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«Kıssaların en güzeli.»
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Hz. Yusuf (a.s.), Hz. Yakup (a.s.) Peygamberin 12 oğlundan birisidir.
«Ahlak güzelliği» ve «yüz güzelliği» ile de dikkat çeken bir kişi idi.
Hz. Yusuf, bir gece rüyasında on bir yıldız, güneş ve ayın kendisine 
secde ettiklerini gördü. Rüyasını babasına anlatınca, Hz. Yakup 
ileride onun önemli bir kişi olacağını sezdi. 

Kardeşleri Hz. Yusuf’a karşı bir kıskançlık içerisindeydiler.  Ormana 
gezmeye götürdükleri bir gün küçük Yusuf’u bir kuyuya atıp 
babalarına da kurt parçaladı deyip onun kanlı gömleğini gösterdiler. 

Kuyunun başına gelen bir kervan Hz. Yusuf’u kuyudan çıkarıp, 
Mısır’a götürdü ve burada bir vezire köle olarak sattı. Vezirin evinde 
uğradığı bir iftira sebebiyle hapse atıldı. Allah, Hz. Yusuf’a Rüyaları 
doğru şekilde yorumlamayı öğretti. Hapishane arkadaşlarının 
rüyalarını yorumluyordu ve doğru çıkıyordu.

Rüyasını yorumladığı kişilerden birisi hapisten çıkmış ve  Mısır 
hükümdarının yanında çalışmaya başlamıştı. Hükümdar bir gün 
gördüğü bir rüyadan çok etkilendi ve çevresindekilerden yorumunu 
istedi. Bunlardan tatmin olmamıştı. Hapisten çıkan ve yanında 
çalışan kişi hükümdara Hz. Yusuf’u anlattı. Hz. Yusuf, hükümdarın 
rüyasını «7 sene bolluk dönemi yaşanacak sonra da 7 sene kıtlık 
dönemi yaşanacak» şeklinde yorumladı.
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 Hz. Yusuf’un ailesinin yaşadığı Kenan (Filistin) diyarında kıtlık yaşandı. Yusuf’un 
kardeşleri de yiyecek almak için birkaç kez Mısır’a geldiler. Hz. Yusuf, sonunda 
kardeşlerine kendini tanıttı ve onları affetti. Onlara, “Bugün kınanacak değilsiniz, 
Allah sizi affetsin. O, merhametlilerin en merhametlisidir.” dedi. (Yusuf suresi,92)

 Hükümdar, Hz. Yusuf’a hazinenin sorumluluğunu verdi. Hz. Yusuf bolluk 
yıllarında ürünlerin bir kısmını depolara koydurdu. Kıtlık yılları gelince 
depolardaki ürünleri halka dağıtmaya başladı. 
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 Yusuf Peygamber, babası, annesi ve kardeşlerinin Mısır’a davet etti. Hz. Yusuf, anne 
ve babasını tahta oturttu. Diğer on bir kardeşi ise Hz. Yusuf’a saygılarını gösterdiler. 
O zaman Hz. Yusuf, “…Babacığım, işte bu daha önce gördüğüm rüyanın 
gerçekleşmesidir. Rabb’im onu gerçekleştirdi. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını 
bozdu. Sonra, beni hapisten çıkaran, sizi çölden getiren Rabb’im, bana pek çok 
iyiliklerde bulundu...” dedi. (Yusuf suresi,100)

 Hz. Yusuf, Mısır’da insanları adaletle yönetti. Onlara peygamberlik ve rehberlik yaptı. 
Bu kıssa «Yusuf Suresinde» anlatılır ve «Kıssaların en güzeli» olarak ifade edilir. Kıssa, 
mutlu sonla bitmiştir. Kötülük yapanlar hatalarını anlamışlar, Hz. Yusuf da onları 
affetmiştir. 

 “Andolsun, Yusuf ve kardeşlerin(in kıssaların)da, (hakikati arayıp) soranlar için 
ibretler vardır.” (Yusuf suresi,7)



Hz. Yakup’un Oğludur
Hz. Yusuf’un Rüyası

Kıskançlık Sebebiyle
Kardeşleri Kuyuya Attı

Kervan Kuyudan Çıkardı
Mısır’a Götürdü

Mısır’da Köle Olarak Satıldı
Çok Yakışıklı ve Ahlaklı İdi

Allah Ona Rüyaları Doğru 
Yorumlamayı Öğretti

Kralın Rüyasını Yorumladı
Hazinenin Başına Getirildi

Bolluk ve Kıtlık Döneminde 
Gerekli Tedbirleri Aldı

Resimlerle Hz. Yusuf Kıssası

Hatalarını Anlayan 
Kardeşlerini Affetti Mutlu Son

Harama Hiç El Uzatmadı
İftira İle Hapse Atıldı
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Bizi DİNlemeye devam ediniz.
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