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َِأَّ َوقَاَل اْلَمِلُك ائْ ُتوِن ِبِه فَ َلمَّا َجاءُه الرَُّسوُل قَاَل اْرِجْع ِإََل رَبِ َك فَاْسأَْلُه َما بَاُل النِ ْسَوِة اللَّ )  َِ  ِْ َْ ُّأَّ ِإ َّ َر يِ  ِب  َِ َِ ََْأ َِْْ ق يِت َقْعَّ
ََ َع أ   َّ ْ 50َعِلٌِم ) ُْأَّ ِإْ  رَاَوُّنَّ أَّ ُِوُس  ََْعْ ُك ََ ِِ ِ  ا َ  ( قَاَل َم ا  َِ اْم َرَُْة اْل ِْ ِه ِم أ ُس وِء قَالَ  ِس ِه قُ ْل َأ َا الَِل ِِِ  َم ا َعِلْمنَ ا َعَل

ََّ َْ َ  ْا رَاَوُّنَّ  ُه َع  أ   َّْ ِس  ِه َوِإ َّ  ُه َلِم  َأ الصَّ  اُِِّقَ  )   َ َْ َِ 51َاْص  َصَ  ا   ّْ ََِّ َد َِ  ِْ  َِّ َوَْ َّ ا ْن  ُه بِاْلَ  َُ ََْلَم َِْن ِ َأْ َْ ََ ( َ لِ  َك لِ  َِ  ي َكِْ  
 ( . (53( َوَما ُْبَ رِ ىُء  َ ْ ِسي ِإ َّ الن َّْ َس أَلمَّارٌَة بِالسَّوِء ِإدَّ َما رَِاَم َر يِ َ ِإ َّ َر يِ  َغُ وٌر رَِّاٌِم )52اْْلَائِِنَ  )
 [ . 53 -50] يوسف : 

-------------- 
ا رجعوا إليه بتعبري رؤياه، اليت كان رآها، مبا أعجبه وأينقه، فعرف فضل يقول تعاىل إخبارًا عن امللك مل(  َوقَاَل اْلَمِلُك ائْ ُتوِن ِبهِ ) 

ه دففن أي: أخرجففو  (ائْفتُففو ب ببففهب  )وحسففن أخه ففه علففه دففن ببلففاه دففن رعايففاه، فقففال  وحسففن اعهعففه علففه رؤيففاهوعلمففه   يوسففف
 ه .السجن وأحضرو 

 رسول امللك يوسف . أي : فلما جاء( فَ َلمَّا َجاءُه الرَُّسوُل  )
 أي :  ال يوسف للرسول : ارجع إىل سياك امللك .( قَاَل اْرِجْع ِإََل رَبِ َك ) 
ُّأَّ )   َِ َِ ََْأ َِْْ سله عن  صة النسوة الهئي  طعن أيايهن هل يعلف  أدفرهن و وهفل يفاري : أي ( فَاْسأَْلُه َما بَاُل النِ ْسَوِة اللَّق يِت َقْعَّ

 سجن و وأ  ظُلمت بسببهن وملاذا ُحبسُت ودخلت ال
 م .يعل  الناس مجيعا أنه حبس به جر أىب عليه السهم أن خيرج دن السجن حىت ُتربأ ساحته دن تلك التهمة الشنيعة ، وأن  
 : ْجنب، وَلَْ يُ  قال الشوكاِن ، لبُيْظهبَر لبلنَّاسب أََدَرُه ببَأْن َيْسَأَل اْلَملبَك َعْن َذلبَك َوتَفَو ََّف َعنب اْْلُُروجب دبَن الس ب َساربْع إبىَل إبَجابَةب اْلَملبكب

يقُ  بَفرَاَءَة َساَحتبهب َونَفزَاَهَة َجانبببهب، َوأَنَُّه ظُلبَ  ببَكْياب اْدَرأَةب اْلَعزبيزب ظُْلًما بَفي بًنا، َوَلَقْا أُْعطبيَ   َعَلْيهب السََّهُم دبَن اْلْبْل ب َوالصَّرْبب َواْْلَنَاةب َدا َتضب
 . ْذَهاُن َعْن َتَصوِرربهب اْْلَ 

 فَي َأْن خَيْفرَُج وَ ال ابأ عْعِة: ق رًا، َوعََلبًفا لببَففرَاَءةب َسفاَحتبهب، َوَذلبفَك أَنَّفُه َخشب فْن يُوُسفَف أَنَفاًة َوَ فبفْ فَن اْلَملبفكب كان َهَذا اْلفبْعُل دب يَفنَفاَل دب
 ز .ببتبْلَك اْلَعْْيب يَفُقوُلوَن َهَذا الَّذبي رَاَوَد اْدَرأََة العزي َدْرتَفَبًة، َوَيْسُكَت َعْن أَْدرب َذنْببهب، فَفيَفرَاُه النَّاسُ 

  اْلث والتحريض عله دعرفة حقيقة أدر النسوة الهئي  طعن أيايهن« ارجع إىل ربك فاسأله»واملراد بالسؤال يف  وله . 
 واحفاا ا دفن دكرهفا، وْلكفن كفن  فواها وجعل السؤال عن النسوة الهئي  طعفن أيفايهن دون ادفرأة العزيفز، وففاء ْلفق  وجهفا ،

فَفذلبُكنَّ الَّفذبي ُلْمتُفنَّففب فبيفهب َوَلَقفْا راَوْدتُفُه َعفْن : عله إ رارها بأكا  ا راودته عن نفسه، فقا  الت أدادهن بكل تفبج  وتكشفف 
هب فَاْستَفْعَصَ  َولَئبْن َلَْ يَفْفَعْل دا آُدرُُه لَُيْسَجَننَّ   ن .َن الصَّاغبربيَولََيُكوناً دب  نَفْفسب

 عن ذكرهن مبا يسوؤهن.  واكتفه بالسؤال عن تقطيع أيايهن، دون التعرض لكياهن له، ساا هلن، وتنزها دنه
 وجعل السؤال عن النسوة الهيت  طعن أيايهن دون ادرأة العزيفز تسفهيًه للكشفف عفن أدرهفا ، ْلن ذكرهفا :  قال ابأ عاشور

ُت كفأ  فاع بفْي النفاس ، وأ ففبحت  دفع دكانفة  وجهفا دفن
امللفك رمبفا يصفرف امللفك عففن الكشفف رعيفاً للعزيفز ، وْلن حفايث امل

،  (مث باا هل  دن بعا دا رأوا اآليفا  ليسفجننه  )وم ، كما تقام عنا  وله تعاىل  ضية يوسف عليه الس هم دشهورة بذلك الي
فه جرم كان علب الكشف عفن أولئفك ،  عن نفسه د  يوسف وْلن النسوة كن  واها عله إ رار ادرأة العزمي بأكا راو 

 النسوة دنتهه اْلكمة يف البحث وغاية اإلجيا  يف اْلطاب.
 علففه ادتناعففه دففن اْلففروج دففن السففجن حففىت يتحقففق امللففك ورعيتففه دففن بففراءة سففاحته  يأ -و ففا ورد  السففنة مباحففه علففه ذلففك

 : -ونزاهة عرضه
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ففْن إببْفففرَاهبيَ  إبْذ  َففاَل َِرب ب أَرب ب َكْيففَف ُوْيبففي اْلَمففْوَته  َففاَل أََو َلَْ تُفففْؤدبْن  َففاَل بَفلَففه  ) َففاَل  َأنَّ َرُسففوَل  ب  َة َعففْن َأ ب ُهَريْفففرَ  ََنْففُن َأَحففقِر دب
ْجنب ُعوَل َدا لَببَث يُوُسُف َْلَجْبُت الاَّاعبيَ َويَفْرَحُ  اَّللَُّ ُلوعًا َلَقْا َكاَن يَْأوبي إبىَل رُْكٍن َ ابيٍا َولَ  {َوَلكبْن لبَيْطَمئبنَّ  َفْلبب  (  ْو لَببْثُت يفب الس ب

 دتفق عليه .
َِأَّ َعِل ٌِم ِإ َّ رَ )  َِ ِْ َْ هفو الفذي يتفوىل حسفالن علفه  سفبحانه إن ر  وحفاه هفو العلفي  مبكفرهن  ، وكيفاهن و، وهفوي : أ ( يِ  ِب

 ذلك.
ُْأَّ  ) ْْعُك ََ وهفو يريفا -حْي مجع الن سوة الهيت  طعن أيايهن عنفا ادفرأة العزيفز، فقفال ااعبفا هلفن كلهفن  خبار عن امللكإ( قَاَل َما 

 . : ِ َدا َخْطُبُكنَّ { أي:  أنكن وخربكن-ادرأة و يره، وهو العزيز 
ََ َعأ   َّْ ِسهِ )   ( يوم الضيافة . ِإْ  رَاَوُّنَّأَّ ُِوُس

فعل  أدرهن  بل أن يواجههن، وهو املعتفاد يف دثفل هفذه اْلحفوال، ليكفون  واْلطب اْلدر اجللل ... فكأن امللك كان  ا استقصه
 .امللك عله بينة دن اْلدر وظروفه  بل اْلوض فيه، فهو يواجههن دقررا االهتام، ودشريا إىل أدر هلن جلل

 :  أسفا هلفا و يفل إن ادفرأة  منا خاعب امللك مجيع النسوة لفذا اْلطفاب ، واملفراد بفذلك ادفرأة العزيفز وحفاها ليكفون قال اْلاز
 ب .بطاعتها فلذلك خاعبهن لذا اْلطاالعزيز راودته عن نفسه وحاها وسائر النسوة أدرنه 

 فْن :  وقال الشوكاِن َهفا َذلبفَك َكَمفا تَفَقفاََّم، َودب نفْ ُهنَّ َو َفَع دب فنفْ فَاٍة دب َنَّ ُكفلَّ َواحب َا َنَسَب إبلَفْيهبنَّ اْلُمفرَاَوَدَة ْلب طَفاُب  مُجْلَفةب َوإبمنَّ َدفْن َمَلَفُه خب
ُهنَّ يفب اجلُْْمَلةب َكَما َكاَن دبنب  نفْ ْنفُه ببنبْسفَبةب اْلَملبكب اْدَرأَُة اْلَعزبيزب أَْو أَرَاَد ببنبْسَبةب َذلبَك إبلَْيهبنَّ ُوُ وَعُه دب فًيا َعفنب التَّْصفربي ب دب  اْدفَرأَةب اْلَعزبيفزب َوَا ب

َا اْدَرأَ  َها لبَكْوكب  . َو بيربهب َوُهَو اْلَعزبيزُ  ةَ َذلبَك إبلَيفْ
ِِْه ِم أ ُس وِء )  أي:  الفت النسفوة جوابفا للملفك: حفان ي أن يكفون يوسفف ُدتفََّهَمفا، و  دفا علمنفا ( قُ ْلَأ َاالَِل ِِِ  َما َعِلْمَنا َعَل

 عليه دن سوء. فعنا ذلك
 ( ََّ ََْ ََ ِِِ  ا َ  َاْصَصَ  ا َِ اْمَرَُْة اْل  نكشف وبان .أي : ظهر وا( قَاَل
 اعافت بذلك .( َْ َْا رَاَوُّنَُّه َعأ   َّْ ِسِه ) 
ي  يف  وله )(  َُّه َلِمَأ الصَّاُِِّقَ  َوإِ )   ( .هبَي رَاَوَدْتفب َعْن نَفْفسب

ز، والنسفوة أن تثبت براءة يوسف عله رءوس اْل هاد، بتلك الطريقة اليت يراها امللك، وتنطق لا ادرأة العزي تعاىل وهكذا يشاء  
 الهئي  طعن أيايهن.

  : هففذه  ففهادة جا دففة دففن تلففك املففرأة بففأن بوسففف  ففلوا    عليففه كففان دففربأ عففن كففل الففذنوب دطهففراً عففن مجيففع ق  ال ال  رازي
 ( يَفُهنَّ َ طَّْعفَن أَيْفاب  ة االيتَدفا بَفاُل النسفو ) عفه جانفب ادفرأة العزيفز حيفث  فال را العيوب ، وههنفا د يقفة ، وهفي أن يوسفف 

فذكرهن وَل يذكر تلك املرأة ألبتة فعرفت املرأة أنه إمنا ترك ذكرها رعاية ْلقها وتعظيماً جلانبها وإخففاء لمدفر عليهفا ، ففأراد  
  أن تكافئه عله هذا الفعل اْلسن فه جرم أ الت الغطاء والوعاء واعافت بأن الذنب كله كفان دفن جانبهفا وأن يوسفف 

أ عفن الكفل ، ورأيفت يف بعفض الكتفب أن ادفرأة جفاء  بزوجهفا إىل القاضفي وادعفت عليفه املهفر ، ففأدر القاضفي بفأن كان دفرب 
يكشففف عففن وجههففا حففىت تففتمكن الشففهود دففن إ ادففة الشففهادة ، فقففال الففزوج : ال حاجففة إىل ذلففك ، ففف   دقففر بصففا ها يف 

 أبرأ  ذدتك دن كل حق و عليك. دعواها ، فقالت املرأة ملا أكردتف إىل هذا اْلا فا هاوا أ 
ْنُه بِاْلَ َِِّْ  ) َُ ََْلَم َِْن ِ َأْ َْ  هذا دن متام كهم ادرأة العزيز .( َ ِلَك لَِِ 

تقففول: إمنففا اعافففت لففذا علففه نفسففي، ذلففك لففيعل   وجففي أن َل أخنففه يف نفففس اْلدففر، وال و ففع ا ففذور اْلكففرب، وإمنففا راود  هففذا 
 . ا اعافُت ليعل  أ  بريئةالشاب دراودة، فادتنع؛ فلهذ
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ََِّ َد ِ َ )  ََ اْْلَائِِنَ  َوَْ َّ ا َِي َكِْ  أي : ال يوفق اْلائن وال يساد خطاه .( ّْ
 ء .وهلذا راودته ْلكا أدارة بالسو  وتتمىن؛ ولست أبرئ نفسي، ف ن النفس تتحاثتقول املرأة:  (َوَما ُْبَ رِ ىُء  َ ْ ِسي  )

 الراج  أنه دن متام كهدها .
 أي : إن النفس البشرية دي الة إىل الشهوا  إال دن رمحها ر  .( ِإ َّ الن َّْ َس أَلمَّارٌَة بِالسَّوِء ِإدَّ َما رَِاَم َر يِ َ ) 
  :  ن الفنفس اإلنسفانية اختلفوا يف النفس اْلدارة بالسوء دا هي فالذي عليفه أكثفر ا ققفْي دفن املتكلمفْي وغفريه  أقال اْلاز

واحاة وهلفا  ففا  : دنهفا اْلدفارة بالسفوء ، ودنهفا اللوادفة ، ودنهفا املطمئنفة فهفذه الفثهث املراتفب هفي  ففا  لفنفس واحفاة 
ف ذا دعت النفس إىل  هواها دالت إليها فهي النفس اْلدارة بالسوء ف ذا فعلتها أتت النفس اللوادة فهدتها عله ذلك الفعل 

اب الشهوا  وحيصل عنا ذلك الناادة علفه ذلفك الفعفل القبفي  وهفذا دفن  ففا  الفنفس املطمئنفة ، و يفل : القبي  دن ارتك
 إن النفس أدارة بالسوء بطبعها ف ذا تزكت و فت دن أخه ها الذديمة  ار  دطمئنة.

 وتعاىل .يغفر الزال  ، ويتوب عله العا ْي ، وذلك دن رمحته سبحاته (  َّ َر يِ  َغُ وٌر رَِّاٌِم إِ ) 
 هنا تكون السورة الكرمية  ا حاثتنا عن القس  اْلول دن حياة يوسف وإىل   القس  الذي تعرض خهله ْللوان دفن ا فن

 واآلالم، بعضها دن إخوته، وبعضها دن ادرأة العزيز، وبعضها دن السجن ودرارته ...
 . ته مث باأ  بعا ذلك يف اْلايث عن اجلانب الثا  دن حيا

 . الرخاء والعز والتمكْي يف حياته وهو جانب
 1مكصث : 

 ( هذا دن متام كهم ادرأة العزيز .َذلبَك لبيَفْعَلَ  َأ  ب َلَْ َأُخْنُه بباْلَغْيبب أن  وله ) َذا القول َو الصصِح
 : إىل أنه دن كهم يوسف . و ََّ بَض الَلماء
 وهذا  ول اْلكثر .

 ففْن َكففَهمب يُوُسففَف  : ق  ال الش  وكاِن ففربيَن إبىَل َأنَّ َهففَذا دب ُعففُا َوْ ففُل َكففَهمب إبْنَسففاٍن ببَكففَهمب  َذَهففَب َأْكثَفففُر اْلُمَفس ب  َففاَل اْلَفففرَّاُء: َواَل يَفبفْ
ُهَما إبىَل َدا يَلبيُق ببهب  نفْ  ،إبْنَساٍن آَخَر إبَذا َدلَّتب اْلَقربيَنُة الصَّاربَفُة لبُكلٍ  دب

َوَأنَّ اَّللََّ ال يَفْهففابي َكْيففَا اْْلَففائبنبَْي ( )بباْلَغْيففبب  )يف  وجتففه  (َأ  ب َلَْ َأُخْنففُه  )أي: إمنففا َرَدْدُ  الرسففول لففيعل  امللففك بففراءيت ولففيعل  العزيففز 
ي إبنَّ النفَّْفَس ْلدَّارٌَة ببالسِروءب   ير وال ابن أ  حامت سواه.وهذا القول هو الذي َل حيك ابن جر  (َوَدا أُبَفر بُئ نَفْفسب

  : والقول اْلول أ وى وأظهر؛ ْلن سياق الكهم كله دن كهم ادرأة العزيز حبضرة امللك، وَل يكن يوسف، عليه قال ابأ كثري
 السهم، عناه ، بل بعا ذلك أحضره امللك.

 : ْجنب َلَْ حَيُْضْر بَفْعُا إىَل اْلَملبكب َواَل فَفَهَذا ُكلِرُه َكَهُم اْدَرأَةب اْلَعزبيزب َويُوسُ . ..قال ابأ نِمِة فَع َكَهَدفُه َواَل َرآهُ ُف إْذ َذاَك يفب الس ب ََب   ،
ُهْ  َدفْن َلَْ يَفْذُكْر إالَّ َهفَذا اْلَقفْولَ  ... فنفْ فْن َكفَهمب يُوُسفَف َودب فربيَن إنَّ َهفَذا دب فْن اْلُمَفس ب اْلَفَسفادب َواَل  َوُهفَو  َففْوٌل يفب َغايَفةب  َوَ ْا  َاَل َكثبرٌي دب

هب  َدلبيَل َعَلْيهب ؛ َبْل اْْلَدبلَّةُ   .َتُالِر َعَله نَفْقيضب
 وخالفه  يف ذلك آخرون أجل دنه  و الوا إن هذا دن  ول ادرأة العزيفز ... ( .َوَما ُْبَ رِ ىُء  َ ْ ِسي يف  وله )  وقال ابأ القِم

 : ال دن  ول يوسف عليه السهم والصواب دعه  لوجوه
اآلن حصحص اْلق أنا راودته عن نفسه وإنه ملن الصاد ْي ذلك ليعل  أ  َل أخنفه ) أنه دتصل بكهم املرأة وهو  وهلا :  اََاْ 

 فول ال دليفل عليفه يف اللفف  ودن جعله دن  وله ف نه حيتاج إىل إضفمار ( بالغيب وأن   ال يهاي كيا اْلائنْي ودا أبرىء نفسي 
 .بوجه 
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ن حصفحص اْلفق والسفياق و ت دقالتها هذه  بل كان يف السفجن ملفا تكلمفت بقوهلفا اآل َل يكن حاضراً   أن يوسف:  الثاِن
 ك . ) ابن القي  ( . ري  يف ذل
 2مكصث : 

 دن الذنب دن وجوه كثرية : هذه اآلية دالة عله عهارة يوسف 
به فلو كان يوسف دتهماً بفعل  بي  و ا كان  ار دنه ذنب وفحش الستحال وعل اْلول : أن امللك ملا أرسل إىل يوسف  

حبسففب العففرف والعففادة أن يطلففب دففن امللففك أن يففتفحص عففن تلففك الوا عففة ، ْلنففه لففو كففان  ففا أ ففام علففه الففذنب مث إنففه يطلبففه دففن 
دنارسفة افيفة والعا فل ال   ار  امللك أن يتفحص عن تلك الوا عة كان ذلك سعياً دنه يف فضيحة نفسه ويف جتايا العيوب اليت

 ك .يفعل ذل
 ( .إبْن هذا إبالَّ َدَلٌك َكربمٌي َحاَن َّللَّب َدا هذا َبَشرًا )وىل بطهارته ونزاهته حيث  لن والثا  : أن النسوة  هان يف املرة اْل

 ( . َدا َعلبْمَنا َعَلْيهب دبن ُسوءَحاَن َّللَّب ) ويف املرة الثانية حيث  لن  
فهب فاستعَوَلَقْا رَ ) ملرة اْلوىل بطهارته حيث  الت لث : أن ادرأة العزيز أ ر  يف اوالثا  ويف املفرة الثانيفة يف هفذه  صف  (اَودتِرُه َعفن نفَّْفسب

 اآلية.
 3مكصث 

 خطر النفس اْلدارة بالسوء .
فففة الففنفس  عففن أنففواع الففنْفس، وتكلَّفف  علففه كففل نففوع، فبعففا أن ذَكففر -رمحففه    -تكلَّفف  ابففن القففي  و ففا  طمئنَّففة و ب

ُ
 ففَفة الففنفس امل

ذدودفة؛ ف كفا الفيت تفأُدر بكفل سفوء، -رمحه    -اللَّوادة فقا ذَكر  فة النفس اْلدارة بالسوء، فقال 
َ
: )وأدا النفس اْلدَّارة فهفي امل

حاكيًفا عفن  -فيق   له، كمفا  فال تعفاىل وهذا دبن عبيعتها، إال دا وفَّقها   وثبَّتها وأعاكا، فما ختلَّص أحا دبن  ر ب نفسه إال بتو 
ي ﴿ - :ادرأة العزيز َ  َر  ب إبنَّ َر  ب َغُفوٌر َرحب ي إبنَّ النفَّْفَس َْلَدَّارٌَة ببالسِروءب إبالَّ َدا َرحب    ( .َوَدا أُبَفر بُئ نَفْفسب
طمئنَّة، فهي نْفس واحاة، اإلنسان لاَتْي النَّفَسْي اْلداسبحانه و ا ادتَحن   ه   : رمح -و ال 

ُ
رة واللوَّادة، كما أكَرده بامل

َلك  ريَنها و احب
َ
طمئنَّة جُبنود عاياة، فجعل امل

ُ
ها الذي تكون أدَّارًة مثَّ لوادًة مث ُدطمئنَّة، وهي غاية َكماهلا و هحها، وأيَّا امل

 .رته، ويَزُجرها عن الباعل، ويُزه باها فيهيَليها وُيسا بدها، ويقذف فيها اْلقَّ ويُرغ ببها فيه، ويُريها حسن  و 
وأدا النْفس اْلدارة فجعل الشيطان  رينها و احبها الذي يليها، فهو يَعبُاها ومين بيها، ويَقذف فيها الباعل، ويَأُدرها   :إىل أن  ال 

نها،  ومياِرها بأنواع اإلدااد الباعل؛ دبن اْلدا  ب بالسوء، ويُزي بنه هلا، ويُطيل يف اْلدل، ويُريها الباعل يف  ورٍة َتقَبلها وَتستحسب
هلبكة، وَيستعْي عليها لَواها وإرادهتا

ُ
 ) إغاثة اللهفان ( .  .الكاذببة، والشهوا  امل
 كيفية  النجاة دنها :

 االستعاذة باي تعاىل دنها . ْوًد :
فا بيَق  ،  َفاَل : يَفا َرُسفوَل  ب ُدفْر ب ببَكلبَمفاٍ  أَ ُفوهُلُنَّ إبَذا َأْ فَبْحُت ، َوإبَذا أَْدَسفْيُت ،  َفاَل :  ُفلب :  َعفْن َأ ب ُهَريْففَرَة ، َأنَّ أَبَفا َبْكفٍر الص ب

فَهاَدةب ، َربَّ ُكفل ب َ فْيٍء َوَدلبيَكفُه ، َأْ فَهُا َأنْ  َ اْلَغْيفبب َوالشَّ فْن َ فر ب  اَل اللَُّه َّ فَاعبَر السََّمَوا ب َواَْلْرضب ، َعفاَلب إبلَفَه إبالَّ أَنْفَت ، أَُعفوُذ ببفَك دب
رْكبهب  َاَل  ُفْلَها إبَذا َأْ َبْحَت ، َوإبَذا أَْدَسْيَت ، َوإبَذا َأَخْذَ  َدْضَجَعكَ  ي ، َوَ ر ب الشَّْيطَانب َو ب  ( د نَفْفسب

 التوكل واالستعانة باي عله النفس اْلدارة بالسوء . ثا ِاً :
 نفس . فهي عماعة تقود لكل  ر .جياها هذه ال ثالثاً :

 ويف اْلايث ) لو كان البن آدم واديان دن ذهب ْلحب أن يكون له ثالثاً ... ( .
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  ال بعض السلف : جاها  نفسي عشرين سنة عله  يام الليل مث استمتعت لا .
 ال وائَ :

جعفل دفا علمفه ليوسفف سفببا ْله فه  بحانهسف علفه فضفيلة العلف ، ف نفه -كما يقفول اإلدفام الفرا ي  -وهذا يالقال الرازي :  -1
 دن ا نة الانيوية، فكيف ال يكون العل  سببا للخهص دن ا ن اْلخرويةو 

 ، فاْلق ال با أن يعلو ويظهر . اَّ دن أن تَبَْي... ولو بعا حْياْلقائق ال تنكتب  أ ًه وال بُ -2
 فضيلة اْلل  واْلناة والايث ، وهذا دن متام العقل .-3
ْفُ  َكرَاَدتبَها ؛ إبْذ َلَْ يَفْرَض َأْن َيُكوَن ُدتفََّهًما بباْلَباعبلب َحىتَّ يُْظهبَر بَفرَاَءَتُه وَ -4 هب َوحب  نَفزَاَهَتُه . عبزَُّة نَفْفسب
 َقتبَها . ُوُجوُب الا بفَاعب َعنب النفَّْفسب َوإبْبطَاُل التفِرَه ب الَّيتب ختُبلِر ببالشََّرفب َكُوُجوبب اْجتبَنابب ُدَواففَ  -5
 التحلي بالصرب حىت يظهر النصر .-6
 دن حسن اْلدب والعشرة التلوي  يف  ؤون النساء ال التصري  .-7
 السعي يف براءة العرض أدر دطلوب .-8
 االعااف باْلطأ فضيلة .-9
 أن رمحة   هي اليت تصرف السوء.-10
 ليس كل نفس أدارة بالسوء .-11

 


