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 إلاهذاء

 إلى مً لهما الفضل غلي بػذ هللا غض وحل...... 

و أظننها الفشدوط ألاغلى ....  أمي سحمها هللا  

... أبي حفظه هللا وشفاهو   

صوحتي املخفاهيت بإخالصها لضوحها وبيتها ........ إلى  

الخير واملثابشة والجذ ....... همل مػلم هاصح حػلمت مى إلى  

 إلى مل مً وحنهي وهصحني ...

..... إلى مل صذًق مخلص محب   

القبىل والىجاح لقىهذي هزا الػمل املخىاضؼ ساحيا مً املىلى غض وحل أن ًأ  
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 البذاًت

 

مما اظخبششث به في البذء بخطىاث وشش هزا النخاب سؤٍا 

 قصت غلي، ومضمىنها:

ئيت ) واظمه ًذل غلى غلى واسجفاع وهى حافظ لنخاب هللا وال أن صوج الشا

 
 
 : أن الشيخ أحمذ غىذه اليىم حفلت في  هضمي غلى هللا أحذا

 
( حاء إليها قائال

منزله بمىاظبت طباغخه النخاب، فعألخه الشائيت مً أحمذ ؟ فقال: أحمذ 

ب الػائلت، ومان هىاك أهاط لثر في الحفل أو امل ىاظبت ) مفعش ألاحالم قٍش

غلما أهه لم ًنً أحذ ٌػلم غً هزا النخاب حتى ماهت هزه الشؤٍا، وهي مً 

 . (إن شاء هللا املبششاث
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أنفسنا، ومن  ، ونستعينو، ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرورهإن اٟتمد هلل ٨تمد 
، وأشهد ي لومن يهده هللا فبل مضل لو، ومن يضلل فبل ىاد، سيئات أعمالنا

، (1)ورسولُو عبُده اوأشهد أن ٤تمدً ، لو إلو إال هللا وحده الشريك أن ال

 .(2)چٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦچ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ چ 

 .(3)چٺٺٺٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤڤڤڦ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ چ 

 . (4)چۓ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ 

 وبعد،

دقة   فإن ا١تغزى األول من ىذه الدراسة ا١تتواضعة ىو استشعار 
كبلم هللا جل وعبل، والوقوف مع آايتو وتدبرىا، وأيًضا للرجوع للقرآن، 
فعلينا استنباط الفوائد واألحكام منو، ٍب من السنة النبوية على صاحبها 
أفضل الصبلة و السبلم، ال سيما أننا دل ٧تد ذلك ُب كثَت من الكتب، 

                                     
 (.ٙأللباين ص )لئلمام ا( خطبة اٟتاجة ٔ)

 (.ٕٓٔاآلية ) آل عمرانسورة ( ٕ)
 (.ٔء اآلية )النساسورة ( ٖ)
 (.ٓٚ،ٔٚسورة األحزاب اآلايت )( ٗ)
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، ولعل من (ٔ)العتمادىا على السنة النبوية دون الرجوع لكتاب هللا 
 .(ٕ)أسباب ذلك ما نقلناه عن اإلمام ابن القيم ـ يرٛتو هللا

وا١تغزى الثاين: كان اجتهاًدا لتوضيح العبلقة بُت رؤاي يوسف ـ 
، وكيف أن الرؤاي (ٖ)واألحداث اليت حصلت لو ُب حياتوعليو السبلم ـ 

ٗترب عن حياة الرائي، وخصوًصا ا١تستقبلية، فيتطلب ذلك التعامل مع 
رؤاي كمسار للحياة وكطريق يستدل بو ا١ترء على طريق يسلكو؛ بل إن ال

ىذا ىو األىم ُب التعبَت، فبل نكتفي أبن نقف مع تعبَت الرؤاي وقفات 
 سطحية.

ولعل ذلك بداية للتوصل إذل دراسات ٕتعلنا نعزز من فوائد 
تعبَت الرؤى، وكيف يكون ٢تا أثر ُب مستقبل الرائي، ومعرفة الكثَت عن 

 اتو، بطريٍق حبلٍل طيٍب زّكاه الشرع. حي

                                     
 (ملسو هيلع هللا ىلصـ وسنة نبيو  ،تركت فيكم أمرين، لن تضلوا ما ٘تسكتم هبما: كتاب هللا) لقولو ـ ملسو هيلع هللا ىلص:( ٔ)

[ وُب ٙٛٔ(، حسنو اإلمام األلباين ُب ا١تشكاة حديث ]ٓٚ/ٕ[ص )ٗٚٛٔا١توطأ ] 
 ( .ٖٔٙ/ٗة الصحيحة شرح مطول )السلسل

 ( .ٕٙانظر ص )( ٕ)
تقول الدكتورة زاىية الدجاين، ُب كتاهبا يوسف ُب القرآن الكرًن والتوراة عن مصطلح ( ٖ)

الرؤاي أبهنا: تعٌت بتزويد اإلنسان، الذي يتحلى بصفاء الروح ونقاء القلب، أبسرار وخفااي 
 (.ٕٗمتصلة ٔتجرى حياتو ص )
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وبعد ىذا التمهيد اليسَت ٨تيط القارئ الكرًن، أن ىذا البحث  
بداية لسلسة تُعٌَت ابستخراج واستشفاف بعض الوقفات والفوائد من 

 آايت الرؤاي ُب القرآن الكرًن.

وأول ما نبدأ بو رؤاي يوسف ـ عليو السبلم ـ ١توقعها وأ٫تيتها؛ إذ 
، وموضوعها خاص (ٔ)أول آية نزلت ُب كتاب هللا من آايت الرؤايإهنا ىي 

بعلم تعبَت الرؤاي، وابلطبع ىذا الًتتيب مرتب على تفسَت القرآن الكرًن 
 . (ٕ)ْتسب النزول

وبعد أن نسرد الكثَت من الفوائد لرؤاي يوسف ـ عليو السبلم ـ 
تعاذل أن سوف نسرد ابقي الرؤى النبوية، ونقف معها ونشرحها، ونسألو 

ٯتن علينا إبكمال ٚتيع الرؤى اليت ذكرت ُب الكتاب اٟتكيم، وبعد ذلك 
سنقف وقفات مشاهبة ٢تا مع أحاديث رسول هللا ـ عليو من هللا أفضل 

 الصبلة وأًب التسليم ـ ُب ىذا الباب أيًضا.

                                     
(. حيث إن ٖ٘( سورة يوسف تنزيل )ٜٚ٘/ٓٔر ودقائق التدبر ])معارج التفك( ٔ)

اآلايت اليت ذكر فيها الرؤاي كانت ُب أربع سور فقط ُب القرآن الكرًن يوسف ترتيب نزو٢تا 
(، الصافات ترتيب نزو٢تا ٜٛ(، األنفال ترتيب نزو٢تا )ٔٔٔ(، الفتح ترتيب نزو٢تا )ٖ٘)
ف، وىناك مراجع أخرى يستعان هبا، مثل كتاب ([، وأول ىذه السور نزواًل سورة يوسٙ٘)

 الربىان واإلتقان وغَتىا.
ا١ترجع السابق، وا١تقصد ىنا ترتيب السور بغرض التفسَت والبيان، وليس الغرض ترتيب ( ٕ)

 القرآن ْتسب النزول لقراءتو للتعبد أو حفظو أو ترتيبو، واألمر فيو كبلم يطول شرحو. 
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والفوائد اليت سوف نسردىا ستكون )تبياًًن وتدبًرا(، ٔتعٌت أننا نقف  
، ومع بعض (ٕ)، وعلم التدبر(ٔ)هللا اٟتكيم، مع علم البيان مع آايت كتاب

الفوائد ا١تستخرجة، ونستنبط ما ينتج من إشارات، أي إهنا ليست 
تفسَتًا، ولكن نذكر بعض النقاط والفوائد اليت يستفاد منها، أما التفسَت 

 فَتجع لو ُب الكتب ا١تعروفة وا١تشهورة، وإذل علمائو الكرام.

ذا البحث درست وقرأت اآلالف من وقبل أن أكتب ى
الصفحات ـ من غَت مبالغة ـ على أن أجد من يقف على رؤاي يوسف ـ 
عليو السبلم ـ خاصة، والرؤى األخرى ا١توجودة ُب كتاب هللا عامة، ْتيث 

علم تعبَت الرؤاي ُب شرحها وبياهنا، فلم أجد ما يشبع فضورل، يستفاد من 
لك الوقفات، إال إذا كان ىناك مؤلف وجدت أحًدا قد وقف ت ماوتقريًبا 

 دل أطّلع عليو، أو عادل دل أٝتع منو.

                                     
بو إيراد ا١تعٌت الواحد، بًتاكيب ٥تتلفة، ُب وضوح الداللة  علم يعرفعلم البيان ىو: ( ٔ)

وموضوعو: اللفظ العريب، من حيث ، من بعض على ا١تقصود، أبن تكون داللة بعضها أجلى
وغرضو: ٖتصيل ملكة اإلفادة، ابلداللة العقلية، وفهم ، وضوح الداللة على ا١تعٌت ا١تراد

ومباديو بعضها: عقلية، كأقسام ، تعيُت ا١تعٌت ا١تراد وغايتو: االحًتاز عن ا٠تطأ، ُب، مدلوالهتا
الدالالت، والتشبيهات، والعبلقات، وبعضها وجدانية، ذوقية، كوجوه التشبيهات، وأقسام 

([، وىناك كتب خدمت ٜٕٔ/ٕ، للقنوجي ص )أّتد العلوم. ]االستعارات، وكيفية حسنها
البياين( للدكتور فاضل السامرائي، ىذا اٞتانب للمتأخرين منها: كتاب )على طريق التفسَت 

دار الفكر، ومقاالت الشيخ دمحم راتب النابلسي، وكتاابت الدكتور عبدالرٛتن فودة، منها  
 كتاب )ببلغة النظم القرآين( وغَتىا من الكتب.

والتدبر لكتاب هللا ىو: )التفكر الشامل الواصل إذل أواخر دالالت الَكِلم ومراميو  (ٕ)
 . (ٓٔالتدبر األمثل للميداين ص ) قواعدالبعيدة(، 
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نعم، ىناك كثٌَت من ا١تصنفات تذكر فوائد عامة من إٚتارل سورة  
يوسف ـ عليو السبلم ـ و٘تر مرورًا سريًعا على رؤايه، ولكن ال تدرسها 

يفصل بدقة، ولعل ىذا األمر ٭تتاج إذل متخصص بعلم تعبَت الرؤى ليبُت و 
الكثَت من تلك ا١تسائل ا١تتعلقة ابلرؤاي، مع العلم أن كتاب هللا ىو ا١ترجع 
األول للتشريع، وال تكون األحكام إال ابالستنباط منو ومن ٍب النظر ُب 
ابقي األصول ومن أو٢تا بعد القرآن الكرًن األحاديث النبوية الشريفة، 

اليت ٢تا مدلول فتطلب ذلك شحذ ا٢تمم الستخراج واستنباط الفوائد 
 عميق.

وندرة ا١تعلومة ُب ىذا اجملال بل انقراضها، جعلٍت أمشر عن 
ساعد اٞتد، وأسد ثغرًة دل تسد من قبل، فحرصت أن أقف على كل كلمة 
ُب رؤاي يوسف ـ عليو السبلم ـ وأحاول أن أحلل كل رمز من رموز رؤايه ـ 

 كنوز ٙتينة غالية.عليو السبلم ـ فكنت أتعامل مع ىذه الكلمات على أهنا  

و٦تا يشحذ ا٢تمم ٢تذا ا١تؤلف أيًضا، أن كثَتًا من العلوم كان 
ألصحاهبا وقفات مع آايت القرآن الكرًن، سواء كان ُب الطب، أو 
الفيزايء، أو علم الفضاء، وحىت ُب العلوم النظرية، بل كثَتًا من ا١تسائل 

ض الفوائد من  نستنبط بع (ٔ)واألحكام، وىا ٨تن مع علم تعبَت الرؤاي
 كتاب هللا العظيم.

                                     
 لفصل الثامن عشر ُب علم؛ قال ُب كتابو: ) اعلم تعبَت الرؤاي ٝتاه العادل ابن خلدون( ٔ)

 (.ٕ٘ٙ/ٔاتريخ ابن خلدون ) ( تعبَت الرؤاي
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ومن ا١تؤسف أن ٧تد البعض يقول ُب مسائل قرآنية: أن البحث  
فيها ال يفيد! وأستغرب منهم ىذا الكبلم! وىل ىناك أمٌر ذكر ُب القرآن 
الكرًن ال يفيد!! بل يعترب ذلك انتقاصًا من عظمة القرآن عياًذا ابهلل، بل 

ڇ ڇ ڍ  چ ُب كتابو اٟتكيم وكيف يكون ذلك وقد أنزل هللا تعاذل

 .( ٕ)چڍ  ڌ  ڌڎ  

بل إن من اآلايت اليت نزلت آايت ُب التدبر جاءت ُب سياق 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ چ  ُب قولو تعاذل: (ٖ)الكفار

ما يدل أنو علينا تقريب معاين القرآن الكرًن ( ٗ)چڃ ڃ چ 
 لفهم الكفار حىت يفهموه ويتدبروه.

  

                                     
 (.ٖٛسورة األنعام اآلية )( ٕ)
 (.٘ٛٔانظر كتاب مفهوم التفسَت والتأويل واالستنباط والتدبر وا١تفسر ص )( ٖ)
 (.ٜٕسورة ص اآلية )( ٗ)
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كثَتة تستخرج من كتاب هللا إن قصور عقولنا عن أفكار وفوائد   
العظيم ال يعٍت أن نروّج ٞتملة )إن البحث ُب ىذه ا١تسألة ال فائدة 

، وقد درسنا عند علماء متخصصُت ُب الدراسات القرآنية، وكانوا (ٔ)منو(
يفسرون القرآن ابلكسرة والفتحة واٟترف، وما يدريك، لعل فائدة ال هتم 

تقوي إٯتانو، بل لعلها تقوده قارئ، وىي عند آخر مفيدة، بل لعلها 
لئلسبلم إن كان على غَت ا١تلة، ويظهر ىذا ُب بعض التخصصات اليت ال 

 ٭تصل عليها معظم الناس.

واستنباط الفوائد )اٞتديدة( من آايت هللا، ليس سهبلً، بل ىو 
أمر شاقٌّ، إذ إنو يعتمد على التفكَت الذاٌب، والربط بُت آايت هللا اٟتكيم 

لنبوية الشريفة، ومن أسباب تلك الصعوبة، أنو ال يوجد  واألحاديث ا
 كتاب متخصص ُب ىذا ا١توضوع، وال ُب ىذا اجملال.

وقيدت ىذه الدراسة بذكر الفوائد ا١تتعلقة بعلم الرؤاي فقط، ودل 
أسًتسل ُب الفوائد العامة ـ إال الشيء اليسَت ـ ألنٍت أعلم أن ىناك إعادة 

ة مشبعة اب١تصنفات وا١تؤلفات سوف تكون، فإن الفوائد العام
واحملاضرات، وغالًبا ما تكون تلك الفوائد مكررة ومنقولة، فحرصت ُب 

                                     
قرأت كبلًما ٚتيبًل نقلو صاحب ٖتفة األحوذي، وأحببت أن أنقلو ىنا ُب ىذا ا١تبحث، ( ٔ)

واستنباط اٟتقائق  ،ا١تعٌت أن الناس يتفاوتون ُب فهم ا١تعاين: )السيد ٚتال الدين يقول
عن إدراك حقائق  فينبغي أن ال ينكر من قصر فهمو ،واستكشاف األسرار ا١ترموزة ،احملتجبة

 (.458/ٖٚتفة األحوذي ) (،ااآلايت ودقائق األحاديث على من رزق فهما وأ٢تم ٖتقيقً 
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ىذا البحث على ذكر ا١تعلومات اٞتديدة بقدر ما أستطيع، واليت يكون  
 فيها ٕتديٌد  ٢تذا العلم وال تكون تقليًدا أو نقبًل.

ر وقبل أن نكمل علينا أن نعلم أن الرؤاي تدل على األمو 
، وعلى ىذا فعندما نشرح رؤاي جاءت ُب القرآن (ٔ)ا١تستقبلية )ُب الغالب(

الكرًن، أو ُب اٟتديث النبوي الشريف )مصادر التشريع( أو حىت نعرب 
رؤاي ألحد ما، علينا أن نركز على إشاراهتا ا١تستقبلية، وال نتوقف على 

 بعض ا١تعاين السطحية فقط.

 

 

                                     
فإذا وقفنا مع  ،تدل على شيء ُب ا١تاضي رٔتاو  ،( الرؤاي تدل على اٟتاضر وا١تستقبلٔ)
 كتاب،الُب ىذا ذكرًنه واٟتديث ـ  هنع هللا يضرـ موسى  أبويرويو الصحايب اٞتليل الذي ديث اٟت

 ،عرب الرؤاي على شيء ُب ا١تاضيـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ أن رسول هللا  :منها ،كثَتة  أمورويستشهد بو على 
 أن ىذا األمر قد ُتيب )فذىب وىلي( ـ: عليو أفضل الصبلة والسبلمـ ويتضح ىذا من قولو 

 وأًب التسليمعليو من هللا أفضل الصبلة ـ ومع ذلك فإن رسول هللا  ،حدث وأصبح من ا١تاضي
، ولعل األمر يشَت إذل تذكره عليو الصبلة والسبلم تعبَته ومقارنتو ٔتا عربه واستمر ُب تعبَتهـ 

 حدث.
اٟتاضر بل على صفات معينة  اٟتال ا يدل على أن الرؤاي تدل علىوىناك حديث آخر أيضً 

 ]       رقمبشريف أخرجو البخاري الصحيح ال وىذا اٟتديثموجودة ُب شخصية ما!! 
اٟتديث طويل ما ـ و رضي هللا عنهـ يرويو الصحايب اٞتليل ابن عمر (، و ٔٗ/ٜ) ،[ٖٔٓٚ

كثَتة   حيانٍ ُب أعلى أن الرؤاي  ،فدل ىذا اٟتديث ()أن عبدهللا رجل صاحلنذكر منو الشاىد 
 تدل على حاضر ا١ترء.
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فيها أمور حدثت لو بعدما رآىا، و رؤاي يوسف ـ عليو السبلم ـ  
ولعل ىذا من أسرار نصيحة يعقوب ـ عليو السبلم ـ أبن ال يقص الرؤاي 
على إخوتو؛ حىت ال يعلموا ما سيكون لو من خَت فيزدادوا حسًدا لو، 

 وحقًدا عليو.

و نستطيع أن نقول أن رؤاي يوسف ـ عليو السبلم ـ وٖتققها 
 .ٖتتاج إذل مزيد من التأمل والتدبر

ىذا واألصل ُب ذكر الفوائد ُب ىذا الكتاب أهنا من ابب 
االجتهادات اليت ال تتعلق ْتكم، وال تناقش عقيدة، ونسأل هللا أن ال 
يكون فيو ما ٮتالف دليبًل شرعيًّا صحيًحا اثبًتا عن رسولنا الكرًن عليو من 

 هللا أفضل الصبلة وأًب التسليم.
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 الخمهيذ
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ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ چ   : قال تعاذل   

چەئ ەئ وئ وئ ۇئ 
(ٔ)  . 

رؤاي ٖتتوي على ستة رموز أساسية فقط، دل أكن أتوقع أهنا ٕتمع 
 ىذه األسرار!

من عظمة القرآن الكرًن أنو ال يزال ٯتد الناس ابلفوائد الكثَتة 
لكل زمان ومكان، وليس من الغريب استنباط جديد الفوائد منو بُت 

ا من ا٠تصائص اللصيقة ابلقرآن العظيم، ورغم ٚتيع الفينة واألخرى، فهذ
ما أُلِّف وُكتب فلن يفي أحد من البشر بتبيان ٚتيع لطائفو وفوائده، فبل 
يكاد لسان بليغ يصف ما فيو من الروعة واٞتمال، وال قلم حاذق من  

 كتابة ما فيو من الفوائد والنكت.

ابألمر واستشفاف الفوائد من بعض آايت القرآن اٟتكيم ليس 
ـ  ابن عباساٞتديد بل ىو من دأب األولُت، ولنا ُب الصحايب اٞتليل 

مع آايت  رضي هللا عنهما ـ ترٚتان القرآن قدوة، فقد وقف عدة وقفات

 .قال: قرآًنً  (ٕ)چے ے ۓ ۓ چ : هللا، منها ُب قولو تعاذل

  

                                     
 (.ٗ؛ اآلية )يوسفسورة ( ٔ)
 (.ٚٔسورة الرعد؛ اآلية )( ٕ)
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 .(ٕ)األودية: قلوب العباد ل:قا (ٔ)چ﮲ ﮳ ﮴  چ 

و هللا ـ ينقل لنا أيًضا ما نُِقل عن ابن واإلمام ابن كثَت ـ يرٛت

، (ٖ)چ﮲ ﮳ ﮴  چ عباس ـ رضي هللا عنهما ـ ُب قولو تعاذل:
 ال ما ومنها علًما كثَتًا يسع ما فمنها وتفاوهتا، القلوب إذل إشارة ىو)

 ا.ىـ. (ٗ)(عنها يضيق بل العلوم من لكثَت يتسع

ٌ نسلكو من بعدىم ُب است شفاف وىذا دليٌل واضح وطريق بُتِّ
 واستخراج الفوائد من آايت هللا.

)ولعل ذلك ُيْشِبو الدم الذي ٬تري ُب عروق اٞتسد بسبب  
ضخ القلب لو، كا١تاء الذي ٬تري ُب الوداين بسبب ضخو من قلب 

 .(٘)األرض وهللا أعلم(

 وا١تقصود: )القيم ـ يرٛتو هللا ـ ُب عبارات رًننة ابن وقال اإلمام
 اآلية من يفهم من منهم وأن النصوص، ُب همالف مراتب ُب الناس تفاوت
  أو أحكام عشرة منها يفهم من ومنهم، حكمُت أو حكًما

                                     
 السابق.( ٔ)

 (.ٔ٘/ٕٔتفسَت القرطيب )( ٕ)

 (.ٚٔسورة الرعد؛ اآلية )( ٖ)
 (.ٚٗٗ/ٗتفسَت ابن كثَت )( ٗ)
 من فوائد ا١تؤلف.( ٘)
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 اللفظ ٣ترد على الفهم ُب يقتصر من ومنهم، ذلك من أكثر 
 ا.ىـ. (ٔ) (واعتباره وتنبيهو وإشارتو إٯتائو ودون سياقو دون

قفات بل إن العادل ا١تفسر اإلمام ابن كثَت ـ يرٛتو هللا ـ وقف و 
ا١تتأين مع رؤاي ملك مصر؛ ليبُت على ما يشَت من رمز البقرات ويشرح لنا  
كيف فهم يوسف ـ عليو السبلم ـ ىذا الرمز، يقول ـ يرٛتو هللا: )ففسر 

، (ٕ)البقر ابلسنُت؛ ألهنا تثَت األرض اليت تستغل منها الثمرات والزروع(
أردت أن وإبذن ا١توذل سيكون لنا وقفات مع ىذه اآلايت، ولكن 

 أستشهد ٔتثال يسَت، واألمثلة على ذلك كثَتة.

                                     
 (.ٖٗ٘/ٔإعبلم ا١توقعُت )( ٔ)
 (.ٕٜٖ/ٗتفسَت ابن كثَت )( ٕ)
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وأيضا تفسَت اإلمام اٞتليل ابن سعدي ـ يرٛتو هللا ـ وىو يشرح تعبَت رؤاي  
 . (ٔ)ملك مصر ويقف عليها ويبُت عجائبها

وكانت تلك الوقفات من ا١تفسرين العظماء نرباًسا نقتدي بو 
 لتدبر كتاب هللا العظيم.إلكمال ىذا البحث، وطريًقا بيًِّنا نسلكو 

  

                                     
يقول ـ يرٛتو هللا ـ ُب كتابو )فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليو السبلم(:) وكان ىذا ( ٔ)

يوسف ىو السبب األعظم ُب خروجو من السجن، وتقريب ا١تلك لو من العلم العظيم من 
 (.ٜٔاختصاصو بو، و٘تكينو من األرض ......(، ص )

 السنببلت والسبع السمان البقرات السبع يوسف ويقول ـ يرٛتو هللا ـ ُب موضع آخر: فعرب
 ليابسات،ا السنببلت والسبع العجاف، البقرات والسبع ٥تصبات، سنُت سبع أبهنن ا٠تضر،

 مبنيًّا اٟترث كان ١تا واٞتدب ا٠تصب أنـ  أعلم وهللاـ  ذلك وجو ولعل ٣تدابت، سنُت أبهنن
 غبل٢تا، وكثرت منظرىا، وحسن واٟتروث، الزروع قويت ا٠تصب حصل إذا وأنو عليو،

 اٟتروث عليها وتسقى األرض، عليها ٖترث اليت ىي البقر وكانت. ذلك من ابلعكس واٞتدب
 فجمع ا١تناسبة، لوجود بذلك، عربىا وأفضلها، األقوات أعظم ىي والسنببلت الغالب، ُب
 إذل ا٠تصب، سٍت ُب التدبَت من بو ويستعدون يفعلونو، ١تا واإلشارة التعبَت بُت أتويلها ُب ٢تم

متتابعات، تفسَت اإلمام : ( أيٚٗيوسف: ) چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ :فقال اٞتدب سٍت
 يكون لنا مؤلَّف آخر يدرس ىذه الوقفات. (. وإبذن هللا سٜٜٖ/ٔالسعدي )
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وبُت أيديكم ىذا البحث ا١تتواضع لنتفكر ُب آايت هللا تفكًرا   
، ومن (ٔ)دقيًقا، وليزداد يقيننا أبن القرآن الكرًن بُت آايتو ترابط ساحر

خبلل الفهم العميق ٢تذا الًتابط يكون اإلبداع ُب الطرح... وسنجد 
 ب.أنفسنا أمام ْتر من الفوائد اليت ال تنض

، (ٕ)وليعلم أن ىناك من اِٟتكم ما ظهر لنا وخفي عن غَتًن
وىناك ما خفي علينا وظهر لغَتًن، وىناك ِحكٌم تظهر ُب وقت الحق، 
وىناك أمور ٮتفيها هللا ِٟتكمة ٨تن ال نعلمها، فسبحان من لو اٟتكمة ُب 

، عليو أن (ٖ)تدبَت األمور إنو ىو اٟتكيم العليم، واٟتكمة ضالة ا١تؤمن

چ حث عنها وإن دل ٬تدىا بعد اٞتد واالجتهاد فليقف عند قولو تعاذل: يب

 . (ٗ)چى ائ ائ

                                     
رواه البخاري حديث رقم  (اسحرً لمن البيان  إن)السبلم: الصبلة و عليو ـ لقولو  ا( مصداقً ٔ)
أكثر لطائف القرآن مودعة ُب الًتتيبات  : الفخر الرازي(، يقول ٖٛٔ/ٚ[ )ٚٙٚ٘]

 ( .ٖٔٔ/ٓٔ، )والروابط

٭تفظو هللا ـ وىو يشرح علم االستنباط: )علم يقول الشيخ الدكتور مساعد الطيار ـ ( ٕ)
االستنباط الذي ال حد لو، وقد يفتح هللا على عباده ُب عصر ما دل يفتحو على من قبلهم، 
وذلك فضل هللا يؤتيو من يشاء(، انظر كتاب مفهوم التفسَت والتأويل واالستنباط والتدبر 

 (.ٜ٘ٔوا١تفسر لفضيلتو ص )

(، وأصلو عند الًتمذي واٟتديث ضعيف، ضعفو ٔٓٔ/ٔ) ( جامع بيان العلم وفضلوٖ)
 (.ٙٚٚ/ٖٔالشيخ األلباين ُب الضعيفة )

 (.٘ٔسورة الشورى؛ اآلية )( ٗ)
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والتدبر لكتاب هللا ىو: )التفكر الشامل الواصل إذل أواخر  
، فدل ذلك أنو علينا أن نضاعف (ٔ)دالالت الَكِلم ومراميو البعيدة(

دبر جهدًن حىت نصل إذل فهم راٍق للقرآن الكرًن، ويكفي أن نعلم أن الت
 من العبادات العظيمة.

ولعل ىذه الدراسة اليسَتة تكون بداية لطريق جديد لفهم آايت 
هللا فهًما متجدًدا يقودًن إذل التعلق بكتاب هللا العظيم وزايدة حبنا لو، وأن 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ چ  نكون ٦تتثلُت لقولو تعاذل:

 . (ٕ) چڃ ڃ چ 

  

                                     
التفّكر (، ويعرفو اإلمام الطاىر بن عاشور: أبنو ٓٔقواعد التدبر األمثل للميداين ص )( ٔ)

  فظيكون ذلك ُب كبلٍم قليل اللوالتأّمل الذي يبلغ بو صاحبو معرفة ا١تراد من ا١تعاين، وإ٪تا 
كثَت ا١تعاين اليت أودعت فيو، ْتيث كلما ازداد ا١تتدبِّر تدبـًّرا انكشف لو معاٍن دل تكن لو ابدئ 

 (.ٖٕ/ٕٕ٘ظر، )الن
 (.ٜٕسورة ص اآلية )( ٕ)
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 الفصل ألاول: مهاهت سؤٍا ًىظف

 :ت  مباحث وفيه ظخ

 املبحث ألاول: أهم ضىابط حػبير الشؤي 

بين سؤٍا ًىظف غليه العالم وأنها  املىاظبتاملبحث الثاوي: 

 مً الغيب وظىسة هىد غليه العالم

هي أول سؤٍا  غليه العالماملبحث الثالث: سؤٍا ًىظف 

م !!  هضلت في القشآن النٍش

غليه املبحث الشابؼ :  مً أحعً القصص سؤٍا ًىظف 

 !!لعالم ا

املبحث الخامغ :  الشؤٍا املشمىصة ... ظمت ملا سآه ًىظف 

 في مىامه !! غليه العالم

       ؟ غليه العالماملبحث العادط : هل غبرث سؤٍا ًىظف 

 )جحقيق وجذقيق(
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 املبحث ألاول 

 أهم ضىابط حػبير الشؤي
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رؤاي، علينا أن نُذَكِّر ببعض وللوقوف على تفاصيل تعبَت ال 
 الضوابط اليت يتم من خبل٢تا التعبَت. 

، وإذا كان ىناك أمر (ٔ)ـ أن يكون التأويل على احململ اٟتسن ٔ
فيو ٖتذير للرائي ٭تتاج من ا١تعرب أن يوضحو فبل أبس، ولكن يوضحو لو، 
كما فعل يوسف ـ عليو السبلم ـ مع ا١تلك، أي بذكر العوامل اليت سوف 

 رجو من الضرر حىت ال يقع فيو.ٗت

ـ تعبَت الرؤى ىو علم ظٍت، ٔتعٌت: عدم اٞتزم ُب التعبَت،  ٕ
ويتضح ىذا ُب اٟتديث الشريف الذي يرويو الصحايب اٞتليل أبو موسى، 

رأيت ُب ا١تنام أين أىاجر من )عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، قال: واٟتديث ُب البخاري، 
ىب وىلي إذل أهنا اليمامة أو ىجر، فإذا ىي مكة إذل أرض هبا ٩تل، فذ

ا، فانقطع صدره فإذا ا١تدينة يثرب، ورأيت ُب رؤايي ىذه أين ىززت سيفً 
ىو ما أصيب من ا١تؤمنُت يوم أحد، ٍب ىززتو أبخرى فعاد أحسن ما كان 

ا، وهللا فإذا ىو ما جاء هللا بو من الفتح، واجتماع ا١تؤمنُت ورأيت فيها بقرً 

                                     
بسند و  [،ٜٕٕٓحديث رقم ]  الدارمي اإلمام عندمن األدلة اليت يستشهد هبا: جاء ( ٔ)

اهنع هللا يضر عن سليمان بن يسار عن عائشة ((، ٔٓٔ/ٕٙأٛتد الرسالة ) )مسند اإلمام حسن
فإن  ،إذا عربًب للمسلم الرؤاي فاعربوىا على خَت ،مو اي عائشة :قال: إن رسول هللا قالت

وحسنو اٟتافظ ابن حجر أيًضا )فتح الباري  ،الرؤاي تكون على ما يعربىا صاحبها
، دل ٧تد آية قرآنية، وال حىت حديثًا واحًدا، عربَّ (، وبعد التحري والبحث الدقيقٕٖٗ/ٕٔ

 فيو رسول هللا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ رؤاي واحدة على احململ السيئ بتااًت. 



 

 37 

ا١تؤمنون يوم أحد، وإذا ا٠تَت ما جاء هللا بو من ا٠تَت وثواب  خَت فإذا ىم 
 .(ٔ)(هللا بعد يوم بدر الصدق، الذي آاتًن

والشاىد من اٟتديث، أن رسول هللا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يبُت أن التعبَت 
 أَنَـَّها ِإذَل  (ٕ)َوَىِلي ))َفَذَىبَ ابلظن، الحظ قولو ـ عليو الصبلة والسبلم: 

وبعد ذلك كان ىناك استدراك، فقال ـ عليو السبلم ـ:  َىَجُر(( َأوْ  َمةُ اْلَيَما
 يـَْثِرُب((. اْلَمِديَنةُ  ِىيَ  ))فَِإَذا

ومن خبلل قراءتنا ٢تذا البحث، سنجد أن بعض ىذه الفوائد 
تكون قريبة من الذىن جدًّا، ولكن عز٢تا عنو قلة التدبر، ولعل ىذه 

 اٞتليل من جديد.  الوقفات ٖتيي فينا تدبر كتاب هللا

  

                                     
 (.ٖٕٓ/ٗ[ )ٕٕٖٙرواه البخاري ُب صحيحو حديث رقم ]( ٔ)
فذىب وىلي بفتح الواو  (قولو فذىب وىلى) يقول اٟتافظ ابن حجر ُب فتح الباري:( ٕ)

ا فتبُت األمر وىل ابلفتح يهل ابلكسر وىبل ابلسكون إذا ظن شيئً  :يقال ،اء أي ظٍتوا٢ت
 (.ٕٕٛ/ٚ)ٓتبلفو 
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 املبحث الثاوي

مً  وأنها الشابط بين سؤٍا ًىظف غليه العالم

 الغيب وظىسة هىد غليه العالم
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نذكر مثااًل يسَتًا لنبُت ترابط آايت القرآن العظيم مع بعضها؛  
 وٓتاصة القريبة من موضوع ْتثنا: 

                                        ذكر هللا تعاذل وتقدس ُب هناايت سورة ىود ـ عليو السبلم ـ:  

بق سورة وىذه السورة الكرٯتة تس ،(ٔ)چک ک گ گچ 
يوسف ـ عليو السبلم ـ مباشرة، يبلحظ ىنا أن اآلية تتكلم عن الغيب!! 
وأيًضا ال يزال اٟتديث عن الغيب معنا، ففي بداية سورة يوسف ـ عليو 

﮷  چ السبلم ـ يقول تعاذل:  ، والوحي من الغيب، (ٕ) چ﮵ ﮶

ې ى ى ائ  چوأيًضا ُب قولو تعاذل ُب رؤاي يوسف ـ عليو السبلم: 

الرؤاي من الغيب وُب  (ٖ)چوئ ۇئ ائ ەئ ەئ وئ

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی چ هناية سورة يوسف يقول تعاذل:

 . (ٗ) چی جئ حئ مئ ىئ يئ جب 

، ولعل تسلسل اآلايت (ٔ)وفيها أيًضا أن الرؤاي من أقسام الوحي

ـ واآلية تتكلم  (ٕ) چ﮵ ﮶ ﮷چ يوضح ذلك فبعد قولو تعاذل: 

                                     
 (.ٖٕٔسورة ىود اآلية )( ٔ)
 (.ٖسورة يوسف اآلية )( ٕ)
 (.ٗسورة يوسف اآلية )( ٖ)
 (.ٕٓٔسورة يوسف اآلية )( ٗ)
(، الوحي       الصاٟتة من أقسامن الرؤايـ: ) إ يقول اإلمام دمحم بن عبدالوىاب ـ يرٛتو هللا( ٔ)

 (.ٖٕٚ/ٕراجع كتاب القول ا١تفيد شرح كتاب التوحيد للشيخ ابن عثيمُت ـ يرٛتو هللا )
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ا إشارة إذل أن عن الوحي ـ جاءت رؤاي يوسف ـ عليو السبلم ـ، فلعله 
 الرؤاي من أقسام الوحي. 

ولعل من الفوائد ا١تستنبطة، أن اٟتكمة من لفظ الرؤاي تطلق 
، ولفظها ليس خاصًّا ابلرؤاي (ٖ)على األمر الذي يُرى ُب عادل الغيب عموًما

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چ ا١تنامية، مثل قولو تعاذل: 

ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

٠تبلف ُب تفسَت اآلية، فرسول هللا ـ ، وىذا يزيل اإلشكال وا(ٗ)چڍ
ملسو هيلع هللا ىلص ـ صعد إذل عادل غييب ال نراه ٨تن، فناسب ذلك إطبلق لفظة الرؤاي 

 عليو، وهللا أعلم.

وقد امتدح هللا تعاذل وتقدس الذين يؤمنون ابلغيب ُب سورة  

ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ چ البقرة، فقال عز من قائل: 

                                                                   
كان إذا انصرف من صبلة الغداة يقول: ـ  ملسو هيلع هللا ىلص ـ أن رسول هللا )ـ هنع هللا يضر:  عن أيب ىريرةوال ضَت، ف

، واٟتديث (ليس يبقى بعدي من النبوة إال الرؤاي الصاٟتةإنو "ىل رأى أحد منكم الليلة رؤاي، 
[ وغَته، وصححو اإلمام األلباين، واٟتديث ُب ُٖٖٔٛب مسند اإلمام أٛتد حديث برقم ]

( قلت: وىو كما قاال ووافقو الذىيب. ،قال اٟتاكم: "صحيح اإلسناد"السلسلة الصحيحة: )
(ٔ/ٛٗ٘.) 
 (.ٖسورة يوسف اآلية )( ٕ)
أن تكون اٟتكمة ُب تسمية ذلك رؤاي لكون أمور الغيب ٥تالفة لرؤاي الشهادة ( و٭تتمل ٖ)

 (.ٕٖ٘/ٕٔفتح الباري للحافظ ابن حجر ) فأشبهت ما ُب ا١تنام،

 (.ٓٙسورة اإلسراء اآلية )( ٗ)
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فدل ذلك على أ٫تية اإلٯتان ، (ٔ)چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

 ابلغيب وأنو من صلب عقيدتنا.

والّشاىد من ذكر ا١تثال السابق يوضح كيف أن القرآن الكرًن 
لو تسلسل لؤلفكار وترتيب للفوائد ٬تب علينا الوقوف عندىا وتدبرىا، 

 .(ٕ)فسبحان من أنزلو

  

                                     
 (.ٖ.ٕسورة البقرة اآلية )( ٔ)

الدرر ُب  ظمبل سبقنا بذلك علماء ٢تم مؤلفات ُب تناسب اآلايت والسور، مثل كتاب ن( ٕ)
للبقاعي، بل ىو علم يدافع عن القرآن اجمليد ويرد على شبهات  تناسب اآلايت والسور

 الضبلل.
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 املبحث الثالث

سؤٍا هضلت في القشآن  آًت سؤٍا ًىظف هي أول 

م!!  النٍش
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 السبلم:ونبدأ اآلن ُب اإلْتار ُب أسرار رؤاي يوسف ـ عليو  

، (ٔ)عليو السبلم ـ ىي سورة مكية على الصحيحـ سورة يوسف 
أو على األقل أن اآلايت األوذل منها مكية، وىذه ا١تعلومة تفيدًن ُب بعض 

 األمور منها:

عليو السبلم ـ ىي أول رؤاي نزلت ُب ـ أواًل: أن رؤاي يوسف 
أ٫تية ما سواه، ، وكل أمر أيٌب ُب البداية لو أ٫تية تفوق (ٕ)القرآن الكرًن

فمثبًل أول ما يدعو لو الرسل ـ صلوات هللا عليهم أٚتعُت ـ ىو توحيد هللا، 
والحظ أن ىذه ىي البداية وذلك أل٫تية األمر، فرؤاي يوسف ـ عليو 

 .(ٖ)السبلم ـ ٢تا أ٫تيتها ُب قواعد علم تعبَت الرؤاي

زلت ، ٔتعٌت أهنا ن(ٗ)اثنًيا: أهنا نزلت مع السور واآلايت ا١تكية
مع اآلايت اليت ُب بداية اإلسبلم، وبداية أتسيس الدولة اإلسبلمية، وىو 
أىم أتسيس ُب اتريخ اإلسبلم، ٦تا يدل على أ٫تية الرؤى، وأهنا جزء من 
النظام اإلسبلمي، إذ ال ٮتفى علينا أن أساسيات الدين اإلسبلمي 

 والعقائد وأىم األمور نزلت ُب السور ا١تكية.

                                     
 (.ٖ٘ٙ/ٗانظر تفسَت ابن كثَت )( ٔ)
 (.٘ٔ( ص )ٔاٟتاشية )انظر ( ٕ)
 سوف ٩تصص مبحثًا ٢تذا الشأن ُب هناية الكتاب ـ إبذن هللا.( ٖ)
وكل آية  ،تعترب مكيةالرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ىجرة كل آية نزلت قبلالتعريف ا١تشهور: أن  ( ٗ)

. بتصرف، مباحث ُب علوم القرآن ١تناع القطان فهي مدنيةىجرتو ـ عليو السبلم ـ نزلت بعد 
 (.ٔٙص )
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ر واآلايت ا١تكية ال يؤخذ منها التفصيل ُب : أن السو اثلثًا 
الرؤى ال يؤخذ منها حكم فقهي، أو أي  ، وكذلك(ٔ)األحكام الفقهية

، وىذا ٭تسب من التوافق ُب (ٕ)حكم ٯتس األحكام الشرعية عموًما
 شريعة اإلسبلم السمحة.

  

                                     
 (.ٕٛٔ/ٔمناىل العرفان )( ٔ)
( ماتالشرائع ال تـُْؤَخذ اب١تنايقول اإلمام ابن حزم ـ يرٛتو هللا ـ ُب كتابو احمللى: ) (ٕ)

 (.ٖ٘ٛ/ٕ(، وانظر فتاوى ٝتاحة الشيخ عبدالعزيز بن ابز، للشويعر )ٓ٘ٙص)
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 املبحث الشابؼ

 مً أحعً القصص سؤٍا ًىظف ـ غليه العالم!!
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ما الدليل على أن رؤاي يوسف ـ عليو السبلم ـ تعترب من  
 القصص؟ 

فعرب بقص الرؤاي على  ،(ٔ)چٱ ٻ ٻ ٻ چ لو تعاذل: قو 
 .(ٕ)أهنا قصص

ولعل قص الرؤاي ىو من أحسن القصص وأمتعها ُب القرآن 
الكرًن، والدليل على ذلك أنو جاء ُب سورة يوسف ـ عليو السبلم ـ ُب 

﮸ چ قولو تعاذل:  ﮵  ﮶ ﮷  ﮳  ﮴ ﮲  ۓ ۓ

وتَلت ىذه اآلية  ،(ٖ)چ﮹ ﮺ ﮻﮼  ﮽ ﮾ ﮿ 
                بل بدأت ب ـ )إذ( يقول تعاذل: (ٗ)فاصل وال قاطعمباشرة ومن غَت 

ۉۉېېېېىىائائەئەئچ

وىذه رؤاي جاءت بعد آية تنص على أن القرآن (٘)چۇئ  وئ وئ
الكرًن يقص أحسن القصص، فكأهنا إشارة إذل أن ىذه الرؤاي من أحسن 

                                     
 (.٘سورة يوسف اآلية )( ٔ)
هبا، التحرير والتنوير  وأخرب حكاىا إذا الرؤاي قص: يقال. الرؤاي حكاية: والقص( ٕ)
(ٕٔ/ٕٖٔ.) 
 (.ٖسورة يوسف اآلية )( ٖ)

ل: إذا حدثت عن هللا فقف، حىت تنظر ما عن عبد هللا بن مسلم بن يسار، عن أبيو، قا ( ٗ)
 (.ٖٔ/ٔ، )تفسَت ابن كثَت قبلو وما بعده

 (.ٗسورة يوسف اآلية )( ٘)
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القصص القرآين، ورؤاي يوسف ـ عليو السبلم ـ أٚتل قصة ُب السورة  
 الكرٯتة.

أن ترتيب القرآن الكرًن وترتيب آايتو جاء ىكذا  الظان   َيظنَّ  وال
، بل كل (ٕ)!! حاشا هلل، بل كل حرف من حروف القرآن لو معٌت(ٔ)عبثًا

تشكيل لو مغزى، فنهاايت اآلايت ٢تا داللة، وبداايهتا ٢تا داللة، وىناك 
سورة ربط بُت هناايت اآلايت وبداايهتا، وىناك رابط معهن ومع نفس ال

 .(ٖ)الكرٯتة

وقصص الرؤاي مشوقة أكثر من غَتىا من القصص، بل وٖتتوي 
على فوائد عدة، ورسول هللا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ كان كثَت السؤال عن الرؤاي بعد 

 . (ٗ)الصبلة، وذلك ١تا يكون فيها من فوائد وأل٫تيتها

  

                                     
وأما ما يتعلق بًتتيبو ـ القرآن ـ فأما اآلايت ُب كل )وقال الزركشي: (، ٓٚٔ/ٔ) إلتقانا( ٔ)

٢تذا ال ٬توز سورة، ووضع البسملة ُب أوائلها فًتتيبها توقيفي ببل شك، وال خبلف فيو، و 
 عدًنن: وعلومو ا١تؤلف القرآن تفسَت إذل راجع كتاب مدخل .(ٕٙ٘/ ٔ) الربىان (تعكيسها

 زرزور )فصل ترتيب السور(. دمحم
كثَت منها ُب علم الغيب وعلمها عند ريب مثل اٟتروف ا١تقطعة ُب أوائل السور وال نقول ( ٕ)

 . چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ ال فائدة منها )عياذا ابهلل( ونعًتف ّتهلنا هبا 

 وكثَت من الكتب اىتمت بذلك مثل كتاب أسرار ترتيب القرآن، لئلمام السيوطي.( ٖ)
 أقبل صبلة صلى إذا وسلم عليو هللا صلى النيب )كان: قال جندب ـ هنع هللا يضر، بن ٝترة عن( ٗ)

 هللا، شاء ما: فيقول قصها، أحد رأى فإن: قال رؤاي؟ الليلة منكم رأى من: فقال بوجهو علينا
، صحيح البخاري حديث رقم رؤاي؟..... اٟتديث منكم أحد رأى ىل: فقال يوًما فسألنا

[ٖٔٛٙ ( ]ٕ/ٔٓٓ.) 
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 املبحث الخامغ

الشؤٍا املشمىصة، ظمت ملا سآه ًىظف ـ غليه العالم ـ 

 في مىامه!!
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يو السبلم ـ يقول هللا تعاذل ُب ٤تكم تنزيلو ُب قصة يوسف ـ عل 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ چ  وىو يروي رؤايه ألبيو:

فالناظر ُب رؤاي يوسف ـ  (ٔ)چائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ
، ٔتعٌت أهنا ٖتتاج إذل التعبَت (ٕ)عليو السبلم ـ ٬تد أهنا رؤاي من النوع ا١ترموز

والتأويل لُيتعرف على مكنوًنهتا، فهي غَت واضحة، ولكي تعرب ىذه 
لى خبَت بنوعية ىذه الرؤى، أو عادل الرؤى، يكون ذلك بعرضها ع

متخصص هبا، حىت يفك رموزىا ويتعرف على ماذا تدل، ليصل إذل ما 
 تشَت إليو ىذه الرؤاي، وما تؤول إليو.

وكون رؤاي يوسف ـ عليو السبلم ـ مرموزة، فهذا ْتد ذاتو يعطي 
انطباًعا أكثر أب٫تية تفسَت األحبلم، فوقعها يكون أشد للرائي من ًنحية 
شد انتباىو واىتمامو، إذ إن الرؤى ا١ترموزة ٖتتاج إذل من ٭تللها، فتحتاج 
 إذل معرب قوي ليعرف معناىا ومآ٢تا وال يكون ذلك للرؤى الواضحة البينة.

                                     
 (.ٗاآلية ) يوسفسورة ( ٔ)
يراه من ا١تنامات  والقسم الثاىن مايقول ابن بطال ـ يرٛتو هللا ـ عن أقسام الرؤاي: ) (ٕ)

اٟتذاق ابلتعبَت لبعد على الضرب يعسر أتويلو إال  وىذا ،ا١ترموزة البعيدة ا١ترام َب التأويل
 (.ٚٔ٘/ٜ(، شرح صحيح البخاري البن بطال )ضرب ا١تثل فيو

وىناك تعريف ٚتيل أيًضا حيث يعرف الرؤاي ا١ترموزة: )وىي من األرواح، يرى فيها الرائي  
ب الرؤى صورًا تكون رموزًا للحقائق اليت سوف ٖتصل أو اليت حصلت ُب الواقع(، انظر كتا

 (.ٕٔواألحبلم ُب السنة النبوية للعمري ص )
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ولعل اٟتكمة من ذلك أن يوسف ـ عليو السبلم ـ ١تا رأى ىذه  
األنبياء ال ، فرؤى (ٔ)الرؤاي دل يكن نبيًّا بعد، ودل تكن ىذه الرؤاي وحي نبوة

 أتٌب مرموزة على حسب السياق القرآين!!

  

                                     
 يوسف ألن قوية؛ غَت اٟتجة وىذه وحًيا، تكون وأن بد السبلم ـ ال ـ عليهم األنبياء رؤاي( ٔ)

فخر الدين الرازي  الغيب األنبياء، مفاتيح من الوقت ذلك ُب السبلم ـ دل يكن ـ عليو
وسف ـ عليو السبلم ـ دل يكن نبيًّا ُب ذاك (، ويعلق الدكتور وىبة الزحيلي أبن ئٚ/ٛٔ)

 ىذه وقت ُب نبيًّا يكن دل الذي يوسف وأما يوسف، يواقعها أن ُب زليخة ٫تت الوقت: ولقد
 (.ٕٓٔٔ/ٕللزحيلي ) الوسيط التفسَت اٟتادثة.....،

وُب هناية القصة سجد لو إخوتو، وُب منامو ىو دل يَر إخوتو سجوداً لو، ولكنو رأى الكواكب  
بداًل عنهم، يعٍت أن الرؤاي دل تكن بذاك الوضوح، ولو كانت واضحة لرأى إخوتو يسجدون لو  
كما ىم من غَت رموز ٖتتاج إذل أتويل، فتبُت أن رؤاي يوسف ـ عليو السبلم ـ كانت مرموزة 

  ( من ْتثنا ىذا.ٕ( حاشية رقم )٘٘وغَت صادقة ولكنها صاٟتة، انظر التعليق ُب ص )
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رؤاي يوسف ـ عليو السبلم ـ  (ٔ)ويظهر ىذا جليًّا عندما نقارن 
برؤى األنبياء ـ عليهم من هللا أفضل الصبلة وأًب التسليم ـ على حسب 

 السياق القرآين.

، ٔتعٌت أهنا ال (ٕ)وسنجد أن رؤى األنبياء جاءت صاٟتة صادقة
 تعبَت، فهااتن رؤيتان لنبينا وحبيبنا دمحم ـ عليو من هللا أفضل ٖتتاج إذل

ڱ ڱ ں ں ڻ چ  :الصبلة وأًب التسليم: يقول هللا تعاذل

ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

                                     
وب تفسَت القرآن ابلقرآن، كثَتًا ما يستخدمو ا١تفسرون، وكان يستعملو ضرب من ضر ( ٔ)

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ صاحب أضواء البيان، يقول ـ يرٛتو هللا ـ ُب قولو تعاذل: 

وتطلق   ، )اٟتشر( چٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  
ك، من ذلك قولو تعاذل ُب نفس لداللة القرآن على ذل على يوم القيامة كما ىنا ُب ىذه اآلية

(، ٓٗ، )النبأ اآلية  چڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    چا١تعٌت: 
(، فأتى آبيتُت من موضعُت ٥تتلفُت وقارن بينهما ليستدل هبما على معٌت ٖ٘/ٛأضواء البيان )

 واحد.

ختبلف بُت الرؤاي أورد اإلمام ابن حجر ـ يرٛتو هللا ـ ُب فتح الباري وىو يتكلم على اال (ٕ)
 وأما األنبياء، حق ُب اآلخرة أمور إذل ابلنسبة واحد ٔتعٌت الصادقة والرؤاي الصاٟتة: ) و٫تا

 صاٟتة تكون وقد صادقة كلها النيب فرؤاي أخص، األصل ُب فالصاٟتة الدنيا أمور إذل ابلنسبة
 األنبياء غَت رؤاي وأما أحد، يوم الرؤاي ُب وقع كما للدنيا، ابلنسبة صاٟتة وغَت األكثر، وىي

 أبهنا فسرًنىا إن وأما تعبَت، إذل ٖتتاج ال اليت أبهنا الصادقة فسرًن إن وخصوص عموم فبينهما
 التعبَت ُب الدينوري يعقوب بن نصر اإلمام وقال مطلًقا، أخص فالصاٟتة األضغاث غَت

 والصاٟتة يكذب، ال ما بو ٮترب أو ا١تنام ُب يعرب ما أو بعينو، يقع ما الصادقة الرؤاي القادري:
 (.ٗٗٗ/ ٕٔ( انظر فتح الباري )يسر؛ ما
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ڭ چ                              ويقول تعاذل:  (ٔ) چھ ھھ ے ے ۓ ۓ 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

 ، وُب قولو تعاذل:(ٕ)چۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې 

﮻ چ  ﮹  ﮺  ﮵﮶ ﮷﮸  ۓ ۓ﮲  ﮳﮴  

﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁      

 .(ٖ) چ      

ىئ ىئ ىئ ی چ ورؤاي أيب األنبياء إبراىيم ـ عليو السبلم: 

ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خبمب ىب يب 

 .(ٗ) چجت حت ختمت ىت يت جث مث ىث يث 

يبلحظ أن ٚتيعها رؤى نبوية، وٚتيعها صادقة، ٔتعٌت أهنا ال 
قد ٖتققت على الواقع مثل ما كانت ُب ا١تنام ٖتتاج إذل أتويل وال تعبَت، ف

٘تاًما، غَت أن رؤاي٫تا ـ عليهما أفضل الصبلة والسبلم ـ دل يكن بينها وبُت 

                                     
 (.ٖٗسورة األنفال اآلية )( ٔ)
 (.ٗٗسورة األنفال اآلية )( ٕ)
 (.ٕٚسورة الفتح اآلية )( ٖ)

 (.ٕٓٔسورة الصافات اآلية )( ٗ)
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، ٓتبلف رؤاي يوسف ـ عليو السبلم ـ فقد ٖتققت (ٔ)ٖتققها وقت طويل 
، لذلك يظهر لنا أن يوسف ـ عليو السبلم ـ دل (ٕ)رؤايه بعد أربعُت سنة

ما رأى رؤايه، ودل تكن رؤايه رؤاي نبوية؛ ألهنا كانت على يكن نبيًّا عند
عكس ما عليو الرؤى النبوية األخرى ُب ابقي سور القرآن الكرًن، وكانت 
أيًضا ٖتتاج إذل فك للرموز وأتويل تلك الرموز، والقرآن الكرًن لو سياق 
معُت ُب آايتو الكرٯتة، وال شك أن ىذا السياق سوف يتشابو إذا كان 

                                     
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ چ  :ُب قولو تعاذل ُب معركة بدر( ٔ)

 چۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ چ  ولو تعاذل:وق

الحظ ُب سياق اآلايت جاءت الرؤاي  چۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې 
وجاء بعدىا ٖتققها مباشرة فلم يفصل بينهما أي فاصل، ٓتبلف رؤاي يوسف ـ عليو السبلم ـ 

ىئ ىئ ىئ ی ی چ  فتحقق رؤايه جاء ُب آخر السورة الكرٯتة، كذلك ُب قولو تعاذل:

خبمب ىب يب جت حت ختمت ىت يت جث  ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ مث ىث يث حج 

﮲  ﮳ ﮴ ﮵﮶  چوُب قولو تعاذل:  چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ۓ ۓ

، كان بُت ىذه الرؤاي وبُت ٖتققها قرابة السنة والنصف أو چ...  ﮷ ﮸ ﮹
السنة، ويظهر ذلك ابستقراء التاريخ ُب ىذه اٟتقبة، وهللا أعلم ونسبة العلم إليو أسلم. راجع 

 (.ٖٛٙ/ٔ(، تفسَت اٞتبللُت )ٖٙ٘/ٚابن كثَت ) تفسَت
 (.ٕٛ٘/ٔٔ(، تفسَت القرطيب )ٓٚ/ٖٔتفسَت الطربي )( ٕ)
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نفس ا١تدلول وليس ا١تعٌت فقط، بل ىناك قرينة أخرى، وىو صغر  ٭تمل 
 ، وهللا أعلم.(ٔ)سنو ـ عليو السبلم ـ ١تا رأى تلك الرؤاي

ونبلحظ أن رؤاي ـ يوسف عليو السبلم ـ دل يكن فيها شيء من 
جنس األرض بتااًت، فكلها أمور متعلقة ابلسماء واألجرام السماوية اليت 

ى العلو واالرتفاع واالرتقاء وغَتىا من اإلشارات من إشاراهتا ما يدل عل
 .(ٕ)األخرى

وىذا حديٌث عظيٌم، وأصٌل من األصول اليت يستدل هبا ُب علم 
تعبَت الرؤى، على أن أول ما يرى النيب ـ عليو أفضل الصبلة والسبلم ـ 
الرؤى الصادقة، ال الرؤى ا١ترموزة، ويظهر ذلك ُب ىذا اٟتديث العظيم 

 بو بُِدئَ  ما أول ) كان :ـ اهنع هللا يضر ـ أهنا قالت عائشة أم ا١تؤمنُتاليت ترويو 
 يرى ال فكان النوم، ُب الصادقة الرؤاي، وسلم عليو هللا صلى هللا رسول

                                     
والذي يظهر من حيث يقول: ) البحر احمليطوما أٚتل ما كتبو اإلمام أيب حيان ُب تفسَته ( ٔ)

ا، فقيل: كان عمره إذ ذاك سبع سنُت. وقيل: سياق األخبار والقصص أن يوسف كان صغَتً 
ست، قالو الضحاك. وأبعد من ذىب إذل أنو اثنتا عشرة سنة، وٙتان عشرة سنة، وكبل٫تا عن 

عن فع اا ْتيث ال يداٟتسن، أو سبع عشرة سنة قالو ابن السائب. ويدل على أنو كان صغَتً 
قولو: وأخاف أن أيكلو الذئب ويرتع ويلعب وإًن لو ٟتافظون، وأخذ السيارة لو، وقول  ،نفسو

 (.ٕٛٛ/٘..... )اا غبلم، وقول العزيز: عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدً الوارد: ىذ
وىذه الرؤاي من نوع الرؤى اليت فيها بشارة، كما أن فيها إنذار، ويتضح ذلك ابلوقوف ( ٕ)

 على رمز أحد عشر، وابقي رموز الرؤاي.
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ا٠تبلء،.......  إليو ُحّبب ٍب ،(ٔ)الصبح فلق مثل جاءت إال رؤاي 
 .(ٕ)اٟتديث(

لمسات واألمور اليت سوف أركز عليها وأذكرىا، ىي بعض ال
البيانية والتدبرية ُب ىذه اآلية الكرٯتة من كتاب هللا العظيم، وىي ليست 

 تفسَتًا.

  

                                     
ىذا (، ومن ٛٛٔ/ٔالبُت، انظر الديباج ) الواضح يضرب مثبًل للشيء (الصبح فلق)( ٔ)

التعريف يستدل أن الرؤاي الصادقة ىي اليت تكون واضحًة بينًة ال ٖتتاج إذل معرب، فكما ىي 
 (.ُ٘٘ب ا١تنام ىي ُب اليقظة إذا ٖتققت، وهللا أعلم. انظر ص )

(، وىناك أحاديث بلفظ الرؤاي ٖٚٔ/ٙ[ )ٖٜ٘ٗصحيح البخاري حديث رقم ]( ٕ)
 رؤاي الصادقة ىي من أقسام الرؤاي الصاٟتة.الصاٟتة وا١تعٌت أهنا ليست من الشيطان، فال
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 املبحث العادط

   هل غبرث سؤٍا ًىظف غليه العالم؟

 )جحقيق وجذقيق(  
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وكانت ىذه نقطة البداية!! فقد لوحظ أن رؤاي يوسف ـ عليو  

ۉۉې ې ې ې ى ى ائ چ السبلم ـ ُب قولو تعاذل:

. كان ٢تا ما ٯتيزىا عن (ٔ) چائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ
 ذكرت ُب نفس السورة، ىذا ابلنسبة لتفسَتىا غَتىا من ابقي الرؤى اليت

وتعبَتىا، فإما أنو دل يذكر ٢تا تعبَت ُب السورة الكرٯتة؛ سورة يوسف ـ عليو 
السبلم ـ ودل يعربىا أبوه يعقوب ـ عليو السبلم ـ لو، أو أن تعبَتىا كان ٮتفي 

 قولو ، وإذا كان تعبَتىا ُب(ٕ)كثَتًا من األمور ١تصاحل عظيمة

فما معٌت (3) چٿٿٹٹٹ ٿٿچتعاذل:

 چگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ   چ   قولو تعاذل:

بعد أن سجد لو إخوتو، علًما أن بعض ا١تفسرين قالوا أيًضا أن ىذه  (4)
 اآلية ىي تعبَت لرؤاي يوسف ـ عليو السبلم!!  ـ 

 

  

                                     
 (.ٗاآلية ) ( يوسفٔ)
 سنقف مع ىذه اٞتزئية ُب الصفحات القادمة إن شاء هللا.( ٕ)
 (.ٙاآلية ) سفسورة يو ( ٖ)
 (.ٓٓٔالسابق اآلية )( ٗ)
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كما ذكر ذلك بعض ا١تفسرين  چٿ ٿ ٿ چ  :وليس قولو تعاذل

 ألة دل تفصل ُب كثَت من الكتاب.، غَت أن ىذه ا١تس(ٔ)أيًضا

علًما أنو دل يذكر ُب ٚتيع السورة أن يعقوب ـ عليو السبلم ـ كان 
 من تفسَته لرؤاي يوسف ـ عليو السبلم ـ أن إخوتو سوف يسجدون لو!!

 ىذا غَت ا١تواضع األخرى مثل ابتبلئو ومعاًنتو وحبسو!!

سليط ضوء مع أن ىذه ا١تواقف من ا١تواقف ا١تهمة واليت عليها ت
 بكم ىائل ُب قصتو ـ عليو السبلم ـ فلماذا دل تذكر ُب تعبَت الرؤاي؟!!

وقبل أن نسرد كثَتًا من التحليبلت ُب ىذا اٞتانب، علينا أن نقف 
 عدة وقفات ونتأمل ُب آيتُت كرٯتتُت لنقًتب أكثر من ىذه ا١تسألة :

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ چ التأمل ُب قولو تعاذل: 

 .(ٕ)چٹ ٹ 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک چ لو تعاذل: التأمل ُب قو 

 .(ٖ) چ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

                                     
 (، سنبُت ذلك ُب ىذا ا١تبحث إن شاء هللا.ٖٕٛسورة يوسف دراسة ٖتليلية ص )( ٔ)
 (.ٙية )( سورة يوسف اآلٕ)
 (.ٓٓٔسورة يوسف اآلية )( ٖ)
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فأصل ا١تسألة يعتمد على تلكما اآليتُت، فاآلية األوذل قيل إهنا  
تفسٌَت لرؤايه ـ عليو السبلم ـ واآلية الثانية، قيل إهنا تفسٌَت، وقيل إهنا ٖتقٌق 

 ١تا رأى، وشتان بُت األمرين.

فصبًل، سوف نستعرض وحىت يكون اٟتديث ُب ىذا اٞتانب م
بعض أقوال ا١تفسرين اليت قيلت ُب تلكما اآليتُت الكرٯتتُت، ولن أستطيع 
أن أسرد ٚتيع اآلراء واألقوال، ولكن سأذكر بعض األمثلة لتتضح 

 الصورة، وسنقسمها على مطلبُت:
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                               ادلطهب األَل:وبدأ ببٖٔت انكسميت َوخأمم يف قُنً حؼبىل 

. يقول اإلمام (ٔ)چٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ چ 
 : ٔتعٌت يصطفيك.(ٕ)الطربي ـ يرٛتو هللا ـ ُب ىذه اآلية ُب معٌت ٬تتبيك

ُب  (ٖ)وينقل ُب تفسَته ـ يرٛتو هللا ـ أيًضا زايدة على االصطفاء
األحاديث  أتويل وىو األحاديث، عرب من : وعّلمو(ٗ)معٌت اآلية السابقة

 دة.وىو قول عن اإلمام قتا

 العلم: الكبلم أتويل: (ٙ)قال ـ عن ابن زيد (٘)ويقول ـ يرٛتو هللا

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ چ : وقرأ. الناس أعرب يوسف وكان واٟتُكُم،

 . انتهى، ولعل ىذا أقرب األقوال. (ٚ)چىئىئ 

 .(ٛ)واإلمام البغوي ـ يرٛتو هللا ـ لو نفس النقل

                                     
 (.ٙسورة يوسف اآلية )( ٔ)
 (.ٖ٘ٔ/ٕٔتفسَت الطربي )( ٕ)
 قتادة. عن سعيد، ثنا: قال يزيد، ثنا: قال بشر، حدثنا( ٖ)

 (.ٙسورة يوسف اآلية )( ٗ)
 زيد. ابن قال: قال وىب، ابن أخربًن: قال يونس، حدثٍت( ٘)

 السابق.( ٙ)
 (.ٕٕسورة يوسف اآلية )( ٚ)

 (.ٚٔٗ/ٕتفسَت البغوي )( ٛ)
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، ُب (ٔ)سرينويلخص اإلمام ابن اٞتوزي ـ يرٛتو هللا ـ آراء بعض ا١تف 

 .چ ٿ ٿ ٿچ  :تعاذل قولو

 واٟتال الرفعة من رأيت ما ومثل: األنباري وابن الزجاج، قال
 .ِإخوتك بُت من ويصطفيك ربك ٮتتارك اٞتليلة،

 .ابلّنبّوة يصطفيك: عباس ابن وقال.(ٕ)االجتباء معٌت األنعام ُب شرحنا وقد 

 :أقوال ثبلثة فيو چٿ ٹ ٹ ٹ  چ :تعاذل قولو

 فعلى وقتادة، و٣تاىد، عباس ابن قالو الرؤاي، تعبَت نوأ: أحدىا
 .ِإليو ا١تنام أمر يؤول ما بيان ألنو أتويبًل؛ ٝتي ىذا

  .زيد ابن قالو واٟتكمة، العلم أنو: والثاين

. الّزّجاج ذكره والكتاب، واألمم األنبياء أحاديث أتويل: والثالث
  .صلة ىنا ىا «ِمن»و: مقاتل قال

الظاىر أن اآلايت ا١تذكورة تشمل ذلك كلو البيان: ) يقول صاحب أضواء
 .(ٖ)( من أتويل الرؤاي، وعلوم كتب هللا وسنن األنبياء، والعلم عند هللا تعاذل

                                     
 (.ٔٛٔ/،ٗزاد ا١تسَت )( ٔ)
إذا أخلصتو  ( َواْجتَـبَـْيناُىْم مثل اخًتًنىم واصطفيناىم، وىو مأخوذ من جبيت الشيء:ٕ)

 (.ٓٛ/ٖ، )زاد ا١تسَت لنفسك. وجبيت ا١تاء ُب اٟتوض: إذا ٚتعتو فيو
 (.ٖٕٓ/ٖأضواء البيان )( ٖ)
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 . (ٔ)إًذا لعل القول ُب تفسَت اآلية فيو خبلف، وا٠تبلف واضح وجلي 

 وقد أعطى هللا ـ عز وجل ـ يوسف ـ عليو السبلم ـ ا١تلك واٟتكمة، والعلم،
وتفسَت الرؤى، واٞتمال، فلم يكن نبيًّا فقط، ودل يكن معربًا للرؤى ومفسًرا 

 !!(ٕ)لؤلحبلم فقط

                                     
ف تضاد، راجع كتاب مقدمة التفسَت للعبلمة اإلمام ابن عثيمُت، لعلو اختبلف تنوع ال اختبل( ٔ)

 (.ٜٕفصل اختبلف السلف ُب التفسَت وأنو اختبلف تنوع ص )

 يوسف أن على الرؤاي ـ داللة السبلم ـ عليو يعقوب يقول الز٥تشري ُب تفسَته الكشاف: عرف( ٕ)
 عليو فخاف آبابئو، فعل كما الدارين، بشرف عليو وينعم للنبّوة، ويصطفيو اٟتكمة، من مبلًغا هللا يبلغو

 فهو دل يفصح، ولعل ذلك سبب الختيارًن أن الرؤاي دل تعرب. .(ٛٔٗ/ٕوبغيهم ) اإلخوة حسد
 ىذه ١تثل اجتباك وكما يعٌتچ ٿ ٿ ٿچ  االجتباء ذلك ٍب يقول: ومثل

 .امعظ ألمور ربك ٬تتبيك كذلك شأن، وكربايء وعز شرف على الدالة العظيمة الرؤاي
: اٟتوض ُب ا١تاء وجبيت لنفسك، حصلتو إذا الشيء جبيت من افتعال االصطفاء،. ويقول: واالجتباء

شيطان. انظر الكشاف  أو ملك أو نفس حديث إّما الرؤاي ألنّ : الرؤاي: واألحاديث. ٚتعتو
(ٕ/ٜٗٔ.) 

دليل  قلت: لعل األقرب أن الناس تتحدث هبا ألن الرؤاي من هللا وليست حديث ملك، فبل 
صحيح السند على ذلك، وإن قلنا إن ا١تقصود بتأويل األحاديث )ألن منها حديث نفس وشيطان( وىذا 
خطأ ظاىر إذ إن حديث النفس وٗتويف الشيطان ال أتول من األصل، ولكن يستفاد منها ُب أمور أخرى 

 ليس ىذا ٣تال ذكرىا، فقياس معٌت األحاديث على ىذا ال يصح وهللا أعلم.
 واألحاديث اد ُب شرح كلمة )األحاديث( اإلمام ابن عاشور ُب التحرير والتنوير، يقول ـ يرٛتو هللا:وقد أف

 وأسباهبا عللها إذل اٟتوادث إرجاع: األحاديث فتأويل اٟتادث، الشيء ٔتعٌت حديث ٚتع تكون أن يصح
 هللا قدرة على وجوداتا١ت أبصناف ابالستدالل وذلك ابٟتكمة، ا١تعٍت وىو. التمام على حقائقها إبدراك

 ٝتيت. الرؤاي تعبَت: فالتأويل بو، ا١تتحدث ا٠ترب ٔتعٌت حديث ٚتع األحاديث يكون أن ويصح وحكمتو،
 ُب بقولو واستدلوا. ا١تفسرين بعض ٛتلها ا١تعٌت ىذا وعلى ،الراؤون هبا يتحدث ا١ترائي ألن أحاديث

 مراد ا١تعنيُت كبل لولع[. ٓٓٔ: يوسف سورة] قبل من چگ گ گ ڳ  چ القصة آخر
 إذ معجًزا، إ٬تازًا اللفظ ىذا اختيار يكون أو األصح، وىو معنييو ُب ا١تشًتك استعمال صحة على بناء

 األشياء أتويل عن يعرب =بلغتو السبلم = عليوـ  يعقوب من صدر طويل كبلم بو حكي قد يكون
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ژ ژ ڑ ڑ ک چ: ادلطهب انزبوٓ: انخأمم يف قُنً حؼبىل

 (ٔ) چ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱک کک 

 ىذا أبت، اي: ألبيو يوسف قال: (ٕ)يرٛتو هللاـ  يقول اإلمام الطربي

 ،چگ  ڳ  ڳ  ڳچ رل وإخوٌب وأّمي أنت سجدتَ  الذي السجود
 قبل رآىا كان اليت رؤايه رأيتها، وىي كنت اليت رؤايي إليو آلت ما: يقول
 ساجدون لو والقمر والشمس كوكًبا عشر أحد أنَّ : صنعوا ما بو إخوتو صنيع

 .(ٖ)الصحَّة على أتويلها جمليء ،ريب حّققها قد: يقول ،چڳ ڱ ڱ ڱچ

 ،(٘)چ ٺ  ٿ  ٿ  چقولو:  ُب (ٗ)بن زيدوينقل ـ يرٛتو هللا ـ عن ا

 ،(ٙ)چ  گ  ڳ  ڳ  ڳچ:تعاذل هللا قول وقرأ. ٖتقيقو أيٌب: "قال

 ،(ٔ) چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ چ:هللا قول وقرأ.ٖتقيقها ىذا:قال 
 ."تعاذل هللا إال أيٌب ومىت حقيقتو يعلم ما: قال

                                                                   
ٛتو هللا . جعل لكلمة (، يبلحظ أن اإلمام ابن عاشور . ير ٕٙٔ/ ٕٔا١تعاين ) تلك ّتميع

 األحاديث أكثر من معٌت.

 (.ٓٓٔسورة يوسف اآلية )( ٔ)

 (.ٜٙ/ٖٔتفسَت الطربي )( ٕ)
بعد التحقيق تبُت أن رؤاي يوسف ـ عليو السبلم ـ دل تعرب، ودل يظهر أتويلها ُب السورة ( ٖ)

 (.73الكرٯتة، وهللا أعلم انظر ص )

 زيد... ابن قال: لقا وىب، ابن أخربًن: قال يونس، حدثٍت ( ٗ)

 (.ٖ٘سورة اآلعراف اآلية )( ٘)
 (.ٓٓٔسورة يوسف اآلية )( ٙ)
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وإذا سلمنا )أن رؤاي يوسف ـ عليو السبلم ـ عربت( ٧تد أن ذلك  
س ابلنسبة لباقي الرؤى اليت ذكرت ُب سورة يوسف، فكل رؤاي جاء العك

معها التعبَت ا٠تاص هبا، ودل ترد رؤاي ُب سورة يوسف إال وعربت، عدا رؤاي 
يوسف ـ عليو السبلم ـ فتعبَتىا كان مغايًرا، فها ىي رؤاي السجينان عربات 

ڭ ڭ ۇ چ      :ُب نفس السورة، يقول تعاذل ُب ٤تكم تنزيلو

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ۇۆ 

ې ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

 .(ٕ)چ

چ            وبعدىا ٓتمس آايت جاء التفسَت ُب قولو تعاذل:  

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ 

 .(ٖ)چہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ 

  

                                                                   
 (.ٚسورة آل عمران اآلية )( ٔ)
 (.ٖٙسورة يوسف اآلية )( ٕ)

 (.ٔٗسورة يوسف اآلية )( ٖ)
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 أريد من القارئ الكرًن مبلحظة عدة أمور منها: 

ذكر ما ـ أن يوسف ـ عليو السبلم ـ ١تا عرب رؤاي السجينُت،  ٔ
ىو ا١تآل الذي سوف ٭تدث ٢تذين السجينُت ابلضبط، مثبًل: السجُت 
األول، أتويل رؤايه: أنو سيسقي ربو ٜتًرا، ٔتعٌت أنو سيكون ساقي ا١تلك 
وا١تقرب منو، وُب الواقع حصل ىذا األمر، كما فسره يوسف ـ عليو 

فيو ا١تآل السبلم ـ ْتذافَته. إًذا ىنا نستطيع أن نسمي ىذا تفسَتًا؛ ألنو 
 الذي سوف يصل إليو صاحب الرؤاي بدقة متناىية.

وىناك أمر آخر، إذ إن تعبَت النيب أو الرسول يكون ُب غاية 
الدقة، ويكون بتفاصيل كثَتة، على سبيل ا١تثال ننظر كيف عرب يوسف ـ 
عليو السبلم ـ رؤاي السجينُت، وذكر فيها بعض التفاصيل، فإذا قارًّن ىذا 

، وتعبَت يعقوب ـ عليو السبلم ـ )ْتسب اجتهاد بعض التعبَت للرؤاي
ا١تفسرين(، ٧تد أن رؤاي يوسف تعبَتىا كان مغايًرا، وليس فقط عندما 
نقارن رؤاي يوسف ـ عليو السبلم ـ بل إذا قارًّن ابقي الرؤى اليت ذكرت ُب 

 سورة يوسف.

ومثاٌل آخر ُب نفس السورة، وىي رؤاي ملك مصر أيًضا عربت، 
يوسف ـ عليو السبلم ـ بل إنو ـ عليو السبلم ـ أسهب ُب تعبَتىا وعربىا 

ٹ ٹ  ٹچ  وشرحها وبياهنا. يقول هللا تعاذل ُب ٤تكم تنزيلو:
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ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

 . (ٔ)چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

ڇ ڇ    ڇ چ  وىنا جاء التعبَت مباشرة من غَت فاصل:

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

 . (ٕ)چڳ ڱ ڱ  ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

نعود للنقطة اليت ذكرًنىا سابًقا، لو قارًّن ىذا التعبَت بتعبَت رؤاي 
يوسف ـ عليو السبلم ـ لوجدًن أن رؤاي يوسف ـ عليو السبلم ـ تعبَتىا كان 

 مغايًرا.

إًذا نستطيع أن نقول أن رؤاي يوسف ـ عليو السبلم ـ كان تعبَتىا 
 .(ٖ)٥تتلفاً، مع العلم أنو جاء ٖتققها

  

                                     
 (.ٙٗسورة يوسف اآلية )( ٔ)
 (.ٛٗ، ٚٗسورة يوسف اآليتان )( ٕ)
قًعا، أي صار حقيقة أو انتقل إذل عادل اليقظة ٖتقق الرؤاي: نقصد بو ا١تآل الذي أصبح وا( ٖ)

بعد ما كان ُب عادل الغيب، فهو ما ٭تصل ُب ا١تستقبل، أما التعبَت: فهو اجتهاد ا١تعرب ُب فك 
رموز ىذه الرؤاي، و٤تاولة معرفة ما الذي سوف تؤول إليو، فهناك فرق بُت التحقق والتعبَت 

 ام.فهذه حقيقة صارت على الواقع وتلك تفرس وإ٢ت
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يقول صاحب أضواء البيان ُب تعليقو على اآلية اليت ذكر فيها  
، والعجيب أنو (ٔ)رؤاي يوسف ـ عليو السبلم: "دل يبُت ىنا أتويل ىذه الرؤاي

چ چ چ چ  قال: "ولكنو بينو ُب ىذه السورة ُب قول هللا تعاذل:

ڈ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

گ ڳ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ 

 . (ٕ) چڳ ڱ ڱ ڱڱ  ڳ ڳ

 ـ ُب معٌت اآلية السابقة الذكر ويقول اإلمام السعدي ـ يرٛتو هللا
، ٔتعٌت أنو ليس تعبَتًا ولكن  (ٖ)) فهذا وقوعها الذي آلت إليو ووصلت(

 ٖتقًقا للرؤاي.

 

 

                                     
 (، وقال صاحب التحرير والتنوير، ودلٜٖ/ٖأضواء البيان ُب إيضاح القرآن ابلقرآن )( ٔ)

 چڳ ڱ ڱ ڱڱ گ ڳ ڳ ڳگ گ گ  چ:قال يوم إال أتويلها يوسف يعلم
 (.ٕٛٔ/ٖٕلو ) أبويو سجود إذل ( يشَتٓٓٔسورة يوسف اآلية )

وأن يوسف ـ عليو السبلم ـ  قلت: إن ىذا الرأي يدل أن رؤاي يوسف ـ عليو السبلم ـ دل تعرب،
 دل يسمع تعبَتىا وهللا أعلم.

 (.ٓٓٔسورة يوسف اآلية رقم )( ٕ)
 (.٘ٓٗ) ( تيسَت الكرًن الرٛتن ُب تفسَت كبلم ا١تنانٖ)
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چ چ چ ڇ چ  وإذا دققنا ٧تد أن قولو تعاذل: 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں 

﮷  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ﮲﮳  ﮴ ﮵ ﮶

يستدل بو على ٖتقق رؤاي يوسف ـ عليو  ،(ٔ)چ﮻ ﮼  ﮸ ﮹ ﮺
السبلم ـ ال تعبَتًا لرؤايه، فهناك فرق بُت تعبَت الرؤاي وبُت ٖتقق الرؤاي، 

 ويدل على ذلك عدة أمور منها:

گ گ ڳ ڳ  چـ أن يوسف ـ عليو السبلم ـ ١تا قال  ٔ

ـ عليو السبلم ـ إال بعد ٖتقق رؤايه )ٔتعٌت أن ا١توقف ىنا  دل يقلها چڳ 
ٖتقق للرؤاي اليت رآىا( مع العلم أنو كانت ىناك بوادر ُب ٖتقق رؤايه 
عندما عرب رؤاي السجينُت ورؤاي ا١تلك؛ فقد جاء أن يعقوب ـ عليو السبلم 

ُب ـ بشره أبنو سيكون معربًا ْتسب أقوال بعض ا١تفسرين، ١تاذا دل يتذكر 
 ىذا ا١توقف تعبَت يعقوب ـ عليو السبلم ـ وتبشَته؟! 

دل يذكر  چحئ  مئ  ىئ  يئجب   چأيًضا ُب اآلية الكرٯتة  
تعبَت الرؤاي اليت رآىا. أو أنو قال ىذا أتويل رؤايي بعد ٖتقق كل التعبَت 

                                     
 (.ٓٓٔ،ٜٜ): اآليتان يوسفسورة ( ٔ)



 

 76 

إبٚتالو، أو أن ا١تقصود ليس تعبَت الرؤاي ُب تعليق يعقوب ـ عليو السبلم ـ  
ف ـ عليو السبلم ـ كما أوردًن ُب ْتثنا ىذا، ولعل ا١توقف ١تا على رؤاي يوس

 رأى أابه كان أوذل أبن يتذكر تعبَت رؤايه وهللا أعلم. 

اإلشارة  چڳ ڱ ڱ ڱڱ چـ قولو تعاذل ُب قصة يوسف:  ٕ
ىنا تدل على أن الرؤاي صارت حقيقة على أرض الواقع )وليس التعبَت(، 

ا ىو ٖتقق للرؤاي وهللا أعلم، لذلك ذكر فنعود للشرح األول، أن ا١تقصود ىن
أي ٖتقًقا لرؤايه ـ  (ٔ)اإلمام الطربي ُب األقوال ُب تفسَتىا قولو )ىذا ٖتقيقها(

 عليو السبلم ـ على الواقع.

غَت أن ىناك مواقف كثَتة دل تذكر ُب تعبَت يعقوب ـ عليو السبلم ـ 
يذكر ُب تفسَته  لرؤاي يوسف ـ عليو السبلم ـ بتفاصيل واضحة ودقيقة، فلم

 أنو سيكون ملًكا ومسئواًل كبَتًا مثبًل، وأنو سوف يتعرض للفنت أو يسجن.

وكأن ا١توقف ٭تكي فصبًل من احملادثة اليت كانت بُت يوسف 
ويعقوب ـ عليهما السبلم ـ أن ىذا اٟتدث ىو ٖتقق لرؤايي اليت رأيتها قبل 

 سنة. أربعُت

تعبَت رؤاي يوسف ـ عليو وكان ىذا أول ما لفت انتباىي )١تاذا  
السبلم ـ كان مغايًرا( وبدأت أْتث ُب ىذا ا١توضوع وكنت أفكر، اي ترى ما 

                                     
گ گ ڳ ڳ ڳ  چُب تفسَت قولو تعاذل:  قال ابن زيدُب تفسَته:  الطربينقل ( ٔ)

 (، ..... ٔتعٌت أنو ليس تعبَتىا وهللا أعلم.ٕٗٓ/ٛ) ىذا ٖتقيقها چ
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ا٠تطب؟ وبدأت األسئلة واألفكار تتزاحم ُب ذىٍت، وبدأت أقف وقفات  
 ا١تتأين ألتعرف على األمور بدقائقها حسب استطاعيت وجهدي جهد ا١تقل.
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ػهًٕ انعالو كبن ظف حؼبري زؤٔب ُٔ ادلطهب انزبنذ: دلبذا 
ب أَ غري َاضخ

ً
 ؟ خمخهف

 وإجابة تفصيلية على السؤال السابق ٧تد أن ىناك عدة أسباب:

ٿ   ٿ ٿچاألول: أن قول يعقوب ـ عليو السبلم: 

، أن ىذا جزء فقط من تعبَت الرؤاي ُب أقوى چٿ  ٹ  ٹ  ٹ
ن االحتماالت ـ إن دل يكن تعبَتًا. فضبًل على أن ىناك رأي آخر ١تفسري

، أهنا تعبَت لرؤاي چٿ  ٿ  ٿچ ، ال يرون ُب قولو تعاذل: (ٔ)أفذاذ
 يوسف ـ عليو السبلم.

الثاين: أن تعبَت الرؤى ُب القرآن الكرًن أيٌب واضًحا، وىذا يتضح 
 ابلرجوع إذل ابقي الرؤى ُب نفس سورة يوسف ـ عليو السبلم ـ وُب غَتىا. 

 . الثالث: أن تعبَت الرؤى أيٌب بعد سرد الرؤاي

الرابع: لعل تعليق يعقوب ـ عليو السبلم ـ ُب ىذه اآلية من وحي 
 النبوة، وليس تعبَت تَفر ٌس منو، فقال ما وجب عليو فقط فلم يزد.

ا٠تامس: دل يكن ىناك تفصيل ُب تعبَت الرؤاي حىت ال يصاب 
 يوسف ـ عليو السبلم ـ بشيء ُب نفسو على إخوتو، فالرؤاي تسر وال تغر،

                                     
 (.ٖٚص ) ( انظرٔ)
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 أنت تكون سوف أو أفضل إخوتو أو فوقهم، يكون سوف لو أنويبُت  فلم 
 األعلى منهم.

السادس: ولعل التفصيل ُب التعبَت ليس صحيًحا، ويكتفى 
 ابالختصار.

السابع: لعل من األسباب أن ذلك ٭تكي القصة نفسها، ألن 
رؤايه ـ عليو السبلم ـ جاءت اختصارًا ١تا سيحدث وما سيكون عليو 

ت رؤايه إبسهاب، ألغى ذلك أسلوب التشويق ١تعرفة ما اٟتال، فإذا عرب 
ستؤول إليو القصة، ألن أتويلها سوف يكون بعد سرد رؤايه ـ عليو السبلم 
ـ مباشرة، ٔتعٌت أنو سيكون تعبَتىا ُب بداية السورة، وىذا يلغي أسلوب 
ترغيب القارئ، وتشويقو ١تتابعة األحداث اليت امتدت من بداية السورة 

يتها، وال شك أن ذلك يقوى لو علمنا أن من أساليب القرآن وحىت هنا
 الكرًن أسلوب التشويق وخصوًصا ُب القصص.

الثامن: ٭تتمل أن تعبَت رؤاي يوسف ـ عليو السبلم ـ كان مغايًرا 
لكي ال ٭تسد، فإخوتو علموا شيًئا يسَتًا عن أمره فحسدوه، فما ابلكم 

 لو علموا الكثَت؟ لعلهم كانوا قتلوه. 
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التاسع: أن يعقوب ـ عليو السبلم ـ ذكر األمور اليت تعرب تعبَتًا  
 .(ٔ)حسًنا، وٕتاوز عن تعبَت األمور ا١تزعجة

العاشر: أن تعبَت الرؤاي مبٍتٌّ على الظن ال اليقُت فبل نستطيع 
 .(ٕ)اٞتزم

اٟتادي عشر: ولعل يعقوب ـ عليو السبلم ـ ركز على أىم معٌت 
 ليو السبلم ـ ودل يلتفت لغَته من ا١تعاين.للرؤاي اليت رآىا يوسف ـ ع

وبعد أن ذكرًن بعض األسباب اليت تدل على أن تعبَت رؤاي 
يوسف ـ عليو السبلم ـ كان مغايًرا، أو عدم وضوح تعبَتىا، سنقف مع 
رؤاي يوسف ـ عليو السبلم ـ وقفات يسَتة؛ كلمة كلمة، ورمًزا رمًزا، ونربط 

ة شريفة، وسوف ٧تد أن ىذا الدين ذلك آبايت قرآنية وأحاديث نبوي
العظيم دين مًتابط ببعضو ارتباطًا وثيًقا، بل إن كثَتًا من ا١تواضيع ٢تا 
عبلقة ببعضها، ولكن ينقصنا من ٬تتهد ليجد العبلقة بُت تلك النصوص 
ويربط بينها، ونسأل هللا أن يوفقنا لذلك. وسنربط كل إشارة من إشارات 

 بلم ـ بقصتو وحياتو وا١تواقف اليت عاشها.الرموز ُب رؤايه ـ عليو الس

  

                                     
ال يوجد دليل واحد على أن الرؤى تعرب على احململ السيئ ؛ ال ُب كتاب هللا العظيم، ( ٔ)

وال ُب سنة رسول هللا ـ عليو من هللا أفضل الصبلة وأًب التسليم ـ فكل التعابَت اليت جاءت ُب 
 ( من ىذا الكتاب.ٖ٘لة على احململ اٟتسن، راجع ص )الشريعة السمحة ٤تمو 

 (.ٖ٘ص ) ( انظرٕ)
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ـ       ولهي وشبؼ الىص بالفىائذ ظىجػل سؤٍا ًىظف 

غليه العالم ـ غلى أقعام ووششح مل قعم غلى حذة، 

 ولىجػل هزا هى القعم ألاول وظيعلط الضىء غليه...

ا سأي ًىظف ـ غليه العالم ـ    ....أحذ غشش لىلب 
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 الفصل الثاوي

 غليه العالم مػاوي سمىص سؤٍا ًىظف                   

 وفيه ثالثت مباحث :

 غليه العالم بيىظف الخاصت إلاشاساث: ألاول  املبحث

غليه  ًىظف بإخىة املخػلقت الصفاث: الثاوي املبحث

 العالم

 والسجىد والقمش الشمغ: الثالث املبحث 
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 املبحث ألاول  

 غليه العالمإلاشاساث الخاصت بيىظف 
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 ؟ َانؼدد أدد ػشس مؼىن انؼصبتادلطهب األَل: اإلشبزة مه  

فيا ترى ما الذي ترمز إليو ٚتلة أحد عشر، وىل ترمز لعدد 
 إخوتو فقط؟

أو العشرة وما فوقها وحىت  ،ما فوق العشرة  چ ى  ائ چ
 .(ٔ)العدد األربعُت، ُب اللغة يعٍت العصبة

نو من ـ يرٛتو هللا: إاىد وأقرب األقوال ُب مقدارىا قول اإلمام ٣ت
 .(ٕ)عشرة إذل ٜتسة عشر

وبداية ال يستهان هبا  ،الت كثَتةالورمز العصبة رمز قوي ولو د
وال سيما أن ـ للتعرف على أسرار ومكنوًنت رؤاي يوسف ـ عليو السبلم 

 خوة يوسف.إوىو رمز ٮتص  ،ىذا الرمز جاء ُب بداية الرؤاي

ا سف ـ عليو السبلم ـ كانوا يدً و٦تا يعنيو ىذا الرمز أن إخوة يو 
فلعبهم وأكلهم  ،(ٖ)واحدة متكاتفُت مع بعضهم متعصبُت ألنفسهم

 .ةوذىاهبم وإايهبم كل ذلك يكون وىم سويَّ 

                                     
 (.ٖٖٕ/ٜلسان العرب )( ٔ)
 (.ٚٚٔ/ٕٓانظر: التحرير والتنوير )( ٕ)

وقد تنبو ٢تذا ا١تعٌت اإلمام البغوي ـ يرٛتو هللا تعاذل ـ حيث يقول ُب معٌت العصبة: َٚتَاَعةٌ ( ٖ)
(. ٔٔٗ/ٕاِحَد ٢َتَا ِمْن َلْفِظَها َكالنـََّفِر َوالرَّْىِط. انظر: تفسَته )يـَتَـَعصَُّب بـَْعُضَها لِبَـْعٍض ال وَ 

واتفق معو اإلمام   وذكر صاحب الكشاف: ٝتوا بذلك ألهنم ٚتاعة تعصب هبم األمور،= 
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من ٚتلة أحد عشر( على  نبطوقوع معٌت رمز العصبة )ا١تست 
 حملات من قصة يوسف ـ عليو السبلم:

أن إخوتو كانوا  ٧تدـ عليو السبلم ـ وابالستقراء لقصة يوسف   
عصبة عليو )أي ضده(، ٔتعٌت أهنم ٚتيعهم كانوا متفقُت على كرىو، وبُت 

ڎ ڎ چ :يقول تعاذل ا،طيات السورة الكرٯتة ٕتد ذلك واضحً 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

فقالوا تستعمل للجمع  ؛)يعٍت: كلهم (إذ قالوا) :وقولو تعاذل (ٔ) چگ
ا عارض ذلك، كلهم يفكرون تفكَتً ا دل يوالعجيب أن أحدً  ،دون الفرد(

فجاء بلفظ قالوا على  ،اوالسياق القرآين دقيق جدًّ  ،فهم عصبة ،اواحدً 
ا من إخوتو كان على ا، ودل يذكر ُب قصة يوسف أن أحدً تعاوهنم ٚتيعً 

خبلف ىذا التفكَت الذي كان يتوجو لبلنتقام من يوسف ـ عليو السبلم ـ 
 وسيلة.  ةبعاد يوسف عن أبيهم أبيعندىم إ والغاية ،بطريقة أو أبخرى

وآية أخرى تظهر لنا التزامهم ابلتنكيل بيوسف ـ عليو السبلم ـ 

       ىئ ىئ ی ی یچ  يقول تعاذل: ؛ابلكذب على أبيهم

                                                                   
(، وزاد صاحب الكشاف: ويستكفون النوائب ٗٚ/ٛٔالرازي ُب التفسَت الكبَت )

(ٕ/ٕٗٔ.) 

 (.ٛسورة يوسف اآلية )( ٔ)
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والحظ   ،ا ٚتيعهم اتفقوا عليووىنا أيضً  (ٔ)چی جئ حئ مئ 

وقد تكررت  ،كلمة عصبة اليت تعٍت العدد الذي يساوي العشرة فأكثر
  وُب قولو تعاذل: ،ُب اآلية السالفة الذكر ،ُب ىذه السورة الكرٯتة مرتُت

ڎڎڈڈژژڑڑککککگ گ چ

، لو كان عدد إخوة يوسف ـ عليو السبلم ـ أقل من العشرة (ٕ) چگ
١تا اسُتعملت  ،ه ـ عليو السبلم ـ أو األحد عشر كما جاء ُب بداية رؤاي

ا ن دقيق جدًّ لكن القرآ ،ولكانت لفظة أخرى تنوب عنها ،لفظة عصبة
 فسبحان من أنزلو.

عليو يوسف ـ  ةالقصة ٬تد أن إخو  ئوالذي يتمعن ويستقر 
 من شدة حىت ُب ٕتارهتم كانوا مع بعضهم يسافرون سوايًّ السبلم ـ 

ا على حزهنم لفراقهم ، ودل تذكر اآلايت الكرٯتة شيئً ا٘تسكهم ببعضهم بعضً 
من شدة حسدىم لو وذلك  وه،ودل يتذكر عليو السبلم ـ ـ  هم يوسفيألخ

 وسعادهتم ابختفائو عن أبيهم.

عندما  اطً تا٤تيكون اإلنسان  أن علىو٬تدر ابلذكر ىنا التنبيو 
 ا،يعاشر األشخاص اٞتدد أو اٞتماعات اليت ٢تا وقت مع بعضهم بعضً 

وستكون ٢تم مبادئ غَت  ،عليهم ا سيكون ىو دخيبلً ا معينً وٖتمل فكرً 

                                     
 (.ٗٔسورة يوسف اآلية )( ٔ)

 (.ٛسورة يوسف اآلية )( ٕ)
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والتفاىم  ،اىم صعبً ء٦تا سيجعل احتوا ،غَت تفكَتىم هوتفكَت  ،مبادئو 
فيحصل ما دل يكن ابٟتسبان من إسقاطو والعداوة  ،معهم أبعد ما يكون

 من األمور اليت تعرب عن عدم رضاىم عنو. وكثَتٌ  ،لو

ومن ىنا يتبُت لنا أن الرؤاي دلت على ٖتذير ٦تا سيتعرض لو 
ستقراء وىذا فقط اب ،ستكون عداوة فيما بعدأنو و  ،يوسف من إخوتو

والذي يرمز للعصبة. وإن قال  ، چ ى  ائ چاإلشارت ُب قولو تعاذل: 
ه أنو ١تاذا دل ينبو يعقوب ـ عليو السبلم ـ ابنو يوسف لعلمو من رؤاي :قائل

 سوف يصيبو ضرر من إخوتو؟ 

 منها: لعل ذلك لعدة أموروقد كان 

ولعلو خشي ، (ٔ)ويصيب ئوالظن ٮتط ،أن تعبَت الرؤاي ابلظن 
فلم ٭تذر يوسف ـ  ،ولعل ذلك خبلف ا١تصلحة ،صومة بُت اإلخوةمن ا٠ت

الرؤى ٢تذه  وفسر م يتنبوأن وايليت  ،عليو السبلم ـ ٦تا سوف ٭تصل لو
 ،وال ما يفرق بُت الزوجة وزوجها السيئ ،الشيء  نفبل يفسرو  ،النقاط

 .وهللا ا١تستعان ،واألخ وأخيو

وسف ـ عليو ولعل من أسباب عدم وضوح تعبَت يعقوب لرؤاي ي
ولنا وقفة مع قياس  .(ٕ)٤تمٌل حسنٌ ال يوجد ٢تا  االسبلم ـ أن فيها أمورً 

                                     
 (.ٖ٘بينا ذلك إبسهاب ُب كتابنا ىذا ص )( ٔ)

 (.ٖ٘تقدم معنا ص )( ٕ)
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ا بعض األحاديث وأيضً  ،تعبَت رؤاي يوسف على احململ اٟتسن ١تلك مصر 
وىذا دليل على أن الرؤاي ال تعرب إال على احململ  ،اليت تدل على ذلك

 .عز وجلـ ا من كبلم ربنا اٟتسن استشفافً 

يدل أنو ال بد على يوسف ـ  ،ز أحد عشر ُب الرؤايوجود الرم
ا ُب التعامل مع إخوتو، وىذا الذي دل يكن عليو السبلم ـ أن يكون حذرً 

لرباءتو وطفولتو  ؛سجيتوعلى منو ـ عليو السبلم ـ فكان تعاملو مع إخوتو 
وطيب نفسو ليقضي هللا أمر كان مفعوالً، فهو رضي ابلذىاب معهم ودل 

ا ليعقوب ا بذلك ٟتبو إلخوتو، لكن األمر كان واضحً عيدً وكان س ،يعًتض
 ـ عليو السبلم ـ بتفاصيل أكثر وأعمق.

                            ما  ءنو كان ٮتاف من حدوث شيأمن الدالالت توحي  كثَتو  

 . (ٔ) چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ چ 

ا من األسباب اليت جعلت يعقوب ـ عليو السبلم ـ ولعل ىذا أيضً 
يوسف ـ عليو السبلم ـ أبال يقص رؤايه على إخوتو، وُب نفس الوقت  ينصح

عصبة ضده  نىو دل يفصل ُب تعبَتىا ألهنا تدل على أن إخوتو سوف يكونو 
فيعرف يوسف ـ عليو السبلم ـ نواايىم كخطوة استباقية لؤلحداث اليت كانت 

 ولو ،ذلك من حقدىم عليوسيزيد منهم، ؤتجرد معرفتهم ٢تذه النقطة 
وعرف قدر اٟتسد الذي  عربت الرؤاي سيتبُت من تعبَتىا أنو عرف نواايىم

                                     
 (.٘ٔسورة يوسف اآلية )( ٔ)
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ر ُب نفوس إخوتو ذ٭تملونو عليو ـ عليو السبلم ـ ومع ىذا اٟتسد ا١تتج 
إذا اتضح ليوسف وفصل ولعل األمر  ،ٮتشى منوأمٌر البد أن ٭تصل 

ىذا  لعل ،اٟتال مع إخوتو إليو يعقوب ـ عليو السبلم ـ ُب تعبَته ١تا يؤول
 ىقوَ وُب صراع نفسي وعدم ارتياح، ويَ  ،ُب حَتة من أمره يوسف٬تعل 

 ،االحتمال األول إذا علمنا أن اٟتاسد إذا عرف أنك تعرف أنو ٭تسدك
 آخر ُب التعامل ٬تعلو أيخذ أسلوابً  ،وقد تعرفت على طرقو للوشاية بك

اًل من أشد ٦تا كان يفكر فيو من قبل، فبد ويكون أسلوابً  ،يتلوى بو ،معك
مثل التفكَت أبن  ،يكون أسلوبو ُب التنكيل أشد ،أن يضيعك أو يضايقك

مع األخذ ابالعتبار أن ىذا الرأي   ،أو يتخلص منك ابلقتل مثبلً  ،يسحرك
ا للتخلص من يوسف ـ عليو السبلم ـ فبل أفضل من أن يًتك كان مطروحً 
 .األمر للقدر

وذل لقراءة رؤاي وىذا يظهر لنا ابستقراء القصة، ومن الوىلة األ
يوسف ـ عليو السبلم ـ ال نستطيع استنتاج ىذا األمر إال إذا ٘تعنا وتدبرًن 

وكم من رؤاي ظلت  ،وفك ألغاز ىذه الرؤاي العظيمة ،الرموز إشاراتُب 
ألظهرت  من معرب متفرس رموزىا عربتولو  ،رموزىا طي الكتمان

 رٛتك هللا إذل فانظر ألصحاب الرؤاي أشياء عظيمة تتحقق ُب حياهتم،
 عن الكثَت. ت غابيتال ةالدقيق اإلشارات هىذ
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 ، َفًٕ ظخت فُائد.انؼمٕقتَئشبزاحٍب زمص انكُاكب ادلطهب انزبوٓ:  

ا على معٌت األحد عشر )وىو عدد يسَتً  اوبعد أن علقنا تعليقً 
إخوة يوسف ـ عليو السبلم ـ سواه )فجميعهم اثنا عشر مع يوسف(، 

ضمن أسئلة كثَتة ٖتيط برؤاي يوسف ـ عليو السبلم  ينتظرًن سؤال آخر من
ألن ٢تا أكثر  إشاراهتاـ واٞتواب مكنون ُب فك رمز الكواكب والبحث ُب 

 ة فقط. واحدإشارة وليس إشارة من 

 وىل ىذا الرمز يرمز إلخوتو فقط؟!

 وعلى ماذا يدل تشبيو إخوة يوسف ابلكواكب؟!  

ل عليو ىذه الكلمة بد أن ىناك عادل آخر من الفوائد تد ال
 وىذا الرمز العميق!

وال بد أن ىناك حكمة من إطبلق كلمة الكواكب ُب ىذه اآلية 
 ؟، فما ىيالكرٯتة

ونبحث وندقق ْتيث نصل إذل نقاط نشبع  ايًّ دعوًن نتعمق سو 
 : فيها رغباتنا اإلٯتانية وفضولنا الفكري
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م، ولكنٍت ُب ا١تنا كثَتةٍ   ترمز ١تعانٍ  ،(ٔ)الكواكب أو )النجوم( 
الكواكب ُب رؤاي  تشَت إليوونرى ما الذي  ،سوف أقرب الفكرة أكثر

واٟتديث  ،القرآن الكرًنآايت مستداًل بصريح  ،يوسف ـ عليو السبلم ـ
  ُب ذكر الكواكب بُت طياهتما. ،النبوي الشريف

يوسف ـ عليو السبلم ـ ُب الرؤاي ابلكواكب، ورأى إخوة شبو 
 جد لو.يوسف أن ىذه الكواكب تس

ودالالت ٢تذين  إشاراتن حيثيات ىذه الرؤاي أنخذ عدة ا مإذً  
بيوسف ـ  مقرونٌ الرمزين )الكواكب والسجود(، ومن ىذه الدالالت ما ىو 

ألهنم ىم  ومنها ما ىو مقرون إبخوتو عليو السبلم ـ ألنو ىو صاحب الرؤاي.
 من ُشبِّهوا ابلكواكب.

إخوتو يتصفون هبا  ٔتعٌت أن ىناك بعض الدالالت اليت كان 
 ( صفات الكواكب.إشاراتويتشاركون فيها مع بعض )

ودالالت أخرى كان يتصف هبا يوسف ـ عليو السبلم ـ وأمور  
 إليها تشَتعلى مكانتو اليت  وداللةٌ  ،مستقبلية سوف أتتيو وتكون من صفاتو

ه ُب رؤاي ا، ووجو االستدالل أبنو رأى الكواكببعض معاين الكواكب أيضً 

                                     
معارج التفكر ودقائق التدبر وانظر: يراد ابلكواكب النجوم،  :(ٜ٘/ٗٔ( لسان العرب )ٔ)
وىناك كتب اىتمت  ،وبلفظ الربوج ،١تصابيحوأيًضا ذكرت النجوم بلفظة ا ،(ٜٓٙ/ٓٔ)

خصائص التعبَت القرآين وٝتاتو الببلغية، عبدالعظيم إبراىيم  :مثل كتابالبيانية  بتلك الوقفات
 .دمحم ا١تطعٍت
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ا من الرموز ُب ا سجدت لو، ومن العجيب أن ىذين الرمزين وغَت٫تهنأ 
فهذا معٌت يدل على  إشارة،رؤاي يوسف ـ عليو السبلم ـ ٖتتمل أكثر من 

وسوف نسردىا ىنا  ،وآخر على ا١تشقة والتعب والشدة ،اٞتمال
 .ابلتفصيل إن يسر الباري

 اٟتسن. على احململِ  اليت ُٖتَْملُ  ابإلشاراتولنبدأ 

ابلدالالت والصفات اليت تكون ليوسف ـ عليو  جعلها بدايةً ولن
 .السبلم ـ ونثٍت بعد ذلك ابلصفات اليت تكون إلخوتو
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 أَالً:)انُصُل نهؼظمت( مه أَل ٌري اإلشبزاث دلؼىن انكُكب 

 يوسف ـ عليو السبلم: ُب رؤاي (ٔ)وىو الرمز الركيز

ىل كيف يكون معٌت العظمة مستوحى من رمز الكواكب؟ و 
 ىناك دليل على ذلك؟

١تا وصف ـ  تعاذل وتعظمـ يتبُت ذلك عندما نعلم أن رب العزة  

ہ ھ ھ چ ذكر الكوكب، يقول تعاذل: ـ  جل وعبلـ نوره 

﮷ ﮸  ﮶  ﮹ ھھ ے ے ۓ ۓ ﮲﮳ ﮴ ﮵

 جل وعبلـ وهللا  ،)من غَت تكييف وال ٘تثيل وال تعطيل(( ٕ)چ ﮺﮻ 
على ا١تنصب العظيم فلعل ذكر الكوكب لو أثر  ،عظيم وذو سلطانـ 

ٹ                                                        ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ چ  اوالسلطة أيضً 

، والعظيم سبحانو ال يصف نفسو إال لعظمتو سبحانو وما يتناسب (ٖ)چ
٬تد أن السلطة عليو السبلم ـ ـ  لقصة يوسف ئمع تلك العظمة، وا١تستقر 

منها على سبيل  ،السبلم ـ ُب عدة مواقف والعظمة ٖتققتا ليوسف ـ عليو
 ا١تثال:

                                     
 ( حيث إن ٚتيع معاين رموز الرؤاي تتقابل عند معناه.ٕانظر النموذج )( ٔ)
 (.ٖ٘سورة النور اآلية )( ٕ)
 (.ٔٔية )سورة الشورى اآل( ٖ)
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ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چ ـ ُب قولو تعاذل:  

 . (ٔ) چڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک چ ـ وُب قولو تعاذل:  

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

﮹ ﮺﮻   ﮵ ﮶﮷ ﮸  ﮴   .(ٕ)چے ۓۓ ﮲ ﮳ 

أقسم ـ  عز وجلـ كواكب أن هللا ومن األدلة على عظم ال
والذي  (ٖ)والقسم ال يكون إال للشيء العظيم ،ابلنجم الذي ىو الكوكب

 (٘)وهللا تعاذل يقسم ٔتا يشاء من خلقو (ٗ) چٱ ٻ ٻ  چ   ةلو أ٫تي
 وال يكون ذلك للبشر.

خوة يوسف ـ عليو إٌب أبن أتالعظمة ال إشارة ١تاذا  :وإن قال قائلٌ 
الرمز ال يؤخذ لوحده ولكن بقرائن، وىذه  فنقول:ماء، السبلم ـ كانوا عظ

 سجدت، القرائن ال ٕتعلنا نقيس العظمة ٢تم، غَت ذلك أن ىذه الكواكب

                                     
 (.ٙ٘( سورة يوسف اآلية )ٔ)

 (.ٓٓٔسورة يوسف اآلية )( ٕ)
 (.ٜٜٚ/ٕ) النتصار للقرآنراجع كتاب ا ( ٖ)

 (.ٔسورة النجم اآلية )( ٗ)

 ( .ٓ٘ٔ/ٔللشيخ بن عثيمُت رٛتو هللا )  تفسَت جزء عم انظر (٘)
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، موالعظمة ال تكون ١تن يسجد لآلخر، ولكن يكون السجود للمعظ 
ا أهنم كانوا من عظماء قومهم ولكن عظمتهم ال تساوي شيئً  ؛وٖتليل آخر

 تكون ليوسف ـ عليو السبلم. مة اليت سوفظأمام الع

وكوكب وكواكب ذكرت ُب عدة مواضع ُب كتاب هللا كلها ُب 
 لعظمة.تشَت ل كبا مواقف عظيمة، وكل ىذا يدل على أن الكو 

غَت العظمة منها على  أخرىإشارات على  تدل الكواكبو  
 سبيل ا١تثال:

 .(1)چٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ چ ُب قولو تعاذل: ـ  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ  :وكذلك ُب قولو تعاذلـ  

 .(2)چپ پ

  

                                     
 (.ٙسورة الصافات اآلية )( ٔ)

 .(ٙٔسورة اٟتجر اآلية )( ٕ)
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ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ چ  :واآلية الكرٯتة

 چ                                                                                  (ٕ)دلت ىنا على الزينة واٞتمال،(ٔ)چٿ ٿ ٿ 

  .چ ٺٺ

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄڃ چ  :وُب قولو تعاذل

عبلمة والداللة دلت ىنا على ال، (ٖ)چڃ ڃ ڃ چ چ چ
  وألنو من ا١تخلوقات اليت تبهر بعظمة خلقها. ،واالستدالل

ت ىنا ءوجا ، (ٗ)چٻ پ پ چ  وُب قولو تعاذل:
 .للتعبَت عن أىوال يوم القيامة فهي عبلمة من عبلماهتا

لعظمتها  ؛ا ُب كتاب هللاوالتفكر ُب خلق السماء يتكرر كثَتً 

ڈ ژ ژ چيقول تعاذل:  ،بومنها الكواك ،وعظم ما فيها من اآلايت

 . (5)چڑ ڑ ک ک ک ک گ گ

                                     
 (.ٕٔاآلية ) سورة فصلت( ٔ)
 (.ٚٔٔانظر قول قتادة من ىذا الكتاب ص )( ٕ)

 (.ٙٚسورة األنعام اآلية )( ٖ)

 (.ٕسورة االنفطار اآلية )( ٗ)
 (.ٜٓٔسورة آل عمران اآلية )( 5)
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ُب تفسَته: شبهو  السمعاينوىناك لطيفة ٚتيلة ذكرىا اإلمام  
ألن الشمس والقمر يلحقهما  ؛ابلكواكب، ودل يشبهو ابلشمس والقمر

 .(ٔ)الكسوف وا٠تسوف، والكواكب ال يلحق هبا

  

                                     
 (.ٖٓ٘/ٕتفسَت السمعاين )( ٔ)
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ب:  
ً
 ح انكبرياذلمت انؼبنٕت، َانطمُ كبامؼىن انكُ ئشبزاثمه ربوٕ

ىا ُب ا١تنام ما يدل على ا٢تمة العالية، والطموح ن من معاين رؤايـ إ 
 .الكبَت

ٚتيل يَقِرُن فيو ا٢تمة العالية مع ذكر  متمثبًل ببيتٍ  (ٔ)يقول ا١تتنيب
 :النجوم

 إذا غامرت ُب شرف مروم 
 

 تقنع ٔتا دون النجوم فبل 
 فالنجوم يضرب هبا ا١تثل على ا٢تمة العالية. 

يذكر ُب اآلية الكرٯتة أن الكواكب تسجد لو؟  ومن البلغاء من أدل 
ألهنا  ؛يربط ا٢تمة العالية ابلنجوم ىو ا١تتنيب هنا النجوم، وىاأبعرف الكواكب 

والوصول ٢تا ٭تتاج إذل مشقة و٫تة وجهد كبَت،  ،من األشياء اليت تعلو علينا
يوسف ـ  تع هبمايتمن يفجمع ذلك بُت ا٢تمة العالية والطموح الكبَت اللذ

 عليو السبلم ـ ال ٤تالة.

سنجد أن الكواكب فوقنا وأعلى  ،اا وفلكيًّ ا علميًّ ولو الحظنا قياسً 
والوصول إليها ال يكون إال ابلنظر و٨تن على األرض، والطلوع ٢تا إن  ،انَّ مِ 

و٫تة عالية وتكلفة ضخمة للغاية تصل إذل  ،اصح يكون ّتهد كبَت جدًّ 
 مبليُت ا١تصروفات.

                                     
 (.ٙٙٔ/ٔللعكربي ) ( شرح ديوان ا١تتنيبٔ)

 



 

 103 

ـ وقوع معٌت داللة ا٢تمة العالية والطموح الكبَت ليوسف ـ عليو   
 : السبلم ـ ُب قصتو

 ذلك ٔتا كان ليوسف ـ عليو السبلم ـ سوف ٧تد أن ىذا لو قارًنَّ 
، ويدل على ذلك افكانت ٫تتو عالية وطموحو كبَتً  ،ما حصل لو ابلفعل

 ،طلبو من ملك مصر ُب ذلك الوقت أن ٬تعلو على خزائن األرض

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ  :ويتضح ىذا ُب قولو تعاذل

 ا وذا ٫تةٍ موحً ثل ىذا الطلب إال من كان طَ ١ت يتقدموال ، (ٔ)چچ
 عالية.

وصل  حىت ،عدة ا أنو صار لو مناصبٌ ومن طموحو الكبَت أيضً 
 .(ٕ)بو األمر أنو ـ عليو السبلم ـ كان ىو اآلمر الناىي ُب مصر

لو القدرة على النصح  فمن ،ومن قبل ذلك نصيحتو للسجناء
 .؟! عالية من كان ذا ٫تةٍ  الوىو سجُت ٤تروم بُت جدران معدودة إ

دل على ما يرؤاي الكواكب من إشارات فتبُت بعد التحقيق أن 
وىي ا١تناصب اليت وصل إليها يوسف ـ عليو  ،ا١تناصب العالية ُب الدنيا

تبلءات اليت مرت السبلم ـ ىذا غَت ٫تتو ـ عليو السبلم ـ ابلصرب على االب
 .الذي تعرض لو سجنالو  ،بو من ظلم إخوتو

                                     
 (.٘٘سورة يوسف اآلية )( ٔ)
 (.ٕٛٔ/ٕللدكتور صبلح الدين ا٠تالدي )القصص القرآين ( ٕ)
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أن ٫تتو العالية جعلتو يقف على قدميو من  ،ورأس األمر  
 .اودل ٬تعل من تلك ا١تواقف ما يؤثر عليو سلبً  ،جديد
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ب:  
ً
 صٕجانشٍسة َاوخشبز انربنز

اليت تؤخذ من معٌت الكواكب  واإلشارات ومن الدالالت
 :تصيالشهرة وانتشار ال

حوضو ما بُت صنعاء )وىو يصف اٟتوض: ـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ يقول 
قال: األواين؟ قال: ال، قال  ؟فقال لو ا١تستورد: أدل تسمعو (وا١تدينة

 .(ٔ)ا١تستورد: )ترى فيو اآلنية مثل الكواكب(

يقول صاحب كتاب عمدة القارئ: ِفيِو اآلنِية مثل اْلَكَواِكب،  
 .(ٕ)َأي: َكثْـَرة وضياء

وأن  لكثرة والضياءلىنا  أشارتالكواكب  ةأن لفظ ،الشاىد ىنا
 ىذا من معانيها.

يبلحظ أن من ا١تيزات األخرى ُب الكواكب ١تعاهنا وانتشارىا، 
 ونفالكواكب تلمع ُب السماء وتكون منتشرة، ونراىا كذلك و٨تن بعيد

اللمعان صفة من صفات يوسف ـ  ابل صار ىذ ،عنها على سطح األرض
كما أن الكواكب المعة ُب   ،ا ُب األرضا المعً السبلم ـ فكان مشهورً عليو 

 ا.و وقصتو أيضً صيتالسماء، وانتشر 

  

                                     
 .(ٕٔٔ/ٛ) [ٕٜ٘ٙصحيح البخاري حديث رقم ] (ٔ)
 (.ٗٗٔ/ٖٕ) ( عمدة القاري شرح صحيح البخاريٕ)
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 :على يوسف ـ عليو السبلم صيتوقوع داللة الشهرة وانتشار ال 

 ،الكثَت يعرف قصتو ابلتفصيل وبدقائقها ،حىت يومنا ىذا 
وما  ،ن الدايًنتا مبل تعدى ذلك كثَتً  ، فقطُتوليس عندًن ٨تن ا١تسلم

أكثر ا١تصنفات اليت درست قصة يوسف ـ عليو السبلم ـ اليت تعد 
وكل ىذا يدل على الشهرة  ،فالوالفوائد منها اب١تئات بل ابآل ،ابلعشرات

فرؤية الكواكب تدل على أن  ،اليت يرمز ٢تا ُب كثَت من األحيان ابللمعان
، أدل تقرأ عن مضيئةو  .. المعة .. ٝتعة اإلنسان سوف تكون مشهورة

 ،العزيز لوامرأة وانتشار خرب حب  ،إعجاب العامبلت والوصيفات بو

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ  چ              :وكل ىذا من الشهرة

 ؛وىذا ما كان، (ٔ)چمئ ىئيئ جب حب خبمب ىب يب جت حت خت 
، وٝتعتو مضيئة مثل الذىب ُب كل لسان  فسَتتو ـ عليو السبلم ـ على

ظهر أكثر وسط السواد والذي يعرب عن ١تعانو، والعجيب أن اللمعان ي
األايم العصيبة اليت  ن عضوء الكوكب وسط السماء الذي لعلو يعربَّ 

 ا فيها.عاشها ـ عليو السبلم ـ وىو كان مضيئً 

فإنو يدل على شهرتو ُب  ،حىت وإن كان ا١توقف ُب غَت صاٟتو
 القصر ّتمالو أمام العامبلت.

 اب١تصابيح:ـ عز وجل ـ ٝتاىا ا١توذل  ؛والكواكب إلضاءهتا

                                     
 (.ٖٓسورة يوسف اآلية )( ٔ)



 

 107 

 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک چ  :ُب قولو تعاذل

 ووىذا على أن الكوكب ى، (ٔ)چکک ک گ گ گ گ 
 النجم.

والذي  الكواكب ضوءا لعلو يستشهد بو على وسنذكر حديثً 
لو أن ما يقل ظفر ٦تا ُب اٞتنة بدا ): ملسو هيلع هللا ىلصـ يقول الرسول  يزيدىا ١تعاًًن،

ولو أن رجبًل من أىل  ،فق السموات واألرضلتزخرفت لو ما بُت خوا
لع فبدا أساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء اٞتنة اطّ 
ىو سبب  اٟتديث يعٍت أن النجم لو ضوء، ولعل ىذا الضوء ،(ٕ)(النجوم

)سواء كان ىذا الضوء يصدر منها أو منعكًسا من إضاءة  اللمعان
 .أخرى(

يقول  ،أن الكوكب لو ضوء وىذا ما تنبو لو البلغاء األولون
أي  ؛البحًتي الشاعر الفحل ُب إضاءة الكوكب ُب وسط الليل الدامس

 :١تعانو ُب الليل

 هؤ كالكوكب الدري أخلص ضو 
  

 حلك الدجى حىت أتلق وا٧تلى 
 

                                     
 (.٘) ( سورة ا١تلك اآليةٔ)

[، ٚٙٗٔ(، حديث رقم ]ٛٙ/ٖ) شعيب األرنؤوطمسند اإلمام أٛتد، ٖتقيق ( ٕ)
 ر ا١ترجع نفسو.واٟتديث حسن، انظ
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وتوحي إلينا كلمة أتلق بفائدة أخرى من الفوائد ا١تتعلقة  
فائدة ُب قمة بنا وىذا ما سيوحي ل ،التألق واٞتمال يوى :ابلكواكب

ولكن بعدما ننتهي ، واليت سوف نذكرىا ُب طيات ىذا البحث ،الروعة
 من القسم الذي يتعلق بيوسف ـ عليو السبلم. 
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ب:  
ً
 االوخصبز ٔإخر مه انكُاكب:زابؼ

ڑ  (ٔ)ڈ ڈ ژ ژ ڑ چ ُب قولو تعاذل: 

الكواكب ترجم  (ٖ)انظر چکک ک گ گ گ  (ٕ)ک
أرسلها لتكون سبًبا لتدحض الباطل، وىذا ما الشياطُت فاهلل ـ جل وعبل ـ 

حصل فدحضت كثَتًا من الباطل، وىذه اآلية تعطينا إشارة ١تعٌت آخر 
للنجوم حيث إن الشيطان ال أيٌب إال ابلباطل؛ فهو يوسوس لئلنسان 
بعصيان ربو، بل الكفر بربو، وىو يسًتق السمع ليجعل الناس ُب ظنهم 

الكواكب سبًبا إلزالة ىذا الباطل وإظهار أهنم يعلمون الغيب، وهللا جعل 
  اٟتق، ٔتعٌت االنتصار للحق، فاهلل اٞتليل جعلها رجوًما للشياطُت.

                                     
ا١تصابيح ىي النجوم، وعند اإلمام الطربي: وىي النجوم ـ أي ا١تصابيح ـ وجعلها ( ٔ)

: ِإن ا١تصباح: الرئيُس أو قّيُم أىل الدار، ورٔتا  (، ومنهم من يقولٖ/ٜٕمصابيح إلضاءهتا )
 (. ٖٚ٘ٙ/ٙتو، مشس العلوم )كان ولًدا ِإذا رأت اٟتامل أهنا ُأْعِطيَ 

الضمَت راجع إذل ا١تصابيح على أن الرجم من أنفس الكواكب، وال يسقط  ( وقيل: إنٕ)
ه وال صورتو. قالو أبو ؤ الكوكب نفسو إ٪تا ينفصل منو شي يرجم بو من غَت أن ينقص ضو 

 ١تن قال: كيف تكون زينة وىي رجوم ال تبقى. ىي زينة قبل أن يرجم هبا الشياطُت علي جواابً 
، وكما سبق أن من ببلغة القرآن أن الكلمة ٢تا أكثر من (ٕٔٔ/ٛٔ)بتصرف تفسَت القرطيب 

 معٌت.

 (.٘سورة ا١تلك اآلية )( ٖ)
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 خبمعًب: اندزأت يف أمُز انصزاػت حإخر مه مؼبوٓ زمص انكُاكب 

 . (ٔ)چڀٺ ٺ ٺ ٺ چ يقول تعاذل: 

ولو أمعنا النظر ودققنا الفكر لوجدًن أن رؤاي الكواكب تدل 
فدراسة أوقات زراعة الثمر وحصاده  ،تعلق اب٠تربة الزراعيةعلى أمر ي

وليس  للتسيَتواليت تؤخذ من الكواكب كعلم  ،٭تتاج إذل خربة ُب مواقيتها
الفواكو بل بعض  ،اأو صيفً  إما شتاءً  ،، فكل ٙترة ٢تا وقت معُت(ٕ)للتأثَت

                                     
 (.ٙٔسورة النحل اآلية )( ٔ)

وأما علم التسيَت فإذا تعلم منو ما ٭تتاج إليو يقول اإلمام ابن رجب ـ يرٛتو هللا: )( ٕ)
وىو  ،عليو فبل حاجة إليو وما زاد ،ىتداء ومعرفة القبلة والطرق كان جائًزا عند اٞتمهورلبل

 (.ٖٔ(، فضل علم السلف على ا٠تلف ص )يشغل عما ىو أىم منو
ويقول العبلمة ابن عثيمُت ـ يرٛتو هللا ـ ُب شرحو على كتاب التوحيد: )وعلم 

 النجوم ينقسم إذل قسمُت:
وىو أن يستدل ابألحوال الفلكية على اٟتوادث األرضية؛  :األول: علم التأثَت

"من اقتبس شعبة من النجوم؛ فقد اقتبس شعبة من : ملسو هيلع هللا ىلصـ ابطل لقول النيب فهذا ٤ترم 
فذلك كافر يب  وقولو ُب حديث زيد بن خالد: "من قال: مطرًن بنوء كذا وكذا،، السحر"

 ُب الشمس والقمر: "إهنما آيتان من آايت هللا، الـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ ولقول النيب  ،مؤمن ابلكوكب"
 فاألحوال الفلكية ال عبلقة بينها وبُت اٟتوادث األرضية.، ينكسفان ١توت أحد وال ٟتياتو"
اٞتهات واألوقات؛ فهذا جائز، وقد  يستدل بو علىوىو ما  :الثاين: علم التسيَت

، كما قال الفقهاء: إذا دخل وقت الصبلة ٬تب على اإلنسان أن يتعلم ا أحياًنً يكون واجبً 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ النجوم والشمس والقمر، قال تعاذل:  عبلمات القبلة من

فلما ذكر هللا العبلمات ، (٘ٔالنحل: ) چپ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  
 چٺ  ڀٺ  ٺ  ٺچ األرضية انتقل إذل العبلمات السماوية؛ فقال تعاذل: 

فاالستدالل هبذه النجوم على األزمان ال أبس بو، مثل أن يقال: إذا طلع  (،ٙٔالنحل: )
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ا يوسف ـ عليو السبلم ـ كان خبَتً  ولعل ،ٖتتاج دقة ُب وقت زراعتها 
 ا.ُب الزراعة، وخربتو كانت كبَتة جدًّ 

َأيب  بل إن من معاين الكوكب اللغوية: شيء ُب النبات، عن
 . (ٔ) َحِنيَفَة. قَاَل: ِإ٪تا الَكوَْكُب نـََباٌت َمْعُروفٌ 

 يوسف ـ عليو السبلم: قصة وقوع داللة معٌت الرمز على

ن إ، بل بُّت  تفسَت رؤاي ملك مصر ُب ذاك الوقت دليلٌ 
ُب ٣تال الزراعة  كبَتٌ   دقائق ال يعرفها إال من كان لو ابعٌ ىناك 

ڇ ڇ  چ :حتو ـ عليو السبلم ـ ١تا قال ٢تميوىي نص ،واحملصول

ژ                                                     ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

النصيحة ا٠تربة السابقة ُب الزراعة، بل  هولعل من أسباب ىذ ،(ٕ)چ
ا، ١تشورة تبُت مدى ا٠تربة الكبَتة ٔتعرفة ٗتزين احملاصيل أيضً ن ىذه اإ
ة، صحاب اكتشاف كهذا جوائز ٚتّ أعطي كان ُب زمننا ألُ   لوو 

                                                                   
م الفبلين دخل وقت السيل ودخل وقت الربيع، وكذلك على األماكن؛ كالقبلة، النج

، واألمر يطول شرحو (ٜٔ٘/ٔالقول ا١تفيد على كتاب التوحيد ) :نظراوالشمال، واٞتنوب. 
 ولعلنا نفرده ُب مؤلَّف إن يسر الباري.

 (، بتصرف.ٕٔٚ/ٔلسان العرب )( ٔ)
 (.ٚٗسورة يوسف اآلية )( ٕ)
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سبللتهم يوسف ـ عليو السبلم ـ قوم  ا بنو إسرائيل الذي منوعمومً  
 ن ُب ىذا العلم.وْ بل لعلهم ال يضاىَ  ،يعلمون الزراعة بدقائقها
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ب:  
ً
 شسػٕت َاذلدأت انكُوٕتاذلدأت انظبدظ

لهداية الشرعية اإلشارة ليؤخذ من رمز الكواكب )النجوم( 
 :وا٢تداية الكونية

 .(ٔ) چڀٺ ٺ ٺ ٺ چ يقول تعاذل: 

ال يستفيد منو إال ـ واإلٯتان ٓتالقها  ،وُب خلقها ،التفكر فيها
 ن ُب قلبو ىداية تقوده إذل ا٢تداية الشرعية.أو مَ  ،ا١توحد

َخْلق هللا ىو عبلمات تدل  على ضرورة أْن تروا ا١تنافع ن ما تقدم من إ 
اليت أودعها هللا فيما خلق لكم؛ وهتتدوا إذل اإلٯتان إبلو ُموِجد ٢تذه 

 .(ٕ)األشياء لصاٟتكم
ومنها  ،ومن ا٢تداية الكونية االستدالل ٔتعرفة الفصول 

هبا ومنها االستدالل  االستفادة ُب أوقات الزرع واٟترث وقد تقدم ذلك،
ووجهاتو الصحيحة  ،اليت تدل اإلنسان على األماكن (ٖ)ُب معرفة اٞتهات

  .فهذه يستفيد منها ا١تؤمن والكافر ،ُب السفر

                                     
 (.ٙٔحل اآلية )سورة الن( ٔ)

 (.ٕ٘ٛٚ/ ٖٔ)ـ يرٛتو هللا ( تفسَت الشيخ الشعراوي ٕ)

               ( فلما ذكر هللا العبلمات األرضية انتقل إذل العبلمات السماوية؛ فقال تعاذل:ٖ)

فاالستدالل هبذه النجوم على األزمان  (،ٙٔالنحل: ) چڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ چ 
الفبلين دخل وقت السيل ودخل وقت الربيع،  ال أبس بو، مثل أن يقال: إذا طلع النجم
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ليس اليت رآىا يوسف ـ عليو السبلم ـ ومن العجيب أن الرؤاي  
 ا،أو ٧تمً  ابل ذكر فيها ثبلثة عشر كوكبً  ،فيها كوكب واحد أو ٧تم واحد

حيث إن معرفة الفصول أو اٞتهات ُب  ؛أخرىوىذا يدل على معلومة 
بل على ٣تموعة من  ،فقط واحدٍ  كوكبٍ دارسة   الغالب ال يعتمد فيها على

 وىكذا. ا،كتحديد جهة الشمال أو اٞتهات عمومً   ،الكواكب

والذي يستفيد من علم النجوم ١تعرفة الطريق سوف يصل بدقة، 
 ولعلها إشارة إذل الوصول ا١توفق للهدف ا١تنشود.

ويوسف ـ عليو السبلم ـ وصل إذل أىداف كثَتة بنجاح ومهارة 
 إذل ا٢تدفوتوفيق، ولعل رؤاي النجوم ُب ا١تنام بشارة على الوصول 

 ا١تنشود.

ڄ چ ا ١تستقبلو فقد رسم يوسف ـ عليو السبلم ـ لنفسو خططً 

ىداية التوفيق فكان لو ( ٔ)چڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ 
ـ عليو  ذلكا ُب كان مصيبً و  ،رىاخطط ١تصر وتطويغَت أنو  ،والنجاح

  .ذل طريق صحيح ورفعة عاليةإالسبلم ـ وقد وصل 

                                                                   
نظر القول ا١تفيد على كتاب التوحيد ا ،وكذلك على األماكن؛ كالقبلة، والشمال، واٞتنوب

(ٔ/ٜ٘ٔ.) 

  (.٘٘سورة يوسف اآلية )( ٔ)
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لوجدًن أن أكثر اآلايت اليت ـ  عز وجلـ ولو عدًن لكتاب هللا  
ٖتضنا على التفكر ُب خلق السماوات اليت ُب طياهتا الكواكب والنجوم 

ونية والشمس والقمر، ١تا فيها من بديع صنع ا٠تالق وآايتو ودالئل ك
 فيا ترى ما السر وراء كل ذلك؟ ،أمامها اعظيمة يقف العقل عاجزً 

إذل ىنا و٨تسب أن ا٠تواطر اليت تتعلق بقياس بعض صفات 
ال أبس بو، وليسمح لنا  اأخذت وقتً قد الكواكب ليوسف ـ عليو السبلم ـ 

خوة قارئنا الكرًن أن ننتقل بعد ذلك إذل عبلقة بعض صفات الكواكب إب
 احملور الثاين من ىذا ا١تبحث.وىو  ،يوسف
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 املبحث الثاوي

 غليه العالم الصفاث املخػلقت بإخىة ًىظف
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 ئخُة ُٔظف َاجلمبل َانكُاكبادلطهب األَل:  

جاء ذكر الكواكب ُب آايت القرآن الكرًن وُب أحاديث كثَتة ُب 
ا، ولعل من ا١تناسب ربط ىذه األحاديث مع اآلايت حىت السنة النبوية أيضً 

 تتضح الصورة أكثر، منها على سبيل الذكر ال اٟتصر:

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ چ الكواكب ترمز للجمال والزينة يقول تعاذل:  

 .(ٕ) چڈ ڈ ژ ژ ڑ چ  وُب قولو تعاذل:،(ٔ)چڤ 

ڈ ڈ ژ چ  :ُب قولو تعاذلـ يرٛتو هللا ـ وقال اإلمام قتادة 

خلق ىذه النجوم لثبلث: جعلها زينة للسماء،  :(ٖ) چژ ڑ 
َت ذلك أخطأ، ا للشياطُت، وعبلمات يهتدى هبا، فمن أتول فيها بغورجومً 

 .(ٗ)وأضاع نصيبو، وتكلف ما ال علم لو بو

 :يقول فيو (٘) وقد مر معٌت بيت للبحًتي 

 هؤ كالكوكب الدري أخلص ضو 
  

 حلك الدجى حىت أتلق وا٧تلى 
 

                                     
 (.ٙسورة الصافات اآلية ) ( ٔ)

 (.٘سورة ا١تلك اآلية )( ٕ)

 السابق.( ٖ)

 (.ٚٓٔ/ٗصحيح البخاري )( ٗ)

 دار الفكر العريب. ، ط.( عمر الدسوقيٕٓٙ/ٕاألدب اٟتديث ) ُب ( ٘)
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كان عليو السبلم ـ  خوة يوسف ـ إأن ٚتيع على ا وىذا يدل أيضً  
وىم  ،ٚتيلةعلى أن الكواكب تزين السماء وٕتعلها  اقياسً  ٚتالٌ فيهم 

ولكن ٦تا ال شك فيو أن أشدىم ٚتااًل ىو يوسف ـ  ،وصوفوا ابلكواكب
 عليو السبلم.

، قيل: ومن التعاريف اللغوية للكوكب أنو يعٍت: الغبلم اٟتسن
 .(ٔ) غبلٌم َكوَْكٌب ٦تتلٌئ ِإذا تـََرْعرََع وَحُسَن وجُهو؛ َوَىَذا َكَقْو٢ِتِْم َلُو: بَْدرٌ 

  

                                     
(، بل إن ابن منظور ـ يرٛتو هللا ـ أسهب ُب ذكر معاين الكواكب ٕٔٚ/ٔلسان العرب ) ( ٔ)

 حىت إنو تعدى أكثر من ٜتسة عشر معٌت!! فلَتجع لو.
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 على إخوة يوسف:وقوع داللة اٞتمال  

وىذا من  ،إذ ىذا من اٞتمال ،اولعل بشرهتم كانت بيضاء أيضً 
وىو من معاين الكوكب وىذا ،  (ٔ)(ض ُب سواد العُتاكبلم العرب )البي

 قمة اٞتمال.

 )ٚتال إخوة يوسف( منها: أخرى لصحة نظرية(ٕ) وىناك عدة قرائن

أن  شبيهُت ببعضهم، وما دام ن يكونو أحياًنً  اإلخوةـ أن  ٔ
 فإخوتو سيكونون قريبُت منو.  ،كان ُب قمة اٞتمالعليو السبلم ـ  يوسف ـ 

كانت ٚتيلة عليو السبلم ـ  ـ  ـ غَت ذلك أن راحيل أم يوسف ٕ
 .(ٖ)بل كانت ىي األٚتل من بُت أخواهتا  اأيضً 

رٛتو ـ  البيهقيحديث ذكره اإلمام  جزء من ،و٦تا يستأنس بو
)ٍب صعدًن إذل السماء الثانية فإذا أًن برجل أحسن ما : يقول ملسو هيلع هللا ىلص هللا:

                                     
األزىري: عجوز وعجوزة، وبياض وبياضة. قال  :لكوكب والكوكبة: النجم، كما قالواا (ٔ)

ر، كّ ذَ ثوهنا، وسائر الكواكب تُ نِّ ؤَ وٝتعت غَت واحد يقول للزىرة، من بُت النجوم: الكوكبة، يُـ 
فيقال: ىذا كوكب كذا وكذا. والكوكب والكوكبة: بياض ُب العُت. أبو زيد: الكوكب البياض 

ذا ترعرع وغبلم كوكب ٦تتلئ إ. ... ويقول أيًضا: ُب سواد العُت، ذىب البصر لو، أو دل يذىب
 للمطبوعات. األعلمي ( لسان العرب، مؤسسةٕٔٚ/ٔ، )وحسن وجهو

علم القرائن علم قوي وًندر دل يفرد ُب مصنف، وأ٘تٌت أن يكون لو مصنف يستفيد منو  (ٕ)
 ا١تعربون وغَتىم.

ذكر ذلك اإلمام ابن كثَت ُب البداية والنهاية فقال: )فخطب إليو راحيل، وكانت  (ٖ)
 (.ٜٗٗ/ٔما( )أحسنهما، وأٚتله
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خلق هللا قد فضل عن الناس ابٟتسن كالقمر ليلة البدر على سائر  
الكواكب. قلت: اي جربيل من ىذا؟ قال: ىذا أخوك يوسف ومعو نفر 

 .(ٔ)(...من قومو فسلمت عليو.

  

                                     
 (.ٜٖٓ/ٕدالئل النبوة للبيهقي )( ٔ)
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 والداللة على اٟتسن!!  الحظ ا١تقارنة بُت القمر والكواكب 

نور، ولكن القمر فيهما ثنُت ٚتااًل، و االُب يدل على أن  ما
ولكن  ،ٚتالو أكثر ونوره أعظم، فدل ذلك على أن الكواكب فيها ٚتال

 .ٚتا٢تا أقل من ٚتال القمر، وفيها نور ولكن نورىا أقل من نور القمر

ڱ ں ں ڻ ڻ چ ـ ومن القرائن تفسَت قولو تعاذل:  ٖ

ۓ ۓ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

﮻   ﮹  ﮺ ﮸ ﮷  ﮳  ﮴﮵ ﮶ قال بعض ، (ٔ)چ﮲
 ة،ا نكتخاف عليهم من العُت وهللا أعلم، وىنا أيضً  (ٕ) ٞتما٢تم :ا١تفسرين

أن الكبلم عن اٟتسد ذكر مرتُت ُب ىذه السورة الكرٯتة عندما نصح 
يعقوب ـ عليو السبلم ـ ابنو يوسف ـ عليو السبلم ـ أبال يقص الرؤاي على 

                                     
 (.ٚٙسورة يوسف اآلية ) ( ٔ)

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  چ يقول صاحب أضواء البيان ـ يرٛتو هللا ـ ُب قولو تعاذل: ( ٕ)

(.أمرىم ُب ىذا الكبلم بتعاطي السبب، وتسبب ُب ٚٙيوسف: ، )چڻ  ۀ  ۀ  ہ 
صيبهم الناس ابلعُت، ألهنم أحد عشر رجبًل أبناء رجل ذلك ابألمر بو؛ ألنو ٮتاف عليهم أن ت

واحد، وىم أىل ٚتال. وكمال وبسطة ُب األجسام، فدخو٢تم من ابب واحد مظنة ألن 
تصيبهم العُت فأمرىم ابلتفرق والدخول من أبواب متفرقة تعاطًيا للسبب ُب السبلمة من 

 (.ٜٖٛ/ٖإصابة العُت؛ كما قال غَت واحد من علماء السلف )



 

 123 

اآلنفة الذكر، وسيكون لنا وقفة مع اٟتسد  إخوتو، وأخرى ُب اآلية 
 .(ٔ)ف إن يسر الباريوعبلقتو ابلرؤاي ُب آخر ا١تؤلَّ 

 :(ٕ)يقول الشاعر ،وال مقارنة بُت ٚتال يوسف وإخوتو

 

كواكب، وكذلك جاء فيو ذكر القمر والالسابق والحظ أن اٟتديث 
 رؤاي يوسف ـ عليو السبلم ـ فيها ذكر للقمر والكواكب.

  

                                     
 ( من ْتثنا ىذا.ٚ٘ٔوفقنا لذلك بفضل هللا، انظر ص ) ( ٔ)
 من األبيات ا١تشهورة ُب ا١تقارنة إذا كانت ىناك مفارقة.( ٕ)

 إذا هأن السيف ينقص قدر  أدل ترَ 
           

 ان السيف أمضى من العصأقيل  
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 ادلطهب انزبوٓ: ئ 
 
 خُة ُٔظف ػب

 
 انٕعُ.. نَمُدد بد

 
 
  ػهمبء

 
 !! َال أوبٕبء

)فضل العادل على العابد كفضل القمر على سائر  :ملسو هيلع هللا ىلصـ يقول 
 .(ٔ)الكواكب(

بل ىو أول  سألةومن ىذا اٟتديث الشريف الصحيح نستنتج م
أن التشبيو ابلقمر يكون  :وىي ،إن دل تكن قاعدة ما يظهر لنا بوضوح،

عليو السبلم ـ  خوة يوسف ـ إ للعادل، والعابد يشبو ابلكواكب، لذلك لعل
بعكس ما نص على ذلك بعض  ،ا ودل يكونوا أنبياء وال علماءادً كانوا عبّ 
يشبو ابلكواكب، والعابد  على أن العابد اقياسً  ،وهللا أعلم .(ٕ)ا١تفسرين

وقصة يوسف ـ  ،ٓتبلف العادل ،من األمور يدخل عليو الشيطان ُب كثَتٍ 
كيف أن الشيطان وسوس ٢تم برميو ُب   ،عليو السبلم ـ مع إخوتو واضحة

والشك أن ىذه  ،ومعاذ هللا أن يكون ىذا التفكَت لنيب من األنبياء ،اٞتب
الذي يرجح أن القمر يرمز ا لعل القول قرينة ليست اب٢تينة، وأيضً 

وما نستطيع أن نستخلصو من ىذه ، لو اعتبار ال يستهان بو (ٖ)لؤلب
منها ما ىو ليوسف ـ عليو  ،أن الكواكب ٢تا أكثر من معٌت ،الدراسة

                                     
ُب صحيح اٞتامع رٛتو هللا ـ اإلمام األلباين ـ  وصحح [ٖٕٕ]وه ابن ماجو برقم ا( ر ٔ)

 .ٕٕٔٗحديث رقم 

وٝتاه ابن أيب حاًب ُب  ،(ٕ٘ٔ/ٕٔمام الطربي ُب تفسَته عن ابن زيد )( نقل ذلك اإلٕ)
قال عنو اٟتافظ ابن حجر: روى عن أبيو  (ٕٔٓٔ/ٚتفسَته َعْبَدالرَّْٛتَِن ْبَن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم )

 .(ٜٖٔـ  ٖٛٔ/ٔأحاديث موضوعة، انظر النكت على ابن الصبلح )

 (.ٜٓٗ/ٕ( نقل ذلك اإلمام البغوي ُب تفسَته عن ابن جريج )ٖ)
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 ،والرائسة ،السبلم ـ )بدالالت سجودىا لو ـ عليو السبلم( مثل اٞتمال 
من   وتو. وىكذا كثَتٌ والوجاىة ُب الدنيا، ومنها ما ىو إلخ ،والعظمة

 كلمات القرآن الكرًن ٢تا أكثر من معٌت وأكثر من مدلول.
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 املبحث الثالث

 الشمغ والقمش والسجىد
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 ،وليس كل ما يتعلق هبا ،وبعد أن سردًن الكثَت عن الكواكب 
 وىو رمز من بعض رموز الرؤاي.

 ُب نفس رؤاي يوسف ـ عليو ُتن مهمَّ ين آخر يننتقل إذل رمز 
 يرمزَ ل األخرى اإلشارترى ما ، فيا ترالسبلم ـ و٫تا الشمس والقم

 اً الشمس والقمر؟ وىل معنا٫تا األب واألم فقط، أم أن ىناك أسرار 
 ؟!.ُأخرى ٢تماومعاينَ 

ن الشمس والقمر ُب مبحث ي١تاذا ٚتعنا الرمز  :ويظهر لنا ىنا تساؤل
بينما كان ُب دراسة الرموز السابقة دراسة كل  ؟أو ُب دراسة واحدة ؟واحد

 ة؟رمز على حد

 ،ن ٢تما عبلقة مع بعضهماين الرمز يٞتواب على ذلك: أن ىذوا
ذكرت الشمس مع القمر ُب كتاب هللا ُب  ا،والعبلقة تقدر ابلوطيدة جدًّ 

 ين، ولعل ىذا من أسرار اختيار ىذ، و٢تا عدة معانٍ اسبعة عشر موضعً 
ن لؤلب واألم على أن يكوًن من معانيهما، فاألب واألم متبلزمان يالرمز 

ا ٢تما طبيعة ٗتتلف عن ما، ىذا ُب الوضع الطبيعي، وأيضً همع بعضا ودائمً 
 ة،من الشمس والقمر،كل على حد خاصة لكلٍ  ا، وىناك معانٍ مبعضه

 سنبينها من خبلل ىذه الدراسة اليسَتة.
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 ادلطهب األَل:  
 
 ببزع ُٔظف ـ ػهًٕ انعالو ـ دعببٓ

 .)علم اٟتساب(يشَتان إذل الشمس والقمر و٫تا ٣تتمعان 

و١تا جاء ذكر الشمس والقمر ٣تتمعان مع بعضهما، كان لذلك 
 .: ما يستفاد منو ُب علم اٟتساب(ٔ) منها دالالتٍ 

 .(2) چ ڌڍ ڍ چ : يقول تعاذل

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ چ : وُب قولو تعاذل

 . (3)چې ۅ ۉ ۉۋ ۋ ۅ 

                                     
ثَتة تستنبط من اقًتان الشمس والقمر وذكر٫تا ُب آية واحدة على سبيل وىناك معاٍن ك( ٔ)

(، ٕالرعد: )     چڦ  ڦ ڄڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃچ ا١تثال ُب قولو تعاذل: 
يقول صاحب الكشاف: )٬تري ألجل مسمى: تريد ٬تري إلدراك أجل مسمى، ٕتعل اٞتري 

السنة، وجري القمر ٥تتص ٥تتصًّا إبدراك أجل مسمى. أال ترى أن جري الشمس ٥تتص آبخر 
آبخر الشهر، فكبل ا١تعنيُت ...، ٍب قال : موضعو ذلك الذي وصف من عجائب قدرتو 

 (.ٜٓ٘/ٖوحكمتو اليت يعجز عنها األحياء القادرون العا١تون(، الكشاف )
 (.٘سورة الرٛتن اآلية )( ٕ)

 (.٘سورة يونس اآلية )( ٖ)
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ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ چ  وقال تعاذل:

گ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

 .(ٔ)چڳ ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳڳ

كر وذُ  ،كر الشمس والقمرو جاء ُب اآلايت الكرٯتة ذِ نبلحظ أن
عبلقة ُب ا األمر واضح إذً  ،االستدالل هبما ُب علم اٟتساب افيها أيضً 

  الشمس والقمر بعلم اٟتساب.

"الش هبان"  "ِحساب"، كما و"اٟتسبان" ُب كبلم العرب ٚتع
وقد قيل إن "اٟتسبان"، ُب ىذا ا١توضع مصدر من قول ، ٚتع شهاب

 "َحَسْبُت اٟتساب أحُسُبو ِحسااًب وُحْسباًًن". وحكي عن العرب: قائل:ال
فا١تعٌت ىنا يدل على  ،(ٕ)"على هللا ُحْسبان فبلن وِحْسبتو"، أي: حسابو

 .عامٍّ  اٟتساب كمعٌتً 

ٔتاذا نستفيد من ىذه ا١تعلومة ُب الربط بُت عبلقة رؤاي يوسف ـ 
وما كان لو من أمور كثَتة  ؟عليو السبلم ـ وبعض ا١تواقف اليت حصلت لو

 ُب حياتو!!

                                     
 (.ٕٔسورة اإلسراء اآلية )( ٔ)
(، وعند الز٥تشري: وُب ذلك منافع للناس عظيمة؛ منها علم ٕ٘ٛ/ٚطربي )تفسَت ال( ٕ)

السنُت واٟتساب والنجم والنبات الذي ينجم من األرض ال ساق لو كالبقول والشجر الذي 
 (.ٖٗٗ/ٗلو ساق. الكشاف )
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 اه ـ عليو السبلم ـ تدل على أنو سيكون حسابيًّ العجيب أن رؤاي 
 وىذا ما كان ابلفعل، فكيف يكون ذلك؟ ا!ابرعً 

 ٖتليل ىذه ا١تسألة، منها: ُب ىناك عدة قرائن تساعدًن 

وال شك  ،ـ أن يوسف ـ عليو السبلم ـ طلب تورل خزائن مصر ٔ
مثل ىذا ا١تنصب عليو أن يكون على دراية بعلوم   سنمأن يت أن من يريد

ال  ،وعلم اٟتساب أحد تلك العلوم، على األقل معرفة ال أبس هبا ،كثَتة
 ،سيما أن يوسف ـ عليو السبلم ـ واجهتو مشكلة اقتصادية كبَتة ُب مصر

 واليت من بعض حلو٢تا علم اٟتساب.

ت اعليهم صلو ـ ء هللا من أنبيا نيبٍّ أي ـ و٦تا ال شك فيو أن  ٕ
كيف يتعامل   اويعلم ٘تامً  ،إال وىو متمكن منو الن يطلب أمرً ـ  هللا وسبلمو

ـ  عليهم صلوات هللا وسبلموـ ، وىم  دنيويٌّ معو، ويبلحظ أن ىذا األمر 
 .(ٔ)طاعة هللاُب ٬تعلون األمر الدنيوي 

                                     
دليل على أن األمر الدنيوي اجتهاٌد منهم ـ عليهم أفضل الصبلة والسبلم ـ وليس وحيًا ( ٔ)

موسى بن طلحة، عن أبيو، قال: مررت مع رسول هللا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ بقوم على رؤوس النخل، )عن 
فقال رسول هللا ـ  فقالوا: يلقحونو، ٬تعلون الذكر ُب األنثى فيلقح،« ما يصنع ىؤالء؟»فقال: 
ل هللا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ بذلك قال: فأخربوا بذلك فًتكوه، فأخرب رسو  «ما أظن يغٍت ذلك شيًئا»ملسو هيلع هللا ىلص: 

)إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإين إ٪تا ظننت ظنًّا، فبل تؤاخذوين ابلظن، ولكن إذا فقال: 
صحيح مسلم حديث حدثتكم عن هللا شيًئا فخذوا بو، فإين لن أكذب على هللا ـ عز وجل( 

ُب الرواية األخرى، (، ويؤبرون: )يلقحونو( ىو ٔتعٌت يؤبرون ٖ٘ٛٔ/ٗ[، )ٖٕٔٙرقم ]
 ومعناه إدخال شيء من طلع الذكر ُب طلع األنثى فتعلق إبذن هللا.
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ملك من ا١تلوك على وضع أي  يقبلـ ومن جانب آخر فلن  ٖ 
من خربتو وابعو الطويل،  اكان حساس إال إذا كان متأكدً ُب م صشخ

وما حصل لو  ،فلعل ذلك رابط بُت رؤايه ـ عليو السبلم ـ وبُت ما كان لو
 ُب جزئية من حياتو.

قال ، (ٔ)چچ چ چ چ قرينة أخرى ُب قولو تعاذل: ـ  ٗ
، فاألمانة (ٕ)وقيل كاتب حاسب ،بعض ا١تفسرين ذو حفظ وعلم أبمرىا

كة تكفي ُب تورل مثل ىذا األمر، ويقول الشيخ عبدالرٛتن حبنّ وحدىا ال 
 .(ٖ)عليم: أي: كثَت العلم ا١تؤىل للقيام هبذا ا١تنصب ا٠تطَت ـ يرٛتو هللا:

ولعل خربتو ـ عليو السبلم ـ ُب علم اٟتساب مع خربتو ُب علوم 
ه مع استعانتو الزراعة كان ٢تا أثر ُب نصيحة ١تلك مصر عندما فسر رؤاي

 وهللا أعلم. ،فراسة والذكاءابل

                                     
 (.٘٘سورة يوسف اآلية )( ٔ)
(، وذكر ذلك كثَت من ا١تفسرين حافظ للحساب، عليم ابأللسنعند اإلمام الطربي )( ٕ)

 (.ٛ/ٖٔ(، التفسَت ا١تنَت )ٕٖٗ/ٕمثل البغوي )
 (.ٜٓٙ/ٓٔ) معارج التفكر ودقائق التدبر( ٖ)
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 حأرري انصمه يف حؼبري انسؤٔبادلطهب انزبوٓ:  

 ن الشمس والقمر تعربان عن أصل الزمان:أ

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ چ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

  (ٔ)چائ 

 ،ويعربان عن الليل والنهار ،فهما منظومة واحدة ال يفًتقان
يو الكد والتعب وطلب فالشمس للنهار الذي ف ،(ٕ)واللذان ٫تا الزمان

، والقمر لليل الذي جعلو هللا للراحة  چڃ ڃ  ڃ چ        الرزق

 .، وىذا واضح بُّت  چڄ  ڄ  ڄچ والسكون وا٢تدوء 

 حبلم وربطها بتعبَت الرؤاي؟لكن ما عبلقة ىذا بتفسَت األ 

رؤاي  تكذب )إذا اقًتب الزمان دل تكد :ملسو هيلع هللا ىلصهللا ـ  سوليقول ر 
وعبلقة آخر الزمان  ،إذا اقًتب الزمانـ  اٖتديدً ـ ، الحظ ىنا (ٖ)(نا١تؤم

 ح اٟتديث ٢تم ُب معٌت اقًتاب الزمان ثبلثة أقوال:ا بصدق الرؤاي، وشر 

                                     
 (.ٖٚسورة فصلت اآلية )( ٔ)
بل عن الوقت كلو والسنة، فالسنة تقاس هبما السنة الشمسية والسنة القمرية، إًذا فهما ( ٕ)

ان على الزمان ، انظر ص )  (.ٔ(، حاشية )ٕٛٔيـَُعربَّ

 (.ٖٚ/ٜ[ )ٚٔٓٚصحيح البخاري حديث رقم ]( ٖ)
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 أحدىا: أنو قرب القيامة. 

والثاين: أنو تقارب زمان الليل )القمر( والنهار )الشمس( وقت 
تعتدل فيو األمزجة،  أايم الربيع أو ا٠تريف، وذلك وقت ،(ٔ)استوائهما

 .تكون الرؤاي سليمة ُب الغالب من األخبلط فحينئذٍ 

والثالث: أنو زمان التكهل؛ ألن الكهل قد بعد عنو ٗتايل الظنون  
الفاسدة، وركدت عنده نوازع الشهوات، فكانت نفسو أقبل ١تشاىدة 

 . (ٕ)ا(())أصدقكم رؤاي أصدقكم حديثً الغيب، ومن ىذا الباب قولو: 

 تتأثر ابلزمن )والذي أصلو متعلق ابلشمس والقمر( فالرؤاي
 كما جاء ُب استنباط الفوائد من اٟتديث الشريف السابق.  ،والوقت

وما نقصده ىنا أن اقًتاب الزمان من ساعات ال بد لو من قياس، 
 وقياسو يكون عن طريق الشمس والقمر.

عدة معاين ُب سورة يوسف ـ إشارات لورؤاي الشمس والقمر ٢تا 
ومنها ما يدل على جانب  ،انب اٞتمارلاٞتعليو السبلم ـ منها ما يدل على 

 ـ إن شاء هللا تعاذل، ل ُب ذلكواٟترق، وسوف نفصّ  الصعاب والشقاء واٟتَرّ 
 وإعطاء الكلمة أكثر من معٌت يعترب من اإلعجاز الببلغي ُب القرآن الكرًن.

                                     
 .أن يكون وقت ساعات الليل والنهار متساويُت( ٔ)

 (.ٖٖٚ/ٖكشف ا١تشكل من حديث الصحيحُت )( ٕ)
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 ادلطهب انزبنذ:  
 
 انى

 
 ص

 
زاث مه اإلشبَانخؼب َانشقبء  ب

 دلؼبوٓ انشمط انخٓ حسمص

 ،(ٔ)چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ يقول تعاذل: 

ۇ ۇ ۆ ۆ چ (ٕ)چڇڇڍ چ:ويقول تعاذل

 (ٖ)چۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

ولد منو يتوال شك أن الشيء ا١تتوقد سوف  (ٗ)اا مضيئً ادً : يعٍت وقّ ااجً وىّ 
 ،حرارة وحر وحرق، وبعد ذلك يتولد منو ا١تشقة والتعب والصعاب

 ىت ُب النظر إليها وليس فقط ْترارهتا.فالشمس حارقة ح

، چ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇچ:وُب قولو تعاذل
،  ضياءٌ )و٨تن نرى الشمس فيها  ـ يرٛتو هللا:يقول الشيخ الشعراوي 

الضياء: فيو نور وفيو  والقمر فيو نور، فما الفرق بُت الضياء والنور؟
 . (٘)حرارة. والنور: فيو ضوء وليس فيو حرارة

  

                                     
 (.ٙٔ( سورة نوح اآلية )ٔ)
 (.ٖٔسورة النبأ اآلية )( ٕ)
 (.٘سورة يونس اآلية )( ٖ)

 (.ٗ/ٖٓتفسَت الطربي )( ٗ)

(، والشيخ العبلمة ابن عثيمُت ـ يرٛتو هللا ـ لو نفس ٓٚٓ٘/ٛتفسَت الشعراوي )( ٘)
 (.ٕٛٗالقول، شرح األربعُت النووية )
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انخٓ اإلشبزاث األٌُال َانشدائد مه غ: ادلطهب انساب 
 سمص ذلب مؼبوٓ انشمطح

ن من أول عبلمات القيامة طلوع الشمس من مغرهبا إبل 
 ربّ وىنا تع ،والشمس من الكواكب ،(ٔ)النصوص الصحيحةْتسب بعض 

 فنستطيع أن نعرب هبا عن األىوال والشدائد. ،عن األىوال والشدائد

)إن الساعة ال تكون حىت تكون عشر : قولو ملسو هيلع هللا ىلص الدليل:
 ،آايت: خسف اب١تشرق، وخسف اب١تغرب، وخسف ُب جزيرة العرب

والدجال، ودابة األرض، وأيجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من  ،والدخان
 .(ٕ)مغرهبا....(

)إن الشمس والقمر آيتان من آايت هللا، ال وقال ملسو هيلع هللا ىلص: 
. (ٖ)ا عباده(ماتو، ولكن هللا تعاذل ٮتوف هبينكسفان ١توت أحد وال ٟتي

ا شيء عظيم وكل ىذا السرد لؤلدلة حىت نبُت أن الشمس والقمر معنا٫ت
 ا من ٥تلوقات هللا العظيمة.مألهن ؛اجدًّ 

 

 لسبلماعليو ـ الشدة والرخاء ُب حياة يوسف 

                                     
إن أول اآلايت )  ٝتعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول:من حديث عبدهللا بن عمرو هنع هللا يضر قال : ( ٔ)

 [ .ٜٕٔٗصحيح مسلم برقم ] ( خروجا طلوع الشمس من مغرهبا
 (.ٕٕٕٙ/ٗ[)ٜٕٔٓصحيح مسلم حديث رقم ]( ٕ)
 (.ٖٙ/ٕ[ )ٛٗٓٔصحيح البخاري حديث رقم ] ( ٖ)
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ُب رؤاي يوسف ـ  (ٔ)ت قبل القمرءومن ا١تبلحظ أن الشمس جا 
صعبة سوف  اوأمورً  أن ىناك أىوااًل إذل  إشارةىذا ُب ل عليو السبلم، فلع
 ،وأيٌب منها اٟتر والشقاء ،صعبة ألن الشمس حارقة اً أتتيو، وقلنا أمور 

 ،فلعلها أتٌب ٔتعٌت الصعاب اليت القاىا يوسف ـ عليو السبلم ـ ُب بداية حياتو
بعد ذلك سواء النفسية أو البدنية أو االجتماعية، و  ،من ا١تشاق وفيها كثَتٌ 

معاين القمر إشارات ألن من  ؛د وهتدأو٘تهّ  ،سوف تسَت األمور على ما يرام
 ترتيبو جاء بعد الشمس. لا أن تسلسوخصوصً  ،أنو يرمز للهدوء والراحة

من تلك ا١تواقف اليت كان ٯتر هبا يوسف ـ عليو السبلم ـ وكان 
 فيها شدة وصعوبة:

ٱ ٻ ٻ ٻ چ  م ـ لو.ـ حلم ثقيل عليو نصيحة يعقوب ـ عليو السبل 

 ( ٕ) چٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ڳ ڳ ڳ چ  ٢تم ىو مع حبو االجتماع عصبة عليوو  ـ بغض إخوتو لو 

   (ٖ) چڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

                                     
 آلايت اليت ذكر فيها الشمس والقمر ٣تتمعُت.وىذا ُب ٚتيع ا( ٔ)
 (.٘سورة يوسف اآلية )( ٕ)

 (.ٜسورة يوسف اآلية )( ٖ)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ چ  موقف امراة العزيز.ـ  

پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ 

 .(ٔ)چڤ ڤ 

ے ۓ ۓ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے چ ـ عليو السبلم  ـ سجنو 

 .( ٕ) چ﮲ 

ن يوالراحة والعلو اللذ ،م على القصةونثٍت اب٢تدوء الذي خيّ 
 :ووصل إليهماحصبل ُب قصتو ـ عليو السبلم ـ 

 وتتضح ُب ا١تواقف التالية:

ۉ ې ې ې ې ى چ أوذل تلك ا١تواقف ُب قولو تعاذل: 

لة الذين  ءومنها ٤تاسبة ومسا ،بدأت حقوقو تعود لوىنا  (ٖ)چى ائائ 
 ،سبب ُب حبسو ـ عليو السبلم ـ وىذا يعرب عن انفراجة ليست اب٢تينةكانوا ال

وٖتول كبَت ُب حياتو ـ عليو السبلم ـ وىذا ا١توقف األول الذي تبدأ فيو 
 .ُتُب اآلية رقم واحد وٜتس للتغيَت لؤلفضل ، حياتو

 (!!ُتالحظ ىنا رقم اآلية )واحد وٜتس

                                     
 (.ٖٕسورة يوسف اآلية )( ٔ)

 (. ٖ٘سورة يوسف اآلية )( ٕ)

 (.ٔ٘سورة يوسف اآلية )( ٖ)
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ُب ، ٓٓٔهت ُب اآلية رقم وا١تبلحظ أن قصة يوسف ـ عليو السبلم ـ انت  

ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک چ  :السورة الكرٯتة عند قولو تعاذل

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

 ةفعند ىذه اآلي، (ٔ)چۓۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ 
تكون القصة انتهت، فبل أحداث بعدىا وكأن األمر استقر وانتهت اآلالم 

 .هبدوء وسبلم

)ٜتسون مضافة  ىو رقم زوجي يقبل القسمة على اثنُت مائة دالعد
 بل ىو يعرب على نسبة كاملة النصاب!إذل ٜتسُت( 

مثل اليوم الذي ٪تر بو فهو ينقسم إذل قسمُت قسم فيو مشس  ا٘تامً 
اآلخر ىو الليل الذي فيو القمر  وونصف ،وىو النهار والذي يعرب عن ا١تشقة

وتتقارب من التساوي  ،من الراحة وا٢تدوء افي على أجواء اليوم نوعً ضفي
وىو  ،اعدد ساعات النهار مع عدد ساعات الليل إذا كان الفصل ربيعً 

 . (ٕ)ُب وضوحها وصدقها أفضل فصل ُب الرؤى اليت يراىا اإلنسان

)ٜتسون( وىكذا كانت قصة يوسف ـ عليو السبلم ـ وحىت اآلية 
بدأت  )واحد وٜتسُت(ية من اآلوابتداء  ،حياتو كلها كانت صعاب ومشقة

                                     
 (.ٓٓٔسورة يوسف اآلية )( ٔ)
 ( .ٖٖٔانظر ص )( ٕ)
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لت القصة على ظو  ،ويستقر اٟتال ،وتتحقق األماين ،األمور تتحسن وهتدأ 
 ووىذه اآلية ىي هناية القصة، وكأن ة رقم مائة،ىذا السياق وحىت اآلي

 . سكون الليل بعد مشقة النهار

عليو السبلم ـ ليوسف ـ  ومن تلك ا١تواقف اليت كان فيها رخاءٌ  
 رض.أن يكون على خزائن األ موافقة ا١تلك لو

ٹ  چ الحظ اللفظ (ٔ)چٹٹ ٹچ :قولو اوأيضً 

إذ إن  ،من قبل، فهذا موقف علو ما كانكأنو اعتذار على و  چٹ
 ا.ا١تلك يسألو شخصيًّ 

  

                                     
 ( .ٙٗسورة يوسف اآلية ) ( ٔ)
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نشمط َانقمس ا ٓؼبواإلشبزاث األخسِ دل مهادلطهب اخلبمط:  
 
ً
 بأوٍمب ٔسمصان نهجمبل أٔض

اٞتمال تكررت ُب رؤاي  أن الرموز اليت تدل علىإذل وننوه 
 .(ٔ)البحثىذا ُب هناية حول ذلك  يوسف ـ عليو السبلم ـ ولنا وقفة

صلى هللا ـ رسول هللا  وجو اليت تصف اآلاثردعوًن نستحضر 
ىو ابلشمس والقمر من ٚتالو ـ عليو السبلم ـ أبيب ـ وتشبهو  عليو وسلم

 واضٌح. فهذا استداللٌ  ،وأمي

ـ رسول هللا ـ وجو  عليهم أٚتعُترضوان هللا ـ وصف الصحابة 
 .(ٕ)(ا)بل كان مثل الشمس والقمر، وكان مستديرً  بقو٢تم:ـ  ملسو هيلع هللا ىلص

)أول زمرة تلج اٞتنة صورهتم على صورة ويقول ـ عليو السبلم: 
 .(ٖ)القمر ليلة البدر(

  

                                     
 .(ٙٙٔ)( انظر ص ٔ)
 (.ٖٕٛٔ/ٗ[، )ٖٕٗٗصحيح مسلم حديث رقم ]( ٕ)
 (. ٛٔٔ/ٗ[، )ٕٖ٘ٗصحيح البخاري حديث رقم ]( ٖ)
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ـ  وصففقد ؛ هبا( رُ شَ بْ تَـ سْ ومن معاين الشمس منفردة )أنو يُ  
موقف ا١تبلئكة وىي أتٌب للمؤمن ُب قربه )كأن وجوىهم  عليو السبلم ـ

 ا هبا.ارهتا واستبشارً ضمن ن (ٔ)الشمس(

 شراق.إرة الصباح واليوم اٞتديد فيها استبشار و ضوحىت ُب ن

ـ من غَت  شراقهما شبهت بكثَت من ا١تبشراتإومن ٚتا٢تما و  
ا ُب : أن أًنسً هنع هللا يضرـ عن أيب سعيد ا٠تدري تكييف وال تعطيل وال ٘تثيل ـ ف

ـ قالوا: اي رسول هللا ىل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النيب ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ زمن النيب 
ون ُب رؤية الشمس ابلظهَتة ضوء ليس فيها نعم، ىل تضار   :ملسو هيلع هللا ىلص

وىل تضارون ُب رؤية القمر ليلة البدر ضوء : ، قالوا: ال، قال؟سحاب
ـ ون ُب رؤية هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ما تضار  ـ اب؟: قالوا: ال، قال النيب ليس فيها سح

ا ىنا أيضً  (ٕ)يوم القيامة، إال كما تضارون ُب رؤية أحد٫تا(ـ عز وجل 
 .، دون حائل أو حجابتعاذل وتقدس وتعظمـ برؤية هللا استبشاٌر 

  

                                     
(، )مقطع من حديث(، حديث رقم ٜٜٗ/ٖٓمسند اإلمام أٛتد، ط الرسالة )( ٔ)
[ٖٔٛ٘ٗ.] 
 (.ٗٗ/ٙ) [ٔٛ٘ٗ]( صحيح البخاري حديث رقم ٕ)
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 َذكس انشمط (ٔ) اإلفذبو َانخذدْ :ادلطهب انعبدض 

 ي إبراىيم ـ عليو السبلم ـٖتد على ىذا ا١تعٌت: الً ىاكم مثا

 ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃچ  :يقول رب العزة (ٕ)للنمرود

                                     
عندما ٖتداه أن أيٌب  النمرود الطاغية معـ عليو السبلم ـ ( كما جاء ُب حكاية إبراىيم ٔ)

ڤ ڦ ڦ ڦ چ حكاية عن ذلك: ـ تعاذل ـ إذ قال  ؛ابلشمس من ا١تغرب بدل ا١تشرق

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

 (ٗٙٔ/ٔ التفاسَتزىرة  ) چک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
 .وسوف نفصل أكثر ُب اٟتاشية اليت تليها

قالو  ،وىذا ا١تلك ىو ملك اببل، واٝتو النمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح( ٕ)
أرفخشد بن سام بن نوح. قال  ٣تاىد. وقال غَته: ٪ترود بن فاحل بن عابر بن صاحل بن

مؤمنان  :فإنو قد ملك الدنيا فيما ذكروا أربعة ٣تاىد وغَته: وكان أحد ملوك الدنيا.
ا ر، وذكروا أن ٪ترودً رنُت وسليمان. والكافران النمرود وٓتتنصّ وكافران، فا١تؤمنان؛ ذو الق

، وآثر اٟتياة الدنيا، وٕترب وعىت ىوبغ ىىذا استمر ُب ملكو أربعمائة سنة، وكان قد طغ
و١تا دعاه إبراىيم ا٠تليل إذل عبادة هللا وحده ال شريك لو ٛتلو اٞتهل والضبلل وطول 

راىيم ا٠تليل ُب ذلك وادعى لنفسو الربوبية، فلما إب اإلمهال على إنكار الصانع، فحاجَّ 
قال (، ٕٛ٘البقرة: )          چ چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ قال لو ا٠تليل: 

قتادة، والسدي، ودمحم بن إسحاق: يعٍت أنو إذا أٌب ابلرجلُت قد ٖتتم قتلهما فإذا أمر 
، وىذا ليس ٔتعارضة بقتل أحد٫تا، وعفا عن اآلخر، فكأنو قد أحيا ىذا وأمات اآلخر

للخليل، بل ىو كبلم خارجي عن مقام ا١تناظرة ليس ٔتنع وال ٔتعارضة، بل ىو تشغيب 
ىذه  ٤تض، وىو انقطاع ُب اٟتقيقة، فإن ا٠تليل استدل على وجود الصانع ْتدوث

ا١تشاىدات؛ من إحياء اٟتيواًنت، وموهتا على وجود فاعل ذلك الذي ال بد من استنادىا 
رورة، وعدم قيامها بنفسها، وال بد من فاعل ٢تذه اٟتوادث ا١تشاىدة؛ من إذل وجوده ض

خلقها، وتسخَتىا، وتسيَت ىذه الكواكب، والرايح، والسحاب، وا١تطر، وخلق ىذه 
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ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

 .(ٔ)چک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

 

                                                                   
 چ چ چ چ ڇ چ     اٟتيواًنت اليت توجد مشاىدة، ٍب إماتتها. و٢تذا 

لبقرة: ا) چڇ ڇ ڍ ڍڌ  چىذا ا١تلك اٞتاىل:  . فقول(ٕٛ٘البقرة: )چ
. إن عٌت أنو الفاعل ٢تذه ا١تشاىدات فقد كابر وعاند، وإن عٌت ما ذكره قتادة، (ٕٛ٘

ا يتعلق بكبلم ا٠تليل؛ إذ دل ٯتنع مقدمة وال والسدي، ودمحم بن إسحاق فلم يقل شيئً 
عارض الدليل، و١تا كان انقطاع مناظرة ىذا ا١تلك قد ٗتفى على كثَت من الناس ٦تن 

آخر بُت وجود الصانع وبطبلن ما ادعاه النمرود، وانقطاعو  دليبلً حضره وغَتىم، ذكر 
. أي (ٕٛ٘البقرة: )چڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  چجهرة 

ىذه الشمس مسخرة كل يوم تطلع من ا١تشرق كما سخرىا خالقها ومسَتىا وقاىرىا، 
وىو هللا الذي ال إلو إال ىو خالق كل شيء، فإن كنت كما زعمت من أنك الذي ٖتيي 

يت، فأت هبذه الشمس من ا١تغرب، فإن الذي ٭تيي وٯتيت ىو الذي يفعل ما يشاء، و٘ت
وال ٯتانع وال يغالب، بل قد قهر كل شيء، ودان لو كل شيء، فإن كنت كما تزعم فافعل 
ىذا، فإن دل تفعلو فلست كما زعمت، وأنت تعلم وكل أحد أنك ال تقدر على شيء من 

ق بعوضة أو تنتصر منها فبُت ضبللو وجهلو، وكذبو ىذا، بل أنت أعجز وأقل من أن ٗتل
فيما ادعاه وبطبلن ما سلكو وتبجح بو عند جهلة قومو، ودل يبق لو كبلم ٬تيب ا٠تليل بو، 

 چک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ چ              بل انقطع وسكت؛ و٢تذا قال: 
 (.ٛٗٔ/ٔ( البداية والنهاية )ٕٛ٘البقرة: )
 (.ٕٛ٘سورة البقرة اآلية )( ٔ)
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لو ٖتدايت   توقوع معٌت التحدي ُب قصتو ـ عليو السبلم ـ فكان 
 نكتفي بذكر موقفُت:كثَتة تتجلى ُب عدة مواقف، 

 :ادلُقف األَل

العزيز أبن يفعل هبا ما تريد، فلم يستجب امرأة بعد ما ىددتو 

ڄ چ ٹ ٹ ىا واختار السجن مع أنو اختيار صعب: ا٢تا وٖتد

ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

 . (ٔ)چک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

 د عن ا١تعصية.نفسو إلرغامها على البع ىبل وٖتد

  ادلُقف انزبوٓ:

ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ  چ تعاذل: ولو يتجلى ُب ق

﮾  ﮻﮼ ﮽  ﮹  ﮺  ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸

 . (ٕ)چ ﮿ ﯀

  

                                     
 (.ٕٖ،ٖٖسورة يوسف اآليتان )( ٔ)

 (.ٓ٘سورة يوسف اآلية )( ٕ)
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يقول صاحب مفاتيح الغيب:  چۓ ﮲ ﮳ ﮴ چ: ُب قولو تعاذل
أجب ا١تلك، فأىب يوسف  :إذل يوسف ـ عليو السبلم ـ قال (ٔ)فعاد الشرايب

جن إال بعد أن ينكشف أمره وتزول ـ عليو السبلم ـ أن ٮترج من الس
 .(ٕ)التهمة ابلكلية عنو

وكأنو ـ  وامتدح موقفـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ ن رسول هللا إبل  ،ا ٖتدٍّ فهذا أيضً 
لو لبثت ) من تصرف يوسف ـ عليو السبلم: ةعليو السبلم ـ ٖتيطو الغراب

 .(ٖ)(ُب السجن طول ما لبث يوسف ألجبت الداعي

چ عز وجل: ـ ُب قولو ـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ عن النيب  ـ ـ هنع هللا يضر وعن أيب ىريرة

﮷   ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶

صلى ـ فقال رسول هللا ، (ٗ)چ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ 
 .(٘)(لو كنت أًن، ألسرعت اإلجابة وما ابتغيت العذر) :هللا عليو وسلم

 ،ت من يوسف)لقد عجب :ملسو هيلع هللا ىلصـ وُب ذلك يقول ا١تصطفى 
لو كنت مكانو ١تا  ،وهللا يغفر لو حُت سئل عن البقرات ،وكرمو ،وصربه

                                     
 ساقي ا١تلك.( ٔ)
 (.ٕٔٔ/ٛٔمفاتيح الغيب )( ٕ)
 (.ٖٖٔ/ٔ[، ) ٔ٘ٔصحيح مسلم حديث رقم ] ( ٖ)
 (.ٓ٘سورة يوسف اآلية )( ٗ)
[، وعلق عليو  ٗ٘٘ٛ( حديث رقم ] ٕٕٛ/ٗٔمسند اإلمام أٛتد ـ يرٛتو هللا )( ٘)

صحيح، وىذا إسناد حسن من أجل دمحم بن عمرو، وابقي رجالو ثقات  األرًنؤوط بقولو:
 رجال الصحيح.
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ولو   ،ولقد عجبت منو حُت أاته الرسول ،أخربهتم حىت أشًتط أن ٮترجوين 
 .(ٔ)(كنت مكانو لبادرهتم الباب

  

                                     
( وقد وصلو إسحاق بن راىويو ُب مسنده، ومن ٕٕٛ، ٕٔٛ/ٔتفسَت عبدالرزاق )( ٔ)

( من طريق إبراىيم بن يزيد ا٠توزي عن عمرو بن ٜٕٗ/ٔٔطريقو الطرباين ُب ا١تعجم الكبَت )
مرفوًعا بنحوه. وفيو إبراىيم بن يزيد وىو مًتوك. ابن كثَت  دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس

 (، ولعل ُب األثر إشارة للمعربين!!ٜٖٗ/ٗ)
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 حلقبئقاظٍُز  حشري ئىلانشمط ادلطهب انعببغ:  

ذىبت ظبلم الليل فقد أ ،ظهور اٟتقائق تشَت إذلرؤاي الشمس 
فأصبحت األمور أوضح، يعٍت أن ىناك حقائق اختفت سوف تظهر بل 

 ستكون واضحة كوضوح الشمس ويكون ذلك بعد طمس للحقائق.

العزيز كان  أةمر امع إخوتو ومع عليو السبلم ـ وقصة يوسف ـ 
فيها طمس للحقائق ٦تا يوحي أنو ال بد من ظهور اٟتقيقة كوضوح 

 ،وىم من رموه ُب اٞتب ،م دل أيكلو الذئبن أخاىأحيث  ،الشمس
      فكانت مبلبسات القصة غَت واضحة عند يعقوب ـ عليو السبلم ـ

                                                                   ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژڑ ڑ ک کچ 

ېئ چ الكيد وابن ولكن فيما بعد ظهرت حقيقة األمر  ،(ٔ)چک ک 

 چ ی ی جئ حئ مئ ىئ يئىئ ىئ ىئ ی ی 

 ذلك كوضوح الشمس. بعدووضحت  ،(ٕ)

ٖتتاج تلك  تمع زوجة العزيز، كان الذي كان.. وموقف آخر 

 ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  چالقضية إذل ظهور للحقائق 

                                     
 (.ٛٔ( سورة يوسف اآلية )ٔ)
 (.ٙٛسورة يوسف اآلية )( ٕ)
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حُت  وىناك مثال مشهور ،(ٔ)چی ی ی ی جئ حئ 

وضوح ك يريد أحدىم ضرب ا١تثل ُب الوضوح وعدم ا٠تفاء فيقول:
 لؤلمثال وأبيات ا أحياًنً وا١تعرب يلجأ أيضً  ،(ٕ)ارالشمس ُب رابعة النه

 مناسبة ذكر ا١تثال ىنا. هالشعر العربية لتعبَت الرؤاي وىذ

  

                                     
 (.ٔ٘سورة يوسف اآلية )( ٔ)
( ويقال: واضحةٌ ٕ٘٘ٗ/ٖانظر معجم اللغة العربية ا١تعاصرة للدكتور أٛتد ٥تتار )( ٕ)

وح الشمس، و٢تا صيغ أخرى، والكثَت استعمل ىذا ا١تثال ُب مؤلفاتو؛ ألن الشمس تدل وض
على وضوح الشيء جيًدا، والشاىد أنو يستدل هبا على أن ا١تسألة أصبحت واضحة كما أن 

 الشمس واضحة الرؤية.
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ـ  ػهًٕ انعالوـ  زمص انعجُد َػظمت شأن ُٔظفادلطهب انزبمه:  
 َفًٕ فبئدحبن

 .(ٔ)چوئ وئ ۇئ چ  :ُب قولو تعاذل

لبعَت إذا خفض : التطامن وا٠تضوع والتذلل، يقال: سجد االسجود لغةً 
 رأسو عند ركوبو، وسجد الرجل إذا وضع جبهتو على األرض.

والسجود ُب االصطبلح: وضع اٞتبهة أو بعضها على األرض، أو 
 .(ٕ)ُب الصبلة ٥تصوصةٍ  ما اتصل هبا من اثبت مستقر على ىيئةٍ 

 لنا ُب ىذا ا١تبحث وقفات:و  

يوسف ـ عليو  ا موقف السجود ُب سورةمن ذكر فيهااألوذل: آيت الوقفة
 السبلم:

وئ وئ ۇئ چ اآلية األوذل: ُب رؤاي يوسف ـ عليو السبلم ـ ُب قولو 

 .(ٖ) چ

  (ٗ)چ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کچاياآلية الثانية: ٖتقق الرؤ 

                                     
 (.ٗسورة يوسف اآلية )( ٔ)
 (.ٕٙٔ/ٖٕا١توسوعة الفقهية الكويتية )( ٕ)
  ية فيجوز فيها ما ال ٬توز ُب اليقظة.والرؤاي منام( ٖ)
 (.ٓٓٔسورة يوسف اآلية )( ٗ)
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ما ىو معٌت السجود ىنا؟  چوئ وئ ۇئ چ ُب قولو تعاذل:  

 وكيف كان؟

أعدل األقوال أن يوسف ـ عليو السبلم ـ رآىم يسجدون لو كما 
وما دام أن الرؤاي جاء ٖتققها ُب هناية السورة بسجود  ،بشر لرهبميسجد ال

نو رأى الكواكب أفلعل ٢تذا داللة  ،(ٔ) چک ک کچ إخوتو لو 
 والشمس والقمر على ىذه ا٢تيئة ُب منامو.

 الثانية: نقف مع رمز السجود من وجهُت: الوقفة

ىم  اذً ه وأمو سجدوا ليوسف ـ عليو السبلم: إو خوة يوسف وأبإأواًل: 
 سيكونون خاضعُت لو.

ىو سوف  ُب الرؤاي إذًا ...  : أن يوسف ـ عليو السبلم ـ ُسجد لوااثنيً 
 وذا شأن.  ايكون عظيمً 

 .         كان للعظماء وا١تلوك والوجهاء ُب زمنهم لتعظيمهم   (ٕ)والسجود

                                     
 السابق.( ٔ)
)عن عبدهللا بن أيب أوَب، قال: ١تا قدم معاذ من أوضح دليل ىو حديث معاذ ـ هنع هللا يضر ( و ٕ)

الشام سجد للنيب ـ ملسو هيلع هللا ىلص، قال: ما ىذا اي معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون 
ألساقفتهم وبطارقتهم، فوددت ُب نفسي أن نفعل ذلك بك، فقال رسول هللا ـ صلى هللا عليو 
وسلم: فبل تفعلوا، فإين لو كنت آمًرا أحًدا أن يسجد لغَت هللا، ألمرت ا١ترأة أن تسجد 

تؤدي حق زوجها، ولو سأ٢تا  لزوجها، والذي نفس دمحم بيده، ال تؤدي ا١ترأة حق رهبا حىت
 [.ٖ٘ٛٔسنن ابن ماجة حديث رقم ] لى قتب دل ٘تنعو(نفسها وىي ع
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 .(ٔ)مع هللا مالشرك هبوليس لعبادهتم و  

جود الكواكب ليوسف ـ عليو السبلم ـ يعٍت أن شأن يوسف سوف س
واألمور  ،يكون أعظم من إخوتو )ىذا ُب العبلقة بينو وبُت إخوتو فقط

وىذه الكواكب سجدت ليوسف ُب  ،ُب ابقي الكتاب( فصلناىااألعظم 
ا ٖتت إمرتو، ٦تسيكونون ا سوف ٮتضعون لو و منامو فهذا معناه أن عبادً 

ولكن  ،يكون أعظم منهم، والسجود ىنا ليس للعبادةأنو سعلى يدل 
ىذا األعلى على ٚتيع ا ـ و فكان نبيًّ  ،للمنصب األعلى منهم مرتبة

 .(ٖ)ا للرؤىومفسرً  اوكان ملكً  ،(ٕ)ا١تراتب

                                     
فقد كان ىذا ال ٭ترم ُب عقيدهتم، وىو ٤ترم ُب اإلسبلم، وال يكون إال هلل ـ عز وجل، ( ٔ)

وكان عندىم مباًحا، وىو ٔتعٌت التحية والتوقَت، وليس للعبادة عند ا١توحدين، والكثَتون ْتثوا 
 اجعها. ىذه ا١تسألة إبسهاب فلَُتجع ٢تا ُب مر 

ولكنو نسخ ُب ملتنا، )تفسَت ابن كثَت  ،ا ُب األمم ا١تاضية( قد كان ىذا مشروعً ٕ)
ٔ/ٕٖٕ.) 
 وكيف ٚتع تعبَت الرؤى مع ىذه الصفات، وكأهنا إشارة أهنا من األ٫تية ٔتكان.( ٖ)
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 الفصل الثالث

 ؟  ألاحالم مً خالل سؤٍا ًىظف ليف هخػلم جفعير 

 وفيه مباحث :

 !!سؤٍاك جقصص ال بني ًا: ألاول  املبحث

 (وفىائذه ألاحالم جفعير في ٌعيرة قىاغذ: )الثاوي املبحث
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 املبحث ألاول 

 !!ًا بني ال جقصص سؤٍاك
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وبعد أن انتهينا من الوقوف على رموز رؤاي يوسف ـ عليو  
 ،٢تا يعقوب ـ عليو السبلم ـ البنوقا ةٍ مهمّ  السبلم ـ نعرج على نصيحةٍ 

، كانت تلك (ٔ)چٻ ٻ ٻ ٻ  چوتتمثل ُب قولو تعاذل: 
من يعقوب ـ عليو السبلم ـ  واٟتكمة الرٛتة والشفقةُب غاية النصيحة 

٥تافة وقوع الضرر على يوسف ـ عليو السبلم ـ أو اٟتسد الذي سوف أيٌب 
ا أن بداية  ىذه اآلية ، مع العلم أيض(ٕ)عليو وأذية لو ٔتا بعده من حقدٍ 

دليل قاطع على جواز قص الرؤاي على من ٭تسن التعبَت وتتوفر فيو 
 شروط ا١تعرب احملسن.

النصيحة ليست خاصة ليوسف ـ عليو السبلم ـ  هوُب اٟتقيقة ىذ
 ها.عنفقط، بل ىي نصيحة لكل من كان عنده رؤاي ويريد أن يتحدث 

أول  معٞتانب جاء وإذا علمنا أن التحذير من اٟتسد ُب ىذا ا
أول ما أجاب عنو يعقوب ـ عليو  وأنو كان ،آية رؤاي ُب القرآن الكرًن

 فنصح وحذر.  السبلم ـ

عليو  -إنو بل  وكل أمر أيٌب ُب البداية لو أ٫تية تفوق ما سواه، 
يتضح لنا  ا١توقف ومن ىذا ،ولكن نصح وحذرالرؤاي  عربدل ي -السبلم

وابألخص من   ،ال نقص الرؤاي على أي أحدوأ ،أ٫تية ىذه النصيحة النبوية
 ُب ابب التعبَت. احىت وإن كان ابرعً  ،كان فيو داء اٟتسد

                                     
 (.٘سورة يوسف اآلية )( ٔ)
 (.ٓٛٔ/ٗانظر زاد ا١تسَت )( ٕ)
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ـ ولو ْتثنا ُب األحاديث النبوية الشريفة لوجدًن أن رسول هللا   
 ا من قص الرؤاي على أي أحد.حذرًن كثَتً ـ  ملسو هيلع هللا ىلص

 و:ومَتاثنا النبوي اىتم هبذا اٞتانب والتنبيو علي

)ال تقص الرؤاي إال فقال ـ عليو السبلم ـ ُب اٟتديث الشريف: 
 .(ٔ)على عادل أو ًنصح(

 .(ٕ)ال يـَُقص َها ِإال َعَلى َوادٍّ َأْو ِذي رَْأٍي(و ) :وُب حديث آخر

، ا، أو ًنصحً افبل ٖتدث هبا إال عا١تً ) وقال ـ عليو السبلم ـ أيًضا:
 .(ٖ)(اأو حبيبً 

 .(ٗ)ا ِإال لَِبيًبا َأْو َحِبيًبا()َوال ٭ُتَدُِّث هبَِ وقال : 

وال  ،ألهنا ال تكون ألي أحد ؛فالرؤاي اٟتسنة ٭تسد عليها ا١ترء
رسول  يقول ،فهي من هللا يرسلها ١تن يشاء من عباده ،أتٌب ألي إنسان

فدل  ،(ٔ)(.)إذا رأى أحدكم رؤاي ٭تبها فإ٪تا ىي من هللا..: ملسو هيلع هللا ىلصـ هللا 
وكأهنا ىبة وىدية لعباده، فعلى ا١ترء أن ٭تافظ  ،هنا من هللااٟتديث على أ

                                     
 [.ٕٕٓٛسن صحيح حديث رقم ]رواه الًتمذي وقال: ىذا حديث ح( ٔ)
رٛتو هللا ـ ُب صحيح اٞتامع ـ ، صححو الشيخ األلباين ٕٓٓ٘أبو داود حديث رقم ( ٕ)

 . ٖٖ٘٘حديث رقم 
 .[٘٘ٓٙ]( صحيح ابن حبان برقم ٖ)
 [.ٕٕٛٚ]( رواه الًتمذي حديث رقم ٗ)

 (.ٖٓ/ٜ[ )ٜ٘ٛٙصحيح البخاري برقم ]( ٔ)
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ال ٮترجو إال ألمُت، فموضوع قص الرؤاي  ،عليها وكأهنا سر من أسراره 
والتعامل معها موضوع ُب غاية اٟتساسية، والكثَت يتهاون ُب أمر قص 

 .وىذا خطأ كبَت ،الرؤاي فيقصها على جاىل أو حاسد

عطوا ألهنم أُ  ؛ون على ذلكدُ سَ ٭تُْ الرؤى  ونبل وحىت من يفسر 
 .لذلك يتنبولفالرؤاي وتفسَتىا ٤تاطة ابٟتسد ف ،دل أيخذه غَتىم ما
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 املبحث الثاوي 

 )قىاغذ ٌعيرة في جفعير ألاحالم وفىائذه(

         ألاحالم مً خالل سؤٍا ًىظف ليف هخػلم جفعير 

 غليه العالم
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ُب ىذا ا١تبحث سنتعرف على بعض طرق وقواعد التعبَت  
منها ما يفيد  من رؤاي يوسف ـ عليو السبلم ـ ستنبطة، وا١ت(ٔ)اليسَتة

 د منها الرائي والعامة.يقواعد عامة يستف ومنها ، ُب ٖتليل الرؤايا١تعرّب 

 :(2)أَالً: انسؤٔب ػبمل غٕبٓ َاإلميبن بٍب مه صهب انؼقٕدة

 ال يكاد يتإن األحبلم والرؤى ىي من ابب الغيبيات ال
الرؤاي أو  منسواء  ،ألهنا من عادل ال نراه ولكن نؤمن بو ؛يستوعبها عقل

الغَت واضحة  (ٖ)ا١ترموزا تلك اليت ىي من النوع ُب تعبَتىا، )وخصوصً 
لكن ىذا  ،فبل يوجد ُب الواقع أن الكواكب تسجد ألحد ،ا١تعادل(

، وتسلسل اوبعيدً  اخاصًّ  ألن ٢تا معٌتً  ؛مقبول ُب الرؤى واألحبلم
 .(ٗ)اآلايت كان ُب سياق ذكر الغيبيات

ب: حركري انسائٓ بؼد مسبع انسؤٔب 
ً
أن مافيها من فضل فهو ربوٕ

 عليها، وال يظن أن الرؤاي مقدسة لذاهتا، ولكن من هللا، فليحمد هللا
ألهنا من هللا ـ جل وعبل ـ وال ينسى ا١تعرب ذلك ١تا فيو من أثر ُب تربية 

ٿ ٿ چ التوكل على هللا واإلٯتان بو، يقول تعاذل: ا١ترء على 

                                     
إن اإلمام ابن سعدي ـ يرٛتو هللا ـ يقول: ) ن العلماء منهمم تعبَت الرؤى قال بو كثَت م( تعل  ٔ)

( تفسَته نو يثاب اإلنسان على تعلمو وتعليموإعلم التعبَت من العلوم الشرعية، و 
(ٓٔ/ٗٓٚ.) 
 (.ٜٖانظر ص )( ٕ)
 (.ٕ(، حاشية )ٖ٘انظر ص )( ٖ)
 (.ٜٖانظر ص )( ٗ)
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ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

فيعقوب  (ٔ)چڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ 
يوسف ـ عليو السبلم ـ أبن االجتباء الذي سوف ـ عليو السبلم ـ ذّكر 

يكون لو من هللا، كما ىو واضح ُب اآلية، علمًا أنو دل ٭تدد ما ىو ىذا 
 االجتباء !!.

ب
ً
 ربنز

ً
 ب: مه ػالمبث انسؤٔب انصذٕذت حسابط زمُشٌب َمؼبوٍٕب حسابط

 
ً
  بَاضذ

 
  ب،جهٕ

 
 س أن ٔىظس ئنًٕ.ٌَرا أَل مب ػهّ ادلؼب

ب
ً
 زابؼ

 
 : ػهّ ادلؼب

ً
والنظر  االجخٍبد يف حتهٕم حهك انسَابط، بس أٔض

 ؛ُب كيفية اٞتمع بُت رموز الرؤاي ُب نقطة تقابل واحدة أو بقدر ما يستطيع
بل ويظهر األمر األىم وا١تفًتض  ،ا ُب تفسَت الرؤايألن ذلك يساعد كثَتً 

 أن يسلط عليو الضوء ُب التعبَت.

ليو السبلم ـ فكل رؤاي يوسف ـ ع ووى ،ندرسومثاٌل حيٌّ  وىذا
 الكواكب، والشمس، والقمر، كلها أجرامٌ  ؛ه موجودة ُب السماءرموز رؤاي

وىو السجود الذي  اواحدً  افهذا دليل على أهنا مًتابطة، إال رمزً  ،ٝتاوية
  ،ُب ا١تعٌت وا١تغزى اٮتتلف عن ابقي الرموز، على الرغم أنو يتقابل معه

 . تابُب ملحق النماذج آخر الك كما سنوضح ذلك

                                     
 (.ٙسورة يوسف اآلية )( ٔ)
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ب: 
ً
بئذا زأِ ادلسء يف أدالمً شٕ خبمع

ً
  ئ

ً
ورموزه غَت  ،َغري مسحب بغسٔب

ب أقر  كونتبل  ،مًتابطة مع بعضها البعض، فهذه ال تكون رؤاي صحيحة
 ضغاث األحبلم وحديث النفس.أل

ب:
ً
 حكساز ادلؼىن نً دالنت خبصت: ظبدظ

تتكرر ُب الرؤى، لعلها تتكرر ُب رؤاي واحدة أو معاٍن ىناك 
 كثر من رؤاي.أ

لعدة   اوُب القرآن الكرًن ٯتكن أن يكون ا١تعٌت واحدً  
،  واحدٍ  فقل ٣تموعة من الكلمات تدل على معٌتً  ن أردتَّ إو  ،(ٔ)كلمات

 ولعلنا نستفيد من ذلك ُب ابب التعبَت.

 ن ٢تما نفس ا١تدلول و٢تما معٌتً ان ٥تتلفأتعٌت أن يكون رمز 
 ، وىذا لو داللة على أمرين: واحدٌ 

 ما!! ألمرٍ أتكيٌد أواًل: 

ُب ا١تال أو ُب  ُب ىذا األمر كزايدةٍ  على زايدةٍ داللٌة : لو نًيااث
 خل.إاٞتمال.... 

                                     
وا١تصابيح كلها ترمز ١تعٌت الكوكب الذي ىو النجم، والربوج ( الكواكب والنجوم والربوج ٔ)

 چۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېچقال تعاذل:   اأتٌب ٔتعٌت اٟتصون أيضً 

 (.ٓٗ/ٔٔ)هتذيب اللغة، (ٛٚ)النساء: 
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عليو ـ  رموز رؤاي يوسف(ٔ)ولنبدأ بثاين ،انذكر مثااًل توضيحيًّ  
 وىي )الكواكب(:السبلم ـ 

ودلت على الدراية أبمور ، (ٖ)ودلت على اٞتمال، (ٕ)دلت على العظمة
 .(٘)ودلت على ا٢تمة العالية ،(ٗ)اعةالزر 

كان لو أكثر من معٌت، وكثَت من ا١تعاين   ،وكذلك رمز الشمس
 كان ٢تا وقفات ُب حياة يوسف ـ عليو السبلم.

 ،(ٜ)والبشارة ،(ٛ)واٞتمال ،(ٚ)واألىوال ،(ٙ)فدلت على الشدة
 .(ٕٔ)وُب موضع آخر على العظمة ،(ٔٔ)والتخويف، (ٓٔ)والتحدي

فكان  ،ايوسف ـ عليو السبلم ـ كان رسواًل وكان ملكً  أن أدل ترَ  
وتكرار ا١تعٌت ُب رموز الرؤاي يدل على ذلك، وكما ذكرًن  ،لو قمة العظمة

                                     
 الرمز األول ىو: أحد عشر.( ٔ)
 (.ٜٙ( انظر ص )ٕ)

 (.ٚٔٔانظر ص )( ٖ)
 (.ٜٓٔانظر ص )( ٗ)
 (.ٔٓٔانظر ص )( ٘)

 (.ٖ٘ٔ) انظر ص( ٙ)
 (.ٖ٘ٔانظر ص )( ٚ)

 (.ٚٔٔانظر ص )( ٛ)
 (.ٛٙٔانظر ص )( ٜ)
 (.ٕٗٔانظر ص )( ٓٔ)

 السابق.( ٔٔ)
 (.ٜٙانظر ص )( ٕٔ)
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ا أن معٌت العظمة ىو ا١تعٌت الركيز ُب رؤاي يوسف ـ عليو السبلم ـ سابقً  
 تدور حولو معاين ابقي الرموز. ذيوال

، عدة ألمورٍ أتكيٌد ناك ىعليو السبلم ـ ُب رؤاي يوسف ـ  اإذً 
، اوكان ٚتالو زائدً  األمور، فكان ٚتيبلً  هُب ىذ الداللة على زايدةٍ  اواثنيً 

 وكانت تلك ا١تناصب عظيمة. ،وكان لو أكثر من منصب

  



 

 169 

بظب 
ً
  :انخذرٔس فٍٕب: انسؤٔب فٍٕب انبشبزة َبؼ

وابلوقوف على رؤاي يوسف ـ عليو السبلم ـ ٧تد أنو جاء فيها 
ا١تستقبلي و٧تد فيو اٟتدث  ،(ٔ)لك ابلوقوف على رمز أحد عشرالتحذير وذ

 وذلك من عدة أوجو: أيضاً  الذي يدل على البشائر

أجرام ٝتاوية وىذا عليو السبلم ـ ـ يوسف  ـ أن أغلب ما رآه ٔ
 يستبشر بو.

ـ سجود أعظم الكواكب على وجو ا١تنظومة الكونية لو  ٕ
 )الشمس والقمر(.

 .ةوىنا جاءا ُب رؤاي واحد ،ير والتبشَتوُب الرؤى أيٌب التحذ

ب
ً
ُٔظف ـ ػهًٕ انعالو ، فهؼم : وىُي ػهّ فبئدة انخجبٌم يف انسؤٔبربمى

 :ـ مل ٔكه نً أخج

ما يدل الرؤاي اليت رآىا ، إذ دل يذكر ُب ابل كانوا كلهم ذكورً 
 بعض ًنً ياخذ منو أحؤ على رموز تدل على األخوات اإلًنث، وىذا ي

سيما أنو جاء ُب رؤاي  ىذا عنصر غَت موجود ُب حياتو، الاألمور، فإما أن 
 ٚتيع أفراد العائلة، فجاء فيها، إخوتو، واألم، واألب، فلعل ٕتمع 

                                     
 (.ٚٛص )انظر ( ٔ)
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من األصل سبب من  عدم وجود أخوات لو ـ عليو السبلم ـ 
 أسباب عدم ذكر أخوات إًنث ُب الرؤاي.

 ،اتتأو أهنا م ،حدث كأهنا ليست معهم ُب الدنيا اأمرً  وإما أن
 وهللا أعلم. ،أو فقدت

أن الذي دل يكن ُب الرؤاي فهو ليس وىي  ،وىناك تلميح وقرينة
 معهم ُب الواقع.

ولو  ا،يدل على أن لو أختً  ودل يذكر ُب السورة الكرٯتة شيءٌ 
 أن الكواكب ترمز للذكور فقط. اال سيما أيضً  ،حىت آية واحدة

ٱ چ تعاذل: أن كلمة إخوتك اليت ُب قولو  ،ا غَت ذلكوأيضً 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ 

ومع كل ىذه القرائن  ،تدل على الذكور دون اإلًنث ،(ٔ)چٺ ٺ
 نكاد نقًتب من أن يوسف ـ عليو السبلم ـ دل يكن لو أخوات إًنث.

ومن ىنا نستدل أن رواية التوراة كلها ٖتريف وتلفيق وكذب من 
صحيحة(، وما جاء أصلها )حىت وإن كانت نظرية التجاىل ُب الرؤاي غَت 

                                     
 (.٘( سورة يوسف اآلية )ٔ)
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ومن  ،ا ابهللعياذً  (ٔ)اا بل فاضحً ُب التوراة من قصة أختهم كان ركيكً  
ىذا إن كان لو  ـ الواجب أن ال يصدق ما كتب ُب التوراة، فهي بنت نيب

ا ثقتنا وتصديقنا ١تا ُب القرآن ىو وأيضً  .اوكان ذلك صحيحً  ـ بنت
  .(ٕ)األساس

  

                                     
(: ُب الباب الرابع والثبلثُت من سفر التكوين ىكذا ذكر: ٓٗ.ٔٗالكتاب ا١تقدس ص )( ٔ)

)فنظرىا شخيم بن ٛتور اٟتاوي،  ٕلتنظر إذل بنات ذلك البلد(  )وخرجت دينا ابنة ليا ٔ
)وتعلقت نفسو هبا، وأحبها وكلمها ٔتا  ٖرئيس األرض فأحبها فأخذىا وضاجعها وذ٢تا( 

)فكلمهم  ٛ)فقال شخيم ٟتمور أبيو خذ ىذه اٞتارية رل زوجة(  ٗوافقها، ووقع بقلبها( 
)ال نستطيع نصنع ما تطلبان، وال أن  ٗٔ)فأجاب بنو يعقوب... إخل(  ٖٔٛتور... إخل( 

)هبذا نشبهكم إذا ما صرًب مثلنا لكي  ٘ٔنعطي أختنا لرجل أغلف فإن ذلك عار علينا( 
)فلما كان  ٕ٘)فارتضى ٚتيعهم واختنت كل من كان منهم ذكًرا(  ٕٗٗتتنوا كل ذكوركم( 

وى أخوا دينا، كل واحد اليوم الثالث وقد بلغ منهم الوجع جدًّا، أخذ ابنا يعقوب مشعون وال
)وٛتور، وشخيم ابنو، وأخذا  ٕٙمنهما سيفو، ودخبل ا١تدينة على طمأنينة، وقتبل كل ذكر( 

)وخرجا ودخل بنو يعقوب على القتلى، وهنبوا ا١تدينة اليت  ٕٚدينا أختهما من بيت شخيم( 
يوت، وكل وٛتَتىم، وكل ما ُب الب)وأخذوا غنمهم، وبقرىم،  ٕٛفضحت فيها دينا أختهم( 

 ما ُب اٟتقل وسبوا صبياهنم، ونساءىم(.

)إذا حدثكم أىل الكتاب فبل تصدقوىم وال تكذبوىم، وقولوا: قال رسول هللا ـ ملسو هيلع هللا ىلص: ( ٕ)
، مسند اإلمام آمنا ابهلل وكتبو ورسلو، فإن كان حقًّادل تكذبوىم، وإن كان ابطبًل دل تصدقوىم(

 (.ٓٙٗ/ٕٛشيخ شعيب األرًنؤوط )[ وحسنو الٕٕ٘ٚٔأٛتد برقم ]
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ب 
ً
 حبظؼ

 
 ك : انصالح َانخقُِ نً أرس

 
 يف انسؤٔب: بري

فانظر كيف كانت رؤاي يوسف ـ عليو السبلم ـ ذات ٝتو وعلو،  
 الكرًنِ  ابنِ  الكرًنِ  ابنِ  الكرًنِ  ابنُ  )الكرًنُ  :ملسو هيلع هللا ىلصـ فهو كما قال رسول هللا 

وكثرة  .(ٔ)(عليهم السبلم ـ إبراىيمَ  بنِ  إسحاقَ  بنِ  يعقوبَ  بنُ  يوسفُ 
على معدن اإلنسان الطيب، وتوحي بصبلحو  تدل ،الرؤى الطيبة الصاٟتة

 .(ٕ)وتقواه

ا
ً
: َيف اجلبوب اٖخس ئذا كزسث أضغبد األدالو َددٔذ انىفط ػبشس

فهذا تنبيو أبن عليو أن يقًتب من هللا أكثر وأن يصفي نفسو  ػىد انسائٓ
 ويربيها. 

 انخؼبري بامجبيل مؼىن زمُش انسؤٔب: احلبدْ ػشس:

 ،ٝتات الكواكب أهنا تفًتق على ذلك: ٧تد أن منمثاٌل 
 دولعل ىذا ما حصل مع يوسف ـ عليو السبلم ـ فق ،وتتقابل ،وتتقارب

 افًتق عن إخوتو وتقابل معهم مرة أخرى.

  زبوٓان
 
، وعدم تفسَت سػشس: ئن ظٍس شٓء غري جٕد يف انسؤٔب فال ٔفع

 .(ٖ)فوقد فصلنا ىذا ُب بداية ا١تؤلَّ  ،ا١تنامات بدرجة تقلق الرائي

                                     
 (.ٔ٘ٔ/ٗ[)ٜٖٖٓصحيح البخاري حديث رقم ]( ٔ)
 (. ٕٓاٟتاشية ص )انظر ( ٕ)
 السابق. ( ٖ)
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  ػشس: نذزبان 
ً
 :اندٔىٕت باالٌخمبو بسؤِ أٌم ادلىبصب َخصُص

علماء وا١تعربين أكثر ما يسمعون الوكان بعض  ،ألن ذلك لو أثر ُب الرؤاي
عليو السبلم ـ الرؤى من أىل ا١تناصب والوجاىة، والناظر لرؤاي يوسف ـ 

ويزداد ىذا ا١تنصب  ،اوىذا منصب رفيع جدًّ  ،بن نيب٬تد أهنا رؤاي ال
  ا بعد ذلك.نبيًّ  أصبحبل  ا،وتقيًّ  اكان صاٟتً  إذا علمنا أنو أ٫تية

 ث دلسة َاددة فقط:ءػشس: االٌخمبو بأمس انسؤٔب َئن جب سابغان

ُب رؤاي ملك مصر معناىا ،  (ٔ) چى  ى  چ :ُب قولو تعاذل

ُب رؤاي يوسف ٔتعٌت  چې   ى چىا أكثر من مرة، آالتكرار ُب الرؤاي ر 
 ، ومع ذلك كان االىتمام هبا.(ٕ)رأيتها مرة واحدة فقط

 :ػشس: ػهّ انسائٓ أن ٔقص انسؤٔب بىفعً بمطاخل

وىو األفضل فيوسف ـ عليو السبلم ـ ىو بنفسو من قص الرؤاي 
د عليها، ولعل الرؤاي مع النقل سَ على يعقوب ـ عليو السبلم ـ ألنو لعلو ٭تُ 

ُب الغالب من  ، وىذا ما ٭تصل٦تا يؤثر على تعبَتىا ا من رموزىاتفقد كثَتً 
 ة، وغَتىا من األمور.بواقع التجر 

                                     
الفعل أرى فعل مضارع ومعناه التكرار ٔتعٌت أن الرؤاي تكررت أكثر من مرة، وجاء ىذا ( ٔ)

عليو ـ رأى ذلك إبراىيم  :ـ يرٛتو هللا قال مقاتلالفعل ُب رؤاي إبراىيم ـ عليو السبلم ـ أيضا، 
 (.٘ٙ/ٛٔ)تفسَت القرطيب  ثبلث ليال متتابعاتـ السبلم 

وعلى ذلك رأيت ـ )رأى( و)ت( للفاعل و٢تا تفاصيلها عند اللغويُت ـ تدل على ا١تاضي ( ٕ)
 وال تدل على التكرار وهللا أعلم.
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 ػشس: انرتكٕص ػهّ األػداد َاألزقبو يف انسؤٔب َػدو ئٌمبذلب. عبدضان 

    أو رقم مركب وىو ،بدأت رؤاي يوسف ـ عليو السبلم ـ برقم

 ،وىذا يوحي أن األرقام ُب الرؤى من األ٫تية ٔتكان ،چى  ائ  چ
أمٍر فلعلها تدل على وقوع  ،تفرس ُب معناىاوأن ي ،فعلى ا١تعرب أن يتنبو ٢تا

 ن تعامل معها ا١تعرب بتفرسٍ إ ٖتدده تلك األرقام معُت ُب وقتٍ مهمٍّ 
سواء بذكر رقم  ،وتركيز، وذكر ُب القرآن الكرًن ثبلثة رؤى اىتمت ابلعدد

ما أو بذكر ُب نفس الرؤاي كرؤاي يوسف ـ عليو السبلم ـ ورؤاي ملك مصر، 
صلى هللا عليو ـ كرؤاي رسول هللا   ،لكثرة والقلة ُب العدديستدل هبا على ا

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ چ  يقول هللا تعاذل:ـ  وسلم

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ 

 . (ٔ) چے ے ۓ ۓ 

 تنبو لذلك.فلي الرائي وا١تعرّب  يستفيد منوفالوقوف على العدد 

 

 

                                     
ـ على ىذه اآلية:  (، يعلق اإلمام ابن عاشور ـ يرٛتو هللاٖٗسورة األنفال اآلايت )( ٔ)

)وكانت قلة العدد ُب الرؤاي رمًزا وكناية عن وىن أمر ا١تشركُت، ال عن قلة عددىم( 
 ولعلها ترمز لذلك ُب الرؤى األخرى وهللا أعلم.(، ٕٕ/ٓٔ)
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انعببغ ػشس: أدٕبوب حسمص انسؤٔب ػهّ أدداد ٔؼٕشٍب انفسد أَ  
 َحيخبس حلهُل ذلب فٕظٍس ذنك يف انسؤٔب : اجملخمغ

فهي ٔتثابة طريق للخبلص من ا١تعضبلت وحل ا١تشكبلت. 
وا١تستقرأ للرؤى اليت ذكرت ُب سورة يوسف سيظهر لو بوضوح أهنا 
خاصة ٔتوضوع الطعام، ويبدو أن أىل تلك اٟتقبة كانوا يعانون من قلة ُب 

 الغذاء ومشاكل ُب اٟتصول عليو.

ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ    ۈ     چ اذل:ُب قولو تع 

ٴۇ  ۋ    ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې   ې  ى  ى  

 . (ٔ) چائ     ائەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ    

، چې   ې  ى  ى  ائ     چو  چۋ    ۋۅ   چال حظ ىنا 
 ا٠تمر شراب، ا٠تبز طعام.

ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  چ :وُب قولو تعاذل

ھ     ے  ے    ۀ    ہ  ہ  ہ     ہ  ھھ  ھ

 . (ٕ) چۓ    

                                     
 (.ٖٙسورة يوسف اآلية )( ٔ)

 (.ٔٗسورة يوسف اآلية ) (ٕ)
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ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ وتفسَته عليو السبلم للرؤاي ا١تلك : 

 . (ٔ) چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ    

غَت أن يوسف عليو السبلم ١تا كان يدعو السجنُت ركز على أمر فيو 

ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی      ی  ی  چ الطعام 

مب  ىب  يب   جت  حت  خت   یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب   

 . (ٕ) چمت  ىت  يت

وجاء ُب التوراة : "ودل يكن خبٌز ُب كل األرض، ألن اٞتوع كان شديداً 
 .(ٖ)جداً فخورت أرض مصر وأرض كنعان من أجل اٞتوع"

الستخراج القواعد بقدر الوقوف  ا١تؤلف خاصًّاىذا  أجعلودل 
إبذن ـ ف القادم لَّ ؤَ على أسرار وخفااي رؤاي يوسف ـ عليو السبلم ـ ولعل ا١تُ 

 األحبلم من رؤاي َتُب استنباط القواعد ُب تفس ايكون متخصصً ـ  هللا
 يوسف ـ عليو السبلم ـ وابقي الرؤى ُب القرآن الكرًن.

  

                                     
 ( .ٚٗاآلية ) يوسف  سورة (ٔ)

 ( .ٖٚاآلية ) يوسفسورة ( ٕ)

 .ٖٔ -ٚٗسفر التكوين اإلصحاح  ( ٖ)
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ـــــــــــاجمــالخ  تـــــــــــــــــــــ
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ا فيو، يليق كثَتًا طيًبا مباركً الشاكرين، ٛتًدا   ٛتد نارب ٨تمدك اي 
ا من علينا كثَتً  متأ٘تعلى أن ّتبلل وجهك الكرًن وعظيم سلطانك، 

ا١تتواضع،  ىذا البحثومن ىذه النعم  النعم اليت ال تعد وال ٖتصى،
اإلطبلق )علوم أشرف العلوم على  امع بُت جنبيهٕتدراسة ب يهتمالذي و 

رؤاي يوسف ـ عليو بعض الوقفات مع لوىي دراسة  القرآن الكرًن(،
 السبلم ـ اليت ذكرت ُب القرآن الكرًن.

ولعلنا  أصبنالعلنا  أتمبلت،كوهنا عن   الدراسة و ىذهدُ وال تعْ 
مٍت ومن الشيطان... وُب كبل  وا٠تطأوالصواب من هللا  ُب طرحها أخطأًن
 .مأجور اجملتهد األمرين

لعلمي  فكثَتًا ما ترددت ُب إكمال ىذا ا١تؤلَّ   ،وال أخفي عليكم
أىل دل تذكر ُب مصنف آخر، ودل يتطرق إليها كثٌَت من  أين أتيت بغرائب

فنسأل  ،سيما أن العلم ٭تتاج إذل تقوى أكثر من السرد والبيان ال العلم،
، وكانت سلواي أين أتيت أبدلة ونسألو أن ٬ترب نقصنا وا٠تلل ،هللا تقواه

 من الوحيُت، وأقوال َمن كانوا ثقات عند أىل العلم.

أن  )ال يكاد لسان بليغ فإن كتاب هللا ُب ا١تقدمةكرًن وكما ذ 
و من الروعة واٞتمال، وال قلم حاذق من كتابة ما فيو من يصف ما في

 . (ٔ)الفوائد والنكت(

مادة علمية ًندرة وجديدة الكرًن   قدمت للقارئنٍتوأحسب أ
 هللا ٦تزوجة بفوائد لعلم تعبَت الرؤى.ٖتاكي التدبر ُب كتاب 

                                     
 (.ٕ٘انظر ص )( ٔ)
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فوجدت نفسي  ،أختها جاءت ةكلما انتهيت من فائدوكنت    
 ، فاستعنت ابهلل واكتفيت ٔتا قيَّدُت،ذه الطريقةلن أنتهي من الكتاب هب

لطبعات  بعض الفوائد أتخَت وقد آثرتُ  دل يُذَكر، وما زال ىناك الكثَت
 .ـ عز وجل ومصنفات قادمة إبذن ا١توذل

ومن ا١تؤكد أن القراء لن ٬تتمعوا على رأٍي واحٍد، فقسم 
جة يعًتض، وآخر لو شغف، ولكن حسيب أين قدمت مادة جديدة خار 

عن إطار التقليد، وسقفها االجتهاد وٚتع ما ندر، ونسأل هللا التوفيق 
 .واٟتمد هلل رب العا١تُت والسداد،
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ـــــــارج  الىمــــــــــــــ
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 ثبت املصادس واملشاحؼ
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 البخاري     اٟتسيٍت هللا لطف بن علي بن حسن بن خان صديق دمحم الطيب ، أليبأّتد العلوم .ٔ

 م.ٕٕٓٓ األوذل حزم، الطبعة ابن دار الِقنَّوجي،

 للنشر الفضيلة دار، السيوطي الدين جبلل بكر، أيب بن القرآن، لئلمام عبدالرٛتن ترتيب أسرار .ٕ
 والتوزيع.

 عبدالقادر بن ا١تختار دمحم بن األمُت ابلقرآن، للشيخ العبلمة دمحم القرآن إيضاح ُب البيان أضواء .ٖ
 م.ٜٜ٘ٔ بَتوت، ،الفكر الشنقيطي، دار اٞتكٍت

 بن أيوب بن بكر أيب بن دمحم الدين مشس عبدهللا أبو لئلمام، العا١تُت رب نع ا١توقعُت إعبلم .ٗ
 .مٖٜٚٔ، بَتوت، اٞتيل دار سعد، عبدالرؤوف ٖتقيق طو الدمشقي، الزرعي سعد

 الفكر. دار السيوطي، عبدالرٛتن الدين جبلل لئلمام القرآن، علوم ُب اإلتقان .٘
اٟتسُت ٭تِت بن أيب ا٠تَت بن سادل العمراين  يب، ألراراالنتصار ُب الرد على ا١تعتزلة القدرية األش .ٙ

أضواء السلف، الرايض، ا١تملكة العربية  ،سعود بن عبدالعزيز ا٠تلف ٖتقيق، اليمٍت الشافعي
 ىـ.ٜٔٗٔاألوذل،  الطبعة، السعودية

 ت.بَتو  ا١تعارف، مكتبة، الفداء أبو القرشي كثَت بن عمر بن إٝتاعيل والنهاية، لئلمام البداية .ٚ

  ا١تعرفة. دار، عبدهللا أبو الزركشي عبدهللا بن هبادر بن دمحم لئلمام، القرآن علوم ُب الربىان .ٛ
 لئلمام ابن القيم، تصحيح طو يوسف شاىُت. التبيان ُب أقسام القرآن .ٜ

، تونس، والتوزيع للنشر سحنون دار، عاشور بن الطاىر دمحم للعبلمة، والتنوير التحرير .ٓٔ
 م.ٜٜٚٔ

دار ، فخر الدين دمحم بن عمر التميمي الرازي الشافعي لئلمامالكبَت أو مفاتيح الغيب، التفسَت  .ٔٔ
  .ىـٕٔٗٔاألوذل،  الطبعة ،بَتوت ،الكتب العلمية

 الفكر الزحيلي، دار مصطفى بن وىبة وا١تنهج، للدكتور والشريعة العقيدة ُب ا١تنَت التفسَت .ٕٔ
 ىـ.ٛٔٗٔ، الثانية دمشق، الطبعة ا١تعاصر،

 ،األوذل دمشق، الطبعة الفكر، دار الزحيلي، مصطفى بن الوسيط، للدكتور وىبة فسَتالت .ٖٔ
  ىـ.ٕٕٗٔ

دمحم بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الًتمذي، ، لئلمام اٞتامع الكبَت، سنن الًتمذي .ٗٔ
 . مٜٜٛٔسنة ، دار الغرب اإلسبلمي، بَتوت، بشار عواد معروف ٖتقيق، عيسى أيب

عبدهللا دمحم بن أٛتد بن أيب بكر بن فرح  أيب، تفسَت القرطيب، لئلمام ام القرآناٞتامع ألحك .٘ٔ
مؤسسة ، الدكتور عبدهللا بن عبداحملسن الًتكيٖتقيق  ،األنصاري ا٠تزرجي مشس الدين القرطيب

 ىـ. ٕٚٗٔ، األوذلالطبعة الرسالة، 
 إسحاق أيب ٖتقيق طي،السيو  الفضل أيب بكر أيب بن عبدالرٛتن لئلمام مسلم، على الديباج .ٙٔ

  م.ٜٜٙٔ ىـ ـٙٔٗٔ ،ا٠ترب، عفان ابن دار األثري اٟتويٍت
الرؤى واألحبلم ُب السنة النبوية، لعبدهللا دمحم أمُت يونس العمري، دار النفائس، األردن، الطبعة  .ٚٔ

 ىـ. ٕ٘ٗٔاألوذل، 



 

 191 

دمشق، القصص القرآين عرض وقائع وٖتليل أحداث، للدكتور صبلح ا٠تالدي، دار القلم،  .ٛٔ 
 م.ٜٜٛٔىـ ـ ٜٔٗٔالطبعة األوذل، 

 ابن العثيمُت، دار دمحم بن صاحل بن التوحيد، للعبلمة الشيخ دمحم كتاب على ا١تفيد القول .ٜٔ
 الثانية. اٞتوزي، الطبعة

 الكتاب ا١تقدس دار الكتاب ا١تصري، مصر، اإلصدار السادس الطبعة األوذل. .ٕٓ
 عمر بن ٤تمود القاسم أليب التأويل، وجوه ُب األقاويل وعيون التنزيل حقائق عن الكشاف .ٕٔ

  بَتوت.، العريب الًتاث إحياء دار ا١تهدي، ٖتقيق عبدالرزاق ا٠توارزمي، الز٥تشري
دمحم علي بن أٛتد بن سعيد بن حزم األندلسي  أيبُب شرح احمللى ابٟتجج واآلاثر، لئلمام احمللى  .ٕٕ

 ، بيت األفكار الدولية.القرطيب الظاىري
اإلسبلمية الكويتية، طباعة ذات السبلسل،  والشؤون األوقاف الكويتية، وزارة الفقهية ا١توسوعة .ٖٕ

 ىـ. ٙٓٗٔالكويت، الطبعة األوذل 
الفضل أٛتد بن علي بن دمحم بن أٛتد بن حجر  أيب، للحافظ النكت على كتاب ابن الصبلح .ٕٗ

علمي ابٞتامعة عمادة البحث ال، ربيع بن ىادي عمَت ا١تدخليالشافعي، ٖتقيق  العسقبلين
 ىـ.ٗٓٗٔالطبعة األوذل، ، اإلسبلمية، ا١تدينة ا١تنورة، ا١تملكة العربية السعودية

ديوان ا١تبتدأ وا٠ترب ُب اتريخ العرب والرببر ومن عاصرىم من ذوي اتريخ ابن خلدون ـ  .ٕ٘
 ،يليعبدالرٛتن بن دمحم بن دمحم، ابن خلدون أبو زيد، ورل الدين اٟتضرمي اإلشب، لالشأن األكرب

 م.ٜٛٛٔالثانية،  الطبعة، دار الفكر، بَتوت، خليل شحادة ٖتقيق
ٖتفة األحوذي بشرح جامع الًتمذي، لئلمام اٟتافظ أيب العلي دمحم عبدالرٛتن بن عبدالرحيم  .ٕٙ

 ا١تباركفوري، ضبطو وراجع أصولو وصححو، عبدالرٛتن دمحم عثمان، دار الفكر  
 عادل ٖتقيق الشيخ األندلسي، حيان أبيب الشهَت يوسف بن دمحم احمليط، لئلمام البحر تفسَت .ٕٚ

 .النوقي، د عبداجمليد زكراي .د ،التحقيق ُب شارك معوض، دمحم علي الشيخ، عبدا١توجود أٛتد
 ىـ.ٕٕٗٔ، بَتوت، الطبعة األوذل العلمية، الكتب اٞتمل، دار النجورل أٛتد

وجبلل الدين عبدالرٛتن بن أيب  ،ليجبلل الدين دمحم بن أٛتد احمل ، لئلمامُت:تفسَت اٞتبللُت .ٕٛ
 .الطبعة األوذل، القاىرة ،دار اٟتديث ،بكر السيوطي

 اليوم. أخبار مطابع الشعراوي، متورل دمحم ا٠تواطر، للشيخـ  الشعراوي تفسَت .ٜٕ
 ،الفداء إٝتاعيل بن عمر بن كثَت القرشي البصري ٍب الدمشقي أيب، لئلمام تفسَت القرآن العظيم .ٖٓ

 ىـ.ٕٓٗٔالطبعة الثانية ، بن دمحم سبلمة، دار طيبة للنشر والتوزيع ٖتقيق سامي
 ٖتقيق السمعاين، عبداٞتبار بن دمحم بن منصور ا١تظفر لئلمام أيب القرآن، تفسَت السمعاين، تفسَت .ٖٔ

، األوذل الطبعة السعودية،، الرايض، الوطن دار غنيم، بن عباس بن غنيمو  إبراىيم بن ايسر
 م.ٜٜٚٔ، ىـ ٛٔٗٔ

دار الثراي للنشر والتوزيع، العثيمُت،  دمحم بن صاحل بن ، للعبلمة الشيخ دمحمتفسَت جزء عم .ٕٖ
 . مٖٕٓٓىـ ،  ٕٗٗٔ، الثالثةالطبعة ، الرايض

 مرعب، عوض دمحم ٖتقيق ،منصور أبو ا٢تروي، األزىري بن أٛتد بن دمحم اللغة، ا١تؤلف هتذيب .ٖٖ
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 م. ٕٔٓٓ ،األوذل بَتوت الطبعة العريب، الًتاث إحياء دار 
عبدالرٛتن بن ًنصر بن عبدهللا ، للعبلمة الشيخ تيسَت الكرًن الرٛتن ُب تفسَت كبلم ا١تنان .ٖٗ

ىـ ٕٓٗٔالطبعة األوذل  عبدالرٛتن بن معبل اللو٭تق، مؤسسة الرسالة، ٖتقيق السعدي
 .مٕٓٓٓ،

 دار جعفر، أبو الطربي خالد بن يزيد بن جرير بن دمحم القرآن، لئلمام آي أتويل عن البيان جامع .ٖ٘
 الفكر.

 عاصم بن عبدالرب بن دمحم بن عبدهللا بن يوسف عمر وفضلو، لئلمام أيب العلم بيان جامع .ٖٙ
 السعودية، الطبعة العربية ا١تملكة اٞتوزي، ابن دار الزىَتي، األشبال أيب ٖتقيق القرطيب، النمري
 م.ٜٜٗٔىـ ـ  ٗٔٗٔ األوذل،

 مكتبة وىبة، عبدالعظيم إبراىيم دمحم ا١تطعٍت كتورد ، للغيةصائص التعبَت القرآين وٝتاتو الببلخ .ٖٚ
 .مٕٜٜٔ ـىـ  ٖٔٗٔالطبعة األوذل، 

عبدالرٛتن دمحم  أيب، للعبلمة الشيخ مها أصحابويعلّ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ خطبة اٟتاجة اليت كان رسول هللا  .ٖٛ
 .مٕٓٓٓـ  ىـٕٔٗٔالطبعة األوذل ، مكتبة ا١تعارف ،األلباين ًنصر الدين

، اإلسبلمي ا١تكتب اٞتوزي، دمحم بن علي بن عبدالرٛتن لئلمام التفسَت، علم ُب ا١تسَت زاد .ٜٖ
 ىـ. ٗٓٗٔ الطبعة الثالثة،، بَتوت

عبدالرٛتن دمحم  أيب، للعبلمة الشيخ سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدىا .ٓٗ
  .مكتبة ا١تعارف ،األلباين ًنصر الدين

عبدالباقي،  فؤاد دمحم القزويٍت، ٖتقيق يزيد بن دمحم عبدهللا أيب ماجة ابن امماجو، لئلم ابن سنن .ٔٗ
 دار الفكر، بَتوت.

داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشَت بن شداد بن عمرو  أيب ، لئلمامسنن أيب داود .ٕٗ
ِجْستاين  .ىـٖٓٗٔدمشق ، دار الرسالة العا١تية، الشيخ شعيب األرًنؤوطٖتقيق ، األزدي السِّ

 ىـ. ٜٓٗٔسورة يوسف دراسة ٖتليلية، للدكتور أٛتد نوفل، الفرقان، عمان، األردن  .ٖٗ
عثيمُت، دار الثراي، الطبعة الثالثة  دمحم بن صاحل بن شرح األربعُت النووية، للعبلمة الشيخ دمحم .ٗٗ

 ىـ. ٕ٘ٗٔ
، ي ٤تب الدينالبقاء عبدهللا بن اٟتسُت بن عبدهللا العكربي البغداد يب، ألشرح ديوان ا١تتنيب .٘ٗ

 .بَتوت،دار ا١تعرفة ،عبداٟتفيظ شليب إبراىيم األبياري/ مصطفى السقا/: قيقٖت
، اٟتسن علي بن خلف بن عبدا١تلك ابن بطال أيب ، لئلمامشرح صحيح البخارى البن بطال .ٙٗ

 .مٖٕٓٓالثانية،  الطبعة، السعودية، الرايض، ٖتقيق: أبو ٘تيم ايسر بن إبراىيم مكتبة الرشد
 الدكتور اليمٍت، ٖتقيق اٟتمَتى سعيد بن الكلوم، لنشوان من العرب كبلم ودواء العلوم مشس .ٚٗ

ا١تعاصر،  الفكر دار عبدهللا، دمحم يوسف د.، اإلرايين علي بن مطهر، العمري عبدهللا بن حسُت
 م.ٜٜٜٔ ىـ ـٕٓٗٔ األوذل، الطبعة

 َمْعبَد، بن معاذ بن حبان بن دأٛت بن حبان بن دمحم بلبان، لئلمام ابن بًتتيب حبان ابن صحيح .ٛٗ
 بَتوت الطبعة الرسالة، مؤسسة األرًنؤوط، شعيب ٖتقيق الُبسيت الدارمي، حاًب، أيب التميمي،
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 م.ٖٜٜٔ ىـ ـٗٔٗٔ الثانية، 

 ًنصر بن زىَت اٞتعفي، ٖتقيق دمحم البخاري عبدهللا أيب إٝتاعيل بن دمحم البخاري، لئلمام صحيح .ٜٗ
 ىـ.ٕٕٗٔ األوذل لطبعةا النجاة طوق دار الناصر،

 ا١تكتب ،األلباين أبو عبدالرٛتن دمحم ًنصر الدينللعبلمة الشيخ وزايداتو،  الصغَت اٞتامع صحيح .ٓ٘
 ىـ.ٛٓٗٔاإلسبلمي، الطبعة الثالثة 

دار ، دمحم فؤاد عبدالباقيي، ٖتقيق اٟتسن القشَتي النيسابور  أيب ،مسلم بن اٟتجاجصحيح  .ٔ٘
 .إحياء الًتاث العريب، بَتوت

 الًتاث إحياء العيٍت، دار أٛتد بن ٤تمود الدين لئلمام بدر، البخاري صحيح شرح القاري عمدة .ٕ٘
 بَتوت.ـ  العريب

الفضل أٛتد بن علي بن دمحم بن أٛتد بن حجر  أيبللحافظ  البخاري، صحيح شرح الباري فتح .ٖ٘
 .بَتوت، ا١تعرفة دار ا٠تطيب، الدين ٖتقيق ٤تب الشافعي، العسقبلين

السلف على علم ا٠تلف، لئلمام أيب فرج زين الدين عبدالرٛتن )ابن رجب البغدادي  فضل علم .ٗ٘
 اٟتنبلي(، مطبعة النهضة.

عبدالرٛتن بن ًنصر بن عبدهللا فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليو السبلم، للعبلمة الشيخ  .٘٘
 ىـ.ٕٓٗٔ، أضواء السلف، السعدي

 م.ٕٓٓٓ ىـ ـٕٓٗٔ ريب، الطبعة األوذلالع الفكر الدسوقي، دار اٟتديث، لعمر األدب ُب .ٙ٘
ُب ظبلل القرآن، لسيد قطب إبراىيم حسُت الشاريب، دار الشروق، القاىرة، الطبعة السابعة  .ٚ٘

 ىـٕٔٗٔعشر 
قواعد التدبر األمثل لكتاب هللا ـ عز وجل، أتليف العبلمة عبدالرٛتن حسن حبنكة ا١تيداين، دار  .ٛ٘

 م.ٜٜٛٔ ىـ ـٜٓٗٔالقلم، دمشق، الطبعة الثانية 
 بن علي بن عبدالرٛتن الفرج أيب الدين الصحيحُت، لئلمام ٚتال حديث من ا١تشكل كشف .ٜ٘

 الوطن، الرايض. دار البواب، حسُت علي اٞتوزي، ٖتقيق دمحم
 الرويفعى األنصاري منظور ابن الدين ٚتال الفضل أيب على بن مكرم بن العرب، حملمد لسان .ٓٙ

 .الثالثة ت، الطبعةبَتو  إحياء الًتاث، دار اإلفريقى،
 الثالثة الطبعة ا١تعارف، مكتبة القطان، خليل بن أتليف الشيخ مناع القرآن، علوم ُب مباحث .ٔٙ

 م.ٕٓٓٓ ىـ ـٕٔٗٔ
٣تموع فتاوى ومقاالت متنوعة لئلمام عبدالعزيز بن ابز، ٚتع دمحم الشويعر، دار القاسم للنشر،  .ٕٙ

 ىـ. ٕٓٗٔالطبعة األوذل 
ٖتقيق شعيب ، عبدهللا أٛتد بن دمحم بن حنبل بن ىبلل بن أسد الشيباين أيبمسند اإلمام أٛتد،  .ٖٙ

عبدهللا بن عبداحملسن الًتكي، مؤسسة  كتورد الإشراف  ؤوط، عادل مرشد، وآخروناألرًن
 .مٕٔٓٓ ـىـ  ٕٔٗٔالطبعة األوذل، ، الرسالة

ٛتن بن الفضل بن دمحم عبدهللا بن عبدالر  أيب لئلمام مسند الدارمي ا١تعروف بـ )سنن الدارمي( .ٗٙ
 دار ا١تغٍت،، حسُت سليم أسد الداراين ٖتقيق، هَبرام بن عبدالصمد الدارمي التميمي السمرقندي
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  .ىـٕٔٗٔالطبعة األوذل، 
، للعبلمة التربيزي عبدهللا ورل الدين دمحم بن عبدهللا ا٠تطيب العمري أيب، لئلمام مشكاة ا١تصابيح .٘ٙ

، الثانيةالطبعة ، بَتوت ،ا١تكتب اإلسبلمي ،أللبايناين عبدالرٛتن دمحم ًنصر الد أيب  الشيخ
 ىـ.ٜٜٖٔ

معارج التفكر ودقائق التدبر، للعبلمة عبدالرٛتن حسن حبّنكة ا١تيداين، دار القلم، دمشق،  .ٙٙ
 م.ٕٙٓٓىـ ـ ٕٚٗٔالطبعة األوذل 

حققو ، بغويدمحم اٟتسُت بن مسعود ال أيب لئلمام البغوي، ، تفسَتمعادل التنزيل ُب تفسَت القرآن .ٚٙ
  بَتوت.، ا١تعرفة العك، دار عبدالرٛتن ٖتقيق خالد ،وخرج أحاديثو دمحم عبدهللا النمر

 عمل عادل فريق ٔتساعدة عمر، عبداٟتميد ٥تتار أٛتد ا١تعاصرة، للدكتور: العربية اللغة معجم .ٛٙ
 م.ٕٛٓٓ ىـ ـٜٕٗٔ الكتب الطبعة األوذل،

بر وا١تفسر، للدكتور مساعد بن سليمان بن ًنصر مفهوم التفسَت والتأويل واالستنباط والتد .ٜٙ
 ىـ.ٕٚٗٔالطيار، دار ابن اٞتوزي، الطبعة الثانية 

 العثيمُت، إعداد دمحم بن صاحل بن تيمية، للعبلمة الشيخ دمحم التفسَت لشيخ اإلسبلم ابن مقدمة .ٓٚ
 األوذل، لطبعةالرايض، ا الوطن، دار الطيار، أٛتد بن دمحم بن عبدهللا الدكتور األستاذ وتقدًن

 م.ٜٜ٘ٔ ىـ ـ ٘ٔٗٔ

 مطبعة عيسى البايب اٟتليب،  عبدالعظيم الز ْرقاينلئلمام دمحم مناىل العرفان ُب علوم القرآن .ٔٚ
 .الطبعة الثالثة ،شركاهو 

األصبحي، ٖتقيق وتعليق الدكتور بشار  عبدهللا أيب أنس بن لئلمام مالك مالك، اإلمام موطأ .ٕٚ
 ىـ.ٛٔٗٔالطبعة الثالثة،  لبنان، ، بَتوتمؤسسة الرسالة ل، عواد معروف، ٤تمود دمحم خلي

يوسف ُب القرآن الكرًن والتوراة، للدكتورة زاىية الدجاين، دار التقريب بُت ا١تذاىب اإلسبلمية،  .ٖٚ
 ىـ. ٘ٔٗٔلبنان، بَتوت، الطبعة األوذل 
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 فهشط النخاب
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  البسملة 

 ٚ     إىداء

 ٜ بدايةال

 ٔٔ ا١تقدمة

 ٖٕ التمهيد

  مباحث  ستةوفيو  الفصل األول: مكانة رؤاي يوسف  

 ٖٖ ا١تبحث األول: أىم ضوابط تعبَت الرؤى 

 ٖٚ  وأهنا من الغيب، وسورة ىود ـ  ا١تبحث الثاين: الرابط بُت رؤاي يوسف 

 ٖٗ !! رؤاي نزلت ُب القرآن الكرًن آية ىي أول : رؤاي يوسف الثالثا١تبحث 

 ٚٗ !!ن أحسن القصص رؤاي يوسف : مالرابعا١تبحث 

 ٔ٘ !! ُب منامو : الرؤاي ا١ترموزة... ٝتة ١تا رآه يوسف ا٠تامسا١تبحث 

 ٔٙ ؟ )ٖتقيق وتدقيق(: ىل عربت رؤاي يوسف السادسا١تبحث 

 ٙٙ چ ...ٿ ٿ ٿ چقولو تعاذل:  التأمل ُب ا١تطلب األول: 

 ٜٙ چ .....ژ ژ ڑ ڑ چقولو تعاذل:  التأمل ُب ا١تطلب الثاين: 

 ٚٚ كان ٥تتلًفا أو غَت واضح ؟  تعبَت رؤاي يوسف  ١تاذاا١تطلب الثالث: 

  الفصل الثاين: معاين رموز رؤاي يوسف 

 ٘ٛ  اإلشارات ا٠تاصة بيوسف  :ا١تبحث األول 

 ٚٛ ؟ والعدد أحد عشر معٌت العصبةاإلشارة من  :ا١تطلب األول

 ٖٜ ، وفيو ست فوائدالعميقةا وإشاراهترمز الكواكب  :ا١تطلب الثاين

 ٜٙ )الوصول للعظمة( من أول ىذه اإلشارات ١تعٌت الكوكب أواًل:

 ٔٓٔ ا٢تمة العالية، والطموح الكبَت معٌت الكوكب إشاراتاثنًيا: من  

 ٗٓٔ صيتاثلثا: الشهرة وانتشار ال 

 ٛٓٔ االنتصار يؤخذ من الكواكب :رابعا 

 ٜٓٔ خذ من معاين رمز الكواكبؤ اعة تخامسا: الدراية ُب أمور الزر  

 ٕٔٔ سادسا: ا٢تداية الشرعية وا٢تداية الكونية 
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 ٘ٔٔ ا١تبحث الثاين: الصفات ا١تتعلقة إبخوة يوسف  

 ٚٔٔ واٞتمال والكواكب  ا١تطلب األول: إخوة يوسف

 ٖٕٔ علماء وال أنبياء!! ان.. ليسو و اد موحدعبّ  خوة يوسف إا١تطلب الثاين: 

 ٕ٘ٔ ث الثالث: الشمس والقمر والسجودا١تبح 

 ٕٛٔ ابرع حسايبٌّ  ا١تطلب األول: يوسف 

 ٕٖٔ ا١تطلب الثاين: أتثَت الزمن ُب تعبَت الرؤاي

 ٖٗٔ الشمس عاين١ت من اإلشارات اليت ترمزا١تطلب الثالث: النصب والتعب والشقاء 

 ٖ٘ٔ الشمساين ١تعرمز تاليت اإلشارات ا١تطلب الرابع: األىوال والشدائد من 

 ٓٗٔ الشمس والقمر أهنما يرمزان للجمال أيضً ا عايناإلشارات األخرى ١ت ا١تطلب ا٠تامس: من

 ٕٗٔ :فتانوقم والتحدي وذكر الشمس وفيو ا١تطلب السادس: اإلفحا

 ٗٗٔ العزيز أبن يفعل هبا ما تريد ة: بعد ما ىددتو امرأا١توقف األولأواًل: 

 ٗٗٔ چ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ چ :  قولو تعاذل: ُبا١توقف الثايناثنيا: 

 ٚٗٔ لحقائقلظهور  تشَت إذلا١تطلب السابع: الشمس 

 ٜٗٔ  : ا١تطلب الثامن: رمز السجود وعظم شأن يوسف 

 ٜٗٔ چوئ وئ ۇئ چ ُب قولو  أواًل: اآلية األوذل: ُب رؤاي يوسف 

 ٓ٘ٔ چژ ژ ڑ ڑ ک ک کچاثنًيا: اآلية الثانية: ٖتقق الرؤاي 

  ل الثالث: الفص

 ٘٘ٔ بٍت ال تقصص رؤايك!! اي ا١تبحث األول:

 ٔٙٔ )قواعد يسَتة ُب تفسَت األحبلم وفوائده( ا١تبحث الثاين:

 ٖٙٔ  : الرؤاي عادل غييب واإلٯتان هبا من صلب العقيدةأوالً 

 ٖٙٔ اثنًيا: تذكَت الرائي بعد ٝتاع الرؤاي أن ما فيها من فضل فمن هللا

 ٗٙٔ ا ات الرؤاي الصحيحة ترابط رموزىا ومعانيها ترابطًا واضًحا جليًّ : من عبلماثلثًا

 ٗٙٔ  أيًضا االجتهاد ُب ٖتليل تلك الروابط: على ا١تعرّب رابًعا

 ٘ٙٔ وغَت مرتب، ورموزه غَت مًتابطة  اغريبً  ًئا: إذا رأى ا١ترء ُب أحبلمو شيخامًسا

 ٘ٙٔ أمرين:: تكرار ا١تعٌت لو داللة خاصة، داللة على سادًسا
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 ٘ٙٔ أتكيد ألمٍر ما!! األول: 

 ٘ٙٔ داللة على زايدٍة ُب ىذا األمر كزايدٍة ُب ا١تال أو ُب اٞتمال. الثاين:

 ٛٙٔ لرؤاي فيها البشارة والتحذير ا: سابًعا

 ٛٙٔ التجاىل ُب الرؤاي :: فائدةاثمًنا
 ٔٚٔ أثٌر كبٌَت ُب الرؤاي ما: الصبلح والتقوى ٢تاتسًعا

 ٔٚٔ الرائي  : وُب اٞتانب اآلخر إذا كثرت أضغاث األحبلم وحديث النفس عند عاشًرا

 ٔٚٔ : التعبَت إبٚتارل معٌت رموز الرؤاياٟتادي عشر

 ٔٚٔ الثاين عشر: إن ظهر شيء غَت جيد ُب الرؤاي فبل يفسر 

 ٕٚٔ الثالث عشر: االىتمام برؤى أىل ا١تناصب وخصوًصا الدينية 

 ٕٚٔ ت ١ترة واحدة فقطءام أبمر الرؤاي وإن جاالرابع عشر: االىتم

 ٕٚٔ ا٠تامس عشر: على الرائي أن يقص الرؤاي بنفسو

 ٖٚٔ الًتكيز على األعداد واألرقام ُب الرؤاي وعدم إ٫تا٢تا السادس عشر:
 ٟتلول ٢تا   السابع عشر : أحياًن ترمز الرؤاي على أحداث يعيشها الفرد أو اجملتمع و٭تتاج

 
ٔٚٗ 

 ٚٚٔ ٘تةا٠تا

  ملحق ٪تاذج البحث:

 ٖٛٔ ( ما يراه ا١ترء ُب نومو ٔ٪توذج )

 ٗٛٔ ( دراسة وٖتليل رؤاي يوسف ٕ٪توذج )

 ٘ٛٔ ( مراحل تعبَت ا١تناماتٖ٪توذج )

 ٚٛٔ ا١تصادر وا١تراجع

 ٜٚٔ الفهارس
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