
 



 



 

 

 

 

  فىائد مستنبطة من قصة ًىسف
 

 

 

  .الحؿد هلل، وصؾك اهلل طؾك محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ

  بعد: أما

 والؿرسؾقـ، وطؾك جؿقع إكبقاء ملسو هيلع هللا ىلص ففذه فقائد مستـبطة مـ قصة يقسػ

فا طؾقـا مبسقصة، وقال يف آخرها:   وئ ەئ ەئ ائ﴿فنن اهلل تعالك قصَّ

 .[111]يقسػ:  ﴾ۇئۆئ ۇئ وئ

وأحؽام كافعة، وتقجقفات إلك  ،مـف إلك معانٍ  والعربة ما يعترب بف، ويعرب

 الخقرات وتحذير مـ الفؾؽات.

 ڇ ڇ﴿فا اهلل بؼقلف: صَّ وقصص إكبقاء كؾفا كذلؽ، لؽـ هذه الؼصة َخ 

  .[7]يقسػ:  ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

لؿا فقفا مـ  :ـ يسلل ويريد الفدى والرشادآيات وطرب مـقطة لؽؾ مَ  فوهاف

 حةـإلك م محـةمحـة إلك محـة، ومـ ، ومـ إلك حالٍ  التـؼالت مـ حالٍ 

، ومـ فرقة وشتات إلك اجتؿاع وإدراك ٍؽ ؾْ ومُ  ز  إلك طِ  ة وِرق  ومِـَّة، ومـ ذلَّ 

، ومـ غايات، ومـ حزن وترح إلك سرور وفرح، ومـ رخاء إلك جدٍب 

، إلك غقر ذلؽ مؿا اشتؿؾت طؾقف هذه إلك سعةٍ  إلك رخاء، ومـ ضقٍؼ  جدٍب 

  .الؼصة العظقؿة

 وبقَّـفا. ،ووضحفا ،فاصَّ ـ قَ ك مَ فتبار



 

 

 

 

  فىائد مستنبطة من قصة ًىسف
 

  .أن فوها أصوًًل لعلم تعبور الرؤيا :فمن فوائد هذه السورة  (1)

والعبقر مـ  ،حسـ الػفؿ :فنن طؾؿ تعبقر الرؤيا طؾؿ طظقؿ مفؿ مبـاه طؾك

 وبحسب ،بحسب حال الرائل :إلػاظ والؿحسقسات والؿعـقيات أو ما يـاسبفا

  الققت والحال الؿتعؾؼة بالرؤيا.

تلويؾ  :بعؾؿف بتلويؾ إحاديث وقد أثـك اهلل طؾك يقسػ 

  .وإحاديث الؿتعؾؼة بتعبقر الرؤيا ،أحاديث إحؽام الشرطقة

 ـوالػرق بقـ إحالم، التل هل أضغاث أحالم ٓ تلويؾ لفا، مثؾ ما يراه مَ 

 رفنكف كثقًرا ما يرى يف مـامف مـ جـس ما يػؽ ،يػؽر ويطقؾ تلمؾف لبعض إمقر

  .بف يف يؼظتف

  .ٓ تعبقر لف ففذا الـقع الغالب طؾقف أكف أضغاث أحالمٍ 

ما يؾؼقف الشقطان طؾك روح الـائؿ مـ الؿرائل الؽاذبة  :وكذلك ىوع آخر

 ففذه أيًضا ٓ تعبقر لفا، وٓ يـبغل لؾعاقؾ أن يشغؾ هبا فؽره، :والؿعاين الؿتخبطة

 .طـفا ؾفكبؾ يـبغل لف أن يُ 

 ؾفؿفا اهلل لؾروح طـد تجردها طـ البدنففل إلفامات يُ  :صحوحةوأما الرؤيا ال

 لإلكسان لقػفؿ هبا ما يـاسبفا.  ُؽ ؾَ يضرهبا الؿَ  ،مضروبة وقت الـقم، أو أمثاٌل 

 .وقد يرى الشلء طؾك حؼقؼتف ويؽقن تعبقره هق ما رآه يف مـامف

 صؾةأططاه اهلل مـ العؾؿ ما يؿقز بف بقـ الؿرائل الصحقحة والبا ملسو هيلع هللا ىلصفققسػ 

  .والحؼ والباصؾ مـفا



 

 

 

 

  فىائد مستنبطة من قصة ًىسف
 

  :ًللة على تعبور الرؤيا من وجوهوهذه القصة فوها الد  

 ې ې ۉ ۉ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصرؤيا يقسػ التل قصفا طؾك أبقف يعؼقب  :أحدها

  .[4]يقسػ:  ﴾ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې

  .وبقسائؾفا التل تتؼدم طؾقفا ،وما تمول إلقف ،بغاياهتا ملسو هيلع هللا ىلصيعؼقب  فػسرها

  .أبل يقسػ وأمف: ـفػسر الشؿس والؼؿر ب

  .إخقتفـ: والؽقاكب إحد طشر ب

 .لفا أن الجؿقع لقسجدون لققسػ ويخضعقن لفآن الحال سقؽقن مأو

 ورفع أبقيف طؾك ،ا حصؾ آجتؿاع ودخؾ أبقه وأمف وإخقتف مصرولفذا لؿَّ  

جًدا، وقال يقسػ متذكًرا ذلؽ التعبقر والتػسقر: الجؿقع لف ُس  رَّ العرش َخ 

 .[111]يقسػ:  ﴾ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿

 ًؿا تعظقًؿا بؾقًغا طـدعظَّ أن يؽقن مُ  إلك تصؾ بققسػ الحال وهذا أمر طظقؿٌ 

 أبقيف وإخقتف، وكذلؽ طـد الـاس.

العؾؿ الؽثقر  :وهذه الغاية تستدطل وسائؾ ومؼدمات ٓ تحصؾ إٓ هبا وهق

 ،حؼ اهللوآجتباء مـ اهلل، والؼقام ب ،واإلخالص ،والعؿؾ الصالح ،العظقؿ

  .وحؼقق الخؾؼ

 ٿ﴿فؾفذا قال سبحاكف يف ذكر السبب الؿقصؾ لفذه الغاية الجؾقؾة: 

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

  .[6]يقسػ:  ﴾ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ



 

 

 

 

  فىائد مستنبطة من قصة ًىسف
 

 ،وإطؿال الصالحة ،يعـل: ٓ بد أن يتؿ اهلل طؾقؽ كعؿتف بتعؾقؿ العؾقم الـافعة

والؿؼامات الجؾقؾة، فبشره  ،الجؿقؾةوحصقل إخالق  ،وآجتباء مـ اهلل

 ثؿ بالقصقل إلك الرفعة يف الدكقا وأخرة. ،بحصقل هذه إمقر

هذا التعبقر مـ يعؼقب لققسػ بشارة لف وتسفقؾ لؿا سقـالف مـ  ويف ضؿـ

 ـ َطؾَِؿ أن الؿؽاره والؿشؼاتفنن مَ  :ويف السجـ ،الؿشؼات والؽروب مع إخقتف

تسؾَّك وهاكت طؾقف مشؼتفا، وسفؾت طؾقف وصلهتا،  :ػضل إلك الخقر والراحاتتُ 

  .شلء طظقؿببذلؽ مـ الؾطػ والرْوح  َؾ صَّ وَح 

 ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ﴿وهذا مـ جؿؾة الؾطػ الذي أشار إلقف يقسػ يف ققلف: 

  .[111]يقسػ:  ﴾﮶﮷

ـال إٓ بالقسائؾ أن الؿراتب العالقات ٓ تُ  :وهذا مـ مؼتضك حؽؿة اهلل

 .[6]يقسػ:  ﴾چ چ ڃ ڃ﴿الجؾقؾة، ولفذا قال: 

يقسػ  بشارة طظقؿة لقعؼقب وأم   :ومن فوائد هذا التعبور لرؤيا يوسف

  .وإخقتف بحصقل الرفعة والصالح والخقر

  .مـ أكابر إكبقاء وأفاضؾ إصػقاء ملسو هيلع هللا ىلصفقعؼقب 

حقث شبفت  :وأمف لفا مـ الخقر والصالح والرفعة يف الدكقا وأخرة

 قلقـ. طؾك اختالف الؼ ،بالشؿس أو بالؼؿر

فؿ مـ إذية قفؿ وأخقوإخقة يقسػ وإن كان قد جرى مـفؿ يف حؼ أب

 ا طـفؿ، واستغػر اهللقَ ػَ ولؽـ أباهؿ وأخاهؿ طَ  ،والعؼقق والؼطقعة ما جرى

  .تعالك أرحؿ الراحؿقـ لفؿ، واهلل



 

 

 

 

  فىائد مستنبطة من قصة ًىسف
 

 فالشؿس والؼؿر والـجقم تضؿـت الـقر وآرتػاع، ولؽـفا متػاوتة يف كقرها

 إبقيـ وبقـ اإلخقة.بحسب التػاوت بقـ 

مـ خقر الدكقا  ملسو هيلع هللا ىلصهذه الرؤيا تضؿـت ما حصؾ لققسػ  أنَّ  :فالحاصل

والقسائؾ والؿــ التل أوردهتا هذه إمقر  ،وأخرة، والؿؼامات العظقؿة

 وما حصؾ ٕبقيف وإخقتف مـ مشاركتف يف خقر الدكقا وأخرة، واهلل تعالك أطؾؿ.

 

 عبد الرحمن بن ىاصر بن سعدي

 

 

 

 

 

│ 



 

 

 

 

  فىائد مستنبطة من قصة ًىسف
 

 

 األول الفصل
 الَفَتًني رؤيا وأما

 

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ﴿: قال أحدهؿا حقث

  .[36]يقسػ:  ﴾ائەئ ائ ى ى ې

 ا شاهدوا مـ إحساكف لألشقاءبتلويؾ رؤياهؿا لؿَّ  يبؾغفؿافتؾطػقا لققسػ أن 

  .وإحساكف إلك الخؾؼ

 بتفكف يـجق مـ سجـف، ويعقد إلك مرتأ :فػسر رؤيا مـ رأى أكف يعصر خؿًرا

  .وخدمتف لسقده، فقعصر لف العـب الذي يمول إلك الخؿر

 فقؼتؾ ثؿ يصؾب فتلكؾ الطقر مـ رأسف. :وفسر رؤيا أخر

  .: رؤياه جاءت طؾك وجف الحؼقؼةفاألول

 ومع قتؾف يصؾب وٓ يدفـ ،كف يؼتؾأرؤياه جاءت طؾك وجف الؿثال، و :واآلخر

الؿعاين  طؾكقب والغقص حتك تلكؾ الطققر مـ رأسف، وهذا مـ الػفؿ العج

 الدققؼة.

وٓ تتؿؽـ السباع والطققر  ،وذلؽ أن العادة أن الؿؼتقل يدفـ يف الحال

ؼتؾ وٓ يدفـ سريًعا حتك يصؾ إلك هذه هذا سقُ  أنَّ  ؿَ فِ ػَ مـ إكؾ مـف، فَ 

الحال، ويف هذا مـ فضقحتف وخزيتف وسقء مصقره الدكققي ما تؼشعر مـف 



 

 

 

 

  فىائد مستنبطة من قصة ًىسف
 

هذه الرؤيا صحقحة ٓ بد مـ وققطفا، قال لفؿا:  أنَّ  ؿَ ؾِ الجؾقد، وحقث طَ 

 ، وهذا مـ كؿال طؾؿف لؾتعبقر الذي[41:]يقسػ ﴾ۓ ے ے ھ ھ﴿

وأما الؿـاسبة يف ذلؽ أن  :ويؼقـ طـ طؾؿٍ  رُ عبَّ وتقهؿ وإكؿا يُ  ـ  ٓ يعرب طـ ضَ 

وإكؿا تتـاول الؿقت إذا لؿ يؽـ طـده أحد، وهذا إكؿا  ،الطققر ٓ تؼرب الحل

 قتؾف وصؾبف.يؽقن بعد 

ا طؾقف رؤياهؿا،  :ومن كمال يوسف وىصحه وفطنته العجوبة أهنؿا لؿا قصَّ

 ېئ ېئ ېئ﴿فؼال:  ووطدهؿا بتعبقرها، بلسرع وقٍت  ،تلكك يف تعبقرها

، فقطدهؿا بتعبقرها قبؾ [37]يقسػ:  ﴾یجئ ی ی ی ىئ ىئ ىئ

لقطؿئـا ويشتاقا إلك تعبقرها، ولقتؿؽـ  :أول صعام يلتقفؿا مـ خارج السجـ

 هؿ  ـ دطقهتؿا لقؽقن أدطك لؼبقل الدطقة إلك اهلل، ٕن الدطقة لفؿا إلك اهلل أم

  .مـ تعبقر رؤياهؿا

 بأمرين: هللا إلى فدعاهما

بحالف وما هق طؾقف مـ القصػ الجؿقؾ الذي أوصؾف إلك هذه  أحدهما:

 حت جت يب ىب مب خب حب يئجب ىئ مئ حئ﴿الحال الرفقعة، بؼقلف: 

 ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ جث يت ىت مت خت

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 .[38 - 37]يقسػ:  ﴾ڤ

 ڦ ڦ﴿دطاهؿا بالربهان الحؼقؼل الػطري، فؼال:  األمر الثاين:

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ



 

 

 

 

  فىائد مستنبطة من قصة ًىسف
 

 ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 .[41-39]يقسػ:  ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ کگ ک

 ؿ العؾقي والسػؾل الؿستحؼبالؽؿال مـ كؾ وجف، وبالؼفر لؾعال دَ قحَّ فنن مـ تَ 

 لعبادتف وأمرهؿ هبا، ولف الحؽؿ طؾك طباده لأللقهقة الؽامؾة، الذي خؾؼ الخؾؼ

يف الدكقا وأخرة، هق الذي ٓ تـبغل العبادة إٓ لف وحده دون الؿعبقدات 

طقن إلفقَّ  تفا، ولقس فقفا مـ معاين اإللفقة الـاقصة الؿتػرقة التل كؾ ققم َيدَّ

 ،وإكؿا هل أسؿاء اصطؾحقا طؾك تسؿقتفا: أسؿاء بال معانٍ  ،ؼاقشلء وٓ استح

دطقهتؿا إلك اهلل أولك بالتؼديؿ طؾك تػسقر رؤياهؿا وأكػع لفؿا  ملسو هيلع هللا ىلصفرأى 

 ولغقرهؿا.

 

 

 

 

│ 

 



 

 

 

 

  فىائد مستنبطة من قصة ًىسف
 

 
 الثانٌ الفصل

 امللك رؤيا وأما
 

يلكؾفـ سبع بؼرات طجاف، وسبع سـبالت  سؿانٍ  فنكف رأى سبع بؼراٍت 

 !!ؾقفـ سبع سـبالت يابسات ضعقػات، ففالتفخضر يلكؾفـ ويستقلل ط

وجؿع لفا كؾ مـ يظـ فقف الؿعرفة، فؾؿ يؽـ طـد أحد مـفؿ طؾؿ بتعبقرها، 

 .[44]يقسػ:  ﴾پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ﴿وقالقا: 

ـ الذي خرج مـ السجـ لحالة يقسػ، وما هق طؾقف مـ وبعد هذا تػطَّ 

ساه الشقطان ذكر ربف، والعؾؿ بالتعبقر، وتػطـ لقصقتف التل أك ،العؾؿ العظقؿ

اشتفاره، وتؿقزه  لحؽؿة قد فصح أمرها، وأكف ٓ يخرج مـ السجـ إٓ بعد

 . ِؽ ؾِ العظقؿ طؾك الـاس كؾفؿ بتعبقر رؤيا الؿَ 

كف كػقؾ بؿعرفة أو ،ؽ أن يرسؾف إلك يقسػفطؾب هذا الرجؾ مـ الؿؾِ 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ا جاء يقسػ قال لف: تػسقره، فؾؿَّ 

 .[46]يقسػ:  ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

اكتظار ذلؽ يف ؽ والـاس معف أرسؾقين إلقؽ لتػسرها لفؿ، وهؿ فنن الؿؾِ 

 ﴾چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿متشقققـ إلقف غاية التشقق، ولفذا قال: 

ما أهؿَّ  [46]يقسػ: 
 ؽ وأزطجف وَٓطف.الؿؾِ  



 

 

 

 

  فىائد مستنبطة من قصة ًىسف
 

رها يقسػ   ، وزادهؿ مع التػسقر حسـ العؿؾ هبا وحسـملسو هيلع هللا ىلصفػل الحال فسَّ

 ن البؼر السؿان والسـابؾ السبع الخضرات هل سـقن رخاءالتدبقر: فلخربهؿ أ

 وخصب متقالقات، تتؼدم طؾك السـقـ الؿجدبات، وأن البؼر العجاف والسـابؾ

فقف يغاث  ن بعد هذه السـقـ الؿجدبات طامٌ أالقابسات سـقن جدب تؾقفا، و

 كف يـبغل لفؿ يف السـقـ الؿخصبات أن يـتفزوا الػرصةأالـاس وفقف يعصرون، و

 ويعدوا العدة لؾسـقـ الشديدات فقزرطقن زروًطا هائؾة أزيد بؽثقر مـ الؿعتاد،

 .[47]يقسػ:  ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ولفذا: 

أن جؿقع السـقـ يزرع الـاس، لؽـف أراد مـفؿ أن يزرطقا  :ومن المعلوم

 تزروًطا كثقرة، ويبذلقا ققاهؿ يف كؾ ما يؼدرون طؾقف، وأهنؿ يحتاصقن يف الغالَّ 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿فؼال:  ،التحصقـ وآقتصادإذا حصؾت ب

، أي: احػظقا الحاصالت مـ الزرع حػًظا تسؾؿ بف [47]يقسػ:  ﴾ژ ژ

مدة -مـ الػساد والسقس بلن تبؼك يف سـابؾفا، ويؼتصدون يف هذه الؿدة 

 يف اإلكػاق، بؾ يلكؾقن الؼؾقؾ ويحػظقن الؽثقر. نفال يسرفق -الرخاء

سقليت سبع سـقـ مجدبات شديدات  وإن بعد هذه السـقـ الؿخصبات

تشؿؾ الديار الؿصرية وما حقلفا، وإهنا تلكؾ ما قدم لفا مؿا حػظ يف سـقـ 

  .﴾ڱ ڱ ڳ ڳ﴿ الخصب

والؿـاسبات  تؼدم أن الرؤيا تعرب بحال رائقفاأكف كؿا  :ووجه المناسبة

ؽ الذي تتعؾؼ بف أركان الرطقة وأمقرها، ؽالرائل لفا الؿؾِ ف ،الؿتعؾؼة هبا

 بؾ تشؿؾ الـاس والرطقة. ،ذا كاكت رؤياه لقست خاصة لفولف
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 وجهين: من البقر في  ًاظاهر بالسنين والسنابل البقرات ثفسير في املناسبة ووجه

 والحروث والزروع ،حرث طؾقفا إرضهنا هل التل يف الغالب يُ أ أحدهما:

 وتقابعفا تبع لؾسـقـ يف خصبفا وجدهبا.

لؾسـقـ أيًضا،  ا تبعٌ فَ ػُ جَ ا وطِ فَ ـُ ؿَ اشل التل ِس البؼر مـ الؿق والوجه الثاين:

وكذلؽ السـابؾ تزهق  :وإذا أجدبت طجػت وَهِزَلْت  ،فنذا أخصبت سؿـت

الزروع وتؽؿؾ وتـؿق مع كثرة الؿاء والسـقـ الؿخصباِت، وتضعػ وتقبس 

مع السـقـ الؿجدبات، فؽاكت رؤياه يف البؼرة والسـابؾ مـ أوصاف السـقـ 

 وكؿق الزرع ،ذكر القسائؾ والغايات، فالحرث لألراضل وسقؾةومـ  ،وآثارها

 مـ ذلؽ والؿؼصقد. وحصقل السؿـ يف الؿقاشل هق لغايةٍ 

، [49]يقسػ:  ﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿وأما ققلف: 

ويزول طـفا  ،تعقد إراضل خصبفا ،أي: يحصؾ لؾـاس فقف غقث مغقث

فدل هذا الؼقد  :السبعجدهبا، وذلؽ ملخقذ مـ تؼققد السـقـ الؿجدبات ب

تقالل سبع  زيؾ شدهتا ويرفع جدهبا، ومعؾقم أنَّ طؾك أكف يؾل هذه السبع ما يُ 

ت والزروع وكحقها قابسـقـ مجدبات ٓ يبؼك يف إرض مـ آثار الخضر والـ

ٓ قؾقاًل وٓ كثقًرا، وٓ يرفع هذا الجدب العظقؿ إٓ غقث طظقؿ، وهذا ضاهر 

 ؽ.ا، أخذه مـ رؤيا الؿؾجد  

طؾقفا لؿ يذكروا هذا الؿعـك  ومـ العجب أن جؿقع التػاسقر التل وقػُت 

جاءه وحل خاص يف هذا العام الذي  ملسو هيلع هللا ىلصمع وضقحف، بؾ قالقا: لعؾ يقسػ 

وهلل -بؾ هق  ،فقف يغاث الـاس وفقف يعصرون، وإمر ٓ يحتاج إلك ما ذكروه



 

 

 

 

  فىائد مستنبطة من قصة ًىسف
 

 جعؾ هذا التعبقرضاهر مـ مػفقم العدد، وأيًضا ضاهر مـ السقاق، فنكف  -الحؿد

 والتػسقر تقضقًحا لرؤيا الؿؾؽ.

 :ثؿ اطؾؿ أن رؤيا الؿؾؽ وتعبقر يقسػ لفا، وتدبقره ذلؽ التدبقر العجقب

وطؾك الـاس، فؾقٓ هذه  ،مـ رحؿة اهلل العظقؿة طؾك يقسػ، وطؾك الؿؾؽ

وا الرؤيا وهذا التعبقر والتدبقر لفجؿت طؾك الـاس السـقن الؿجدبات قبؾ أن  يعد 

 جاورها. ا طدهتا، فقؼع الضرر الؽبقر طؾك إقطار الؿصرية وطؾك مالف

فصار ذلؽ رحؿة هبؿ وبغقرهؿ مـ الخؾؼ، أٓ ترى كقػ شؿؾ الجدب 

 وغقرها، حتك احتاجقا إلك ،وفؾسطقـ ،البالد الؿصرية، وشؿؾ البالد الشامقة

آكتقال مـ مصر، واحتاج يقسػ أن يؼدر لؾجؿقع ويقزع طؾقفؿ تقزيًعا 

، فقف الرفؼ بالجؿقع واإلبؼاء طؾقفؿط ًٓ   ؟!اد

وكان هذا العؾؿ العظقؿ مـ يقسػ هق السبب إطظؿ يف خروجف مـ 

إرض يتبقأ مـفا وتؿؽقـف مـ  ،السجـ، وتؼريب الؿؾؽ لف مـ اختصاصف بف

 ، وهذا مـ إحساكف، واهلل ٓ يضقع أجر الؿحسـقـ، ومع هذا الػضؾحقث يشاء

 ويختص  ، يصقب برحؿتف مـ يشاء مؿـ يختاره -فضؾ اهلل أطظؿ مـ ذلؽ-

 ويجؿع لف خقر الدكقا وأخرة.
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 الثالث الفصل

 القصة هذه فىائد ومن
 

أكف يتعقـ طؾك اإلكسان أن يعدل بقـ أوٓده، ويـبغل لف إذا كان يحب ( 2)

 َّٓ  يػضؾف بؿا يؼتضقف الحب أحدهؿ أكثر مـ غقره أن يخػل ذلؽ ما أمؽـف، وأ

 هؿ بف، واتػاقفؿبشلء مـ إشقاء، فنكف أقرب إلك صالح إوٓد وبر   مـ إيثارٍ 

  .فقؿا بقـفؿ

 ا ضفر إلخقة يقسػ مـ محبة يعؼقب الشديدة لققسػ وطدم صربهولفذا لؿَّ 

 وخقؿ: وهق التػريؼ بقـف وبقـ أبقف، فؼالقا: سعقا يف أمرٍ  :طـف واكشغالف بف طـفؿ

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿

 .[9 -8]يقسػ:  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

ا: أن السبب الذي حؿؾفؿ طؾك ما فعؾقا بققسػ مـ وهذا صريح جد  

 :هق تؿققزه بالؿحبة، خالف ما ذكر كثقر مـ الؿػسريـ :التػريؼ بقـف وبقـ أبقف

وسقء  ،لمية الؽريؿة فنكف مـاٍف  :يقسػ أخربهؿ برؤياه، فحسدوه لذلؽ أنَّ 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ُف أبقه، فؼال: ضـ بققسػ حقث استؽتؿ

وأطؼؾ مـ أن يخربهؿ هبا، ولؽـ كثقر مـ  ر  ، فققسػ أبَ [5]يقسػ:  ﴾ڀڀ پ

 يف الـصقص الشرطقة تلمؾٍ  مـ الـاس، مع أن أقؾَّ  طؾك كثقرٍ  ُج روَّ اإلسرائقؾقات تُ 

 عؾؿفؿ ببطالهنا.يُ 
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تؿققز يعؼقب  الذي حؿؾ إخقة يقسػ طؾك ما فعؾقا هق أنَّ  :والمقصود

وهؿ يعؾؿقن أكف ٓ يحؾ لفؿ،  ،ومع هذا فال يحؾ هذا إمر الشـقع :ققسػل

وتقبقا إلك اهلل بعده، فؾفذا قالقا:  ،ولؽـفؿ قالقا: افعؾقا هذا الجرم العظقؿ

  .[9]يقسػ:  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿

 ولق أضؿر أكف سقتقب ،يؽقن حالةٍ  وهذا ٓ يحؾ أن يقاقع العبد الذكب بلي  

بف، فنذا وقع وجبت التقبة مـف. ولعؾ مـ حؽؿة اهلل مـف، فالذكب يجب اجتـا

ره طؾقف مـ الػرقة التل أحدثت لف مـ الحزن والؿصقبة  ورحؿتف بقعؼقب ما قدَّ

 لـعؿة طـد حصقل آجتؿاعاؽقن تول :لؿؼاماتف يف الدكقا وأخرة رفعةً  :ما أحدثت

ولده يقسػ  والثـاء طؾك اهلل هبا، ولقصؾ ،والشؽر الؽثقر ،لفا الؿققع إكرب

 ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ﴿ة، ؾإلك ما وصؾ إلقف مـ الؿؼامات الجؾق

 .[216]البؼرة:  ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 ٻ ٻ﴿لؼقلف:  :همؿا يخشك ضرّ  زِ طؾك التحر   الحث   :فوائدالومن ( 3)

 ، وما فقفا مـ التلكقد طؾقفؿ[5]يقسػ:  ﴾ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

سال أخقف بـقامقـ بعد ذلؽ، أخذ يف حػظف حقـ أرسؾف معفؿ، ثؿ طـد إر

طفقدهؿ ومقاثقؼفؿ طؾك ذلؽ. فاإلكسان ملمقر بآحرتاز، فنن َكَػَع فذاك، 

 كػسف. العبدُ  ؿِ ؾُ وإٓ لؿ يَ 

أن يـظر إلقف مـ  :مـ الحزم إذا أراد العبد فعاًل مـ إفعال أنَّ  ومنها: (4)

ظـ ٓ يضر جؿقع كقاحقف، ويؼدر كؾ احتؿال مؿؽـ، وأن آحرتاز بسقء ال

 ك ضرره.خَش إذا لؿ يحؼؼ، بؾ يحرتز مـ كؾ احتؿال يَ 
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إذا كاكت الؼرائـ تدل طؾقف وتؼتضقف كؿا يف -ولق تضؿـ ضـ السقء بالغقر 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿هذه أية، وكؿا ققيت الؼرائـ يف ققلف: 

الم يعؼقب فنكف سبؼ لفؿ يف أخقف ما سبؼ، فال يُ  :-[64]يقسػ:  ﴾ڀڀ ڀ پ

 .مـفؿ تػريط وٓ تعد   ذا الظـ، وإن كاكقا يف إخ إخقر لؿ يجرِ إذا ضـ هبؿ ه

ويتسؾسؾ  ،خرالحذر مـ الذكقب التل يرتتب طؾقفا ذكقب أُ  ومنها:( 5)

يف  :كػس فعؾفؿ فقف طدة جرائؿ فكؿا فعؾ إخقة يقسػ بققسػ، فنك ،شرها

 ا جرىحؼ اهلل، ويف حؼ والديِف وقرابتف، ويف حؼ يقسػ، ثؿ يتسؾسؾ كذهبؿ كؾؿ

ذكر يقسػ وقضقتف، أخربوا هبذا الؽذب الػظقع، ولفذا حقـ تابقا وخضعقا 

 .[97]يقسػ:  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿وصؾبقا مـ أبقفؿ السؿاح 

أن بعض الشر أهقن مـ بعض: فحقـ اتػؼقا طؾك التػريؼ بقـ  ومنها:( 6)

 ہ ۀ﴿يقسػ وأبقف، ورأى أكثرهؿ أن الؼتؾ يحصؾ بف اإلبعاد إبدي، 

 ﴾﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

ولفذا لؿا وردت السقارة الؿاء وأدلك  :، فخػػ بف الشر طـفؿ[11]يقسػ: 

، وكان إخقتف [19]يقسػ:  ﴾ڱں ڱ﴿واردهؿ دلقه تبشر بقجقده، وقال: 

 ھ ہ ہ ہ﴿معفؿ  امـّا وتبايعق َؼ بِ أَ حقلف فؼالقا: إكف غالم 

 . [21]يقسػ:  ﴾ے ے ھ ھ ھ

 صقرة أن يحتػظ بف لئال ،لكقد طؾك مشرتيف مـفؿوالت ،وإكؿا قصدهؿ إبعاده

  .يفرب
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فحقـ رآه رغب  ،يف مصر طؾك طزيزها أن الذي أخذه باطف :ومن لطف اهلل

 ﴾ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿ا وأحبف، وقال ٓمرأتف: فقف جد  

متجرًدا  ،ك مـ إطؿال الشاقة وغقرهاعػً مُ  ،، فبؼل مؽرًما طـدهؿ[21]يقسػ: 

 ې ې ۉ ۉ ۅ﴿ولفذا قال:  :طػ بققسػلؾخقر، وهذا مـ الؾ

  .[21]يقسػ:  ﴾ىائ ى ې ې

لقؽقن أساًسا  :فؽان تػرغف طـد العزيز مـ أسباب تعؾؿف لؾعؾقم الـافعة

لؿا بعده مـ الرفعة يف الدكقا وأخرة، كؿا أن رؤياه مؼدمة الؾطػ، وكؿا أن 

 ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿اهلل أوحك إلقف حقـ ألؼاه إخقتف يف الجب 

 .[15]يقسػ: 

كف سقصؾ إلك أن يـبئفؿ بلمرهؿ وهؿ أوهذه بشارة لف بالـجاة مؿا هق فقف، و

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿ٓ يشعرون، وقد وقع ذلؽ يف ققلف: 

 إلك آخر أيات، وألطاف الؿقلك ٓ تخطر طؾك البال. [89]يقسػ: ﴾ڎ

ٓ بـؼص البداية، وذلؽ  ،أن العربة يف حال العبد بؽؿال الـفاية ومنها:( 7)

إخقة يقسػ جرى مـفؿ ما جرى مـ هذه الجرائؿ، لؽـ يف آخر أمرهؿ  أنَّ 

 :آستغػار ومـ والديفؿ ،وهنايتف تابقا إلك اهلل وصؾبقا السؿاح مـ أخقفؿ يقسػ

 وأوصؾفؿ إلك الؽؿال ،اهلل طـفؿ اوالعػق الؽامؾ، فعػ امّ فحصؾ لفؿ السؿاح التَّ 

 الالئؼ هبؿ.

لف غقر واحد مـ الؿػسريـ يف تػسقر إن اهلل جعؾفؿ أكبقاء: كؿا قا قول:

 .طشر إهنؿ إخقة يقسػ آثـا :إسباط
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ٕن الؿراد  :: بؾ كاكقا ققًما صالحقـ كؿا قالف آخرون، وهق الظاهروقول

 ِٓد يعؼقب آثـل طشرٕوبإسباط قبائؾ بـل إسرائقؾ، وهق اسؿ لعؿقم الؼبقؾة 

 يف رؤيا يقسػ رآهؿ بؿـزلة ولفذا :إسباط وهؿ مـ إسباط مـفؿ، ففؿ آباءُ 

 وهذه صػة أهؾ العؾؿ واإليؿان، واهلل أطؾؿ. ،الؽقاكب يف إشراقفا وطؾقها

ولفذا تػسر رؤيا الشؿس والؼؿر والؽقاكب بالعؾؿاء والصالحقـ، وقد 

 تػسر بالؿؾقك والؿـاسبة ضاهرة.

 الصبرلؿراتب الصرب،  -صؾقات اهلل طؾقف-تؽؿقؾ يقسػ  ومنها:( 8)

طؾك أذية إخقتف، وما ترتب طؾقفا مـ ُبْعِده طـ  هوهق صرب :اًلضطراري

 أبقيف، وصربه يف السجـ بضع سـقـ. 

مع وجقد  -امرأة العزيز-طؾك مراودة سقدتف  ه: صربوالصبر اًلختواري

 ،وطؾق مـصبفا، وكقهنا هل التل راودتف طـ كػسف ،الدواطل الؼقية مـ جؿالفا

 شباب، ولقس طـده مـ قرابتف ومعارففوغؾؼت إبقاب، وهق يف غاية ريعان ال

 إصؾققـ أحد.

 الصادق واإلخالص الؽامؾ مـعف اإليؿان :ومع هذه إمقر ومع ققة الشفقة

 ﴾ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿مـ مقاقعة الؿحذور، وهذا هق الؿراد بؼقلف: 

، ففق برهان اإليؿان الذي يغؾب جؿقع الؼقى الـػسقة، فؽان هق [24]يقسػ: 

ضؾ إٓ ضؾف، وهق رجؾ دطتف  اهلل يف ضؾف يقم ٓ يظؾفؿمؼدم السبعة الذيـ 

 .(1)امرأة ذات مـصب وجؿال، فؼال: إين أخاف اهلل

                                                 

 (.1131، ومسؾؿ )(661) ( أخرجف البخاري1)
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بالـسقة الاليت قطعـ  طؾقف ثؿ بعد ذلؽ راودتف الؿرأة وراودتف، واستعاكت

زًما لف يف أحقالف، حتك قال ولؿ يزل اإليؿان مال ،أيديفـ، فؾؿ تحدثف كػسف

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿ما تقطدتف بؼقلفا: بعد

، فاختار السجـ طؾك [33 -32]يقسػ:  ﴾کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

مقاقعة الؿحظقر، ومع ذلؽ فؾؿ يتؽؾ طؾك كػسف بؾ استغاث بربف أن يصرف 

 إكف هق السؿقع العؾقؿ. ،طـف شرهـ، فاستجاب لف ربف فصرف طـف كقدهـ

رطقة فؼد كؿؾ مراتب العدل واإلحسان لؾ ،وكؿا أكف كؿؾ مراتب الصرب

حقـ تقلك خزائـ البالد الؿصرية، وكؿؾ مراتب العػق والؽرم حقـ قال لف 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿إخقتف: 

 ، فارتؼك[92 -91]يقسػ:  ﴾﮺ ﮹ ﮸ ﮶﮷ ﮵ ﮴ ﮲﮳ ۓ

ء إلك أطؾك مؼامات الػضؾ والخقر والصدق والؽؿال، وكشر اهلل لف الثـا ملسو هيلع هللا ىلص

 العالؿقـ.بقـ 

 

 

 

│ 

 



 

 

 

 

  فىائد مستنبطة من قصة ًىسف
 

 
 الزابع الفصل

 
 واكدفاع أن اإلخالص هلل تعالك أكرب إسباب لحصقل كؾ خقرٍ  ها:ومن( 9)

 ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ﴿، كؿا قال تعالك: كؾ شر  

، أي: الذيـ «الؿخؾِصقـ»، ويف الؼراءة إخرى [24]يقسػ:  ﴾ڇ

 الدار، وهؿا متالزمتان فلخَؾصفؿ إلخالصفؿ لف، أخؾصفؿ اهلل بخالصٍة ِذْكَرى

 صف مـ الشرور وطصؿف مـ السقء والػحشاء.فؿـ أخؾص هلل أخؾصُف وخؾَّ 

 :ما دلت طؾقف الؼصة مـ العؿؾ بالؼرائـ الؼقية مـ طدة وجقه ومنها:( 11)

 حقـ ادطت امرأة العزيز أن يقسػ راودها، وقال: هل راودتـل طـ كػسل :منها

حاكؿ هبذا الحؽؿ القاضح، وكاكت قد  ؿَ ؽَ أي: َح  :فشفد شاهد مـ أهؾفا

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿مراودهتا إياه:  قتشؼَّت قؿقص يقسػ و

 وأن الؿراودة صادرة ،ٕكف يدل طؾك إقبالف طؾقفا :[26]يقسػ:  ﴾ے ے ھ

، فؽان [27]يقسػ:  ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿مـف، 

ت قؿقصف مـ  ػر  ٕهنا تريده وهق يَ  :هذا هق القاقع مـفا ويفرب طـفا، فؼدَّ

 لحال، وبعد ذلؽ اطرتفت اطرتاًفادة يف تؾؽ اراوِ هنا هل الؿُ أخؾػف، فتبقـ لفؿ 

 مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ﴿ا، حقث قالت: تام  

 .[52 -51]يقسػ:  ﴾مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ



 

 

 

 

  فىائد مستنبطة من قصة ًىسف
 

ومـ العؿؾ بالؼرائـ وجقد الصقاع يف رحؾ أخقف، وحؽؿفؿ طؾقف بلحؽام 

 السرقة لفذه الؼريـة الؼقية.

ويفرب مـفا طـد كف يـبغل لؾعبد أن يبعد طـ أسباب الػتـ أ ومنها:( 11)

وققطفا، كؿا فعؾ يقسػ حقـ راودتف امرأة العزيز، واطؾؿ أن كثقًرا مـ 

 الؿػسريـ ذكروا يف تػسقر الربهان الذي رآه يقسػ، حقـ اطتصؿ طـ الػاحشة

إسرائقؾقات تـايف العؼؾ والديـ، وتـايف ما طؾقف الرسؾ مـ الؽؿال: حقث  -

ى لف جربيؾ يف الفقاء أو  ،ا إهبامقفو تبدى لف يعؼقب طاض  أ ،قال بعضفؿ: تبدَّ

 :ما أشبف ذلؽ مـ إمقر، التل لق حصؾت طؾك أفجر الـاس ٓمتـع مـ فجقره

  .فؽؾفا باصؾة

 ڦ ڦڦ ڤ ڤ﴿ما قالف بعضفؿ يف ققلف:  :وكذلك من األقوال الباطلة

وهذا تحريػ ضاهر، وصاحب هذا  ،، أي: هؿَّ أن يضرهبا[24]يقسػ:  ﴾ڦ

خشقة أن يؽقن فقف كؼص، وتـؼقص  :الؿعروف مـ الفؿ  الؼقل أراد الػرار 

  مَ والفقى وكحقها إذا قاومف العبد وقدَّ  إكبقاء محذور يف ذلؽ، فنن الفؿَّ 

 ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ طؾقف الخقف واإليؿان ففق كؿال، كؿا قال تعالك:

 ؛من هّم بسوئة فلم يعملها» مرفقًطا:« الصحقح»، وكؿا ثبت يف [46]الرحؿـ: 

ف لفا ٕجؾ كُ رْ أي: تَ ، (1)«كاملة، فإىه إىما تركها من جرائي  حسنةكتبها اهلل

 اهلل خقًفا مـ طؼابف ورجاء لثقابف مـ أكرب العبادات، واهلل أطؾؿ.

                                                 

 (.131(، ومسؾؿ )6491البخاري ) (1)



 

 

 

 

  فىائد مستنبطة من قصة ًىسف
 

 مـ الجؿال الظاهر الذي -صؾقات اهلل طؾقف-ما طؾقف يقسػ  ومنها:( 12)

 أيديفـ وأكربكف،ا، وحقـ رأتُف الـسقة قطعـ أخذ بُؾب  امرأة العزيز وشغػفا حب  

، ومـ الجؿال [31]يقسػ:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿وقؾـ: 

 الباصـ وهق العػة واإلخالص الؽامؾ والصقاكة.

إلك اهلل طـد خقف القققع يف فتـ  ئأكف يـبغل لؾعبد أن يؾتج ومنها: (13)

الؿعاصل والذكقب، مع الصرب وآجتفاد يف البعد طـفا، كؿا فعؾ يقسػ 

، [33]يقسػ:  ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿ودطا ربف قال: 

 ،وٓ ققة وٓ طصؿة إٓ باهلل، فالعبد ملمقر بػعؾ الؿلمقر لف وإن العبد ٓ حقل

 مع آستعاكة بالؿؾؽ الشؽقر. ،والصرب طؾك الؿؼدور ،وترك الؿحظقر

 

 

 

 

│ 

 



 

 

 

 

  فىائد مستنبطة من قصة ًىسف
 

 
 اخلامس الفصل

 
حقث  :فضؾ اإليؿان الؽامؾ والقؼقـ والطؿلكقـة باهلل وبذكره ومنها: (14)

لوجبت لف الثبات يف أمقره كؾفا، وآشتغال فقؿا هق ف ملسو هيلع هللا ىلصاتصػ هبا يقسػ 

بَصَدِدِه مـ وضائػف الحاضرة، وهق يف أحقالف وتـؼالتف مطؿئـ الؼؾب ثابت 

الـػس، لقس طـده قؾؼ لبعده طـ أبقف وأحبابف، مع ما يعؾؿف مـ شدة الشقق 

، وهق يعؾؿ الؿؽان يعؼقب هاوالحب الؿػرط بقـف وبقـ والديف، خصقًصا أب

 َّٓ   يحصؾ الؾؼاءالذي هق فقف، ويتؿؽـ مـ مراسؾتف، ولؽـ اقتضت حؽؿة اهلل أ

وطظؿت شدهتا، فلطاكف اهلل وأيده  ،إٓ يف تؾؽ الحال التل اشتدت مشؼتفا

 بروح مـف، وهذا مـ َأَجؾ  ثؿرات اإليؿان.

ة التل يؼدر ستعاكة بالؿخؾقق يف إمقر العاديآأكف ٓ بلس ب ومنها: (15)

مـفؿا:  أكف كاٍج  َـّ طؾقفا بػعؾف أو ققلف، وإخباره، كؿا قال يقسػ لؾذي ضَ 

، ومـ كؿال إخالص يقسػ وكؿال [42]يقسػ:  ﴾ۈ ۆ ۆ﴿

اه أن يذكره طـد ربف فـسل، وجاءه يسللف أكف لؿ يعاتب هذا الذي وصَّ  :خؾؼف

، وبحسـ ٍؼ ؾُ ُخ  ولؿ يعاتبف أو يعـػف أو يعامؾف بسقء ،فلجابف ،ؽطـ رؤيا الؿؾِ 

 تحصؾ لؾعبد الحقاة الطقبة العاجؾة وأجؾة. الخؾؼ

الم طؾك ٓ يُ  :فت لف هتؿة هق بريء مـفاج  أن اإلكسان إذا وُ  ومنها: (16)

 صؾب الطرق والقسائؾ التل يحصؾ هبا القضقح والبقان العام لؾـاس، كؿا فعؾ
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الؿؾؽ، مع صقل مؽثف لؿا جاءه الرسقل يستدطقف لؾحضقر طـد  ملسو هيلع هللا ىلصيقسػ 

، إلك [51]يقسػ:  ﴾ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿قال: 

حقث بان لؽؾ أحد براءتف التامة التل ٓ شبفة فقفا، فؾؿ يخرج مـ  :آخر أية

 مـفؿ لعؾؿف السجـ لؿقاجفة الؿؾؽ إٓ يف حالة براءتف وهقبتف ورفعتف، وتعظقؿٍ 

 .وفضؾف وكزاهتف 

 

 

 

 

 

 

 

│ 

 



 

 

 

 

  فىائد مستنبطة من قصة ًىسف
 

 
 السادس الفصل

 
 وبقـ  ،جؿع لفؿ بقـ تعبقر رؤيا الؿؾؽ ملسو هيلع هللا ىلصيقسػ  أن :ومن ذلك( 17)

  .الجدب لالستعداد لسـقـ ،الخصب ما يـبغل لفؿ أن يػعؾقه ويدبروه يف سـقـ

 ، أي: تتؿؽـ مـ[54]يقسػ:  ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿وحقـ قال لف الؿؾؽ: 

ٌض إلقف إمقر ٕماكتف وكػاءتف وكؿال الثؼة بف.  ،أمقر الؿؿؾؽة وتدابقرها  ُمَػق 

هق الذي ابتدأ تقلقتف وتػقيض إمقر إلقف، وهق الذي اقرتح أن فالؿؾؽ 

ٕجؾ طؿقم الؿصؾحة،  :يؽقن طؾك خزائـ إرض وجبايتفا وتصريػفا

حػظ أ، أي: [55]يقسػ:  ﴾چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ﴿ولفذا قال: 

 وأطؾؿ كقػ يتؿ تصريػفا وتدبقرها. ،تالحاصالت والغالَّ 

وجباها يف مخازهنا  ،ت الفائؾةالخصب بالزروطا يف سـقـ كطتـافحقـئٍذ 

 لتتقفر الغالل :جتفد يف آقتصاد يف أكؾفؿ أيام السـقـ الخصقبةايف سـبؾفا، وو

 الجدب لألقطار ويؽقن لفا الـػع العام، فحقـ جاءت السـقن الؿجدبات وطؿَّ 

 ،جعؾقا يؼصدون مصر مـ كؾ جفةٍ  :الؿصرية وما جاورها، وفـل ما طـد الـاس

يزيد كؾ واحد  قؾ العدل وآقتصاد بحسب الحاجة ٓجعؾ يؽقؾ لفؿ كف

 َّٓ ف الؿحتؽرون ويحصؾ الضرر طؾك جاتح يطؾك حؿؾ البعقر، خقًفا مـ أ

الؿحتاجقـ الؿعقزيـ، ولفذا مـ جؿؾة ما طالج إخقة يقسػ أباهؿ إلرسال 

، أي: إذا كان معـا [65]يقسػ:  ﴾چڇ چ چ﴿بـقامقـ معفؿ أن قالقا: 
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ٕن طائؾة يعؼقب كثقرون يحتاجقن إلك مقرة  :عقرحصؾ لـا زيادة كقؾ ب

 ،كثقرة، فحصؾ لفذه إطؿال الجؾقؾة طؾك يد يقسػ كػع لؾخؾؼ طظقؿ

 وهتقيـ لؾشدات والؽربات.  ،ودفع حاجات ،وإزالة ضرورات

 :وقررهتا هذه الشريعة ،هنا مـ ســ الرسؾأمشروطقة الضقافة و :ومنها( 18)

 .[59]يقسػ:  ﴾﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے﴿لؼقل يقسػ: 

أو غقرها غقر مؿـقع،  أن استعؿال إسباب القاققة مـ العقـ ومنها: (19)

 وإن كاكت جؿقع إمقر بؼضاء اهلل وقدره، ،مستحب بحسب حالف وأبؾ جائز 

مـ قضاء اهلل وقدره، بشرط أن يػعؾفا العبد  ةفعلؽـ إسباب القاققة أو الدا

ا  ٕن يعؼقب  :فابِ سب  وهق معتؿد طؾك مُ  حقـ أراد أن يقصل بـقف لؿَّ

 ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿أرسؾ بـقامقـ معفؿ قال: 

. وأخرب [67]يقسػ:  ﴾﮷﮸ ﮶ ﮴﮵ ﮳ ﮲ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ

َّٓ أتعالك أهنؿ امتثؾقا أمر أبقفؿ، و  حاجة يف كػس ن هذا إمر لؿ يغـ شقًئا إ

 يعؼقب قضاها: وهق شػؼة القالد طؾك أوٓده. 

 والحث  ،باب الـافعة الديـقة والدكققيةـريعة جاءت بنثبات إسـوالش

احرِص على ما ينفعك »كف قال: أ ملسو هيلع هللا ىلصمع آستعاكة باهلل، كؿا ثبت طـف  طؾقفا

 .(1)«واستعن باهلل

جقاز استعؿال الحقؾ والؿؽائد التل يتقصؾ هبا إلك حؼ مـ  ومنها: (21)

 ،عؿؾ يقسػ ذلؽ مع أخقفالحؼقق القاجبة والؿستحبة أو الجائزة، كؿا است

                                                 

 (.2664( أخرجف مسؾؿ )1)
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 ڀ ڀ﴿ ن ممذن بعد رحقؾفؿحقث وضع السؼاية يف رحؾ أخقف، ثؿ أذَّ 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿إلك ققلف:  ﴾...ٺ ٺ

، [76 - 71]يقسػ:  ﴾ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ںں

 .مـفؿ فعؿؾ مع أخقف هذا العؿؾ لقتقصؾ بف إلك بؼائف طـده مـ غقر شعقرٍ 

أخذ الصقاع استػتاهؿ طـ حؽؿ السارق فؾؿا تؼرر طـدهؿ أكف هق الذي  

، أي: جزاء [75]يقسػ:  ﴾ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿فؼالقا:  ،يف ديـفؿ

فحؽؿقا طؾك أكػسفؿ هذا الحؽؿ الذي  ،السارق أن يتؿؾؽف الؿسروق مـف

هق الؿؼصقد لققسػ، ولق أجرى طؾقف حؽؿ مؾؽ مصر لؽان لف حؽؿ آخر، 

ر اهلل هذا العؿؾ وهذا الحؽؿ لقبؼك أخقه طـده. فالحقؾ التل طؾك هذا  فقسَّ

 الـقع ٓ حرج فقفا، وإكؿا الؿحرم الحقؾ والؿؽائد التل يتقصؾ هبا إلك إحالل

 أو إسؼاط القاجبات. ،الؿحرمات

فنن يف الؿعاريض  :استعؿال الؿعاريض طـد الحاجة إلقفا ومنها: (21)

 ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ققلف:  :منها :مـدوحة طـ الؽذب، وذلؽ مـ وجقه

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿وكذلؽ ققلف:  ،سرقفا :ولؿ يؼؾ [76]يقسػ:  ﴾ ڳ

إن  :مـ سرق متاطـا، وإذا ققؾ :، ولؿ يؼؾ[79]يقسػ:  ﴾ڀ پ پ

إكؿا فعؾ ذلؽ بنذن أخقف ورضاه، وإذا رضل زال  :هذا اهتام لؾربيء، ققؾ

 الؿحذور.

 ک﴿لؼقلفؿ:  :أن اإلكسان ٓ يحؾ لف أن يشفد إٓ بؿا يعؾؿ ومنها: (22)

، وإن العؾؿ يحصؾ بنقرار اإلكسان طؾك [81]يقسػ:  ﴾گ گ گ ک
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 وبقجقد الؿسروق وكحقه معف ويف يده أو رحؾف. ،كػسف

أن وجقد الؿسروق بقد السارق بقـة وقريـة طؾك أكف السارق،  وفوها: (23)

 ولذلؽ حؽؿ وحؽؿقا طؾك أخل يقسػ بحؽؿ السارق.

 قف يعؼقبهذه الؿحـة العظقؿة التل امتحـ اهلل هبا كبقف وصػ ومنها: (24)

:  حقث قضك بالػراق بقـف وبقـ يقسػ هذه الؿدة الطقيؾة، التل يغؾب

كف بؼل مدة يف بقت العزيز أطؾك الظـ أهنا تبؾغ ثالثقـ سـة فلكثر، مـ ذلؽ 

 أو كحق ذلؽ طؾك ،تؽقن مـ سبع السـقـ إلك العشر نقبؾ السجـ يف اإلمؽان أ

، وإكثر أهنا سبع ، ثؿ مؽث بضع سـقـ يف السجـرِ زْ وجف الخرص والحَ 

سـقـ، ثؿ بعد خروجف دخؾت السبع السـقـ الؿخصبات، ففذه كحق إحدى 

وطشريـ سـة، ثؿ دخؾت السبع الؿجدبات، وتردد إخقة يقسػ إلقف مرات، 

والظاهر أن الؾؼاء كان يف آخرها، ففذه تؼارب الثالثقـ وكحقها، وهق يف هذه 

حتك ابقضت طقـاه مـ الحزن،  وهق دائؿ البؽاء ،الؿدة لؿ يػارق الحزن قؾبف

ب الثقاب طـد اهلل قد وطد مـ كػسف حتِس وفؼد بصره وهق صابر ٕمر اهلل، مُ 

 ی ىئ ىئ ىئ﴿كف وىف بذلؽ، وٓ يـايف ذلؽ ققلف: أالصرب، وٓ شؽ 

وإكؿا يـايف الصرب  ،، فنن الشؽقى إلك اهلل ٓ تـايف الصرب[86]يقسػ:  ﴾ی ی

 الشؽقى إلك الؿخؾقق.

أن الػَرج مع الؽرب، فنكف لؿا اشتد الؽرب بقعؼقب وقال:  ومنها: (25)

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿قال:  ،يا أسػك طؾك يقسػ

، وهؿ حقـ [87]يقسػ:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ
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 ڤ ڤ ڤ﴿دخؾقا طؾك يقسػ وقػقا بقـ يديف مققػ الؿضطر فؼالقا: 

، أي: قؾقؾة حؼقرة ٓ تؼع الؿققع [88]يقسػ:  ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

، فحقـئٍذ [88]يقسػ:  ﴾چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿

ففؿ بـػسف، فحصؾ بذلؽ البشارة  مـتفاه مـ كؾ وجفٍ  لؿا بؾغ الضرَّ  طرَّ

وخؾػف السرور  ،الؽربى ٕبقيف وإخقتف وأهؾفؿ، وزال طـفؿ الضر والبلساء

 والػرح والرخاء.

 أن اهلل يبتؾل أكبقاءه وأصػقاءه بالشدة والرخاء والسرور والحزن ومنها: (26)

 ،لقستخرج مـفؿ طبقديتف يف الحالقـ بالشؽر طـد الرخاء :والقسر والعسر

كؿا ابتؾك يعؼقب  ،والصرب طـد الشدة والبالء، فتتؿ طؾقفؿ بذلؽ الـعؿاء

 ويقسػ، وكذلؽ غقرهؿ مـ أكبقائف وأصػقائف.

جقاز إخبار اإلكسان بؿا يجد وما هق فقف مـ مرض أو فؼر أو  ومنها: (27)

 ﴾ڦ ڦ ڤ﴿لؼقل إخقة يقسػ:  :جف التسخطغقرهؿا طؾك غقر و

 ، وأقرهؿ يقسػ طؾك ذلؽ.[88]يقسػ: 

فضقؾة التؼقى والصرب، وأن كؾ خقر يف الدكقا وأخرة فؿـ  ومنها: (28)

 ڳ ڳڳ ڳ گ گ﴿لؼقلف:  :ن طاقبة أهؾفؿا أحسـ العقاقبأآثارهؿا، و

ن إخبار أ، و[91]يقسػ:  ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 -إذا كان صدًقا ويف ذلؽ مصؾحة-تؼقى والصرب كػسف بحصقل ال ـطالعبد 

 ،[11]الضحك:  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ﴿مـ باب التحدث بـعؿة اهلل، قال اهلل تعالك: 

ن اهلل يجؿع لؾؿتؼقـ بقـ خقر الدكقا أوهل تشؿؾ كعؿ الدكقا وكعؿ الديـ، و



 

 

 

 

  فىائد مستنبطة من قصة ًىسف
 

 ژ ڈ ڈ﴿وهل ققلف:  ،وأية السابؼة ،كؿا يف هذه أية ،وأخرة

 ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ژڑ

كف يـبغل لؾعبد أن يتذكر يف حال الرخاء والسرور حالة أ، و[57 -56]يقسػ: 

 ں ں﴿الحزن والشدة، لقزداد شؽره وثـاؤه طؾك اهلل، ولفذا قال يقسػ: 

 .[111]يقسػ:  ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 ،أكف يـبغل لؾعبد أن يتضرع إلك اهلل دائًؿا يف تثبقت إيؿاكف ومنها: (29)

لذلؽ، ويسلل اهلل حسـ الخاتؿة وتؿام الـعؿة، ويتقسؾ  ويعؿؾ إسباب

إلك ربف أن يتؿفا طؾقف ويحسـ لف العاقبة، كؿا قال يقسػ  بـعؿف الحاصؾة

 ائ ائ ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص

، [111]يقسػ:  ﴾ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ

كؿا ضـف بعضفؿ، بؾ هق دطاء هلل أن  ،ولقس هذا مـ يقسػ تؿـًقا لؾؿقت

 ويتقفاه طؾك اإلسالم، كؿا يسلل العبد ربف ذلؽ كؾ وقت.يحسـ خاتؿتف 

َـّ اهلل بف طؾك يقسػ مـ حسـ طػقه طـ إخقتف ومنها: (31) كف أو ،ما م

 َّٓ  : يثرب طؾقفؿ، وٓ يذكر مـف شقًئاطػا طـ ما مضك، ووطد يف الؿستؼبؾ أ

 ھ ہ﴿الـدامة التامة، وٕجؾ هذا قال:  أبدوإكف يجرحفؿ ويحزهنؿ، وقد 

مـ بعد أن كزغفؿ،  :، ولؿ يؼؾ[111]يقسػ:  ﴾ۓۓ ے ے ھ ھ ھ

ق بقـف وبقـ إخقتف، وهذا مـ كؿال الػعؾ إلك الشقطان الذي فرَّ  بؾ أضاف

 وتؿام الؿروءة. ،الػتقة
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 :ملسو هيلع هللا ىلصما يف هذه الؼصة العظقؿة مـ الرباهقـ طؾك رسالة محؿد  ومنها: (31)

وٓ  ،السابؼة شقًئاحقث قصفا طؾك القجف الؿطابؼ، وهق لؿ يؼرأ مـ الؽتب 

  ،جالس مـ لف معرفة هبا
ٌ
 :أوحاه اهلل إلقف وٓ تعؾَّؿ مـ أحٍد، إن هق إٓ وحل

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿ولفذا قال: 

ٕن  :وغقره مـ إكبقاء تف، كؿا ذكر اهلل هذا الؿعـك يف قّص [49]هقد: ﴾ۀ

وأمقر مستؼبؾة قد  .الغققب كقطان: أمقر سابؼة قد اكدرس طؾؿفا، كبله اهلل هبا

كبله اهلل هبا قبؾ أن تؼع فققعت، وٓ تزال تؼع شقًئا بعد شلء مطابؼة لؿا أخرب 

 يف كتاب اهلل ويف سـة رسقلف، وكؾفا براهقـ طؾك رسالتف. ملسو هيلع هللا ىلصبف 

 

 

 

 

│ 

 



 

 

 

 

  فىائد مستنبطة من قصة ًىسف
 

 
 السابع الفصل

 
 [53]يقسػ:  ﴾ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ﴿ويف ققلف تعالك: ( 32)

 وأهنا ٓ تخرج طـ هذا القصػ ،حقث هلدلقؾ طؾك أن هذا وصػ الـػس مـ 

 ٕن الـػس ضالؿة جاهؾة، والظؾؿ والجفؾ  :إٓ برحؿة مـ اهلل وطـاية مـف

َـّ ٓ يليت مـفؿا إٓ كؾ شر   طؾقف بالعؾؿ الـافع وسؾقك  ، فنن رحؿ اهلل العبد وم

خرجت كػسف مـ هذا القصػ، وصارت  ،صريؼ العدل يف أخالقف وأطؿالف

اهلل وذكره، ولؿ تلمر صاحبفا إٓ بالخقر، ويؽقن مآلفا إلك مطؿئـة إلك صاطة 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿فضؾ اهلل وثقابف، قال تعالك: 

 .[31 - 27]الػجر:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 فعؾك العبد أن يسعك يف إصالح كػسف وإخراجفا مـ هذا القصػ الؿذمقم،

خالق، وسمال وهق أهنا أمارة بالسقء، وذلؽ بآجتفاد وتخؾ ؼفا بلحسـ إ

اللهم اهدين ألحسن األعمال »اهلل طؾك الدوام، وأن يؽثر مـ الدطاء الؿلثقر: 

 األعمال واألخالق وئواألخالق ًل يهدي ألحسنها إًل أىت، واصرف عني س

 .(1)«ًل يصرف عني سوئها إًل أىت

وبقان أكف سبب  ،ويف تضاطقػ الؼصة فضقؾة العؾؿ مـ وجقه كثقرة( 33)

لؿ يـؾ  ملسو هيلع هللا ىلصدكقا وأخرة، وسبب صالح الديـ والدكقا، فققسػ الرفعة يف ال

                                                 

 (.771( أخرجف مسؾؿ )1)



 

 

 

 

  فىائد مستنبطة من قصة ًىسف
 

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ما كال إٓ بالعؾؿ، ولفذا قال لف أبقه: 

 . [6]يقسػ:  ﴾ٹ

َـّ   ؾعؾؿ، وحاز مؼام اإلحسانل دطؾقف وقت مؽثف طـد طزيز مصر بالتجر وامت

وخرج مـ السجـ يف حال العز والؽرامة بالعؾؿ، وتؿؽـ طـد مؾؽ  ،بالعؾؿ

ؿف وطرف ما طـده مـ العؾؿ، ودبر أحقال واستخؾصف لـػسف حقـ كؾَّ  ،مصر

الخؾؼ يف الؿؿالؽ الؿصرية بنصالح دكقاهؿ، وحسـ تدبقره يف حػظ خزائـ 

إرض وتصريػفا وتقزيعفا بالعؾؿ، وطـد هناية أمره تقسؾ إلك ربف أن يتقٓه 

  ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿يف الدكقا بالعؾؿ، حقث قال: 

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ېى

، فػضائؾ العؾؿ وثؿراتف الجؾقؾة العاجؾة وأجؾة [111]يقسػ:  ﴾ۈئ

 وٓ تحصك. عد  ٓ تُ 

ؽقن بلسباب يؽقن بإدوية الحسقة يأن شػاء إمراض كؿا  وفوها: (34)

ما ٓ يحصؾ بغقره، فقعؼقب  ءرباكقة، بؾ يحصؾ هبذا الـقع مـ أكقاع الشػا

 فجعؾ اهلل شػاءه وإبصاره  ،ب بصرهقد ابقضت طقـاه مـ الحزن وذه

ؿا كان فقف مـ رائحة لِ  ،بؼؿقص يقسػ حقـ ألؼاه طؾك وجفف فارتد بصقًرا

مع لطػ -يقسػ، الذي كان داء طقـقف مـ حزكف طؾقف، فصار شػاؤه القحقد 

 يف قؿقص جسده. -اهلل

ن الؼؿقص مـ الجـة فؾقس طـده بذلؽ دلقؾ، واهلل قادر طؾك إ :ومـ قال

 ،إمقر تجري بلسباب وكظامات مـ دون سبب، ولؽـف حؽقؿ جعؾأن يشػقف 
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وصؾ  ملسو هيلع هللا ىلصقد هتتدي العؼقل إلك معرفتفا وقد ٓ هتتدي، وكظقر ذلؽ أيقب 

فحقث أراد اهلل  :وأطقت إصباء ءبف الؿرض والضر إلك حالة تعذر مـفا الشػا

 وأمره أن يشرب ،فلكبع لف طقـًا باردة ،شػاءه أمره أن يركض برجؾف إرض

مـفا ويغتسؾ، فلذهب اهلل ما يف باصـف وضاهره مـ هذا الضرر، وطاد كلحسـ 

 .[42]ص:  ﴾جث يت ىت مت حتخت جت﴿، قال تعالك: ما أكت راءٍ 

وبلسباب رباكقة معـقية:  ،ففق تعالك يشػل العباد بلدوية وأسباب حسقة

، كؿا أكف تعالك [17]إكعام:  ﴾ېئېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿

 وبلسباب رباكقة ٓ هتتدي العؼقل إلقفا، ،معؾقمة يقجد إشقاء بلسباب حسقة

وكرامات إولقاء، وآياتف الـػسقة والؽقكقة، وهق  ،كؿا يف معجزات إكبقاء

 وطؾك هذا. ،الؿحؿقد طؾك هذا

لؼقل  :جقاز سمال الخؾؼ خصقًصا الؿؾقك طـد الضرورة ومنها: (35)

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿إخقة يقسػ: 

فنهنؿ سللقا الؿحاباة  :[88سػ: ]يق ﴾چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ

 ٕن الؿؾقك :: خصقًصا الؿؾقكوالصدقة بدون طقض، وإكؿا قؾُت  ،يف الؿعامؾة

سللقن مـ بقت الؿال، الذي هق سللقن مـ أمقالفؿ الخاصة، وإكؿا يُ ٓ يُ 

 لؾؿصالح العؿقمقة، وأهؿ الؿصالح دفع ضرورة الؿضطريـ.

  القصة: فىائد ومن (36)

وطؾك  ،فنكف يطؾؼ طؾك طدم الحؾؿ :طؾك طدم العؾؿ أن الجفؾ كؿا يطؾؼ

 ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿ارتؽاب الذكب، لؼقلف تعالك: 
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 ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿ققلف: و، [33]يقسػ: 

 واقتحام ،لقس الؿعـك يف ذلؽ طدم العؾؿ، وإكؿا هق طدم العؿؾ بف [89]يقسػ: 

 ،[67]البؼرة:  ﴾﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصالذكقب، ومـف ققل مقسك 

 ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿وققلف: 

ٕن  :، وكؾ مـ طصك اهلل ففق جاهؾ باطتبار طدم العؿؾ بالعؾؿ[17]الـساء: 

 وأوجب العؿؾ.بف العؾؿ الحؼقؼل ما زال الجفؾ 

 ،[72]يقسػ:  ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿ققلف تعالك:  ومنها: (37)

ب الضؿان، استدل بف طؾك ثالثة أبقاب مـ أبقاب العؾؿ: باب الجعالة، وبا

 ، مـ كقع الجعالة،[72]يقسػ:  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿وباب الؽػالة، ٕن ققلف: 

ٕكف متعارف  :وهق أن يجعؾ شقًئا معؾقًما أو مؼارًبا لؾؿعؾقم كحؿؾ البعقر

، وهل جائزة لؿا فقفا مـ مصؾحة  ًٓ لؿـ يعؿؾ لف طؿاًل معؾقًما وطؿاًل مجفق

 كػقؾ، وهل مـ طؼقد، أي: ضامـ و﴾ڄ ڦ ڦ﴿الجاطؾ والعامؾ، وققلف: 

  التقثؼة بالحؼقق التل يتؿ هبا تقسقع الؿعامالت وإصالحفا.

واستؼامة  ،والبالد إصالح إرض أن العؿؾ بالشريعة فقف ومنها:( 38)

 ڄ﴿فساد، ذلؽ لؼقلفؿ:  وغقرها فقف والعؿؾ بالؿعاصل مـ سرقةٍ  .إمقر

 ، وكؿ يف الؼرآن[73]يقسػ:  ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

صريح أن العؿؾ بالؿعاصل ومخالػة الرسؾ فساد لألرض، ومتابعة مـ الت

 صالح الديـ والدكقا. ،الرسؾ هق الصالح الؿطؾؼ
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 الدٓلة طؾك إصؾ الؽبقر الذي أطاده اهلل وأبداه يف كتابف، أن ومنها: (39)

 لؽؾ كػس ما كسبت مـ الخقر والثقاب، وطؾقفا ما اكتسبت مـ الشر والعؼاب،

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿لؼقلف:  :ازرة وزر أخرىوأكف ٓ تزر و

 .[79]يقسػ:  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ

طؾك فعؾ إسباب الجالبة لؾخقرات والحافظة مـ  الحث   ومنها: (41)

الؽريفات، ويف الؼصة مقاضع تدل طؾك هذا إصؾ الؽبقر، وتؿام ذلؽ أن 

إسباب  يؼقم بإسباب مستعقـًا باهلل واثًؼا بف، وقد طؿؾ يعؼقب 

يؼدر طؾقفا يف استحػاظ أوٓده لققسػ ثؿ ٕخقف حقـ أرسؾف معفؿ،  التل

 .[64]يقسػ:  ﴾ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ﴿وقال مع ذلؽ: 

طؾقف أن يصرب  :وكذلؽ طؾك العبد إذا هؿتف الؿصائب وحؾت بِف الـؽبات

حقـ طؿؾ إخقة يقسػ ما طؿؾقا  ملسو هيلع هللا ىلصويستعقـ باهلل طؾك ذلؽ، قال يعؼقب 

 ،[18]يقسػ:  ﴾ک ک ک ک ڑ﴿ بققسػ وحؾت بف الؿصقبة الؽربى:

 :والصرب طؾك الؿصقبات ،والصرب طـ الؿحرمات ،وذلؽ أن الصرب طؾك الطاطات

َّٓ بٓ يتؿ ويـجح صاحبف إٓ   يتؽؾ العبد طؾك كػسف، قال آستعاكة باهلل وأ

 .[33]يقسػ:  ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿يقسػ: 
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 الثامن الفصل

 
 يؼ كافع مـ صرق الجدال والؿؼابؾةاإلرشاد إلك صر ومن فوائد القصة: (41)

 بقـ الحؼ والباصؾ، وهق بقان ما يف الحؼ مـ الخقر والؿـافع العاجؾة وأجؾة،

 وما يف الباصؾ مـ ضد ذلؽ.

 ڦ ڦ ڦ ڦ﴿قال تعالك يف دطقة يقسػ لؾتقحقد: 

، فذكر ما يف الشرك مـ الؼبح وسقء [39]يقسػ:  ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

لفؿ معبقد: إما  الؿشركقـن كؾ صائػة مـ الحال واتباع الظـقن الباصؾة، وأ

 مـ الؿعبقدات الؿتػرقة، ،أو غقر ذلؽ ،أو مقت ،أو مؾؽ ،أو قرب ،أو صـؿ ،كار

 ا، وٓ مقًتا وٓ حقاة وٓ كشقًرا.التل ٓ تؿؾؽ لـػسفا وٓ ٕهؾفا كػًعا وٓ ضر  

هذه إرباب  ففؾ ،وكؾ صائػة تضؾؾ إخرى، وكؾفؿ ضالقن هالؽقن

 أم اهلل القاحد الؼفار؟ ات خقرٌ والؿعبقد

فذكر لف ثالثة أوصاف طامة طظقؿة: أكف اهلل الذي لف إسؿاء والصػات 

 إلف أهؾ إرض ،العؾقا، ومـف الـعؿ كؾفا، وبذلؽ استحؼ أن يؽقن اهلل الؿللقه

وأهؾ السؿاء، وهق الذي يف السؿاء إلف ويف إرض إلف، وأكف القاحد الؿتػرد 

لؿتقحد بـعقت الجالل والجؿال، الذي ٓ شريؽ لف يف ا ،بؽؾ صػة كؿالٍ 

شلء مـ إفعال، وأكف الؼفار لؽؾ شلء، فجؿقع العالؿ العؾقي والسػؾل 

ـْ  ،خاضعقن لعظؿتف ،كؾفؿ مؼفقرون بؼدرتف متذلؾقن لعزتف وجربوتف، َفَؿ
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 هذه صػاتف العظقؿة هق الذي ٓ تـبغل العبادة إٓ لف وحده ٓ شريؽ لف.

أن الديـ الؿستؼقؿ الذي طؾقف جؿقع الرسؾ وأتباطفؿ هق  :ومنها (42)

  کگ ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ﴿لؼقلف:  :طبادة اهلل وحده ٓ شريؽ لف

، ففق الديـ الؿستؼقؿ الؿؼقؿ لؾعؼائد وإخالق [41]يقسػ:  ﴾گ گ گ

 وإطؿال الذي ٓ تستؼقؿ أمقر الديـ والدكقا إٓ بف.

 ٺ﴿لؼقلف:  : الديـقة والدكققيةوجقب آطرتاف بـعؿ اهلل ومنها: (43)

َـّ بالعافقة والرزق وتقابع ذلؽ، [38]يقسػ:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ، ففق الذي َم

َـّ بـعؿة اإلسالم واإليؿان والطاطة وتقابع ذلؽ، فعؾك العبد أن  وهق الذي َم

 يعرتف هبا بؼؾبف ويتحدث هبا، ويستعقـ هبا طؾك صاطة الؿـعؿ.

ـال بف اهلل واإلحسان إلك العباد سبب يُ  أن اإلحسان يف طبادة ومنها: (44)

 ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ﴿لؼقلف:  :ـال بف خقرات الدكقا وأخرةوتُ  ،العؾؿ

 ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ﴿، وققلف: [22]يقسػ:  ﴾ی ی ی

، [57 -56]يقسػ:  ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 فجعؾ اهلل اإلحسان سبًبا لـقؾ هذه الؿراتب العالقة.

ن الؿشاق الؿعرتضة يف أن الـظر إلك الغاي ومنها: (45) ات الؿحبقبة يفق 

 :وسائؾفا، فؿتك طؾؿ العبد طاقبة إمر وما يمول إلقف مـ خقر الدكقا وأخرة

 ٺ ڀ ڀ ڀ﴿لؼقلف تعالك:  :وتسؾك بالغاية ،هاكت طؾقف الؿشؼة

، فلوحك إلك يقسػ يف هذه الحال الؿزطجة [15]يقسػ:  ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ

هذه اإلهاكة الصادرة مـ إخقتؽ لؽ  أن إمر سقؽقن إلك خقر وسعة، وبعد
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والعاقبة الحؿقدة، ويف هذا مـ الؾطػ والتسؾقة  ،ستؽقن لؽ إثرة طؾقفؿ

ر :وتخػقػ البالء ما هق مـ أطظؿ كعؿ اهلل طؾك العبد  ولفذا الؿعـك الجؾقؾ يذك 

 اهلل طباده طـد الؿشاق وإمقر الؿزطجة ما يرتتب طؾك ذلؽ مـ الثقاب والخقر

 ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿فضؾف، قال تعالك:  والطؿع يف

 .[114]الـساء:  ﴾ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ

دلقؾ طؾك  [15]يقسػ:  ﴾ پڀ پ پ پ ٻ ٻ﴿وققلف تعالك: 

 ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿ـ قال: رجقطفؿ كؾفؿ إلك رأي مَ 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿، كؿا أن ققلف: [11]يقسػ: 

دلقؾ طؾك أن الـسقة  [34 -33]يقسػ:  ﴾ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

ما رأيـ ، وجعؾـ يغريـف هبذا العؿؾ، فبعدامرأة العزيز طؾك يقسػ ساطدن

 َـّ مـ جؿال يقسػ الباهر ما رأيـ أصبحـ ٓمرأة العزيز مساطدات بعد أن كُ 

 حب جب ىئيئ مئ حئ جئ ی ی﴿قبؾ ذلؽ طاتبات طؾقفا بؼقلفـ: 

 .[31]يقسػ:  ﴾خت حت جت يب ىب خبمب

، ٓ فرق بقـ أن العؼقد تـعؼد بؿا يدل طؾقفا مـ ققل وفعؾ ومنها: (46)

مؾَّؽ إخقتف بضاطتفؿ  ملسو هيلع هللا ىلصطؼقد التربطات وطؼقد الؿعاوضات، ٕن يقسػ 

التل اشرتوا هبا مقرهتؿ مـ حقث ٓ يشعرون، ولؿا فتحقا متاطفؿ وجدوا 

ٕن  :أية، وذلؽ مـ دون إيجاب وقبقل ققلل ..يف رحالفؿ ..بضاطتفؿ

 يدل طؾك ذلؽ. االػعؾ والرض
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 التاسع الفصل

 
إٓ وبقـف كقػ خػل مقضع يقسػ طؾك يعؼقب وما بقـف  قول:إذا  (47)

 ،ح، وطؾؿف أكف طؾك القجقدمع صقل الؿدة وققة الداطل الؿؾ ،مسافة قؾقؾة

 وحرصف الشديد طؾك لؼقاه؟

ا لقس ذلؽ بغريب طؾك قدرة اهلل، فنن إسباب وإن ققيت جد   فالجواب:

َّٓ ٓ خروج لفا طـ قضاء اهلل وقدره. فنن اهلل تعالك أ  يحصؾ آجتؿاع راد أ

ؾف، والحالة التل أرادها  العظقؿة، ؿِ ؽَ لؿا لف يف ذلؽ مـ الحِ  :إٓ يف الققت الذي أجَّ

ومتك أراد اهلل شقًئا يف وقت مخصقص قدر مـ إسباب الحسقة أو الؿعـقية 

ما يؿـع حصقلف قبؾ مقؼاتف، كؿا يؼدر مـ إسباب ما يحصؾ بف ما أراد، 

 زيز الحؽقؿ. فإسباب بقد الع

ولقس هذا بلغرب مـ قضقة بـل إسرائقؾ يف التقف وهؿ أمة طظقؿة، والتقف 

 مسافة قصقرة وهؿ بقـ أضفري قرى ومدن كثقرة، والؿدة أربعقن سـة لؿ يفتدوا

 صريًؼا إلك مؼصدهؿ، ولؿ يتقسر لفؿ مـ يرشدهؿ إلك قصدهؿ.

هؿ يف ثؿائة وتسع سـقـ ووكذلؽ أصحاب الؽفػ مؽثقا يف كفػفؿ ثال

غار قريب مـ مديـة طظقؿة، لؿ يصؾ إلقفؿ أحد يف هذه الؿدة الطقيؾة ٕمر 

 يريده اهلل.
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ففذه إمقر وما أشبففا دلقؾ طؾك كؿال قدرة اهلل وحؽؿتف، مع أن يقسػ 

هبا وهق يف بقت العزيز، ثؿ مدة وهق يف السجـ، ثؿ ترقك  ؿَ ؾِ بؼل مدًة اهلل طَ  ملسو هيلع هللا ىلص

 بال أحد أن يـتؼؾ مـ الرق والسجـ إلك الؿؾؽإلك تدبقر الُؿؾؽ، ولؿ يخطر ب

 العظقؿ.

كف وقت تقلقف يغؾب طؾك الظـ أكف اشتفر طـد الـاس باسؿ الؿـصب إثؿ 

كؿا هق الغالب طؾك الؿؾقك  ،والقزير لؾؿؾؽ، وٓ يؽاد أحد يعرف اسؿف

لؿا هق فقف مـ  ،وأشباهفؿ، ولفذا تردد إخقتف طؾقف فعرففؿ، وهؿ ٓ يعرفقكف

ية. وأيًضا قد فارققه وهق صغقر، ولؿ يروه إٓ بعدما كرب، ومعؾقم هبجة القٓ

 أن أوصاف اإلكسان تتغقر إذا وصؾ إلك سـ الؽفقلة، واهلُل أطؾؿ.

هذا مـ جفة يعؼقب وأوٓده، أما مـ جفة يقسػ فنكف قد طؾؿ وقصد 

ففؿ  :التلخقر لقبؾغ الؽتاب أجؾف ولفذا تردد طؾقف إخقتف وقد طرففؿ ولؿ يعر 

 لبقيف وأهؾف إٓ يف هناية إمر.بولؿ يستدع  ،ػسفبـ

 

 

 

│ 
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 العاشز الفصل

 
 ڌ﴿ققلف تعالك طـ يعؼقب يف أول ما صـع أبـاؤه بلخقفؿ يقسػ: ( 48)

، [18]يقسػ:  ﴾ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ

 ھ ھ ہ ہ﴿وققلف طـدما اشتد بف إمر حقـ احتبس آبـ أخر: 

 ﴾﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮶﮷ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ےۓ ے ھھ

 يف هذا دلقؾ طؾك أن أصػقاء اهلل إذا كزلت هبؿ الؽقارث والؿصقبات [83]يقسػ: 

ما يـتفل وتبؾغ الشدة بالصرب وآستعاكة بالؿقلك، وطـدقابؾقها يف أول إمر 

 فاها يؼابؾقهنا بالصرب والطؿع يف الػرج والرجاء، فققفؼفؿ اهلل لؾؼقام بعبقديتفتمـ

 ،البالء قابؾقا ذلؽ بالشؽر والثـاء طؾك اهلليف الحالتقـ، ثؿ إذا كشػ طـفؿ 

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿لؼقل يقسػ:  :وزيادة الؿعرفة بؾطػف

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ

 .[111]يقسػ:  ﴾﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮶﮷ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓۓ ے ے

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ققلف تعالك:  ومنها: (49)

وزر أخرى، ويمخذ مـف يدل طؾك أكف ٓ تزر وازرة  [79]يقسػ:  ﴾ڀ ڀ

دققؼة وهق أن اإلحسان إكؿا يؽقن إحساًكا إذا لؿ يتضؿـ فعؾ محرم أو  مسللة

 ترك واجب، فنهنؿ صؾبقا مـ يقسػ أن يحسـ إلقفؿ برتك هذا إخ أن يذهب

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿فامتـع، وقال:  ،ويلخذ أحدهؿ بدلف ،إلك أبقف
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ك العدل ، فاإلحسان إذا تضؿـ تر[79]يقسػ:  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ

وبعض الزوجات  ،كان ضؾًؿا، ولفذا كان تخصقص بعض إوٓد طؾك بعض

ٕكف ترٌك  :ٓ يجقز ،وإن كان إحساًكا إلك الؿخصص والؿػضؾ ،طؾك بعض

 لؾعدل، وكذلؽ ما أشبف ذلؽ، واهلل أطؾؿ.

 قصده معرفة أن آيات اهلل إكّؿا يـتػع هبا السائؾ الؿستفدي الذي ومنها: (51)

  .[7]يقسػ:  ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿، لؼقلف: الحؼ واتباطف

 أما الغافؾقن الؿعرضقن أو الؿعارضقن الؿعاكدون فنكف يصدق طؾقفؿ ققلف

 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ﴿تعالك: 

 .[97 -96]يقكس:  ﴾حئ جئ ی ی ی

 كؿا قال ،الحؼ هُ دُ ْص ـ قَ فالـظر يف آيات اهلل الؿتؾقة وآيات اهلل الؽقكقة تـػع مَ 

 ، وكؿ[16]الؿائدة:  ﴾ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿تعالك: 

 ،[77]الحجر:  ﴾ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ﴿: مثؾيف الؼرآن تؼققد آكتػاع هبذا الؼقد 

 ڱ﴿ ،[191]آل طؿران:  ﴾گ گ ک﴿، [21]الذاريات:  ﴾ڻ ں﴿

 .﴾ں﴿و ،[13]آل طؿران:  ﴾گ

ن الؿشاورة كافعة يف كؾ شلء حتك يف تخػقػ الشر، لفذا أ ومنها: (51)

َقرَّ رأيفؿ ثؿ  ،قتؾ أو صرح يف إرضمـ يعؿؾقن بف  ؿافقتشاور إخقة يقسػ 

 لقؾتؼطف بعض السقارة، فػقف شاهد ،طؾك رأي مـ أشار طؾقفؿ بنلؼائف يف الجب

 ارتؽاب أخػ الؿػسدتقـ أولك مـ أغؾظفؿا. :لؾؼاطدة الؿشفقرة
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الصقاع يف رحؾف، وطالجقا يقسػ طؾك  دَ جِ ـ وُ الؼرار طؾك أخذ مَ  رَّ ولؿا قَ 

ا يتشاورون، متـع، خؾصقا كجق  إجؾ ما يعؾؿقن مـ مشؼة أبقفؿ فأخذ بدلف 

فؼرَّ رأيفؿ طؾك رأي كبقرهؿ أن يبؼك هق يف مصر يالحظ مسللة أخقف، وهؿ 

أهؾفؿ ويخربون أباهؿ بالؼضقة وتػصقؾفا، وٓ شؽ أن بؼاءه  يؿقرونيذهبقن 

ـف يف مصر أهقن طؾك يعؼقب وأرجك لتحصقؾ الؿطؾقب، وفقف كقع مقاساة م

 ﮹ ﮸ ﮶﮷ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ﴿بلخقيف يقسػ وبـقامقـ، ولفذا قال: 

 .[83]يقسػ:  ﴾﮻ ﮺

 

 

 

 

 

│ 
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 عصز احلادٍ الفصل

 
إكؿا لؿ يصدق يعؼقب بـقف حقـ قالقا: أكؾف الذئب، وطؿؾقا تؾؽ ( 52)

ٕن الؿعؾقم ٓ يعارضف الشؽ والقهؿ، فنكف قد طؾؿ  :الؼرائـ الؿربرة لؼقلفؿ

ا ما يمول إلقف حال يقسػ مـ تؿام الـعؿة التل برؤيا يقسػ وربؿا بغقره

 تشؿؾف وتشؿؾ آل يعؼقب.

 «ريٍح ُش »إلك  كبؿجرد صقرة الؼرائـ، ولؿا أت أكف ٓ يـبغل أن يغرتَّ  :أيًضا وفوها

 الحاضريـ: ما أضـ ؼال لشريح بعضفأرسؾت طقـقفا بالبؽاء،  ،امرأة مع خصؿفا

ة إخقة يقسػ إذ أتقا أباهؿ البائسة إٓ مظؾقمة، فؼال شريح: ألؿ تسؿع قص

 فؽؿ حصؾ بؿثؾ هذه التؿقيفات !أو ضالؿقـ؟ طشاء يبؽقن، هؾ كاكقا مظؾقمقـ

لفذا كان إذكقاء يجعؾقن كؾ احتؿال طؾك  !مـ آغرتار وقؾب الحؼائؼ

 ويـظرون إلك إمقر مـ جؿقع جفاهتا وكقاحقفا. ،بالفؿ

ٓ بد لؿتقلقفا أن  وتدل الؼصة طؾك أن القٓيات الؽبار والصغار( 53)

ا يف ققتف وأماكتف وطؾؿف بلمقر القٓية، ٕن الؿؾؽ لؿا كؾؿ يقسػ ئً يؽقن كػ

 ڦ﴿استخؾصف لـػسف، وقال:  :ورأى مـ طؾؿف وخربتف بإمقر وحسـ كظره

 چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ﴿، وقال يقسػ: [54]يقسػ:  ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ

، فعؾؾ ذلؽ بؽؿال حػظف لؿا تحت يده وتصرفف، [55]يقسػ:  ﴾چ چ

 ؿال طؾؿف بقجقه الؿستخرج والؿـصرف وحسـ التدبقر، ولقس يف هذا صؾبوك
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استخؾصف  الؿؾؽ كف لؿا رأىإالقٓية ابتداء كؿا قال كثقر مـ أهؾ العؾؿ، بؾ 

ـف مـ إمقر، وإن إمقر كؾفا تحت صقطف وتدبقره، صؾب مـ الؿؾؽ ومؽَّ 

ف لفا أكػع لؾؿؾؽ وٓيت ، وٕكف يعؾؿ أنَّ ٕهنا أهؿ   :تقلل خزائـ إرض فؼط

 ولؾخؾؼ، وهذا مـ كؿال كصحف وصدق كظره.

 

 

 

 

 

 

 

│ 
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 عصز الثانٌ الفصل

 
 قال يف آخرها: ،لؿا قص اهلل تعالك طؾقـا هذه الؼصة العجقبة بتػاصقؾفا( 54)

 ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ﴿

فـػك طـ هذا الؼرآن الؽذب والخطل  [111]يقسػ:  ﴾مئ حئ جئ ی

بثالث صػات: كؾ واحدة مـفا فقفا أكرب برهان  مـ جؿقع القجقه، ووصػف

 طؾك أكف مـ طـد اهلل، وأكف الحؼ الذي ٓ ريب فقف.

 أكف تصديؼ الذي بقـ يديف، أي: مـ الؽتب الؿـزلة مـ السؿاء، الصفة األولى:

 ۀ﴿ومـ كالم الرسؾ الؿعصقمقـ الذيـ أوحك اهلل إلقفؿ، كؿا قال تعالك: 

 .[37]الصافات:  ﴾ہ ہ ہ ۀ

جاء بالحؼ: وهق الصدق يف إخباره  ملسو هيلع هللا ىلصالؼرآن الذي جاء بف محؿد  ففذا

 وطـ جؿقع الغققب السابؼة والالحؼة، ،وطـ الققم أخر ،وطـ مالئؽتف ،طـ اهلل

حؽامف فال يلمر إٓ بخقر وٓ يـفك إٓ طـ الشر، كؿا قال تعالك: أوالعدل يف 

ًٓ [115]إكعام:  ﴾ےے ھ ھ ھ ھ﴿ يف ، صدًقا يف أخبارها، طد

 أحؽامفا وأوامرها وكقاهقفا.

ق جؿقع ما جاءت بف الرسؾ وهقؿـ طؾقفا،  وأيًضا فنن هذا الؼرآن صدَّ

والشرائع الؽبار العامة الشامؾة، وأيًضا  ،واتػؼ مـفا طؾك إصقل العظقؿة

 َق دَ َص ، فَ ملسو هيلع هللا ىلصوبؿا جاء بف محؿد  ،ملسو هيلع هللا ىلصفنن الرسؾ أخربوا وبشروا بؿحؿد 


