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 الربط بین سورة ھود وسورة یوسف: 
ْل َعلَ  َماَواِت َواْألَْرِض َوإِلَْیِھ یُْرَجُع اْألَْمُر ُكلُّھُ فَاْعبُْدهُ َوتََوكَّ ِ َغْیُب السَّ َّJِْیھِ نھایة سورة ھود: َو 

ا تَْعَملُونَ   َوَما َربَُّك بَِغافٍِل َعمَّ
 

في نھایة سورة ھود التي شیبت النبي صلى هللا علیھ وسلم، من األوامر والنواھي ذكر تعالى 
 الصارمة من هللا. من ثم ذكر تعالى:

o  (محور سورة یوسف) إلیھ یرجع األمر كلھ 
o  فاعبده 
o   وتوكل علیھ 

 
  محور سورة یوسف:

 الثقة بتدبیر هللا  .1
 التقوى + الصبر = االحسان  .2
 ج تالزم شدید بین الشدة والفر .3
 األمل .4
 لطف هللا في تدبیره وتربیتھ  .5
6.  Jحسن الظن با 
 السورة معالجة لثالوث خطیر:  .7

 
i. (=/=األمل)  الیأس 
ii.  (=/= التمھل)االستعجال 
iii.  (=/= التمسك) التنازل 

 
 سیاسة الشرعیة القواعد  .8

 الشورى  -
 التخطیط -
 بُعد النظر  -
 العدل -

 
 اآلیة المحوریة في سورة یوسف:

َ َال یُِضیُع أَْجَر اْلُمْحِسنِینَ ) إِنَّھُ َمْن یَ 90(آیة   تَِّق َویَْصبِْر فَإِنَّ هللاَّ
 التقوى والصبر من أسباب الوصول الى درجة اإلحسان  -
 (التقوى + الصبر = االحسان) -

 



 ذكر "محسنین" في السورة: 
 
ا) 22( هُ  بَلَغَ  َولَمَّ  ِسنِینَ اْلُمحْ  نَْجِزي َوَكَذلِكَ  َوِعْلًما ُحْكًما آتَْینَاهُ  أَُشدَّ

 محسن في بیت العزیز -
 الحكم والعلمجزاء المحسنین =  -

 
 أََرانِي إِنِّي اْآلَخرُ  َوقَالَ  َخْمًرا أَْعِصرُ  أََرانِي إِنِّي أََحُدھَُما قَالَ  فَتَیَانِ  السِّْجنَ  َمَعھُ  َوَدَخلَ ) 36(

 اْلُمْحِسنِینَ  ِمنَ  نََراكَ  إِنَّا ِویلِھِ بِتَأْ  نَبِّْئنَا ِمْنھُ  الطَّْیرُ  تَأُْكلُ  ُخْبًزا َرْأِسي فَْوقَ  أَْحِملُ 
 محسن في السجن  -
 احسان المرء یبین في الضراء ولیس فقط في السراء -

 
نَّا َوَكَذلِكَ ) 56( أُ  اْألَْرضِ  فِي لِیُوُسفَ  َمكَّ  َال وَ  نََشاءُ  َمنْ  بَِرْحَمتِنَا نُِصیبُ  یََشاءُ  َحْیثُ  ِمْنھَا یَتَبَوَّ

 نِینَ اْلُمْحسِ  أَْجرَ  نُِضیعُ 
 
 اْلُمْحِسنِینَ  ِمنَ  نََراكَ  إِنَّا َمَكانَھُ  أََحَدنَا فَُخذْ  َكبِیًرا َشْیًخا أَبًا لَھُ  إِنَّ  اْلَعِزیزُ  أَیُّھَا یَا قَالُوا) 78(

 لك المُ عند ھو محسن في كل حاالتھ، في السجن وبیت العزیز و -
 االحسانالمحسن یظھر علیھ  -

 
َ َال یُِضیُع أَْجَر اْلُمْحِسنِینَ إِنَّھُ َمْن یَتَِّق َویَْصبِ ) 90(  ْر فَإِنَّ هللاَّ

 حصل على االحسان بالتقوى والصبر  -
 
ُسلُ  اْستَْیأَسَ  إَِذا َحتَّى) 110( يَ  نَْصُرنَا َجاَءھُمْ  ُكِذبُوا قَدْ  أَنَّھُمْ  َوظَنُّوا الرُّ  دُّ یُرَ  َوَال  نََشاءُ  َمنْ  فَنُجِّ

 اْلُمْجِرِمینَ  اْلقَْومِ  َعنِ  بَأُْسنَا
 في سورة یوسف تالزم كبیر بین الشدة والفرج  -
 عند الوصول الى عنق الزجاجة الفرج قریب -
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 سف أیضا سورة الرؤى:سورة یو
 

 أنواع األحالم:
 الرؤیا (الصادقة)  -
 حدیث نفس  -
 من الشیطان  -

 
 :یوسفمنھا في سورة  ٤رؤى ُذكر  ٧ذكر في القرآن 

 
ُ  یُِریَكھُمُ  إِذْ : 43) (األنفال  اْألَْمرِ  فِي َولَتَنَاَزْعتُمْ  لَفَِشْلتُمْ  َكثِیًرا أََراَكھُمْ  َولَوْ  قَلِیًال  َمنَاِمكَ  فِي هللاَّ

َ  َولَِكنَّ  ُدورِ  بَِذاتِ  َعلِیمٌ  إِنَّھُ  َسلَّمَ  هللاَّ  الصُّ
 رؤیة النبي صلى هللا علیھ وسلم  -

 
 اَذامَ  فَاْنظُرْ  أَْذبَُحكَ  أَنِّي اْلَمنَامِ  فِي أََرى إِنِّي بُنَيَّ  یَا قَالَ  السَّْعيَ  َمَعھُ  بَلَغَ  افَلَمَّ  )102(الصافات 

ُ  َشاءَ  إِنْ  َستَِجُدنِي تُْؤَمرُ  َما اْفَعلْ  أَبَتِ  یَا قَالَ  تََرى ابِِرینَ  ِمنَ  هللاَّ  الصَّ
 رؤیة الخلیل إبراھیم علیھ السالم -

 
 أقسام سورة یوسف: 

 
 (3-1)ت القرآن صفا .1

 (101-4) یوسف قصة  .2

 (111-102)الخاتمة  .3

a.   (104-102)قصة یوسف دلیل على نبوة محمد صلى هللا علیھ وسلم 
b.  (110-105)إعراض المشركین 
c.  (111)الحكمة من قصص القرآن 

 
 
 
 
 



 اْلُمبِینِ  اْلِكتَابِ  آیَاتُ  تِْلكَ  الر) 1(آیة 
 :تلك آیات -

o  التعظیم لھذا القرآن 
o مات تدلك على شيءآیات ھي عال 

 كتاب: -
o  فھو مكتوب في لوح المحفوظ 
o  (مع أنھ نزل وحیا) وأیضا خبر بأنھ سوف یكتب في المستقبل 

 :مبین -
o  َظاھر نٌ یِّ واضح ب 
o في التربیة بآیاتھ باللغة العربیةاستخدامھ ن القرآن مبین علینا بعد معرفة ا 
o  رؤیة قصص القرآن في األفالم المرئیة یظھر عدم التعظیم 
o علینا أن نتكلم بوضوح وتفصیل. لذلك مبین قرآن ال 

 
 تَْعقِلُونَ  لََعلَُّكمْ  َعَربِیًّا قُْرآنًا أَْنَزْلنَاهُ  ) إِنَّا2(آیة 
 : إنا -

o  هللا تعالى عظم نفسھ 
  : أنزلناه -

o  یبین أنھ نزلھ من فوق، فھو تعالى فوق في السماء مستوى على عرشھ 
o  :أنزلھ هللا تعالى نزولین 

v محفوظ الى سماء الدنیا في لیلة القدر من اللوح ال 
v  من سماء الدنیا الى النبي صلى هللا علیھ وسلم نزل منجما => لیثبت

 ومن یقرأه ویتدبرههللا تعالى فؤاد النبي صلى هللا علیھ وسلم 
 : قرآنا -

o أیضا قرأب ویُ اُكت فھو 
  : عربیا -

o االعربیة كي یتكلم بھ القرآن كالم هللا تعالى وھو أختار اللغة 
o  معبرا -عربیا: واضحا  
o  علینا االھتمام باللغة العربیة، وغرس ھذه اللغة في األبناء 

 لعلكم تعقلون:  -
o  ال یعقل القرآن اال باللغة العربیة 
o  أن نركز على ھذه اللغة المھمة التي تبین لنا القرآن علینا 
o ن حال م علینا تكرار آیات القرآن حتى ترك قلوبنا ونفقھا ونعقلھا وننقاد فننتقل

 الى حال أكمل.
o بإیقانكم ذلك عقلتم فإذا، ونواھیھ وأوامره وفروعھ، وأصولھ حدوده لتعقلوا 

 .إلیھ واالنقیاد الجوارح عمل ذلك أثمر بمعرفتھا، قلوبكم واتصفت
o  ْلىع العالیة، الشریفة المعاني بتكرر عقولكم تزداد: أي}  ْتَْعقِلُونَ  {لََعلَُّكم 

 .وأكمل منھا أعلى أحوال إلى لحا من فتنتقلون أذھانكم،



 ُكْنتَ  َوإِنْ  اْلقُْرآنَ  َھَذا إِلَْیكَ  أَْوَحْینَا بَِما اْلقََصصِ  أَْحَسنَ  َعلَْیكَ  نَقُصُّ  ) نَْحنُ 3(آیة 
 اْلَغافِلِینَ  لَِمنَ  قَْبلِھِ  ِمنْ 

 : نحن -
o  تعظیم 

 : نقص علیك أحسن القصص -
o معانیھ. أي جمال معانیھا ورونق عبارتھا وسالسة لصدقھا وذلك 
o  في التربیة علینا استخدام قصص القرآن الحقیقیة وأحسنھم قصة یوسف علیھ

 السالم. 
 اْلقُْرآَن:  َھَذا إِلَْیكَ  أَْوَحْینَا بَِما -

o سائر على بھ وفضلناك إلیك، أوحیناه الذي القرآن ھذا علیھ اشتمل بما 
 .وإحسان هللا من منَّة محض وذاك األنبیاء،

 اْلَغافِلِیَن: لَِمنَ  قَْبلِھِ  ِمنْ  ُكْنتَ  َوإِنْ   -
o وران جعلناه ولكن إلیك، هللا یوحي أن قبل اإلیمان وال الكتاب ما تدري كنت ما 

 .عبادنا من نشاء من بھ نھدي
o على القصص أحسن وأنھا القصص، من القرآن ھذا علیھ اشتمل ما مدح ولما 

 ذكر القرآن، ھذا مثل الكتب من شيء في القصص من یوجد فال اإلطالق،
 الحسنة العجیبة القصة وإخوتھ، وأبیھ یوسف، قصھ
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 َواْلقََمرَ  َوالشَّْمسَ  َكْوَكبًا َعَشرَ  أََحدَ  َرأَْیتُ  إِنِّي أَبَتِ  یَا ِألَبِیھِ  یُوُسفُ  قَالَ  إِذْ ) 4(آیة 
 َساِجِدینَ  لِي َرأَْیتُُھمْ 

 
 : وسف ألبیھإذ قال ی -

o استشارة االبن ألبیھ 
o  استماع اآلباء ألبنائھم 
o علینا أن ننصح أطفالنا إذا شاورونا في األمور مع زیادة في اإلرشاد 
o على ما سألھ صیحة، المحسن یزید السائلطلب الن عند 
o مسئول في حال وجود أمر مھم.على المرء أن یلجأ الى ال 

 یا أبت:  -
o الحترام النداء باألبوة یظھر القرب وا 

 إني:  -
o  (توكید) الصدق في االخبار عن حلمھ 

 رأیت:  -
o  الرؤیا تكون ظاھرة كرؤیة العین 

  أحد عشر كوكبا:  -
o  األخوة 

 والشمس:  -
o  األمھي 
o  وجمیع الكواكب تستمد نورھا من الشمس 
o وھذا یبین أھمیة األم في البیت 

 والقمر:  -
o  األب 

 رأیتھم لي ساجدین:  -
o  ذا یبین عدم العجب وتواضعھ یقدم السجود في الجملة وھلم 

 ،لھ توطئة مقدمة، یدیھ بین قدم العظام األمور من أمرا هللا أراد إذاتفسیر السعدي:  -
 وإحسانا بعبده، لطفا المشاق، من العبد على یرد لما واستعدادا ألمره، وتسھیال
o  وھذا یبین أھمیة التمھید والمقدمة 

v تسھیال ألمره 
v  استعداد 
v  لطفا 
v  احسانا 

o یبین لطف هللا للمرء  وأیضا 
 



ْیطَانَ  إِنَّ  َكْیًدا لَكَ  فَیَِكیُدوا إِْخَوتِكَ  َعلَى ُرْؤیَاكَ  تَْقُصصْ  َال  بُنَيَّ  یَا قَالَ ) 5(آیة  ْنَسانِ  الشَّ  لِْإلِ
 ُمبِینٌ  َعُدوٌّ 

o  .یعقوب علیھ السالم لم یعبر الحلم وھذا یبین عدم االستعجال 
o  علمھ بسنة هللا بأن التمكین ال یكوننصحھ یعقوب علیھ السالم نصیحتین، مع 

 اال باالبتالء. 
 قال: -

o  یبین حسن االستماع 
o  یبین سرعة اإلجابة 

 یا بني:  -
o  التصغیر یدل على الشفقة والترفق والعنایة 
o  نسب االبن لنفسھ وھذا یدل على العنایة وشده القرب 
o  في الكالماالحترام 

 :رؤیاك على اخوتك ال تقصص -
o الم التحذیر أوال قّدم یعقوب علیھ الس 
o  صالح األسرة لیس داعیا للتساھل 
o  وضوح النصیحة، النھي مع سبب النھي 
o الوالدین علیھم أن یعاشروا أبناءھم فیكون لھم علم بھم للتربیة 
o  على الوالدین العدل بین األبناء 
o  ھناك من الناس من لھم مرض "تنقیص النفس" فھذا قد یؤدي الى االفساد في

 المستقبل 
o  المرء أال یفتن الناس بإظھار أمراض قلوبھم (ستر عیوب الناس) على 
o  التحاسد موجود بین أصحاب المھنة الواحدة 
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 قُوبَ یَعْ  آلِ  َوَعلَى لَْیكَ عَ  نِْعَمتَھُ  َویُتِمُّ  اْألََحاِدیثِ  تَأِْویلِ  ِمنْ  َویَُعلُِّمكَ  َربُّكَ  یَْجتَبِیكَ  َوَكَذلِكَ ) 6(آیة 
َھا َكَما  َحِكیمٌ  َعلِیمٌ  َربَّكَ  إِنَّ  َوإِْسَحاقَ  إِْبَراِھیمَ  قَْبلُ  ِمنْ  أَبََوْیكَ  َعلَى أَتَمَّ
 

 لةالجلی األوصاف من علیك بھ یمنُّ  بما ویختارك یصطفیك: وكذلك یجتبیك ربك -
 . الجمیلة والمناقب
o صة. اختاره هللا تعالى الرب للتربیة الخا 
o  النعم الیومیة تنسى ویغفل عنھا المرء، لذلك التذكیر بھذه نعم تعییننا على

 الشكر. 
o ینا أن ننسب الصفات الجلیلة التي في أوالدنا الى عطاء هللا تعالى لھم. عل

 ونربطھم بأسماء هللا. 
o  "تستخدم في التربیةأسماء هللا "الرب العلیم الحكیم 
o  "یلتفت الى أفعال الناس بل الى تربیتھ ھو. ال یجعلھ معرفتھ أن هللا "ربك 
o  االمل بوعود هللا ،Jمعرفة العلیم الحكیم، یعطي المرء األمل، حسن الظن با 
o  اختبارات الحیاةربط األبناء بأسماء هللا تولد لھم نفسیات متوازنة في.  

 
 األحادیث إلیھ ولتؤ ما وبیان الرؤیا، تعبیر من: اْألََحاِدیثِ  تَأِْویلِ  ِمنْ  َویَُعلُِّمكَ  -

 ونحوھا السماویة كالكتب الصادقة،
o وھذا لرفع معنویاتھ مع ما سیواجھ من الصعوبات في حیاتھ 
o  علینا عدم االعتراض على اختیار هللا 
o  (اعجاب المرء بنفسھ من المھلكات)  العجب والتكبرعدم 
o  وظیفة اآلباء واألمھات غرس القیم 
o  :ویعلمك 

v لیم والعلم الى غیر هللا هللا یعلمك، فال ننسب التع 
v علینا طلب العلم من هللا (رب زدني علما  ( 
v  

o االحادیث من تأویل : 
v  ال تعلم كل شيء  أنكجزء من التأویل ویبین 
v  .علینا عدم المبالغة في التربیة، ھذا سبب عدم التوازن في األوالد 

 : یَْعقُوبَ  آلِ  َوَعلَى َعلَْیكَ  نِْعَمتَھُ  َویُتِمُّ  -
o والنعم معصیة واساءتھم تضر االسرة جمیعھا م أوالدنا أن علینا تعلی

 والحسنات تسر جمیع االھل 
o  علینا تحمیل االوالد المسؤولیة 
o   التركیز على  بل علیھیركز على شخصھ ال إذا أحب أحدا ولده حبا خاصا

سدوا. ء على تحقیق الصفة وال یتحافیتنافس األبناالصفة التي ھي سبب المحبة 
 دم اظھار المشاعر الزائدة الیھ. مع مراعات ع



ائِلِینَ  آیَاتٌ  َوإِْخَوتِھِ  یُوُسفَ  فِي َكانَ  لَقَدْ ) 7(آیة   لِلسَّ
 الحسنة المطالب من كثیر على وأدلة عبر لقد كان في یوسف وإخوتھ: -

o نتعلم من یوسف وإخوتھ ویكونون لنا عبر.  في ھذه القصة 
o سد. المرء یتعلم من الخیر والشر، من الصالح والمف 

 مھ السائلین فإن المقال، بلسان أو الحال بلسان عنھا سأل من لكل: آیات للسائلین -
 يف وال باآلیات، ینتفعون فال المعرضون وأما والعبر، باآلیات ینتفعون الذین

 .والبینات القصص
o  السائلین ھم الذین ینتفعون باآلیات والعبر 
o  األسئلة في ھذه القصة تكون سبب فتح اآلیات 
o یبیة واألمور الغ والشرع كون بالعقیدةللتدبر وال یؤال یكون في القصص الس

 بھا. ننبأالتي لم 
 

 ُمبِینٍ  َضَاللٍ  لَفِي أَبَانَا إِنَّ  ُعْصبَةٌ  َونَْحنُ  ِمنَّا أَبِینَا إِلَى أََحبُّ  َوأَُخوهُ  لَیُوُسفُ  قَالُوا ) إِذْ 8(آیة 
 بینھم فیماإخوتھ  إذ قالوا: -
 لیوسف وأخوه:  -

o المواقف تظھر الحقائقالقلب.  ء لھم مرض الحسد فيھؤال 
o یوسف وأخوه من أم واحدة 
o  ركزوا على شخص یوسف ولم یروا صفاتھ الحمیدةاإلخوة 

 : إلى أبینا أحب -
o  الشعور الوحید الذي ھو یكون الدافع في تحریك المرء الحب ھو 
o  لذلك المحبة من شروط ال الھ اال هللا 
o الصحیحة  علینا توجیھ األبناء للمحبة 
o  علینا أن نحببھم في هللا كي یعبدوه على أساس المحبة 
o  على المرء أن یشبع غریزة الحب لدي أوالده كي ال یدفعھم طلب المحبة الى

 فعل الحرام 
o قالوا أحب، أي یحبنا ولكن یحبھم أكثر 
o  على المرء عدم المقارنات بین شخصین أبدا 
o عدم مقارنة أنفسنا بالغیر 

 والشفقة بالمحبة علینا یفضلھما فكیف عة،جما: ونحن عصبة -
o أكبر ویعتمد علینا من غیر الصغار. عصبة: عصب، أي نحن األصل و 
o  أساس المشكلة كانت عقد المقارنات 
o  األبناء الصغار ھم لدرجة كبیرة من الحساسیة 
o  علینا عدم استبعاد الغیرة بین أي شخصین 
o  عدم العجب والتكبر 

 اه،نر موجب غیر من علینا فضلھما حیث بیِّن، خطأ لفيإن أبانا لفي ضالل مبین:  -
 .نشاھده أمر وال

o ) أي مغموس)  في+  ل+  إنأكدوا مشاعرھم بالمبالغة 



o  لم یكیدوا لألب، ولم یبینوا لألب مشاعرھم ولكن كادوا لیوسف وھذا یبین
 الجبن والضعف. 

o  احترام اآلباء 
o  عدم الجور وإصدار القرار واالتھام من غیر تبین 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )5(الدرس # 2017-07-12 تدبر سورة یوسف
 

 قَْوًما بَْعِدهِ  ِمنْ  َوتَُكونُوا أَبِیُكمْ  َوْجھُ  لَُكمْ  یَْخلُ  أَْرًضا اْطَرُحوهُ  أَوِ  یُوُسفَ  اْقتُلُوا) 9(آیة 
 َصالِِحینَ 

o ھ. خوة أرادوا االستحواذ على األب ولكن ُحرموا من محبتاإل ءھؤال 
o  ،على المرء إذا رأى في حیاتھ شيء ال یسره أن یلجأ الى التوبة واالستغفار

 وال یتھم الغیر ویكید لھم كي یخرجھم من حیاتھ. 
o  الذنب یجر ذنب وال یتوقف اال باالعتراف والتوبة واالستغفار 
o الحذر من خطوات الشیطان وآثار الذنوب 

 
 :یُوُسفَ  اْقتُلُوا -

o " وھذا یبین أنھم اخذوا القرار من غیر تفكیر اقتلوا" مباشرة من غیر مقدمات
 وبسرعة.

 : أَْرًضا اْطَرُحوهُ  أَوِ  -
o  :فیھا رؤیتھ من یتمكن ال بعیدة أرض في أبیھ عن غیبوهاطرحوه أرضا. 

 : 	:أَبِیُكمْ  َوْجھُ  لَُكمْ  یَْخلُ  -
o ال شغال وسفبی قلبھ اشتغل قد فإنھ والمحبة، بالشفقة علیكم ویقبل لكم، یتفرغ 
 لكم تفرغی
o .الوجھ یظھر ما في القلب 
o الذي یكلمھ. االنسان یوجھألدب أن من ا 
o شخص واحد.  معاملةاض القلوب قد ال تُظھر اال عند أمر 

 َصالِِحینَ  قَْوًما بَْعِدهِ  ِمنْ  َوتَُكونُوا -
o نم وتستغفرون هللا، إلى تتوبون: أي}  َْصالِِحینَ  قَْوًما{  الصنیع ھذا بعد من 

 علھ،لف تسھیال منھم الذنب صدور قبل التوبة على العزم فقدموا .ذنبكم بعد
 .لبعض بعضھم من وتنشیطا لشناعتھ، وإزالة

o بأن یعلم الذنب ویقترفھ نیة التوبة الالحقة Jوھذا سوء ظن با 
o من اللوم، یعطي نفسھ األعذار كي یعملھا.  ءالذي یرید الذنب وفیھ شي 
o ) ن) صالحیثم نكون من ال=>  نعمل الجرمتناقض في الشخصیة 
o بولیست خطة نضعھا لتسھیل فعل الذنو بة واالستغفار توفیق من هللا فقطالتو 
o  تغییر االقدار الصعبة لیس سببا للصالح، بل األقدار كلھا تعیین المرء على

 اإلصالح. 
o  .اقتحام كل عقبات الحیاة سبب في التقدم والصالح والعلو 

 
 
 
 



یَّا بَْعضُ  یَْلتَقِْطھُ  اْلُجبِّ  تِ َغیَابَ  فِي َوأَْلقُوهُ  یُوُسفَ  تَْقتُلُوا َال  ِمْنُھمْ  قَائِلٌ  قَالَ ) 10(آیة   إِنْ  َرةِ السَّ
 فَاِعلِینَ  ُكْنتُمْ 
 ِمْنُھْم:  قَائِلٌ  قَالَ  -

o تبعیده أو قتلھ أرادوا الذین یوسف إخوة من 
 : یُوُسفَ  تَْقتُلُوا َال  -

o تل،ق غیر من أبیھ عن بتبعیده یحصل والمقصود وأشنع، إثما أعظم قتلھ فإن 
 . تلقوه بأن تبعیده إلى توصلوا ولكن

یَّاَرةِ  بَْعضُ  یَْلتَقِْطھُ  اْلُجبِّ  َغیَابَتِ  فِي َوأَْلقُوهُ  -  فَاِعلِین: ُكْنتُمْ  إِنْ  السَّ
o نھأ على بل بشأنكم، یخبر ال أنھ على وتتوعدوه}  ْاْلُجبِّ  َغیَابَةِ  فِي{  تلقوه 

یَّاَرةِ  بَْعضُ  یَْلتَقِْطھُ {  أن ألجل منكم، آبق مملوك عبد  انامك یریدون الذین}  ْالسَّ
 في اھموأتق وأبرھم یوسف، في رأیا أحسنھم القائل وھذا .فیھ فیحتفظون بعیدا،
 بھ یدفع الخفیف والضرر بعض، من أھون الشر بعض فإن القضیة، ھذه

 (تفسیر السعدي). الثقیل الضرر
o .على المرء عدم رفض رأي الغیر بل إعطاء حلول أخرى 
o  غیابة: ظلمة 
o الجب: البئر الذي ال ماء فیھ 
o ات حیاتنا سبب في رفع درجاتنا. كل ظلم 
o  .لیس كل ما یراه الناس بال قیمة ھو كذلك 
o  أصحاب الباطل یخططون لما یریدون، أصحاب الحق أولى بالتخطیط

 واإلحسان والتنظیم. 
 

 لَنَاِصُحونَ  لَھُ  َوإِنَّا یُوُسفَ  َعلَى تَأَْمنَّا َال  لَكَ  َما أَبَانَا یَا قَالُوا) 11(آیة 
 نا: قالوا یا أبا -

o اسلوب االنتماء الى أبیھم 
 :یُوُسفَ  َعلَى تَأَْمنَّا َال  لَكَ  َما -

o لَىعَ  تَأَْمنَّا َال  لَكَ  َما أَبَانَا یَا: { ألبیھم مقصدھم إلى متوصلین یوسف، إخوة قال 
 یوسف، على منا الخوف یدخلك شيء ألي: أي}  ْلَنَاِصُحونَ  لَھُ  َوإِنَّا یُوُسفَ 
 (تفسیر السعدي) موجب؟ وال سبب غیر من

o  االب بالذنب بعدم ثقتك فینا.  شعروالك: ما 
 : لَنَاِصُحونَ  لَھُ  َوإِنَّا -

o ال مالسال علیھ یعقوب أن على یدل وھذا ألنفسنا، نود ما لھ نود علیھ، مشفقون 
 .ونحوھا للبریة إخوتھ مع یذھب یوسف یترك

o  :لناصحون"  قدمواألبیھم وحبھ بالدین والنصح  مبمعرفتھناصحون" 
o فسھم بوجود شوائب في نیتھم. نفوا التھمة عن أن 
o ھ ینظر الى ما یحب. أحدھم بأنمن اخذ موافقة  الذي یریدسلوب ھذا ا 

 
 



 لََحافِظُونَ  لَھُ  َوإِنَّا َویَْلَعبْ  یَْرتَعْ  َغًدا َمَعنَا أَْرِسْلھُ ) 12(آیة 
 أرسلھ معنا:  -

o لم یكن یرسلھ معھم من قبل 
 : یرتع -

o ویستأنس البریة في یتنزه 
 غداً:  -

o طاء فرص طویلھ ألخذ القرار. عدم إع 
 وإنا لھ لحافظون:  -

o  أكدوا ما قالوا 
o ،یریده أذى من ونحفظھ سنراعیھ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ) 6(الدرس # 2017-07-17 تدبر سورة یوسف
 

 : (12-1)مراجعة 
 

 ))اخوتك((ال تقصص رؤیاك على 
 في الحیاة استعینوا بقضاء حوائجكم بالكتمان  -

 
 ا لك كیدا)) ((فیكیدو

 م یؤجرون علیھ أصحاب الحق ھم أحق بأن یخططوا للخیر، وھ -
 

 َغافِلُونَ  َعْنھُ  َوأَْنتُمْ  الذِّْئبُ  یَأُْكلَھُ  أَنْ  َوأََخافُ  بِھِ  تَْذَھبُوا أَنْ  لَیَْحُزنُنِي إِنِّي قَالَ ) 13(آیة 
 

 المشاعر األساسیة في النفوس:  -
o  تقرب الى هللا=> من فوات الفرص للالحزن 
o من عقاب هللا  الخوف <= 
o  بفضل هللالفرح <= 
o  إذا انتحكت حرمات هللالغضب <= 

 المشاعر أعطیت لإلنسان أن یتعلق باJ ویحبھ  -
متوازن یستخدم مشاعره لغیر هللا والمؤمن متوازن ألنھ یستخدم الغیر االنسان  -

 مشاعره J تعالى 
 المشاعر إذا زادت ألي شيء قد تصل الى درجة التعلق  -
 إني لیحزنني:  -

o  في نفس الوقتاألب اتخذ القرار 
o  بین یقل "ال" مع علمھ بھم وحسدھم لیوسف ولكن یعقوب علیھ السالم لم

 األسباب بمنعھ للذھاب معھم. 
o المشاعر ال یقدح في الرجولة والنبوة إظھار 
o من غیر  على الوالدین أن یظھروا محبتھم وشوقھم الى األوالد بالتوازن

 مبالغة
o تعطي العالقات روح  المشاعر 
o أمر طبیعيالخوف والحزن اظھار جدیدة عند تجارب ال 
o الحزن یأتي من الفراق 

 أن تذھبوا بھ:  -
o  سھ التھوین على نفولم یقل "أن تأخذوه" بل قال "تذھبوا بھ" فیھ من االیجابیة 
o ال نكون  –تركھ یك ن یحزنون على أمر ما تفعلھ علإذا علم المرء أن األبوی

 انھما سببا في احز
o  وعدم لم یقل "إني أخاف" بل انتقى الكلمات مراعاتا لمشاعرھم وعطاھم الثقة

 االتھام 



  :الذِّْئبُ  یَأُْكلَھُ  أَنْ  أََخافُ وَ  -
o "لم یقل أخاف علیھ منكم، بل ذكر شخص ثالث "الذئب 
o ) من التعدي أن نفسر نوایا المؤمن یأخذ بالظاھر وال یدخل في نوایا الناس

 )الناس
o ن یعامل المنافقین بالظاھر النبي صلى هللا علیھ وسلم، كا 
o اقوال اآلباء  األبناء یستخدمون 
o  اآلخرین أفكار سلبیة (خصوصا األم ألبنائھا) عدم إعطاء 

 وأنتم عنھ غافلون:  -
o  َد كل االتھامات عنھم  بَعَّ
o ال یعطي أحدھم  ازنین في التعامل بین األبناء أنعلى اآلباء ان یكونوا متو

 الكراھیة بینھم.  فكرة عن اآلخرین فیكون سبب في
o األبناء استمعوا الى األب الى اآلخر ولم یقاطعوه 

 
 لََخاِسُرونَ  إًِذا إِنَّا ُعْصبَةٌ  َونَْحنُ  الذِّْئبُ  أََكلَھُ  لَئِنْ  قَالُوا) 14(آیة 

 
 قالوا:  -

o لََخاِسُرونَ  إًِذا إِنَّا ُعْصبَةٌ  َونَْحنُ  الذِّْئبُ  أََكلَھُ  لَئِنْ  قَالُوا 
 : نحن عصبةو لئن أكلھ الذئب -

o حفظھ، على حریصون جماعة،: أي  
o .یبین الكبر والعجب الذي في أنفسھم 

 :  ْلََخاِسُرونَ  إًِذا إِنَّا  -
o علیھ وغلبنا الذئب أكلھ إن منا یرجى نفع وال فینا خیر ال. 
o حینئذ سمح الموانع، وعدم إلرسالھ، الداعیة األسباب ألبیھم مھدوا فلما 

 (تفسیر السعدي) .أنسھ ألجل معھم بإرسالھ
 
ا) 15ة (آی  ِرِھمْ بِأَمْ  لَتُنَبِّئَنَُّھمْ  إِلَْیھِ  َوأَْوَحْینَا اْلُجبِّ  َغیَابَتِ  فِي یَْجَعلُوهُ  أَنْ  َوأَْجَمُعوا بِھِ  َذَھبُوا فَلَمَّ
 یَْشُعُرونَ  َال  َوُھمْ  َھَذا
 فلما ذھبوا بھ:  -

o  بلطف وإیجابیة 
 وأجمعوا:  -

o الجب غیابة في یجعلوه أن على عزموا 
o لھ والتخطیطعون أمورھم في الباطل أھل الباطل یجم 
o  م لعلى المؤمنین أن یعزموا في فعل الخیر وال یتراجعوا ((یا أیھا الذین آمنوا

 تقولون ما ال تفعلون))
 أن یجعلوه:  -

o  عند التخطیط قالوا "ألقوه" وعند التنفیذ "أن یجعلوه" وھذا یبین أن المشاعر
 في بدایتھا أقوى ومع الوقت یقل. 



o ن فترة ثالثة أیام للرجوع لذلك للمتخاصمی 
 :اْلُجبِّ  َغیَابَتِ  يفِ  -

o البئر مظلم 
 یَْشُعُرونَ  َال  َوُھمْ  َھَذا بِأَْمِرِھمْ  لَتُنَبِّئَنَُّھمْ  إِلَْیھِ  َوأَْوَحْینَا -

o لَتُنَبِّئَنَّھُمْ {  الحرجة، الحال تلك في وھو إلیھ أوحى بأن بھ لطف هللا إن ثم 
 عن وإخبار لھم، معاتبة منك سیكون: أي}  ُعُرونَ یَشْ  َال  َوھُمْ  ھََذا بِأَْمِرِھمْ 
 وقع مما سینجو بأنھ لھ، بشارة ففیھ األمر، بذلك یشعرون ال وھم ھذا، أمرھم
 .األرض في لھ والتمكین العز وجھ على وإخوتھ بأھلھ سیجمعھ هللا وأن فیھ،

 (تفسیر السعدي)
o  ھنا یبین إن مع العسر یسرى 
o  ،ما ال یحس بھ غیره لھ من لطف هللالذي یقع علیھ االقدار الصعبة  
o  یناقشھ مع غیره، ألن الناس لیس لھم من  أالعلى الذي لھ مصائب أو مشاكل

 الیسر الذي یحصل للذي في المشكلة 
o الشكوة لغیر هللا مذلة 

 لتنبأنھم:  -
o  سوف تُخبرھم 

 : وھم ال یشعرون بأمرھم ھذا -
o بمكرھم ھذا 
o  الي وال تذلیل، لم یقل هللا تعوحي هللا كان بلطف وإیجابیة ولیس فیھ من االتھام

 بل "بأمرھم""بمكرھم" 
o مبعد مرور السنین لم یذكر یوسف علیھ السالم البئر ((الذي ھو من أصعب أیا 

ون بل ذكر الماضي فقط یك الماضي بالسلبیةحیاتھ)) فعلینا عدم العتاب وذكر 
 للتوبة واالستغفار فقط.

 
 ُكونَ یَبْ  ِعَشاءً  أَبَاُھمْ  َوَجاُءوا) 16(آیة 
 و:  -

o  بعد فعلھم بإلقائھ في البئر وبیعھ جاءوا الى أباھم 
 : أباھم جاءوا -

o عادتھم عن متأخرا إتیانھم لیكون 
 عشاء:  -

o  جاءوا في وقت متأخر عن عادتھم 
o  متعبافي العشاء تعابیر الوجوه ال تظھر واألب قد یكون 
o  أكثر الجرائم تحصل باللیل 
o شوع واإلخالص وقد یستخدم في عشاء قد یستخدم ألفضل العبادات مع الخ

 الجرائم
o  حدیث: كراھیة الكالم بعد العشاء 
o  :علینا اتباع السنة واتباع الجدول الیومي 



v  عدم النوم بعد الفجر 
v  عند االستطاعةالعشاء صالة تأخیر 
v  النوم بعد العشاء 

 یبكون:  -
o  الذین یكیدون قد یصلون الى درجة التمثیل لآلخر أن یصدقھ 
o اء االنسان عنده قدرة على تمثیل البك 
 أنواع البكاء:
o  .حدیث: عین تبكي في خشیة هللا ال تمسھا النار 
o  السماء واألرض تبكي لموت المؤمنین 

 
 تَ أَنْ  َوَما الذِّْئبُ  فَأََكلَھُ  َمتَاِعنَا ِعْندَ  یُوُسفَ  َوتََرْكنَا نَْستَبِقُ  َذَھْبنَا إِنَّا أَبَانَا یَا قَالُوا) 17(آیة 

 َصاِدقِینَ  اُكنَّ  َولَوْ  لَنَا بُِمْؤِمنٍ 
 

ادي في الذنب وعدم الرجوع الخطأ التممن ف تابوا من ھذا الذنب، أخوان یوس -
 بالتوبة واالعتراف الى هللا.

قع الفأس في الرأس ال ینفع الندم ون إذا أن یكون حذر قبل اتخاذ القرار أل على المرء -
 . حوالنص

 
 قالوا یا أبانا:  -

o  ،یرھا (مكر => كذبة => كذبة ثاني)غمعصیة تؤدي الى اذا لم یتب المرء 
علیھ وسلم : أیكون المؤمن جبانا ؟ قیل لرسول هللا صلى هللا الكذب من أشد الذنوب (حدیث: 

قال : نعم ، فقیل لھ : أیكون المؤمن بخیال ؟ فقال : نعم ، فقیل لھ : أیكون المؤمن كذابا ؟ فقال 
 )" : ال

 
 نا ذھبنا نستبق: إ -

o أو ام،األقد على إما}  نَْستَبِقُ  َذھَْبنَا إِنَّا أَبَانَا یَا{  - كاذب متعذرین بعذر - فقالوا 
 والنضال بالرمي

o ھ واستباق فياالستباق للمؤمن یجب أن یكون في الوصول الى مغفرة من رب 
 لخیرات ا
o  ولھحاالستباق یجعل المرء تركیزه جمیعھا على السباق فال یبالي بما یحصل  

  عند متاعنا:  یُوُسفَ  َوتََرْكنَا  -
o وراحة لھ توفیرا 

 : الذِّْئبُ  فَأََكلَھُ  َمتَاِعنَا -
o استباقنا في عنھ غیبتنا حال في 

 
 
 



 ) 7(الدرس # 2017-07-19 تدبر سورة یوسف
 

 تَ أَنْ  َوَما الذِّْئبُ  فَأََكلَھُ  َمتَاِعنَا ِعْندَ  یُوُسفَ  َوتََرْكنَا نَْستَبِقُ  َذَھْبنَا إِنَّا أَبَانَا یَا قَالُوا )17(آیة 
 َصاِدقِینَ  ُكنَّا َولَوْ  لَنَا بُِمْؤِمنٍ 

 كبرتنا في تقبل اآلراء والنصائح وال یسعلى المرء أن یتقبل النصائح ویكون ھینا ولی -
 

 نم قلبك في لما تصدقنا ال أنك والظاھر العذر، بھذا تعذرنا: أي لنا: وما أنت بمؤمن -
 (تفسیر السعدي).علیھ الشدیدة والرقة یوسف، على الحزن
o االیمان یستخدم فقط بالغیب قالوا وما أنت بمؤمن لنا : 
o ألجلنا لنا : 
o  :مان في ھذه اآلیة بمعنى صادق . االی٢. صادق ١مؤمن 
o لىهللا تعالى مؤمن، یصدق وعوده سبحانھ وتعا 
o  علینا طلب األمان من هللا األمان، فهللا تعالى یعطي المؤمنین 
o  صادق وعنده األمان Jالمؤمن با 
o  الكافر لیس لھ أمان 

 ولو كنا صادقین:  -
o  اعترفوا بھذه الجملة بكذبھم ((ولو كنا)) أي لسنا صادقین 
o من كیس فطن وال یلدغ من جحر واحد مرتین المؤ 

 
لَتْ  بَلْ  قَالَ  َكِذبٍ  بَِدمٍ  ِمیِصھِ قَ  َعلَى َوَجاُءوا) 18(آیة  ُ  َجِمیلٌ  فََصْبرٌ  أَْمًرا أَْنفُُسُكمْ  لَُكمْ  َسوَّ  َوهللاَّ

 تَِصفُونَ  َما َعلَى اْلُمْستََعانُ 
 لیس ھناك جریمة كاملة، دائما توجد فجوات  -
 وجاءوا:  -

o یبین أنھم بعد تفكیر وتخطیط وبصعوبة جاءوا بالدلیل 
o بل جمیعھم لم یأتي بالقمیص واحد منھم 

 على قمیصھ:  -
o  "دم مقتول یكون من داخل القمیص ولیس من فوقھ!!! "على 
o  قمیص المأكول ال یكون من السھل نزعھ من جسده 

 : كذب بدم -
o  (دم نكرة) دم شاه 
o  هللا تعالى الشھید الرقیب السمیع البصیر العلیم 

 : قَالَ   -
o تذلیل وفقط لیعینھم على ب في الرد علیھم من غیر تنقیص وتوازن یعقو

 تزكیة أنفسھم تربیتھم و
o  قال من غیر فاصل وفترة تفكیر بل رد علیھم وھذا أفضل طریقة للتربیة أن

 نصحح األبناء في المواقف التي تمر علیھم. 
o  تكون في حینھا  لھ تربیة هللالذلك كل ما زاد إیمان المرء 



 الالحق)  واثبات(نفي السابق  أي لیس األمر كما قلتم:  بَلْ  -
o قل "ال" لم ی 
o  في التربیة علینا عدم االتھام 

 
لَتْ  -  من أفعال النفس التسویل: َسوَّ

o وبینھ بیني التفریق في قبیحا أمرا أنفسكم لكم زینت 
 اللوم للنفس: أَْمًرا أَْنفُُسُكمْ  لَُكمْ  -

o  لكم: أي ھذا الفعل جمیعھ لكم ولمصلحتكم 
o وھكذا أفضل تربیة  لم یلومھم بل الم أنفسھم 
o یدا" بل قال "أمرا" ولم یقل "ك 

 
 : في القرآن "سولت"

لَتْ  بَلْ  قَالَ  :83سورة یوسف  ُ  َعَسى َجِمیلٌ  فََصْبرٌ  أَْمًرا أَْنفُُسُكمْ  لَُكمْ  َسوَّ  ِھمْ بِ  یَأْتِیَنِي أَنْ  هللاَّ
 اْلَحِكیمُ  اْلَعلِیمُ  ھُوَ  إِنَّھُ  َجِمیًعا

 
ُسولِ  أَثَرِ  ِمنْ  قَْبَضةً  فَقَبَْضتُ  ھِ بِ  یَْبُصُروا لَمْ  بَِما بَُصْرتُ  قَالَ  :96سورة طھ   َوَكَذلِكَ  فَنَبَْذتُھَا الرَّ

لَتْ   نَْفِسي لِي َسوَّ
 

 نةالمح ھذه على أصبر أني وھي بھا، القیام على سأحرص فوظیفتي أنا أما: فََصْبرٌ   -
 ر السعدي)ی. (تفسجمیال صبرا
o  صبٌر: لم یدعي كونھ صابرا وھذا یبین تواضعھ 
o یتكلم كثیرا  أالعلى المرء لمحن قلل الكلمات، وھذا یبین أن في ا 

 لك،ذ على اJب وأستعین الخلق، إلى والتَّشكِّي السخط من سالما جمیال صبرا :َجِمیلٌ  -
 ر السعدي)ی(تفس األمر نفسھ ھذا من فوعد وقوتي، حولي على ال

 
 جمیل في القرآن:

لَتْ  بَلْ  قَالَ  :83سورة یوسف  ُ  َعَسى َجِمیلٌ  فََصْبرٌ  أَْمًرا أَْنفُُسُكمْ  لَُكمْ  َسوَّ  ِھمْ بِ  یَأْتِیَنِي أَنْ  هللاَّ
 اْلَحِكیمُ  اْلَعلِیمُ  ھُوَ  إِنَّھُ  َجِمیًعا

 
ْنیَا اْلَحیَاةَ  تُِرْدنَ  ُكْنتُنَّ  إِنْ  ِألَْزَواِجكَ  قُلْ  النَّبِيُّ  أَیُّھَا یَا: 28األحزاب   َمتِّْعُكنَّ أُ  فَتََعالَْینَ  َوِزینَتَھَا الدُّ

ْحُكنَّ   َجِمیًال  َسَراًحا َوأَُسرِّ
 

 َجِمیًال  َصْبًرا اْصبِرْ فَ  :5المعارج 
 
 َجِمیًال  ھَْجًرا َواْھُجْرھُمْ  یَقُولُونَ  َما َعلَى َواْصبِرْ : 10لمزمل ا
 



َماَواتِ  َخلَْقنَا َوَما :85الحجر  اَعةَ  َوإِنَّ  بِاْلَحقِّ  إِالَّ  بَْینَھَُما َوَما َواْألَْرضَ  السَّ  فَاْصفَحِ  َآلتِیَةٌ  السَّ
ْفحَ   اْلَجِمیلَ  الصَّ

 
-  ُ  .وقوتي حولي على ال ذلك، على اJب وأستعین: تَِصفُونَ  َما َعلَى اْلُمْستََعانُ  َوهللاَّ

o  لم یخسر بسبب ابن واحد تربیة الباقین بل كان خیر مربي في أصعب
 بتوازن والمواقف في حیاتھ 

o  ھو الجري وراء السراب ألن الدنیا لم تكمل لألنبیاء الحلم في تكمیل الحیاة
 فكیف لنا؟؟

 
وهُ  ُغَالمٌ  َھَذا بُْشَرى یَا قَالَ  َدْلَوهُ  فَأَْدلَى َواِرَدُھمْ  فَأَْرَسلُوا َسیَّاَرةٌ  َوَجاَءتْ ) 19(آیة   َوأََسرُّ

ُ  بَِضاَعةً   یَْعَملُونَ  بَِما َعلِیمٌ  َوهللاَّ
 حتى مكث، ما الجب في یوسف مكث -

 
 مصر تریدتسیر و قافلة :وجاءت َسیَّاَرةٌ  -

o ل لھ مخرجا وھذا یبین، ومن یتقي هللا، یجع 
 :َدْلَوهُ  فَأَْدلَى َواِرَدُھمْ  فَأَْرَسلُوا -

o  ھناك شخصیات في القصة لھم أثر كبیر في حیاة یوسف ولكن لم یذكروا
باألسماء، وكذلك نحن في حیاتنا ال ندري من یكون سببا في خالصنا ونجاتنا 

 بل علینا الثقة بتدبیر هللا تعالى.
 واردھم:  -

o األشخاص ألن كل أحد لھ تأثیر في تربیتنا علینا عدم تحقیر األعمال و
 واصالحنا 

 .وخرج السالم علیھ یوسف فیھ فتعلق: َدْلَوهُ  فَأَْدلَى -
o وھذا عمل عملھ من غیر نیة إخراجھ  
o  علینا أن نقول الخیر ونسارع في فعل الخیر، قد نكون سبب في انقاذ شخص

 جعلنا مفاتیح الخیر. أو حتى أمة بكلمة واحدة ال نلقي لھا بال. نسأل هللا أن ی
o  .علینا استخدام األسباب واالمساك بھا 

 نفیس غالم ھذا: وقال استبشر: ُغَالمٌ  َھَذا بُْشَرى یَا قَالَ  -
وهُ  -  .منھم السیارة فاشتراه منھ، قریبا إخوتھ وكان: بَِضاَعةً  َوأََسرُّ

o بأنھم استُدِرجوا بتنفیذ خطتھم كما مجيء السیارة اختبار إلخوة یوسف ،
 .واأراد

-  ُ  : یَْعَملُونَ  بَِما َعلِیمٌ  َوهللاَّ
 

اِھِدینَ  ِمنَ  فِیھِ  َوَكانُوا َمْعُدوَدةٍ  َدَراِھمَ  بَْخسٍ  بِثََمنٍ  َوَشَرْوهُ ) 20(آیة   الزَّ
 

o یكن مل ألنھ بقولھ فسره جدا، قلیل: أي}  بَْخسٍ  بِثََمنٍ {  منھم، السیارة فاشتراه 
 معنىوال ثمنھ، أخذ في قصد لھم یكن ولم أبیھ، عن وإبعاده تغییبھ إال قصد لھم



وا أن عزموا وجدوه، لما السیارة أن: ھذا في  جملة من ویجعلوه أمره، یُِسرُّ
 فاشتروه منھم، أبق عبد أنھ فزعموا إخوتھ جاءھم حتى معھم، التي بضائعھم
 لسعدي)ر ای(تفس .أعلم وهللا یھرب، لئال فیھ منھم واستوثقوا الثمن، بذلك منھم

o ھ قیمة. لیس كل ما رآه الناس بال قیمة ھو لیس كل ما بیع برخیص لیس ل
 كذلك. موازین الناس لیس لھ عدل. 

 


