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 امللخص

 ـام وردت ذم شقرة يقشػ.دراشي وجقه إحسون يقشػ  موضوع البحث:
 فذفؽ ومؼوبؾتف ،دموهفو وحوفف افػتـ، مـبقون مو كول يقشػ  أىداف البحث:

 .واإلحسون بوفصز

 افتحؾقع ذم هذا افبحٌ. شؾؽً ادـفٍ آشتؼرائل  منهج البحث:

 أىم النتائج: 
واإلحسون ذم ـؾ  بوفصز وؿقومف وافشدائد، ادحـ مـإبراز مو كول يقشػ    

إحقال مـ افـعامء وافرضاء، وذم حول صبوبف وظـد ـز شـف، وأخذ افعظي وافعزة مـ 

افتلد بف حقوتف ادؾقئي بوٕحداث وتؼؾى إحقال، وثبوتف ذم ذفؽ ـؾف، وافدظقة إػ 

 . [99إكعوم:] ﴾ۇئ  ۆئ  ۇئەئ  ەئ  وئ  وئ﴿

 التوصيات:
أويص بوفعـويي بتدبر ـتوب اهلل، واشتـبوط ادعوين، واهلدايوت افتل تشتؿؾ ظؾقفو مػردات 

افؼرآن ادجقد ادبورك مـ خالل تتبعفو وافـظر ذم مقاضـ ورودهو وشقوؿفو، فؽل كخرج 

 واهلل ادقؾؼ واهلودي إػ شقاء افسبقؾ.  .بوشتـبوضوت دؿقؼي ومعوين ثرة ظؿقؼي

 .إحسون، يقشػ، ؾتـ، صز  الكلمات ادلفتاحية:
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 دقمة امل

 ،كعقذ بوهلل مـ ذور أكػسـوو ،وكستفديف ،وكستغػره، وكستعقـف، هلل كحؿده إن احلؿد

د أن ٓ إفف وأصف ،ومـ يضؾؾ ؾال هودي فف، فف مـ هيده اهلل ؾال مضؾ ،ومـ شقئوت أظامفـو

صذ اهلل وشؾؿ وبورك ظؾقف وظذ  فا ظبده ورشقفأن حمؿدً أصفد و، إٓ اهلل وحده ٓذيؽ فف

 :أمو بعد            آفف وصحوبتف وافتوبعغ هلؿ بنحسون إػ يقم افديـ   

 :وأكعؿً افـظر ذم ؿقفف تعوػحغ تلمؾً ذم شقرة يقشػ  مشكلة البحث:
 ظً مو يع:ٓح ،[٢٢يقشػ: ] ﴾ی  ی  ی﴿

 ذم هذه افسقرة. ﴾ی ﴿ـثرة ورود هذه ادػردة  .1

 أهنو وردت ذم شقوق ؾتـ متعددة ممو يدظق فؾتدبر، وإبراز اهلدايوت افؼرآكقي ذم ذفؽ.  .٢

 أن وجقد هذه ادػردة ذم مخسي مقاوع مـ هذه افسقرة: يتبغ بف شبى ـقن يقشػ .3

 ـؾ إحقال مـ افعن مـ ادحسـغ ؾقحؿؾف ذفؽ ظذ آشتؼومي ظذ اإلحسون ذم

افعز  -بنذن اهلل-ؾقـول وافقن، وادـشط وادؽره وأثرة ظؾقف ـام ـون حول يقشػ 

ڇ   ڇ  ڇ  ﴿ :وافتؿؽغ، وافرؾعي وافسمدد، وافدرجوت افعذ ظـد اهلل وظـد خؾؼف
يقشػ: ] ﴾ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک    ک  

56]. 
فؽ، وأشلل اهلل أن حيؼؼ يل مو ؾقف اخلر، وحسـ افعوؿبي ذم وهلذا تقجفً كحق دراشي ذ

 افدكقو وأخرة وإخقاين ادسؾؿغ.

 أمهية ادلوضوع وأىدافو:
حغ تؽثر افػتـ، وتتعدد صـقؾفو وأفقاهنو مـ صفقات وصبفوت جيد ادسؾؿ ذم مثؾ  .1

سف ظـ و يقؿظ ؿؾبف، وحيقل وؿره، ويعقـف ظذ ـػ كػواظظً  -بنذن اهلل-هذا افتـوول 

 افشفقات، وآشتؿسوك بوحلؼ، وظدم افقؿقع ذم افػتـ.

، ومقاؿػ دموه ؾتـ  هذه افسقرة افؽريؿي اصتؿؾً ظذ مؼوموت ظوفقي فققشػ  .٢

ـثرة حؼؼ ؾقفو افصز وافتؼقى ؾؽون مـ ادحسـغ، ؾقجدر بودسؾؿ أن يتدبرهو، وجيتفد ذم 
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 حتصقؾفو. 

ؾقب صدأ افذكقب، وجموفسي أهؾ إذا ـوكً جموفسي أهؾ افديوكي دمؾق ظـ افؼ .3

ادروءات تدل ظذ مؽورم إخالق، وجموفسي أهؾ افعؾؿ تزـل افـػقس، ؾؽقػ بتدبر شر 

 وافـظر ذم أحقاهلؿ وتعومؾفؿ؟. إكبقوء افؽرام 

 أن هذه افدراشي تزز ادثؾ افعؾقو، وتدظق إػ افتلّد بوفؼدوات افصوحلي. .4

ئد مجَّي، ـتثبقً افؼؾى، وتسؾقي افـػس، ؾقاأن ذم دراشي وجقه إحسون يقشػ  .5

 وافـظر ذم حسـ ظوؿبي همٓء إخقور، ومو كوفقه بصزهؿ ويؼقـفؿ، وظدم يلشفؿ وؿـقضفؿ. 

واشتـبوط افدٓٓت مـ افسقوؿوت افتل  ﴾ی ﴿دراشي مػردة  :البحث حدود

 وردت ؾقفو ذم شقرة يقشػ ؾحسى.

مً بجؿع ذفؽ وترتقبف وتـووفف ؾقام مل أؿػ ظذ دراشي شوبؼي ؿو الدراسات السابقة:

 اضؾعً ظؾقف مـ إبحوث، ووؿػً ظؾقف مـ افدراشوت.     

 خطة البحث:
 وخومتي. ،ومتفقد، ومبحثغ ،تتؽقن خطي افبحٌ مـ مؼدمي

، وؾقفو أشبوب اختقور ادقوقع، وأمهقتف، وافتؿفقد، وخطي افبحٌ، واخلطقات ادلقدمة

 ادتبعي ؾقف، وظـقاكف.

 وؾقف شتي أوجف: ،ول: وجوه إحسان يوسف ادلبحث األ

 إحسوكف ذم تقحقده وإخالصف فرب افعودغ. الوجو األول:

 إحسوكف ذم صزه وثبوتف، وؾقف أربعي مطوفى: الوجو الثاين:

 ادطؾى إول: صزه وثبوتف ذم ؾتـي افتعذيى.    

 ؾتـي افشفقات. صزه وثبوتف ذمادطؾى افثوين:     

 ؾتـي افعؾؿ. صزه وثبوتف ذمٌ: ادطؾى افثوف    

 ؾتـي افريوشي وادؾؽ. صزه وثبوتف ذمادطؾى افرابع:     

 تعومؾف وحسـ خؾؼف، وؾقف أربعي مطوفى: الوجو الثالث:

المقدمة

وأمعنت النظر
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 ادطؾى إول: دمـبف ادقاجفي بوفسقء.    

 ادطؾى افثوين: مؼوبؾي اإلحسون بوإلحسون.    

 ادطؾى افثوفٌ: صػحف اجلؿقؾ.    

 ادطؾى افرابع: ـامل كصحف.    

 .صؽره فربف  الوجو الرابع:

 بره وصؾتف. الوجو اخلامس:

 دظوؤه ومـوجوتف. الوجو السادس:

، وؾقف ، وحسن عاقبتو يف الدنيا واآلخرةادلبحث الثاين: مثرة إحسان يوسف 

 :مطؾبون

 ادطؾى إول: حسـ ظوؿبتف ذم افدكقو.    

 ذم أخرة.ادطؾى افثوين: حسـ ظوؿبتف     

 ، وؾقفو أهؿ افـتوئٍ وافتقصقوت.اخلامتة

 وؿد رأيً أن يؽقن ظـقان هذا افبحٌ: 

 شيف سورة يوسفوجوه إحسان يوسف »

 :منهج البحث وإجراءاتو
 جريً ذم افبحٌ ظذ اخلطقات افتوفقي: 

قـً ؾقف معـك اإلحسون، شؾؽً ادـفٍ آشتؼرائل افتحؾقع ومفدت بتؿفقد ب. 1

وأن ادؼصقد بذفؽ اإلحسون معـوه  ﴾ی ﴿ قاوع افتل وردت ؾقفو مػردةاد وبقـً

 افعوم افشومؾ.

 افـظر ذم دٓفي اإلحسون بؿػفقمفو افعوم ـام شقليت، ومو يدخؾ حتً ذفؽ. .٢
ؿسؿً ذفؽ إػ وجقه بحسى ادقوقظوت، ووؿؿً ـؾ كظر إػ كظره، وجعؾً  .3

اشي مقوقظقي، ومل أتعرض فؾجقاكى حتً ـؾ وجف مو يـوشبف، ثؿ ؿؿً بدراشي ذفؽ در

افتحؾقؾقي إٓ مو رأيً احلوجي مؾّحي إػ بقوكف وإيضوحف ـام هق افشلن ذم افدراشوت 
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 ادقوقظقي.
اتبعً مو هق معتود ذم إظداد إبحوث افعؾؿقي مـ ظزو أيوت، وختريٍ إحوديٌ  .4

تخرجيف مـفام، وإذا ـون مـ افؽتى ادعتؿدة، ومو ـون مـفو ذم افصحقحغ أو إحدامهو أـتػل ب

خورجفام ؾنين أتبع خترجيف بام تقن مـ حؽؿ بعض افعؾامء ظذ احلديٌ. وؽر ذفؽ ـام هق 

ؾؾؾف  ،متبع ذم مـفجقي افبحٌ، وؿد بذفً مزيدا مـ اجلفد ذم اختصوره وترتقبف وإخراجف

 احلؿد وادـي.

أثـوء  ؿقف ظؾقفوبقـً ذم اخلومتي بعض افـتوئٍ افتل ين اهلل يل بؿـف وـرمف افق .5

 افبحٌ.

و يل، ودـ يطؾع ظؾقف مـ إخقاين أن يؽقن هذا افبحٌ كوؾعً  -تعوػ-هذا وأشلل اهلل 

 و فقجفف افؽريؿ إكف بـو رؤوف رحقؿ.ادسؾؿغ، وأن جيعؾف خوفًص 
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 التمهًم
 معٌت اإلحسان:

ھ  ے   ﴿ وػ:ؿول تع ،اإلحسون ذم افؾغي: ود اإلشوءة. وأحسـ: ؾعؾ مو هق حسـ
ۀ  ﴿ ، وأحَسـ افقء أجود صـعف وأتؼـف، ؿول شبحوكف:[7اإلهاء: ] ﴾ے  ۓ

: -جؾ ثـوؤه-، وأحسـ إفقف وبف: ؾعؾ مو هق حسـ ؿول [7افسجدة: ]  ﴾ۀ   ہ  ہ  ہ
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 و مـ ادحسـغ ذم كػسف وؿقفف وؾعؾف.ـون أيًض 

ؾحؼؼ اإلحسون افذي هق اإلتؼون واإلجودة ذم افعؿؾ، واإلحسون افذي بؿعـك اإلكعوم 

شتؿر ظؾقف. ـام شقليت بسط ذفؽ وبقوكف ذم هذه وإيصول اخلر إػ افغر، وٓزم ذفؽ وا

 افدراشي.

 ويدل ظذ ذفؽ مو يع:

و : إلؾودة افعؿقم، ؾؾؿ يذـر اهلل فف إحسوكً  ﴾ۆئ﴿ حذف ادػعقل هلذه ادػردة .1

 ذم جوكى معغ ممو يدل ظذ اضراده وصؿقفف.
يػقد افتجدد واحلدوث ممو يدل ظذ مالزمتف  ﴾ۇئ  ۇئ﴿ افتعبر بوفػعؾ ادضورع .٢

حسون، وؿد رآه ظذ ذفؽ صوحبوه وهق يعويش ؾتـي افتعذيى، وـذفؽ رآه إخقتف وهق فإل

يعويش ؾتـي افريوشي وافسمدد، ومع ذفؽ مل يتغر حوفف، ومل يتبدل إحسوكف، وهق ذم خضؿ 

 هذه افػتـ افعصقبي، ؾػل ؽرهو مـ بوب أوػ.
  ﴾ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  ی﴿ ؿول: -تعوػ-أن اهلل  .3

، وإصد: اشتؽامل افؼقة وتـوهل افبلس وذفؽ ببؾقغ ثامين ظؼة شـي، وؿقؾ: [٢٢يقشػ: ]

 .(1)ثالثغ، وؿقؾ: أربعغ، وؿقؾ: ؽر ذفؽ
ؾقف بقون أن إحسوكف هق شبى جزائف هبذه  ﴾ی  ی  ی ﴿ وختؿ أيي بؼقفف:

 -تعوػ-ؿثوبي ؾنن اهلل ـو ربف، وأن مـ ـون هبذه افو ذم ظؿؾف متؼقً حسـً ـعؿ، وأكف ـون ذم صبوبف مـافـ

ـّ ظذ يقشػ  ـّ ظؾقف ـام م  .(2)َيؿ

مـ أحسـ ظبودة اهلل ذم صبقبتف فؼوه اهلل احلؽؿي ظـد ـز »: يؼقل احلسـ افبكي 

  ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ﴿شـف، وذفؽ ؿقفف: 

 واردة ذم مقشكوإن ـوكً هذه أيي افتل اشتشفد هبو احلسـ . (3)ش[14افؼصص: ]

                                       
(، وابـ ظوصقر 3/٢66(، وافزخمؼي )3/٢31(، وابـ ظطقي )68، 67، 13/66اكظر: تػسر ابـ جرير ) (1)

(1٢/٢48.) 
 اكظر: ادصودر افسوبؼي.  (٢)
 (.6/٢49(، )٢597أخرجف افديـقري ذم ادجوفسي رؿؿ: )  (3)

التمهيد
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، وإصد: اشتؽامل افؼقة وتـوهل افبلس وذفؽ ببؾقغ ثامين ظؼة شـي، وؿقؾ: [٢٢يقشػ: ]

 .(1)ثالثغ، وؿقؾ: أربعغ، وؿقؾ: ؽر ذفؽ
ؾقف بقون أن إحسوكف هق شبى جزائف هبذه  ﴾ی  ی  ی ﴿ وختؿ أيي بؼقفف:
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 .ؾؽذفؽ احلول بوفـسبي هلذه أيي افقاردة ذم يقشػ 

و حول ـقكف ذم افسجـ، و ذم حول صبوبف، ـام ـون حمسـً ؾظفر هبذا أن يقشػ ـون حمسـً  

وحول ـقكف ذم افريوشي وادؾؽ، وتؾؽ هل مراحؾ حقوتف ؾؾؿ يػورق اإلحسون ذم رء مـفو 

 وؿبي ذم افدكقو وأخرة.ؿط، وهلذا أكعؿ  اهلل ظؾقف بعظقؿ اجلزاء وحسـ افع
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 املبحح األول
  وجىه إحسان يىسف

 وؾقف شتي أوجف: 
 تىحًمه وإخالصه لرب العاملنيإحسانه يف  الىجه األول:

جيوزي ظبده ظذ ظؿؾف افصوفح ذم افدكقو وأخرة، وٓ يضقع أجر مـ  اهلل 

ذم ـؾ رء ؾنن مـ ثؿرات ذفؽ أن ، ومـ أخؾص هلل ؾقحده وأؾرده بوفعبودة أحسـ ظؿاًل 

 مـف اهلل يتقٓه وحيػظف وحيقضف ويعصؿف مـ ذ كػسف، وـقد افشقطون، وـؾ شقء ؾضاًل 

 ًو.وإحسوك 

دموه تقحقده فربف وإخالص افعؿؾ فف ؾؼول حول يقشػ وؿد بغ اهلل

يقشػ: ] ﴾ڃ  ڃ  چ  چ     چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ﴿جؾ ثـوؤه: 

ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی      ی  ی  یجئ  حئ   ۈئ ﴿وؿول تعوػ:  ،[ ٢4
ٱ  ٻ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب    مب  ىب  يب   جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث   

ٻ  پپ  پ  پ        ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٻ  ٻ  
 .[ 38 – 37يقشػ: ] ﴾ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  

 هؿ، وبوفؽنبوفػتح أي: افذيـ أخؾصفؿ اهلل واصطػو (1)﴾ڇ﴿ :ؾؼقفف

ذم  أي: افذيـ أخؾصقا ديـفؿ هلل. ؾوهلل تعوػ اجتبوه واختوره ووؾؼف فإلخالص ﴾ادخِؾـصغ﴿

  . (2)اظتؼوده وظؿؾف وذفؽ ؾضؾ اهلل يمتقف مـ يشوء واهلل ذو افػضؾ افعظقؿ

و حقٌ بغ ـػره بام ُيعبد مـ دون اهلل وذم أيي افثوكقي أووح أكف مل يؼع ذم افؼك مطؾؼً 

ظؾقف -ثؿ أثبً أكف اتبع مؾي آبوئف أئؿي افتقحقد وآشتؼومي  ﴾خب    مب  ىب  يب   جت  حتحب  ﴿

                                       
(، 179(، وافغويي )ص٢99ادؽل وافبكيون وافشومل بؽن افالم، وافبوؿقن بػتحفو. اكظر: ادبسقط )ص ؿرأ ( 1)

(، واكظر: افؽشػ ظـ وجقه 16٢افـقسوبقري، وافبدور افزاهرة، فعبد افػتوح افؼويض )صو فألصبفوين ثؿ ـالمه
 (.٢/19،9افؼراءات افسبع، دؽل )

(، 11/318(، وتػسر افؼرضبل )1٢/78(، وافبسقط، فؾقاحدي )191، 13/199اكظر: تػسر ابـ جرير )( ٢)
 (.٢/٢55( ، وابـ ظوصقر ) ٢/499وافسعدي ) 
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المبحث اآلول : 
وجوه إحسان يوسف عليه السالم

الوجه األول : إحسانه في توحيده وإخالصه لرب العالمين
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وهؽذا يؽقن  ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ﴿ :-وظؾقفؿ افسالم

يب  جت  حت  خت  مت  ىت   يت  جث  ﴿آشتؿسوك بوفعروة افقثؼك 
پ  پ        ڀ   ڀ  ڀ   ﴿ :ثؿ أـد ذفؽ بؼقفف .[ ٢56افبؼرة:] ﴾مث  ىث  يث  حجمج  جح  مح  جخ  

ؾػل هذا بقون اكتػوء افؼك ظـف ـؾف صغره وـبره ؿؾقؾف وـثره حقٌ ؿقفف:  ﴾ڀ  ٺ  ٺ

إػ ـامل حتؼقؼف ٕظظؿ  -رمحؽ اهلل-كؽرة ذم شقوق افـػل ؾتػقد افعؿقم، ؾوكظر  ﴾ٺ  ٺ ﴿

حؼقق اهلل ظذ افعبود وـقػ اكتػك ظـف مو يضوده مـ افؼك بوهلل، وظدم اإلخالص فف ـامل 

كف مل يؼع ذم رء مـف ؿط، ؾؾذفؽ رؾعف اهلل ذم افدكقو وأخرة، وسف ظـف آكتػوء حتك إ

افسقء وافػحشوء، وتقٓه وحػظف مـ افػتـ افتل وؿعً فف، واخلطقب افتل ادهلّؿً ظؾقف، 

  .[ 1٢7 إكعوم:] ﴾ڎ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ﴿وصدق اهلل إذ يؼقل: 

و هلل حؼ : ٕكف ـون خمؾًص ذم هذه افؼصي مل يذكى أصاًل  وذم هذا دفقؾ ظذ أن يقشػ 

و، وفذا مل يذـر اهلل ظـ يقشػ تقبي ذم ؿصتف اإلخالص حقٌ ـون يعبد اهلل ٓ يؼك بف صقئً 

مع امرأة افعزيز: ٕكف تعوػ ظصؿف بنخالصف افديـ فف شبحوكف ؾكف ظـف افسقء وافػحشوء 

 ؾػل هذا تـزيف وتزئي فف ممو ُيذـر ظـف مـ افسقء.
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ۇ     ﴿   . وؿوفً امرأة افعزيز:[51يقشػ: ] ﴾                ڭ   ﴿احلؼ: 
ڤ  ﴿ :وأمو ؿقفف .(1) [51يقشػ:] ﴾ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ  حئ  

 يؽقن وؿع مـف هؿّ ؾنمو أٓ   ،[٢4يقشػ: ] ﴾ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

إن » :×ظزم وتصؿقؿ ـام ؿول  خطرات ترـف هلل وفقس هؿّ  هؿّ  ، أو أن يؽقن اهلؿّ (2)أصاًل 
هللا كتب احلسنات والسيئات مث بُّت ذلك، فمن ىم حبسنة فلم يعملها كتبها هللا لو 

                                       
بتكف. واكظر  (٢/446)ٓبـ افؼقؿ  ،، وبدائع افتػسر(36، 4/34)مجع إيود افؼقز  ،اكظر: تػسر صقخ اإلشالم( 1)

 ،، وأوقاء افبقون(1٢9-9/117)افرازي  وتعدد افشفقد ظذ ذفؽ: تػسر  فؾؿزيد ذم مسلفي براءة يقشػ
 .(6٢-3/56)فؾشـؼقطل 

، وابـ ظوصقر ذم افتحرير (6٢، 39/69)، وافشـؼقطل ذم أوقاء افبقون (5/٢95)وممـ رجحف أبق حقون ذم افبحر  (٢)
 .(1٢/٢٢3)وافتـقير 
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عنده حسنة كاملة، فإن ىو ىّم هبا فعملها كتبها هللا لو عنده عشر حسنات إىل سبع 
حسنة  بسيئة فلم يعملها كتبها هللا لو عنده  ن ىمّ مائة ضعف إىل أضعاف كثَتة، وم

إنو » :وذم فػظ ظـد مسؾؿ ،(1)شهبا فعملها كتبها هللا لو سيئة واحدة كاملة، فإن ىو ىمّ 
 .(2)ؾؾؿ يصدر مـف إٓ حسـي يثوب ظؾقفو وهذا مو ظؾقف اجلؿفقر ،شــرَّايتركها من َجـ

تذ بف أهؾ اإلظراض ظـ وإكام يب ،ؾتبغ أن اإلخالص يؿـع مـ تسؾط افشقطون

اإلخالص ؾومرأة افعزيز ـوكً مؼـي ؾقؿعً مع تزوجفو ؾقام وؿعً ؾقف مـ افسقء، 

ويقشػ مع ظزوبتف ومراودهتو فف، واشتعوكتفو ظؾقف بوفـسقة، وظؼقبتفو فف بوحلبس ظذ افعػي 

مج  جح   مح  جخ  حخ  مخ  جس  ﴿و فؼقفف: ظصؿف اهلل بنخالصف فف شبحوكف حتؼقؼً 
 .(3) [83 – 8٢ص:  شقرة] ﴾حس  خس

هلل أن جعؾـو بػضؾف مسؾؿغ، وكسلل اهلل تعوػ أن جيعؾـو مـ ظبوده ادخؾصغ  ؾوحلؿد

 برمحتف وهق أرحؿ افرامحغ.
 

                                       
، ومسؾؿ ذم صحقحف، (61٢6)، رؿؿ (5/٢389)أخرجف افبخوري، ـتوب افرؿوق، بوب مـ هؿ بحسـي أو بسقئي،  (1)

 .(131، 1٢9)، رؿؿ (1/117)ـتوب اإليامن، بوب: إذا هؿ افعبد بحسـي ـتبً وإذا هؿ بسقئي مل تؽتى، 
، وابـ (11/31٢)، وتػسر افؼرضبل (1٢/77)فؾقاحدي  ،، وافبسقط(87 – 13/89)اكظر: تػسر ابـ جرير  (٢)

ـام ذم افصػحي افسوبؼي، ورجحتف  (٢/446)، وابـ افؼقؿ (4/35)، ورجحف صقخ اإلشالم (1٢/٢53)ظوصقر 
 .(4/٢37)ي افسعقديي ـذفؽ افؾجـي افؾجـي افدائؿي فؾبحقث افعؾؿقي واإلؾتوء ذم ادؿؾؽي افعربق

 ( بتكف.37، 4/36تػسر صقخ اإلشالم، مجع إيود افؼقز )  (3)
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 صربه وثباته إحسانه يف الىجه الجانٌ:
شبوب افتؿؽغ وافرؾعي ذم مـ شــ اهلل تعوػ أن آمتحون وآبتالء ؿد يؽقن شبًبو مـ أ

افدكقو وأخرة، وذفؽ أن اإلكسون إذا صز ذم ؾتـي افرضاء وؾتـي افناء ؾوز بعز افداريـ: ٕكف 
وحوز  .[46إكػول:] ﴾ڀڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ ﴿ :كول مـ اهلل معقتف ـام ؿول شبحوكف

  .[19:افزمر] ﴾ىث   يث   حج  مج  جح  مح  ﴿: -جؾ ثـوؤه-ظظقؿ إجر وافثقاب ـام ؿول 
وٓ يـول أحد مـ جسقؿ اخلر مـ كبل وٓ ؽره إٓ بوفصز، وفذا أمر اهلل ظبوده ادممـغ 

ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ﴿ بوفصز وادصوبرة ؾؼول:
ومـ صز ؾام أؿؾ مو يصز، ومـ جزع ؾام أؿؾ مو يتؿتع، إكام  ،[ ٢99آل ظؿران:] ﴾ۆئ  

 هل أيوم ؿالئؾ ثؿ إػ اهلل ادصر.
فقـول درجي  ابتع بػتـي افرضاء وافناء ؾضاًل مـ اهلل وإحسوًكوؿد  ويقشػ

 افصوبريـ، ودرجي افشوـريـ، وحيقز ثقاب ذفؽ ـؾف.
فصـقف مـ افػتـ وأفقان مـ افؽقد وافبالء مـذ كعقمي أطػوره إػ أن    وؿد تعّرض

ـد اهلل وافعوؿبي احلؿقدة ذم ا ؾـول افزفػك ظا صوـرً حؼؼ اهلل فف افتؿؽغ ذم إرض، ؾؽون صوبرً 
 افدكقو وأخرة، ويؿؽـ إمجول مو وؿع فف مـ افؽقد وافػتـ ذم ادطوفى افتوفقي:

 ادلطلب األول: فتنة التعذيب
 مـ افتعذيى ذم اجلقاكى افتوفقي: يتبغ إمجول مو وؿع فف 

ذبقا ظذ أن إخقتف ـودوا فف حقٌ احتوفقا ظذ أبقفؿ ذم افتػريؼ بقـف وبقـف، ؾؽ األول:
وأمجعقا أن يؾؼقه ذم افبئر، وبِقع بقع افعبد بثؿـ بخس دراهؿ  أبقفؿ وأخذوا يقشػ 

حمدودة افؼقؿي، وٓ رؽبي هلؿ بف: ٕن إخقتف مل يعؾؿقا  ،، ؿؾقؾي افقزن وافعدد(1)معدودة

                                       
يـ اشتخرجقه مـ افبئر، وافؼقل إول هق ؿقل ابـ اختؾػ ذم افذيـ بوظقه ؾؼقؾ: هؿ إخقتف، وؿقؾ: افسقورة افذ (1)

وابـ ظطقي، وابـ ـثر، وذـر افسؿرؿـدي: أكف ؿقل ظومي  ،وجموهد وافضحوك، ورجحف ابـ جرير ظبوس 
إؿرب: فألـثريـ، ورجح افؼقل افثوين أبق حقون، وابـ ظوصقر. وافؼقل افثوين هق و وكسبف ابـ اجلقزي أيًض  ،ادػنيـ

ـ ؾقف ؾحسى. ـوكقا حريصغ ظذ افتخؾص مـفٓ   افؽالم ظـ افسقورة، وإخقة يقشػ ٕن افسقوق ذم    زاهدي
، وأيب 3/٢39، وابـ ظطقي (4/196)، وابـ اجلقزي (٢/155)، وافسؿرؿـدي (13/53)اكظر: تػسر ابـ جرير          

 .(1٢/٢44) ، وابـ ظوصقر(5/٢91)حقون 
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، وٓ بام شقمول إفقف أمره، وؿد ـون -جؾ ثـوؤه-ـرامتف ظذ اهلل وٓ ظرؾقا مـزفتف ظـده 
ؿ وهدؾفؿ أن حيقفقا بقـف وبغ وافده، ويؼطعقه ظـ افؼرب مـف: فتؽقن ادـوؾع ادقّجفي مهف

دوهنؿ مكوؾي إفقفؿ، وخيُؾ هلؿ وجف أبقفؿ ؾنكف ؿد اصتغؾ بف ظـفؿ، ثؿ  إػ يقشػ 
يتقبقن بعد ذفؽ مـ ذكبفؿ افذي ارتؽبقه ذم حؼف، وهؽذا يؿـّل افشقطون فؾعبد، ويسّقف فف 

، ؾحصؾ فف ؾراق أهؾف ووضـف وهق حدث، ووؿع فف آشسؿوق بعد (1)فحتك يؼع ذم حبوئؾ
ا افسقودة واإلـرام ؾـول أمل ذفؽ ـؾف ؾصَز، ومل يذـر اهلل تعوػ ظـف أكف أبدى صؽقى أو تضجرً 

مع أن هذا افظؾؿ وافعدوان افذي وؿع ظؾقف مـ أؿوربف وذوي رمحف أصد ظذ افـػس وأكؽك 
 طؾؿ ؽرهؿ.و مـ ا وأظؿؼ جرًح وأظظؿ أثرً 

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ    ﴿ و وطؾاًم ظذب بوفسجـ ظدواكً  الثاين:
خوصي ظذ ذوي -وممو يدل ظذ ظظقؿ مقؿع افسجـ وصدة أدف ، [35يقشػ: ] ﴾﮲

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ        ڳ  ڳ     ڳ    ﴿مؼوبؾتفو فف بوفعذاب إفقؿ:  -إؿدار
ؽ بعد طفقر إدفي افدافي ظذ براءتف ورؤيتفو، ومو أصد وـون ذف ،[٢5يقشػ: ] ﴾ڳ   ڱ

؟،، ؾؽقػ إذا ـون بعد ووقح أيوت وافدٓئؾ ظذ طفقر براءتف وؿع افعؼوب إذا ـون طؾاًم 

 .(3)شـغ بغر حؼ ـؾ ذفؽ وهق صوبر حمتسى (2)وكزاهتف؟،، ومؽٌ ذم افسجـ بضع

ظذ ضقل مو فبٌ ذم  حتؿؾف ذم شبقؾ إطفور براءتف، ذفؽ أن يقشػ   الثالث:

ولو لبثت ....»: افسجـ حتؿؾ زيودة وؿً ذم افسجـ ذم شبقؾ إطفور براءتف يؼقل كبقـو 
ہ  ھ  ﴿، وذفؽ دو ضؾبف ادؾؽ: (4)شيف السجن طول ما لبث يوسف ألجبت الداعي

                                       
 .(69، 13/19)اكظر: تػسر ابـ جرير  (1)
 أي ادؼصقد ذم أيي،  شوظومي ادػنيـ ظذ أن ادراد بوفبضع هوهـو شبع»: (1٢/1٢5)ؿول افقاحدي ذم افبسقط  (٢)

ـ جرير   .(3/٢47)، وابـ ظطقي (4/٢44)، وافبغقي (٢/163)، وافسؿرؿـدي (176، 13/175)واكظر: تػسر اب
رى ظؾقف أـثر افعؾامء. وؿقؾ: مو بغ ثالث إػ ظؼ. وؿقؾ: ؽر وؿد حدده مـ افثالث إػ افتسع جموهد، وؿتودة، وج         

، (3/11٢)فؾزجوج  ،، ومعوين افؼرآن(7/٢159)، وابـ أيب حوتؿ (13/176). اكظر: تػسر ابـ جرير ذفؽ
 .()َبَضعفؾجقهري، ومػردات افراؽى  ،فألزهري، وافصحوح ،وهتذيى افؾغي

 .(5/٢97)، وأيب حقون (1٢/198)فؾقاحدي  ،افبسقط، و(147، 13/193)اكظر: تػسر ابـ جرير ( 3)
  =[51احلجر: ] ﴾حئ  مئ  ىئ  يئ  ﴿ ـتوب إكبقوء، بوب ؿقفف ظزوجؾ: -64أخرجف افبخوري ذم صحقحف   (4)

الوجه الثاني : إحسانه في صبره وثباته
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84

 هللا بن عبد العزيز احلكمة آل حسُتد. عبد                                   يف سورة يوسف وجوه إحسان يوسف 

73 

 

﮾   ﮻﮼  ﮽    ﮺    ﮵   ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ھ      ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴ 
        ﮿  ﯀ ﯁                            

يقشػ: ] ﴾ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ  حئ

59 – 51].  

ؾؾام أظؾـً ضفورتف وبعده ممو كسى إفقف مـ افـسقة وامرأة افعزيز خرج واؾر احلرمي 
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ک     کک  گ    ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک﴿وادشوق ذم ذات اهلل وآشتجوبي ٕمره: 
ؾوكظر إػ ظظقؿ هذا افصز   ،[33يقشػ: ] ﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڱ ڳ   گ گ  گ

 ابـ افؽريؿ، ابـ يؿ،افؽر ابـ افؽريؿ،» إكف وحؼ   ،وافثبوت وافػضؾ وظؾق افؼدر وادؽوكي

 .(1)ش إبراهقؿ بـ إشحوق بـ يعؼقب بـ يقشػ افؽريؿ،

، ؿوفقا: فقس ظـ هذا كسلفؽ، شأتقاىم»مـ أـرم افـوس؟ ؿول: × وؿد شئؾ رشقل اهلل 

 .يعـل يقشػ  (2)شفأكرم الناس نيب هللا، ابن نيب هللا، ابن نيب هللا، ابن خليل هللا»ؿول: 

 اتادلطلب الثاين: فتنة الشهو 
بؿراودة امرأة افعزيز وـقدهو فف، ؾومتـع أصد آمتـوع وـون إذ ذاك   ابتع يقشػ 

و، وادرأة هل ادراودة فف، وهل ذم حمؾ و ظزًبو ؽريًبو ظـ أهؾف ووضـف وخوفًقو ٓ خيوف خمؾقؿً صوب  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ﴿ شؾطوهنو وبقتفو وهق ذم صقرة ادؿؾقك،
 ﴾ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿٹ   ٹ      ٹ  ٹ  ڤ پ      ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ 

                                       
، ـتوب اإليامن، ومسؾؿ ذم صحقحف، (3/1٢34)، (319٢)، رؿؿ [٢69افبؼرة: ] ﴾ٺ  ٺ  ٿ ﴿ وؿقفف:=

 .(1/133)، (151)زيودة ضؿلكقـي افؼؾى بتظوهر إدفي، رؿؿ  بوب
 ،[133افبؼرة: ] ﴾ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ     ۋ  ﴿ إكبقوء، بوب أخرجف افبخوري ذم صحقحف، ـتوب  (1)

 .(3/1٢37)، (3٢9٢) رؿؿ
 ﴾ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڇ  ڇ    ﴿ :ؿقل اهلل تعوػ قحف، ـتوب: إكبقوء، بوبأخرجف افبخوري ذم صح (٢)

 .(3/1٢38)، (3٢93)[، رؿؿ 7يقشػ: ]
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ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ﴿وأتتف بوفرؽبي وافرهبي واإلسار وتقظدتف بوفسجـ وافّصغور ، [ ٢3قشػ:ي]
واشتعوكً ظؾقف بوفـسقة ومع ذفؽ ـؾف ، [3٢ :يقشػ] ﴾ڎ   ڎ  ڍ  ڌ  ڌ 

تور افسجـ ظذ مو يدظقكف إفقف مع مو ظّػ هلل ومل يطعفو، وأظرض ظـ افسقء وافػحشوء، واخ

و إفقف دو ؾقف مـ حتؼقؼ مرووة اهلل، وافتبوظد ظـ ؾقف مـ إمل ووقؼ افـػس، وصور حمبقبً 

ڈ  ﴿حمورمف، وشلل ربف افعصؿي وافـجوة، وأخز ظـ وعػف وظجزه فقتدارـف اهلل برمحتف 
 ﴾ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک     کک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ

و مـ اهلل ورجوء فثقابف، وفعؾؿف بلن اهلل يراه ٓ فعؾؿ خمؾقق، أو ذفؽ خقؾً  ـؾ ،[33يقشػ: ]

ؾسبحون مـ ظصؿف بؾطػف وهق افؾطقػ دو يشوء، ومو أظظؿ برـي افتؼقى، ، (1)خقف ظؼوبف

ى  ىائ   ې  ې  ې  ې﴿ومو أحسـ أثر اإلخالص ذم حػظ افعبد ووؿويتف 
بد مـ افتؼقى بػعؾ ادلمقر، وافصز  ؾتبغ أكف ٓ  ،[65 اإلهاء:] ﴾ائ   ەئ  ەئ

ؾنكف اتؼك اهلل بوفعػي ظـ افػوحشي، وصز ظذ أذاهـ  ظذ ادؼدور ـام ؾعؾ يقشػ 

بودراودة، وحتؿؾ إذى وافسجـ ذم ذات اهلل ظذ ادعصقي، واشتعون بوهلل وجلل إفقف حتك 

ذفؽ شّؾؿف اهلل وظوؾوه بؿـف وـرمف،  يثبتف، وتقـؾ ظذ اهلل أن يكف ظـف ـقدهـ، ومـ ؾعؾ

ظـف ـقدهـ، وـوكً افعوؿبي احلؿقدة فف ذم افدكقو  -تعوػ-وسف ظـف افسقء ـام سف 

 .-بنذن اهلل– (2)وأخرة

 ادلطلب الثالث: فتنة العلم
ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ   ﴿ وبوفعؾؿ دو ـون حمسـً  ظذ يقشػ  -تعوػ–امتـ اهلل 

، وٓريى أن افعؾؿ شبى مـ أشبوب رؾعي (3)[٢٢ يقشػ:] ﴾ىئىئ  ی  ی  ی

مب  ىب  يب  جت   حت  خت   ﴿: افدرجوت دـ أراد بف اهلل وافدار أخرة ـام ؿول 
فؽـ ؿد يـحرف ضوفى افعؾؿ ظـ افؼصد افسقي، ؾقغّس بام  ،[11ادجودفي: ] ﴾مت  ىت    يتجث

                                       
، وافتحرير (٢97ص)ٓبـ افؼقؿ  ،، ورووي ادحبغ (46، 4/49)اكظر: تػسر صقخ اإلشالم مجع: إيود افؼقز  (1)

 .(1٢/٢64)ٓبـ ظوصقر  ،وافتـقير
 .(4/49)مجع: إيود افؼقز  ،اكظر: تػسر صقخ اإلشالم  (٢)
 .اكظر: مو تؼدم ذم افتؿفقد ( 3)
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فـوس إفقف، أو ؽر ذفؽ ظؾؿ، أو يؼع ذم ادبوهوة، ومموراة افسػفوء، أو افطؿع ذم إؿبول وجقه ا

 ًٓ  ظذ صوحبف كسلل اهلل افعوؾقي وافسالمي. مـ إؽراض ادذمقمي ؾقؽقن وبو

و ذم حتؼقؼف فإلحسون، وإيصول اخلر إػ مـ افعؾؿ ـون شببً  فؽـ مو أويت يقشػ 

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿أخريـ، ودظقهتؿ إػ احلؼ: 
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڃ       ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ  ڇ

ڄ    ﴿، وتقيل مصوحلفؿ ظذ شــ احلؽؿي وؿوكقن افعدل: [49 – 39يقشػ: ] ﴾ڎڎ
 افصز -بنذن اهلل- وحؼؼ فف أيًضو ،[ 55يقشػ:] ﴾ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     چ  چ  

وحتؿؾ إذى، وافتقاوع هلل وافشؽر فف: وفذا تراه ظذ ادحـ وافثبوت ذم افػتـ، 

 وـذفؽ ؿقفف:  ،[37يقشػ: ] ﴾حئ  مئ  ىئ  يئ ﴿امتـ بف ظؾقف ذي إػ اف ذفؽ ُيسـد
  .[191يقشػ: ] ﴾ې  ې  ې  ې﴿

قً  و هبذه افشامئؾ وإخالق مـ افعؿؾ بوفعؾؿ، وهؽذا جيى أن يؽقن ضوفى افعؾؿ ُمتحؾِّ

 وافدظقة إفقف، وافصز ظذ إذى ؾقف.

 وادللك ادلطلب الرابع: فتنة الرايسة
كف ؾقفو، وشقوشتفو أمر مغروس ذم افػطر، وحيرص حى تقيل صمون افـوس، وافت

ظؾقف ـثر مـ افـوس، ويرؽى ؾقف حتك وفق أدى ذفؽ إػ ادخوضرة بـػسف: دو ؾقف مـ حتصقؾ 

 اجلوه، وكػوذ افؽؾؿي، وحتؼقؼ ادصوفح.

وفذا ـون مـ شبؾ افشقطون ذم إؽقاء آدم أن أضؿعف ذم ادؾؽ وافسمدد، ووظده بذفؽ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ﴿وخدظف حتك أـؾ مـ افشجرة هق وزوجف: وأؿسؿ فف، ؾغّره 
ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ى   ﴿ .[1٢9ضف: ] ﴾ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ 

 .[٢1 – ٢9إظراف: ] ﴾ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  

، وفؽـ فـّؿــو ـوكً مظـي افتعثر ذم اف ػتـ ؾوفتطؾع إػ افقٓيي وافتـوؾس ظؾقفو أمر جبعِّ

ومفبط رؤيي افـػس واإلظجوب هبو، وؽؿط أخريـ وازدرائفؿ، وطؾؿفؿ وافعدوان ظؾقفؿ 

إٓ مـ رحؿ اهلل وظصؿ، جوء افـفل ظـ ضؾبفو واحلرص ظؾقفو ومـع مـ شلهلو مـفو: ٕكف 
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اي عبد الرمحن بن »: ×يػؼد ظقن اهلل فف ظؾقفو وتسديده: ؾقؼع ذم افعجز واخلذٓن يؼقل 
وإن ُأعطيتها عن غَت ، (1)مارة، فإن ُأعطيتها عن مسألة وُِكلت إليهامسرة التسأل اإل

إان ال نوّلِّ ىذا »رجالن يسلٓكف ذفؽ ؿول: ، ودو جوءه (2)ش...مسألة ُأعنت عليها
 .(3)شا حرص عليوا سألو، وال أحدً األمر أحدً 

قف، وخيؾق وهؽذا جوء اإلشالم بوفـفل ظـ شمال اإلمورة: ٕكف بطؾبف فإلمورة ُتسؾؿ إف

ادؼوم مـ معقكي اهلل ظؾقفو ؾقؼع افزفؾ واخلؾؾ، وذم حرصف ظؾقفو، وشمافف هلو دفقؾ ظذ ظدم 

اـساثف بوفؼقوم بلظبوء هذه ادفؿي افعظقؿي، وظدم حذره مـ افتؼصر ؾقفو مع ظظقؿ أمرهو 

 وخطقرة مقؿػفو.

 ﴾ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     چ  چ ﴿شلل افقٓيي   فؽـ يقشػ

مع مو ؾقفو مـ اخلطقرة، وبّغ وجف اشتحؼوؿف هلو حقٌ تقؾرت ؾقف صػتو ، [55: يقشػ]

احلػظ وافعؾؿ افؾتون تمهالن إلدارة افشمون ادوفقي ظذ أـؿؾ وجف، وٓ يقجد مـ يؼقم 

مؼومف ذم إيصول احلؼقق، وإؿومي افؼسط بغ افـوس، ورؾع افظؾؿ ظـفؿ: وٕن ذفؽ ضريؼ إػ 

 .(4)و هلؿ ذم افدخقل ذم مؾتف: ٕهنؿ ـوكقا مؼـغاخلر وترؽقبً دظقهتؿ إػ اهلل، وؾعؾ 

و، وشالمي مـ افػتـي فـام ـوكً مبـقي ظذ رمحي وإحسوكً  وهلذا ـوكً وٓيي يقشػ 

 ؽويوت كبقؾي، ومؼوصد ذيػي، ؿوئؿي ظذ افؼسط بغ افـوس، واإلحسون إفقفؿ.

يسؾؽ هذه افسبؾ افؼيػي ذم  ؾحري بؽؾ مـ وٓه اهلل وٓيي مـ وٓيوت ادسؾؿغ أن

 وٓيتف، وأن يتؼل اهلل ؾقفو فؽل يسؾؿ مـ افػتـي واهلل مـ ادستعون.

                                       
ذا بخالف مو إ ،بضؿ افقاو وـن افؽوف خمػػي: أي ُأشؾؿً إفقفو ومل يؽـ معؽ إظوكي مـ اهلل ظؾقفو شؾً إفقفوُوـِ » (1)

ٓبـ حجر  ،، وؾتح افبوري(1٢/448)فؾـقوي  ،. اكظر: ذح صحقح مسؾؿحصؾً فؽ اإلمورة ظـ ؽر مسلفي
  .(5/1٢6)فؾؿبورـػقري  ،، وحتػي إحقذي(13/133)

 .(13) ، رؿؿ(3/1456)، ومسؾؿ ذم صحقحف (67٢8)، رؿؿ (6/٢613)ذم صحقحف أخرجف افبخوري  (٢)
 .(14) ، رؿؿ(3/1456) ، ومسؾؿ ذم صحقحف(673)، رؿؿ (6/٢614)أخرجف افبخوري ذم صحقحف  (3)
، 4/37)مجع: إيود افؼقز  ،، وتػسر صقخ اإلشالم(9/٢16)، وافؼرضبل (9/3٢4،3٢5)اكظر: تػسر ابـ ظطقي  (4)

 ،، واكظر: إحؽوم افسؾطوكقي(9، 13/8)، وابـ ظوصقر (٢/4٢٢)، وافسعدي (3/35)، وافشقـوين (56، 55
 .(13/135)ٓبـ حجر  ،، وؾتح افبوري(144، 143)فؾاموردي 
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 الىجه الجالح: تعاةله وحسن خلدقه

 وؾقف أربعي مطوفى:

 نبو ادلواجهة ابلسوءادلطلب األول: جت
افتعويش مع افـوس بحسـ ادعومؾي، وإخالق افػووؾي، وؽض افطرف، وشس ادعويى، 

بؾغف ر، ومـزفي ظوفقي، ومؼوم شوم ٓ تذف ـبوافصػح ظـ ادذكى، ومؼوبؾي افسقئي بوحلسـي 

إٓ افـػقس افؽبور افتل تبذل ذفؽ مـ ؽر رؽبي وٓ رهبي، وإكام تتطؾع إػ اهلل وافدار 

أخرة، وبذفؽ تسؿق مـوزهلؿ، ويرتػع صلهنؿ، وختؾد آثورهؿ ظـد اهلل وظـد اخلؾؼ. 

ف، ودموه كػسف، ودموه وحسبؽ أن حتؼقؼ اإلكسون فألخالق افػووؾي دموه خوفؼف ورازؿ

 .(1)شإمنا بعثت ألمتم صاحل األخالق»: ×أخريـ هق مجوع افديـ ـؾف: وهلذا يؼقل 

ذم هذه افؼصي ؿد ضب أروع إمثؾي، وأشامهو ذم هذا ادؼوم،  وهو هق يقشػ 

 ؾسبحون مـ وؾؼف فذفؽ، وأظوكف ظذ حتؼقؼف، ويتجذ ذفؽ ذم جقاكى ظدة مـفو:

  وعدم مبادرتو أبهنا أرادت منو السوء: اجلانب األول: سًته
ادتدبر حلول يقشػ مع امرأة افعزيز حغ راودتف ظـ كػسف، وظصؿف اهلل مـ افسقء، ووػَّ 

و مـ افبالء، ووجدا زوجفو ظـد افبوب، يرى أكف مل يبودر افعزيز هورًبو ؾراًرا مـ ادـؽر، وختؾًص 

رادة افسقء، بؾ هل افتل بودرت بوهتومف، ببقون مو اؿسؾتف امرأتف مـ مراودتف ظـ كػسف وإ

وإفؼوء افالئؿي ظؾقف، وأمو هق ؾنكف أظرض ظـ ذفؽ ومل ُيبِد مـف صقًئو ذم أول إمر، وفؽـ 

ٱ  ٻ   ﴿ :-جؾ ذـره-أخز بحؼقؼي إمر ـام ؿول  حغ ادظً ظؾقف ذفؽ زوًرا وهبتوًكو
 ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  ٿ 

                                       
، واإلموم (٢/994)، (8)جف اإلموم موفؽ ذم مقضئف،  ـتوب: حسـ اخلؾؼ، بوب مو جوء ذم حسـ اخلؾؼ، رؿؿأخر (1)

 ، واحلوـؿ ذم مستدرـف، ـتوب آيوت رشقل اهلل(19/19٢)، وافبقفؼل ذم افســ افؽزى (٢/381)أمحد ذم مسـده 
، وواؾؼف افذهبل. وؿول ش ذط مسؾؿ، ومل خيرجوهصحقح ظذ»، وؿول: (٢/613)افتل )هل( دٓئؾ افـبقة  ملسو هيلع هللا ىلص

، وصححف إفبوين ذم شؾسؾي إحوديٌ افصحقحي، «رجوفف رجول افصحقح»: (9/15)اهلقثؿل ذم جمؿع افزوائد 
إكام بعثً ». هذا وافؾػظ ادذـقر هق افقارد ذم أـثر ادراجع، وذم بعضفو جوء ظذ افؾػظ ادشفقر (1/75)، (45)رؿؿ

 .«م إخالقٕمتؿ مؽور
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ٿٹ   ٹ      ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  
ڃ  ڃ  چ  چ     چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ        ڳ  

ؾؾؿ يؿؽـف حقـئٍذ إٓ بقون احلؼقؼي، وتزئي كػسف ممو   ،[٢5 – ٢3يقشػ: ] ﴾ڳ     ڳ   ڳ   ڱ  

بف طؾاًم وظدواًكو، ؾدؾعتف احلوجي إػ كػل مؼوفي افسقء ظـ كػسف، حػوًطو ظذ ضفورة  اهتؿ

ڱ  ڱ  ﴿ إػ افؼقل وافشؽقى شًسا ظؾقفو: افدكس، ؾؾؿ يسبؼ ظروف افؼيػ مـ 
 . (1)ؾلطفر إمر وأظؾـ احلؼقؼي ورّد هبتوهنو ،[٢6 يقشػ:] ﴾ں  ں  ڻ

ر، اإلظراض ظـفو، وصقوكي افؾسون ظـ وهؽذا يؽقن حول ادممـ دموه مثؾ هذه إمق

ليس ادلؤمن ابلطعان، »× افتحدث هبو، وظدم إصوظتفو إٓ فرضورة أو حوجي مؾحي يؼقل 
 .(2)شوال اللعان، وال الفاحش، وال البذيء

 اجلانب الثاين: إضماره دلقالتو يف نفسو:
ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ېې  ې  ى  ى  ائ   ﴿ؿول تعوػ: 

، أي: إن [77يقشػ: ] ﴾وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ      ېئ ائ  ەئ  ەئوئ 

يعـقن  ،[77يقشػ: ] ﴾ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ېې﴿ينق بـقومغ صؼقؼ يقشػ افصقاع 

ا ؾقتصدق بف. وؿقؾ:  يقشػ  وذفؽ أكف ظذ مو ؿقؾ: ـون يلخذ افطعوم مـ موئدة أبقف ه 

ؽره ممو ؿقؾ ٓيعتز ف وذم هذا ـؾ جلده أيب أمف ؾؽنه، وأفؼوه ظذ افطريؼ. وهق إكف أخذ صـاًم 

و ذم احلؼقؼي وفؽـف أتك مو يشبف افنؿي ؾقصػقه بوفنؿي ظـد افغضى، وافسعل إلزافي شورؿً 

 .(3)ادعرة، وافعور ظـفؿ

                                       
(، وأيب حقون 9/1٢5(، وتػسر افرازي )1٢/89(، وافبسقط فؾقاحدي )13/194اكظر: تػسر ابـ جرير ) (1)

(5/٢97.) 
(، 4/398(، وافسمذي ذم شــف، أبقاب افز وافصؾي، بوب موجوء ذم افؾعـي )3948(، رؿؿ )7/69أخرجف اإلموم أمحد ) (٢)

هذا حديٌ »(، وؿول: 1/1٢، وأخرجف أيًضو احلوـؿ ذم مستدرـف )شيىهذا حديٌ حسـ ؽر»(، وؿول: 1977رؿؿ )
 ش.صحقح(: »1619(، رؿؿ)٢/179وؿول إفبوين ذم صحقح شــ افسمذي )ش. صحقح ظذ ذط افشقخغ

(، ومػوتقح افغقى، فؾرازي 194، 1٢/193(، وافبسقط، فؾقاحدي )٢73، 13/٢7٢اكظر: جومع افبقون، فؾطزي ) (3)
 (.5/3٢9بحر ادحقط، ٕيب حقون )(، واف9/189)

الوجه الثالث : تعامله وحسن خلقه
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(، ومػوتقح افغقى، فؾرازي 194، 1٢/193(، وافبسقط، فؾقاحدي )٢73، 13/٢7٢اكظر: جومع افبقون، فؾطزي ) (3)
 (.5/3٢9بحر ادحقط، ٕيب حقون )(، واف9/189)
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ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ﴿حغ واجفف إخقتف بؼقهلؿ:  وذم هذا كجد يقشػ 
وهق يعؾؿ أهنؿ َيعـقكف مل يؼوبؾفؿ بام يؽرهقن بؾ أوؿر مؼوفتف ذم   ،[77 يقشػ:] ﴾ې   ې

مع أهنؿ ؿد كوفقا  ،[77يقشػ: ] ﴾وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ      ېئ   ﴿كػسف: 

، أي: إن ـون هق ؾنكف مل يؽـ و بف ذم افنؿيوه بـقومغ متلّشقً و حقٌ جعؾقا أخ صـقعً مـف كقاًل 

 ؿبؾف. ا: حلدوث ذفؽ مـ أخقف يقشػ ا مستبعدً رً و وٓ أموؿقع افنؿي مـف بِدظً 

وأخقف، وافذم مو هق طوهر افشـوظي وافؼبح ومع  وذم هذا مـ اإلكحوء ظذ يقشػ 

 .(1)ا ظـ مؼوبؾتفؿ بام يسقؤهؿو، وبعدً ذفؽ ـتؿ مؼوفتف تؽّرمً 

 وتلمؾ مو ـون مـفؿ دموهف مـ ؿبؾ مـ إؿدامفؿ ظذ أخذه مـ أبقف، وافتػريؼ بقـف وبقـف،

ې  ى  ى  ائ   ائ   ﴿وإفؼوئف ذم اجلى، وبقعف بقع افعبد، واشسؿوؿف، ومع ذفؽ: 
، ؾام أـزهو مـ [77يقشػ: ] ﴾ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ      ېئ

كػقس، ومو أجؾفو مـ مقاؿػ، ومو أظظؿ احتامل افـػقس إبقي افؼيػي، ؾسبحون ربـو 

 افعزيز افقهوب.

 د إخوتو:اجلانب الثالث: عدم تصرحيو بكي
 ادؾؽ ومّؽـ فف ذم إرض، وحؼؼ فف افرؤيو افتل رآهو: يقشػ  -تعوػ-دو آتك اهلل 

اشتشعر يقشػ  .[4يقشػ:] ﴾ەئ  ەئ وئ  وئ  ۇئ ې   ى   ى  ائ  ائ ﴿

حغ أتوه أهؾف أمجعغ ظظؿ إكعوم اهلل ظؾقف وفطػف بف، ؾعدد كعؿ اهلل ظؾقف إٓ أكف مل يكح  

تف مع ؾظوظتف وصدة وؿعف ظذ افـػس، وحصؾ فف بسببف بالء بوفؽقد افذي وؿع فف مـ إخق

يقشػ: ] ﴾ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ ﴿وؾتـ ـثرة ؾؼول: 

و ؾقف وهق ، ؾـسى ذفؽ إػ مـ ـون شببً (2)أي: بنيؼوع احلسد واإلؾسود بقـل وبقـفؿ [199

ح بقء ممو حدث وٓ و، وأؽه ظّؿـ بوذ معف ذفؽ ومل يّك افشقطون، وضب ظـف صػحً 

 مو ترتى ظؾقف، وشس ظؾقفؿ بعد افذي ـون مـفؿ، ومل يبوذهؿ بام يمدفؿ، وجيرح مشوظرهؿ.

                                       
 (.5/3٢9اكظر: افبحر ادحقط، ٕيب حقون ) ( 1)
 (.11/469(، وتػسر افؼرضبل )1٢/٢13(، وافبسقط، فؾقاحدي )13/363)اكظر: تػسر ابـ جرير  ( ٢)

 ى7347ذو احلجة          (  2العدد )            رللة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمَت سطام بن عبد العزيز
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 اجلانب الرابع: إهبامو يف تعبَت الرؤاي
افرؤيو فصوحبل افسجـ وـوكً افرؤيو إوػ تدل ظذ أن  حغ ظز يقشػ 

ل ظذ هالك صوحبفو، وأكف ا، وإخرى تدصوحبفو شقخرج مـ افسجـ ويسؼك شقده مخرً 

و ٓ ُيؼز، وٓ ُيسس ظـ افطققر، بؾ ُيصؾى وتلـؾ افطر مـف، وـون إمر بوفـسبي فألخر صوؿ  

و إذ بذفؽ زوال حقوتف ظذ حول ؽر حمؿقدة مل يقاجف صوحبفو بام يؽره، ؾجوء بوفتلويؾ وصعبً 

قف مو يمدف. ؾؾئال يػجله إمر أهبؿ  ذم ظبورة جمؿؾي: ٕن ذم تلويؾفو مو يسقء صوحبفو فتؾؼِّ

افتلويؾ وإٓ ؾنكف بعد افتلمؾ شقعؾؿ حوفف، وأكف هق افذي يصؾى وتلـؾ افطر مـ رأشف 

ڱ  ں   ڱ﴿، ؾتدبر ذفؽ ذم ؿقفف تعوػ: (1)فظفقر دٓفي أفػوظ افرؤيو ظذ ذفؽ
ں   ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ     ہ  ھھ  ھ  ھ     ے  ے  

 أحسـ هذا إدب ومو أمجؾ هذا اخلؾؼ، ومو أحقجـو إػ شؾقك . ؾام[41يقشػ:] ﴾ۓ 

 هذا إشؾقب، وافسر ظؾقف. 

 الثاين: مقابلة اإلحسان ابإلحسانادلطلب 
مؼوبؾي اإلحسون بوإلحسون مـ صقؿ افـػقس افؽريؿي، وأخالؿفو احلؿقدة، وفذا كرى أن 

افعزيز جعؾ مـفو مؼوبؾي حغ ذـر أشبوب امتـوظف ظـ آشتجوبي دراودة امرأة  يقشػ 

يقشػ: ] ﴾ٹ  ٹ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿٹ   ٹ   ٿٺ  ٺ  ٺٺ   ﴿ اإلحسون بوإلحسون:

٢3].  

، ثؿ ذـر أن ضقى ادؼوم واإلـرام ٓ يؼوبؾ ًٓ ؾوظتصؿ بوهلل افذي ٓ ظوصؿ شقاه أوّ 

  ﴾ٿ ﴿ ــوأـثر ادػنيـ ظذ أن ادراد ب  ﴾ٿ    ٿ  ٿ  ٿ ﴿ بوخلقوكي واإلجرام ؾؼول:
، وذفؽ أكف اصساه ووّجف إػ (2)وا فف، ويطؾؼ ظذ افسقد ادطوع رب  وهـو افزوج: ٕكف ـون شقدً ه

                                       
 (.٢/416(، وافسعدي )1٢/٢77(، وابـ ظوصقر )9/146(، وافرازي )13/166اكظر: تػسر ابـ جرير ) ( 1)
(  )ربى(، ومؼويقس افؾغي، ٓبـ 177، 15/176(، وهتذيى افؾغي، فألزهري )1/141اكظر: تػسر ابـ جرير )  (٢)

ظذ مو رجحف حمؼؼ افؽتوب -(، ودرج افدرر ذم تػسر أي وافسقر، فعبد افؼوهر اجلرجوين ٢/381،38٢) ؾورس
(، وادػردات ذم ؽريى افؼرآن، فألصػفوين 486، 1/485(، وافبسقط، فؾقاحدي )1/85) -ذم كسبتف إفقف

 (.1/166ٓبـ ظوصقر ) (، وافتحرير وافتـقير،336)ص
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ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ﴿إـرامف: 
ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې   ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  

 .[٢1يقشػ: ] ﴾وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  

مل  ، وذفؽ أن يقشػ ـو خوفؼل ؾودراد اهلل هوه ﴾ٿ ﴿ـوافؼقل افثوين: أن ادراد ب

ڈ   ﴿  ؾال اظتبور فذفؽ، أٓ ترى إػ ؿقفف شبحوكف:يؽـ ممؾقـو ذم احلؼقؼي وإكام ُاشسق طؾاًم 
 ا بام تؼدم.، ومل يؼؾ شقدمهو اظتبورً [٢5يقشػ: ] ﴾ژ  ژ  ڑڑ  

ٺ  ٺ   ﴿ ذم ؿقفف:  ﴾ٺ ﴿ ظوئد ظذ آشؿ افؽريؿ: ﴾ٿ ﴿ ويؽقن افضؿر ذم ؿقفف:
 .(1)[٢3يقشػ: ] ﴾ٺٺ  

 -تعوػ-وظذ ـؾ حول ؾنن آكؼقود ٕمر اهلل تعوػ وذظف أهؿ إصقوء فعظؿ حؼف 

إصورة إػ أن حؼ اهلل يؿـع مـ   ﴾ٺ  ٺ ﴿وؿقفف:  ،وـثرة إكعومف وأفطوؾف ذم حؼ افعبد

 هذا افعؿؾ.

أن يؼوبؾ إـرامف وافرجؾ ؿد أكعؿ ظؾقف وأحسـ مـزفتف وائتؿـف ظذ بقتف وأهؾف، ؾقؼبح 

وحؼ حؼ اهلل  وإحسوكف بوإلشوءة، ويعومؾف ذم أهؾف بلؿبح ادعومؾي، ؾراظك يقشػ 

ؾال   .[69افرمحـ:] ﴾ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ﴿  ادخؾقق، وؿوبؾ اإلحسون بوإلحسون و

 .(2)مـوؾوة بغ افؼقفغ ذم هذا افبوب

 ادلطلب الثالث: صفحو اجلميل
ظق افـػس افبؼيي فؾؿعومؾي بودثؾ، فؽـف طؾؿ وتػريط ذم حؼف يد حصؾ فققشػ 

 :ؿوبؾ افسقئي بوحلسـي، وظػو وأصؾح، وأخذ بوٕـؿؾ وإؾضؾ ذم هذا ادؼوم ؿول تعوػ
﮳  ﮴  ﮵  ﮶﮷  ﴿  .[ 49افشقرى: ] ﴾ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ﮲   

ظـد هذا احلد، بؾ دمده حؼؼ ذم ذفؽ ـؾف افصػح اجلؿقؾ ظّؿـ  ومل يؼػ يقشػ 

                                       
( ، وافبحر ادحقط، ٕيب  1٢/71( ، وافبسقط ، فؾقاحدي )  79، 13/78تػسر ابـ جرير )  اكظر ذم هذيـ افؼقفغ: (1) 

 (. ٢5٢، 1٢/٢51(، وافتحرير وافتـقير، ٓبـ ظوصقر )  5/٢94حقون ) 
(، 4/٢9(، وتػسر صقخ اإلشالم، مجع إيود افؼقز )9/117(، وافرازي )89، 13/79اكظر: تػسر ابـ جرير ) (٢)

 (.٢/498وافسعدي )
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ؼف حقٌ دمووز وظػو مـ ؽر ظتوب، بؾ إكؽ تراه يبودر إػ ذفؽ مـ ؽر طؾؿف أو ؾّرط ذم ح

 ضؾى، ويسعك إػ تؼديؿ اخلر واإلحسون، ومـ ذفؽ مو يع:

 : صفحو عن إخوتو:أواًل 
مـ إخقتف افؽقد، وؿوشك افشدائد، واحتؿؾ ادؽوره، ؾوتؼك وصز  كول يقشػ 

ؾؽ، ومؽـف ذم إرض يتبقأ مـفو حقٌ واحتسى، ؾؾؿ يضقِّع اهلل إحسوكف بؾ رؾعف وآتوه اد

يشوء، وظؾؿف مـ تلويؾ إحوديٌ، ؾؾؿ حيؿؾف ذفؽ ظذ افتشػل، وآكتؼوم ممّـ طؾؿف، بؾ 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ       ﴿ :ؿوبؾ ذفؽ بوفعػق واإلـرام يؼقل تعوػ
ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ   ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  

ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑڑ  ک  ک   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ 
ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  
   . [9٢ – 88يقشػ: ] ﴾ۓ  ۓ   ﮲﮳  ﮴  ﮵  ﮶﮷ ﮸   ﮹  ﮺

 :وذم هذا ادقؿػ اجلؾقؾ جقاكى متعددة يظفر هبو ـامل صػحف وإحسوكف وذفؽ ؾقام يع

وذفؽ أهنؿ حغ أخزوه بام أصوهبؿ وأهؾفؿ مـ افرض، حقٌ رأوا  :الشفقة عليهم -7

مو كزل بلبقفؿ مـ تتوبع افبالء ظؾقف، ذم وفده وبكه، ومو كزل هبؿ مـ صدة ادموكي وافػوؿي، 

ؾسلفقه افتصدق ظؾقفؿ، وأخزوه أن بضوظتفؿ ؿؾقؾي ٓ تبؾغ مو يشسون بف ومو حيتوجقكف إٓ 

 .(1)ز هلؿ، ؾلخزهؿ بـػسف فقعرؾقه ويلتقا إفقف بلهؾفؿ أمجعغ: فؽل يقاشقفؿ ويؽرمفؿأن يتجوو

اظتذار هلؿ  ،[89يقشػ: ] ﴾ڌ  ڎ    ڎ ﴿وذفؽ أن ؿقفف هلؿ:  االعتذار ذلم: -2

وتلكقس فؼؾقهبؿ: حقٌ جعؾ ذفؽ افزمـ بوفـسبي هلؿ زمـ جفوفي مل يؽقكقا يدرـقن ؾقف ؿبح 

 .(2)ام ؾعؾقاصـقعفؿ بف، ؾال يماخذون ب

                                       
  .(13/316)اكظر: تػسر ابـ جرير   (1)
﮳  ﴿ ظذ مو ؾعؾقا، ويرد ذفؽ ؿقفف:و وتلكقبً و وؿقؾ: إكف ؿول ذفؽ تقبقخً  (٢) ﮲  أي:  ،[ 9٢يقشػ: ] ﴾ے  ۓ  ۓ  

فؾقاحدي  ،، وافبسقط(13/331)ٓ فقم ظؾقؽؿ وٓ تلكقى وٓ تقبقخ وٓ ظؼوب. اكظر: تػسر ابـ جرير 
                                                       =                               .(5/338)ٕيب حقون  ،، وافبحر ادحقط(3/3٢٢)فؾزخمؼي  ،، وافؽشوف(٢38، 1٢/٢37)
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ؼف حقٌ دمووز وظػو مـ ؽر ظتوب، بؾ إكؽ تراه يبودر إػ ذفؽ مـ ؽر طؾؿف أو ؾّرط ذم ح
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ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  
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، وأن صحوئػ اجلفوفي وآؽسار ؿد ضقيً: (1)وؾقف أيضو إيامء بلن حوهلؿ ؿد صؾحً
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 زمـ كدم ظؾقف، وتغرت حوفف بعد ذفؽ ويقد أن مل يؽـ ؾعؾف.

 حغ طفر هلؿ مو صور إفقف أمر يقشػ  وذفؽ أهنؿ ادلبادرة ابلعفو والصفح: -4

ۀ  ﴿مـ افتؿؽـ وافسمدد، وأن اهلل رؾعف ظؾقفؿ بوفعؾؿ واحلؾؿ وافػضؾ وبسط افرزق 
أي: دذكبغ ذم  [91يقشػ: ] ﴾ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ ۀ  ہ

افتػريؼ بقـؽ وبغ أبقؽ، وأشلكو إفقؽ ؽويي اإلشوءة، وتعؿدكو ؾعؾ اخلطقئي ذم حؼؽ، 

إذى إفقؽ، وفؽـ رؾعؽ اهلل ظؾقـو، وأظذ مـزفتؽ، ؾوظسؾقا بذكبفؿ،  وحرصـو ظذ إيصول

 وأؿروا بخطئفؿ ذم حؼف.
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أي: ٓ تلكقى وٓ  [9٢يقشػ:] ﴾ے  ۓ  ۓ   ﮲﮳   ﴿ بؿجرد اظساؾفؿ ؾحسى ؾؼول:

وٓ إؾسود دو بقـل وبقـؽؿ مـ احلرمي، وحؼ إخقة، وفؽؿ مـل تعقر وٓ فقم وٓ ظؼوب، 

 .(2)افصػح وافعػق اجلؿقؾ

وجوء افتـصقص ظذ افققم فؾتلـقد ظذ ضل صػحي ادويض، واشتؼبول حقوة مػعؿي 

بوفبفجي وافنور، وإكس واحلبقر: ٕكف إذا ـون ٓ تثريى ظؾقفؿ ذم هذا افققم افذي هق 

 .(3)ل وإدراك افثلر، ؾام افظـ بام شقليت بعده مـ إيوم؟مظـّي افتثريى، وافتشػ

، وظظقؿ صػحف وإحسوكف، وكبؾ مـ ـريؿ صامئؾ يقشػ  الدعاء ذلم ابدلغفرة: -3

خؾؼف وحسـ تعومؾف، دظوؤه إلخقتف بودغػرة، زيودة ظذ مبودرتف بوفعػق وافصػح ظـفؿ حقٌ 

﮺ ﴿ؿول:  ﮵   ﮶﮷  ﮸  ﮹  ؿقه ذم حؼل أي: مو ارتؽبت [9٢يقشػ:] ﴾﮴ 

                                       
. [89يقشػ: ] ﴾ڎ ﴿وفذفؽ أضؾؼ ظؾقفؿ: و صبوكً ا ـوكقا  صغورً وؿقؾ: إهنؿ حغ ؾعؾقا ذفؽ بققشػ =     

. ويعورض هذا مو (11/44٢)، وتػسر افؼرضبل (1٢/٢3٢)فؾقاحدي  ،، وافبسقط(5/٢53)اكظر: تػسر افثعؾبل 
 .[8يقشػ: ] ﴾ک  ک﴿أخز اهلل ظـفؿ بؼقفف: 

 .(13/47)ٓبـ ظوصقر  ،اكظر: افتحرير وافتـقير  (1)
ـ ظطقي  ،، وادحرر افقجقز(1٢/٢36)فؾقاحدي  ،اكظر: افبسقط (٢)  .(5/338)ٕيب حقون  ،، وافبحر ادحقط(3/٢77)ٓب
 .(5/338)، وأيب حقون (3/٢77)، وابـ ظطقي (13/39)ـ جرير اكظر: تػسر اب ( 3)
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 مـ افظؾؿ ظػو اهلل ظـف، وشسه ظؾقؽؿ ؾال يماخذـؿ بف.

اهلل تعوػ أن يغػر هلؿ، ـام يؼول: ؽػر اهلل  ؾفذه اجلؿؾي مجؾي دظوئقي شلل ؾقفو يقشػ 

و، وهذا مو ظؾقف ظومي ادػنيـ، وكص فؽ، ويغػر اهلل فؽ ظذ فػظ ادويض وادضورع مجقعً 

 .(1)ظذ ترجقحف ـثر مـفؿ

ے  ے  ۓ  ۓ   ﴿ :ذم ؿقفف تعوػ ﴾﮲﮳  ﴿رأى أـثر افؼراء ـذفؽ افقؿػ ظذوؿد 
﮵ ﮶  ﴿ثؿ يبتدئ:  ،[9٢يقشػ:] ﴾﮲﮳  .(2)ظذ جفي افدظوء ،[9٢يقشػ:] ﴾﮴

ا بؿغػرة اهلل هلؿ، وَيِرد ظؾقف أن ؾقف احلؽؿ بؿغػرة وذهى بعض افعؾامء إػ ـقن ذفؽ خزً 

 .(3)  فققشػ اهلل هلؿ إٓ أن يؽقن ذفؽ بقحل مـ اهلل تعوػ

وـرمف، وؿد جوء ديـ اإلشالم بوفدظوء  وافؼقل إول هق افالئؼ بحول يقشػ 

. ؿول شأخزاك اهلل»فؾتوئى، وذفؽ دو ؿول رجؾ مـ افؼقم فرجؾ أؿقؿ ظؾقف احلد واككف: 

 ال تكونوا عوانً » :، وذم رواييشال تعينوا عليو الشيطان ال تقولوا: ىكذا،»: ×افـبل 
، وظـد أيب شولكن قولوا: رمحك هللا»ذم آخره: ، وظـد أمحد (4)شأخيكم للشيطان على

 . شولكن قولوا: اللهم اغفر لو، اللهم ارمحو» :داود

                                       
، وتػسر افزخمؼي (1٢/٢39)فؾقاحدي  ،، وافبسقط(5/٢54)، وافثعؾبل (13/331)اكظر: تػسر ابـ جرير ( 1)

، وابـ ـثر (٢/1٢7)، وافـسػل (11/445)، وافؼرضبل (9/٢19)، وافرازي (3/٢78)، وابـ ظطقي (3/3٢٢)
 ، وؽرهؿ.(٢/435)، وافسعدي (9/3589)، وافؼوشؿل (14/59) ، وإفقد(5/337)قون حوأيب ، (4/499)

، وادؼصد فتؾخقص مو ذم ادرصد ذم افقؿػ (3٢9)صٕيب ظؿرو افداين  ،اكظر: ادؽتػك ذم افقؿػ وآبتداء( ٢)
محد إصؿقين ادـسقب ٕ ،، ومـور اهلدى ذم بقون افقؿػ وآبتداء(48، فزـريو إكصوري )صوآبتداء

، (11/445)، وافؼرضبل (3/٢78)، وتػسر ابـ ظطقي (٢39، 1٢/٢38)فؾقاحدي  ،. واكظر: افبسقط(145)ص
 .(51، 14/59)، وإفقد (338/ 5)وأيب حقون 

 .(51، 14/59)، وإفقد (5/338)، وأيب حقون (٢78/ 3)، وابـ ظطقي (٢39،  1٢/٢38)فؾقاحدي  ،اكظر: افبسقط  (3)
، (6/٢488)، (6395)افرضب بوجلريد وافـعول، رؿؿ بوب  -4ـتوب احلدود،  -89صحقحف  رجف افبخوري ذمأخ  (4)

، واإلموم أمحد ذم (6/٢489)، (6399)مو يؽره مـ فعـ صورب اخلؿر، وأكف فقس بخورج مـ ادؾي، رؿؿ  بوب -5و
، (4/16٢)، (4478، 4477 )ر، رؿؿاحلد ذم اخلؿ داود ذم شــف ـتوب احلدود، بوب، وأخرجف أبق (٢/399)مسـده 

. 338، 19/337، ٢697، وافبغقي ذم ذح افسـي، ـتوب احلدود، بوب مو يؽره مـ فعـ افشورب، رؿؿ: 163
، وصعقى إركموط وزهر افشوويش ذم (3/847)ود هذه صححفو إفبوين ذم صحقح شــ أيب داود وزيودة أيب دا

 . مـ افؽتوب ادذـقر (19/338)، (٢) صقيحتؼقؼفام فؼح افسـي فؾبغقي. اكظر: احلو
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بؾغ معفؿ ذم هذا ادقؿػ هنويي اإلحسون افذي ٓ يؽود   وهبذا يظفر أن يقشػ 

ـػقس، ؾال يريدون دو جبؾقا ظؾقف مـ ظؾق اهلؿؿ، وـرم اف يتلّتك إٓ مـ إكبقوء افؽرام 

 وافصالح ذم احلول وادآل.فغرهؿ إٓ اخلر 

دو ظػو ظـفؿ ودظو هلؿ بودغػرة، شعك إػ  يقشػ  السعي يف اإلحسان إليهم: -5
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چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿ا هلؿ مـفؿ أحد فقـعؿقا ويلمـقا معف، ويتخذوا مك دارً 
 .(1) [99يقشػ: ] ﴾ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  

 ا: مع الساقي:اثنيً 
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 .شمراد وهق مـ بديع اإلجيوز

 . ادطؾى إول: ؾتـي افتعذيىذماكظر: مو تؼدم ( 3)
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افرؤيو وظجز ادأل ظـ تعبرهو، واحتوج إػ مـ يعزهو، تذـر افذي كجو مـ صوحبل يقشػ 

ذم افسجـ، بعد هذه اددة افطقيؾي مو ظؾقف يقشػ مـ افعؾؿ بتلويؾ إحوديٌ، وـون  

افسجـ وتعبر رؤيوه ورؤيو صوحبف ذفؽ ظـ خزة ظرؾفو ظـ يقشػ بسبى خموفطتف فف ذم 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ٿ  ٹ   ﴿ :ـام أخز اهلل ظـف بؼقفف
ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   

  .[46 – 45يقشػ: ] ﴾ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چ  

د ادؾؽ، أن يذـر أمره ظـ دموه افسوؿل افذي أوصوه  وهـو يتجذ مقؿػ يقشػ 

وخيزه بحوفف وافظؾؿ افذي وؿع ظؾقف، ؾغػؾ ظـ ذفؽ ومل يتذـره إٓ حغ احلوجي إفقف ذم 

 تعبر رؤيو ادؾؽ، بعد مدة ضقيؾي بؾغً شـغ ـام تؼدم.

، ذم حول أكس ورخوء مع هذا ـؾف ذم افسجـ ذم حول صدة وبالء ٓ  ـون يقشػ وؿد

إػ ادؾؽ، ويسلفف ظـ افرؤيو ويعزهو فف دون أي  ثؿ يلتقف افسوؿل افذي بّؾغف أن يمدي رشوفتف

ظتوب، أو مقاجفتف بقء يذـره تػريطف ذم حؼف حغ مل يبؾغ ادؾؽ مطؾقبف، مع أكف مؽٌ 

ـّ بعده ذم افسجـ شـغ ظددً  ا، ؾسبحون مـ وهى هذه افـػقس افزـقي مؽورم إخالق، وم

تدبر حوفف موذا شقؽقن فق ظؾقفو بؽريؿ افسجويو، وذيػ اخلصول، وفعؾ افقاحد مـو ي

ذم  ا ٓ يبؾغ ظؼ معشور هذه اددة افتل فبثفو يقشػ ا بقء ثؿ تلخر تلخرً أوص أحدً 

 افسجـ، بامذا شققاجف صوحبف؟ وموذا شتؽقن طـقكف بف، وظتوبف فف؟

ؾـسلل اهلل تعوػ أن هيديـو ٕحسـ إخالق افتل ٓ هيدي ٕحسـفو إٓ هق برمحتف وهق 

 .خر افرامحغ

 ادلطلب الرابع: كمال نصحو

افـصح وافرؽبي ذم إيصول اخلر افديـل وافدكققي إػ أخريـ، مـ ؽر هدف شقى 

حتؼقؼ مصؾحتفؿ، وشالمتفؿ مـ افؼ ذم افدكقو وأخرة، هق اجلومع فعرى اخلر، ومفبط 

ل، مـ افقؿقع ذم افػتـ وافضال -بنذن اهلل-افػضوئؾ، ومبعٌ افؼقة فدى إمي، وافعصؿي 

هلل »، ؿؾـو: دـ؟ ؿول: شالدين النصيحة»: ×وآكحالل افديـل واخلؾؼل، وهلذا يؼقل
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98

 هللا بن عبد العزيز احلكمة آل حسُتد. عبد                                   يف سورة يوسف وجوه إحسان يوسف 

28 

 

 .(2) (1)شولرسولو وألئمة ادلسلمُت وعامتهم ولكتابو

بويعً »:  وبف تظفر حؼقؼي افتؿسؽ هبذا افديـ يؼقل جرير بـ ظبداهلل افبجع

 .(3)شوافـصح فؽؾ مسؾؿ ،ظذ إؿوم افصالة، وإيتوء افزـوة× افـبل 
ا ظـ كقح  فمخريـ، يؼقل تعوػ خمزً هق افـصح وحتؼقؼ اخلروـون شــ إكبقوء 

 وـذفؽ هقد  .[6٢إظراف: ] ﴾ ک  ک  ک  گ  گ ﴿أكف ؿول فؼقمف:  

: ، وـذفؽ صوفح [68إظراف: ] ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ﴿ؿول: 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ﴿
 .[79إظراف: ] ﴾﮲

نو مل يكن نيب قبلي إال كان إ»: ×قل افـبل وهؽذا جوءت افسـي ببقون هذه احلؼقؼي يؼ 
، (4)ش... ا عليو أن يدل أمتو على خَت ما يعلمو ذلم، وينذرىم شر ما يعلمو ذلمحق  

، ورـقزة مـ رـوئز صامئؾفؿ احلؿقدة: وهلذا ـون ؾوفـصح خؾؼ مـ أخالق إكبقوء 

ؾحي موديي تعقد ظؾقف مـ ؽر كظر ذم مص و كصًحو ظظقاًم يقشػ ذم هذه افؼصي افعظقؿي كوصحً 

 .ـام هق صلن إكبقوء ـؾفؿ 
، ترى افعجى ذم حتؼقؼ هذا  ػوتدبر معل بعد ذم هذه ادقاؿػ افتل وؿعً فققش

 ادبدأ افـبقؾ، وبؾقغ هذا اهلدف إشؿك ذم حتؼقؼ افـصح ظذ أحسـ افقجقه وأمتفو.

 األول: تعبَته للرؤاي:
تعبر رؤيو ادؾؽ، وشلفف ظـفو أجوبف  حغ جوء افذي كجو مـفام يطؾى مـ يقشػ 

                                       
 .(1/74)، (55أخرجف مسؾؿ ذم صحقحف، ـتوب اإليامن، بوب بقون أن افديـ افـصقحي، رؿؿ ) ( 1)
هذا حديٌ ظظقؿ افشلن، وظؾقف مدار اإلشالم، ومو ؿوفف مجوظوت مـ »: (1/396)ذم ذح صحقح مسؾؿ فؾـقوي   (٢)

افعؾامء: أكف أحد أربوع اإلشالم، أي أحد إحوديٌ إربعي افتل دمؿع أمقر اإلشالم، ؾؾقس ـام ؿوفقه، بؾ اددار ظذ 
معومل افســ،  أ.هـ بوختصور، واكظر: شهذا وحده. وافـصقحي ـؾؿي جومعي ومعـوهو: حقوزة احلظ فؾؿـصقح فف

 .(1٢6، 4/1٢5)فؾخطويب 
 .  (56)صحقح مسؾؿ، ادقوع افسوبؼ، رؿؿ    (3)
، (1844)أخرجف مسؾؿ ذم صحقحف، ـتوب اإلمورة، بوب وجقب افقؾوء ببقعي اخلؾػوء إول ؾوٕول، رؿؿ  (4)

(3/1473).  
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ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈ  ﴿مبوذة دون ؿقد أو ذط: 
  .[47يقشػ: ] ﴾ژ  ژ  

، مع أن ، وٓ حتك رؾع افظؾؿ ظـف حقٌ ُشجـ طؾاًم آ ترى أكف مل يطؾى ظذ ذفؽ أجرً أ

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ    پ    ﴿ؤيو ؿد اؿتك ظؾقف فعجز ادأل ظـف: تعبر افر
بغ جـبوهتو مـ اخلر  ، ؾقو هلل ـؿ حتؿؾ كػقس إكبقوء افؽرام [44يقشػ: ] ﴾پ

فؾـوس وفؽـ أـثرهؿ ٓ يعؾؿقن، وـؿ حتقي ؿؾقهبؿ مـ افصدق واإلخالص، وـؿ يؼدمقن 

 معروقن.مـ افـصح ويدّفقن ظذ اخلر، وأـثر افـوس ظـفؿ 

و ا وبوضـً طوهرً  ×ؾـسلفؽ افؾفؿ ربـو أن تؾفؿـو رصدكو، وأن ترزؿـو اتبوع شـي كبقؽ حمؿد 

 ظذ افقجف افذي يروقؽ ظـو يو ذا اجلالل واإلـرام.

 ثاين: سؤلو الوالية:ال
مـ ادعؾقم أن فؾقٓيي أظبوءهو افثؼقؾي، ومستؾزموهتو افبوهضي، يعرف ذفؽ مـ ؿدرهو 

هلل وخوف شقء احلسوب، وٓ يتطؾع هبو إػ افعؾق ذم إرض وٓ  حؼ ؿدرهو، وأؿومفو

وهلذا ترى أهؾ اخلر وافصالح ٓ يطؾبقهنو إٓ فؾغويوت افـبقؾي افتل يـشدوهنو مـ  ،افػسود

 و ذم افػطر.ورائفو، وحيرصقن ظذ افتجوذم ظـفو وإن ـون حبفو مغروًش 
ڱ   ڱ ڱ ﴿دوام ادؾؽ:  بذفؽ حغ أضؿعف ذم وهلذا أخرج إبؾقس أبوكو آدم   

يعؾؿ ظظؿ مسموفقي افقٓيي  ، ؾققشػ [ 1٢9ضف:] ﴾ڻ ڻ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ
ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     چ   ﴿وخطرهو، وفؽـف ضؾبفو، وأثـك ظذ كػسف حغ ؿول: 

وذفؽ دو يتؿقز بف مـ صػتل احلػظ   ٓ فذاهتو وفؽـ ؿصد افـصح، [55يقشػ: ] ﴾چ
ؼقوم هبو ظذ أـؿؾ وجف: فؽل يتجووز افسبع افشداد افتل شتسؾبفؿ وافعؾؿ افتل تمهالكف فؾ

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ    گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ    ﴿ـؾ رء إٓ افؼؾقؾ ممو يدخرون 
، ؾسلل ذفؽ إلكؼوذهؿ وحتؼقؼ مصؾحتفؿ، وهؽذا يؽقن افـصح [48يقشػ: ] ﴾ڱ

 وافتجرد مـ حظقظ افـػس وأهقائفو.
 يف الدعوة:  : أسلوبوالثالث

يؾحظ مـ أشؾقب افداظقي، ومـفجف، ومسرتف ذم حقوتف ذم افدظقة مدى كصحف 
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، مع أن ، وٓ حتك رؾع افظؾؿ ظـف حقٌ ُشجـ طؾاًم آ ترى أكف مل يطؾى ظذ ذفؽ أجرً أ

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ    پ    ﴿ؤيو ؿد اؿتك ظؾقف فعجز ادأل ظـف: تعبر افر
بغ جـبوهتو مـ اخلر  ، ؾقو هلل ـؿ حتؿؾ كػقس إكبقوء افؽرام [44يقشػ: ] ﴾پ

فؾـوس وفؽـ أـثرهؿ ٓ يعؾؿقن، وـؿ حتقي ؿؾقهبؿ مـ افصدق واإلخالص، وـؿ يؼدمقن 

 معروقن.مـ افـصح ويدّفقن ظذ اخلر، وأـثر افـوس ظـفؿ 

و ا وبوضـً طوهرً  ×ؾـسلفؽ افؾفؿ ربـو أن تؾفؿـو رصدكو، وأن ترزؿـو اتبوع شـي كبقؽ حمؿد 

 ظذ افقجف افذي يروقؽ ظـو يو ذا اجلالل واإلـرام.

 ثاين: سؤلو الوالية:ال
مـ ادعؾقم أن فؾقٓيي أظبوءهو افثؼقؾي، ومستؾزموهتو افبوهضي، يعرف ذفؽ مـ ؿدرهو 

هلل وخوف شقء احلسوب، وٓ يتطؾع هبو إػ افعؾق ذم إرض وٓ  حؼ ؿدرهو، وأؿومفو

وهلذا ترى أهؾ اخلر وافصالح ٓ يطؾبقهنو إٓ فؾغويوت افـبقؾي افتل يـشدوهنو مـ  ،افػسود

 و ذم افػطر.ورائفو، وحيرصقن ظذ افتجوذم ظـفو وإن ـون حبفو مغروًش 
ڱ   ڱ ڱ ﴿دوام ادؾؽ:  بذفؽ حغ أضؿعف ذم وهلذا أخرج إبؾقس أبوكو آدم   

يعؾؿ ظظؿ مسموفقي افقٓيي  ، ؾققشػ [ 1٢9ضف:] ﴾ڻ ڻ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ
ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     چ   ﴿وخطرهو، وفؽـف ضؾبفو، وأثـك ظذ كػسف حغ ؿول: 

وذفؽ دو يتؿقز بف مـ صػتل احلػظ   ٓ فذاهتو وفؽـ ؿصد افـصح، [55يقشػ: ] ﴾چ
ؼقوم هبو ظذ أـؿؾ وجف: فؽل يتجووز افسبع افشداد افتل شتسؾبفؿ وافعؾؿ افتل تمهالكف فؾ

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ    گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ    ﴿ـؾ رء إٓ افؼؾقؾ ممو يدخرون 
، ؾسلل ذفؽ إلكؼوذهؿ وحتؼقؼ مصؾحتفؿ، وهؽذا يؽقن افـصح [48يقشػ: ] ﴾ڱ

 وافتجرد مـ حظقظ افـػس وأهقائفو.
 يف الدعوة:  : أسلوبوالثالث

يؾحظ مـ أشؾقب افداظقي، ومـفجف، ومسرتف ذم حقوتف ذم افدظقة مدى كصحف 
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 وصػؼتف، وحرصف ظذ كجوة أخريـ وهدايتفؿ، وحتؼقؼ اخلر هلؿ. وذم دظقة يقشػ 
ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ    ﴿ :فصوحبقف ذم افسجـ يتبغ فـو ذفؽ يؼقل اهلل 

ې  ى  ى  ائ     ائەئ  ەئ     ۈ     ٴۇ  ۋ    ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې
وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی      ی  ی  

یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب    مب  ىب  يب   جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث   
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ        ٻ  پپ  پ  پ           ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ       ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ  ڇ     
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ     ڈ    ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک        کگ  گ  گ  

  .[49 – 36يقشػ: ] ﴾گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ

 و ذم دظقتف إػ تقحقد اهللوذم هذا ادقؿػ جقاكى متعددة، حري بودسؾؿ أن يتخذهو مـفوًج 

 فقف حسى احلول وادؼوم ، ومـفو مو يع:واإلكوبي إ

أكف بدأ بطؿلكتفام ظذ إجوبتفام إػ مو شلٓه مـ تعبر رؤيومهو ظذ وجف افدؿي وافؽامل:  .1

ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ﴿ فقستعّدا إػ مو يؾؼقف ظؾقفام مـ افدظقة إػ افتقحقد
 . ﴾ی      ی  ی  یجئ  

هق ظؾقفو إػ اهلل وحده: فقحؼؼ ذم كػقشفام أووف ذفؽ افعؾؿ واحلول افؽريؿي افتل  .2

 . ﴾حئ  مئ  ىئ  يئجب﴿ دون شقاه -جؾ ثـوؤه-تعؾؼفام بوهلل 
ۇئ  ۇئ  ۆئ      ﴿ :افعؾؿ واإلحسون افذي رأيوه ظؾقف ذم ؿقهلام ذفؽ حتصقؾ شبى بّغ  .3

حب  خب    مب  ىب  يب   جت  حت  خت  مت  ىت  يت   ﴿ ؾؼول هلام: ﴾ۆئ  ۈئ  
 إػ اإليامن بوهلل وحده. ؾفذه دظقة بوحلول افتل هق ظؾقفو ﴾جث

دؾع وشووس افشقطون وـقده ظـفام ببقون أن هذا افتقحقد وافـسؽ افذي ـون ظؾقف،  .4

و مـ ؿبؾ كػسف، بؾ ؿد اتبع ؾقف ديـ آبوئف إكبقوء افؽرام، وإئؿي احلـػوء افعظوم، فقس حمدثً 

     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿ ا:افذيـ مو صح وٓ اشتؼوم أن يؼع مـفؿ وٓ مـف ذك أبدً 
ؾعراؿي افتقحقد واإلمومي ذم افديـ .  ﴾ ٻ  پپ  پ  پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ
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جف، بعد رؤيي ثؿرتف وأثره شتجوبي فدظقتف، وافسر ظذ مـفومتلصؾي، ؾؾؿ افتقاين ظـ آ

 .؟ظؾقف، وشر إكبقوء ؿبؾف ظؾقف

َـّ  بقون أن .5  فـوس، فؽلبف ظؾقف، وؿد وؾ ظـف أـثر ا ذفؽ حمض مـّي وؾضؾ مـ اهلل، م

 افػرصي ذم افدخقل معف ؾقف، ويبودرا إػ اظتـوؿف وآؽتبوط بف. (1)هيتبال

تقجقف اخلطوب إفقفام بطريؼ افـداء ٓشسظوء آكتبوه وآهتامم بام يؼقفف هلام،  .6

وافتؾطػ ذم حسـ آشتدٓل بوٕشؾقب افتؼريري ظذ ؾسود مو ظؾقف ؿقمفام مـ ظبودة 

ؿ افصحبي ذم ادؽون افشوق افذي خُتَؾص ؾقف ادقدة وتتؿّحض ؾقف إصـوم، ومـوداهتام بوش

 . ﴾ڃ       ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ﴿(2)افـصقحي
دمؾقي حؼقؼي مو ـوكو ظؾقف وؿقمفام مـ افعبقديي فغر اهلل، وأهنؿ مو ـوكقا يعبدون إٓ  .7

دهو آبوؤهؿ، جمرد أشامء، ٓ متؾؽ مـ خصوئص إفقهقي ومؼقموهتو وفق ذرة، وإكام ظب

ؾدرجقا ظذ ظبودهتو اؿتداء هبؿ، دون كظر إػ حؼقؼتفو وممّداهو، ـام ؿول ؽرهؿ مـ شوئر 

إبراهقؿ ، وحوّج [٢3افزخرف: ] ﴾ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ﴿ إمؿ:

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے  ﴿ ؿقمف ؾلجوبقه بذفؽ
 .[74 – 7٢افشعراء: ] ﴾ۓ   ۓ       ﮲

ؾفذا ؽويي مو ظؾقف أهؾ افؼك، ومـتفك مو يدرـقن، صؿ بؽؿ ظؿل ؾفؿ ٓ يعؼؾقن،   

 يعؾؿقن حؼقؼي مو هؿ ظؾقف مـ افبوضؾ، ثؿ حيوجقن ظـف ويؼوتؾقن ظؾقف.

وتلمؾ هذا إشؾقب ذم افدظقة افذي تقصؾ ؾقف إػ اهلدف مـ بقون حول موهؿ ظؾقف، 

ٔهلتفؿ وٓ تسػقف: فقؽقن ذفؽ أدظك فؼبقهلؿ، مـ ؽر تعـقػ وٓ ظتوب، ومـ دون شى 

 وأبعد ظـ كػقرهؿ، واشتقالء افشقطون ظؾقفؿ.

ؾام أحسـ إخذ هبذه إشوفقى ذم افدظقة إػ اهلل، وافقصقل إػ إهداف افسومقي 

 .،وأجؾ ثامرهو ظذ ادـصقح ،ومو أظظؿ أثرهو ظذ افـػقس ،افـبقؾي

                                       
 .5/1847فؾجقهري )هبؾ(  ،اهتبول افػرصي: اؽتـومفو. اكظر: افصحوح (1)
 .(1٢/٢74)، وابـ ظوصقر (9/3541)فؾؼوشؿل  ،، وحموشـ افتلويؾ(5/399)اكظر: تػسر أيب حقون  (٢)
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جف، بعد رؤيي ثؿرتف وأثره شتجوبي فدظقتف، وافسر ظذ مـفومتلصؾي، ؾؾؿ افتقاين ظـ آ

 .؟ظؾقف، وشر إكبقوء ؿبؾف ظؾقف

َـّ  بقون أن .5  فـوس، فؽلبف ظؾقف، وؿد وؾ ظـف أـثر ا ذفؽ حمض مـّي وؾضؾ مـ اهلل، م

 افػرصي ذم افدخقل معف ؾقف، ويبودرا إػ اظتـوؿف وآؽتبوط بف. (1)هيتبال

تقجقف اخلطوب إفقفام بطريؼ افـداء ٓشسظوء آكتبوه وآهتامم بام يؼقفف هلام،  .6

وافتؾطػ ذم حسـ آشتدٓل بوٕشؾقب افتؼريري ظذ ؾسود مو ظؾقف ؿقمفام مـ ظبودة 

ؿ افصحبي ذم ادؽون افشوق افذي خُتَؾص ؾقف ادقدة وتتؿّحض ؾقف إصـوم، ومـوداهتام بوش

 . ﴾ڃ       ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ﴿(2)افـصقحي
دمؾقي حؼقؼي مو ـوكو ظؾقف وؿقمفام مـ افعبقديي فغر اهلل، وأهنؿ مو ـوكقا يعبدون إٓ  .7

دهو آبوؤهؿ، جمرد أشامء، ٓ متؾؽ مـ خصوئص إفقهقي ومؼقموهتو وفق ذرة، وإكام ظب

ؾدرجقا ظذ ظبودهتو اؿتداء هبؿ، دون كظر إػ حؼقؼتفو وممّداهو، ـام ؿول ؽرهؿ مـ شوئر 

إبراهقؿ ، وحوّج [٢3افزخرف: ] ﴾ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ﴿ إمؿ:

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے  ﴿ ؿقمف ؾلجوبقه بذفؽ
 .[74 – 7٢افشعراء: ] ﴾ۓ   ۓ       ﮲

ؾفذا ؽويي مو ظؾقف أهؾ افؼك، ومـتفك مو يدرـقن، صؿ بؽؿ ظؿل ؾفؿ ٓ يعؼؾقن،   

 يعؾؿقن حؼقؼي مو هؿ ظؾقف مـ افبوضؾ، ثؿ حيوجقن ظـف ويؼوتؾقن ظؾقف.

وتلمؾ هذا إشؾقب ذم افدظقة افذي تقصؾ ؾقف إػ اهلدف مـ بقون حول موهؿ ظؾقف، 

ٔهلتفؿ وٓ تسػقف: فقؽقن ذفؽ أدظك فؼبقهلؿ، مـ ؽر تعـقػ وٓ ظتوب، ومـ دون شى 

 وأبعد ظـ كػقرهؿ، واشتقالء افشقطون ظؾقفؿ.

ؾام أحسـ إخذ هبذه إشوفقى ذم افدظقة إػ اهلل، وافقصقل إػ إهداف افسومقي 

 .،وأجؾ ثامرهو ظذ ادـصقح ،ومو أظظؿ أثرهو ظذ افـػقس ،افـبقؾي

                                       
 .5/1847فؾجقهري )هبؾ(  ،اهتبول افػرصي: اؽتـومفو. اكظر: افصحوح (1)
 .(1٢/٢74)، وابـ ظوصقر (9/3541)فؾؼوشؿل  ،، وحموشـ افتلويؾ(5/399)اكظر: تػسر أيب حقون  (٢)
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 شكره لربه : الىجه الرابع

    :ؿ مؼوموت افعبقديي فرب افعودغ، افؼقوم بشؽره تعوػ وهلذا يؼقل شبحوكفمـ أظظ
وئ    وئ  ۇئ  ۇئۆئ   ﴿ :ويؼقل جؾ ثـوؤه .[1٢3آل ظؿران:] ﴾ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿

حتؼقؼ فؾعبقديي هلل رب افعودغ . ؾتحؼقؼ صؽر اهلل [13شبل: ] ﴾ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ

وؿد  ،ؾ حؼؼ ذفؽ وأظؾـفظـ صؽر ربف بوتعظقؿف وإجالفف: وهلذا مل يغػؾ يقشػ 

طفر ذفؽ ذم جوكبغ :

 اجلانب األول: إسناد النعم وإضافتها إىل هللا عز وجل 
حغ يذـر كعؿي مـ افـعؿ افتل أكعؿ اهلل هبو يقشػ ادتدبر فسقوق أيوت جيد أن 

د و مـفو إػ كػسف أو أحوٓ يضقػ صقئً  -جؾ ثـوؤه-ظؾقف يسـدهو إػ خوفؼفو وادـعؿ ظؾقف هبو 

ممو يدل ظذ ـامل اظساؾف هبو واشتؽوكتف وخضقظف فربف، وثـوئف ظؾقف بام أكعؿ،  شقى اهلل 

ڇ   ڇ   ﴿وحؼؼ فف مـ افسقودة وادؾؽ وافرؾعي بعد افػراق وآشسؿوق وافسجـ 
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک    ک  

 لمؾ هذا ؾقام يع: وت [ 57 - 56يقشػ: ]  ﴾ک  گ   گ   گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ

ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ    ۈ      ﴿دو شلفف افػتقون ظـ رؤيومهو  ادلوضع األول:
ٴۇ  ۋ    ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ     ائەئ  ەئ  وئوئ  
ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی      ی  ی  یجئ  

تعبر افرؤيو إػ ربف ٓ إػ ؾلشـد مو ظؾؿف مـ  ، [37 – 36يقشػ: ] ﴾حئ  مئ  ىئ  يئ

  .﴾ حئ  مئ  ىئ  يئ ﴿ؾفؿف وذـوئف أو كحق ذفؽ ؾؼول: 

ـّ اهلل بف ظؾقف مـ اإليامن وافسالمي مـ افؼك، واتبوظف  الثاين: ادلوضع أكف دو ذـر مو م

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ﴿فؾؿؾي احلـقػقي مؾي آبوئف إبراهقؿ وإشحوق ويعؼقب ؿول: 
  .[ 38يقشػ:  ] ﴾ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  

گ  گ  گ   ﴿ا دً جَّ وا فف ُش أكف حغ رؾع أبقيف ظذ افعرش وخر   ادلوضع الثالث:
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  
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﮸   ﮹   ﮺     ﮻   ﮶﮷  ﮳   ﮴  ﮵      ﴾ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ﮲   

عوػ مـ حتؼقؼ افرؤيو وشجقدهؿ فف، وخروجف ؾلشـد ـؾ هذه افـعؿ إػ اهلل ت  ،[199يقشػ:]

مـ افسجـ، وجملء أبقيف وإخقاكف مـ بعد أن كزغ افشقطون بقـف وبقـفؿ، ثؿ أخز بؽامل فطػ 

اهلل بف وشعتف حقٌ حؼؼ هذه إمقر فف ظذ بعدهو ذم افظوهر، وتعذر افقصقل إفقفو  فقٓ 

 .فطػ اهلل بف وإحسوكف إفقف

وأن إشـود افـعؿ إػ ؽره  ،موت افشؽر هلل رب افعودغوٓريى أن هذا مـ أظظؿ مؼو

ٹ   ﴿ـام ؿول شبحوكف ذم ذم مـ صـع ذفؽ   ،تعوػ ـػر هبو، مـوف فشؽره تعوػ ظؾقفو
ومجوظي ادػنيـ: دمعؾقن  ¶ ؿول ابـ ظبوس» .[8٢افقاؿعي: ] ﴾ٹ  ڤ  ڤ

وذفؽ أهنؿ يـسبقن ، (2)شـذا (1)صؽرـؿ أكؽؿ تؽذبقن بـعؿي اهلل ظؾقؽؿ ؾتؼقفقن: شؼقـو بـقء

: وذم ؿراءة ظع وابـ ظبوس  ،ؾؽوكقا ؽر صوـريـ، ادطر إػ إكقاء ٓ إػ اهلل 

 .(3)(ودمعؾقن صؽرـؿ أكؽؿ تؽذبقن)

صالة افصبح × صذ بـو رشقل اهلل »ؿول:    وذم حديٌ زيد بـ خوفد اجلفـل  

ىل »أؿبؾ ظذ افـوس ؾؼول:  ×بوحلديبقي ظذ إثر شامء ـوكً مـ افؾقؾ، ؾؾام اككف افـبل 
قال: أصبح من عبادي مؤمن يب »ؿوفقا: اهلل ورشقفف أظؾؿ. ؿول:  ش ؟تدرون ماذا قال ربكم

وكافر، فأما من قال: مطران بفضل هللا ورمحتو، فذلك مؤمن ابهلل كافر ابلكواكب، وأما 
                                       

ادطوفع ذم أزمـي افسـي ـؾفو، يسؼط مـفو ذم ـؾ ثالث ظؼة فقؾي كجؿ ذم ادغرب  معروؾي إكقاء ثامكقي وظؼيـ كجاًم  (1)
مع ضؾقع افػجر، ويطؾع آخر يؼوبؾف ذم ادؼق مـ شوظتف واكؼضوء هذه افـجقم مع اكؼضوء افسـي، ؾؽوكقا إذا شؼط 

افسوؿط ؾقؼقفقن:  ٓبد مـ مطر وريوح ؾقـسبقن ـؾ ؽقٌ يؽقن ظـد ذفؽ إػ افـجؿمـفو كجؿ وضؾع آخر ؿوفقا: 
بران، وافسامك. افػوئؼ، فؾزخمؼي   .(كقء) (1/79، واكظر: افصحوح، فؾجقهري )(4/٢9)مطركو بـقء افثريو، وافدَّ

، وذـر (7/546)، وتػسر ابـ ـثر (٢٢/379،371)تػسر ابـ جرير  :، واكظر(٢1/٢63)فؾقاحدي  ،افبسقط (٢)
ظذ أن أيي تقبقخ فؾؼوئؾغ ذم ادطر افذي يـزفف اهلل فؾعبود هذا بـقء  إمجوع ادػنيـ (5/٢5٢)ابـ ظطقي ذم تػسره 

 ـذا وـذا.
وهذا إشـود صحقح إػ »وؿول:  ،(7/546)، وتػسر ابـ ـثر (٢٢/379،371)اكظر افؼراءة ذم تػسر ابـ جرير  (3)

دم تقاترهو ـام هق معؾقم. ، وهل ؿراءة صوذة دخوفػتفو فرشؿ ادصحػ وظ(8/٢14)، وتػسر أيب حقون شابـ ظبوس
 .(6/٢65)ٕيب ظع افػورد  ،، واحلجي فؾؼراء افسبعي(٢/319 ) ٓبـ جـل ،اكظر: ادحتسى

الوجه الرابع : شكره لربه تبارك وتعالى
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 .(2)ش(1)من قال: مطران بنوء كذا وكذا، فذلك كافر يب مؤمن ابلكواكب

 اجلانب الثاين: تذكره ذلا وحتدثو هبا 
شبقؾ مـ شبؾ صؽرهو وافؼقوم بام أوجى اهلل ظذ ظبده دموهفو:  تذـر افـعؿ وافتحدث هبو

وفذا كرى أن اهلل ذم ـتوبف افعظقؿ يلمر ظبوده بذفؽ ويذـرهؿ كعؿف وأيوديف ظؾقفؿ ذم مقاوع 

ې  ې   ې  ې  ى     ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ   ﴿ :ـام ؿول تعوػ ،متعددة مـ ـتوبف
ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی    ۇئ   ۆئ     ۆئ﴿ :وؿول شبحوكف  .[47افبؼرة: ]  ﴾وئ

  .[3ؾوضر: ] ﴾ی    ی  ی  جئحئ  مئ   ىئ  يئ   جبحب  خب  مب

و ذم اهتداء يلمرون أممفؿ بتذـر كعؿ اهلل ظؾقفؿ فقؽقن شببً وـذفؽ ـون إكبقوء 

ٿ  ٿ    ﴿ :يؼقل فؼقمف أؿقامفؿ، وؿقومفؿ بشؽر اهلل ظذ مو أكعؿ بف، ؾفو هق هقد 
ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ 

 .(3) [69إظراف: ] ﴾ڄ

ـام يذـر كعؿ اهلل ظؾقف ويتحدث هبو ويثـل ظذ ربف  وهؽذا ـون يقشػ 

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک     کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ﴿ :أخز اهلل ظـف بؼقفف
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

﮻    ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ﮲  ﮹    ﮺     ﮸   ﮶﮷  يقشػ: ] ﴾﮳  ﮴  ﮵    

ؾساه يتحدث بوفـعؿ ويعددهو واحدة واحدة، ويثـل هبو ظذ ربف، ويتقشؾ إػ اهلل  ،[199

ې  ې  ې  ېى    ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ﴿ :بذفؽ ذم دظوئف ومـوجوتف فربف ؾقؼقل
 ﴾ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ ى ائ ائ ەئ  ەئ وئ  وئ ۇئۇئ

 .[191يقشػ: ]

                                       
، (1/351) ،﴾ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ﴿ ، ـتوب آشتسؼوء، بوب ؿقل اهلل تعوػ:أخرجف افبخوري ذم صحقحف (1)

 .(71)، رؿؿ (1/83)، ومسؾؿ ذم صحقحف، ـتوب اإليامن، بوب بقون ـػر مـ ؿول مطركو بوفـقء، (991)رؿؿ 

ذم كسبي ادطر إػ إكقاء تػوصقؾ فقس هذا مقوع بسطفو، ترى مجؾي مـ ذفؽ ظـد افـقوي وابـ حجر ذم ذح  (٢)

 احلديٌ ادذـقر، وذح ـتوب افتقحقد ذم بوب مو جوء بوٓشتسؼوء بوٕكقاء.

 إػ ؽر ذفؽ مـ أيوت. ،مـ افسقرة كػسفو (74)ـام ذم أيي   وـذفؽ صوفح ( 3)
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 بره وصلته :الىجه اخلاةس

 ا ممـ رزؿف اهلليؾحظ ادتلمؾ ذم أحقال افـوس آجتامظقي وحقوهتؿ اخلوصي وافعومي أن ـثرً 

و يغػؾ ظـ ذوي رمحف وأؿوربف، ويتـؽر هلؿ، بؾ ودمد افتؿرد مهو معً  ادول أو افريوشي أو

ؿول  ،وؿؾقؾ مو هؿ ،ة ذم حقوهتؿ إٓ مـ رحؿ اهلل وظصؿوافطغقون وافتجز وافتؽز شؿي بورز

ھ  ے  ے   ﴿ :وؿول تعوػ .[7 – 6افعؾؼ: ] ﴾گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ    ﴿ :تعوػ
حغ رزؿف اهلل ادول،   وفؽــو كجد يقشػ  ، [51ؾصؾً: ] ﴾ۓ     ۓ  ﮲  ﮳

ـّ ظؾقف بوفريوشي ـون ظذ افضد مـ ذفؽ ؾساه يعطػ ظذ إخ قتف وحيـق ظؾقفؿ بعد افذي وم

 ،(1)ـون مـفؿ ويطؾى جملء أهؾف وذويف، وؿد تؼدم احلديٌ ظـ هذا مـ وجف آخر بتقشع

 ؾؾعع ُأمجِؾ احلديٌ ظـف ذم إمقر افتوفقي:

 األول: عفوه عن إخوتو:
ذم هذا ادقؿػ تتجذ صقرة مـ صقر افز واإلحسون، وافتجووز ظـ اإلشوءة، وكبذ 

         مفام ـوكً اخلطقئي، ومفام ـوكً تبعوهتو، وضقل أمدهو وُبعد صؼتفو، افضغوئـ وإحؼود 
 [9٢يقشػ:] ﴾ے  ۓ  ۓ   ﮲﮳  ﮴  ﮵  ﮶﮷  ﮸  ﮹  ﮺﴿

 ويتؾخص هذا ؾقام يع:

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ﴿ مل يكح بوخلطقئي ويبوذهؿ هبو وإكام ؿول:أكف  .1
وإكام ذـر ذفؽ  فو صػًحوؾلدح إفقفو وضب ظـ ،[89يقشػ: ] ﴾ڌ  ڌ  ڎ    ڎ

ـّ  فقشعرهؿ بلكف يقشػ، وفقحؿؾفؿ تذـرهو ظذ ادبودرة إػ افتقبي واإلكوبي حغ طفر هلؿ مو م

 اهلل بف ظؾقف مـ افػضؾ واإلحسون ممو مل خيطر هلؿ ظذ بول. 
يعـل ذم حول جفؾؽؿ بعوؿبي مو تػعؾقن »  ﴾ڌ  ڎ  ڎ﴿ أكف ظذرهؿ بؼقفف: .2

 .(2)شبققشػ ومو إفقف صوئر أمره وأمرـؿ

، ودظو هلؿ بودغػرة بؼقفف:                    ﴾ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲﴿أكف بودرهؿ بوفعػق:  .3

                                       
 .شصػحف اجلؿقؾ»اكظر: افقجف افثوفٌ، ادطؾى افثوفٌ:  (1)
 .(13/3٢7)تػسر ابـ جرير   (٢)
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ـّ ظؾقف بوفريوشي ـون ظذ افضد مـ ذفؽ ؾساه يعطػ ظذ إخ قتف وحيـق ظؾقفؿ بعد افذي وم

 ،(1)ـون مـفؿ ويطؾى جملء أهؾف وذويف، وؿد تؼدم احلديٌ ظـ هذا مـ وجف آخر بتقشع

 ؾؾعع ُأمجِؾ احلديٌ ظـف ذم إمقر افتوفقي:
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، ودظو هلؿ بودغػرة بؼقفف:                    ﴾ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲﴿أكف بودرهؿ بوفعػق:  .3

                                       
 .شصػحف اجلؿقؾ»اكظر: افقجف افثوفٌ، ادطؾى افثوفٌ:  (1)
 .(13/3٢7)تػسر ابـ جرير   (٢)

الوجه الخامس :بره وصلته
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وذـرهؿ بسعي مغػرة اهلل  [9٢يقشػ: ] ﴾﮴  ﮵  ﮶﮷  ﮸  ﮹  ﮺﴿

ٕؾعول افؽريؿي هنويي افز وؾضؾف، وؾتح هلؿ بوب إمؾ وافرجوء، وهذا إشؾقب معفؿ وا

 .(1)واإلحسون إفقفؿ، وٓ يتلّتك ذفؽ إٓ مـ خقاص اخلؾؼ وخقور ادصطػغ

 الثاين: مبادرتو إىل الرب واإلحسان: 
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ﴿ :ا ظـفخمزً  -تعوػ-ؿول 

ؾػل إرشول افؼؿقص تعجقؾ دنة أبقف: ٕن ذفؽ ، [93يقشػ: ] ﴾ې  ى

قؾ ٕبقف ظذ حقوتف، و ذم إفؼوئف ظذ وجفف رجقع بكه افذي ؾؼده بسبى َوْجِده ظالمي ودف

 .(2)ظؾقف، وٓريى أن ذم تؼديؿ ذفؽ ـؾف وتعجقؾف مـ افز واإلحسون إػ أبقف مو هق طوهر

بر وإحسون إػ مجقع أؿوربف وذوي رمحف  ﴾ې  ې  ى﴿وذم ؿقفف: 

صدة  -بنذن اهلل-وفؽل يزيؾ ظـفؿ وظشرتف حقٌ ضؾى ؿدومفؿ بؼصد صؾتفؿ وإـرامفؿ، 

وتسعغ مو بغ رجؾ وامرأة، وؿقؾ: شتي وتسعقن،  وؿد ـوكقا ثالثيً  ،ادموكي، وصظػ افعقش

 .(3)وؿقؾ: ؽر ذفؽ

 الثالث: إيواء أبويو إليو ورفعهما على العرش: 
چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ    ڎ  ڎ  ﴿ؿول تعوػ: 

ذم هذا ادـفٍ افذي شؾؽف  .[199 – 99يقشػ: ] ﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ

ظـويي بوفغي هبام، وبر وإحسون إفقفام، وحػووة وتؽريؿ هلام حقٌ  (4)دموه أبقيف يقشػ  

، و ظظقاًم تؾؼومهو ووؿفام إفقف واظتـؼفام، وخصفام بؼربف، وأبدى هلام مـ افز واإلحسون صقئً 

و بوفسالمي وافعوؾقي ؽرامي، وضؿلهنؿ مجقعً ورؾعفام ظذ هير ادؾؽ، وأجؾسفام جمؾس افعز واف

                                       
 .(٢/435)، وافسعدي (339، 5/338) ، وأيب حقون(٢/593)وافزخمؼي  ،( 13/331)اكظر: تػسر ابـ جرير  (1)
 . (13/51)ر ، وابـ ظوصق(٢/435)اكظر: تػسر افسعدي  (٢)
، (9/٢11)فؾرازي  ،، ومػوتقح افغقى(1٢/٢4٢)فؾقاحدي  ،، وافبسقط(13/33٢)اكظر : تػسر ابـ جرير  (3)

 .(13/51)، وابـ ظوصقر (٢/435)افسعدي 
وطوهر افؼرآن أهنو  ،وإكام ادؼصقد هـو خوفتف تزوجفو أبقه بعد وؾوة أمف ،ذـر ؽر واحد مـ ادػنيـ أن أمف ؿد موتً (4)

 .، واشتظفره أبق حقون أيضو ذم تػسره(13/35٢)مف وفقسً خوفتف، وؿد رجح ذفؽ ابـ جرير ذم تػسره أ
(5/341 ). 
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مـ مجقع ادخووف وادؽوره، وزوال مو ـوكقا ؾقف ذم افبوديي مـ اجلدب وافؼحط وصدة ادموكي، 

ؾدخؾقا ذم هذه احلول افسورة مـ افز واإلـرام، وزال ظـفؿ افـصى، وحتؼؼً هلؿ افبفجي 

 .(1)وافنور بػضؾ اهلل ورمحتف

 

 

 

                                       
افسعدي و، (5/341)، وأيب حقون (9/٢15)، وافرازي (354، 353، 13/35٢)اكظر: تػسر ابـ جرير  (1)

(٢/436). 
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مـ مجقع ادخووف وادؽوره، وزوال مو ـوكقا ؾقف ذم افبوديي مـ اجلدب وافؼحط وصدة ادموكي، 

ؾدخؾقا ذم هذه احلول افسورة مـ افز واإلـرام، وزال ظـفؿ افـصى، وحتؼؼً هلؿ افبفجي 

 .(1)وافنور بػضؾ اهلل ورمحتف

 

 

 

                                       
افسعدي و، (5/341)، وأيب حقون (9/٢15)، وافرازي (354، 353، 13/35٢)اكظر: تػسر ابـ جرير  (1)

(٢/436). 
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 دعاؤه وةناجاته : جه السادسالى
مـ ظالموت تقؾقؼ اهلل فؾعبد، وؾالحف ذم افدكقو وأخرة، ودمووزه فؾؿحـ وافشدائد، 

وتغؾبف ظذ افصعوب، وكجوتف مـ افػتـ، وكقؾف ادـح مـ اهلل، وظظقؿ ادــ واهلبوت، اجتفوده 

مـوجوتف، وتّزئف مـ ذم افؾجقء إػ ربف وافرضاظي إفقف، وآكؽسور بغ يدي مقٓه وشمافف و

ومتك ـون افعبد هبذه ادثوبي ؾنن اهلل بؾطػف ورمحتف يتقٓه، وحيؿقف، وحيقضف،  ،حقفف وؿقتف

 .-بنذكف-وحيؼؼ فف شمافف، ويـجقف مـ ـؾ ـرب ومؽروه، وخيؾصف مـ ـؾ صدة وبالء 

ٱ   ﴿  حغ جلل إػ ربف أن خيؾصف مـ ـقد امرأة افعزيز وتلمؾ ذم حول يقشػ 
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٻ  ٻ  

، ؾوشتعوذ بوهلل، وجلل إفقف، وـذفؽ ـقد مـ معفو [٢3يقشػ: ] ﴾ٿٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤ

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک     کک  گ  گ   ﴿مـ افـسوء حغ تظوهرن معفو ظؾقف: 
وافـجوة مـ ؾبغ حوفف، وضؾى افسالمي  [33يقشػ: ] ﴾گ  گ   ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ

واشتعصؿ، وآثر افسجـ، وؿّدمف ظذ آشتجوبي هلـ وبّغ وعػف، وتزأ  -جّؾ ثـوؤه–ربف 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ﴿مـ حقفف وؿقتف ؾؽوكً افعوؿبي أن حؼؼ اهلل فف ذفؽ: 
   .[34يقشػ: ] ﴾ہ  ۀ  ۀ    ڻ

جوب اهلل ا شؾؽ هذا افسبقؾ إٓ وأؾؾح وطػر، واشتوهؽذا ٓ تؽود دمد ذم افؼرآن أحدً 

ا تـؽبف واظتؿد ظذ كػسف وحقفف وؿقتف ذم رء إٓ ابتع ومل حيؼؼ اهلل فف فف، وٓ تؽود دمد أحدً 

، ؾوشتؿسؽ أخل بسبقؾ آكؼطوع إػ اهلل وحده، وافرضاظي إفقف، وتزأ مـ حقفؽ (1)مراده

                                       
ؾؽوكً افـتقجي أن جعال فف ذـوء ؾقام و ومهو وفدا صوحلً ومـ هذا افبوب آظتبور بحول مـ اصسضو افشؽر هلل إن آت (1)

ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک   ﴿ :آتومهو ـام أخز اهلل ظـ ذفؽ بؼقفف
وذم ادؼوبؾ حغ اظسؾو  ،[199 – 189إظراف: ]﴾گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ

إظراف: ]﴾ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿ بوفذكى وتزآ مـ حقهلام وؿقهتام
 حؼؼ هلام ادغػرة وتوب ظؾقفام. [٢3

﮳   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ﴿ وـذفؽ تدبر ؿقفف:      ﮲  ؾؽوكً  [42فاطر:] ﴾ھ  ھ    ے     ے  ۓ  ۓ 
﮹     ﮺    ﴿  افـتقجي ﮸   ﮷   ﮶       ﮵    =﴾ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ں﴿ :، وؿقفف[42]فاطر:  ﴾﮴ 
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ٓ أحد وؿقتؽ ذم ـؾ مو ُيؾّؿ بؽ، واظؾؿ ظؾؿ افقؼغ أكف فقس فؽ مـ إمر مـ رء، وأكف 

 يؿؾؽ فؽ مـ اهلل مـ رء تػؾح وتـجق.

، حغ تقجف إػ ربف وشلفف أن حيؼؼ فف أـؿؾ افغويوت وـذفؽ ـوكً حول يقشػ  

ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ﴿ وهل افقؾوة ظذ اإلشالم، وأن يؾحؼف بعبوده افصوحلغ ؾؼول:
ې  ې  ې  ېى  ى     ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ   ۆئ  

  .[191يقشػ: ] ﴾ۈئ  ۈئ  

وتلمؾ ؾقام اصتؿؾ ظؾقف هذا افدظوء مـ افـؽً وإهار واخلضقع وآكؽسور حقٌ »

مجع ؾقف بغ افثـوء ظذ اهلل بام أشبغ ظؾقف مـ افػضؾ واإلحسون، واإلؿرار بوفتقحقد وربقبقتف 

، وإطفور آؾتؼور إفقف، وافزاءة مـ مقآة ؽره -جؾ ثـوؤه-تعوػ فؾخؾؼ وآشتسالم فف 

ـقن افقؾوة ظذ اإلشالم أجؾ ؽويوت افعبد، وأن ذفؽ بقد اهلل ٓ بقد افعبد، شبحوكف، و

   .(1)شوآظساف بودعود، وضؾى مراؾؼي افسعداء

وشمال يقشػ ربف ذفؽ وآجتفود ؾقف يدل ظذ ـامل هذا افدظوء، وظظقؿ صلكف، وصدة 

 ن.خطر ؾقاتف، وأكف فقس بعده إٓ افبقار واخلسور كعقذ بوهلل مـ اخلذٓ

 ؿد خّؾصف اهلل وكجوه مـ افػتـ ظذ ـثرهتو وتعددهو، وهق كبل اهلل، وإذا ـون يقشػ 
م حتك يتقؾوه  مـ شقء اخلومتي، ؾسلل اهلل أن يثبتف ظذ اإلشالِجاًل و وَ ومع ذفؽ ٓ يزال خوئػً 

دظو  إبراهقؿ  افرمحـ ؟، وـذفؽ أبق إكبقوء، وإموم احلـػوء، وخؾقؾظؾقف ؾؽقػ بـو كحـ

ؾؾؿ يلمـ افبالء ؾؽقػ يلمـف ، [35إبراهقؿ: ] ﴾ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ ﴿ ؾؼول: ربف

جيتفد ذم شمال اهلل ذفؽ ويؽثر مـف ـام ثبً مـ حديٌ أم شؾؿي × ؽره؟،، وفذا ـون كبقـو 

                                       
ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے       ﴿ ؾؽوكً افـتقجي  [17]افؼصص: =

﯀       ﯁                         ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸     ﮹  ﮺  ﮻   ﮼  ﮽  ﮾  ﮿   
ڱ  ڱ     ڱ   ﴿ :ذم ؿقففيؼقل ؿتودة  ،[19 - 18]افؼصص:  ﴾                

ظذ ؾجره، ؿول: وؿؾام ؿوهلو رجؾ إٓ ابتع ؿول: ؾوبتع ـام و يؼقل: ؾؾـ أظغ بعدهو طودً »  [17صص: ]افؼ ﴾ں  
ذم  (18/191،19٢)وأخرجف ابـ جرير بتاممف  (،٢/88)افرزاق ذم تػسره اجلؿؾي إوػ ظبد. أخرج شتسؿعقن

 فؽ ـؾف وبسطف ذم مقوع آخر بؿـف وـرمف. وفعؾ اهلل تعوػ أن يقن تـوول ذ ،تػسره. وكظوئر هذا ـثرة ذم افؼرآن
 بتكف. (،٢9٢)صٓبـ افؼقؿ  ،افػقائد  (1)

الوجه السادس : دعاؤه و مناجاته
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ٓ أحد وؿقتؽ ذم ـؾ مو ُيؾّؿ بؽ، واظؾؿ ظؾؿ افقؼغ أكف فقس فؽ مـ إمر مـ رء، وأكف 

 يؿؾؽ فؽ مـ اهلل مـ رء تػؾح وتـجق.

، حغ تقجف إػ ربف وشلفف أن حيؼؼ فف أـؿؾ افغويوت وـذفؽ ـوكً حول يقشػ  

ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ﴿ وهل افقؾوة ظذ اإلشالم، وأن يؾحؼف بعبوده افصوحلغ ؾؼول:
ې  ې  ې  ېى  ى     ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ   ۆئ  

  .[191يقشػ: ] ﴾ۈئ  ۈئ  

وتلمؾ ؾقام اصتؿؾ ظؾقف هذا افدظوء مـ افـؽً وإهار واخلضقع وآكؽسور حقٌ »

مجع ؾقف بغ افثـوء ظذ اهلل بام أشبغ ظؾقف مـ افػضؾ واإلحسون، واإلؿرار بوفتقحقد وربقبقتف 

، وإطفور آؾتؼور إفقف، وافزاءة مـ مقآة ؽره -جؾ ثـوؤه-تعوػ فؾخؾؼ وآشتسالم فف 

ـقن افقؾوة ظذ اإلشالم أجؾ ؽويوت افعبد، وأن ذفؽ بقد اهلل ٓ بقد افعبد، شبحوكف، و

   .(1)شوآظساف بودعود، وضؾى مراؾؼي افسعداء

وشمال يقشػ ربف ذفؽ وآجتفود ؾقف يدل ظذ ـامل هذا افدظوء، وظظقؿ صلكف، وصدة 

 ن.خطر ؾقاتف، وأكف فقس بعده إٓ افبقار واخلسور كعقذ بوهلل مـ اخلذٓ

 ؿد خّؾصف اهلل وكجوه مـ افػتـ ظذ ـثرهتو وتعددهو، وهق كبل اهلل، وإذا ـون يقشػ 
م حتك يتقؾوه  مـ شقء اخلومتي، ؾسلل اهلل أن يثبتف ظذ اإلشالِجاًل و وَ ومع ذفؽ ٓ يزال خوئػً 

دظو  إبراهقؿ  افرمحـ ؟، وـذفؽ أبق إكبقوء، وإموم احلـػوء، وخؾقؾظؾقف ؾؽقػ بـو كحـ

ؾؾؿ يلمـ افبالء ؾؽقػ يلمـف ، [35إبراهقؿ: ] ﴾ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ ﴿ ؾؼول: ربف

جيتفد ذم شمال اهلل ذفؽ ويؽثر مـف ـام ثبً مـ حديٌ أم شؾؿي × ؽره؟،، وفذا ـون كبقـو 

                                       
ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے       ﴿ ؾؽوكً افـتقجي  [17]افؼصص: =

﯀       ﯁                         ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸     ﮹  ﮺  ﮻   ﮼  ﮽  ﮾  ﮿   
ڱ  ڱ     ڱ   ﴿ :ذم ؿقففيؼقل ؿتودة  ،[19 - 18]افؼصص:  ﴾                

ظذ ؾجره، ؿول: وؿؾام ؿوهلو رجؾ إٓ ابتع ؿول: ؾوبتع ـام و يؼقل: ؾؾـ أظغ بعدهو طودً »  [17صص: ]افؼ ﴾ں  
ذم  (18/191،19٢)وأخرجف ابـ جرير بتاممف  (،٢/88)افرزاق ذم تػسره اجلؿؾي إوػ ظبد. أخرج شتسؿعقن

 فؽ ـؾف وبسطف ذم مقوع آخر بؿـف وـرمف. وفعؾ اهلل تعوػ أن يقن تـوول ذ ،تػسره. وكظوئر هذا ـثرة ذم افؼرآن
 بتكف. (،٢9٢)صٓبـ افؼقؿ  ،افػقائد  (1)
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 (1)شاي مقلب القلوب ثبت قليب على دينك»: × ؿوفً: ـون أـثر دظوء افـبل ▲
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ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې     ې   ى  ى   ﴿اهلل ظـفؿ بؼقفف: 
 ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  

 . [9 – 7آل ظؿران: ] ﴾ی  جئ      حئ    مئ  ىئيئ  جب   حب  خب  مب  ىب  

ؾام أحسـ حول افعبد أن يدرك ظظؿ صلن هذا ادبدأ، وأن يتخذ شمال اهلل ذفؽ آكوء افؾقؾ 

ـً وآكوء افـفور مـفجً  ـّ ظؾقف بخومتي افسعودة، وأن يؾحؼف بوفصوحلغ و وشؾق و فعؾف تعوػ أن يؿ

ـ وتقن  أشبوب افػسود ظـ ضريؼ ـثر مـ افقشوئؾ، وتسـؿ مـ ظبوده خوصي مع ـثرة افػت

ـثر مـ دظوة افؼ هلو، وتػــفؿ ذم افدظقة إػ ذفؽ، وتسفقؾ رـقب ادـؽر، وخموفػي اهلدي 

وافسـي، ؾـسلل اهلل تعوػ أن يرزؿـو افعصؿي وافـجوة ؾنكف ٓ شبقؾ فـو إفقفو إٓ بف، وأن يثبتـو 

 إكف تعوػ يضؾ افظودغ ويػعؾ مو يشوء. ،دكقو وذم أخرةبوفؼقل افثوبً ذم احلقوة اف
 

 

                                       
 (، وؿول:35٢٢)، رؿؿ (5/593)(، وافسمذي ذم شــف ٢6519)، رؿؿ (44/138)أخرجف اإلموم أمحد ذم مسـده  (1)

سـد ذم ادقوع اد (، وحمؼؼق7987)، رؿؿ (٢/13٢3)، وصححف إفبوين ذم صحقح اجلومع «هذا حديٌ حسـ»
 و.ادذـقر آكػً 

، رؿؿ (1٢/48٢)(، واخلطقى افبغدادي ذم توريخ بغداد 661)، رؿؿ (1/٢96)أخرجف افطزاين ذم إوشط  (٢)
 (.1476)، رؿؿ (3/46٢)(، وحسـف إفبوين ذم شؾسي إحوديٌ افصحقحي 5894)
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 املبحح الجانٌ
 مثرة ذلك اإلحسان وحسن عاقبته يف المنًا واآلخرة

            وؾقف مطؾبون:

 طلب األول: حسن عاقبتو يف الدنياادل
ر ؾقفو بعغ افـظر ذم افعقاؿى أشوس مـ أشس افـجوح، وشبقؾ مـ شبؾ افـجوة، وافـوط

افبصرة، واشتئـوس افرصد، يتؾؼح ظؼؾف، ويتدارك كػسف، إذا تبّقـً فف شبؾ اهلدايي ؾسؾؽفو، 

وظرف شبؾ افغل واهلالك ؾوجتـبفو: فذا كرى أن اهلل ذم ـتوبف ادبغ يذـر هذا ادبدأ، ويعظ بف 

چ    ﴿قام: دو فف مـ ظظقؿ افـػع وبوفغ إثر، يؼقل تعوػ ظؼى بقوكف دصورع بعض إؿ
 ﴾ۈئ  ۈئ     ېئ   ېئ  ېئ   ﴿  . وـذا:[٢5افزخرف: ] ﴾چ               چ  ڇ  ڇ

 وهؽذا. ،[39إظراف:] ﴾ائ   ەئ      ەئ        وئ  وئ   ﴿وـذا: . [39يقكس: ]

مـ آمتحون وافبالء، ومو حؼؼ دموه  ومـ كظر مـ أويل إفبوب ؾقام أصوب يقشػ 

حلؿقدة، ومو كول مـ افػقز وافظػر، وافسعودة ذم ذفؽ مـ افتحؿؾ وافصز، وإخالق ا

ائ  ەئ  ەئ  وئ  ﴿افدكقو وأخرة، اظتز واجتفد ذم إخذ بلشبوب افسالمي وافـجوة: 
وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  

 .[111يقشػ: ] ﴾ی  ی  ی  جئ  حئ      مئ  

أكعؿ هبو ظؾقف، وـوكً ، وومـ هذه افعقاؿى احلؿقدة افتل أؾووفو اهلل ظذ يقشػ 

 ؽويي افـُؿـك، ومزدجر أويل افـفك مو يع:

ـّ اهلل ظذ يقشػ  .1 بوفعؾؿ ذم جقاكى متعددة، ـوفعؾؿ بوهلل إيتوء افعؾؿ، حقٌ م

وأمره وهنقف، وافعؾؿ بسقوشي إمؿ، وافعؾؿ بتلويؾ إحالم: وذفؽ بسبى إخالصف افديـ 

 هلل، وإحسوكف ، وصزه وتؼقاه.

افتقحقد افذي هق إخالص افديـ هلل أصؾ ـؾ »: شالم ابـ تقؿقي يؼقل صقخ اإل

وهؽذا يؽقن حول مـ شؾؽ ضريؼ اهلدى، واتبع » ،(1)شخر مـ ظؾؿ كوؾع، وظؿؾ صوفح
                                       

 .(6/133)فشقخ اإلشالم ابـ تقؿقي  ،جومع ادسوئؾ ( 1)
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 .(6/133)فشقخ اإلشالم ابـ تقؿقي  ،جومع ادسوئؾ ( 1)

المبحث الثاني : 
ثمرة ذلك اإلحسان وحسن عاقبته في الدنيا واآلخرة

المطلب األول : حسن عاقبته في الدنيا
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هيدي ؿؾبف، ويعؾؿف مو مل يؽـ يعؾؿ،  -تعوػ-ادرشؾغ، وأظرض ظـ ضريؼ افظودغ، ؾنكف 

 .(1)ش شبقؾ افرصودو إػو ُيؼتدى بف ذم اخلر، وداظقً وجيعؾف إمومً 

مّر بؿحـ ـبرة، وؾتـ  حَتؼُؼ افعقن فف بسبى صدؿف وإخالصف، ؾنن يقشػ  .٢

و ؿط يعوب ، ؾؾؿ يذـر اهلل ظـف صقئً وأؾضؾ مؼومٍ  ـثرة، ومقاؿػ، دمووزهو ـؾفو بلـؿؾ حولٍ 

 إٓ مو بف ـامفف وظؾق صلكف، وـون حمؾ افؼدوة واإلصودة.× بف، وٓ ثبً ذم شـي رشقفف 

افعبد أن ظقن اهلل فف ظذ ؿدر افـقي، ؾنن متً كقتف تؿ ظقن اهلل فف، وإن كؼصً كقتف  وفقعؾؿ

كؼص ظـف ظقن اهلل بؼدر ذفؽ، ومـ ظرف اهلل مـف افصدق أظوكف، وحؼؼ فف مراده ذم 

ک   ﴿مرووتف، وؾتح ظؾقف مـ اخلرات واإلحسون مو ٓ حيقط بف إٓ هق بػضؾف وـرمف: 
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

، [19 – 18افػتح: ] ﴾ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ    ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

 ، ويزيد افذيـ اهتدوا هدى، وهق افقاشع افعؾقؿ.     واهلل ٓ يضقع أجر مـ أحسـ ظؿاًل 

تليقد اهلل فف ظذ مـ ـود فف، وحػظف ِمـ مؽر َمـ مؽر بف، وذفؽ أن إخقتف ـودوه خػقي 

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى       ﴿ وأبطـقا اخلبقٌ، ؾؼوفقا: وأطفروا افطقى فف
وإكام أرادوا افتخؾص مـف، وتؾؽ هل حؼقؼي افؽقد وادؽر افعظقؿ  ،[1٢يقشػ: ] ﴾ائ

، ؾوحتوفقا ظذ [19٢يقشػ: ] ﴾ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب ﴿ ـام ؿول تعوػ:

 ظؾقف، بربف متقـاًل  وـون واثؼً   و، وفؽـ يقشػا وبغقً أبقفؿ، فقتقصؾقا إػ ملرهبؿ حسدً 

ومـ وثؼ بوهلل وتقـؾ ظؾقف ـوكً معف افػئي افتل ٓ ُتغؾى، واهلودي افذي ٓ يضؾ، واحلورس 

 ﴾ۉ  ې  ې      ې   ې  ى ﴿ :ي احلؿقدة فف ـام ؿولافذي ٓ يـوم: فذا ـوكً افعوؿب

ؾعي بسببف وحسدوه ٕجؾف، مـ افر ، ؾقؿع مو خوؾقه، وشعقا ذم اخلالص مـف[43ؾوضر: ]

، [88يقشػ: ] ﴾ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ﴿ سمدد، وأؿروا فف بوفعز وافتؿؽغ:واف

ھ  ھ   ۀ  ۀ ہہ ہ  ہ  ﴿واظسؾقا بتػضقؾ اهلل فف ظؾقفؿ: 
 ﴾ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک     ک﴿فف:  وخضعقا ،[91يقشػ: ] ﴾ھ

                                       
 .(4/389)بـ ـثر تػسر ا ( 1)
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و ذم . ؾسبحون مـ حؼؼ فف ذفؽ ـؾف بؾطػف، وأظزه وأـرمف، وصور مو ؾعؾقه شببً [199يقشػ: ]

  .[199يقشػ: ] ﴾﮲     ﮳   ﮴  ﮵    ﮶﴿ وؿقع مو خوؾقا مـف وهؿ ٓ يشعرون

: ودة ؾعصؿف اهلل بسبى تقحقده وإخالصفوـذفؽ امرأة افعزيز ـودتف بودرا .3

، [٢4يقشػ: ] ﴾ڇ  ڇ  ڇ  ڃ  ڃ  چ  چ    چچ  ڇ ﴿

، [٢5يقشػ: ] ﴾ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ        ڳ  ڳ     ڳ   ڳ   ڱ  ﴿  وـذبً ظؾقف:

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ﴿ و: وظدواكً وشعً شعقفو فسجـف وإذٓفف إن مل يػعؾ مو تلمره بف طؾاًم 
، ثؿ ـوكً افعوؿبي احلؿقدة فف، ؾلؿرت فف بوفػضؾ [3٢يقشػ: ] ﴾ڌ  ڌ    ڎ   ڎ 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ﴿ واظسؾً بـزاهتف وصدؿف وأموكتف:
   .[51يقشػ: ] ﴾ٴۇ  ۋ  جئ  حئ   

                              ﴿وـذفؽ افـسقة:  .4
بؾ إكف خرج مقؾقر  ،ار أبدً ؾخرج مـ افسجـ مل يـؾف صغو .[51يقشػ: ] ﴾     

افعزة وافؽرامي، تؼئى إفقف إظـوق، وتتطؾع إفقف إكظور بعد تعبره فرؤيو ادؾؽ، وتبددت 

إن افبوضؾ ـون  ،إراجقػ، واوؿحؾً اإلصوظوت وإـوذيى، وطفر احلؼ وزهؼ افبوضؾ

 و، وـوكً افعوؿبي فؾتؼقى. زهقؿً 

زل ويؼقؿ ؾقفو حقٌ صوء، ظـ افسجـ افتؿؽغ ذم إرض، يـ وظقوف  .5

و، بعد افضقؼ واحلبس، ومل يضقع اهلل  مـ اهلل وإحسوكً ويتكف ذم مجقع ممؾؽي مك، ؾضاًل 

حسـ صزه ظذ مو كوفف مـ ادؽوره بسبى إخقتف وامرأة افعزيز، بؾ أظؼبف افسالمي  -تعوػ-

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ﴿وافـك وافتليقد وافسعي وبسط افـػقذ: 
 .[56يقشػ: ] ﴾ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک    ک       ڎڎ  ڈ

، دفقؾ ظذ أن هذه افرمحي افعظقؿي ﴾ڑ  ک  ک    ک   ﴿وذم ختؿ أيي بؼقفف: 

افتل أصوبف اهلل تعوػ هبو، شببفو إحسوكف افعظقؿ ذم ؿقفف وؾعؾف ذم مجقع مقاؿػف، وأن ذفؽ ظوم 

  ظذ ؾضؾف.هللؾوحلؿد ، فؽؾ مممـ يستؼقؿ ظذ اإلحسون وٓ خيتص بققشػ

 :تعوػوتليقده فف وككه ظذ إخقتف ذم ؿقفف   وتلمؾ ذم ظظقؿ فطػ اهلل بققشػ
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  .[ 76يقشػ: ] ﴾ھ  ھ  ھ  ےڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ   ڻ﴿
أهؾ افتػسر: ـون حؽؿ ادؾؽ ذم افسورق أن يرضب ويغرم وعػل مو هق، ؾؾؿ ؿول »

و حتك مـ حبس أخقف ظـده ذم حؽؿ ادؾؽ فقٓ مو ـود اهلل فف تؾطػً   يتؿؽـ يقشػ يؽـ 

وجد افسبقؾ إػ ذفؽ، وهق مو أجرى ظذ أفسـي إخقتف أن جزاء افسورق آشسؿوق، ؾلؿروا 

  .(1)ش، ؾؽون ذفؽ بؿشقئي اهلل﴾ھ  ھ  ھ  ے﴿ ؿقفف:بف، وـون ذفؽ مراده وهق معـك 

ـود فف أحسـ افؽقد وأفطػف وأظدفف، بلن مجع بقـف وبغ أخقف، »واحلوصؾ أن اهلل تعوػ: 

وأخرجف مـ أيدي إخقتف بغر اختقورهؿ، وـود فف ظقض ـقد ادرأة بلن أخرجف مـ وقؼ 

يشوء، وـود فف ذم تصديؼ افاليت افسجـ إػ ؾضوء ادؾؽ، ومؽـف ذم إرض يتبقأ مـفو حقٌ 

ـّذبـف وراودكف حتك صفدن بزاءتف وظػتف، وـود فف ذم تؽذيى امرأة افعزيز فـػسفو، 

بي مـ صز ظذ ـقد افؽوئد فف واظساؾفو بلهنو هل افتل راودتف، وأكف مـ افصودؿغ، ؾفذه ظوؿ

 .(2)شووظدواكً  بغًقو

افقجقه وأمتفو ؾلؿر اهلل تلويؾ رؤيوه ظذ أحسـ حؼؼ فققشػ  أن اهلل .6

ا، وهق ذم حول افتؿؽـ دً جَّ ظقـقف بلبقيف وإخقتف حغ دخؾقا ظؾقف مك آمـغ، وخروا فف ُش 

، إذ ـون ذم ا وشعودةً وهورً  مـ افز هبؿ واإلحسون إفقفؿ وافتقشعي ظؾقفؿ، ممو يزيده هبجيً 

 واإلجالل وآحسام فف. حول افريوشي وادؾؽ ورؽد افعقش، ووؾرة ادول، وهؿ ذم ؽويي افتقؿر

 لب الثاين: حسن عاقبتو يف اآلخرةادلط
، جيزي ادحسـغ بنحسوهنؿ، وٓ يضقع أجر مـ أحسـ ظؿاًل  -شبحوكف–ٓ ريى أن اهلل 

: -جؾ ثـوؤه-وؿول  ،[69افرمحـ: ] ﴾ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ﴿ ـام ؿول شبحوكف:

  .[39افؽفػ: ] ﴾ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں﴿

ـّ اهلل  ويقشػ  ظؾقف بوإلحسون، وآشتؼومي ظؾقف، ومالزمتف ذم ـؾ أحقافف ذم ؿد م

و، ومع و، وذم حول افضقؼ واحلبس وحول افريوشي وادؾؽ خصقًص افناء وافرضاء ظؿقمً 

                                       
 (.1٢/191افبسقط، فؾقاحدي )(  1)
 (.3/171إظالم ادقؿعغ ظـ رب افعودغ، ٓبـ افؼقؿ )  (٢)
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و، وافناء ا حمتسبً مجقع افػتـ افتل ابتع هبو، ومجقع ادؽوره افتل أصوبتف، ؾساه ذم افرضاء صوبرً 

إٓ افتل هل أحسـ، ؾـول بذفؽ درجي افصوبريـ وافشوـريـ،  ا ٓ يؼقلو ظذ ربف صوـرً مثـقً 

 وحتؼؼً فف افزفػك ظـد اهلل.

ڇ    ﴿وهلذا دو ذـر اهلل تعوػ جزاءه افدكققي ؿركف بجزائف إخروي ؾؼول شبحوكف: 
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک    

 ؾؼقفف:  .[57 – 56يقشػ: ] ﴾ک  ک  گ   گ   گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ
ظوم ذم ـؾ مممـ، ويدخؾ ؾقف يقشػ   ﴾گ   گ   گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿

  ًٓ  و إذ هق ادذـقر ذم افسقوق. فقً  أوَّ دخق

ؾلخز شبحوكف أن جزاء أخرة أظظؿ وأجؾ ممو حتؼؼ فف ذم افدكقو مـ افتؿؽغ ذم إرض 

 ﴾پ  پ  پ  ﴿تعوػ: واجلوه وافثروة وادؾؽ: ٕكف خر وأـثر، ودائؿ ٓ يـؼطع ـام ؿول 

 .(1)[17إظذ: ]

 

 

 

 
 

 

                                       
 .(9/3561)، وحموشـ افتلويؾ، فؾؼوشؿل (11/399)، وافؼرضبل (9/167)اكظر: تػسر افرازي  ( 1)

المطلب األول : حسن عاقبته في اآلخرة
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 مت اخلا
 وفيها أىم النتائج والتوصيات

ذم شقرة  شاحملسنُت»هلذه ادػردة  -بحؿد اهلل وتقؾقؼف-ت وافدراشي بعد هذه افتلمال

 يقشػ كؼػ ظذ رء مـ كتوئٍ هذه افدراشي بوختصور وذفؽ ـام يع:

ـرم كػقس إكبقوء وكبؾ أخالؿفؿ، وذيػ خصوهلؿ، وـريؿ شجويوهؿ وتعوفقفؿ  .1

 ظـ شػوشػ إمقر ومسووئ إخالق. 

ؼيػفؿ بحؿؾ ذيعتف، وتبؾقغ رشوٓتف وصدق اهلل طفر فـو ه اصطػوء اهلل هلؿ، وت .٢

  .[1٢4إكعوم: ] ﴾ۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ ﴿ إذ يؼقل وهق احلؼ وؿقفف احلؼ:
أن افرائد هلؿ هق صالح حوهلؿ وحتؼقؼ مصؾحي أخريـ مـ ؽر كظر إػ حظقظ  .3

افرؤيو مـ ؽر ؿقد وٓذط، وـذفؽ حول كبقـو   افـػس وحؼقؿفو، حقٌ ظز يقشػ

ومـ تبّغ  ،(1)شفـػسف ذم رء ؿط إٓ أن تـتفؽ حرمي اهلل...× و اكتؼؿ رشقل اهلل م»: ×

ڄ  ڄ     ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ﴿ ذفؽ ؾنكف ٓ يؿؾؽ إٓ أن يتؿثؾ أمر اهلل تعوػ حقٌ يؼقل:
 .[59افـؿؾ: ] ﴾ڃ  چچ  

يتؼؾى ذم صـقف ادحـ، وضوب افػتـ، وصتك أفقان أن مـ يرى يقشػ   .4

فؽ ظذ حوفي واحدة ثوبتي ٓ يتبدل وٓ يتغر بؾ ويؽقن ذم أظذ افدرجوت، إذى وهق مع ذ

وأشؿك ادؼوموت، وٓ يظفر فف ذم هذه افؼصي وفق ذم مقضـ واحد أكف شعك دؼوبؾي اإلشوءة 

وإكام ٓزم  ،أو اكتؼؿ فـػسف ذم رء ممو وؿع فف مـ افؽقد ادتعدد افصـقف وإفقان ،بوإلشوءة

ۇئ   ﴿، و[٢٢شػ: يق] ﴾ی  ی  ی ﴿ حقال وٓ َيِرد إٓاإلحسون ذم ـؾ إ
، ـام تؼدم ؾنكف يشعر أن حى همٓء ادصطػغ إخقور [36يقشػ:] ﴾ۇئ  ۆئ     ۆئ  

 يتؿؾؽ ؿؾبف، وأن إـبورهؿ وإجالهلؿ وتقؿرهؿ واحسامفؿ يستقيل ظذ مشوظره، وأن افتطّؾع

                                       
، ومسؾؿ، (61٢6) ، رؿؿ(8/39)، «يسروا وال تعسروا»ملسو هيلع هللا ىلص  ؿقل افـبل وببإدب،  ـتوبأخرجف افبخوري،  (1)

 رؿؿ ،(4/1813)حرموتف،  فمثوم واختقوره مـ ادبوح أشفؾف، واكتؼومف هلل ظـد اكتفوكملسو هيلع هللا ىلص  ـتوب افػضوئؾ، بوب مبوظدتف
(٢3٢7). 
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ومو  ،[99عوم:إك] ﴾ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ﴿ ،إػ افتلد هبؿ يؽقن رائده

 -تعوػ-أـزهو مـ ؾوئدة، ومو أمتع وأكػع تدبر ـتوب اهلل وأبؾغ أثره ظذ افـػقس، ؾؾعؾ اهلل 

 .(1)شادلرء مع من أحب» :× بؿحبي ظبده هلؿ أن حيؼه معفؿ ـام ؿول

حسـ ظوؿبي ادخؾصغ هلل رب افعودغ ذم ظؼقدهتؿ وأظامهلؿ ومجقع أحقاهلؿ، وأن اهلل  .5

، وؿد تؽػؾ جؾ ثـوؤه وـػك بف كصًرا ر، وـػك بف وفق وؿ ادقػ وكعؿ افـصيتقٓهؿ وهق كع

هلؿ بوفتؿؽغ وافرؾعي وافسمدد وحسـ افعوؿبي ذم افدكقو وأخرة ـام وؿع فققشػ 

ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ﴿
ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   

 .[55افـقر: ] ﴾ژڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  ڈ     ڈ  ژ    
وكزاهتف ممو كسى إفقف: ٕن دٓفي افؼرآن سحيي ذم رد ذفؽ   براءة يقشػ .6

 وبطالكف.
و، ويلخذ بؿجومع افؼؾى ا كوؾعً  ظزيزً أن تدبر معوين افؼرآن وافتلمؾ ؾقفو يقرث ظؾاًم  .7

ر افؼرآنمـ أراد » :إػ افروح اإليامكقي افعوفقي، ـام ؿول ابـ مسعقد  ؾنن  ،افعؾؿ ؾؾقثقِّ

 . (2)شخريـؾقف ظؾؿ إوفغ وأ
ؿف، رزؿف اهلل حمبتف واإلؿبول ظؾقف، وذفؽ مـ أظظؿ ادــ  .8 أن مـ ُظـل بوفؼرآن وتػفَّ

 . (3)شمـ أحى افؼرآن ؾؾقبؼ» :ظذ افعبد، يؼقل ابـ مسعقد 
صـقؾف  ؾنن هذا آبتالء افذي وؿع فققشػ وتعددتوجقب إحسون افظـ بوهلل  .9

وأفقاكف ؾنكف ـون فف ٓ ظؾقف، ؾعذ مـ ظؼؾ ظـ اهلل أمره أن ٓ يستبطئ ؾرج اهلل وتـػقسف، وأن 

  وووق هبو ذرظً  ٓ يّتِفؿف ذم ؿضوئف، وـؿ مـ ادحـ افتل اكطقت ظذ مـح ـثرة واإلكسون ؿد

                                       
، ومسؾؿ، ـتوب افز وافصؾي (6169)، رؿؿ (8/39 ) ،ظالمي حى اهلل  إدب، بوب أخرجف افبخوري، ـتوب( 1)

 .(٢649) ، رؿؿ(4/٢934)ادرء مع مـ أحى،  وأداب، بوب
رواه افطزاين »وؿول:  (7/168)، وذـره اهلقثؿل ذم ادجؿع (8665)، رؿؿ (9/146)أخرجف افطزاين ذم افؽبر  (٢)

 .شبلشوكقد ورجول أحدهو رجول افصحقح
 .شإشـوده صحقح»وؿول ادحؼؼ:  ،(٢993/4) أخرجف افدارمل ذم شــف ظـ ابـ مسعقد  (3)

الخاتمة
وفيها أهم النتائج والتوصيات
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ر افؼرآنمـ أراد » :إػ افروح اإليامكقي افعوفقي، ـام ؿول ابـ مسعقد  ؾنن  ،افعؾؿ ؾؾقثقِّ

 . (2)شخريـؾقف ظؾؿ إوفغ وأ
ؿف، رزؿف اهلل حمبتف واإلؿبول ظؾقف، وذفؽ مـ أظظؿ ادــ  .8 أن مـ ُظـل بوفؼرآن وتػفَّ

 . (3)شمـ أحى افؼرآن ؾؾقبؼ» :ظذ افعبد، يؼقل ابـ مسعقد 
صـقؾف  ؾنن هذا آبتالء افذي وؿع فققشػ وتعددتوجقب إحسون افظـ بوهلل  .9

وأفقاكف ؾنكف ـون فف ٓ ظؾقف، ؾعذ مـ ظؼؾ ظـ اهلل أمره أن ٓ يستبطئ ؾرج اهلل وتـػقسف، وأن 

  وووق هبو ذرظً  ٓ يّتِفؿف ذم ؿضوئف، وـؿ مـ ادحـ افتل اكطقت ظذ مـح ـثرة واإلكسون ؿد

                                       
، ومسؾؿ، ـتوب افز وافصؾي (6169)، رؿؿ (8/39 ) ،ظالمي حى اهلل  إدب، بوب أخرجف افبخوري، ـتوب( 1)

 .(٢649) ، رؿؿ(4/٢934)ادرء مع مـ أحى،  وأداب، بوب
رواه افطزاين »وؿول:  (7/168)، وذـره اهلقثؿل ذم ادجؿع (8665)، رؿؿ (9/146)أخرجف افطزاين ذم افؽبر  (٢)

 .شبلشوكقد ورجول أحدهو رجول افصحقح
 .شإشـوده صحقح»وؿول ادحؼؼ:  ،(٢993/4) أخرجف افدارمل ذم شــف ظـ ابـ مسعقد  (3)
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،  وفطػ اهلل ٓ حدود [ 19افـسوء:] ﴾ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ﴿

ذم هذه افؼصي ومو وؿع فف ؾقفو مـ إحداث وإفطوف مـ  فف، وتدبر حول يقشػ 

﮹   ﮺     ﮻   ﴿افؾطقػ اخلبر   .[199يقشػ: ] ﴾﮲    ﮳  ﮴  ﮵    ﮶﮷  ﮸  
تدبر ـتوب اهلل، وافـظر ؾقام كول قؼ إحسون افظـ بوهلل أن مـ أظظؿ وشوئؾ حتؼ .19

أوفقوءه مـ افبالء ومو حتؼؼ هلؿ بف مـ افرؾعي وافسمدد وافـعامء، كسلل اهلل أن يرزؿـو صدق 

 افتقـؾ ظؾقف وحسـ افظـ بف بػضؾف وـرمف.

احد أن يعـك ادسؾؿ بدراشي ادػردات افؼرآكقي ادتعؾؼي بؿقوقع و ومما جتدر التوصية بو

ظذ حدة فقخرج بػفؿ ثوؿى فدٓفتفو، ومعرؾي شقوق ـؾ واحدة مـفو فقتؿؽـ مـ بـوء وحدة 

مقوقظقي ظذ أشس ؿرآكقي متقـي. وأن يعقد افـظر ؾقفو بغ احلغ وأخر، وظؾقف أن يرؽى 

إػ اهلل ذم أٓ حيرمف افػفؿ ذم ـتوبف ظسك أن خيرج بوشتـبوضوت، وهدايوت واشعي يـتػع هبو 

 ؾؿغ. وكسلل اهلل أن يقؾؼـو دو ؾقف صالح احلول وادآل برمحتف وهق أرحؿ افرامحغ.وادس

   افذي بـعؿتف تتؿ افصوحلوتواحلؿد هلل

 كبقـو حمؿد وظذ آفف وصحبف وشؾؿ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ
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  .هـ1495، ظوم 4طإفقد، دار إحقوء افساث افعريب، بروت، 
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إكصوري، أبق حيقك زـريو بـ حمؿد، دار  ،ادلقصد لتلخيص ما يف ادلرشد يف الوقف واالبتداء .79

 .ـه1495، ٢طادصحػ، دمشؼ، 
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