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 مقدمة
اإلحسان هو أقصر الطرق إىل قلب املدعو؛ 

وعلى  فالقلب ينفتح ملن جيد منه حرصا عليه
مصلحته، وإذا انفتح القلب للداعية سهل عليه 

 قال الشاعر: تقبل أي شيء منه؛ وقدميا

 أحسن إىل الناس تستعبد قلوهبم *** فطاملا استعبد اإلحساَن إنسان  

ويعد نيب اهلل يوسف عليه السالم منوذجا للحسن واإلحسان؛ فهو ي ضرب به املثل يف احلسن 
واجلمال، وقصته يف القرآن من أحسن القصص، وقد وصفه اهلل تعاىل باإلحسان يف مقتبل 

ألشد، واستمر اإلحسان معه حىت وصفه اهلل تعاىل به أيضا بعد حياته وهو يف مرحلة ا
التمكني واجللوس على خزائن األرض، وبني هذه وتلك وصفه صاحباه يف السجن باإلحسان، 

 وكذلك وصفه به إخوته حينما تعاملوا معه يف التجارة قبل أن يعرفوه.

ف عن خيانته مع وإحسان امللك إىل يوسف كان أحد األسباب اليت جعلت يوسف يتعف
يف آخر قصته يتذكر إحسان اهلل عز وجل إليه إذ  -عليه السالم-أهله، كما أن يوسف 

 أخرجه من السجن وجاء له بأبيه وإخوته من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بينه وبني إخوته.

 ويف السطور التالية نقف مع بعض حمطات اإلحسان يف حياة نيب اهلل يوسف عليه السالم..

http://www.dawahskills.com/ar/%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%ac-%d9%85%d8%b6%d9%8a%d8%a6%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b9%d8%a7%d8%a9-%d9%86%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%8a%d9%88%d8%b3%d9%81-%d9%86%d9%85%d9%88%d8%b0%d8%ac/attachment/521787339/
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 أحسن القصص

القرآن الكرمي هو أفضل الكتب وأقدسها؛ ولذلك فهو يقص من القصص أحسنها 
وأرقاها؛ ومل ينزل تلك القصص للتسلية والتسرية فقط، ولكن وراء ذلك أغراضا أمسى 

وأجل، يقول اهلل تعاىل يف مفتتح سورة يوسف }ََنْن  نَ ق صُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص ِبَا 
َنا  .(3ِإلَْيَك َهَذا اْلق ْرآَن َوِإن ك نَت ِمن قَ ْبِلِه َلِمَن اْلَغاِفِلنَي{ )يوسف:  َأْوَحي ْ

إن يف تلك القصص لعربا مجة “  على هذه اآلية:معلقا يقول الطاهر بن عاشور 
وفوائد لألمة؛ ولذلك نرى القرآن يأخذ من كل قصة أشرف مواضيعها، وي عرض عما 

عن قصد التفكه هبا، من أجل ذلك كله مل تأت عداه ليكون تعرضه للقصص منزها 
القصص يف القرآن متتالية متعاقبة يف سورة أو سور كما يكون كتاب تاريخ، بل كانت 
مفرقة موزعة على مقامات تناسبها؛ ألن معظم الفوائد احلاصلة منها هلا عالقة بذلك 

والتنوير: )التحرير ” التوزيع، هو ذكر وموعظة ألهل الدين فهو باخلطابة أشبه
0/46.) 

  



                                                                               اإلحسان عند الدعاة.. نبي اهلل يوسف نموذجا

 
 

                                                                www.dawahskills.com/ar 
  

 

 اإلحسان طريق التمكين
لقد وصف اهلل تعاىل نبيه يوسف عليه السالم باإلحسان مرتني؛ مرة يف بداية القصة 
بعد أن ألقاه إخوته يف اجلب وأخذه عزيز مصر، واملرة األخرى بعد التمكني وجعله 

 على خزائن األرض.

قول اهلل تعاىل: }َوَلمَّا  فقد جاء وصف يوسف عليه السالم باإلحسان أول مرة يف
َناه  ح ْكًما َوِعْلًما وََكَذِلَك ََنْزِي اْلم ْحِسِننَي{ )يوسف:  (؛ فاحلكم 55بَ َلَغ َأش دَّه  آتَ ي ْ

والعلم مها جزاء اإلحسان، واملالحظ أن هذه اآلية الكرمية جاءت يف الرتتيب 
عد بيعه بدراهم القصصي للسورة قبل أن يتوىل نيب اهلل يوسف أي حكم؛ بل جاءت ب

معدودة لعزيز مصر؛ حيث إن اآليتني السابقتني هلذه اآلية مها: }َوَشَرْوه  بَِثَمٍن ََبٍْس 
َدَراِهَم َمْعد وَدٍة وََكان وا ِفيِه ِمَن الزَّاِهِديَن * َوقَاَل الَِّذي اْشتَ َراه  ِمن مِّْصَر اِلْمَرأَتِِه َأْكرِِمي 

َفَعَنا  َأْو نَ تَِّخَذه  َوَلًدا وََكَذِلَك َمكَّنَّا لِي وس َف يف اأَلْرِض َولِن  َعلَِّمه  ِمن َمثْ َواه  َعَسى َأن يَ ن ْ
، 51تَْأِويِل األَحاِديِث َواهلل  َغاِلٌب َعَلى أَْمرِِه َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس اَل يَ ْعَلم وَن{ )يوسف: 

50.) 

ع دخوله قصر عزيز مصر؛ فكأن اهلل تعاىل خيربنا بأن احلكم والتمكني ليوسف بدأ م
 فمن هنا كانت بداية الطريق إىل امللك، ِبا اعرتى هذا الطريق من عوائق وفنت.
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آتى يوسف عليه السالم العلم املتمثل يف تأويل األحاديث، واحلكم  -عز وجل-فاهلل 
املتمثل يف دخوله بيت العزيز ومتكنه من قلبه حىت أكرم مثواه؛ حيث ي عد التمكن من 

 زيز ِبثابة التمكني ليوسف يف األرض )وكذلك مكنا ليوسف يف األرض(.قلب الع

أما املوضع اآلخر الذي وصفه اهلل تعاىل فيه باإلحسان فهو بعد التمكني احلقيقي،  
واإلمساك َبزائن أرض مصر، وهو ما ذكره القرآن يف قوله تعاىل: }َوقَاَل اْلَمِلك  

ي فَ َلمَّا َكلََّمه  قَاَل ِإنََّك اْليَ ْوَم َلَديْ َنا ِمِكنٌي أَِمنٌي * قَاَل اْجَعْلِِن ائْ ت وين ِبِه َأْسَتْخِلْصه  لِنَ ْفسِ 
َها  َعَلى َخَزاِئِن اأَلْرِض ِإينِّ َحِفيٌظ َعِليٌم * وََكَذِلَك َمكَّنَّا لِي وس َف يف اأَلْرِض يَ َتبَ وَّأ  ِمن ْ

-26 ن ِضيع  َأْجَر اْلم ْحِسِننَي{ )يوسف: َحْيث  َيَشاء  ن ِصيب  ِبَرْْحَِتَنا َمن َنَشاء  َوالَ 
24.) 

فتمكنه من خزائن األرض نوع من اجلزاء له مقابل إحسانه يف عبادته هلل تعاىل، 
وإحسانه إىل الناس يف تعامالته؛ حيث وصفه من تعاملوا معه باإلحسان وسلوكه،  

 كما سيتضح يف السطور التالية.
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 حينما ُيحسن المظلوم!
إذا تعرض لظلم يف حياته فإنه رِبا يتخلى عن بعض صفاته اإلجيابية،  إن اإلنسان

وكلما ازداد الظلم على اإلنسان انعكس ذلك على تصرفاته وسلوكياته جتاه اآلخرين، 
لكن نيب اهلل يوسف عليه السالم مل يقابل الظلم الكبري الذي وقع عليه بالتخلي عن 

اإلحسان الذي شهد له به من تعاملوا  فضائل األخالق ومكارم الصفات املتمثلة يف
 معه، وقد جتلى هذا يف موقفني:

حينما دخل السجن؛ فرغم ما يعانيه السجني ويكابده من آالم  :األول الموقف
نفسية وضغوط اجتماعية يكون هلا تأثريها على سلوك الفرد؛ فإن نيب يوسف عليه 

تعامله لرفقائه يف السجن،  السالم احتفظ بأخالقه الفاضلة املتمثلة يف اإلحسان يف
رغم أن ضغوط وآالم السجن يضاف إليها بالنسبة لنيب اهلل يوسف ضغوط وآالم 

 الظلم البني الذي وقع عليه من امرأة العزيز.
فقد نقل القرآن عن صاحيب يوسف عليه السالم يف السجن حينما طلبا منه تأويال 

 ِننَي{.لرؤييهما قوهلما }ِإنَّا نَ َراَك ِمَن اْلم ْحسِ 

وشهادة صاحيب السجن ليوسف باإلحسان شهادة معتربة؛ إذ هي ناجتة عن ممارسة 
واحتكاك مباشر، وتعامل طوال الليل والنهار، جعله حمل ثقة هلما؛ وهو ما جيعل 

لشهادهتما مصداقية كبرية. وجيوز أن يكون قوهلما )نراك من احملسنني( أي نرى 
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ك، ورِبا يكون: نرى عالمات اإلحسان يف إحسانك يف أفعالك وتصرفاتك وعبادات
 قسمات وجهك.

هذا الفرصة وفتح مع رفيقيه هذين حوارا دعويا  -عليه السالم-وقد استثمر يوسف 
 راقيا، وصل فيه هلما معامل دعوة التوحيد هلل تعاىل، قبل أن يبدأ يف تفسري رؤييهما.

ن املوقف السابق؛ ال يقل ظلما وأملا ع -يف عمومه-وهو موقف  الثاني: الموقف
ذلك هو موقف يوسف مع إخوته الذين ظلموه صغريا، وأكل احلسد قلوهبم فكادوا 
له املكائد حىت هداهم تفكريهم احلاقد إىل التخلص منه حىت يستأثروا بقلب أبيهم؛ 

فذهبوا به وألقوه يف اجلب، وتطورت األحداث كما تسردها السورة حىت وصل يوسف 
 رض وأن يكون على خزائن أرض مصر.إىل حال التمكني يف األ

 
مث حينما أصاب اجلدب أرض كنعان، ومسع أهلها باخلري الوفري الذي يفيض على أهل 

إىل مصر ليأتوا منها باملؤونة،  -كحال غريهم من الناس-مصر، اجته إخوة يوسف 
وحينما وصل إخوة يوسف ودخلوا على أخيهم يوسف الذي كان قائما على خزائن 

 عرفهم، وهم مل يعرفوه. مصر حينها
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وليتخيل كل منا حاله مكان نيب اهلل يوسف يف هذا املوقف؛ حيث جيد أمامه إخوته 
الذين ظلموه وفعلوا به ما يصعب على القلب جتاوزه والصفح عنه.. كيف سيكون 

 حاله معهم؟ وكيف ستكون مقابلته هلم؟!!.

لكن مع تطور األحداث َند هؤالء اإلخوة يشهدون ليوسف ِبا شهد له به صاحباه 
(، ويا له من قلب كبري ذلك الذي 87يف السجن }إنا نراك من احملسنني{ )يوسف: 

يتجاوز كل تلك األحداث واإليذاءات اليت تعرض هلا؛ بل ويرتقي يف تعامله مع من 
 ان اليت شهدوا له هبا!!أساؤوا إليه هذه اإلساءات إىل درجة اإلحس

وهكذا يكون حال املتعلق باهلل تعاىل؛ يعفو ويصفح، وجياوز ويغفر، وال تتغري طبائعه 
الطيبة مع تغري أحول الزمان وتوايل صروف الدهر عليه؛ فيوسف احملسن وهو فىت، هو 
يوسف احملسن يف السجن، هو أيضا يوسف احملسن بعد التمكني والتحكم يف خزائن 

 مصر.
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 هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان؟
 

إذا كان يوسف عليه السالم موصوفا باإلحسان من اخلالق سبحانه ومن اخللق؛ فإن 
ذلك ناتج عن إدراك خاص لديه لإلحسان وحقيقته وجزائه؛ وهو ما ظهر يف أثر 

اإلحسان إىل يوسف على تصرفاته، ومقابلته اإلحسان بإحسان مثله؛ فإحسان عزيز 
كان أحد الذرائع اليت حاول من خالهلا اإلفالت من إغواء امرأة   مصر إىل يوسف

العزيز له؛ حيث قال هلا: }َمَعاَذ اهلِل ِإنَّه  َرِّبِّ َأْحَسَن َمثْ َواَي ِإنَّه  الَ ي  ْفِلح  الظَّاِلم وَن{ 
(؛ أي أنه ال ينبغي يل أن أسيئ إىل العزيز الذي أحسن إيل؛ فنجاين 53)يوسف: 

 يف بيته، وأنا غريب مقطوع الرجاء إال باهلل تعاىل.من اجلب وآواين 

هو يوسف عليه السالم يذكر ألبيه إحسان اهلل تعاىل إليه يف هذه  ويف هناية القصة ها
النهاية السعيدة بعد أن خرج من السجن ومجعه بأبيه وإخوته؛ حيث يقول: }َوَرَفَع 

َوقَاَل يَا أََبِت َهَذا تَْأِويل  ر ْؤيَاَي ِمن قَ ْبل  َقْد َجَعَلَها أَبَ َوْيِه َعَلى اْلَعْرِش َوَخرُّوا َله  س جًَّدا 
َوَقْد َأْحَسَن ِّب ِإْذ َأْخَرَجِِن ِمَن السِّْجِن َوَجاَء ِبك م مَِّن اْلَبْدِو ِمن بَ ْعِد َأن ن َّزََغ   َرِّبِّ َحقًّا

 (.011الشَّْيطَان  بَ ْيِِن َوبَ نْيَ ِإْخَوِت{ )يوسف: 

ن ينسى كل إساءة وكل ابتالء مر به يف حياته، ويذكر إحسان اهلل عز فيوسف احملس
وجل به؛ وينسب اإلحسان هلل تعاىل، واإلساء للشيطان الذي نزغ بينه وبني إخوته، 
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وهو هبذا يرفع احلرج النفسي الذي رِبا يصيب إخوته يف مثل هذا املوقف جراء ما 
 فعلوا به.

َرٌة أل ويل وصدق اهلل العظيم الذي ختم هذه السو  رة بقوله: }َلَقْد َكاَن يف َقَصِصِهْم ِعب ْ
 األْلَباِب َما َكاَن َحِديثًا ي ُّْفتَ َرى{.
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