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ْ ُُنّن ِِ َوقَاَل اْلَمِلُك ِإِّنِ َأَرى َسْبَع بَ َقَراٍت ِِسَاٍن يَْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع ُسنُباَلٍت ُخْضٍر َوُأَخَر يَابِ )   ََساٍت يَا أَي  َها اْلَمأُ أَْ

ْْ ِللر ْؤيَ ا ََ ْببُ  ُروَن ) ُُ ْْ َااُ  َأاْل اَلٍو َوَ  43ُرْؤيَاَي ِإن ُكن  ُهَم ا 44)  ا ََنْ ُن ِبَُْأِوي ِ  اَحاْل اَلِو ِبَب اِلِم َ ( قَ اُلنْا َأ َ ا ِ ن ْ ََ ( َوقَ اَل الَّ ِيي 
ُِ ََْأْرِس  ُلنِن ) ٍَ أََُ  ْا أَُُ بِِ  ُأُوْ ِبَُْأِويِل   َُ ُأ َّ   ُِْْنَ  ا ِِ َس  ْبِع بَ َق  َراٍت ِِسَ  اٍن يَ  ْأُكُلُهنَّ َس  ْبٌع ِعَج  45َوادََّك  َر بَ ْب   ُْ َأ ي ُِِ اٌف ( يُنُس  ُ  أَي  َه  ا ال ِِ  

ْْ يَ ْبَلُم نَن ) ََْم ا اَلَ  ُ  ْ 46َوَسْبِع ُسنُباَلٍت ُخْضٍر َوُأَخَر يَاِبََساٍت لََّبلِِي َأْرِجُع ِإََل النَّاِس َلَبلَُّه ْْرَُع نَن َس ْبَع ِس ِنَ  َدأَبَ ا  ( قَ اَل ََ 
َّ  ا ََ  ْأُكُلنَن ) ُِ ِإقَّ َقِل ّماَل اِِ َّ  ا ُ ِْ   ُننَن ( ُثَّ يَ ْأِي ِ   ن 47َْ َيُروُُ ِِ ُس  نُبِل ْْ َقُ  نَّ ِإقَّ َقِل ّماَل اِِ ُُ ْ َُّ اٌد يَ  ْأُكْلَن َ  ا قَ   َُ ََلِ  َك َس  ْبٌع ِد   ُِ بَ ْب 

ُِ يَ ْبِ ُروَن )48) ُِ يُ َااُ  النَّاُس َوِّْم ِّْم ََِلَك َعاٌو   ُِ  ( . (49( ُثَّ يَْأِي ِ ن بَ ْب
 [ . 49-43] يوسف : 

------------- 
 .ملك مصر يف ذلك الوقت شروع يف حكاية الرؤيا اليت رآها 

 أهنا كانتت ستااا وتروو يوستف تعاىل هذه الرؤيا من ملك مصر، مما قدر هللا:  قال ابن كثري    مكرمتا   متن الجت ن معت  ا ،
وذلك أن امللك رأى هذه الرؤيا، فهالته وتع ت  متن أمرهتا، ومتا يكتون ت جتمها ف هتة الكهءتة وكت اأ رولتته وأمراأهتا، وقت  

 لك .ويلها، فلم يعرفوا ذليهم ما رأى، وسأهلم عن تأع
 أرار هللا تعتتاىل أن جتترو يوستتف متتن الجتت ن، أرى هللا امللتتك هتتذه الرؤيتتا الع ياتتة، التتذ  تأويلهتتا يتءتتاو  : ملتتا  وق  ال الَس  بُي

ن، ومتن التاتارير مجية األمة، ليكون تأويلها علت  يتد يوستف، في هتر متن فوتله، وياتم متن علهته متا يكتون لته رفعتة يف التداري
 املءاساة أن امللك الذ  ترجة إليه أمور الرعية هو الذ  رآها، الرتااط مصاحلها به.

 َنبّمُ :
بجا  رؤيا رآها فَتَءَشَرها وأظهرها ، وكان ساُ  جناتِه أيوا  رؤيا رآها املِلُك فأظهرها ، لتيُتعلَلم َأن  اهَ   كان ابتداُأ بالِأ يوسف 

 ما يريد ؛ فكها جعل َبالَأه يف إظهار رؤيا جعل جناته يف إظهار رؤيا ؛ لِيَتعلَلم الكافُة إن األمر بيد هللا ي عل ما يشاأ.ي عل 
 : وقا  ملك مصر يف ذلك الوقت لكاار رجا  مملكتته:( أ   َوقَاَل اْلَمِلُك ِإِّنِ َأَرى َسْبَع بَ َقَراٍت ِِسَاٍن يَْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجافٌ )  
: يأكتل هتذه الااترات الجتاة الجتهان،  يَألُكُلُهن  َسالٌة ِع اٌف أ ا  وحله ا  قد امتألن شحه« ساة بارات»رأيت فيها يرى الءائم  إين

 : مها يل ضعاف. ساة بارات أخرى ع اف أ
ر ذهتتتال الجتتتهن، ياتتتا : هتتتذا رجتتتل أع تتتف وامتتترأ  ع  تتتاأ، إذا ظهتتت -ب تتتتل العتتتم وا تتتيم -مجتتتة ع  تتتاأ والع تتتف« ع تتتاف»

 .ضع هها وه اهلها
 ولة جدا    الع  اأ : امله:  قال أبن الّمان . 
، ورأيتت إىل ا  قتد امتتألت حات« ساة سءاالت خور»م فيها يرى الءائ -ا  أيو -ورأيت( َوَسْبَع ُسنُباَلٍت ُخْضٍر َوُأَخَر يَاِبََساٍت ) 

 لتوت اليابجات عل  اوور حىت غلاتها.قد ذهات نوارهتا وخورهتا، ومة هذا فاد ا« أخر يابجات»جاناها ساة سءاالت 
 وهتتذه الرؤيتتا رآهتتا امللتتك األكتت  الوليتتد بتتن الريتتان  ( وقتتا  امللتك إين أرى ستتاة باتترات.  تتان...  تعتتاىل ) قولتته:  ق  ال او  اوردي

 وفيها لطف من وجهم :
 : أهنا كانت سااا  والص يوسف من س ءه.أالُمها 
 أهاته وأعدوا له عدته. : أهنا كانت نذيرا  جبدل أخذواالثاّن 

 ي .األشراف والعلهاأ من قومأ  :  (يَا أَي  َها اْلَمأُ ) 
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ْ ُُنّن ِِ ُرْؤيَاَي )   : فجروا يل رؤيا  هذه وبيءوا يل ما تد  عليه.  أ (أَْ
ْْ ِللر ْؤيَا ََ ْببُ ُرونَ )   ا  .مجتهر  ا  عامها علهعرفة سليهة، وتعلهون ت: إن كءتم تعرفون ت جمها وتأويلها م( أ   ِإن ُكنُُ
 ا الت جم مكانته اهلامة فيهم .ويادو أن الاوم يف ذلك ال مان، كان بعوهم يشتغل بت جم الرؤى، وكان هلذ 

بتأويتتل رؤيتتا   فاتد متترت بءتا رؤيتتا يوستف، ورؤيتتا رفيايتته يف الجت ن، ا جتتاأت رؤيتا امللتتك هءتا، وهتتذا يشتتعر بتأن ان تترار يوستف
حتتىت تتت رار   ليوستتف تعتتاىل  متتن ك تتر فيتته الاتتارعون يف تأويتتل التترؤى، كتتان   ابتتة مع تت   أو متتا يشتتاه املع تت   متتن هللاامللتتك، يف 

 مكانته عءد امللك وحاشيته.
َااُ  َأاْلالَ )  ْْ ت باطلة، فتال هتتتم قا  املأل للهلك: ما رأيته أيها امللك يف نومك ما هو إال ختاليط أحالم ومءاما أ  :و ( قَاُلنْا َأ
 هبا.

 فهم قد شاهوا ما رآه باألضغاث يف اختالطها، وعدم الت انس بم أطرافها.
 . وهو كل خمتلط من بال أو حشيش أو غممها ، واملعىن : أخاليط أحالماألضغاث : مجة ِضغث ، 

 : و وسوستة الشتيطان ، أو وأضتغاث مجتة ضتغث أ  ختتاليط أحتالم ، وهتي متا يكتون متن حتديث التء س ، أ قال أبن الّم ان
 م او اإلنجان.

 وأصله أخالط الءاات ، استعم لألحالم ، ومجعوا األحالم.
 واحلُلم الرؤيا يف الءومواألحالم مجة ُحلم ، 

علتتم بت جتتم : إنءتتا لجتتءا متتن أهتتل العلتتم بت جتتم ختتتاليط األحتتالم، وإ تتا  تتن متتن أهتتل ال  أ ( َوَ   ا ََنْ  ُن ِبَُْأِوي  ِ  اَحاْل  اَلِو ِبَب  اِلِم ) 
 املءامات املعاولة امل هومة.

 وقيل املعىن : لجءا نعرف تأويل األحالم عل  اإلطالق .
 م الرؤيا.يل األحالم أ  : لجءا من أهل تعاال اهر أهنم ن وا عن أن جهم العلم بتأو :  قال أبن الّمان 

باطيتتل أ  : ومتتا  تتن بتأويتتل األحتتالم التتيت هتتي أضتتغاث وجيتتو  أن تكتتون األحتتالم املء تتي علههتتا أراروا هبتتا املوصتتوفة بتتالت ليط واأل
بعاملم أ  : ال يتعلق علم لءا بتأويل تلك ، ألنه ال تأويل هلا إ ا التأويل للهءام الصحيل ، فال يكتون يف ذلتك ن تي للعلتم بتأويتل 

 املءام الصحيل ، وال تصور علههم.
 قتتا  ال جتتاو : املعتتىن بتأويتتل األحتتالم امل تلطتتة ، ن تتوا عتتن  (حتتالم بعتتاملم األ َوَمتتا َ لتتُن بَِتألِويتتلِ  : قولتته تعتتاىل ) ق  ال الك  نكاّن

 أن جهم علم ما ال تأويل له ، ال مطلق العلم بالتأويل.
 إهنم ن وا عن أن جهم علم التعام مطلاا  ، ومل يّدعوا أنه ال تأويل هلذه الرؤيا. وقّم  :
 شتغل هبا ، ومل يكن ما ذكروه من ن ي العلم حاياة.إهنم قصدوا حموها من صدر امللك حىت ال ي وقّم  :

 َغاُث َأحلالم. : قوله تعاىل )  قال الَسبُي  أ  أحالم ال حاصل هلا، وال هلا تأويل. (قَاُلوا َأضل
تتالِم ِبَعتتاِلِهمَ َوَمتتا َ لتتُن بِتَ  )  ا قتتالوا ر ، لتتيس بعتتذ تتا ءهم  تتا ال يعلهتتون، وتعتتذر متتءهم، وهتتذا جتت م متت أ : ال نعتت  إال  ( ألِويتتِل األحل

 الرؤيا، وأما األحالم اليت هي من الشيطان، أو من حديث الء س، فإنا ال نع ها.
، حبيتث إهنتم مل ياولتوا: ال نعلتم تأويلهتا، وهتذا متن األمتور  ، واإلع تال بتالء س ، بأهنا أضغات أحتالم ف هعوا بم ا هل وا  م

 . اليت ال تءاغي ألهل الدين واحل ا
ٍَ  َوقَالَ )   َُ ُأ َّ ُهَما َوادََّكَر بَ ْب َََا ِ ن ْ أ  وقا  الذ  جنتا متن الجت ن وهتو س الجتاقي س وتتذكر متا ستاق لته متة يوستف بعتد (  الَِّيي 

 . مد  طويلة



 3 

 .واألمة: ا هاعة اليت تؤم وتاصد ألمر ما، واملرار هبا هءا: املد  املتطاولة من ال مان 
فلهتا قتتا  امللتتك متا قالتته بشتتأن رؤيتاه، تتتذكر هتتذا « اذكترين عءتتد ربتتك»وستف متتن قولتته وكتان هتتذا الجتاقي قتتد نجتت  متا أوصتتاه بتته ي

 الجاقي حا  يوسف.
 طلات األمة يف الارآن عل  عد  أ: 
  عىن الطائ ة.-أ

 كها قا  تعاىل )َوَلَادل بَتَع تلَءا يف ُكلِّ أُم ة. َرُسوال  ... (.
 وكها يف هذا احلديث.

  عىن اإلمام.-ل
 ىل )ِإن  ِإبتلرَاِهيَم َكاَن أُم ة  قَانِتا  ِهِ  َحِءي ا (.كها قا  تعا

  عىن امللة.-و
نَا آبَاَأنَا َعَل  أُم ة. ... (.  كاوله تعاىل عن املشركم )ِإن ا َوَجدل

  عىن ال من.-ر
 كها قا  تعاىل )َوار َكَر بَتعلَد أُم ة. ... (.

ُِ َْأَ أََُْا أَُُ بُِِأُوْ )   ت جتمها يويلته: بت جتم رؤيتا امللتك التيت خ ت: قتا  الجتاقي للهلتك وحاشتيته: أنتا أخت كم بتأأ  ( ْرِس ُلنِن ِبَُْأِويِل
 إىل من عءده العلم الصحيل الصارق بت جمها. فابع وين   :عل  املأل من قومه. فأرسلون، أ

خبتت ه بعتتد حصتتو  تأويلتته للرؤيتتا، فيكتتون ذلتتك أوقتتة يف ألنتته أرار أن ي تتاج هم   ومل يتتذكر هلتتم استتم املرستتل إليتته، وهتتو يوستتف
 .  قلوهبم، وأ   لشأن يوسف

(  ُْ ي ُِِ يف الكالم حمذوف ر  عليه الجياق وتاديره : فأرسلوه فانطلق الجاقي إىل الج ن ورختل علت  يوستف  (يُنُسُ  أَي  َها ال ِِ
 . من الصدق والصديق ماالغة، يا يوسف يا أيها الصديق وقا  له : 

والصديق: هو اإلنجان الذ  صار الصدق رأبه وشيهته يف كتل أحوالته، ووصت ه بتذلك ألنته جترل مءته الصتدق التتام أيتام أن كتان 
 معه يف الج ن.

 (وأمه صّدياٌة  )ق ، كها تادم عءد قوله تعاىل أصله ص ُة ماالغة مشتاة من الّصدل ( الصّديق  )و:  قال ابن عادنر . 
ا  وصف الصّديق استتعها  اللات  ا تامة ملعتاين الكهتا  واستتاامة الجتلوة يف طاعتة هللا تعتاىل ، ألن تلتك املعتاين وغل  استعه 

 ال جتتهة إال ملن قو  صدقه يف الوفاأ بعهد الدين.
 وأحجُن ما رأيت يف هذا املعىن كلهة الراغ  األص هاين يف م ررات الارآن قا  : سالصدياون هم ُرَويلن األناياأس.

 ( .فأول ك مة الذين أنعم هللا عليهم من الءايم والصّديام  )وهذا ما يشهد به استعها  الارآن يف آيات ك م  م ل قوله 
 ( .وأمه صّدياة  )وقوله  

ُكنل ُأُحد) أبا بكر بالصّديق يف قوله يف حديث رجف جال أُحد   ومءه ما َلّا  الءيب  ن ( فإ ا عليك نيبأ وصّديق وشهيدا ُأسل
 .  أفول األمة بعد الءيب من أجل ذلك أمجة أصحال رسو  هللا ومءهم علي بن أيب طال  كّرم هللا وجهه عل  أن أبا بكر 

 ( .واذكر يف الكتال إرريس إنه كان صّدياا  نايا   )وقد مَجة هللا هذا الوصف مة ص ة الءاوأ  يف قوله 
 : ه، ر لته يوستف، عليته الجتالم، تعامهتا متن غتم تعءيتف لتذلك ال تىت يف نجتيانه متا وصتاه بتفعءتد ذلتك ذكت...  قال ابن كثري

 ك .ومن غم اشرتاط لل روو قال ذل
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َُِْْنا ِِ َسْبِع بَ َقَراٍت ِِسَاٍن يَْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبِع ُسنُباَلٍت ُخْضٍر َوُأَخ َر يَاِبََس اٍت )  فجتر لءتا تلتك الرؤيتا التيت رآهتا    :أ( َأ
ستاة باترات  تان يتأكلهن ستاة ع تاف، وستاة ستءاالت »امللك، والتيت ع ت  الءتان عتن ت جتمها، وهتي أن امللتك رأى يف مءامته 

 . خور وأخر يابجات
ْْ يَ ْبَلُمنَن لََّبلِِي َأْرِجُع ِإََل النَّ )   .  جاة له وليوسفعليل لطل  ال توى، وبيان ألمهّّيتها بالءت( اِس َلَبلَُّه
تأويلهتا، فيءت عتون « لعلهتم يعلهتون»وهتم امللتك وأهتل احلتل والعاتد يف مملكتته، « لعلت  أرجتة إىل الءتان»: فجر لءتا هتذه الرؤيتا  أ

 به، وترت ة مء لتك عءدهم.
متا جيت   ، ومعته الءصتل واإلرشتار إىلا  صتحيح ا  قصتار بتل يؤوهلتا تتأويال   ا  جمترر ال يكت   بتأويل الرؤيا تأويال    وهءا جتد يوسف

 . عهله يف م ل هذه األحوا 
 وإ ا قا  ] لعلي أرجة إىل الءان [ ألنته رأى ع ت  ستائر املعت ين عتن جتوال هتذه املجتألة ، ف تاف أن يع ت   : قال الرازي

 ي .أيوا  عءها فلهذا الجا  قا  لعلّ هو 
ْْرَُعنَن َسْبَع ِسِنَ  دَ  ) : فارجة إىل قومك فال هلم إن يوسف يأمركم أن ت رعوا أرضكم ساة يقا  يوسف للجاق   :أ (أَبَا قَاَل ََ 

 سءم  راعة مجتهر  عل  حج  عارتكم.
 فهعىن ) رأبا  ( أ  : كها هي عارتكم ورأبكم .

ُِ ِإقَّ )  ََْيُروُُ ِِ ُسنُبِل َّا ََْأُكُلنَن  ََْما اَلَ ُ  ْ  ُُتل من  رعكم يف كل ستءة، فتذروه يف ستءاله، أا أ  : فه( َقِلّماَل اِِ : فتاتركوا  َحَصدل
 . إال قليال مما تأكلوناحل  يف سءاله وال خترجوه مءها حىت ال يتعرض للتلف بجا  الجون أو ما يشاهه: 

 : إستتراع  يف هتتذه الجتتاة الجتتءم اوصتت  فتتاخ نوه يف ستتءاله، ليكتتون أباتت  لتته وأبعتتد عتتن مههتتا استتتغللتم : أ ق  ال اب  ن كث  ري
تل  قليال   ملادار الذ  تأكلونه، وليكن قليال  ال جار إليه، إال ا ُحل

ال تجرفوا فيه، لتءت عوا يف الجاة الشدار، وهن الجاة الجتءم امل
تهان؛ ألن ستىن  ا َتدلل  يؤكتل فيهتا متا مَجََعتتوه يف التيت تعات  هتذه الجتاة متواليتات، وهتن الااترات الع تاف التالل يتأكلن الجِّ

 .  اوص سين
  ويف هذه ا هلة إرشار هلم إىل أن من الواج  علتيهم أن ياتصتدوا يف متأكوالهتم إىل أقصت  حتد ممكتن ألن املصتلحة تاتوتي

 ذلك.
 :هذه اآلية أصل يف الاو  باملصاحل الشرعية اليت هي ح ظ األريان والء ون والعاو  واألنجال واألموا ، فكل  قال القرطيب

ألمور فهو مصلحة، وكل ما ي وت شي ا مءها فهو م جد  ورفعه مصلحة وال خالف، فإن ما توهن حتصيل شيأ من هذه ا
وعاارتتتته املوصتتتلتم إىل  -تعتتتاىل -ماصتتتور الشتتترائة إرشتتتار الءتتتان إىل مصتتتاحلهم الدنيويتتتة ليحصتتتل هلتتتم التتتتهكن متتتن معرفتتتة هللا

 .ورمحة رحم هبا عااره  -ع  وجل -الجعار  األخروية، ومراعا  ذلك فول من هللا
ََِلكَ )   ُِ  : من بعد تلك الجءم الجاة املذكورات اليت ت رعوهنا عل  عارتكم املجتهر  يف ال راعة. أ(  ُثَّ يَْأِي ِ ن بَ ْب
اٌد  ) َُ  ط .الءان، ملا فيهن من ا دل والاح ساة سءم صعال عل أ  :  (َسْبٌع ِد
ْْ َقُ  نَّ )  ُُ ْ َُّ ءم الشتتدار، كتتل متتا ارختتروه يف الجتتءوات الجتتاة املتادمتتة متتن حاتتول يف : يأكتتل أهتتل تلتتك الجتت  أ(  يَ  ْأُكْلَن َ   ا قَ  

 سءابلها.
 وأسءد األكل إىل الجءم عل  سايل اجملا  العالي، من إسءار الشيأ إىل  مانه.

َّا ُ ِْ ُننَن ِإقَّ قَ )  مءته ياات   قلتيال   ا  إال شتي وه يف الجتءوات الجتاباة، : أن تلك الجءم اجملدبة ستأكلون فيها ما ارخرتت  أ( ِلّماَل اِِ
 لتءت عوا به يف  راعتكم ألرضكم. ا  حمر  
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من اإلحصان  عىن اإلحرا  واالرخار، ياا  أحصن فتالن الشتيأ، إذا جعلته يف احلصتن، وهتو املوضتة احلصتم ( حُتلِصُءوَن ) فاوله 
 الذ  ال يوصل إليه إال بصعوبة.

 ااهم بعد ذلكا بشرهم بعد اَ دلل العام املتوايل بأنه يع 
ُِ يُ َااُ  ا ) ِّْم ََِلَك َعاٌو   ُِ ُِ يَ ْبِ  ُروَن ُثَّ يَْأِي ِ ن بَ ْب متن بعتد تلتك الجتءم الجتاة الشتدار، عتام فيته تت و   : ا يتألأ ( لنَّاُس َوِّْم 

و هبتي،، املطتر علتيهم، فت وتر األرض وتءاتت متن كتل  و  -تعتاىل -اهلهوم والكرول ونا  األموا  عن الءان، بجا  إرسا  هللا
 وفيه يعصرون من مثار م روعاهتم ما من شأنه أن يعصر كال يتون وما يشاهه.

   والغيث املطر ؛ وقد غاث الغيث األرَض أ  أصاهبا ؛ وغاث هللا الااَلر يَِغي ها َغيل ا . 
 ملَل يَتَاةل الجَُّؤاُ  َعءلُه ، َفِايَل ، إن  اهَ   َاَرُه ِعلله ا َعَل  َما َوَهَذا َعاٌم ( ُا  يَألِل ِمنل بَتعلِد َذِلَك َعاٌم  )قَتولله تَتَعاىَل  : قال ابن البريب

ِلِه َوِإعلاَلم ا ِ ََكانِِه ِمنل اللِعللِم ، َوَمعلرِفَِتِه.  َسأَُلوُه َعءلُه إظلَهار ا لَِ ول
يَا اَل تَترلَتِاي إ َها َرَرَجتُتَءا.َوِقيَل : أَرلَرَة َذِلَك ِبَدقَاِئَق ِمنل تَألِويِل الرُّؤل  لَيتل

َو ُ  َأظلَهُر.  َوَهَذا َصِحيٌل حُملَتَهٌل ، َواألل
 هذا خ  متن يوستف ( ُا  يَألِل ِمن بَتعلِد ذلك َعاٌم  )قوله تعاىل :  قال القرطيب  عهتا مل يكتن يف رؤيتا امللتك ، ولكءته متن

 علم الغي  الذ  آتاه هللا.
 م َسَءة مل يجألوه عءها إظهارا  ل وله ، وإعالما  ملكانه من العلم و عرفته:  اره هللا ِعل قال قَ َُادة . 
 فهتو بشتار  وإرختا  املجتر  واألمتل بعتد الكتالم  ( من بعد ذلك عام فيه يُغاث الءان ا يأل : قوله تعاىل )  قال ابن عادنر

 ) الت جم ( .  اليجر بعد العجر. املؤيس ، وهو من ال م انتهاأ مد  الشد  ، ومن سءن هللا تعاىل يف حصو 
لتلتك الرؤيتا: أنته فجتر الااترات الجتهان والجتءاالت اووتر، بالجتءم الجتاة امل صتاة. وفجتر الااترات   حاصل ت جم يوسفو 

لع تتتاف الع تتتاف والجتتتءاالت اليابجتتتات بالجتتتءم الجتتتاة اجملدبتتتة التتتيت تتتتأت  يف أعاتتتال الجتتتءم امل صتتتاة وفجتتتر ابتتتتالع الااتتترات ا
 للاارات الجهان، بأكلهم ما مجة يف الجءم امل صاة، يف الجءم اجملدبة.

 مصر من جماعة ساة سءم. -تعاىل -بجااه أناذ هللا  من يوسفا  صارق ا  صحيح التأويل لرؤيا امللك تأويال  ولاد كان هذا 
 :  يف ت جم يوسف لرؤيا امللك آرابا 

 ف للءاجي من الج يءم لكونه مل يذكر شأن يوسف للهلك .: عدم تعءيف يوسأوَق 
 عدم اشرتاط يوسف أجرا  عل  تأويل الرؤيا . ثاُّماَ :
 عدم اشرتاط يوسف اوروو قال ت جمها . ثالثاَ :
 : الفنائُ

يَتتا اللَكتتاِفِر ، َواَل ِستتي َها إَذا تَتَعل َاتتتل ِ ُتتؤلِمن. ،:  ق  ال اب  ن الب  ريب -1 َفَكيلتتَف إَذا َكانَتتتل آيَتتة  لِءَتتيبّ. ، َوُمعلِ تتَ    لَِرُستتو . ،  ِفيَهتتا ِصتتح ُة ُرؤل
َ اللِعَااِر. َ اهِ  َوبَتمل  َوَتصلِديا ا ِلُهصلَط    لِلت الِليِغ ، َوُح  ة  لِللَواِسَطِة بَتمل

مل يكتتذبا علتت  يوستتف يف  هنهتاوفيتته إشتتار  إىل أنتته يءاغتي للهجتتت يت أن يع تتم امل تيت ، واستتتد  بتتذلك علتت  أ:  ق ال اللنس  ي -2
 م .مءامه
 جوا  أن الرؤيا الصاحلة قد يراها الكافر وال اسق .-3
 إذا أرار هللا ت ري، كربة أحد جعل لذلك سااا  .-4
 احتياو امللوة للعلهاأ .-5
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 أن الرؤيا أنواع ، حلم من الشيطان ، ورؤيا من الرمحن .-6
   هم وقدرته عل  ما ع  وا عءه .إظهار فول العامل عل  أقرانه إ ا يكون عءد ع-7
 متتن لطتتف هللا بيوستتف  وهتتذا أيوتتا  .. : . ق  ال الَس  بُي قاتتل أن يعرضتتها علتت  املتتأل متتن قومتته  -. فإنتته لتتو ع هتتا ابتتتداأ

ايتة، مل يكن هلا ذلك املوقة، ولكن ملا عرضها عليهم فع  وا عن ا وال، وكان امللك مهتها هلا غ-وعلهائهم، فيع  وا عءها 
وقعتتت عءتتدهم موقعتتا ع يهتتا، وهتتذا ن تتم إظهتتار هللا فوتتل آرم علتت  املالئكتتة بتتالعلم، بعتتد أن ستتأهلم فلتتم  -فع هتتا يوستتف

يف  يعلهتتوا. ا ستتأ  آرم، فعلههتتم أ تتاأ كتتل شتتيأ، فحصتتل بتتذلك  يتتار  فوتتله، وكهتتا ي هتتر فوتتل أفوتتل خلاتته حمهتتد 
شتت عوا بتت رم، ا بءتتوب، ا إبتتراهيم، ا موستت ، ا عيجتت  علتتيهم الجتتالم، فيعتتتذرون عءهتتا، ا الايامتتة، أن يلهتتم هللا اولتتق أن يت

 فياو : سأنا هلا أنا هلاس فيش ة يف مجية اولق، ويءا  ذلك املاام احملهور، الذ  يغاطه به األولون واآلخرون. يأتون حمهدا 
 ال  واإلحجان، إىل خواص أص يائه وأوليائه. فجاحان من خ يت ألطافه، ورق ت يف إيصاله

 جوا  وصف اإلنجان  ا فيه من غم إطراأ .-8
 بذ  العلم من غم اشرتاط وال تأخر .-9
 فول الصدق وأهنا مجاع اوم .-10
 االقتصار نصف املعيش .-11
 يوسف كان عاملا  بطرياة تجييس الءان وحتصيل مءافعهم .-12
 م احلاجة إليه .جوا  ارخار الطعام حل-13
 عدم كتم العلم وبيانه يف احلا  ، ولو ممن ظلهك أو أساأ إليك .-14
 استحاال التاشم باوم ولو سااه شد  وبالأ .-15
 أال يأخذ عل  رعوته وتعليهه ماال  أو عوضا .يف الدعو  أن من الءصل -16

 اَلُمُه.وهذا ُهَو َشألُن الرُُّسِل َعَليلِهمل َصَلَواُت اهِ  َوسَ 
رَِ  ِإال  َعَل  اه ِ  أَُلُكمل َعَليلِه َماال  ِإنل َأجل يََة. ( .قا  نوب لاومه )َويَا قَتولِم اَل َأسل  اآلل

(. قا  تعاىل َعنل نَِايَِّءا  رَِ  ِإال  َعَل  اهِ  ر. فَتُهَو َلُكمل ِإنل َأجل  )ُقلل َما َسأَللُتُكمل ِمنل َأجل
أَ  ويف سور  ص ر. َوَما أَنَا ِمَن اللُهَتَكلِِّ َم(.)ُقلل َما َأسل  ُلُكمل َعَليلِه ِمنل َأجل

لِِه  رَِ  ِإال  َعَل  ال ِذ  َفَطَرين(.« ُسورَِ  ُهور. »َعنل ُهور. يف تعاىل َوقَتول ر ا ِإنل َأجل أَُلُكمل َعَليلِه َأجل  )يَا قَتولِم اَل َأسل
، َوُهور.،« الشَُّعرَاأِ »َوقَتوللِِه يف  تر.  َعنل نُوب. تأَُلُكمل َعَليلتِه ِمتنل َأجل ، َوُشَعيل . َعَليلِهمل َوَعَل  نَِايَِّءا الص اَلُ  َوالج تاَلُم )َوَمتا َأسل ، َوُلوط. ِإنل  َوَصاِلل.

رَِ  ِإال  َعَل  َرلِّ اللَعاَلِهَم(.  َأجل
لِِه تَتَعاىَل َعنل ُرُسِل اللَارليَِة اللَهذلُكورَِ  يف  ر ا(.)ات ِاُعوا « يس»َوقَتول أَُلُكمل َأجل  اللُهرلَسِلَم ات ِاُعوا َمنل اَل َيجل

 


