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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 سورة يوسفخالل اإلحسان من 
محمد بن إبراهيم الحمد . محاضرة الشيخ د

 
 : احلمد هلل العادلُت، وصلى اهلل وسلم على نبينا زلمد وعلى آلو وصحبو أمجعُت، أما بعد

.   فسالـ اهلل عليكم ورمحتو وبركاتو
وحياكم اهلل يف ىذا ادلسجد مسجد الدعوة يف الدماـ، ويف ىذا اليـو التاسع عشر من شهر ربيع األوؿ 

ىػ النبوية الشريفة، ويف ىذا احلديث الذي سيدور حوؿ اإلحساف من خالؿ سورة يوسف عليو 1440لعاـ 
 .السالـ

 
ىذه السورة العظيمة اليت أُفردت يف قصة واحدة بدأت برؤيا وانتهت بتأويلها، وزبللها ما زبللها من 
اآليات والعظات والِعرب ما استنفذ العلماء طاقتهم وما أوتوا من قوة ومل يأتوا بعد إىل كل ما يف ىذه السورة وما 

 .ربملها يف طياهتا من أسرار
وحسب احلديث يف ىذا اليـو أف يكوف حوؿ مشهد من تلكم ادلشاىد أال وىو مشهد اإلحساف، فقد 

ُْوِ  األَْلَبااِ }: جاء يف آخر سورة يوسف عليو السالـ قوؿ اهلل تبارؾ وتعاىل رٌَة ألُأِّل سورة ] {َلَقْد َكاَف يف َقَصِصِهْم ِعبػْ
، فقولو عز [3:سورة يوسف] {َ ُْن نَػُق ُّص َعَلْيَ  َأْحَسَن اْلَقَص ِ }: ، وافُتتحت بقولو عز وجل[111:يوسف
ألىل العقوؿ الذين يتفكروف وينظروف يف عواقب األمور، فليست قص  القرآف : ، أي{ألو  األلباا}: وجل

 .للتزجية والتسلية إمنا ىي مع إمتاع العقوؿ ومع شرح الصدور إمنا ىي ربمل يف طياهتا الِعرب والدروس
وإف ىذه السورة دلن أعجب السور وأعظمها والقرآف كلو عجيب، حيث تنطوي على أسرار جعلت 
ادلفسرين والعلماء يُقلبوف النظر يف أعطافها، ويستنبطوف منها الدروس والِعرب بل لقد أفرد بعضهم كتاباً يف قصة 

 .يوسف كما يف صنيع الشيخ عبد الرمحن السعدي رمحو اهلل
واحلديث حوؿ ىذه الِعربة العظيمة وذل  ادلعلم من معامل تلكم السورة أال وىو مشهد اإلحساف، 

 .اإلحساف يف معاملة احلق، واإلحساف يف معاملة اخللق
وال ريب أف اإلحساف أعلى مرتبة من مراتب الدين كما جاء يف حديث جربيل عليو السالـ كما يف 

أف تعبد اهلل كأن  تراه فإف )): صحيح مسلم عندما سألو عن اإلسالـ واإلمياف واإلحساف ففسر اإلحساف بقولو
، ومقاـ اإلحساف مقاـ عاٍؿ عظيم، واهلل تبارؾ وتعاىل ُُيب احملسنُت وىو معهم دبعيتو ((مل تكن تراه فإنو يراؾ

: ، وكما جاء يف احلديث الصحيح[128:سورة النحل] {ِإفَّ الّلَو َمَع الَِّذيَن اتػََّقواْ وَّالَِّذيَن ُىم زلُّصِْسُنوف}اخلاصة 
فإذا ذحبتم فأحسنوا )): ، مث ضرا عليو الصالة والسالـ مثاالً فقاؿ((إف اهلل كتب اإلحساف يف كل شيء))
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، حىت يف شأف الذبح فإننا أُمرنا بأف ُ سنو ويف شأف القتل أُمرنا بأف ُ سنو وما ((الذحبة، وإذا قتلتم فأحسنوا الِقتلة
 .دونو من باا أوىل

وىذا احلديث إشارة ومثاؿ وإرشاد إىل أف ُُيسن اإلنساف يف كل عمل يقـو بو سواء يف معاملتو للخالق 
أو يف معاملتو للخلق، ويف ىذه السورة يتجلى ىذا ادلعلم العظيم وفيها تطبيق عملي دلقاـ اإلحساف أال وىو ما قاـ 
بو نيب اهلل يوسف عليو السالـ حيث لـز اإلحساف يف شىت شؤونو يف سراءه وضراءه، يف خاصة نفسو ومع والديو 
ومع إخوانو، ويف حاؿ الفتنة، ويف حاؿ السجن، ويف حاؿ الرباءة من السجن، ويف حاؿ االنتصار، ويف حاؿ 

 .عبادتو هلل تبارؾ وتعاىل
وال ريب أف االطراد يف اإلحساف وقياـ اإلنساف بو يف شىت األحواؿ ال ريب أنو دليل كماؿ وعظمة 

حقيقة، وىذا زلل إشادة وثناء وإعجاا عند من يقدروف ادلكاـر قدرىا، واهلل تبارؾ وتعاىل أثنا على يوسف عليو 
الصالة والسالـ وخّلد ذكره يف ىذه السورة وذكر أموراً من إحسانو عليو الصالة والسالـ، وىذا ادلقاـ أعٍت مقاـ 
االطراد باإلحساف ومقاـ لزـو االعتداؿ يف شىت األحواؿ مقاـ يُثٌت عليو عند من يروف أنو من أعلى ادلقامات اليت 
تكوف عند البشر فهو زلل إعجاا عند سائر الناس، بل إف الفالسفة وإف ادلفكرين وإف العلماء وإف الُنظار يف 
شىت ادللل والِنحل لينظروف إىل ىذا ادلقاـ ينظروف إليو نظرة التجلة واإلكبار، يقوؿ عبد العزيز بن ُزرارة الُكاليب 

 : التابعي اجلليل ُمشَتاً إىل ىذا ادلعٌت
 .شىت فصادفت منها اللُت والبشعا*** قد ُعشت يف الدىر أطواراً على طُرؽ 
 .وال زبشعت من لوائها جزعا*** كالً بلوت فال النعماء تُبطرين 
 .وال أضيق بو ضرعاً إذا وقعا*** ال ميأل اذلوى قليب قبل وقعتو 

 : ُيشَت إىل أنو يلـز االعتداؿ واإلحساف يف شىت أحوالو وسائر تقلبو، وإىل ىذا ادلعٌت ُيشَت الُبعيث بقولو
 .وال جازع من صرفو ادلتقلبِ *** ولست دبفراٍح إذا الدىر سرين 

 : وأشار إىل ذل  أيضا ابن الوزير اليماين يف بيت شارد عندما قاؿ
 .ال يسره نعيم وال يرتاع للحدثاف*** ومن كُملت فيو الُنهى 

 .أنو يلـز االعتداؿ يف شىت أموره: يعٍت
ومن كُملت فيو النهى ال يسره، ولو قاؿ ال تغره لكاف بيتو أكثر سَتروة مع أنو بيت شارد ُيشَت إىل 
كماؿ إنساٍف عظيم وىو أف اإلنساف إذا وصل إىل درجة من الكماؿ فإنو ال يغًت بالنعيم وإنو كذل  ال تُبطره 

 : النعمة وال تُقنطو ادلصيبة وذلذا أشار النابغة دلا أثٌت على الغساسنة عندما قاؿ
 .وال ُيسبوف الشر ضربة الزاِ *** وال ُيسبوف اخلَت ال شر بعده 

والش  أيضاً أف ىذا مقاـ عظيم يف كل أنواع اإلحساف حىت يف اجلود كما قاؿ دعبل عندما قاؿ يف بيتو 
 : ادلشهور

 .ولكنو ادلعطي على اليسر والُعسرِ *** وليس الفىت ادلعطي على الُيسر وحده 
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 : وكما قاؿ بشار
 .إمنا الفضل للُمقل ادلواسي*** ليس جود الفتياف عن فضل ماؿ 

فيوسف عليو السالـ كاف مثالً حياً لإلحساف يف شىت األحواؿ، وذل  اجلنس قليل يف الناس بل قد ينُدر 
من ذبده مطرداً يف ىذا الباا، ذبد مطرداً يف اإلحساف فقد ُُيسن يف ناحية ويكبو يف ناحية أخرى، وقد ُُيسن 

 .يف حاؿ وُيسيء يف حاؿ أخرى، أما يوسف عليو السالـ فقد ضرا مثاالً أروع ما يكوف يف اإلحساف
، ويف ىذا [3:سورة يوسف] {َ ُْن نَػُق ُّص َعَلْيَ  َأْحَسَن اْلَقَص ِ }: قاؿ اهلل عز وجل يف بداية السورة

 .إشارة إىل أف ىذه السورة تتضمن ىذا ادلعلم العظيم أال وىو مقاـ اإلحساف
أف يوسف عليو السالـ دلا رأى تل  الرؤيا العظيمة أحسن يف عرضها : ومن مظاىر اإلحساف فيها

وأحسن يف اختيار من يعرضها عليو، حيث عرضها على والده الذي أويت النبوة واحلكمة وال ريب أف الوالد إذا 
مجع النبوة واحلكمة ومجع الشفقة الفطرية على الولد فالريب أنو لن يصدر عنو إال كل خَت ذلذا الولد، حيث 
يتمٌت الوالد لولده اخلَت ويأمل يف أف يكوف أحسن الناس، فلم يعرض يوسف عليو السالـ الرؤيا على أحد غَت 

والده، وىذا نوع من اإلحساف، ودلا عرضها عليو وآنس والده أف ىذه الرؤيا حق وأهنا عظيمة أوصاه بأف ال يق  
الَ تَػْقُصْ  ُرْؤيَاَؾ َعَلى ِإْخَوِتَ  فَػَيِكيُدواْ َلَ  َكْيًدا ِإفَّ }: ىذه الرؤيا على إخوانو، قاؿ يعقوا عليو السالـ

، وناط ذل  بالشيطاف ومل يقل إف يف إخوان  شرا فيكوف يف [5:سورة يوسف] {الشَّْيطَاَف ِلإِلنَساِف َعُدوٌّ مُّصِبُت
ذل  موغراً لصدر يوسف يف مقتبل حياتو، وإمنا عّلق ذل  بالشيطاف فالشيطاف ينزغ بُت الناس عموما وينزغ بُت 

أمره بكتماف ىذه  {ال تقص  رؤياؾ}: اإلخوة على وجو اخلصوص، وذلذا دلا قاؿ يعقوا عليو السالـ ليوسف
الرؤيا امتثل يوسف عليو السالـ ما كاف منو إال أف أحسن يف استماع ىذه الوصية فلم ُُيرب هبذه الرؤيا أحد، وىذا 
نوع إحساٍف أيضا، فكتماف السر ال يقدر عليو كل أحد خصوصاً إذا كاف السر عظيما، وىذا زلل ثناء كما قاؿ 

 : األوؿ
 .فبعو ولو بكف من رمادِ *** إذا ما ادلرء أخطأه ثالث 
 .وكتماف السرائر يف الفؤادِ *** سالمة صدره والصدؽ منو 

مث بعد ذل  حصل ليوسف ما حصل من كيد إخوتو وحسدىم لو حيث ألقوه يف غيابة اجُلب، مث دلا 
خرج من غيابة اجُلب وُشري بثمن خبس دراىم معدودة، وحصلت لو تل  الفتنة العظيمة وذل  دلا راودتو امرأة 
العزيز عن نفسو وامرأة العزيز، العزيز ىو الوزير أو رئيس الشرطة يف ذل  الوقت، فما كاف منو عليو السالـ إال أف 

إنو ريب أحسن }: ، فأحسن حينما استعاذ باهلل تبارؾ وتعاىل، وأحسن بقولو{معاذ اهلل}: واصل إحسانو فقاؿ
ويقصد بربو ىاىنا سيده الذي ىو زوجها ففيو إحساف يف معاملة اخلالق وفيو إحساف يف معاملة اخللق،  {مثواي

ُُيتمل أنو يقصد بالرا اهلل تبارؾ وتعاىل أو أنو يقصد بو سيده الذي يعيش يف كنفو، فأحسن يف معاملة اخلالق 
ال يليق يب أف أخوف من أحسن مثواي، إمنا يليق يب أف أيف معو غاية الوفاء وأف ال : ويف معاملة ادلخلوؽ فقاؿ

 .استستلم لتل  الفتنة العظيمة من تل  ادلرأة اليت مل تنظر يف عاقبة أمرىا
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مث أحسن عليو السالـ دلا ألفيا سيدىا لدى الباا وذل  دلا جاء العزيز زوج ادلرأة ورأى ىذا ادلشهد أمامو 
فأرادت امرأتو أف تدفع عن نفسها التهمة فقالت ُمبادرة واإلنساف إذا بادر فإنو ُيصادؼ القلب اخلا  وإذا أتت 
الكلمة األوىل فإف زلوىا قد يصعب إزالتو، فهنا بادرت خشيت أف يرميها زوجها بتهمة أو أف يُبادر يوسف عليو 

سورة ] {َما َجزَاء َمْن أَرَاَد بَِأْىِلَ  ُسَوًءا ِإالَّ أَف ُيْسَجَن أَْو َعَذاٌا أَلِيم}: السالـ بإخبار زوجها باحلقيقة فقالت
، فماذا قاؿ يوسف عليو السالـ؟ لقد أحسن يف الرد ومل يظلم ومل يتجاوز ومل يقل ىذه ادلرأة فيها [25:يوسف

وفيها، وكيف يليق ب  أيها العزيز أف ذبعلها زوجة ل ، ومل يُقسم، ومل يزد يف العبارة، إمنا أجاا دبا يُناسب ادلقاـ 
سورة ] {قَاَؿ ِىَي رَاَوَدْتٍِت َعن نػَّْفِسي}: حيث قاؿ ُمبيناً احلقيقة بكل ذبرد ودوف رُكس أو شطط قاؿ

، ومل يزد على ذل ، ويف ىذا إحساف إذ الناس إذا أُسيء إليهم يصعب عليهم جداً أف ال يُقابلوا [26:يوسف
اإلساءة دبثلها بل ردبا يزيدوف، وذلذا الناس يف ىذا ادلقاـ ما بُت ظامل لنفسو وُمقتصد وسابق باخلَتات كما بُّت اهلل 

، وىذا مقاـ االقتصاد مقاـ [40:سورة الشورى] {َوَجزَاء َسيُأِّلَئٍة َسيُأِّلَئٌة مُأِّلثْػُلَها}: تبارؾ وتعاىل يف قولو عز وجل
 {ِإنَُّو الَ ُيُِبُّص الظَّاِلِمُت}، ىذا مقاـ السابقُت ادلقربُت {َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح فََأْجرُُه َعَلى اللَّوِ }ادلقتصدين األبرار 

 .، وىذا مقاـ الظامل لنفسو[40:سورة الشورى]
مث دلا حضر النسوة الاليت مشنت بامرأة العزيز أو ردبا أردف أف يرين ما تراه امرأة العزيز من ىذا الفىت الذي 
شغفها ُحبا أو أف امرأة العزيز أرادت أف ذبعل ذلن احلِبالة لكي يقعن يف شراؾ يوسف فال تكوف وحدىا ىي اليت 
وقعت فيما وقعت فيو، فلما أعدت ذلن متكأ وقالت اخرج عليهن دلا رأينو أكربنو، أكربف مجالو احلسي الظاىر، 
وهبرىن أكثر من مجالو احلسي الظاىر مجالو ادلعنوي الباطن، وما كاف عليو من الِعفة اليت ينطوي عليو فجماؿ 

 : الباطن ولباس التقوى أعظم من مجاؿ الظاىر كما قاؿ األوؿ
 .عددت صورتو من أقبح الصورِ *** إذا أخو الشمس أضحى فعلو مسجاً 
 .نفر منها إذا مالت إىل الضررِ *** وىب كالشمس يف ُحسن أمل ترنا 

 : وكما قاؿ األوؿ
 .إذا كانت األخالؽ غَت ِحسافِ *** وىل ينفع الفتياف ُحسن وجوىهم 
 .فما كل مصقوؿ احلديد مياين*** فال ذبعل احُلسن الدليل على الفىت 

فَػَلمَّا رَأَيْػَنُو َأْكبَػْرنَُو َوَقطَّْعَن أَْيِديَػُهنَّ َوقُػْلَن َحاَش لِّلِو َما َىػَذا َبَشرًا ِإْف َىػَذا ِإالَّ َمَلٌ  }: قاؿ اهلل عز وجل
، وقد كاف سائداً عندىم أف ادلالئكة على درجة عالية من الطُهر والقداسة والعفة [31:سورة يوسف] {َكرمي

 .فشبهنو بادلل 
مث دلا حصل ذل  كلو ماذا كاف من يوسف؟ لقد أحسن يف ىذا ادلقاـ حيث مل يطش تيها، ومل يتعاظم 
ِكرباً وزىوا، وإمنا لـز التواضع والسكينة مل يغًت بإعجاهبن بو إمنا لـز ما كاف يلزمو وما كاف عليو من الفضل والعفة 
ولزـو السكينة والتواضع، وىذا مقاـ تطيش فيو العقوؿ، وقد عرّب عنو عمر بن أيب ربيعة بظن مل يصل إىل احلقيقة 

 : عندما قاؿ
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 .إشارة مذعور ومل تتكلمِ *** أشارت بطرؼ العُت خيفة أىلها 
 .ىنا ما حصل شيء ومع ذل  أيقن

تيمِ *** فأيقنت أف الطرؼ قد قاؿ مرحبا 
ُ
 .وأىالً وسهالً باحلبيب ادل

 .دلا يوسف عليو السالـ فلم يدر يف خلده شيء من مثل تل  األمور
ودلا دخل يوسف السجن أحسن أيضا، وىذا مقاـ عاٍؿ يف اإلحساف حيث ُُيسن اإلنساف يف حاؿ 
ضراءه، الغالب على كثَت من احملسنُت أنو ُُيسن يف حاؿ سراءه أما إذا ُأصيب دبصيبة فإف ىذا ادلقاـ قد يعزا 
عن بالو، أما يوسف عليو السالـ فلم يكن اإلحساف غائباً عنو يف مثل تل  احلالة، دلا دخل السجن أحسن يف 

، حيث رأوا من أخالقو وُحسن {إنا نراؾ من احملسنُت}: معاملة من يف السجن وذلذا قاؿ لو صاحب السجن
 : معاملتو ما جعلهم يقولوف ذل ؛ ألف اإلنساف تبدوا عليو العالمات كما عرب عن ذل  ابن الرومي دلا قاؿ

 .إال ويف وجهو للبشِر عنوافُ *** وقل من ضمنت خَتاً طويتو 
 .وقد ُيسيء ُمسيء وىو منافُ *** تلقاه وىو مع اإلحساف معتذر 

مث أيضا دلا عرضوا عليو الرؤيا مل يستنكف عن اإلجابة وتعبَت الرؤيا، وقبل أف ُُييبهم دلا سألو أصحابو يف 
السجن، دلا سألو صاحباه عن الرؤيا مل يتباطأ إمنا أجاهبم وقبل أف ُُييبهم دعاىم دلا ىو أىم من تأويل الرؤيا 

، بُّت {َواتػَّبَػْعُت ِملََّة آبَائِػي ِإبْػرَاِىيَم َوِإْسَحَق َويَػْعُقواَ }: حيث دعاىم إىل توحيد اهلل والُبعد عن الشرؾ، ودلا قاؿ
 .ذلم أف ىذه النعمة ىي أعظم الِنعم وبُّت فيها أف الناس إما شاكر ذلذه النعمة وإمنا كفور ذلا

وىكذا أحسن يف اغتناـ الفرصة دلا طلبوا منو التأويل فأرشدىم ىذا اإلرشاد العظيم، وأحسن كذل  يف 
تفسَت رؤيا ادلل  وذل  دلا أرسل إليو ادلل  حُت رأى تل  الرؤيا العظيم وشُعر أف ذلا شأناً عظيماً سيكوف أحسن 
يوسف عليو السالـ يف التفسَت، وذل  أنو دلا أرسل إليو ادلل  حُت رأى تل  الرؤية العظيمة وأراد أف تُفسر لو، 
وسأؿ الناس عن تل  الرؤيا اليت رأىا فأخربوه أهنم ليسوا من أىل التعبَت مث تذكر ذل  الفىت الذي كاف صاحب 

أَنَاْ أُنَػبُأِّلُئُكم بَِتْأِويِلِو }: يوسف يف السجن تذكر ما أوصاه بو يوسف عليو السالـ من أف يذكره عن ربو فقاؿ
، فأتى إىل يوسف عليو السالـ وأخربه برؤيا ادلل ، فلم يقل يوسف أريد أف أعربىا [45:سورة يوسف] {فََأْرِسُلوف

واشًتط أف أخرج، ال، إمنا ىو زُلسن حيث عربىا ذلم أحسن تعبَت ووقع ذل  التأويل موقع القبوؿ لدى ادلل  
وطلب أف يؤتى بيوسف عليو السالـ، ودلا ُدعي يوسف إىل ادلل  جاء األمر بإخراجو ُمكافأة لو على ىذا التعبَت، 
دلا جاء األمر بإخراجو أحسن يوسف عليو السالـ يف تلقي اخلرب، وذل  موقف تطيش فيو األذىاف؛ ألف اإلنساف 
إذا أتاه ما يسره يطيش فرحاً وردبا بعضهم مات، وردبا بعضهم ُُين إذا أتاه ما مل يكن حبسبانو من فرج أو من 

عافية أو من ماؿ كثَت، والقص  يف ذل  كثَتة جدا، لكن يوسف عليو السالـ مل تأخذه الدىشة من شدة الفرح 
فُتخرجو عن رزانتو وتدبره للعواقب بل أراد قبل ذل  أف تستبُت براءتو وذل  أىم عليو من رلرد خروجو فقاؿ 

، فلم يُرد يف ذل  [50:سورة يوسف] {اْرِجْع ِإىَل َربُأِّلَ  فَاْسأَْلُو َما بَاُؿ النُأِّلْسَوِة الالَّيت َقطَّْعَن أَْيِديَػُهنَّ }: لصاحبو
ادلقاـ أف يكوف خروجاً ىكذا إمنا أراد أف يكوف مصحوباً بالرباءة، ومل يزد أيضا وأحسن أيضا يف ىذا ادلقاـ مل يزد 
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، {إف ريب بكيدىن عليم}: يف عرض القضية ومل يقل إهنن فعلن كذا وكذا ومل ُيسيء إليهن وإمنا ختم ذل  بقولو
 .فما اهتمهن بتهم تزيد على احلد وإمنا قاؿ اسأذلن عن تل  ادلكيدة اليت علمنها يب

وأحسن كذل  بعد أف خرج وبعد أف واله اهلل ما واله أحسن إلخوانو دلا أتوا إباف كونو على أمواؿ مصر 
دلا جعلو ادلل  حفيظاً عليها أتاه إخوتو وأساءوا إليو من طرؼ خفي دوف أف يعلموا أنو ىو يوسف، ماذا قالوا؟ 

، ولو كاف ذل  غَت يوسف لردبا قاؿ أنتم ماذا فعلتم [77:سورة يوسف] {ِإف َيْسرِْؽ فَػَقْد َسَرَؽ َأٌخ لَُّو ِمن قَػْبلُ }
وماذا صنعتم كما يفعلو كثَت من الناس وقد ال ُيالـ إذا اسُتثَت، إذا أتاؾ شخ  ُيسيء إلي  ويرى أنو ىو 

حسن وأنت ادلسيء، ىذا موقف تطيش فيو العقوؿ، وموقف ُُيرج اإلنساف عن طوره، ىم يعلموف ماذا فعلوا، 
ُ
ادل

وىو يعلم ماذا فعلوا، فماذا قاؿ؟ مل يقل أنتم ماذا فعلتم، وال ماذا صنعتم ولكنو أسرىا يف نفسو ومل يُبدىا ذلم بل 
 .[77:سورة يوسف] {أَنُتْم َشرٌّ مََّكانًا}: قاؿ يف نفسو

ودلا أتوه أذلة صاغرين مل يُقرعهم ومل يُبكتهم ومل مُيطر عليهم وباالً من العتاا كشأف كثَت من الناس وقد 
ال ُيالموا أيضا إذا أتاؾ إنساف وقد أساء غاية اإلساءة وترب  ب  الدوائر مث ميكر اهلل بو ويأتي  وقد أحاط بو 

مكره السيء يأتي  ذليالً صاغرا ىذا موطن عتاا شديد بل موطن مشاتو، ولكن األكابر ولكن أصحاا العظمة 
قَاَؿ الَ تَػثْػَريَب َعَلْيُكُم }: احلقة ال يعٍت لو ذل  األمر شيئا، فماذا عمل يوسف عليو السالـ؟ مل يُعاتبهم بل قاؿ

، والعتاا يف مثل ىذا ادلوطن قد يكوف أشد من أف ُيضرا اإلنساف، بل ردبا أشد من [92:سورة يوسف] {اْليَػْوـَ 
ِمن بَػْعِد أَف نَّزَغ }: أف ىذه صفحة طويت مث ناطها بالشيطاف حيث قاؿ: أف يُقتل على بعض الناس، أي
، وىذا غاية ما يكوف يف اخلُلق فقاؿ بل مل يكتفي هبذا وإمنا [100:سورة يوسف] {الشَّْيطَاُف بَػْيٍِت َوبَػُْتَ ِإْخَويت 

، فزاد على العفو بالدعاء وىذا غاية ما يكوف من [92:سورة يوسف] {اْليَػْوـَ يَػْغِفُر الّلُو َلُكمْ }: دعا ذلم وقاؿ
َها َحْيُث َيَشاء ُنِصيُب }: الصفح واإلحساف، وذلذا قاؿ اهلل عز وجل وََكَذِلَ  َمكَّنُأِّلا لُِيوُسَف يف اأَلْرِض يَػَتبَػوَّأُ ِمنػْ
، فاهلل عز وجل ال ُيضيع أجر من أحسن عمال، [56:سورة يوسف] {ِبَرمْحَِتَنا َمن نََّشاء َوالَ ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنُت

: فكم من الناس من ُُيسن إىل الناس أو ُُيسن إىل والديو أو ُُيسن إىل أوالده، أو ُُيسن إىل أصدقاءه، مث يقوؿ
ليس األمر : أحسنت وفعلت وفعلت، وما قوبلت إال بالكنود واجلحود ومل يعًتؼ أحد   بفضل، يُقاؿ دلثل ىذا

كذل  فاهلل سبحانو وتعاىل ُمطلع علي  ولُت ُيضيع  يف الدنيا وال يف اآلخرة، وذلذا قاؿ عز وجل يف سورة 
، فإذا [90:سورة يوسف] {ِإنَُّو َمن يَػتَِّق َوِيْصربْ فَِإفَّ الّلَو الَ ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنُت}: يوسف يف آخر السورة

اجتمعت التقوى مع الصرب تقوى اهلل عز وجل والصرب على الناس خصوصاً فيما يلقاه اإلنساف من أذية الناس فإف 
 .اهلل ال ُيضيع من كاف كذل  ال يف الدنيا وال يف اآلخرة، فسنة اهلل ماضية يف القدمي ويف احلديث

بعض ادلعامل من سورة يوسف من قاـ اإلحساف يف ىذه السورة العظيمة اليت ُيدر ! فهذه أيها األحبة
باإلنساف أف ال يغفل عنها إذا مر فيها وال ريب أف كل إنساف قد ُيد مظلمة من والد أو من ولد أو من قريب أو 
من صديق، وردبا يُرمى دبا ىو منو براء، فإذا استحضر ىذا ادلقاـ العظيم وأف اهلل تبارؾ وتعاىل ال ُيضيع من أحسن 
عمال فإنو هتوف عليو بعض الشدائد ويهوف عليو بعض ما يلقاه من الكنود ومن اجلحود، وال ريب أف جحود 
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الفضل وأف قلب األمر على صاحبو يف أي شأف من الشؤوف ُُيسن مث يلقى إساءة ال ريب أنو ثقيل ولكن مثل 
ىذه القص  مما يُعزي اإلنساف ومما ُيد فيو األسوة احلسنة؛ ألف اإلنساف يقوؿ يأتيٍت ما يأتيٍت وأنا والد، يأتيٍت ما 

ىذا الكرمي ابن الكرمي : ويُقاؿ! يأتيٍت وأنا ولد، وأنا أخ أكرب، أو أنا صديق عزيز، أو أنا رئيس، كيف يأتيٍت ىذا؟
ابن الكرمي ابن الكرمي ومع ذل  يأتيو ما يأتيو فالفضل يف الشيء ال فيما يُقاؿ عنو أياً كاف القائلوف، فضل الشيء 

 .كامن فيو
وصالح  وطهارة نفس  وطهارة مقاصدؾ ال يضَتؾ أف ال يعرفها الناس أو أف يسيؤوا إلي  وأنت قد 

 .أحسنت إليهم
 .مقاـ اإلحساف! فهذا أيها األحبة

 .اسأؿ اهلل بأمسائو احلسٌت وصفاتو الُعلى أف ُيعلنا من احملسنُت ادلتقُت، إنو مسيع قريب
 .وصلى اهلل وسلم على نبينا زلمد

 

 

 

 


