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وقال ابن عباس وقتادة: إال أر�ع آ�ات منها. ، ، وهي مكیة �لها-علیه السالم-سورة یوسف "
عن قصة یوسف فنزلت السورة،  -صلى هللا علیه وسلم-وروي أن الیهود سألوا رسول هللا 

 -صلى هللا علیه وسلم-وسیأتي. وقال سعد ابن أبي وقاص: أنزل القرآن على رسول هللا 
] فتاله ٣[یوسف:  }َنْحُن َنُقصُّ َعَلْیكَ { فتاله علیهم زمانا فقالوا: لو قصصت علینا، فنزل:

َل َأْحَسَن الَحِدیثِ { علیهم زمانا فقالوا: لو حدثتنا، فأنزل: ُ َنزَّ ]. قال العلماء: ٢٣[الزمر:  }للااَّ
عنى واحد في وجوه مختلفة، �ألفاظ متباینة وذ�ر هللا أقاصیص األنبیاء في القرآن و�ررها �م

 ..".رعلى درجات من البالغة، وقد ذ�ر قصة یوسف ولم �كررها، فلم �قدِّ 
 ر.فلم �ْقدِ 

 مخالف على معارضة ما تكرر، وال على معارضة غیر المتكرر، واإلعجاز لمن تأمل"." 
معجز في ما لم یتكرر؛ هو معجز، سواء �ان مما تكرر؛ �قصة موسى، وقصة آدم، وهو أ�ًضا 

، معجز على �ل وجه، ال �قال: تكرار ممل، وال جاء مرة واحدة -علیه السالم-كقصة یوسف 
تحتاج إلى تفصیل في موضع آخر، أو إ�جاز، أو �سط، �له معجز، بل في ذروة البالغة 

 والفصاحة.
] تقدم القول فیه، والتقدیر هنا: تلك آ�ات الكتاب، على ١[یوسف:  {الر}: -تعالى-قوله "

 {الر}] اسم السورة، أي هذه السورة المسماة ١[یوسف:  {الر}االبتداء والخبر. وقیل: 
]، �عني �الكتاب المبین: القرآن المبین، ١[یوسف:  }ِتْلَك آَ�اُت الِكَتاِب الُمِبینِ {]، ١[یوسف: 

مه، وحدوده وأحكامه، وهداه و�ر�ته. وقیل: أي: هذه تلك اآل�ات التي أي: المبین حالله وحرا
 كنتم توعدون بها في التوراة.

]، �جوز أن �كون المعنى: إنا أنزلنا القرآن ٢[یوسف:  }اَعَرِ�یً  اِإنَّا َأنَزْلَناُه ُقْرآنً {: -تعالى- قوله
] نعت لقوله: ٢[یوسف:  }اَعَرِ�یً {] على الحال، أي مجموًعا. و٢[یوسف:  }اُقْرآنً {ا، نصب عر�ی� 

ا، ]، و�جوز أن �كون توطئة للحال، �ما تقول: مررت بز�د رجًال صالحً ٢[یوسف:  }اُقْرآنً {
 ."، أي: �قرأ بلغتكم �ا معشر العرب.] على الحال، ٢[یوسف:  }اَعَرِ�یً {و

]، وصالًحا، �عني ٢[یوسف:  }اَعَرِ�یً {توطئة للحال، والحال  ]، ورجًال ٢[یوسف:  }اُقْرآنً {فیكون 
] توطئة للحال، ومررت بز�ٍد حال �ونه ٢[یوسف:  }اُقْرآنً {]، و٢[یوسف:  }اَعَرِ�یً {حال �ونه 

 .توطئة لهذا الحال صالًحا، ورجًال 
 "أعرب: بیِّن".
 أعرب: بیَّن.

 "..أعرب بین، ومنه الثیب تعرب عن نفسها"
  �عني: تعبر عما في نفسها وضمیرها.
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لكي تعلموا معانیه، وتفهموا ما فیه. و�عض العرب �أتي �أن  :أي] ٢[یوسف:  {َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن}"
 زائدة للتو�ید، �ما قال الشاعر: )لعل(ا �عسى. والالم في تشبیهً  )لعل(مع 

 �ـــــــــــــــــا أبتـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــك أو عســــــــــــــــــاكا
 

 ...................... 
 ".لتكونوا على رجاء من تدبره :أي]، ٢[یوسف:  {َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن}وقیل:  

األصل (لعل)، و(عل) بدون الالم، لغة في (لعل)، لغة عند �عض العرب، و�ال فاألصل (لعل)، 
 فیها (لعل).هي من أصل الكلمة، من بنیة الكلمة، األصل فأما �ون الالم زائدة هنا، 

 .-عز وجل-فیعود معنى الشك إلیهم ال إلى الكتاب، وال إلى هللا "
 ؛]، أي: أنزلنا خبر یوسف، قال النحاس: وهذا أشبه �المعنى٢[یوسف:  {َأْنَزْلناُه}وقیل: معنى 

ألنه یروى أن الیهود قالوا: سلوه لم انتقل آل �عقوب من الشام إلى مصر؟ وعن خبر یوسف، 
هذا �مكة موافقا لما في التوراة، وفیة ز�ادة لیست عندهم. فكان هذا  -عز وجل-فأنزل هللا 

 -ا قط وال هو في موضع �تابإذ أخبرهم ولم �كن �قرأ �تا�ً  -صلى هللا علیه وسلم-للنبي 
 ".المیت على ما �أتي فیه -علیه السالم-�منزلة إحیاء عیسى 

وال یلتقى �من �قرأ وال �كتب، وال جلس هو معجزة محضة، معجزة محضة، ال �قرأ وال �كتب، 
یتلقى عند من �قرأ و�كتب، و�خبر �أخبار انقطعت عن األرض على ضوء ما جاء في الكتب 

منها، هذا معِجز؛ ألنه غیب، وال  السماو�ة، غیر ما جاء في التوراة، بل �أفصح وأبلغ وأوضح
 علیه. -سبحانه وتعالى-�طلع على الغیب إال من أطلعه هللا 

[یوسف:  {َأْحَسَن اْلَقَصِص}ابتداء وخبره. ] ٣[یوسف:  {َنْحُن َنُقصُّ َعَلْیَك}: -تعالى-قوله "
�معنى المصدر، والتقدیر: قصصنا أحسن القصص. وأصل القصص تتبع الشيء، ومنه ] ٣

یِه}: -تعالى-قوله  ] أي تتبعي أثره، فالقاص یتبع اآلثار ١١[القصص:  {َوقاَلْت ِألُْخِتِه ُقصِّ
فیخبر بها. والحسن �عود إلى القصص ال إلى القصة. �قال: فالن حسن االقتصاص للحدیث 

 جید السیاقة له. :أي
وقیل: القصص لیس مصدًرا، بل هو في معنى االسم، �ما �قال: هللا رجاؤنا، أي مرجونا 

 ،] أي بوحینا٣[یوسف:  {ِ�ما َأْوَحْینا ِإَلْیَك}األخبار. فالمعنى على هذا: نحن نخبرك �أحسن 
] نصب القرآن على ٣[یوسف:  {هَذا اْلُقْرآَن}مع الفعل �منزلة المصدر. ] ٣[یوسف:  {ِ�ما}فـ

 ".أنه نعت لهذا، أو بدل منه، أو عطف بیان. وأجاز الفراء الخفض، قال: على التكر�ر
، وأجاز الفراء الخفض على إ�ش؟ اأو بیانً  ، بدًال اأو بیانً  ًال اإلشارة إذا جاء �عدها معرفة صارت بد

 طالب: ........
على تكر�ر  :خفض �ما مقدرة �الباء، على نیة تكرار الجار، بوحینا إلیك بهذا القرآن، �عني

 الجار.
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 .)ما("وأجاز الفراء الخفض، قال: على التكر�ر، وهو عند البصر�ین على البدل من 
 الرفع على إضمار مبتدأ". وأجاز أبو إسحاق

 ؟امنصو�ً  أم افیكون مجروًرا، مجرورً  ،)ما(على البدل من  عند البصر�ین
 ......... طالب:

من  من اللفظ، والنصب بدًال  لكن المصدر مجرور �الباء، بوحینا، و�حتمل عندهم الجر بدًال 
 المعنى.

 ُ�ْنَت ِمْن َقْبِلِه َلِمَن اْلغاِفِلیَن} {َوِ�نْ كأن سائًال سأله عن الوحى فقیل له: هو هذا القرآن. "
 ]، أي: من الغافلین عما عرفناكه.٣[یوسف: 

مسألة: واختلف العلماء لم سمیت هذه السورة أحسن القصص من بین سائر األقاصیص؟ 
فقیل: ألنه لیست قصة في القرآن تتضمن من العبر والحكم ما تتضمن هذه القصة، و�یانه 

 ].١١١[یوسف:  ْد �اَن ِفي َقَصِصِهْم ِعْبَرٌة ِألُوِلي اْألَْلباِب}{َلقَ قوله في آخرها: 
وقیل: سماها أحسن القصص لحسن مجاوزة یوسف عن إخوته، وصبره على أذاهم، وعفوه 

{ال َتْثِر�َب عن ذ�ر ما تعاطوه، و�رمه في العفو عنهم، حتى قال:  -�عد االلتقاء بهم -عنهم
 ].٩٢[یوسف:  َعَلْیُكُم اْلَیْوَم}

وقیل: ألن فیها ذ�ر األنبیاء والصالحین والمالئكة والشیاطین، والجن واإلنس واألنعام والطیر، 
وسیر الملوك والممالك، والتجار والعلماء والجهال، والرجال والنساء وحیلهن ومكرهن، وفیها 

ل الفوائد ذ�ر التوحید والفقه والسیر وتعبیر الرؤ�ا، والسیاسة والمعاشرة وتدبیر المعاش، وجم
 ".التي تصلح للدین والدنیا. وقیل ألن فیها ذ�ر الحبیب والمحبوب وسیرهما

و�ملن إلیها أكثر من میلهن إلى  ،: النساء یرغبن سورة یوسف-رحمه هللا-ولذا قال شیخ اإلسالم 
وأخبار العشق، وتلك فیها أحكام،  ،وأخبار المحب والمحبوب ،سورة النور؛ ألن هذه قصص

لمصلحة  -سبحانه وتعالى-وجلها یتعلق �النساء، فاألحكام ثقیلة على األنفس إال من سخره هللا 
 نفسه، �هللا المستعان.

 �میلون إلى سماع سورة یوسف أكثر من غیرها. أحسن هللا إلیكم، عوام الناس فعًال  طالب:
 نعم.

 نا �معنى أعجب.ه] ٣[یوسف:  {َأْحَسَن}وقیل: "
ألن �ل من ذ�ر فیها �ان مآله السعادة،  ؛وقال �عض أهل المعاني: إنما �انت أحسن القصص

ا أسلم بیوسف وحسن إسالمه، انظر إلى یوسف وأبیه و�خوته، وامرأة العز�ز، قیل: والملك أ�ًض 
 ".ومستعبر الرؤ�ا الساقي، والشاهد فیما �قال: فما �ان أمر الجمیع إال إلى خیر

، وأبوه معروف المآل، و�خوته، قرر جمع -علیه السالم-فمآلهم �له حسن، یوسف ُعرف مآله 
�قول: ال یوجد ما یدل  -رحمه هللا-من أهل العلم أنهم أنبیاء �لهم، و�ن �ان الحافظ ابن �ثیر 
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ؤالء نه أسلم، امرأته، �ل هإعلى أنهم أنبیاء، إنما شیخ اإلسالم یذ�ر أنهم أنبیاء، والعز�ز قیل: 
 مآلهم إلى خیر.

{ِإْذ} في موضع نصب على الظرف، أي اذ�ر ] ٤[یوسف:  {ِإْذ قاَل ُیوُسُف}: -تعالى- "قوله
لهم حین قال یوسف. وقراءة العامة �ضم السین. وقرأ طلحة بن مصرف {یؤسف} �الهمز 

 ".�سر السین. وحكى أبو ز�د: {یؤسف}و 
مثلثة �الهمز وعدمه، فتكون ست لغات، والنون یوسف، و�ونس في �ل منهما ست لغات، السین 

 مثلثة في یونس �الهمز وعدمه، ففیها ست لغات أ�ًضا.
ألنه أعجمي، وقیل: هو عر�ي.  ؛"وحكى أبو ز�د: {یؤسف} �الهمزة وفتح السین. ولم ینصرف

عن یوسف فقال: األسف في اللغة الحزن، واألسیف  -او�ان حكیمً  -ل أبو الحسن األقطعئوس
 ".اجتمعا في یوسف، فلذلك سمي یوسف ، وقدالعبد

 لكن هل �انت التسمیة �عد أن اجتمعا أو قبل؟
 ......... طالب:

 قبل أن �جتمع.
 ......... طالب:

ال، ال، أول من سن القتل ابن آدم؛ �ما هو معروف، وعلیه �فل من جمیع ما یوجد على وجه 
 �ما جاء في الحدیث الصحیح. ،األرض من قتل

 ......... طالب:
 .. أو اعفوي! القتل قتل سواء �ان منظمً 

 ......... طالب:
 .صنیع إخوة یوسف؟ ما بینهما نسبةأم ، هل عفوي إذا صدر من ابن آدم، ، لكن أیهما أشدنعم

 ......... طالب:
 نسبة. اال، ما بینهم

وحمزة والكسائي، وهي �كسر التاء قراءة أبي عمرو وعاصم ونافع ] ٤[یوسف:  {ِألَِبیِه �ا َأَبِت}"
عند البصر�ین عالمة التأنیث أدخلت على األب في النداء خاصة بدًال من �اء اإلضافة، وقد 

 {�ا َأَبِت}إذا قلت  تدخل عالمة التأنیث على المذ�ر فیقال: رجل نكحة وهزأة، قال النحاس:
 ".�كسر التاء

االستهزاء �الناس، وهكذا، �كثر اللمز والهمز، ُفعلة، همزة، ولمزة، نكحة، هزأة، �كثر النكاح، �كثر 
 هذا الوزن.

فالتاء عند سیبو�ه بدًال من �اء اإلضافة، وال �جوز على قوله الوقف إال �الهاء، وله على "
 ".)�ا أبي(یؤدي عن معنى  )�ا أ�ه(أن قولك:  -قوله دالئل: منها
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 ؟ هاء السكت.االهاء هذه، �سمونه
إال في المعرفة، وال �قال: جاءني أبت، وال تستعمل العرب هذا إال في  {�ا أبت}وأنه ال �قال: "

ألن التاء بدل من الیاء فال �جمع بینهما. وزعم الفراء أنه  )�ا أبتي(النداء خاصة، وال �قال: 
لنیة. وزعم أبو إسحاق أن هذا فكسر دل على الیاء ال غیر، ألن الیاء في ا {�ا َأَبِت}إذا قال: 

 ".خطأ
 یف تكون في النیة والتاء بدل عنها؟ على هذا یلزم منه الجمع بین البدل والمبدل.نعم، �

؟ وقرأ أبو جعفر واألعرج وعبد )"والحق ما قال، �یف تكون الیاء في النیة ولیس �قال: (�ا أبتي
ا �الیاء، ثم أبدلت الیاء ألفً  )�ا أبتي(} �فتح التاء، قال البصر�ون: أرادوا هللا بن عامر {�ا أبتَ 

 .فصارت {�ا أبتا} فحذفت األلف و�قیت الفتحة على التاء
وقیل: األصل الكسر، ثم أبدل من الكسرة فتحة، �ما یبدل من الیاء ألف فیقال: �ا غالًما أقِبل. 

 ".وأجاز الفراء {�ا أبت} �ضم التاء
زاد األلف في المنادى، والهاء تألف؟ الظاهر أنها ألف، �ا غالَما أقبل، قلت: أم �قولها: تنو�ن 

 ل: �ا غالماه ، �ا أبتاه، �ا أماه، وهكذا.و قتأ�ًضا، 
ي َرَأْیُت َأَحَد َعَشَر َ�ْوَ�بً " لیس بین النحو�ین اختالف أنه �قال: جاءني أحد ] ٤[یوسف:  }ا{ِإنِّ

 ".ومررت �أحد عشر، و�ذلك ثالثُة عشرعشر، ورأیت 
 ثالثَة، مبني على فتح الجزأین.

ا وأعر�وهما �أخف ا واحدً جعلوا االسمین اسمً و "و�ذلك ثالثة عشر وتسعة عشر وما بینهما، 
ا، رواه الحارث بن أبي أسامة الحر�ات. قال السهیلي: أسماء هذه الكواكب جاء ذ�رها مسندً 

عن األحد  -صلى هللا علیه وسلم-فسأل النبي  -وهو رجل من أهل الكتاب-ة قال: جاء �ستان
الحرثان والطارق والذ�ال وقا�س والمصبح والضروح وذو «الذي رأى یوسف فقال:  اعشر �و�بً 

 ".»تسجد له -علیه السالم-الكنفات وذو القرع والفلیق ووثاب والعمودان، رآها یوسف 
لكن هذا الخبر تفرد �ه الحارث، وهو ضعیف، ضعیف، وهذا الغالب فیما یتفرد �ه الحارث بن 

لب علیه الضعف، مثل ما یتفرد �ه الخطیب وابن عساكر والدیلمي، أبي أسامة في مسنده، الغا
 ه �حكم علیه �الضعف، فهي مظان الضعیف.�ردون مثل هؤالء غالب ما یتف

 ......... طالب:
، واللفظ أ�ًضا، أقول: هذه األلفاظ فیها نكارة، ولیس من عادة الشرع أن یبین ما ال حاجة نعم

  یبینها الشرع؛ ألنه ال حاجة للناس بها.للناس �ه، مثل هذه األشیاء ال 
 "قال ابن عباس وقتادة: الكواكب إخوته، والشمس أمه، والقمر أبوه.

 ".ت قد ماتت، و�انت خالته تحت أبیهألن أمه �ان ؛ا: الشمس خالتهوقال قتادة أ�ًض 
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ال مستند لكن �حتاج، �حتاج إلى نقل، و�ال فاألصل أنها أمه، المؤرخون �جزمون �أشیاء و�ن �ان 
و�نما  ،، قالوا: لیس أبوه حقیقة-علیه السالم-لهم علیها، یتوارثونها؛ �ما قالوا في والد إبراهیم 

عمه؛ ألن أ�اه قد مات، جزًما منهم بذلك، أو إرًثا منهم عن اإلسرائیلیات، وتلقًیا عن أهل الكتاب، 
 والقرآن نص على أنه أبوه.

 ".]٤[یوسف:  {َرَأْیُتُهْم ِلي ساِجِدیَن}ل: تو�ید. وقا] ٤[یوسف:  {َرَأْیُتُهْم}"
ي َرَأْیُت َأَحَد َعَشَر َ�ْوَ�بً {تو�ید، لما تقدم  ]٤[یوسف:  {َرَأْیُتُهْم} ْمَس َواْلَقَمَر َرَأْیُتُهمْ  اِإنِّ  }َوالشَّ

 .]٤[یوسف: 
أنه لما أخبر عن فجاء مذ�ًرا، فالقول عند الخلیل وسیبو�ه ] ٤[یوسف:  {َرَأْیُتُهْم ِلي ساِجِدیَن}"

 وهما من أفعال من �عقل، أخبر عنهما �ما �خبر عمن �عقل". ،هذه األشیاء �الطاعة السجود
هؤالء، هذه الكواكب لما أخبر عنها �أنها تسجد، والسجود خاص �العقالء، أخبر عنها �ما ، نعم

ما قال: رأیتها، �میم الجمع، والعاقل دون غیره، ] ٤[یوسف:  {َرَأْیُتُهْم}ُ�خبر عنه العاقل، قال: 
فلما نزلها منزلة العقالء لفعلها فعل العقالء عبر عنها �ما ُ�عبر عن العقالء؛ �ما أنه لما نزل 

[النساء:  {فانِكُحوا َما َطاَب َلُكم}النسوة منزلة من ال �عقل عبر عنها �ما �عبر عنه ما ال �عقل، 
ب؛ ألن النسوة عقالء، لكن لما نزل هؤالء النسوة منزلة من ال ]، األصل أن �قال: من طا٣

 �عقل، وهن ناقصات في العقل، عبر عنها بـ(ما) التي هي في األصل لغیر العاقل.
. والعرب تجمع ما ال ]١٩٨[األعراف:  {َوَتراُهْم َیْنُظُروَن ِإَلْیَك}"وقد تقدم هذا المعنى في قوله: 

 منزلته، و�ن �ان خارًجا عن األصل. �عقل جمع من �عقل إذا أنزلوه
ْیطاَن  ا{قاَل �ا ُبَنيَّ ال َتْقُصْص ُرْؤ�اَك َعلى ِإْخَوِتَك َفَیِكیُدوا َلَك َ�ْیدً : -تعالى- قوله ِإنَّ الشَّ

ْنساِن َعُدوٌّ ُمِبیٌن}  ].٥[یوسف:  ِلْإلِ
أي �حتالون ] ٥یوسف: [ }ا{َفَیِكیُدوا َلَك َ�ْیدً : -تعالى- فیه إحدى عشرة مسألة: األولى قوله

في هالكك؛ ألن تأو�لها ظاهر، فر�ما �حملهم الشیطان على قصدك �سوء حینئذ. والالم في 
 ".]٤٣[یوسف:  {ِإْن ُ�ْنُتْم ِللرُّْء�ا َتْعُبُروَن}تأكید، �قوله:  ]٥[یوسف:  {َلَك}

 و�ال؛ فاألصل فیكیدوك؛ ألن �اد یتعدى بنفسه، لكن ز�دت الالم تأكیًدا.
لم یبق �عدي من «: -صلى هللا علیه وسلم-"الثانیة: الرؤ�ا حالة شر�فة، ومنزلة رفیعة، قال 

أصدقكم رؤ�ا «وقال: . »المبشرات إال الرؤ�ا الصالحة الصادقة یراها الرجل الصالح أو ترى له
ا من النبوة، �أنها جزء من ستة وأر�عین جزءً  -صلى هللا علیه وسلم-وحكم . »اأصدقكم حدیثً 

 :-رضي هللا عنهما-، وروى من حدیث ابن عباس »ا من النبوةمن سبعین جزءً « :ي رو و
، »اجزء من تسعة وأر�عین جزءً « :، ومن حدیث ابن عمر»جزًءا من أر�عین جزًءا من النبوة«

من ستة « :، ومن حدیث أنس»ا من النبوةجزء من خمسین جزءً « :ومن حدیث العباس
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والصحیح منها حدیث  ،»من أر�عة وأر�عین من النبوة« :وعن عبادة بن الصامت ،»وعشر�ن
 ".الستة واألر�عین

 .........أحسن هللا إلیكم!  طالب:
 ، لكن لو �انت متساو�ة صار اضطراب.ال، ال، ما هي متساو�ة، فیه راجح ومرجوح

 متساو�ة �ا شیخ؟غیر �یف نعرف أنها  طالب:
ین، في واألر�عین في الصحیح المتساو�ة إذا �ان �عضها أصح من �عض، الستةغیر 

 الصحیحین.
 �عني المضطرب �ا شیخ ال بد أن تكون الروا�ات متساو�ة؟ طالب:

قالوا في تعر�فه: هو الذي ُیروى على أوجه مختلفة متساو�ة، فإذا أمكن ترجیح �عضها على 
 �عض انتفى االضطراب.

 ......... طالب:
مكث  -علیه الصالة والسالم-من ستة وأر�عین، أن النبي  اهم قالوا في شرح الحدیث: �ونه جزءً 

وعشر�ن سنة وحي، ینزل علیه الوحي،  استة أشهر یرى رؤ�ا ولم ینزل علیه وحي، ثم �عدها ثالثً 
من ستة وأر�عین  امن ستة وأر�عین، واحدً  افصارت نسبة الستة أشهر إلى ثالث وعشر�ن واحدً 

 .اجزءً 
ر�عین، و�تلوه في الصحة حدیث السبعین، ولم �خرج مسلم والصحیح منها حدیث الستة واأل "

 ."في صحیحه غیر هذین الحدیثین، وأما سائرها فمن أحادیث الشیوخ
 معنى حدیث الشیوخ؟ ماحدیث الشیوخ، 

 ......... طالب:
 التعدیل؟أم بلفظ شیخ، ولفظ شیخ من ألفاظ الجرح  نعم، هم من ُوصف

 ......... طالب:
 شیخ؟إذا قیل: فالن 

 .........عند أبي حاتم جرح �ا شیخ، لكن  طالب:
إذا قالوا: فالن شیخ، �عني ملتفت لنفسه وصدوق وعابد  منعم، تجر�ح، تجر�ح، هي تجر�ح؛ ألنه

ما عنده خالف، لكن لیس من أهل الشأن، لیس من أهل الشأن، غافل عما هو �صدده من طلب 
 العلم والحدیث.

من ستة « هللا المازري: واألكثر واألصح عند أهل الحدیث "قاله ابن �طال. قال أبو عبد
إن عامة هذه األحادیث أو أكثرها صحاح، ولكل  :قال الطبري: والصواب أن �قال. »وأر�عین

فإن ذلك قول  ،»ا من النبوةإنها جزء من سبعین جزءً «حدیث منها مخرج معقول، فأما قوله: 
عام في �ل رؤ�ا صالحة صادقة، ولكل مسلم رآها في منامه على أي أحواله �ان، وأما قوله: 
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فإنه یر�د بذلك من �ان صاحبها �الحال التي ذ�رت عن  »ستة وأر�عین -أو-إنها من أر�عین«
أنه �ان بها، فمن �ان من أهل إسباغ الوضوء في السبرات،  -رضي هللا عنه- الصدیق

 -إن شاء هللا- بر في هللا على المكروهات، وانتظار الصالة �عد الصالة، فرؤ�اه صالحةوالص
ین، أا من النبوة، ومن �انت حاله في ذاته بین ذلك فرؤ�اه الصادقة بین جز جزء من أر�عین جزءً 

ما بین األر�عین إلى الستین، وال تنقص عن سبعین، وتز�د على األر�عین، و�لى هذا المعنى 
فقال: اختالف اآلثار في هذا الباب في عدد أجزاء الرؤ�ا لیس  ،بو عمر ابن عبد البرأشار أ

ألنه �حتمل أن تكون الرؤ�ا الصالحة من  ؛-�هللا أعلم- ذلك عندي اختالف متضاد متدافع
�عض من یراها على حسب ما �كون من صدق الحدیث، وأداء األمانة، والدین المتین، وحسن 

تالف الناس فیما وصفناه تكون الرؤ�ا منهم على األجزاء المختلفة العدد، الیقین، فعلى قدر اخ
 نت رؤ�اه أصدق، و�لى النبوة أقرب؛فمن خلصت نیته في عبادة ر�ه و�قینه وصدق حدیثه، �ا

بِ : -تعالى- كما أن األنبیاء یتفاضلون، قال هللا ْلنا َ�ْعَض النَّ  یِّیَن َعلى َ�ْعٍض}{َوَلَقْد َفضَّ
  ".]٥٥[اإلسراء: 

من مائة جزء من النبوة، و�عض الناس جزء من ألف  اوعلى هذا �كون �عض الناس رؤ�اه جزءً 
 جزء، على حسب قر�ه و�عده في الصدق واإلخالص والیقین.

قلت: فهذا التأو�ل �جمع شتات األحادیث، وهو أولى من تفسیر �عضها دون �عض وطرحه، "
ا جزء من ستة وأر�عین جزءً «عض أهل العلم قال: معنى قوله: ذ�ره أبو سعید األسفاقسى عن �

 ".»من النبوة
�عني مثل ما �قال في الفقراء وأنهم یدخلون الجنة قبل األغنیاء �خمسمائة عام، روا�ة: �أر�عین 
عاًما، �مائة وعشر�ن، الفقراء یتفاوتون، منهم من هو شدید الفقر، ومنهم من هو حاله أخف، فمن 

هذا، ومن �ان أقرب  أشده یدخل �المقدار األكثر، من �ان مستواه أفضل وأحسن ینقصكان فقره 
 إلى األغنیاء �كون أقرب إلى الوقت منه.

 قال: سفاقسي.�األسفاقسي هذا نسب إلى سفاق، واألصل أن 
 -افي النبوة ثالثة وعشر�ن عامً  -صلى هللا علیه وسلم-أوحى إلى محمد  -تعالى- "فإن هللا

فإذا نسبنا ستة  -رضى هللا تعالى عنهما-فیما رواه عكرمة وعمرو بن دینار عن ابن عباس 
ا، و�لى هذا القول أشار ا من ستة وأر�عین جزءً ا وجدنا ذلك جزءً أشهر من ثالثة وعشر�ن عامً 

 ".لمعْ المازري في �تا�ه المُ 
نى علیه �ثیر من أهل العلم الُمْعِلم هذا شرح صحیح مسلم، من أوائل الشروح لصحیح مسلم، و�

 تكمیالت؛ �القاضي عیاض سمى �تا�ه: إكمال المعلم، األُّبي سمى �تا�ه: إكمال إكمال المعلم،
 ، ومطبوع ومعروف.السنوسي سمى �تا�ه مكمل إكمال اإلكمال، وهكذا
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اْلَحیاِة ُهُم اْلُبْشرى ِفي ل{: -تعالى- واختاره القونوى في تفسیره من سورة یونس عند قوله"
ْنیا}  ".. وهو فاسد من وجهین]٦٤[یونس:  الدُّ

القونوي هذا نسبة إلى قونیة، تر�یا، قال: هو صدر الدین، وهو محسوب على أهل وحدة الوجود، 
ولم �طبع من تفسیره إال تفسیر سورة الفاتحة، وهو غیر صاحب الحاشیة على البیضاوي، غیره 

 تماًما.
ن ابن عباس وعائشة �أن مدة الوحى �انت عشر�ن سنة، وأن أحدهما: ما رواه أبو سلمة ع"

�عث على رأس أر�عین، فأقام �مكة عشر سنین، وهو قول عروة  -صلى هللا علیه وسلم-النبي 
والشعبي وابن شهاب والحسن وعطاء والخراساني وسعید بن المسیب على اختالف عنه، وهى 

الثاني: أن سائر  .حدیث �طل ذلك التأو�لروا�ة ر�یعة وأبى غالب عن أنس، و�ذا ثبت هذا ال
 ".األجزاء المختلفة تبقى �غیر معنىاألحادیث في 

 إذا وجهنا الست واألر�عین، ما وجهنا السبعین.
 الثالثة: إنما �انت الرؤ�ا جزًءا من النبوة"."

األشهر لكن أقول: هذا التأو�ل ظاهر، والست واألر�عین هي أصح الروا�ات، و�ذا نسبنا الستة 
ن سنة، ثالث عشرة و ثالث وعشر  -مدة الرسالة-إلى الثالث والعشر�ن ظهرت النسبة، والمدة 

ن، الرسول إن �ان نبئ على رأس و منها قبل الهجرة، وعشر �عدها، فالمجموع ثالث وعشر 
األر�عین، ُولد في ر�یع األول، وُأنزل علیه القرآن في رمضان، �عني مكث ستة أشهر ال ُینزل 

أنزل إلیه في رمضان، مكث ستة أشهر ال ُیوحى إلیه �القرآن، و�نما �الرؤ�ا �ما ُذكر عن  إلیه،
 ابن عباس، فإ�طال مثل هذا لیس له وجه.

 ......... طالب:
 كیف؟
 ......... طالب:
�له وحي، فالنبوة أفعاله وأقواله وتقر�راته، مجموعها، هذه حقیقة  -علیه الصالة والسالم-كالمه 
؛ �رؤ�ا -علیه الصالة والسالم-وهي إما بوحي أو برؤ�ا، رؤ�ا منه أو من غیره إذا أقرها النبوة، 

، �ثیًرا ما �سأل أصحا�ه: هل رأى أحد منكم رؤ�ا؟ والوحي أقسام، لكنه �له �طلق األذان مثًال 
 علیه وحي، وهذا مدون في �تب أهل العلم.

 ......... طالب:
في حكم المرأة الصالحة، لكن إطالق التعبیر، وتعبیر �ل في حكمها، في حكم المرأة الصالحة، 

رؤ�ا، والتعبیر لكل شخص، هذا فیه ما فیه؛ ألن الذي ال تكاد تخطئ هي رؤ�ا المؤمن الصالح، 
أما غالب ما یراه �ثیر من الناس ال سیما من ال یتصف �الصالح، غالبها أضغاث من تالعب 

غیر المسلم،  -كما هو معروف-ؤمن، والمؤمن الشیطان، التي ال تكاد تخطئ هي رؤ�ا الم
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وصفه هنا �الصالح، وهو قید معتبر، �خالف من یؤول �ل ما ُیذ�ر له من غیر أن �عرف 
 لكل رائٍ  االرائي، ال بد من معرفة الرائي وما یلیق �ه من التعبیر؛ ألن �عض الرؤى تحتمل أوجهً 

هذه األ�ام �جزم بتأو�له وال یتردد، حتى ما یناسبه من هذه األوجه، �عض من یتعرض للتأو�ل في 
أنه، أو حتى �أنه إنما ُیلهم الرؤى، التأو�ل الهام �حیث �جزم جزًما ال �حتمل الخطأ عنده، وهذا 

 عین الخطأ.
الثالثة: إنما �انت الرؤ�ا جزًءا من النبوة؛ ألن فیها ما �عجز و�متنع �الطیران، وقلب األعیان، "

إنه لم یبق من مبشرات النبوة «: -علیه السالم-الغیب، �ما قال  واالطالع على شيء من علم
الحدیث. وعلى الجملة فإن الرؤ�ا الصادقة من هللا، وأنها من  »إال الرؤ�ا الصادقة في النوم

وأن التصدیق بها  ،»والحلم من الشیطان ،الرؤ�ا من هللا«: -صلى هللا علیه وسلم-النبوة، قال 
ور�ما أغنى �عضها عن التأو�ل، وفیها من بد�ع هللا ولطفه ما یز�د  حق، ولها التأو�ل الحسن،

واألثر، وال ینكر  يالمؤمن في إ�مانه، وال خالف في هذا بین أهل الدین والحق من أهل الرأ
 ".الرؤ�ا إال أهل اإللحاد وشرذمة من المعتزلة

رائي، مهما �ان الرائي، لكن تبقى رؤ�ا، ال یرتب علیها حكم، وال �خالف فیها شرع، مهما �ان ال
ومهما �ان منزلة المؤول، �عض الناس یرتبون علیها أشیاء، و�عدون �أشیاء، و�خبرون عن 
مغیبات �سببها، وُ�ذ�ر في توار�خ المتأخر�ن أن امرأة صالحة رأت في المنام من �قول لها: 

، لیلة خمیس قالت: إنها رأت من �قول یوم الخمیس مثًال  لیصبح الناس صائمون في هذا الیوم
لها، أو من �أمر �صیام الناس �لهم في هذا الیوم، فتكررت علیها الرؤ�ا ثالث مرات، فأخبرت 

، وقال: ال �صوم -رحمه هللا-بها، فتأهب الناس للصیام، فعلم الشیخ عبد هللا بن محمد بن سلیم 
خمیس صیامه فاضل، ومما �ستحب أحد، الصیام إنما یثبت �الشرع، من صام؛ ألن یوم ال

علیه -ال �أس، لكن �صوم من أجل هذه الرؤ�ا واعتمادها فال؛ ألن الوحي انقطع �موته فصیامه، 
 .-الصالة والسالم

من المؤسف أن یوجد من ینفذ �عض الحدود أو �عض التعز�رات �سبب رؤ�ا، امرأة تتصل على 
ذا نامت، فطلب منها أن تحدد مكان بیتها أحدهم فتقول: إنها رأت الشغالة تنظر في وجهها إ

لیأتي إلیها في وقت الضحى، قالت: ما �مكن؛ ألن البیت ما فیه أحد، فألح علیها، وجاء إلیها 
 وضرب الخادمة.

، �قول: من خالل الرؤ�ا تبین أنها رجل ولیست تأو�له صحیح لكن تنفیذ مثل هذه األمور لیس له
 كن تنفیذ هذه األمور لیست له وألمثاله.�امرأة، و�الفعل تبین أنها رجل، ل

لكن یترتب علیه آثار ال تحمد عقباها، وقد �غرر الشیطان ببعض  ،افقد �كون التأو�ل صحیحً 
الناس، و�أتیه، وتأتیه الرؤى من اآلفاق متفقة �حیث ال یتواطؤون على الكذب، لكن الشیطان 

سنة، رأوا أكثر من ستین رؤ�ا أن  تراءى لهم في هذه األقطار؛ �ما حصل قبل أكثر من عشر�ن
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فالن هو المهدي، من أقطار متباعدة، من المشرق والمغرب والشمال والجنوب، من الهند، 
والمغرب، من أمر�كا، من أقطار متباینة، وال �حتمل تواطأهم على الكذب، فصدقوا هذه الرؤ�ا 

 و�نوا علیها ما بنوا، وصارت الكارثة المعروفة.
مثل هذه المسألة؛ ألن الرؤى �ثر اعتمادها من قبل �عض الناس، وتأو�لها أن تتكرر  فیخشى

وعدم التردد فیها، وترتیب �عض األمور، بل �عض أشراط الساعة ُر�طت بهذه الرؤى، وأمور 
مغیبة، ودقائق ال �طلع علیها أحد، ومع ذلك تعرضوا لها، منهم من یرى رؤ�ا فیسأل عنها، 

ا فالنة، هذا غیب، اسمها فالنة، وأنت اسمك فالن، وتدخل علیها فیقال: أنت تأخذ امرأة اسمه
وعلیها من الثیاب �ذا، سبحان هللا! هذا هو الكهانة �عینها، لیس هذا هو التأو�ل أبًدا، �هللا 

 المستعان.
ألیس إذا تواطأ مثلما قلتم أناس ال، إذا اتفق أناس ال یتواطأ، ال �حتمل تواطؤهم على  طالب:

 الكذب، ألیس هذه قر�نة قو�ة أن هذه الرؤ�ا صحیحة؟
ال، ال، ال یلزم؛ ألن شیخ اإلسالم قرر في مواضع أن الشیطان یتراءى للناس في أكثر من 

، وقال لهم: أنا فالن، آمر�م �كذا، -المشیخ اإلس-موقع، بل تراءى لهم �صورة الشیخ نفسه 
 وُرؤي في المغرب وُرؤي في المشرق في آن واحد، وهو شیخ اإلسالم.

 �یف الناس �علمون مثل هذه األمور؟ طالب:
، ما یبنون علیها أشیاء، ما �خطون خطوات عملیة اقد �علمون، لكن ال یرتبون علیها أحكامً 
له، و��ش قاصر علیهم؟ ما علیهم قاصر أبًدا، الدین �مجرد رؤى، عندهم �تاب هللا وسنة رسو 

  كامل.
 مثل هذه، لما �أتي رؤ�ا �قول: أنا فالن، أو هذا هو المهدي، أو؟ طالب:

ال، أبًدا، نقول: ما هو �صحیح، حتى نطبق األوصاف، وننظر في الظروف واألحوال، ما نعتمد 
؟ افعل؟ صار صحیحً  ماذاعلى رؤى، طیب جاءت ستین رؤ�ا، وصدقوا بها، وفعلوا ما فعلوا، 

 ستین رؤ�ا، جعلوا الناس ال تتردد �أن هذا هو المهدي، ثم ماذا؟
 ..........أحسن هللا إلیكم!  طالب:

هذه وسیلة، دعا�ة، هذه دعا�ة لهم، والناس یتعلقون �أذ�ال مثل هذه األمور، وأكثر ز�ائنها النساء 
 والجهال وعامة الناس.

فكیف �كون الكافر والكاذب  ،ا من النبوةالرا�عة: إن قیل: إذا �انت الرؤ�ا الصادقة جزءً "
 ةیرضى دینه منامات صحیح لها؟ وقد وقعت من �عض الكفار وغیرهم ممن ال والمخلط أهًال 

صادقة، �منام رؤ�ا الملك الذي رأى سبع �قرات، ومنام الفتیین في السجن، ورؤ�ا �خت نصر، 
، -صلى هللا علیه وسلم-التي فسرها دانیال في ذهاب ملكه، ورؤ�ا �سرى في ظهور النبي 
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رجم البخاري في أمره وهى �افرة، وقد ت -صلى هللا علیه وسلم-عمة رسول هللا  ومنام عاتكة
  ن؟�اب رؤ�ا أهل السج

أن الكافر والفاجر والفاسق والكاذب و�ن صدقت رؤ�اهم في �عض األوقات ال تكون  :فالجواب
عن غیب �كون خبره ذلك نبوة،  لنبوة، إذ لیس �ل من صدق في حدیثمن الوحى وال من ا

ون الكافر والكاذب والمخلط فكیف �ك ،ا من النبوةالرا�عة: إن قیل: إذا �انت الرؤ�ا الصادقة جزءً 
أهال لها؟ وقد وقعت من �عض الكفار وغیرهم ممن ال یرضى دینه منامات صحیحه صادقة، 
كمنام رؤ�ا الملك الذي رأى سبع �قرات، ومنام الفتیین في السجن، ورؤ�ا �خت نصر، التي 

، ومنام -صلى هللا علیه وسلم-فسرها دانیال في ذهاب ملكه، ورؤ�ا �سرى في ظهور النبي 
في أمره وهى �افرة، وقد ترجم البخاري �اب  -صلى هللا علیه وسلم-عاتكة، عمة رسول هللا 

فالجواب أن الكافر والفاجر والفاسق والكاذب و�ن صدقت رؤ�اهم في �عض  -رؤ�ا أهل السجن
األوقات ال تكون من الوحى وال من النبوة، إذ لیس �ل من صدق في حدیثه عن غیب �كون 

 .ك نبوةخبره ذل
وقد تقدم في األنعام أن الكاهن وغیره قد �خبر �كلمة الحق فیصدق، لكن ذلك على الندور  

والقلة، فكذلك رؤ�ا هؤالء، قال المهلب: إنما ترجم البخاري بهذا لجواز أن تكون رؤ�ا أهل 
الشرك رؤ�ا صادقة، �ما �انت رؤ�ا الفتیین صادقة، إال أنه ال �جوز أن تضاف إلى النبوة 

ا من إضافة رؤ�ا المؤمن إلیها، إذ لیس �ل ما �صح له تأو�ل من الرؤ�ا حقیقة �كون جزءً 
 ".النبوة

فنقول:  وأر�عین رؤ�ا، اولو �ان مسلًما مؤمًنا من أعبد الناس، ورأى رؤ�ا صالحة، بل رأى ستً 
وأر�عین رؤ�ا، حصل له من النبوة ست  ا؟ إذا رأى هذا المؤمن الصالح الصادق ست� اصار نبی� 

، على مقتضى هذا، لو قلنا بهذا ا، على ست وأر�عین صار إ�ش؟ صار نبی� اوأر�عین جزءً 
ء، إعالم نها إعالم في خفاإلكن الرؤ�ا تشبه النبوة، الرؤ�ا الصادقة تشبه النبوة من حیث  المفهوم،

  وحي.صادق في خفاء، هذا وجه الشبه بینها و�ین النبوة وال
وقد تقدم في األنعام أن الكاهن وغیره قد �خبر �كلمة الحق فیصدق، لكن ذلك على الندور "

والقلة، فكذلك رؤ�ا هؤالء، قال المهلب: إنما ترجم البخاري بهذا لجواز أن تكون رؤ�ا أهل 
الشرك رؤ�ا صادقة، �ما �انت رؤ�ا الفتیین صادقة، إال أنه ال �جوز أن تضاف إلى النبوة 

ا من افة رؤ�ا المؤمن إلیها، إذ لیس �ل ما �صح له تأو�ل من الرؤ�ا حقیقة �كون جزءً إض
  .النبوة

التي خلصت من األضغاث واألوهام، و�ان هي  -تعالى- الخامسة: الرؤ�ا المضافة إلى هللا
ا لما في اللوح المحفوظ، والتي هي من خبر األضغاث هي الحلم، وهى المضافة تأو�لها موافقً 
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متضادة، قال معناه المهلب. وقد قسم  ألن فیها أشیاءَ  ؛اغثً الشیطان، و�نما سمیت ِض إلى 
ا تغنى عن قول �ل قائل، روى عوف بن مالك الرؤ�ا أقسامً  -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 

لیحزن ابن  ؛منها أهاو�ل الشیطان :الرؤ�ا ثالثة«قال:  -صلى هللا علیه وسلم-عن رسول هللا 
ا من ومنها جزء من ستة وأر�عین جزءً  ،ومنها ما یهتم �ه في �قظته فیراه في منامه ،آدم

؟ قال نعم! سمعته من -صلى هللا علیه وسلم-قلت: سمعت هذا من رسول هللا  :قال. »النبوة
 ".-صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 

 خرجه؟
 ......... طالب:

 ي عند الشیخ؟ذمخرج؟ �مكن نفس ال
 ......... طالب:
 �قول؟ماذا 

 ......... طالب:
اآل�ة. ] ٥[یوسف:  َوِتَك}{قاَل �ا ُبَنيَّ ال َتْقُصْص ُرْؤ�اَك َعلى ِإخْ : -تعالى- "السادسة: قوله

  ".الرؤ�ا مصدر رأى
رأى، الفعل رأى، الفعل واحد، وله مصادر تختلف �اختالف المعاني، فرأى رؤ�ة، ورأى رأً�ا، 

 ، والرؤ�ة ما یراه ببصره.ما یراه �عقلههو ورأى رؤ�ا، فالرؤ�ا التي تكون في النوم، والرأي 
ولذلك لم  ،"الرؤ�ا مصدر رأى في المنام، رؤ�ا على وزن فعلى �السقیا والبشرى، وألفه للتأنیث

ینصرف. وقد اختلف العلماء في حقیقة الرؤ�ا، فقیل: هي إدراك في أجزاء لم تحلها آفة، �النوم 
- المستغرق وغیره، ولهذا أكثر ما تكون الرؤ�ا في آخر اللیل لقلة غلبة النوم، فیخلق هللا

 ا، و�خلق له الذي یراه على ما یراه لیصح اإلدراك".ا ناشئً للرائي علمً  -تعالى
عض الناس �قول: إن ما یراه الشخص في نوم النهار لیس �الرؤ�ا، لیس برؤ�ا وال ینبغي �

، فتكون "فكان ال یرى رؤ�ا إال جاءت مثل فلق الصبح"تعبیرها؛ ألنه جاء في الحدیث الصحیح: 
 سا�قة لفلق الصبح، لكن هذا استدالل فیه ُ�عد.

للرائي علًما ناشًئا، و�خلق له الذي یراه على ما یراه لیصح اإلدراك، قال  -تعالى- فیخلق هللا"
ا ابن العر�ي: وال یرى في المنام إال ما �صح إدراكه في الیقظة، ولذلك ال یرى في المنام شخًص 

 ".ا �حالا قاعدً قائمً 
 ة.ما ُ�جمع بین المتناقضات في الرؤ�ا، في المنام؛ �ما أنه ال �جمع بینها في الیقظ

 یرى �ا شیخ في المنام ما �قدر أن �فعله في الیقظة؟ أن �مكن طالب:
 لكن �فعل وال �فعل، ما �فعل المتناقضات. ،، لكنه �فعلهنعم
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إن هلل ملًكا �عرض المرئیات على المحل المدرك من  :و�نما یرى الجائزات المعتادات. وقیل"
النائم، فیمثل له صوًرا محسوسة، فتارًة تكون تلك الصور أمثلة موافقة لما �قع في الوجود، 

-النبي شرة أو منذرة، قال بوتارًة تكون لمعاني معقولة غیر محسوسة، وفى الحالتین تكون م
رأیت سوداء ثائرة الرأس تخرج من المدینة «في صحیح مسلم وغیره:  -صلى هللا علیه وسلم

 ."»إلى مهیعة
 مهیعة: الجحفة.

ا رجل من مفأولته ،ا تنحرو�قرً  ،رأیت سیفي قد انقطع صدره«و ،»إلى مهیعة فأولتها الحمى«"
رأیت أنى أدخلت یدي في درع حصینة «و ،»والبقر نفر من أصحابي �قتلون  ،أهل بیتي �قتل
إلى غیر ذلك مما . »في یدي سوار�ن فأولتهما �ذابین �خرجان �عديرأیت «و ،»فأولتها المدینة

التفكر، وقد رأى إال �عد ، ومنها ما ال �ظهر  فأوًال ضر�ت له األمثال، ومنها ما �ظهر معناه أوًال 
 اأحد عشر �و�بً  أىا فأولها یوسف السنین، ور �قرً  -علیه السالم-النائم في زمن یوسف 

 .ته وأبو�هفأولها �إخو  والشمس والقمر
�ان صغیًرا حین رؤ�اه، والصغیر ال حكم لفعله،  -علیه السالم -السا�عة: إن قیل: إن یوسف

[یوسف:  {ال َتْقُصْص ُرْؤ�اَك َعلى ِإْخَوِتَك}فكیف تكون له رؤ�ا لها حكم حتى �قول له أبوه: 
 ؟ ]٥

�كون منه اإلدراك فالجواب: أن الرؤ�ا إدراك حقیقة على ما قدمناه، فتكون من الصغیر �ما 
الحقیقي في الیقظة، و�ذا أخبر عما رأى صدق، فكذلك إذا أخبر عما یرى في المنام، وقد أخبر 

 -علیه السالم-عن رؤ�اه، وأنها ُوجدت �ما رأى فال اعتراض، روي أن یوسف  -سبحانه-هللا 
 ."كان ابَن اثنتي عشرة سنة

الیقظة، أ�ًضا �كون الصدق والكذب في  نعم، والصدق �ما �كون في الیقظة، والكذب �كون في
المنام، لكنه في المنام أشد، فالذي �كذب في الرؤ�ا و�ري عینه ما لم تره، فالوعید علیه شدید، 

 أشد من الكذب في الیقظة.
الثامنة: هذه اآل�ة أصل في أال تقص الرؤ�ا على غیر شفیق وال ناصح، وال على من ال "

الرؤ�ا «قال:  -صلى هللا علیه وسلم-ز�ن العقیلي أن النبي �حسن التأو�ل فیها، روى أبو ر 
ث بها صاحبها«، و»جزء من أر�عین جزًءا من النبوة فإذا  ،الرؤ�ا معلقة برجل طائر ما لم �حدِّ

أخرجه الترمذي وقال فیه:  ،»حدث بها وقعت، فال تحدثوا بها إال عاقًال أو محب�ا أو ناصًحا
حدیث حسن صحیح، وأبو رز�ن اسمه لقیط بن عامر. وقیل لمالك: أ�عبر الرؤ�ا �ل أحد؟ 
فقال: أ�النبوة ُیلعب؟ وقال مالك: ال �عبر الرؤ�ا إال من �حسنها، فإن رأى خیًرا أخبر �ه، و�ن 

عنده على المكروه لقول رأى مكروًها فلیقل خیًرا أو لیصمت، قیل: فهل �عبرها على الخیر وهى 
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من قال: إنها على ما تأولت علیه؟ فقال: ال! ثم قال: الرؤ�ا جزء من النبوة فال یتالعب 
 ".�النبوة

إذا رأى تأو�لها لیس في مصلحة الرائي، بل هي شر له، �صرفه عن طلبه، �صرفه عن طلبه، 
 أسه.الذي تأكل الطیر من ر  -علیه السالم-إن أصر �خبره؛ �ما أخبر یوسف 

التاسعة: وفى هذه اآل�ة دلیل على أن مباًحا أن �حّذر المسلم أخاه المسلم ممن �خافه علیه، "
قد حذر یوسف أن �قص رؤ�اه  -علیه السالم -وال �كون داخًال في معنى الغیبة؛ ألن �عقوب

تخشى ما یدل على جواز ترك إظهار النعمة عند من أ�ًضا ، وفیها �یًدا على إخوته فیكیدوا له
استعینوا على إنجاح حوائجكم «: -صلى هللا علیه وسلم-ا، وقال النبي ا و�یدً غائلته حسدً 

 . "»نعمة محسود يفإن �ل ذ ،�الكتمان
 ضعیف؟الحدیث 
نعیم في الحلیة، والبیهقي، وذ�ره  وذ�ره السیوطي في الجامع من روا�ة الطبراني، وأب طالب:

 في الصغیر من روا�ة العقیلي في الضعفاء.
  .ا�عني ضعیفً 

 وأورده ابن الجوزي في الموضوعات من طر�ق معاذ، وجزم الحافظ العراقي �ضعفه. طالب:
، حدیث ضعیف �ما هو معروف، لكن إخفاء النعمة خشیة العین أو الحسد ال �أس ا�عني ضعیفً 

ذاك ال یتحدث �ضدها أو یتشكى، أو �قول: إنه لم یؤت خیًرا، إنما ال یتحدث بهذه �ه، لكن مع 
النعمة في هذا الظرف، و�تحدث بها عند أمن سوء العاقبة، عند من لم �عرف �العین؛ ألن إظهار 

  النعم وشكرها هذا أمر مطلوب.
 ......... طالب:

 ؟نعم
 ......... طالب:

الناس ینبغي أن �كتم عنه، و�عض الناس ینبغي أن �خَبر،  استعینوا على إنجاح؟ �هللا �عض
 أقول: الناس یتفاوتون، وال شك أن �ل ذي نعمة محسود، یوجد من �حسده.

بتأو�ل الرؤ�ا، فإنه علم من  -علیه السالم-دلیل واضح على معرفة �عقوب أ�ًضا وفیها "
منه،  اتأو�لها أنه سیظهر علیهم، ولم یبال بذلك من نفسه، فإن الرجل یود أن �كون ولده خیرً 

�ان أحس من بنیه حسد  -علیه السالم-ا على أن �عقوب واألخ ال یود ذلك ألخیه. و�دل أ�ًض 
 ".هما أن تغل بذلك صدور یوسف و�غضه، فنهاه عن قصص الرؤ�ا علیهم خوفً 

 تغل: تحقد.
فیعملوا الحیلة في هالكه، ومن هذا ومن فعلهم بیوسف یدل على أنهم �انوا غیر أنبیاء في "

ذلك الوقت، ووقع في �تاب الطبري البن ز�د أنهم �انوا أنبیاء، وهذا یرده القطع �عصمة 
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تله، وال األنبیاء عن الحسد الدنیوي، وعن عقوق اآل�اء، وتعر�ض مؤمن للهالك، والتآمر في ق
 ".إنهم �انوا أنبیاء :التفات لقول من قال

حصل منه قتل، وآدم حصلت  -علیه السالم-أما �ونهم ُتدعى عصمة قبل النبوة، فال، موسى 
حصلت منه الكذ�ات الثالث، لكن یوفقون للتو�ة منها،  -علیه السالم-منه المعصیة، و�براهیم 

ا وقع قبل النبوة عند من �قول بنبوتهم، وهو ما �قرره وأما ما �قع قبل النبوة، فال إشكال فیه، وهذ
، و�ن �ان الحافظ ابن �ثیر في تفسیره �قول: إنه لم �قف على ما یدل -رحمه هللا-شیخ اإلسالم 
 على نبوتهم.

 ... طالب:
 ، �الم شیخ اإلسالم.-رحمه هللا-هو ما فیه إال �الم الشیخ 

ا من الكبائر، وقد أجمع الزلة قد جمعت أنواعً  ، إال أن هذهيوال �ستحیل في العقل زلة نب"
 .و�أتي ،المسلمون على عصمتهم منها، و�نما اختلفوا في الصغائر على ما تقدم

�قول:  -صلى هللا علیه وسلم-العاشرة: روى البخاري عن أبى هر�رة قال سمعت رسول هللا 
وهذا الحدیث ، »لرؤ�ا الصالحةا«، قالوا: وما المبشرات؟ قال: »لم یبق من النبوة إال المبشرات«

�ظاهره یدل على أن الرؤ�ا �شرى على اإلطالق، ولیس �ذلك، فإن الرؤ�ا الصادقة قد تكون 
ا �ه ورحمة، المؤمن رفقً  -تعالى- ال تسر رائیها، و�نما یر�ها هللا -تعالى- منذرة من قبل هللا

 ،سأل عنها من له أهلیة ذلك لیستعد لنزول البالء قبل وقوعه، فإن أدرك تأولها بنفسه، و�ال
فكتب  ،وهو �مصر رؤ�ا ألحمد بن حنبل تدل على محنته -رضي هللا عنه-وقد رأى الشافعي 

{لُهُم اْلُبْشرى ِفي اْلَحیاِة : -تعالى- إلیه بذلك لیستعد لذلك، وقد تقدم في یونس في تفسیر قوله
ْنیا} على األغلب، �هللا  ةبخاري مخرج] أنها الرؤ�ا الصالحة. وهذا وحدیث ال٦٤[یونس:  الدُّ
 ".أعلم

عثمان أنه تصیبه بلوى �عد أن �شره �الجنة من أجل أن  -علیه الصالة والسالم-قد أخبر النبي 
 �ستعد لها.

أو على  أحسن هللا إلیك، هل یؤخذ من هذا لو ائتمن اإلنسان شخص على سر مثًال  طالب:
أن �خبر  -المؤتمن-أمر یتعلق �شخصیة ثالثة فیه �شرى له، وقال: ال تخبره، هل للثاني هذا 

لیستعد �ه حتى �أخذ  ؛صد�قه على أن یبشره أن �حذر من هذا البالء الذي سیوقع �ه األول
 ؟تعتبر خیانة أمحذره 

 الفائدة من ائتمانه؟ وما
أنا -ذا الشخص سیحصل له �شرى من قبلي الفائدة من ائتمانه أن �خبره أن ه طالب:

، أو سیحصل له ابتالء مني، فیود الثاني أن �خبره بهذا األمر حتى �ستعد -الشخص األول
 لهذا البالء؟
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على �ل حال؛ إذا �ان الذي یبتلیه ظلًما له وعدواًنا �حذر منه مهما استأمنه على ذلك، إذا أراد 
ر لیأخذ حذره، و�نصح اآلخر، ال على سبیل النمیمة، وال أن یبتلیه ظالًما له معتدً�ا علیه، �حذ

خذ حذره، و�ن �ان ما فیه �شرى، وال �ضر اآلخر، فإن أخبر أعلى سبیل اإلفساد بینهم، ولكن لی
 �طر�ق مناسب �عني غیر صر�ح لیجمع بین المصلحتین، فال �أس.

روى البخاري عن أبي سلمة قال: لقد �نت أرى الرؤ�ا فتمرضني حتى سمعت  :الحاد�ة عشر"
صلى هللا علیه -أ�ا قتادة �قول: وأنا �نت ألرى الرؤ�ا فتمرضني حتى سمعت رسول هللا 

 ،فإذا رأى أحد�م ما �حب فال �حدث �ه إال من �حب ،الرؤ�ا الحسنة من هللا«�قول:  -وسلم
فإنها لن  ،اوال �حدث بها أحدً  ،ولیتفل ثالث مرات ، من شرهاو�ذا رأى ما �كره فلیتعوذ �اهلل

 ."»تضره
 .........طالب:

 �خبر بها الناصح اللبیب له الذي ال یترتب على إخباره حسد له.
قال علماؤنا: فجعل هللا االستعاذة منها مما یرفع أذاها، أال ترى قول أبي قتادة: إني �نت ألرى "

ا. وزاد مسلم من من الجبل، فلما سمعت بهذا الحدیث �نت ال أعدها شیئً  الرؤ�ا هي أثقل علي
إذا رأى أحد�م الرؤ�ا �كرهها «أنه قال:  -صلى هللا علیه وسلم-روا�ة جابر عن رسول هللا 

ولیتحول عن جنبه الذي �ان  ،اولیتعوذ �اهلل من الشیطان ثالثً  ،افلیبصق عن �ساره ثالثً 
إذا رأى أحد�م ما �كره «قال:  -صلى هللا علیه وسلم-عن النبي  وفي حدیث أبي هر�رة، »علیه

 . »فلیقم فلیصل
قال علماؤنا: وهذا �له لیس �متعارض، و�نما هذا األمر �التحول، والصالة ز�ادة، فعلى الرائي 

ألنه إذا صلى تضمن فعله للصالة جمیع  ؛أن �فعل الجمیع، والقیام إلى الصالة �شمل الجمیع
ألنه إذا قام إلى الصالة تحول عن جنبه، و�ذا تمضمض تفل و�صق، و�ذا قام إلى  ؛تلك األمور

في أن �كفیه شرها في حال هي أقرب األحوال إلى  -تعالى- الصالة تعوذ ودعا وتضرع هلل
 اإلجا�ة، وذلك السحر من اللیل".

 .ا، جزاك هللا خیرً -إن شاء هللا-اللهم صل على محمٍد، �كفي 


