
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 -السالمو  الصالة عميو- يوسف قصة في عبرة
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 صحبوو  لوآ عمىو  ،محمد ناينب ،المرسمينو  اءياألنب أشرف عمى السالمو  الصالةو  ،العالمين رب هلل الحمد

  :بعد أما ،أجمعين
 أحسن من ىي التي ،القصة ىذه تفاصيل المفصمة القراءة ىذه في سمعتم بركاتو،و  رحمتوو  عميكم اهلل فسالم

 .[ٖ:يوسف] {اْلَقَصصِ  َأْحَسنَ  َعَمْيكَ  َنُقص   َنْحنُ } :السورة ىذه أول في -جلو  عز- اهلل قال كما ،القصص
 بياو  اإلنسان سموك فييا مقوّ يُ  التي ،التربية أمور من ذلك نأ ،األخبارو  ،القصص ذكر أن :منو ستخرجيُ  ذلكو 
 .بيا قتدىيُ و  ،بيا ىؤتسليُ  ؛الكاممة النماذج برزتُ  بياو  ،الميتة اليمم ستنيضتُ 
 ،معانيوو  ،صوره بكل رتقاءاال جدتو  اآليات ىذه في -جلو  عز- اهلل ساقو الذي القصص ىذا إلى نظرت إذا ثم
 عن ،بالمراودة المتعمقة القضايا عن -جاللو جل- ربنا يتكمم حينما حتى ،عابتُ  لفظة تجد ال ،الكمال جدتو 

- اهلل ،لذلك اً تبع الغرائز تتحرك أن دون العبرة بو تبمغ تعبيراً  عنيا يعبروا أن الناس من كثير يعجز التي القضايا
 دون -سممو  عميو اهلل صمى- يوسف بينو  المرأة تمك بين المراودة من قعو  مما مةيم تفاصيل يذكر -جلو  عز
 -جلو  عز- اهلل لكنو  ،الناس كالم في القصص ىذه ذكر عند تتحرك أن البد التي الخمفية المشاعر يحرك أن

 .إثارة الو  ،فيو عوج ال ،شريفاً  ،طيباً  ،نزيياً  ذكراً  ذلك يذكر
 َكانَ  َما اِْلَْلَبابِ  ِِلُوِلي ِعْبَرةٌ  َقَصِصِيمْ  ِفي َكانَ  َلَقدْ } :-جلو  عز- اهلل يذكرىا التي القصص ىذا أن أيضاً  ثم

 الطريق ىذا في نتكم التربية أن نعمم ىنا منو  حقيقية، قصٌص  ىي القصص ىذه ،[ٔٔٔ:يوسف] {ُيْفَتَرى َحِديثًا
 .جلو  عز- اهلل طاعة عمى تقويمياو  ،تيذيبياو  ،النفوس صالحإل سيمةو  فيو ،أيضاً 
 ليم نذكر أن دون ،ةمىو  ألول ذلك من الصدق الناس ليتعمم ؛صادقة حقيقية تكون أنينبغي  القصص تمك لكن
 ،عجيبة أحداث نياإ ،القصة ىذه ثنايا في المترابطة األحداثو  ،األطوار نظرواا ثم ليا، حقيقة ال مفبركة قصة
 اليزيمةو  النفسية، اليزيمةو  العسكرية، اليزيمة ،اليزيمة أيام األيام، ىذه في معيا الوقوف إلى بحاجة نحن

 لنا يموح بدأ عدونا أن أجل من ؛عقائدناو  ،ثوابتناو  ،مبادئنا نراجع صرنا حتى ،الميادين كل في اليزيمة ،الفكرية
 حسدنُ  ال حالٍ  إلى صرنا حتى ،مصغية اً ذانآ لو وجدو  ،يءش كل في نشكك فأصبحنا ،تارة بالتشويوو  تارة، بالقوة
 اقعو  في عجيبة اأمورً  األيام ىذه في نعيش نحن ،أفعالناو  ،مراجعاتناو  ،تصرفاتنا ،فينا قالوه ما صدقنا ،عمييا
 إعالمية اً أبواق متمكتا قدو  ،أنواعيا بجميع الفتك ةأسمح متمكتا قد عظمى قوى بين ىائالً  صراعاً  نعيش ،األمة

 من تشككو  ،ثبت من ثبتو  ندحر،ا من فاندحر ،األمة ىذه نحر إلى جميعاً  ذلك فصوبت ،قدرىا يقادر ال
  .تراجع من تراجعو  ،تشكك

 ،المؤمنين عبادهو  ،وئألوليا كيدهو  ،-جلو  عز- اهلل تدبير في نتأمل أن إلى بحاجة نحن الصراع ىذا مثل في
 ما ذلك بعد ثم ،الرق إلى ذلك بعد خروجو ثم ،البئر في هؤ إلقا كان ،-سممو  عميو اهلل صمى- يوسف إلى نظرواا



 تمك من يكون ما يكون ذلك بعد ثم ة،دنس قذرة بتيمة ،السجن من ذلك بعد لو قعو  ما ثم ،المراودة من لو قعو 
 .العمومو  ،المواىب من عنده ما لمعرفة سبباً  فيكون ،السجين ذلك ىاآر  التي االرؤي
 بيا رذكّ يُ  رؤيا الممك ذلك فيرى ،-سممو  عميو اهلل صمى- يوسف من الوصية تمك فينسى ،السجين ذلك يخرج ثم

 ىوو  ،سنين بضع فبقي ،السجن في نسوه أن بعد -سممو  عميو اهلل صمى- يوسف بو أوصاه ما السجين ذلك
 .السالمو  الصالة عميو- الكريم ابن الكريم ابن الكريم
 ذلك كانو  ،السجن من -سممو  عميو اهلل صمى- يوسف لخروج اً سبب كانتو  ،الرؤيا ىذه رأى حينما الممك ىذا

 التدبير ىذا نظراف ،اليابسو  ،باألخضر تذىب أن يمكن كانت ،قتصاديةا كارثة األمة تمك لتجنيب اً سبب التفسير
 عميو اهلل صمى- يوسف إيقاع أن تصور أو ،ألدرك أو ،لعرف ىمةو  ألول المجرد بعقمو نظر اإلنسان أن لو
 كل عن قعادها  و  ،ىزيمتوو  ،نفسو كسرو  ،سقاطوا  و  ،إىانتو في كافياً  ذلك كان الباليا تمك من احدةو  كل في -سممو 

 .ذلك عن يختمف -جلو  عز- اهلل تدبير لكنو  ،األمور معاليو  ،ثلالمُ  من شيء
 تدبير ىذا ،لمعرش وئالرتقا اً سبب كان ،-جلو  عز- اهلل قصو مما ،ذكرتُ  مما بعده حصل ماثم  ،البئر في لقاءاإل
 األحداث تمك كانت نا  و  ،نعيشيا التي أيامنا في األحداث ترابط من نعرفوو  ،مموؤ ن ما ىذاو  ،-جلو  عز- اهلل

 فرعون سقاطإل ،تدبيرهو  ،اهلل كيد من يكون أن نرجو -لؤ التفا في مبالغة ذلك أقول الو - يجرى ما إن ،مؤلمة
 كل ،ذليالً  ،مييناً  يكون ذلك بعد ثم ،جسده في ناحية كل من ضربيُ و  ،غرّ مليُ  ستجريُ  إنو ،طاغوتوو  ،العصر

 .الييممان من نفسو حول صنع ماو  ،منزلتوو  ،ىيبتو تسقطو  ،يزدريو أحد
 نإ أرجوو  ،الوسطى حمقاتو في األيام ىذه في يعيش ربمال الذي التدبير ىذا من أطرافاً  نشاىد األيام ىذه في نحن
 اعتو  و  ،فساداً  األرض مأل الذي الكبير الطاغوت ىذا ايرو  حتى منا الشباب عمر ينقضي ال أن زمان بنا طال
  .صبر إلى منا يحتاجو  ،بمبدئنا ثوقو  إلى منا يحتاج ذلك لكنو  ،الوحل في غيتمرّ و  ،يسقط هيرو  حتى

 ،حاالتو كل في لمتقوى اً مالزم فبقي ،-سممو  عميو اهلل صمى- يوسف خبر -جلو  عز- اهلل قّص  كيف نظرواا
 .الشدة حال فيو  ،الرخاء حال في الصحيح لاللتزام مثاالً  كان كيف

 فكل ،خبرهو  ،عمموو  ،تفسيرهوب ،بو يثقو  ،-أبوه ىوو - يحب من عمى فقصيا ،االرؤي تمك رأى حينما إليو نظرواا
 العمومو  ،مكاناتاإلو  ،المواىب من عندهما  يخفي أن حاول ميما ،أعداء لو ينبري أن البد ،محسود نعمة صاحب

 .إليو الناس أقرب من ىؤالء يكون قدو  ،األعداءو  ،الخصوم بعض طريقة في لو ينبري أن البدإنو ف
 .لمتمكين األولى الخطوة ىو بتالءاالو  ،ميبتُ ا كيف -سممو  عميو اهلل صمى- يوسف إلى نظرواا
 ِمْنُيمْ  َوَجَعْمَنا} ،(ٔ)"بتمىيُ  حتى لو نمكّ يُ  ال" :قال يبتمى؟ أن قبل لإلنسان نيمكّ  ىل :-اهلل رحمو- الشافعي لئس

 ،مبادئو عن تراجعو  ،تزلزلو  ،تزعزع فمن ،[ٕٗ:السجدة] {ُيوِقُنونَ  ِبآَياِتَنا َوَكاُنوا َصَبُروا َلمَّا ِبَأْمِرَنا َيْيُدونَ  َأِئمَّةً 
 في يتشكك من ،العقيدة في يتشكك من ،بالثوابت يتشكك من التمكين يستحق ال ،التمكين يستحق ال ىذا ثوابتوو 

 .التمكين يستحق ال ىذا ،-جلو  عز- اهلل حيو  في يتشكك من ،مناىجو في يتشكك من ،وئعمما

                                                           

 (.ٕٛٓ/ٔ) :القيم البن الفوائد - ٔ



 ،الكريم ابن الكريم ابن الكريم ىوو  ،إليو ساقتُ  التي الباليا ىذهو  ،-مسمو  عميوصمى اهلل - يوسف حال إلى نظرواا
 الو  ،البالء صابكأ إذا تجزع فال، (ٕ)((األمثلف األمثل ثم ،األنبياء بالءً  الناس أشد)) ،-السالمو  الصالة عميو-

 أىل بقيي حتى صمحّ تُ  انيإ ،األمة ىذه عمى يتنزل ،المتراكمة السوداء كالسحب البالء ىذا يتنزل حينما تتشكك
 .المطاف نياية في -جلو  عز- اهلل بإذن ليم العاقبة تكونو  ،الثباتو  ،دقالص

 نعومة منذ صغير ىوو  البئر في يمقى ثم ،خوتوإ قبل من حسديُ  -سممو  عميو اهلل صمى- يوسف إلى نظرواا 
 ،باعيُ  -السالمو  الصالة عمييم- األنبياء ساللة ،؟باعيُ  الكريم ،قالر   إلى يخرج ذلك بعد ثم ،رحمة بال ،أظفاره

 بفتنة تنفُ  ذلك بعد ثم ،قالر   في فتنو  ،البئر في فتن الفتنة، تتزين كيف ذلك بعد نظرواا ثم ،!ستذليُ و  ،سترقيُ و 
 مرة ،منو تريده أمر في راجعتو ،راودتو ،-جلو  عز- اهلل عصمو من الإ يتماسك الو  ،معيا يثبت ال التي الشيوة

 زوجة ىيو  ،بجماليا ظنكم ماو  ،أغرتوو  ،أرادت ما لو تأىيو  ،األبواب مقتغأقد  ذلك بعد ثم ،تحاول مرة بعد
 لو تأتيي التي غراءاإلو  ،الحصانة بألوان ظنكم ماو  ،المرأة ىذه بمواقعة لو تحصل التي عةبالمنَ  ظنكم ماو  ،الممك

 .[ٖٕ:يوسف] {َمْثَوايَ  َأْحَسنَ  َربِّي ِإنَّوُ  المَّوِ  َمَعاذَ  َقالَ  َلكَ  َىْيتَ  َوَقاَلتْ }
 مراقبة عمى النفوس نربي أن ،الحاضر قتناو  في إلييا نكون ما أحوج نحن التي التربية ،التربية قضية تأتي ىنا
 عيطمّ  ال أحوال في مكشرة الفتن فيو تعرض زمان في صرنا ألننا ؛الخموةو  ،الجموة حال في ،-جلو  عز- اهلل

 ،عظيمة تربية إلى يحتاج فيذا ،تعرفونيا سائلو  عبر غراءاإل غاية مع ،لو شريك ال حدهو  اهلل الإ فييا العبد عمى
- إليو أجالم   صدقو  ،إليو الفزع في صدقٍ  إلى يحتاج كما ،-جلو  عز- هلل مراقبة إلى أيضاً  يحتاج أنو كما

ّلَّ } :النسوة أولئك عميو جتمعا حينما -السالمو  الصالة عميو-فقال ،-تعالىو  سبحانو  َكْيَدُىنَّ  َعنِّي َتْصِرفْ  َواِ 
  .[ٖٗ-ٖٖ:يوسف] {َكْيَدُىنَّ  َعْنوُ  َفَصَرفَ  َرب وُ  َلوُ  َفاْسَتَجابَ  * اْلَجاِىِمينَ  ِمنَ  َوَأُكنْ  ِإَلْيِينَّ  َأْصبُ 
 يكون أن ينبغي ،العبد لنجاة اً سبب يكون خالصاإل ،المخمصين عباده من كونو عملو  ،ذلك بين -جلو  عز- فاهلل
 ،المكاره ألوان من لتخميصو سبباً  ذلك فيكون ،قميالً  كان لوو  ،الناس عميو يطمع ال صالح عمل من خبيئة لمعبد

 الذين بأولئك فكيف ،-جلو  عز- اهلل إلى ألج -سممو  عميو اهلل صمى- ليوسف الفتنة ىذه تبدت المّ ، المخاوفو 
 !.بيا ذبحتُ  سكيناً  تستخرج مفياظب متقو  السوء كعنز منيم الواحد فكان ،؟ينقرونو  ،يبحثون
 نفسو ضعرّ  منو  ،؟!بالسالمة ليم كيف ،مكان كل في عنيا ينقرونو  ،الفتنةو  ،الشيوة عن يبحثون الذين أولئك
 ،بو يعتصم أن عميوو  ،اهلل يتذكر أن عميو ميبتُ ا فإذا ،قمبو يستريحو  يبتعد فالعبد، اً خر آ منيا ينجُ  لم أوالً  لمفتنة

 .المخاوفو  ،الكروب ىذه من يخمصو أن ربو يدعوو 
 .الفواحش ىذه مقارفة عمى السجن استحبّ  كيف ،-سممو  عميو اهلل صمى- يوسف إلى نظرواا
 ،ارةضن يمتمئون الذين لمرجال النساء مشاىدة أن ىوو  ،ميماً  اتربوي   ىمعن تعطينا ياتاآل ىذه كيف نظرا ثم
 .ميم ممحظ ىذا ،الصالحين من الرجال أولئك كان لوو  ،لمفتنة ةمظنّ  ذلك أن ،شباباً و  ،حيويةو 

 نشرة ليقدم يخرج ثم ،جيوو  عمى المكياج ألوان يضع نيار نصف يجمس ممن الرجال أولئك كان إذا كيف
 ؟الرجال إلييا ينظر امرأة يخرج الذي كان إذا كيفبل  ،؟الفضائيات ىذه حدىإ في اً برنامج يقدم أو خبار،لأل

                                                           

: رقم البالء، عمى الصبر باب الفتن، كتاب ،وماج وابن (ٜٖٕٛ: )رقم ذى،األ عمى الصبر باب الزىد، كتاب الترمذي، أخرجو - ٕ
 (.ٜٕٖٗ) :رقم ،وماج ابن صحيح في لبانياأل وصححو ،(ٖٕٓٗ)



 الذي الداعية ىذا ؟،رأتو إذا كيف ،صوتو بنبرة ،الرجل صوت بنبرة ،تسمع بما الواحدة فتنتُ  لربما النساء :فأقول
 امتأل قدو  ليا فيبدو ،معينة صورة تتخيل كانت قدو  تراه ذلك بعد ثم ،السنين عشرات النساء تسمعوو  ،المنابر يعمو
 .النساء لبعض فتنة تحصل أن معيا ؤمنيُ  ال ،ارةضنو  ،شباباً 
 المواقع ىذه مثل يتوقى أن فينبغي ،شباباً و  ،رةاضن اهلل أعطاهو  ،البياءو  ،الحسن من المثابة بيذه كان من ولذلك
  .غيره لفتنة سبباً  فييا يكون التي
 ظيروا قدو  ،الرجال إلى ينظرن ،الشاشات أمام بناتوو  امرأتو الواحد يترك فال ،نساءنا نربي كيف ينبينا أنو كما

 ارةضالن من صورة في ظيرو  ،لحيتو خضب قد فالواحد ،الصالح غاية في ىؤالء كان لوو  ،يممتّ حُ  بأحسن
  .النفوس بعض سرأي قد أمر ىذا ،الزينة غاية تزينو  ،الشبابو 

 ِإنَّا ُحبًّا َشَغَفَيا َقدْ  َنْفِسوِ  َعنْ  َفتَاَىا ُترَاِودُ  الَعِزيزِ  اْمرََأتُ } :الواحدة فتقول ،العزيز  امرأة يعبن كنّ  النساء أولئك
 ،[ٖٔ:يوسف] {َأْكَبْرَنوُ  رََأْيَنوُ  َفَممَّا} ،؟فعمت ذاما ،[ٖٔ-ٖٓ:يوسف] {ِبَمْكرِِىنَّ  َسِمَعتْ  َفَممَّا ُمِبينٍ  َضاَللٍ  ِفي َلَنرَاَىا

   .[ٔ٘:يوسف] {َنْفِسوِ  َعنْ  ُيوُسفَ  رَاَوْدُتنَّ  ِإذْ } :ذلك بعد قال ليذاو  ،جمالو فأسرىن ،بو فأعجبن
 في ليا مشاركات إلى العزيز امرأة عمى منكرات من نتحول ،العزيز امرأة بينو  بينين اً مشترك الفعل ذلك فصار
 .ميمة قضية فيذه ،فعللا ىذا
 ،الغيرة ذىاب يؤثر كيف نظرواز، االعزي ىذا مع -سممو  عميو اهلل صمى- ليوسف قعو  ما إلى نظرواا ،خرآ أمرٌ و 

 َىَذا َعنْ  َأْعِرْض  ُيوُسفُ } :قال المرأتو؟ الرجل ىذا فعل ماذا ،-سممو  عميو اهلل صمى- يوسف براءة ثبتت لما
 ،بيتيا في أبقاه بل ،عنيا يبعده لمو  ،ساكناً  يحرك لم! فقط [ٜٕ:يوسف] {اْلَخاِطِئينَ  ِمنَ  ُكْنتِ  ِإنَّكِ  ِلَذْنِبكِ  َواْسَتْغِفِري

 ِمنَ  َوَلَيُكوًنا َلُيْسَجَننَّ  آُمُرهُ  َما َيْفَعلْ  َلمْ  َوَلِئنْ } :مراودتو عمى مصرة زالت ماو  ،النسوة أولئك إلى أخرجتو ثم
اِغِرينَ   .الرجال أشباه أولئك نفوس في اً مؤثر  الغيرة ذىاب يكون كيف نظروااف ،[ٕٖ:يوسف] {الصَّ

رفيقاه في  رأى المّ  السجن، إلى -سممو  عميو اهلل صمى- يوسف دخل ماحين ،ذلك بعد اهلل ذكره ما نظرواا ثم
 .[ٖٙ:يوسف] {اْلُمْحِسِنينَ  ِمنَ  َنرَاكَ  ِإنَّا} :قالواو  ،يوسف عمى عرضوىا الرؤيا تمكالسجن 
 حسانوإ رأوا ،نفسو عن ليحدثيم يجمس لم ،السجن في ىوو  -سممو  عميو اهلل صمى- يوسف حسانإ عرفوا
 إلى التقربو  ،قامتياا  و  ،العبودية في -جلو  عز- اهلل مع حسانوإ رأواو  انين،السجّ  إلى حسانوإ رأواو  ،اءبالسجن

 يكون أن ينبغي ىكذاو  ،-سممو  عميو اهلل صمى- يوسف حسانإ فعرفوا ،-جاللو جل- معبودهو  ،مالكوو  ،ربو
 يكون أحوالو جميع فيو  ،الممك حال فيو  ،البئر سطو  فيو  ،السجن حال في ؛أحوالو كل في الداعية المؤمن
 :الفرصة استغلو  ،-جلو  عز– اهلل إلى دعاىم كيف نظرا ثم ،بكم لي شأن ال :قالو  ،الءؤ ى رد ما ،اً محسن

 نفسو، تنكسر لمو  ،يجزع لمو  ،مبادئو عن يتخل   لم ،[ٜٖ:يوسف] {اْلَقيَّار اْلَواِحدُ  المَّوُ  َأمِ  َخْيرٌ  ُمَتَفرُِّقونَ  أََأْرَبابٌ }
  .مكان كل في الدعوة ىذه ينشر زال ال، ال ،دعوتو عن فيتثبط ،إرادتو تنثنِ و 

 من خراجيا  و  ،خموة سجني نإ ،أعدائي بي يصنع ما" :يقول -اهلل رحمو- تيمية ابن سالمإلا شيخ نجد وليذا
 .ىذا؟ بمثل صنعيُ  ماذا ،"صدري في بستانيو  جنتي نإ" :يقول ،(ٖ)"شيادة قتميو  سياحة، بمدي
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 خراجوإ إلى فاضطروا ،العبادةو  بالعمم اشتغال أىل إلى بطالة أىل من السجن أىل تحول السجن في ضعوهو  فمما
 .األحوال كلفي  الداعية يفعل ىكذا ،!بزعميم يفسده لئال ؛السجن من
 الشَّْيَطانُ  َفَأْنَساهُ  َربِّكَ  ِعْندَ  اْذُكْرِني} :يوسف صيةو  نسيو  ،السجن من الرجل ذلك خرج لما ذلك بعد نظرا ثم 

 تتعمق تيمة فيو  -سممو  عميو اهلل صمى- يوسف يبقى كيف ،[ٕٗ:يوسف] {ِسِنينَ  ِبْضعَ  السِّْجنِ  ِفي َفَمِبثَ  َربِّوِ  ِذْكرَ 
 .؟سنين بضع السجن في يبقى ،باألخالق

 تبقى كيف ،البشر عقول تدركو ال ،تخميصياو  ،األمم لقيادة الكبار ليؤالء -جلو  عز- اهلل من عدادإ نوإ :أقول
 في -سممو  عميو اهلل صمى-موسى يبقى كيف ،؟الحبس في منسية -سممو  عميو اهلل صمى- يوسف طاقةك طاقة

 تزوجيا امرأة ضعبُ  مقابل في سنين عشر الغنم يرعى طريداً  ،شريداً  ،سنين عشر الغنم يرعى مدين في ،صحراءلا
 يصطفي فاهلل ،-السالمو  الصالة عميو- زمانو أىل أفضل أنو شك ال لكنوو  نبأ،يُ  أن قبل ذلك ،الغنم عير  عمى

 ال فيذا ،كرامتو أىلو  ،وئألوليا اهلل عدادإ نوإ ،سنين عشر الطويمة المدة تمك يبقى ،الناس خيارمن  األنبياء
  .البشرية المقاييس تحت يدخل
 .[ٙٚ:يوسف] {ِلُيوُسفَ  ِكْدَنا َكَذِلكَ } وئولياأل هبكيدو  ،بتدبيرهو  ،-جلو  عز- باهلل نثق أن نبغيي :أقول ولذلك

 إلى ثم ،السجن من -سممو  عميو اهلل صمى- يوسف لخروج سبباً  -الممك رؤيا- الرؤيا ىذه كانت كيف نظرا ثم
 {السِّْجنِ  ِمنَ  َأْخَرَجِني ِإذْ  ِبي َأْحَسنَ  َوَقدْ } :قال حينما ،عميو -جلو  عز- اهلل نعمة ذكر حينما ذكرىا فإنو ،مكالمُ 
 نظروااف مك،المُ  إلى السجن من خرجو  ،قالرّ  إلى البئر من خرج ألنو ؛البئر من أخرجني :قال ما ،[ٓٓٔ:يوسف]

 الخطيرة يارؤ ال ىذه -سممو  عميو اهلل صمى- يوسف رفسّ  كيف نظرواا ثم ،-جاللو جل- اهلل من التدبير ىذا إلى
 لكم رأفسّ  كيف ،عدواناً  سجنتمونيو  سمعتي، لطختمو  ،ةدنس قذرة تيمة فيو  ظممتموني أنتم :قال ما ،الممك لذلك
 ىذا ليم قال ما ،؟تنتظركم رطةو  من -جلو  عز- اهلل بإذن الخالصو  ،المخرج فيو يكون الذي التفسير ىذا

 الثالثو  مشكمة، ىذا بينو  بينو ،األحقاد يعرف ال الحسابات، تصفية يعرف ال ،المحسنين من نوأل ؛الكالم
 ؛الثامنو  ،حقو في كممة قال السابعو  ،عزاه ما السادسو  ،المستشفى في زاره ما الخامسو  مشكمة، الرابعو  ،مشكمة
 الدنية، الحقيرة، النفوس أصحاب بو غيتمرّ  مما ذلك غير إلى ،لغيره قام قدو  ،عميو سمم حينما لو قام ما ألنو

 .الصغيرة
 الرؤيا تأتي رىا،يفسّ و  ،الممك من االرؤي تأتي لمجميع، تتسع ،كبيرة نفسوو  ،كبير -سممو  عميو اهلل صمى-يوسف

 .كالمطر الجميع إلى يحسنو  ،رىايفسّ و  ،المسجون ىذا من
 ،األيام دارت حينما ،خوتوإ مع كالمو إلى نظرواا األحوال، ىذه كل في يوسف نضباطا إلى نظرواا :أقول لذلكو 

 ،الذلو  ،المسكنةو  ،الحاجة غاية في إليو فجاءوا ،عنده حاجتيم تكون أن -جلو  عز- اهلل رقدّ و  ،إليو فجاءوا
نماو  ،عمييم عيشنّ  لم، [ٚٚ:يوسف] {َقْبلُ  ِمنْ  َلوُ  َأخٌ  َسَرقَ  َفَقدْ  َيْسِرقْ  ِإنْ } :قالوا حينما حتى ذاىمآ فما ،رالصغاو   ا 

 ،مشاعرىم يجرح الئل ؛عنيم أخفاىا نفسو، في أسرىا بل ،بذلك يكاشرىم لمو  ،[ٚٚ:يوسف] {َمَكاًنا َشر   َأْنُتمْ } :قال
 ،[ٜٓ:يوسف] {َأِخي َوَىَذا ُيوُسفُ  َأَنا َقالَ  ُيوُسفُ  َِلَْنتَ  أَِإنَّكَ  َقاُلوا} :عرفوه بعدما إليو جاءوا حينما إلييم نظرا ثم

 َّل } :قال بل ،فيعنّ  لمو  ،بيؤنّ  لم تقصيرىمو  ،بخطئيم اعترفواو  ،ستغفاراال منو طمبوا فمما ،لنا استغفر :لو فقالوا
 خروا أبييم مع جاءوا لما ذلك بعد ثم ،السيئة اليمعفبأ رىميذك   لم ،[ٕٜ:يوسف] {َلُكمْ  المَّوُ  َيْغِفرُ  اْلَيْومَ  َعَمْيُكمُ  َتْثِريبَ 



 {ِإْخَوِتي َوَبْينَ  َبْيِني الشَّْيَطانُ  َنَزغَ  َأنْ  َبْعدِ } :قال أن إلى [ٓٓٔ:يوسف] {ُرْؤَيايَ  تَْأِويلُ  َىَذا َأَبتِ  َيا َوَقالَ } :سجداً  لو
 .ئالسي الفعل بذلك رىميذك  و  ،مشاعرىم يجرح لم ،[ٓٓٔ:يوسف]

 ىذه معشار بعشر إليك أساء العمل في زمالئك من أو ،جيرانك من أو ،قرابتك من اً أحد أن لو تصور
 الو  ،صرفاً  فيو ونيقبم الو  ،الدىر أبد وعداوت يعقدون الكثيرين نإ تتصرف؟ كيف معو؟ تصنع كيف ،ساءاتاإل

 .يوسف كنفس كبيرة نفوساً  نحمل ال ألننا ؟،لماذا ،لمعتذر عذراً  الو  ،عدال
 التي األوحالو  ،ساتالمدنّ  ىذه عن لنترفعو  ،عالياً  فمنحمق الكريم؟ ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريمَ  كان لماذا
 فعل ما يتذكرو  ،يصمي فاإلنسان القمب، في األحقاد فتعتمج ،-جلو  عز- اهلل طاعة عن تقعدناو  ،تيينناو  ،تذلنا
 من أول األحقاد فإن ،األمور ىذه مثل عن عْ ترف   ،الفالنية مةمالكب فالن قصد ماو  ،فالن لو قال ماو  ،فالن بو
 ،فالنو  ،فالنو  ،فالن من يتشفى أن يتمنى ،قمبو ينعصر ،فراشو عمى يتقمب الميل ينام ال ،ياصاحبُ  بيا عذبيُ 
   .حساناإل من شيء أي منيم ينتظر ملو  ،العذر منيم يطمب لم ،[ٕٜ:يوسف] {اْلَيْومَ  َعَمْيُكمُ  َتْثِريبَ  َّل }
 طالت نا  و  لممتقين، العاقبة أن نعممو  ،-جلو  عز- اهلل عند بما نثق أنو  ،عندىا نقف أن ينبغي كبار برعِ  ىذهو 

 أجل من العبد يبتمي ال فاهلل ،اإليمان من اإلنسان عند ما قدر عمى البالء أن نعرفو  ،السوداء المظممة الميالي
نماو  ،يكسره أن  ثم ،األنبياء بالء الناس أشد)) ،تنكسر الو  ،-جلو  عز- اهلل عند بما قْ فثِ  ،يرفعو أن أجل من ا 

 .(ٗ)((دينو قدر عمى الرجل بتمىيُ  ،فاألمثل األمثل
 تافية أمور في هؤ بال يكون من الناس فمن ،عنو ففخُ  رقة دينو في كان نإ أنو -جلو  عز- اهلل لطف من لكن
 تنتفو  ،خدىا تمطمو  ،تصيح أخرى،و الئق، غير اً تصرف أمامو تصرف ذلكو  ،ميمةكُ  لو قال ىذا أن هؤ بال ،حقيرة
 خرآو  دىا،قف درييمات في هؤ بال خرآو  البالء، من حظيا ىو فيذا ،حوليا يتيارشون الصغار أطفاليا ألن ؛شعرىا

 أحد بينو  بينو قضية في ىي العظمى مصيبتوو  مشكمتو الثالثو  ،المسجد مؤذن بينو  بينو مشكمة في هؤ بال
 منو  ،البالء من عطىيُ  نفسو قدر عمى إنسان كل ،القضايا قضية فجعميا الفصل في كممة التمميذ قال ،تالمذتو
  .السراء فتنةو  ،الضراء فتنة ،اصب   البالء عمييم صبيُ  من الناس
 يجعمو أنو  ،العظيم بالقرآن ينفعنا أنو  ،رشدنا ياكما  و  يميمنا أنو  ،جميعاً  بنا يمطف أن -جلو  عز- اهلل فنسأل
 ،دنيانا من اخيرً  خرتناآ يجعل أنو  ،مبتالنا يعافيو  ،مرضانا يشفيو  ،موتانا يرحم أنو  ،عمينا حجة ال لنا حجة

ياكمو  يعيننا أنو  ،القيامو  الصيام منكمو  منا يتقبل أن -تعالىو  تبارك- نسألوو   أنفسنا، عمى الكريم الشير ىذا في ا 
 .المسممين خوانناإلو  ،لوالديناو  ،لنا يغفر أنو  ،يضعنا الو  ،يرفعنا أن -تعالىو  تبارك- فنسألو
         .صحبوو  آلو عمىو  ،محمد عمى اهلل صمىو  ،أجمعين لكمو  لنا يغفر أن اهلل نسأل
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