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 : یوسف وسورة ھود سورة بین الربط
 َعلَْیھِ  َوتََوكَّلْ  فَاْعبُْدهُ  كُلُّھُ  اْألَْمرُ  یُْرَجعُ  َوِإلَْیھِ  َواْألَْرِض  السََّماَواتِ  َغْیبُ  َوِ<َِّ : ھود سورة نھایة
ا ِبغَاِفلٍ  َربُّكَ  َوَما  تَْعَملُونَ  َعمَّ

 
 األوامر من وسلم، علیھ هللا صلى النبي شیبت التي ھود سورة نھایة في تعالى ذكر

 :تعالى ذكر ثم من. هللا من الصارمة والنواھي
o یوسف سورة محور( كلھ األمر یرجع إلیھ ( 
o فاعبده  
o علیھ وتوكل   

 
  :یوسف سورة محور
  هللا بتدبیر الثقة .1
  االحسان=  الصبر+  التقوى .2
  جوالفر الشدة بین شدید تالزم .3
 األمل .4
  وتربیتھ تدبیره في هللا لطف .5
  باr الظن حسن .6
 : خطیر لثالوث معالجة السورة .7

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

 
  الشرعیة سیاسةال قواعد .8

  الشورى -
 التخطیط -
  النظر بُعد -
 العدل -

 
 :یوسف سورة في المحوریة اآلیة

 اْلُمْحِسِنینَ  أَْجرَ  یُِضیعُ  الَ  ا<ََّ  فَإِنَّ  َویَْصِبرْ  تَّقِ یَ  َمنْ  ِإنَّھُ ) 90 آیة(
  اإلحسان درجة الى الوصول أسباب من والصبر التقوى -
 )االحسان=  الصبر+  التقوى( -

 



 : السورة في" محسنین" ذكر
 
ا) 22(  ِسِنینَ اْلُمحْ  نَْجِزي َوَكذَِلكَ  َوِعْلًما ُحْكًما آتَْینَاهُ  أَشُدَّهُ  بَلَغَ  َولَمَّ

 العزیز بیت في محسن -
 والعلم الحكم=  المحسنین جزاء -

 
ْجنَ  َمعَھُ  َودََخلَ ) 36(  أََراِني ِإنِّي اْآلَخرُ  َوقَالَ  َخْمًرا أَْعِصرُ  أََراِني ِإنِّي أََحدُھَُما قَالَ  فَتَیَانِ  الّسِ

ْ  نَبِّئْنَا ِمْنھُ  الطَّْیرُ  تَأْكُلُ  ُخْبًزا َرأِْسي فَْوقَ  أَْحِملُ   اْلُمْحِسِنینَ  ِمنَ  نََراكَ  ِإنَّا ِویِلھِ ِبتَأ
  السجن في محسن -
 السراء في فقط ولیس الضراء في یبین المرء احسان -

 
ُ  اْألَْرِض  ِفي ِلیُوسُفَ  َمكَّنَّا َوَكذَِلكَ ) 56( أ  َوالَ  ءُ نََشا َمنْ  ِبَرْحَمِتنَا نُِصیبُ  یََشاءُ  َحْیثُ  ِمْنَھا یَتَبَوَّ

 ِنینَ اْلُمْحسِ  أَْجرَ  نُِضیعُ 
 
 اْلُمْحِسِنینَ  ِمنَ  نََراكَ  ِإنَّا َمَكانَھُ  أََحدَنَا فَُخذْ  َكِبیًرا َشْیًخا أَبًا لَھُ  ِإنَّ  اْلعَِزیزُ  أَیَُّھا یَا قَالُوا) 78(

  لكالمُ  عندو العزیز وبیت السجن في حاالتھ، كل في محسن ھو -
 االحسان علیھ یظھر المحسن -

 
 اْلُمْحِسِنینَ  أَْجرَ  یُِضیعُ  الَ  ا<ََّ  فَإِنَّ  رْ َویَْصبِ  یَتَّقِ  َمنْ  ِإنَّھُ ) 90(

  والصبر بالتقوى االحسان على حصل -
 
سُلُ  اْستَْیأَسَ  ِإذَا َحتَّى) 110( يَ  نَْصُرنَا َجاَءھُمْ  كُِذبُوا قَدْ  أَنَُّھمْ  َوَظنُّوا الرُّ  َردُّ یُ  َوالَ  نََشاءُ  َمنْ  فَنُّجِ

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

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

 
 :یوسف سورة في منھا ٤ ذُكر رؤى ٧ القرآن في ذكر

 
ُ  یُِریَكُھمُ  ِإذْ : 43) األنفال(  اْألَْمرِ  يفِ  َولَتَنَاَزْعتُمْ  لَفَِشْلتُمْ  َكِثیًرا أََراَكُھمْ  َولَوْ  قَِلیًال  َمنَاِمكَ  ِفي ا<َّ

 الصُّدُورِ  ِبذَاتِ  َعِلیمٌ  ِإنَّھُ  َسلَّمَ  ا<ََّ  َولَِكنَّ 
  وسلم علیھ هللا صلى النبي رؤیة -

 
 اذَامَ  فَاْنظُرْ  أَْذبَُحكَ  أَنِّي اْلَمنَامِ  ِفي أََرى ِإنِّي بُنَيَّ  یَا قَالَ  السَّْعيَ  َمعَھُ  بَلَغَ  افَلَمَّ  )102 الصافات(

ُ  َشاءَ  ِإنْ  َستَِجدُِني تُْؤَمرُ  َما اْفعَلْ  أَبَتِ  یَا قَالَ  تََرى اِبِرینَ  ِمنَ  ا<َّ  الصَّ
 السالم علیھ إبراھیم الخلیل رؤیة -

 
 : یوسف سورة أقسام

 
 (3-1) القرآن تصفا .1

 (101-4)  یوسف قصة .2

 (111-102) الخاتمة .3

a. 102)  وسلم علیھ هللا صلى محمد نبوة على دلیل یوسف قصة-
104) 

b. (110-105) المشركین إعراض 
c. (111) القرآن قصص من الحكمة 

 
 
 
 



 
 اْلُمبِینِ  اْلِكتَابِ  آیَاتُ  تِْلكَ  الر) 1 آیة(
 

 :آیات تلك -
o القرآن لھذا التعظیم  
o شيء على تدلك ماتعال ھي آیات 

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

 :مبین -
o ظاھر نٌ یِّ بَ  واضح 
o لعربیةا باللغة بآیاتھ التربیة في استخدامھ علینا مبین القرآن نا معرفة بعد 
o التعظیم عدم یظھر المرئیة األفالم في القرآن قصص رؤیة  
o وتفصیل بوضوح نتكلم أن علینا لذلك مبین لقرآنا . 

 
 تَْعِقلُونَ  لَعَلَّكُمْ  َعَربِی]ا قُْرآنًا أَْنَزْلنَاهُ  إِنَّا) 2 آیة(
 

 : إنا -
o نفسھ عظم تعالى هللا  

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

v القدر لیلة في الدنیا سماء الى المحفوظ اللوح من  
v منجما نزل وسلم علیھ هللا صلى النبي الى الدنیا سماء من  <=

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

o أیضا ویُقرأ باكُت فھو 
  : عربیا -

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

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

 .أكمل حال الى حال



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} تَْعِقلُوَن ْ لَعَلَّكُم 
 .وأكمل منھا أعلى أحوال إلى حال من فتنتقلون أذھانكم،

 
 كُْنتَ  َوإِنْ  اْلقُْرآنَ  َھذَا إِلَْیكَ  أَْوَحْینَا بَِما اْلقََصِص  أَْحَسنَ  َعلَْیكَ  نَقُصُّ  نَْحنُ ) 3 آیة(

 اْلغَافِِلینَ  لَِمنَ  قَْبِلھِ  ِمنْ 
 

 : نحن -
o تعظیم  

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

 . السالم
 : اْلقُْرآنَ  َھذَا إِلَْیكَ  أَْوَحْینَا بَِما -

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

 :اْلغَافِِلینَ  لَِمنَ  قَْبِلھِ  ِمنْ  كُْنتَ  َوإِنْ   -
o جعلناه ولكن إلیك، هللا یوحي أن قبل اإلیمان وال الكتاب ما تدري كنت ما 

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

 رآن،الق ھذا مثل الكتب من شيء في القصص من یوجد فال اإلطالق، على
 الحسنة العجیبة القصة وإخوتھ، وأبیھ یوسف، قصھ ذكر
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 َواْلقََمرَ  َوالشَّْمسَ  َكْوَكبًا َعَشرَ  أََحدَ  َرأَْیتُ  إِنِّي أَبَتِ  یَا ِألَبِیھِ  یُوسُفُ  قَالَ  إِذْ ) 4 آیة(

 َساِجِدینَ  ِلي َرأَْیتُُھمْ 
 

 : ألبیھ یوسف الق إذ -
o ألبیھ االبن استشارة 
o ألبنائھم اآلباء استماع  
o اإلرشاد في زیادة مع األمور في شاورونا إذا أطفالنا ننصح أن علینا 
o سألھ ما على السائل یزید المحسن صیحة،الن طلب عند 
o مھم أمر وجود حال في مسئولال الى یلجأ أن المرء على. 

 : أبت یا -
o واالحترام بالقر یظھر باألبوة النداء  

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

 : رأیت -
o العین كرؤیة ظاھرة تكون الرؤیا  

  : كوكبا عشر أحد -
o األخوة  

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

 : والقمر -
o األب  

 : ساجدین لي رأیتھم -
o وتواضعھ العجب عدم یبین وھذا ةالجمل في السجود یقدم لم  

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

v ألمره تسھیال 



v استعداد  
v لطفا  
v احسانا  

o للمرء هللا لطف یبین أیضاو  
 
 انِ ِلْإلِْنسَ  الشَّْیَطانَ  إِنَّ  َكْیدًا لَكَ  فَیَِكیدُوا إِْخَوتِكَ  َعلَى ُرْؤیَاكَ  تَْقُصصْ  الَ  بُنَيَّ  یَا قَالَ ) 5 آیة(

 ُمبِینٌ  َعدُوٌّ 
 

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

 . باالبتالء اال یكون
 :قال -

o االستماع حسن یبین  
o اإلجابة سرعة یبین  

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

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

  المستقبل
o الناس عیوب ستر( قلوبھم أمراض بإظھار الناس یفتن أال المرء على ( 
o الواحدة المھنة أصحاب بین موجود التحاسد  
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 آلِ  َوَعلَى َعلَْیكَ  ھُ نِْعَمتَ  َویُتِمُّ  اْألََحاِدیثِ  تَأِْویلِ  ِمنْ  َویُعَلُِّمكَ  َربُّكَ  یَْجتَبِیكَ  َوَكذَِلكَ ) 6 آیة(

َھا َكَما یَْعقُوبَ   َحِكیمٌ  َعِلیمٌ  َربَّكَ  إِنَّ  َوإِْسَحاقَ  إِْبَراِھیمَ  قَْبلُ  ِمنْ  أَبََوْیكَ  َعلَى أَتَمَّ
 

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

 . الشكر
o ھمل تعالى هللا عطاء الى أوالدنا في التي الجلیلة الصفات ننسب أن علینا .

 . هللا بأسماء ونربطھم
o التربیة في تستخدم" الحكیم العلیم الرب" هللا أسماء 
o ھو ھتربیت الى بل الناس أفعال الى یلتفت ال ھیجعل" ربك" هللا أن معرفتھ . 
o الظن حسن األمل، المرء یعطي الحكیم، العلیم معرفة ،rهللا بوعود االمل با  
o الحیاة اختبارات في متوازنة نفسیات لھم تولد هللا بأسماء األبناء ربط.  

 
 األحادیث إلیھ تؤول ما وبیان الرؤیا، تعبیر من: اْألََحاِدیثِ  تَأِْویلِ  ِمنْ  َویُعَلُِّمكَ  -

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

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

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

 : یَْعقُوبَ  آلِ  َوَعلَى َعلَْیكَ  نِْعَمتَھُ  َویُتِمُّ  -



o والنعم جمیعھا االسرة تضر واساءتھم معصیة أن أوالدنا تعلیم علینا 
  االھل جمیع تسر والحسنات

o المسؤولیة االوالد تحمیل علینا  
o  على التركیز علیھ بل شخصھ على یركز ال خاصا حبا ولده أحدا أحب إذا 

 الو الصفة تحقیق على ءاألبنا فیتنافس المحبة سبب ھي التي الصفة
 . الیھ الزائدة المشاعر اظھار عدم عاتمرا مع. یتحاسدوا

 
 ِللسَّائِِلینَ  آیَاتٌ  َوإِْخَوتِھِ  یُوسُفَ  فِي َكانَ  لَقَدْ ) 7 آیة(
 

 الحسنة المطالب من كثیر على وأدلة عبر :وإخوتھ یوسف في كان لقد -
o عبر لنا ویكونون وإخوتھ یوسف من نتعلم القصة ھذه في . 
o والمفسد حالصال من والشر، الخیر من یتعلم المرء . 

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

 .والبینات القصص
o والعبر باآلیات ینتفعون الذین ھم السائلین  
o اتاآلی فتح سبب تكون القصة ھذه في األسئلة  
o لغیبیةا واألمور والشرع بالعقیدة كونی وال للتدبر القصص في یكون السؤال 

 .بھا ننبأ لم التي
 
 ُمبِینٍ  َضَاللٍ  لَِفي أَبَانَا إِنَّ  عُْصبَةٌ  َونَْحنُ  ِمنَّا أَبِینَا إِلَى أََحبُّ  َوأَُخوهُ  لَیُوسُفُ  قَالُوا إِذْ ) 8 آیة(

 بینھم فیما إخوتھ :قالوا إذ -
 : وأخوه لیوسف -

o الحقائق تظھر المواقف. القلب في الحسد مرض لھم ھؤالء 
o واحدة أم من وأخوه یوسف 
o الحمیدة صفاتھ یروا ولم یوسف شخص على ركزوا اإلخوة 

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

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

 والشفقة بالمحبة علینا یفضلھما فكیف جماعة،: بةعص ونحن -



o الصغار غیر من علینا ویعتمد أكبرو األصل نحن أي عصب،: عصبة . 
o المقارنات عقد كانت المشكلة أساس  
o الحساسیة من كبیرة لدرجة ھم الصغار األبناء  
o شخصین أي بین الغیرة استبعاد عدم علینا  
o والتكبر العجب عدم  

 راه،ن موجب غیر من علینا فضلھما حیث بیِّن، خطأ لفي: مبین ضالل لفي أبانا إن -
 .نشاھده أمر وال

o مغموس أي في+  ل+  إن( بالمبالغة مشاعرھم أكدوا ( 
o یبین وھذا لیوسف كادوا ولكن مشاعرھم لألب یبینوا ولم لألب، یكیدوا لم 

 . والضعف الجبن
o اآلباء احترام  
o تبین رغی من واالتھام القرار وإصدار الجور عدم  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 )5# الدرس( 2017-07-12 یوسف سورة تدبر
 
 قَْوًما بَْعِدهِ  ِمنْ  َوتَكُونُوا أَبِیكُمْ  َوْجھُ  لَكُمْ  یَْخلُ  أَْرًضا اْطَرُحوهُ  أَوِ  یُوسُفَ  اْقتُلُوا) 9 آیة(

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

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

 
 :یُوسُفَ  اْقتُلُوا -

o رتفكی غیر من القرار اخذوا أنھم یبین وھذا" اقتلوا" قدماتم غیر من مباشرة 
 .وبسرعة

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

 :  :أَبِیكُمْ  َوْجھُ  لَكُمْ  یَْخلُ  -
o ال الشغ یوسفب قلبھ اشتغل قد فإنھ والمحبة، بالشفقة علیكم ویقبل لكم، یتفرغ 

 لكم یتفرغ
o القلب في ما یظھر الوجھ. 
o یكلمھ الذي االنسان یوجھ أن ألدبا من. 
o واحد شخص معاملة عند اال تُظھر ال قد القلوب اضأمر . 

 َصاِلِحینَ  قَْوًما بَْعِدهِ  ِمنْ  َوتَكُونُوا -
o نم وتستغفرون هللا، إلى تتوبون: أي} َصاِلِحیَن ْ قَْوًما{  الصنیع ھذا بعد من 

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

o ظن سوء وھذا rالالحقة التوبة نیة ویقترفھ الذنب یعلم بأن با 
o یعملھا كي األعذار نفسھ یعطي اللوم، من شيء وفیھ الذنب یرید الذي . 
o صالحینال من نكون ثم> = الجرم نعمل( الشخصیة في تناقض ( 



o علف لتسھیل نضعھا خطة ولیست فقط هللا من توفیق واالستغفار بةالتو 
 الذنوب

o على مرءال تعیین كلھا األقدار بل للصالح، سببا لیس الصعبة االقدار تغییر 
 . اإلصالح

o والعلو والصالح التقدم في سبب الحیاة عقبات كل اقتحام . 
 
 
 
 
 اَرةِ السَّیَّ  بَْعضُ  یَْلتَِقْطھُ  اْلُجبِّ  َغیَابَتِ  فِي َوأَْلقُوهُ  یُوسُفَ  تَْقتُلُوا الَ  ْنُھمْ مِ  قَائِلٌ  قَالَ ) 10 آیة(

 فَاِعِلینَ  كُْنتُمْ  إِنْ 
 : ِمْنُھمْ  قَائِلٌ  قَالَ  -

o تبعیده أو قتلھ أرادوا الذین یوسف إخوة من 
 : یُوسُفَ  تَْقتُلُوا الَ  -

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

 :فَاِعِلین كُْنتُمْ  إِنْ  السَّیَّاَرةِ  بَْعضُ  یَْلتَِقْطھُ  اْلُجبِّ  َغیَابَتِ  فِي َوأَْلقُوهُ  -
o نھأ على بل بشأنكم، یخبر ال أنھ على وتتوعدوه} اْلُجّبِ ْ َغیَابَةِ  ِفي{  تلقوه 

 كانام یریدون الذین} السَّیَّاَرِة ْ بَْعضُ  یَْلتَِقْطھُ {  أن جلأل منكم، آبق مملوك عبد
 قاھموأت وأبرھم یوسف، في رأیا أحسنھم القائل وھذا. فیھ فیحتفظون بعیدا،

 ھب یدفع الخفیف والضرر بعض، من أھون الشر بعض فإن القضیة، ھذه في
 )السعدي تفسیر(. الثقیل الضرر

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

 . والتنظیم واإلحسان
 
 لَنَاِصُحونَ  لَھُ  َوإِنَّا یُوسُفَ  َعلَى تَأَْمنَّا الَ  لَكَ  َما أَبَانَا یَا قَالُوا) 11 آیة(

 : أبانا یا قالوا -
o أبیھم الى االنتماء اسلوب 

 :یُوسُفَ  َعلَى تَأَْمنَّا الَ  لَكَ  َما -
o تَأَْمنَّا الَ  لَكَ  َما أَبَانَا یَا: { ألبیھم مقصدھم إلى متوصلین یوسف، إخوة قال 

 على منا الخوف یدخلك شيء ألي: أي} لَنَاِصُحوَن ْ لَھُ  َوِإنَّا یُوسُفَ  َعلَى
 )السعدي تفسیر( موجب؟ وال سبب غیر من یوسف،



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

o مالسال علیھ یعقوب أن على یدل وھذا ألنفسنا، نود ما لھ نود علیھ، مشفقون 
 .ھاونحو للبریة إخوتھ مع یذھب یوسف یترك ال
o لناصحون" قدموا والنصح بالدین وحبھ ألبیھم مبمعرفتھ: ناصحون " 
o نیتھم في شوائب بوجود أنفسھم عن التھمة نفوا . 
o یحب ما الى ینظر بأنھ أحدھم من موافقة اخذ یرید الذي سلوبا ھذا . 

 
 
 لََحافِظُونَ  لَھُ  َوإِنَّا َویَْلعَبْ  یَْرتَعْ  َغدًا َمعَنَا أَْرِسْلھُ ) 12 آیة(

 : معنا رسلھأ -
o قبل من معھم یرسلھ یكن لم 

 : یرتع -
o ویستأنس البریة في یتنزه 

 : غداً  -
o القرار ألخذ طویلھ فرص إعطاء عدم . 

 : لحافظون لھ وإنا -
o قالوا ما أكدوا  
o ،یریده أذى من ونحفظھ سنراعیھ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 : (12-1) مراجعة
 

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

 
 )) كیدا لك فیكیدوا((

  علیھ یؤجرون موھ للخیر، یخططوا بأن أحق ھم الحق أصحاب -
 
ئْبُ  یَأْكُلَھُ  أَنْ  َوأََخافُ  بِھِ  تَْذَھبُوا أَنْ  لَیَْحُزنُنِي إِنِّي قَالَ ) 13 آیة(  َغافِلُونَ  َعْنھُ  َوأَْنتُمْ  الذِّ
 

 : النفوس في األساسیة المشاعر -
o هللا الى تقربلل الفرص فوات من=>  الحزن 
o هللا عقاب من=>  الخوف  
o هللا بفضل=>  الفرح 
o هللا حرمات انتحكت إذا=>  الغضب 

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

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

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

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

 مبالغة



o روح العالقات تعطي المشاعر  
o طبیعي أمر والحزن الخوف اظھار جدیدةال تجارب عند 
o الفراق من یأتي الحزن 

 : بھ تذھبوا أن -
o ھفسن على التھوینو االیجابیة من فیھ" بھ تذھبوا" قال بل" تأخذوه أن" یقل لم  
o نكون ال – تركھ علیك تفعلھ ما أمر على یحزنون ناألبوی أن المرء علم إذا 

  احزانھما في سببا
o الثقة وعطاھم لمشاعرھم مراعاتا الكلمات انتقى بل" أخاف إني" یقل لم 

  االتھام وعدم
ئْبُ  یَأْكُلَھُ  أَنْ  َوأََخافُ  -   :الذِّ

o الذئب" ثالث شخص ذكر بل منكم، علیھ أخاف یقل لم" 
o نوایا نفسر أن التعدي من( الناس نوایا في یدخل وال بالظاھر یأخذ مؤمنال 

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

 : غافلون عنھ وأنتم -
o  َمعنھ االتھامات كل بَعَّد  
o ھمأحد یعطي ال أن األبناء بین التعامل في ازنینمتو یكونوا ان اآلباء على 

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

 
ئْبُ  أََكلَھُ  لَئِنْ  قَالُوا) 14 آیة(  لََخاِسُرونَ  إِذًا إِنَّا عُْصبَةٌ  َونَْحنُ  الذِّ

 
 : الواق -

o ئْبُ  أََكلَھُ  لَِئنْ  قَالُوا  لََخاِسُرونَ  ِإذًا ِإنَّا عُْصبَةٌ  َونَْحنُ  الذِّ
 : عصبة ونحن الذئب أكلھ لئن -

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

 : لََخاِسُروَن ْ إِذًا 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 

 )السعدي تفسیر( .أنسھ ألجل معھم بإرسالھ
 
ا) 15 آیة(  لَتُنَبِّئَنَُّھمْ  إِلَْیھِ  َوأَْوَحْینَا اْلُجبِّ  َغیَابَتِ  فِي یَْجعَلُوهُ  أَنْ  َوأَْجَمعُوا بِھِ  ذََھبُوا فَلَمَّ

 یَْشعُُرونَ  الَ  َوھُمْ  اَھذَ  بِأَْمِرِھمْ 
 : بھ ذھبوا فلما -



o وإیجابیة بلطف  
 : وأجمعوا -

o الجب غیابة في یجعلوه أن على عزموا 
o لھ والتخطیط الباطل في أمورھم یجمعون الباطل أھل 
o مل اآمنو الذین أیھا یا(( یتراجعوا وال الخیر فعل في یعزموا أن المؤمنین على 

 ))تفعلون ال ما تقولون
 : یجعلوه أن -

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

o للرجوع أیام ثالثة فترة للمتخاصمین لذلك  
 :اْلُجبِّ  َغیَابَتِ  فِي -

o البئر مظلم 
 ُرونَ یَْشعُ  الَ  َوھُمْ  َھذَا بِأَْمِرِھمْ  لَتُنَبِّئَنَُّھمْ  إِلَْیھِ  َوأَْوَحْینَا -

o لَتُنَبِّئَنَُّھمْ {  الحرجة، الحال تلك في وھو إلیھ أوحى بأن بھ لطف هللا إن ثم 
 عن وإخبار لھم، معاتبة منك سیكون: أي}  یَْشعُُرونَ  الَ  َوھُمْ  َھذَا ِبأَْمِرِھمْ 
 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،
 )السعدي تفسیر(
o یسرى العسر مع إن یبین ھنا  
o غیره بھ یحس ال ما هللا لطف من لھ الصعبة، االقدار علیھ یقع الذي  
o من لھم لیس الناس ألن غیره، مع یناقشھ أال مشاكل أو مصائب لھ الذي على 

  المشكلة في للذي یحصل الذي الیسر
o مذلة هللا لغیر الشكوة 

 : لتنبأنھم -
o تُخبرھم سوف  

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

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

 فقط الماضي ذكر بل بالسلبیة الماضي وذكر العتاب عدم فعلینا)) حیاتھ أیام
 .فقط واالستغفار للتوبة یكون

 
 یَْبكُونَ  ِعَشاءً  أَبَاھُمْ  َوَجاُءوا) 16 آیة(

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

 : أباھم جاءوا -



o عادتھم عن متأخرا إتیانھم لیكون 
 : عشاء -

o عادتھم عن تأخرم وقت في جاءوا  
o متعبا یكون قد واألب تظھر ال الوجوه تعابیر العشاء في 
o باللیل تحصل الجرائم أكثر  
o يف یستخدم وقد واإلخالص الخشوع مع العبادات ألفضل یستخدم قد عشاء 

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

v رالفج بعد النوم عدم  
v االستطاعة عند العشاء صالة تأخیر 
v العشاء بعد النوم  

 : یبكون -
o یصدقھ أن لآلخر التمثیل درجة الى یصلون قد یكیدون الذین  
o البكاء تمثیل على قدرة عنده االنسان  

 :البكاء أنواع
o النار تمسھا ال هللا خشیة في تبكي عین: حدیث . 
o المؤمنین لموت تبكي واألرض السماء  

 
ئْبُ  فَأََكلَھُ  َمتَاِعنَا ِعْندَ  یُوسُفَ  َوتََرْكنَا نَْستَبِقُ  ذََھْبنَا إِنَّا أَبَانَا یَا الُواقَ ) 17 آیة(  ْنتَ أَ  َوَما الذِّ

 َصاِدقِینَ  كُنَّا َولَوْ  لَنَا بُِمْؤِمنٍ 
 

 الرجوع وعدم الذنب في اديالتم الخطأ من الذنب، ھذا من تابوا فیوس أخوان -
 .هللا الى واالعتراف بالتوبة

 ینفع ال الرأس في الفأس قعو إذا نأل القرار اتخاذ قبل حذر یكون أن المرء على -
 . حوالنص الندم

 
 : أبانا یا قالوا -

o ثاني كذبة=>  كذبة=>  مكر( غیرھا الى تؤدي معصیة المرء، یتب لم اذا( 
 ناباج المؤمن أیكون:  وسلم علیھ هللا صلى هللا لرسول قیل: حدیث( الذنوب أشد من الكذب

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

 
 : نستبق ذھبنا إنا -

o ام،األقد على إما}  نَْستَِبقُ  ذََھْبنَا ِإنَّا أَبَانَا یَا{  - كاذب بعذر متعذرین - فقالوا 
 والنضال بالرمي أو



o يف واستباق ھرب من مغفرة الى الوصول في یكون أن یجب للمؤمن االستباق 
  لخیراتا
o حولھ لیحص بما یبالي فال السباق على جمیعھا تركیزه المرء یجعل االستباق  

  : متاعنا عند یُوسُفَ  َوتََرْكنَا  -
o وراحة لھ توفیرا 

ئْبُ  فَأََكلَھُ  َمتَاِعنَا -  : الذِّ
o استباقنا في عنھ غیبتنا حال في 
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ئْبُ  فَأََكلَھُ  َمتَاِعنَا ِعْندَ  یُوسُفَ  َوتََرْكنَا نَْستَبِقُ  ذََھْبنَا إِنَّا أَبَانَا یَا قَالُوا) 17 آیة(  ْنتَ أَ  َوَما الذِّ

 َصاِدقِینَ  كُنَّا َولَوْ  لَنَا بُِمْؤِمنٍ 
 الو لنصائحوا اآلراء تقبل في ناولی ھینا ویكون النصائح یتقبل أن المرء على -

 تكبریس
 

 قلبك في لما تصدقنا ال أنك والظاھر العذر، بھذا تعذرنا: أي :لنا بمؤمن أنت وما -
 )السعدي تفسیر(.علیھ الشدیدة والرقة یوسف، على الحزن من

o بالغیب فقط یستخدم االیمان: لنا بمؤمن أنت وما قالوا  
o ألجلنا: لنا  
o صادق ىبمعن اآلیة ھذه في ماناالی. ٢ صادق. ١: مؤمن  
o وتعالى سبحانھ وعوده یصدق مؤمن، تعالى هللا 
o هللا من األمان طلب علیناف األمان، المؤمنین یعطي تعالى هللا  
o المؤمن rاألمان وعنده صادق با  
o أمان لھ لیس الكافر  

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

 
لَتْ  بَلْ  قَالَ  َكِذبٍ  بِدَمٍ  قَِمیِصھِ  َعلَى َوَجاُءوا) 18 آیة( ُ  َجِمیلٌ  فََصْبرٌ  أَْمًرا أَْنفُسُكُمْ  لَكُمْ  َسوَّ  َوا�َّ

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

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



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

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

 : قَالَ   -
o لىع لیعینھم وفقط تذلیلو تنقیص غیر من علیھم الرد في بیعقو نتواز 

  أنفسھم تزكیةو تربیتھم
o أن یةللترب طریقة أفضل وھذا علیھم رد بل تفكیر وفترة فاصل غیر من قال 

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

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

 
لَتْ  -  النفس أفعال من التسویل: َسوَّ

o وبینھ بیني التفریق في قبیحا أمرا أنفسكم لكم زینت 
 للنفس اللوم: أَْمًرا أَْنفُسُكُمْ  لَكُمْ  -

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

 
 : القرآن في "سولت"

لَتْ  بَلْ  قَالَ  :83 یوسف سورة ُ  َعَسى َجِمیلٌ  فََصْبرٌ  أَْمًرا أَْنفُسُكُمْ  لَكُمْ  َسوَّ  ِھمْ بِ  یَأِْتیَِني أَنْ  ا<َّ
 اْلَحِكیمُ  اْلعَِلیمُ  ھُوَ  ِإنَّھُ  َجِمیعًا

 
سُولِ  أَثَرِ  ِمنْ  قَْبَضةً  فَقَبَْضتُ  ِبھِ  یَْبُصُروا لَمْ  ِبَما بَُصْرتُ  قَالَ  :96 طھ ةسور ُ  الرَّ  َھافَنَبَْذت

لَتْ  َوَكذَِلكَ   نَْفِسي ِلي َسوَّ
 

 حنةالم ھذه على أصبر أني وھي بھا، القیام على سأحرص فوظیفتي أنا أما: فََصْبرٌ   -
 )السعدي تفسیر. (جمیال صبرا
o  ٌتواضعھ یبین وھذا صابرا كونھ دعيی لم: صبر  
o كثیرا یتكلم أال المرء على المحن في أن یبین وھذا الكلمات، قلل  

ي السخط من سالما جمیال صبرا :َجِمیلٌ  -  ذلك، على اrب وأستعین الخلق، إلى والتَّشّكِ
 )السعدي تفسیر( األمر ھذا نفسھ من فوعد وقوتي، حولي على ال

 



 :القرآن في جمیل
لَتْ  بَلْ  قَالَ  :83 وسفی سورة ُ  َعَسى َجِمیلٌ  فََصْبرٌ  أَْمًرا أَْنفُسُكُمْ  لَكُمْ  َسوَّ  ِھمْ بِ  یَأِْتیَِني أَنْ  ا<َّ
 اْلَحِكیمُ  اْلعَِلیمُ  ھُوَ  ِإنَّھُ  َجِمیعًا

 
ُ  فَتَعَالَْینَ  َوِزینَتََھا االدُّْنیَ  اْلَحیَاةَ  تُِرْدنَ  كُْنتُنَّ  ِإنْ  ِألَْزَواِجكَ  قُلْ  النَِّبيُّ  أَیَُّھا یَا: 28 األحزاب ِّْعكُنَّ أ  َمت

ْحكُنَّ   َجِمیالً  َسَراًحا َوأَُسّرِ
 

 َجِمیالً  َصْبًرا فَاْصِبرْ  :5 المعارج
 
 َجِمیالً  َھْجًرا َواْھُجْرھُمْ  یَقُولُونَ  َما َعلَى َواْصِبرْ : 10 لمزملا
 

 فَاْصفَحِ  َآلِتیَةٌ  السَّاَعةَ  َوِإنَّ  ِباْلَحقِّ  ِإالَّ  ُھَمابَْینَ  َوَما َواْألَْرضَ  السََّماَواتِ  َخلَْقنَا َوَما :85 الحجر
ْفحَ   اْلَجِمیلَ  الصَّ

 
-  ُ  .يوقوت حولي على ال ذلك، على اrب وأستعین: تَِصفُونَ  َما َعلَى اْلُمْستَعَانُ  َوا�َّ

o أصعب في مربي خیر كان بل الباقین تربیة واحد ابن بسبب یخسر لم 
  زنبتواو حیاتھ في المواقف

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

 
وهُ  غَُالمٌ  َھذَا بُْشَرى یَا قَالَ  دَْلَوهُ  فَأَْدلَى َواِردَھُمْ  فَأَْرَسلُوا َسیَّاَرةٌ  َوَجاَءتْ ) 19 آیة(  َوأََسرُّ

ُ  بَِضاَعةً   یَْعَملُونَ  بَِما َعِلیمٌ  َوا�َّ
 حتى مكث، ما الجب في یوسف مكث -

 
 مصر تریدو تسیر قافلة :َسیَّاَرةٌ  وجاءت -

o مخرجا لھ یجعل هللا، یتقي ومن یبین، وھذا  
 :دَْلَوهُ  فَأَْدلَى َواِردَھُمْ  فَأَْرَسلُوا -

o ایذكرو لم ولكن یوسف حیاة في كبیر أثر لھم القصة في شخصیات ھناك 
 نجاتناو خالصنا في سببا ونیك من ندري ال حیاتنا في نحن وكذلك باألسماء،

 .تعالى هللا بتدبیر الثقة علینا بل
 : واردھم -

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

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

 . یرالخ مفاتیح یجعلنا أن هللا نسأل. بال لھا نلقي ال واحدة بكلمة أمة حتى أو



o بھا واالمساك األسباب استخدام علینا . 
 نفیس غالم ھذا: وقال استبشر: غَُالمٌ  َھذَا بُْشَرى یَا قَالَ  -
وهُ  -  .منھم السیارة فاشتراه منھ، قریبا إخوتھ وكان: بَِضاَعةً  َوأََسرُّ

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

-  ُ  : یَْعَملُونَ  بَِما َعِلیمٌ  َوا�َّ
 
اِھِدینَ  ِمنَ  فِیھِ  َوَكانُوا َمْعدُودَةٍ  دََراِھمَ  بَْخٍس  بِثََمنٍ  َوَشَرْوهُ ) 20 آیة(  الزَّ
 

 إال صدق لھم یكن لم ألنھ بقولھ فسره جدا، قلیل: أي}  بَْخٍس  ثََمنٍ بِ {  منھم، السیارة فاشتراه
 لما السیارة أن: ھذا في والمعنى ثمنھ، أخذ في قصد لھم یكن ولم أبیھ، عن وإبعاده تغییبھ

وا أن عزموا وجدوه،  إخوتھ جاءھم حتى معھم، التي بضائعھم جملة من ویجعلوه أمره، یُِسرُّ
 وهللا ،یھرب لئال فیھ منھم واستوثقوا الثمن، بذلك منھم فاشتروه منھم، أبق عبد أنھ فزعموا

 )السعدي تفسیر( .أعلم
o ھو قیمة بال الناس رآه ما كل لیس. قیمة لھ لیس برخیص بیع ما كل لیس 

 . عدل فیھ لیس الناس موازین. كذلك
 
 

 نَتَِّخذَهُ  أَوْ  یَْنفَعَنَا أَنْ  َعَسى ثَْواهُ مَ  أَْكِرِمي ِالْمَرأَتِھِ  ِمْصرَ  ِمنْ  اْشتََراهُ  الَِّذي َوقَالَ ) 21 آیة(
ُ  اْألََحاِدیثِ  تَأِْویلِ  ِمنْ  َوِلنُعَلَِّمھُ  اْألَْرِض  فِي ِلیُوسُفَ  َمكَّنَّا َوَكذَِلكَ  َولَدًا  أَْمِرهِ  َعلَى َغاِلبٌ  َوا�َّ

 یَْعلَُمونَ  الَ  النَّاِس  أَْكثَرَ  َولَِكنَّ 
 

 : الفوائد
 : َمثَْواهُ  أَْكِرِمي ِالْمَرأَتِھِ  ِمْصرَ  ِمنْ  َراهُ اْشتَ  الَِّذي َوقَالَ  -

 
لما ذھب بھ السیارة إلى مصر وباعوه بھا، فاشتراه عزیز مصر، فلما اشتراه،  -

أعجب بھ، ووصى علیھ امرأتھ وقال: { أَْكِرِمي َمثَْواهُ َعَسى أَْن یَْنفَعَنَا أَْو نَتَِّخذَهُ َولَدًا 
ید بأنواع الخدم، وإما أن نستمتع فیھ استمتاعنا بأوالدنا، } أي: إما أن ینفعنا كنفع العب

 ولعل ذلك أنھ لم یكن لھما ولد (تفسیر السعدي)
 

o خوة وال القافلة ولكن ھذا ال یبینیوسف علیھ السالم، لَم یُكرم من ِقبل األ 
في المرء ال قیمة لھا حقیقتھ، بل ھو عند هللا من كرماء األنبیاء. فآراء الناس 

 بالھوى.  اذا كانت
o یردوا لك بالنفع.  یة تحب اإلحسان، فإذا أحسنت إلیھاالنفس البشر 

 َولَدًا:  نَتَِّخذَهُ  أَوْ  یَْنفَعَنَا أَنْ  َعَسى -
o واتخاذهولدا: یبین أنھ أخر ھذا الخیار لكونھ عزیز مصر  نتخذهأخر قول ت 

 . االستحیاءعبدا ولدا فیھ من 



 
 : اْألََحاِدیثِ  تَأِْویلِ  ِمنْ  َوِلنُعَلَِّمھُ  ْألَْرِض ا فِي ِلیُوسُفَ  َمكَّنَّا َوَكذَِلكَ  -

 
{ َوَكذَِلَك َمكَّنَّا ِلیُوسَُف ِفي اْألَْرِض } أي: كما یسرنا لھ أن یشتریھ عزیز مصر، ویكرمھ ھذا 

 اإلكرام، جعلنا ھذا مقدمة لتمكینھ في األرض من ھذا الطریق.
َمھُ ِمْن تَأِْویِل اْألََحاِدیثِ  } إذا بقي ال شغل لھ وال ھمَّ لھ سوى العلم صار ذلك من  { َوِلنُعَلِّ

 أسباب تعلمھ علما كثیرا، من علم األحكام، وعلم التعبیر، وغیر ذلك (تفسیر السعدي)
 

o  في األرض.  ھیتمكنمقدمة لكما یسر هللا أن یشتریھ ویكرمھ ھذا 
o  َّن الناس. (تمكین أي الثبات في مقره) هللا تعالى ھو الذي یُمك 
o ل المرور باالختبارات ركز على العلم حتى بلغ أشده. قب 
o  .من أساسیات التمكین العلم والتعلم 
o ال یختبر الناس اال بعد تعلیمھم.  سبحانھ وتعالى وهللا 
o والتمكین قد ال یخطر على بال المرء، فیوسف تعلم في بیت  أسباب العلم

  عزیز مصر وموسى رباه فرعون. 
o تنبأ یعقوب علیھ السالم ب ً ن م أن یوسف سوف یتعلم من تأویل األحادیث وحیا

 هللا.
o  ،والحكمة في تفسیر األحداث.  واألحالماألحكام تفسیر  ھوتأویل األحادیث 

 
-  ُ  یَْعلَُموَن: الَ  النَّاِس  أَْكثَرَ  َولَِكنَّ  أَْمِرهِ  َعلَى َغاِلبٌ  َوا�َّ

 
ُ َغاِلٌب َعلَى أَْمِرِه } أي: أ مره تعالى نافذ، ال یبطلھ مبطل، وال یغلبھ تفسیر السعدي: { َوا<َّ

{ َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس َال یَْعلَُموَن } فلذلك یجري منھم ویصدر ما یصدر، في مغالبة  مغالب،
 أحكام هللا القدریة، وھم أعجز وأضعف من ذلك.

 
o  یحول أي شيء بینھ وبین أمر هللا. أمره نافذ فال 
o بیعھ، ولكن  القافلة إیقافھ من الذھاب، أرادت اد األبأرادوا األخوة ذلھ، أر

 هللا غالب على أمره. 
o على أمره، فیظنون أن أمرھم  ولكن أكثر الناس ال یعلمون أن هللا غالب

غالب فیصدر منھم ما یصدر في مغالبة أحكام هللا القدریة، ھم أعجز 
  وأضعف من ذلك. 

o  .الواجب على االنسان أن یتكل على هللا تعالى 
 

ا بَلََغ أَشُدَّهُ آتَْینَاهُ ُحْكًما َوِعْلًما َوَكذَِلَك نَْجِزي اْلُمْحِسنِینَ 22ة (آی  ) َولَمَّ
 

ا بَلََغ } یوسف { أَشُدَّهُ } أي: كمال قوتھ المعنویة والحسیة، وصلح  تفسیر السعدي: { َولَمَّ
ِعْلًما } أي: جعلناه نبیا ألن یتحمل األحمال الثقیلة، من النبوة والرسالة. { آتَْینَاهُ ُحْكًما وَ 



رسوال، وعالما ربانیا، { َوَكذَِلَك نَْجِزي اْلُمْحِسِنیَن } في عبادة الخالق ببذل الجھد والنصح 
فیھا، وإلى عباد هللا ببذل النفع واإلحسان إلیھم، نؤتیھم من جملة الجزاء على إحسانھم علما 

 نافعا.
أعطاه هللا الحكم بین الناس والعلم الكثیر ودل ھذا، على أن یوسف وفَّى مقام اإلحسان، ف

 والنبوة.
 

 : الفوائد
ا بَلََغ أَشُدَّهُ  -  : َولَمَّ

o  سنة.  40أشده وھو فھو بقى في بیت العزیز الى أن بلغ 
o   النضج –أشده: كمال قدرتھ المعنویة والحسیة.  
o  االنسان الذي ینضج ویصل الى أشد عمره، ماذا یفعل؟؟ قال تعالى في

ْنَساَن ِبَواِلدَْیِھ سورة األح ْینَا اْإلِ قاف عن دعاء ھذا الذي وصل أشده: ((َوَوصَّ
ھُ كُْرًھا َوَوَضعَتْھُ كُْرًھا َوَحْملُھُ َوِفَصالُھُ ثََالثُوَن َشْھًرا َحتَّى  ِإْحَسانًا َحَملَتْھُ أُمُّ

أَْن أَْشكَُر ِنْعَمتََك الَِّتي أَْنعَْمَت ِإذَا بَلََغ أَشُدَّهُ َوبَلََغ أَْربَِعیَن َسنَةً قَاَل َرّبِ أَْوِزْعِني 
یَِّتي ِإنِّي تُْبُت  َعلَيَّ َوَعلَى َواِلدَيَّ َوأَْن أَْعَمَل َصاِلًحا تَْرَضاهُ َوأَْصِلْح ِلي ِفي ذُّرِ

 ِإلَْیَك َوِإنِّي ِمَن اْلُمْسِلِمیَن)).
v  .فیشعر بنعم هللا ویشكره علیھا 
v  .ویتذكر ما فعل والدیھ لھ 
v لذریتھ، لكونھم إذا صلحوا كانوا صدقة جاریھ لھ. دعوا وی 

o  هللا األول اآلخر الظاھر والباطن، فھو أعلم بأن ھذا العمر الذي یصلح لھ أن
 یستلم الحكم والعلم. 

o  هللا المقدم المؤخر، قدّم الحكم على العلم. ألن العلم قبل الحكمة فساد في
 المجتمع. 

o  تدمیر حیاتھ وحیاة اآلخرین. یكون سببا في  الحكمةاإلنسان من غیر 
o  .كثیر من أناس دُمرت حیاتھم بسبب الطیش وعدم الحكمة 
o افي موضعھ االرئة والعقل كلھعالى بحكمة عظیما، فالعیون وخلقنا هللا ت 

 الصحیح. 
o  الذي یُطبق في الحیاة.  النافع ھوالعلم 

 
 حكما وعلما في القرآن: 

 
ْینَاهُ ِمَن اْلقَْریَِة الَِّتي َكانَْت تَْعَمُل اْلَخبَاِئَث  ُحْكًما َوِعْلًما : َولُوًطا آتَْینَاهُ 74سورة األنبیاء  َونَجَّ

 ِإنَُّھْم َكانُوا قَْوَم َسْوٍء فَاِسِقینَ 
 

ْمنَاَھا سُلَْیَماَن َوكُال¡ آتَْینَا 79سورة األنبیاء  ْرنَا َمَع دَاُوودَ اْلِجبَاَل  ُحْكًما َوِعْلًما: فَفَھَّ َوَسخَّ
 بِّْحَن َوالطَّْیَر َوكُنَّا فَاِعِلینَ یُسَ 
 



ا بَلََغ أَشُدَّهُ َواْستََوى آتَْینَاهُ 40سورة القصص   َوَكذَِلَك نَْجِزي اْلُمْحِسِنینَ  ُحْكًما َوِعْلًما: َولَمَّ
 

 األنبیاء الذین ذُكر عنھم الحكم والعلم: 
 لوط 
 سلیمان  
 داوود 
 موسى 

 
  ((آتیناه حكما)):  حكما معنى
 ال  أي عق .1
 الرؤیة الصحیحة الصائبة .2
 یضع األمور في مكانھ  .3
 التمكین في األرض (الُحكُم)  .4

 
  معنى علما ((آتیناه علما)):

Ø  نُكرت للتكثیر 
Ø  كان ُملم بأمور الحیاة 
Ø كان لھ علم تأویل األحادیث 

 
 َوَكذَِلَك نَْجِزي اْلُمْحِسنِیَن:  -

o ن. الصفة التي أھلتھ بأن یكون لھ حكما وعلما ھو اإلحسا 
o  .فلیس كل من یصل الى أشده یستحق أن یكون لھ حكما وعلما اال المحسنین 
o ر على اإلحسان. اعلینا أن نربي أطفالنا الصغ 
o اإلحسان ھو أن تعبد هللا كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنھ یراك.  
o .كتب هللا اإلحسان على كل شيء 
o  .إن هللا یحب إذا عمل عمال أن یُتقنھ 
o  أن یعملوا باإلحسان. المسلمین أولى 
o  .جزاء المحسنین یأتي في نفس الوقت 
o  .المحسنین دخلوا في اإلحسان من جمیع األبواب 
o  .قد یظن البعض ھوس التنظیف من االحسان بل یكون باتباع الھوى 
o الخلق.یوسف علیھ السالم وصل الى اإلحسان في كل شيء، عبادة الخالق و  
o  علیھ وسلم، بأنھ إذا كان محسنا یمكنھ هللا. وھذه اآلیة بشارة للنبي صلى هللا 
o حكما وعلما والتمكین في األرض اإلحسان => یعطي االنسان 

 
 

 



َوَراَودَتْھُ الَّتِي ھَُو فِي بَْیتَِھا َعْن نَْفِسِھ َوَغلَّقَِت اْألَْبَواَب َوقَالَْت َھْیَت لََك قَاَل َمعَاذَ ) 22(آیة 
ِ إِنَّھُ َربِّي أَْحَسَن   َمثَْواَي إِنَّھُ َال یُْفِلُح الظَّاِلُمونَ ا�َّ

 
  تفسیر السعدي:

 :ـ 24و  23تفسیر اآلیتین 
ھذه المحنة العظیمة أعظم على یوسف من محنة إخوتھ، وصبره علیھا أعظم أجرا، ألنھ 
صبر اختیار مع وجود الدواعي الكثیرة، لوقوع الفعل، فقدم محبة هللا علیھا، وأما محنتھ 

ه صبر اضطرار، بمنزلة األمراض والمكاره التي تصیب العبد بغیر اختیاره بإخوتھ، فصبر
ولیس لھ ملجأ إال الصبر علیھا، طائعا أو كارھا، وذلك أن یوسف علیھ الصالة والسالم بقي 

مكرما في بیت العزیز، وكان لھ من الجمال والكمال والبھاء ما أوجب ذلك، أن { َراَودَتْھُ 
ِتَھا َعْن نَْفِسِھ } أي: ھو غالمھا، وتحت تدبیرھا، والمسكن واحد، یتیسر إیقاع الَِّتي ھَُو ِفي بَیْ 

األمر المكروه من غیر إشعار أحد، وال إحساس بشر. { َو } زادت المصیبة، بأن { َغلَّقَِت 
اْألَْبَواَب } وصار المحل خالیا، وھما آمنان من دخول أحد علیھما، بسبب تغلیق األبواب، 

، ومع ھذا فھو وقد دعتھ إل ى نفسھا { َوقَالَْت َھْیَت لََك } أي: افعل األمر المكروه وأقبل إليَّ
غریب، ال یحتشم مثلھ ما یحتشمھ إذا كان في وطنھ وبین معارفھ، وھو أسیر تحت یدھا، 

وھي سیدتھ، وفیھا من الجمال ما یدعو إلى ما ھنالك، وھو شاب عزب، وقد توعدتھ، إن لم 
 بالسجن، أو العذاب األلیم. یفعل ما تأمره بھ

فصبر عن معصیة هللا، مع وجود الداعي القوي فیھ، ألنھ قد ھم فیھا ھما تركھ r، وقدم 
وھو ما معھ من العلم  -مراد هللا على مراد النفس األمارة بالسوء، ورأى من برھان ربھ 

عن ھذه المعصیة ما أوجب لھ البعد واالنكفاف،  -واإلیمان، الموجب لترك كل ما حرم هللا 
ِ } أي: أعوذ باr أن أفعل ھذا الفعل القبیح، ألنھ مما یسخط هللا ...  الكبیرة، و { قَاَل َمعَاذَ ا<َّ

 ویبعد منھ، وألنھ خیانة في حق سیدي الذي أكرم مثواي.
فال یلیق بي أن أقابلھ في أھلھ بأقبح مقابلة، وھذا من أعظم الظلم، والظالم ال یفلح، 

أنھ جعل الموانع لھ من ھذا الفعل تقوى هللا، ومراعاة حق سیده الذي أكرمھ، والحاصل 
وصیانة نفسھ عن الظلم الذي ال یفلح من تعاطاه، وكذلك ما منَّ هللا علیھ من برھان اإلیمان 

الذي في قلبھ، یقتضي منھ امتثال األوامر، واجتناب الزواجر، والجامع لذلك كلھ أن هللا 
فحشاء، ألنھ من عباده المخلصین لھ في عباداتھم، الذین أخلصھم هللا صرف عنھ السوء وال

واختارھم، واختصھم لنفسھ، وأسدى علیھم من النعم، وصرف عنھم من المكاره ما كانوا 
 بھ من خیار خلقھ.

 
 : الفوائد

 َوَراَودَتْھُ: -
o  اإلغراء  –راودتھ: طلبتھ لحاجتھا برفق وستر 
o من خطوات الشیطان.  االختالط 
o عظم فتنة على الرجال، النساء. أ 
o المرأة تُذھب عقل الرجل الحازم . 
o  .الذي یجذب المرأة الي الرجل، ضعفھا ورقتھا 



o  غرامھ.، وقعت في ةالشرعیبسبب الخلوة الغیر 
o  :الَ یَْخلَُونَّ َرُجٌل ِباْمَرأَةٍ ِإالَّ َكاَن ثَاِلثَُھَما الشَّْیَطانُ حدیث. 
o ذَِلكُْم  َوَراِء ِحَجابٍ وھُنَّ َمتَاًعا فَاْسأَلُوھُنَّ ِمْن َوِإذَا َسأَْلتُمُ :53 األحزاب

ِ َوَال أَْن تَْنِكُحوا  أَْطَھُر ِلقُلُوِبكُْم َوقُلُوِبِھنَّ َوَما َكاَن لَكُْم أَْن تُْؤذُوا َرسُوَل ا<َّ
ِ َعِظیًما  أَْزَواَجھُ ِمْن بَْعِدِه أَبَدًا ِإنَّ ذَِلكُْم َكاَن ِعْندَ ا<َّ

o  .االھتمام بالرجل یجذبھ 
 

 الَّتِي ھَُو فِي بَْیتَِھا َعْن نَْفِسِھ: -
o  كونھ في بیتھا وھي سیدة البیت یبین صعوبة الموقف على یوسف علیھ

 السالم. 
o  .غض البصر یمنع الشیطان من الوقوع باإلنسان 
o  .المعصیة تنزل المرء ویذلھ كما حصل المرأة العزیز 

 َوَغلَّقَِت اْألَْبَواَب:  -
o  .ھیئت الطرق لفعل المعصیة 

 َوقَالَْت َھْیَت لََك:  -
o  .ھیت لك: افعل األمر المكروه 
o  یتقرب من الفتنة ألن الوقوع فیھا البد منھ.  أالعلى المرء 

-  :ِ  قَاَل َمعَاذَ ا�َّ
o  .من الزنا والخیانة بمن أحسن الیھ rمعاذ هللا: أعوذ با 
o سبعة یظلھم هللا في ظلھ یوم ":قال رسول هللا ، صلى هللا علیھ وسلم: حدیث

إنى أخاف  :ال ظل إال ظلھ، ورجل دعتھ امرأة ذات منصب وجمال، فقال
 . ))متفق علیھ((” هللا.

o  :نَاحدیث ٌم، َحَرا :قَالُوا ؟َسأََل َرسُوُل ِهللا صلى هللا علیھ وسلم أَْصَحابَھُ َعِن الّزِ
ُ َوَرسُولُھُ،  َمھُ ا<َّ ُجُل ِبعَْشِر ِنْسَوةٍ، أَْیَسُر َعلَْیِھ ِمْن أَْن  :فَقَالَ َحرَّ ألَْن یَْزِنَي الرَّ
 یَْزِنَي ِباْمَرأَِة َجاِرِه.

o األول الذي لیس قبلھ شيء واآلخر الذي لیس فھو  ي الى هللاعند الفتن افزع
 بعده شيء. 

o  فإذا فُتن بتقرب المعصیة الیھ یقول ،rقدار األمن الناس من یسوء الظن با
 فیعملھا.  ت لي ھذا األمریسر

o  منك"ولم یقل  "معاذ هللا"قال rفھو لھ من التوازن والتوفیق "أعوذ با ،
والتثبیت من هللا أنھ لم یتعدى معھا. فلم یذكرھا ولم یلومھا حتى في ھذا 

 الموقف. 
 

 إِنَّھُ َربِّي أَْحَسَن َمثَْواَي: -
o و یذكرھا بشكل غیر مباشر إنھ ربي: أي سیدي العزیز أحسن الیھ. فھ

فھذا ارشاد بغایة فعلیھا حفظ نفسھا. أیضا بكون زوجھا أحسن الیھا 
 اللطف الى سیدة تخون زوجھا. 



o  :رسول هللا صل هللا علیھ  ان، عن ابن عمر رضى هللا عنھماحدیث
یقال ھذه غدرة فالن ابن  الغادر یرفع لھ لواء یوم القیامة إنوسلم قال: 

   ن (البخاري).فال
o  بطریق غیر في المقام والمقامة تكون  ودعوة من ھو فوق المرءارشاد

 مثال نفسھ ((إنھ ربي)). ذكر مباشر كما فعل یوسف علیھ السالم أنھ 
 

 إِنَّھُ َال یُْفِلُح الظَّاِلُموَن:  -
o .وھذا من أعظم الظلم، والظالم ال یفلح 

 
 

ْت بِِھ َوَھمَّ بَِھا لَْوالَ 24(آیة   أَْن َرأَى بُْرَھاَن َربِِّھ َكذَِلَك ِلنَْصِرَف َعْنھُ السُّوَء ) َولَقَْد َھمَّ
 َواْلفَْحَشاَء إِنَّھُ ِمْن ِعبَاِدنَا اْلُمْخلَِصینَ 

 
 : الفوائد

ْت بِِھ: -  َولَقَْد َھمَّ
o  الھم یكون في القلب.  –إرادة  –الھم: أول العزم 

  
 َوَھمَّ بَِھا:  -

o الى فعل المعصیة ولكنھ من  فھو بشر ولھ من المشاعر التي قد یردعھ
 المخلصین الذین حفظھ هللا بحفظھ لنفسھ.  عباد هللا

 
 لَْوَال أَْن َرأَى بُْرَھاَن َربِِّھ:  -

o   َھ. ت بِ مَّ بھا كما ھَ  مَّ لو ال رؤیتھ لبرھان ربھ لھ 
o  وھو العلم واإلیمان الذي أعطاه هللا.  –برھان: العالمة الواضحة 
o  علم واإلیمان قبل أن یكون في ھذا الموقف. رباه بالسبحانھ وتعالى هللا 
o  :لَھمَّ یوسف بھا لتوفر الدواعي 

 أنھ شاب  §
 ھو أعزب  §
 ھو مملوك  §
 ھي امرأة جمیلة  §
 طلبت منھ  §
 اغالق األبواب  §

o  الشھوات. كل فتن اجتمعت علیھ 
o  من البدایة، وهللا عند ظن عبده بھ rم ھَّ هللا حتى من ال فحفظھھو استعاذ با

 بالمعصیة. 
o  اإلنسان ال یعتمد على نفسھ لتوخي المعاصي والفتن بل یلجأ الى هللا

 لیعصمھ ویحفظھ ویثبتھ. 



o  .فھو صبر على المعصیة وقدََّم ُمراد هللا علي ُمراد النفس 
o  .عوضھ هللا خیرا منھ r من ترك شیئا 
o  و ھهللا  وألنبقول "معاذ هللا"، أوال الیھ  علیھ السالم األول لجأ ھو هللاألن

  .َصَرف عنھ السوء والفحشاءاآلخر 
 

 َكذَِلَك ِلنَْصِرَف َعْنھُ السُّوَء َواْلفَْحَشاَء:  -
o  أي المعصیة تجاوزتھ وذھبت.  –نصرف عنھ: صرف هللا عنھ 
o  .وھذا من حفظ هللا لھ باللطف 
o  اختباراتنا في الدنیا لیست بالقوة البدنیة والعقلیة بل ھي قوة االستعانة

 والتوكل على هللا. 
o  كما قال صلى هللا علیھ وسلم: المومن القوي خیر وأحب الى هللا من

 المؤمن الضعیف. فالمؤمن القوي، قوي بتوكلھ واستعانتھ. 
 إِنَّھُ ِمْن ِعبَاِدنَا اْلُمْخلَِصیَن:  -

o  ما ھو باطن یوسف علیھ السالم الذي صرف هللا تعالى عنھ السوء
 . اإلخالص٢. العبودیة ١والفحشاء؟ 

o  تعالى: من تقرب الي بشبر تقربت الیھ بذراع. كما قال 
o وتكریم مدحبودیة مقام عالي، وقولھ تعالى "من عبادنا" مقام الع . 
o " .فھو ال یلجأ في كل حین اال الى العبودیة" مقام الذل واالنكسار الى هللا

 r تعالى. العبد یجعل هللا األول في حیاتھ. 
o  .َخلَُص: ُمزال عنھ كل الشوائب الُمخلَصین: ال: االستغراق في الصفة)– 

 تخلیص النفس من حظوظ النفس.  –نقي) 
o  .اإلخالص عزیز 
o  اال هللا.  إلھاإلخالص من شروط ال 
o  .المخلص یستوي عنده المدح والذم 
o  .اإلخالص سر بین العبد وربھ ال یطلع علیھ أحد 
o لیھ السالم ُمخلص: َخلََّصھ هللا فُخلص. عیوسف ف 
o فأخلص r أختارھم لھ. ھم هللا وأخلصوا 
o  .اإلخالص یحفظ االنسان ویبعده عن الشرور 
o  طریق الخالص. اإلخالص 
o  .اإلخالص ینمي االنسان ویزكیھ 
o  حدیث الثالثة الذین كانوا في الكھف، لم یخلصھم اال اإلخالص في

 أعمالھم. 
 
 
 

 



فَیَا َسیِّدََھا لَدَى اْلبَاِب قَالَْت َما َجَزاُء َمْن ) َواْستَبَقَا اْلبَاَب َوقَدَّْت قَِمیَصھُ ِمْن دُبٍُر َوأَلْ 25(آیة 
 أََرادَ بِأَْھِلَك سُوًءا إِالَّ أَْن یُْسَجَن أَْو َعذَاٌب أَِلیمٌ 

 
تفسیر السعدي: ولما امتنع من إجابة طلبھا بعد المراودة الشدیدة، ذھب لیھرب عنھا ویبادر 

فبادرت إلیھ، وتعلقت بثوبھ، فشقت إلى الخروج من الباب لیتخلص، ویھرب من الفتنة، 
قمیصھ، فلما وصال إلى الباب في تلك الحال، ألفیا سیدھا، أي: زوجھا لدى الباب، فرأى 
أمرا شق علیھ، فبادرت إلى الكذب، أن المراودة قد كانت من یوسف، وقالت: { َما َجَزاُء 

 برئة لھا وتبرئة لھ أیضا من الفعل.َمْن أََرادَ ِبأَْھِلَك سُوًءا } ولم تقل "من فعل بأھلك سوءا" ت
وإنما النزاع عند اإلرادة والمراودة { ِإالَّ أَْن یُْسَجَن أَْو َعذَاٌب أَِلیٌم } أي: أو یعذب عذابا 

 ألیما.
 

 : الفوائد
 واستبقا الباب: -

o  تسابقا للوصل الى الباب، ذھب لیھرب عنھا ویبادر إلى الخروج من
 .فبادرت إلیھ الباب لیتخلص، ویھرب من الفتنة،

o  .اإلنسان الذي یتبع شھواتھ یعمل أمور ال تخطر على البال 
 : َوقَدَّْت قَِمیَصھُ ِمْن دُبُرٍ  -

o  .تعلقت بثوبھ، فشقت قمیصھ 
o شرسةتكون  االمرأة إذا لم تستجاب لمطالبھ . 
o  دلیل كذب األخوة ١"دلیل". ذُكر القمیص ثالثة مرات في السورة وكلھا .

 دلیل حیاة یوسف  .٣. دلیل صدق یوسف ٢
o  .ال توجد جریمة كاملة أبدا 

 َوأَْلفَیَا َسیِّدََھا لَدَى اْلبَاِب:  -
o عند الباب وجدا سیدھا أي العزیز .  
o  ألنھا ھي "سیده"أو  "ھماتعالى "وألفیا سیدھا" ولم یذكر "سیدقال ،

 الُمذنبة.
 ْو َعذَاٌب أَِلیٌم: َما َجَزاُء َمْن أََرادَ بِأَْھِلَك سُوًءا إِالَّ أَْن یُْسَجَن أَ  -

o  وھذا دلیل على أنھا ال تحبھ حبا حقیقیا. واالتھامبادرت الى الكذب .
ولكنھا أیضا لم تتھمھ مباشرة فلم تقل ((ھذا الذي فعل ھذا))، بل قالت 

ھي طلبت الجزاء والنھایة ولم تقل ((ھو راودني عن  ((ما جزاء)).
 یتم أي تحقیق. أالنفسي)) ألنھا نوت 

o بین الشھوة والحب.  ھناك فرق 
o وال یضر المحبوب.  الذي یحب ال یتھم 
o  .العالقات المحرمة بین البنات واألوالد تكون من الشھوة وال حب فیھا 
o  هللا تعالى یجعل بین الزوجین "مودة ورحمة"، وھذا ال یكون اال بین

من المشاعر العفیفة اال شھوات النفس  بینھمالزوجین. أما األخدان ال 
 ن الشیطان. ُزینت م



o  .فامرأة العزیز أحبت یوسف لجمالھ فقط 
o  .الجمال وعشق الصور ال تدوم بل الذي یدوم ھو الدین واألخالق الحسنة 
o  مثإرادة فعل الحرام  ثم تؤدي الى معصیة، فھي بدأت بمراودتھالمعصیة 

 الكذب واالتھام. 
o  اْلَجْھَر ِبالسُّوِء ِمنَ 148النساء ُ ُ  : ((َال یُِحبُّ ا<َّ اْلقَْوِل ِإالَّ َمْن ظُِلَم َوَكاَن ا<َّ

 َسِمیعًا َعِلیًما)) 
o  وإذا رأى شیئا من الناس یجعل نفسھ في موقف شُبھة.  أالعلى المرء

 علیھ أن یُوضح األمر. 
 

 
ِمْن قُبٍُل  ) قَاَل ِھَي َراَودَتْنِي َعْن نَْفِسي َوَشِھدَ َشاِھدٌ ِمْن أَْھِلَھا إِْن َكاَن قَِمیُصھُ قُدَّ 26(آیة 

 فََصدَقَْت َوھَُو ِمَن اْلَكاِذبِینَ 
اِدقِینَ 27(آیة   ) َوإِْن َكاَن قَِمیُصھُ قُدَّ ِمْن دُبٍُر فََكذَبَْت َوھَُو ِمَن الصَّ

 
 تفسیر السعدي: 

ِھَي َراَودَتِْني َعْن نَْفِسي} فحینئذ احتملت الحال صدق كل : {فبرأ نفسھ مما رمتھ بھ، وقال
 م یعلم أیھما.واحد منھما ول

ولكن هللا تعالى جعل للحق والصدق عالمات وأمارات تدل علیھ، قد یعلمھا العباد وقد ال 
یعلمونھا، فمنَّ هللا في ھذه القضیة بمعرفة الصادق منھما، تبرئة لنبیھ وصفیھ یوسف علیھ 

ِإْن  {السالم، فانبعث شاھد من أھل بیتھا، یشھد بقرینة من وجدت معھ، فھو الصادق، فقال: 
َكاَن قَِمیُصھُ قُدَّ ِمْن قُبٍُل فََصدَقَْت َوھَُو ِمَن اْلَكاِذِبیَن } ألن ذلك یدل على أنھ ھو المقبل علیھا، 

 المراود لھا المعالج، وأنھا أرادت أن تدفعھ عنھا، فشقت قمیصھ من ھذا الجانب.
 

 : الفوائد
 قَاَل ِھَي َراَودَتْنِي َعْن نَْفِسي:  -

o لغائب، ولم یقل غلقت األبواب ونوت الشر وفعلت ذكرھا بالضمیر ا
  وفعلت،...

o  :صلى هللا علیھ وسلم حدیث ِ َ الَ  " قَاَل َرسُوُل ا<َّ َمْھ یَا َعاِئَشةُ فَإِنَّ ا<َّ
َش  َّفَحُّ  . "یُِحبُّ اْلفُْحَش َوالت

o  .البريء ال یسكت بل یرد االتھام 
o  :قَاَل: { "لَْو یُْعَطى اَلنَّاُس ِبدَْعَواھُْم, َالدََّعى -سلم صلى هللا علیھ و -اَلنَِّبيَّ  حدیث

َّفٌَق َعلَْیھ ِ  نَاٌس ِدَماَء ِرَجاٍل, َوأَْمَوالَُھْم, َولَِكِن اَْلیَِمیُن َعلَى اَْلُمدََّعى َعلَْیِھ" } ُمت
o   إن هللا الحق المبین یجعل للحق أمارات وعالمات تدل علیھا. قد یعلمھا

 یعلمھا.  العباد وقد ال
o  .وهللا ھو الظاھر الذي یُظھر الحق 
o هللا تعالى یُخرجھ منھا ویحفظھ.  أنالبد  د المرء عن الفتنكل ما ابتع 
o  .هللا ھو الحمید المحمود الذي یُحمد على كل شيء 



o فلت، وعلى یدیھ تظھر الحق. الظالم ال ی 
حكم ْن قُبٍُل فََصدَقَْت َوھَُو ِمَن اْلَكاِذبِیَن: َوَشِھدَ َشاِھدٌ ِمْن أَْھِلَھا إِْن َكاَن قَِمیُصھُ قُدَّ مِ  -

 الشھاد بینھم. 
o شاھد من أھلھا وقف ضدھا، ھي التي قدَّت القمیص وكان دلیل ضدھا، و

 ظھر الحق وزھق الباطل. وھكذا 
اِدقِینَ  -  : َوإِْن َكاَن قَِمیُصھُ قُدَّ ِمْن دُبٍُر فََكذَبَْت َوھَُو ِمَن الصَّ

o یُظھره.  إن أراد هللا شیئا 
 
ا َرأَى قَِمیَصھُ قُدَّ ِمْن دُبٍُر قَاَل إِنَّھُ ِمْن َكْیِدكُنَّ إِنَّ َكْیدَكُنَّ َعِظیمٌ 28(آیة    ) فَلَمَّ
 

 تفسیر السعدي: 
ا َرأَى قَِمیَصھُ قُدَّ ِمْن دُبٍُر } عرف بذلك صدق یوسف وبراءتھ، وأنھا ھي الكاذبة.فقال  { فَلَمَّ

ْن َكْیِدكُنَّ ِإنَّ َكْیدَكُنَّ َعِظیٌم } وھل أعظم من ھذا الكید، الذي برأت بھ لھا سیدھا: { ِإنَّھُ مِ 
 نفسھا مما أرادت وفعلت، ورمت بھ نبي هللا یوسف علیھ السالم

 
 : الفوائد

ا َرأَى قَِمیَصھُ قُدَّ ِمْن دُبٍُر قَاَل إِنَّھُ ِمْن َكْیِدكُنَّ إِنَّ َكْیدَكُنَّ َعِظیٌم: -  فَلَمَّ
o ضع الحكم قبل أن یرى الدلیل. الشاھد و 
o  على المرء أن یحكم قبل رؤیة الدالئل وھذا أفضل لئال یتأثر بالفاعل

 فیغیر الحكم. 
o  ھا.  سرالشاھد كان من أھل المرأة، فإذا كانت مذنبة یستر علیھا ویحفظ 
o عزیز بسبب مكانتھ في المجتمع لم یحل الموضوع بنطاق واسع.ال 
o  ضیق كلما انحلت أسرع. كلما المشكلة انحلت بنطاق 
o  :وإن یریدا اصالحا یوفق هللا ((في المشاكل الزوجیة قال هللا تعالى

بینھما)) أي على الزوجین أن یصلحوا ذات بینھم من غیر وجود شخص 
 ثالث. 

o  العزیز خاطبھا بخطاب الغائب ولم یذكر اسمھا، نظرا الى مقامھا أمام
 یوسف عند الحكم. 

o االتھام والكذب. قال إنھ: أي المراودة و 
o یجب أن  ا،ردا لمن یستخدم ھذه اآلیة كدلیل بكون النساء لھم كیدا عظیم

نرى بأن الرجال أیضا یكیدون كما قال یعقوب علیھ السالم: ((قَاَل یَا بُنَيَّ 
ْنَساِن عَ  وٌّ دُ َال تَْقُصْص ُرْؤیَاَك َعلَى ِإْخَوِتَك فَیَِكیدُوا لََك َكْیدًا ِإنَّ الشَّْیَطاَن ِلْإلِ

 ُمِبیٌن)) 
o  لضعفھ ممن ال یقدر على المواجھة یُستخدمالكید . 

 
 
 



 ) یُوسُُف أَْعِرْض َعْن َھذَا َواْستَْغِفِري ِلذَْنبِِك إِنَِّك كُْنِت ِمَن اْلَخاِطئِینَ 29(آیة 
 

 تفسیر السعدي: 
اترك الكالم فیھ ثم إن سیدھا لما تحقق األمر، قال لیوسف: { یُوسُُف أَْعِرْض َعْن َھذَا } أي: 

وتناسھ وال تذكره ألحد، طلبا للستر على أھلھ، { َواْستَْغِفِري } أیتھا المرأة { ِلذَْنِبِك ِإنَِّك كُْنِت 
 ِمَن اْلَخاِطِئیَن } فأمر یوسف باإلعراض، وھي باالستغفار والتوبة.

 
 یُوسُُف أَْعِرْض َعْن َھذَا:  -

o بة منھ لكتمان الحق. طلبا لھ ورغ اقال یوسُف: وھذا تكریما لھ. وتودد
 للتستر على أھلھ. 

o  الستر على العیوب وما یرى من النواقص في الناس واألماكن من
 االخالق الحسنة.

o  التستر والكتمان على الفواحش ولو كان المرء مظلوما من فضائل
 االخالق. 

 َواْستَْغِفِري ِلذَْنبِِك إِنَِّك كُْنِت ِمَن اْلَخاِطئِیَن:  -
o باسمھا.  نادیھالم ی 
o  .وھذه الطریقة في تصحیح المخطئ جدا مفید 
o  .حل األخطاء الرجوع واالستغفار 

 
) َوقَاَل نِْسَوةٌ فِي اْلَمِدینَِة اْمَرأَُت اْلعَِزیِز تَُراِودُ فَتَاَھا َعْن نَْفِسِھ قَْد َشغَفََھا ُحب]ا إِنَّا 30(آیة 

 لَنََراَھا فِي َضَالٍل ُمبِینٍ 
 

 تفسیر السعدي: 
عني: أن الخبر اشتھر وشاع في البلد، وتحدث بھ النسوة فجعلن یلمنھا، ویقلن: { اْمَرأَةُ ی

اْلعَِزیِز تَُراِودُ فَتَاَھا َعْن نَْفِسِھ قَْد َشغَفََھا ُحب¡ا } أي: ھذا أمر مستقبح، ھي امرأة كبیرة القدر، 
ي خدمتھا عن نفسھ، وزوجھا كبیر القدر، ومع ھذا لم تزل تراود فتاھا الذي تحت یدھا وف

ومع ھذا فإن حبھ قد بلغ من قلبھا مبلغا عظیما.{ قَْد َشغَفََھا ُحب¡ا } أي: وصل حبھ إلى شغاف 
قلبھا، وھو باطنھ وسویداؤه، وھذا أعظم ما یكون من الحب، { ِإنَّا لَنََراَھا ِفي َضَالٍل ُمِبیٍن } 

لة تحط قدرھا وتضعھ عند حیث وجدت منھا ھذه الحالة التي ال تنبغي منھا، وھي حا
الناس، وكان ھذا القول منھن مكرا، لیس المقصود بھ مجرد اللوم لھا والقدح فیھا، وإنما 
أردن أن یتوصلن بھذا الكالم إلى رؤیة یوسف الذي فتنت بھ امرأة العزیز لتحنق امرأة 

ا َسِمعَتْ   ِبَمْكِرِھنَّ أَْرَسلَْت ِإلَْیِھنَّ  العزیز، وتریھن إیاه لیعذرنھا، ولھذا سماه مكرا، فقال: { فَلَمَّ
.{ 
 

  :َوقَاَل نِْسَوةٌ فِي اْلَمِدینَةِ  -
o  .یستخدم "قال" للنساء إذا كانوا ذات جاه ومقام وكالم تُسمع لھ 
o  .اتسعت الدائرة وانتشر الخبر ووصل الى المجتمع 



o  األمور مھما بلغت من التستر سیخرج ویعرفھ الناس. وھذا یدل أن 
o بشر أنھ ینشر السلبیات وال یتكلم عن اإلیجابیات اال قلیال. من طبیعة ال 
o َوَمْن َوَجدَ َغْیَر ذَِلَك فَالَ یَلُوَمنَّ ِإالَّ : ((حدیث قدسي َ فََمْن َوَجدَ َخْیًرا فَْلیَْحَمِد ا<َّ

 )). نَْفَسھُ 
o  .الناس ینسون الفضل بینھم 
o  السلبیات. االیجابیات أكثر من المرء كلما زاد االیمان كلما رأى 
o سمع. علینا بالتزام تقوى هللا وعدم التحدث بكل ما نرى ون 
o <= جمع قلة.  :نوسة : جمع كثرة =>نساء امرأة: ُمفرد 
o  .في المدینة: یبین التمدن 

  اْمَرأَُت اْلعَِزیِز تَُراِودُ فَتَاَھا َعْن نَْفِسِھ قَْد َشغَفََھا ُحب]ا إِنَّا لَنََراَھا فِي َضَالٍل ُمبِیٍن: -
o (امرأت)  المربوطة یبین أنھا (امرأة) ة  ت مفتوحة یبین أنھا معروفة، ومع

 غیر معروفة. 
o امرأت العزیز: یبین مقامھا ومكانتھا. 
o ھا: یبین عدم أھمیة ھذا الفتىافت.  
o یمتنع عنھا.  وده وھوعن نفسھ: ھي التي ترا 
o :قد شغفھا حبا 

 : وھو من الشرك – للُحب منازل §
 الھوى  .1
 ة تعلق بالرؤی .2
 الكلف: الولوع بالشيء مع شغل القلب .3
 العشق: یذبل من شدة الحب  .4
 التدلیة: فقد العقل  .5
 الھیام: یھیم على وجھھ فال یعرف ھدفا كأنھ مجنون .6
 (غالف القلب) الشغف: وصول الحب الى شغاف القلب .7

o  .من عاب ابتلى 
o ءاعشق واالنشغال عن هللا بغیره، وھذا ما یستخدمھ أعدالقلب لیس مكانھ ال 

 الم لرواج ھذا األمر بین الشباب. اإلسالم ضد اإلس
o ومحبتھ و rعن وظیفتھ األساسیة.  ھیعطلالعشق القلب بیت االعتقاد با 
o  سبحانھ وتعالى.  بھا الى هللالمشاعر ُوھبت لنا كي نتقرب 
o  سبحانھ تعالى.  إلھال rاال هللا: ال اتعلق محبة وتعظیما اال با 
o لتوحید. محبة هللا من درجات ا 
o  .سبب االنفعاالت ھي المشاعر. عندما المشاعر تتحرك المرء ینفعل 
o  .احفظ هللا یحفظك 
o  السمع والبصر منافذ القلب، فعلینا أن نحفظھا من دخول ما ال یلیق بمحط

 نظر الرب. 
o ن نملئ القلب بالعلم عن هللا والغیبیات كي تمأل محبة وشوقا الیھ علینا أ

 سبحانھ وتعالي. 



o  قد یكون بینھم حسد على بعض.  وكالم القرناء ال یُؤخذ بھ.حدیث 
o   ولكن یرید بھا الباطل.قد یقول المرء الحق 
o یرجع الیھ من باب أعظم.  ،من أراد بالناس سوء 

 
ا َسِمعَْت بَِمْكِرِھنَّ أَْرَسلَْت إِلَْیِھنَّ َوأَْعتَدَْت لَُھنَّ ُمتََّكأً َوآتَْت كُلَّ َواحِ ) 31(آیة  ینًا فَلَمَّ دَةٍ ِمْنُھنَّ ِسّكِ

ِ َما َھذَا بَشَ  ا َرأَْینَھُ أَْكبَْرنَھُ َوقَطَّْعَن أَْیِدیَُھنَّ َوقُْلَن َحاَش ِ�َّ ًرا إِْن َھذَا َوقَالَِت اْخُرْج َعلَْیِھنَّ فَلَمَّ
 إِالَّ َملٌَك َكِریمٌ 

 
 تفسیر السعدي: 

ا َسِمعَْت ِبَمْكِرِھنَّ أَْرَسلَْت ِإلَْیھِ   نَّ } تدعوھن إلى منزلھا للضیافة.{ فَلَمَّ
ََّكأً } أي: محال مھیأ بأنواع الفرش والوسائد، وما یقصد بذلك من المآكل  { َوأَْعتَدَْت لَُھنَّ ُمت
اللذیذة، وكان في جملة ما أتت بھ وأحضرتھ في تلك الضیافة، طعام یحتاج إلى سكین، إما 

ینًا } لیقطعن فیھا ذلك الطعام { َوقَالَِت } أترج، أو غیره، { َوآتَْت كُلَّ َواِحدَةٍ ِمنْ  ُھنَّ ِسّكِ
 لیوسف: { اْخُرْج َعلَْیِھنَّ } في حالة جمالھ وبھائھ.

ا َرأَْینَھُ أَْكبَْرنَھُ } أي: أعظمنھ في صدورھن، ورأین منظرا فائقا لم یشاھدن مثلھ، {  { فَلَمَّ
ِ } أي: تنزیھا َوقَطَّْعَن } من الدھش { أَْیِدیَُھنَّ } بتلك السكاكی ن الالتي معھن، { َوقُْلَن َحاَش ِ<َّ

r { َما َھذَا بََشًرا ِإْن َھذَا ِإالَّ َملٌَك َكِریٌم } وذلك أن یوسف أعطي من الجمال الفائق والنور 
 والبھاء، ما كان بھ آیة للناظرین، وعبرة للمتأملین.

 
ا َسِمعَْت بَِمْكِرِھنَّ  -  : فَلَمَّ

o فعلكید یكون من الضعف ولكن المكر ھو ن الكید، فالالمكر یكون أعلى م 
 دوافع ونیة غیر الذي یُریھ.  مع االمر

o في نیتھ.  على اإلنسان أن یكون صادقا 
o  .المكر البد أن یُفضح 

ینًا:  -  أَْرَسلَْت إِلَْیِھنَّ َوأَْعتَدَْت لَُھنَّ ُمتََّكأً َوآتَْت كُلَّ َواِحدٍَة ِمْنُھنَّ ِسّكِ
o دعوھن الى بیتھا للضیافة، دعوة سریعة، تحرك سریع، ت نأرسلت الیھ

 .  مراودتھلتُریھم یوسف واعذارھا لما فعلت من 
o  :ھیئت بتكلف.  –یبین أنھا تكلفت في اعداد األمور َوأَْعتَدَْت 
o على طریقة الكالمؤثر ی المجلس . 
o :المكان الذي بھ من المآكل والمشارب.  متكأ 
o رقھ وھدوء.  وفیھتملیك  بدون :كل واحدة منھن سكینا آتت 
o  .ھذه داللة على أنھن عندھن فواكھ تحتاج الى تقطیع 

-  :  َوقَالَِت اْخُرْج َعلَْیِھنَّ
o  أن یخرج.أمرتھ انتظرت الوقت المناسب، ثم 
o  ،((أخرج علیھم)) فیبین أن یوسف عیھ السالم لم تقل أدخل عیھن بل قالت

 وھم في الخارج.  وقد یكون محبوسا في الداخل
o لت ((علیھم))، ویبین االستعالء وإظھار أمر معین أرادتھ. وقا 



o  مقاییس الناس في الجمال أن یوسف علیھ السالم، أوتي شطر الجمال. مع
 تختلف ولكن الجمیع اتفقوا على جمال یوسف علیھ السالم. 

ِ مَ  - ا َرأَْینَھُ أَْكبَْرنَھُ َوقَطَّْعَن أَْیِدیَُھنَّ َوقُْلَن َحاَش ِ�َّ  ا َھذَا بََشًرا إِْن َھذَا إِالَّ َملٌَك َكِریٌم: فَلَمَّ
o  :لحواس تخدیر وفقد االالذھول یسبب  - فیھ االنبھار والذھول أكبرنھ 
o  .قطَّعن: فیھ االستمرار والمبالغة 
o .من یمكر یُمكر بھ 
o  .النساء یتأثرن بالمظاھر 
o  .االعجاب من األمراض، وقد یصل الى الشرك 
o درجة من الخشوع أنھ ال یشعر بحواسھ.  من یصل الى المؤمنینمن ف 
o في الصالة.   وة أنھ لم یشعر بانھدام المسجد وھومنھم من وصل الى درج 
o  .النظر سھم من سھام ابلیس. والنساء ایاكن ومرض االعجاب 
o  رجة الذھول. ((یَْوَم تََرْونََھا دالى  الخوفیوم القیامة تصل الناس من في

ا أَْرَضعَْت َوتََضُع كُلُّ ذَاِت َحْمٍل َحْملََھا َوتََرى النَّاَس تَْذَھُل كُلُّ ُمْرِضعٍَة عَ  مَّ
ِ َشِدیدٌ))  سَُكاَرى َوَما ھُْم ِبسَُكاَرى َولَِكنَّ َعذَاَب ا<َّ

o هللا ورسولھ أحب الیھ من غیرھما. ن الذي یجد حالوة االیمان؟؟ أن یكون م 
o  جمیع اآلالم.  ءیتجاوز المرمن أجلھ  القلب علىمحبة هللا إذا تمكن 
o  ،ال یشعر بالمادیات بل واالیمان یجعل المرء ال یتحسس من األمور الدنیویة

 تصل بالغیبیات. ی
o أال یتشمت بأحد. من عاب  ا معینا لذلك على المرءالشھوات ال یعرف عمر

 ابتلى. 
o  :ِ . ھكذاهللا ألن جمالھ غیر متصور، فقدرة هللا جعلت جمالھ  نزھواَحاَش ِ�َّ

  یوسف دلیل على قدرة هللا سبحانھ وتعالى. فجمال
o  :تقرر فیھم أن فائقو الجمال مخلوقین من َما َھذَا بََشًرا إِْن َھذَا إِالَّ َملٌَك َكِریٌم

 النور، من االشعاع والجمال الذي یملكھ فھو لیس بشرا. 
 

 
تُھُ َعْن نَْفِسِھ فَاْستَْعَصَم َولَئِْن لَْم یَْفعَْل َما ) قَالَْت فَذَِلكُنَّ الَِّذي لُْمتُنَّنِي فِیِھ َولَقَْد َراَودْ 32(آیة 

اِغِرینَ   آُمُرهُ لَیُْسَجنَنَّ َولَیَكُونًا ِمَن الصَّ
 

 تفسیر السعدي: 
فلما تقرر عندھن جمال یوسف الظاھر، وأعجبھن غایة، وظھر منھن من العذر المرأة 

ة ة التامة فقالت معلنة لذلك ومبینأرادت أن تریھن جمالھ الباطن بالعف -العزیز، شيء كثیر 
لحبھ الشدید غیر مبالیة، وألن اللوم انقطع عنھا من النسوة: { َولَقَْد َراَوْدتُھُ َعْن نَْفِسِھ 

فَاْستَْعَصَم } أي: امتنع وھي مقیمة على مراودتھ، لم تزدھا مرور األوقات إال قلقا ومحبة 
َولَِئْن لَْم یَْفعَْل َما آُمُرهُ لَیُْسَجنَنَّ َولَیَكُوَن  وشوقا لوصالھ وتوقا.ولھذا قالت لھ بحضرتھن: {

اِغِریَن } لتلجئھ بھذا الوعید إلى حصول مقصودھا منھ، فعند ذلك اعتصم یوسف  ِمَن الصَّ
ا َرأَْینَھُ أَْكبَْرنَھُ } أي: أعظمنھ في صدورھن، ورأین  بربھ، واستعان بھ على كیدھن{ فَلَمَّ



مثلھ، { َوقَطَّْعَن } من الدھش { أَْیِدیَُھنَّ } بتلك السكاكین الالتي  منظرا فائقا لم یشاھدن
ِ } أي: تنزیھا r { َما َھذَا بََشًرا ِإْن َھذَا ِإالَّ َملٌَك َكِریٌم } وذلك أن  معھن، { َوقُْلَن َحاَش ِ<َّ

 ین.لمتأملیوسف أعطي من الجمال الفائق والنور والبھاء، ما كان بھ آیة للناظرین، وعبرة ل
 

 : قَالَْت فَذَِلكُنَّ الَِّذي لُْمتُنَّنِي فِیھِ  -
o   .وظھر منھم العذر المرأة العزیز 
o  عصمة من الحرام. الوالداخلي وھو العفة  جمالھومن ثم أرادت أن تریھن 
o  ،ثر أك یفتتنالشھرة والمنصب والجمال صاحب كل شيء في الدنیا اختبار

 من الذي لیس لھ من ھذه الصفات. 
 لَقَْد َراَوْدتُھُ َعْن نَْفِسِھ فَاْستَْعَصَم: وَ  -

o  امتنع عما تریده منھ، وھذا من جمالھ الداخلي  -استعصم: طلب العصمة– 
 وھذا یبین أن رجولتھ كاملة. 

o  تھا في فعل الفاحشة. رادمنھا، أظھرت مراودتھا لیوسف وامن غیر أي حیاء 
o فعل الذنب الحیاء یذھب إذا األكثریة . 
o ِة، ِإذَا لَْم  " نَِّبيُّ صلى هللا علیھ وسلم قَاَل ال ا أَْدَرَك النَّاُس ِمْن َكالَِم النُّبُوَّ ِإنَّ ِممَّ

 ."تَْستَِحي فَاْفعَْل َما ِشئَْت 
o وتغني عن كثیر من الكالم.  التجربة خیر برھان 
o  .نمنھا، فھذا تحدي لھم بأن یتودد فلما قالت ھو استعصمكل ممنوع مرغوب 

 كي یصلوا الى الفاحشة. الیھ 
اِغِریَن: -  َولَئِْن لَْم یَْفعَْل َما آُمُرهُ لَیُْسَجنَنَّ َولَیَكُونًا ِمَن الصَّ
 مرور االیام واستعصام یوسف امرأة العزیز اال شوقا ورغبة فیھ. ما زاد -
 االبتعاد عنھا.  على المرء الشھوةمعالجة النفس عن ل -
 العشق یجعل االنسان یفقد عقلھ.  -
 المرأة أن تكون عفیفة وتحفظ نفسھا وال تتقرب الى الفواحش. على  -
 أمرتھ بفعل الفاحشة وھذا تمادي منھا في الذنب.  -
ِ ْبِن َمْسعُوٍد، قَاَل َخَرْجنَا َمَع النَِّبيِّ صلى هللا علیھ وسلم َونَْحُن َشبَاٌب الَ  - َعْن َعْبِد ا<َّ

َر الشَّبَاِب َعلَْیكُْم ِباْلبَاَءِة فَإِنَّھُ أََغضُّ ِلْلبََصِر َوأَْحَصُن یَا َمْعشَ  " نَْقِدُر َعلَى َشْيٍء فَقَاَل 
ْوَم لَھُ ِوَجاٌء  ْوِم فَإِنَّ الصَّ  "ِلْلفَْرجِ فََمْن لَْم یَْستَِطْع ِمْنكُُم اْلبَاَءةَ فَعَلَْیِھ ِبالصَّ

) وھذا یبین غرین (توكید واحدقالت، لیسجنن (توكیدین) ولیكونن من الصا -
 اصراراھا على وضعھ في السجن. 

 
ا یَْدعُونَنِي إِلَْیِھ َوإِالَّ تَْصِرْف َعنِّي َكْیدَھُنَّ أَْصُب إِلَْیِھنَّ ) 33(آیة  ْجُن أََحبُّ إِلَيَّ ِممَّ قَاَل َرّبِ الّسِ

 َوأَكُْن ِمَن اْلَجاِھِلینَ 
 

 تفسیر السعدي: 
ا یَْدعُونَِني ِإلَْیِھ } وھذا یدل على أن النسوة، جعلن یشرن { قَاَل َرّبِ السِّ  ْجُن أََحبُّ ِإلَيَّ ِممَّ

 على یوسف في مطاوعة سیدتھ، وجعلن یكدنھ في ذلك.



فاستحب السجن والعذاب الدنیوي على لذة حاضرة توجب العذاب الشدید، { َوِإالَّ تَْصِرْف 
ي: أمل إلیھن، فإني ضعیف عاجز، إن لم تدفع عني السوء، { َعنِّي َكْیدَھُنَّ أَْصُب ِإلَْیِھنَّ } أ

َوأَكُْن } إن صبوت إلیھن { ِمَن اْلَجاِھِلیَن } فإن ھذا جھل، ألنھ آثر لذة قلیلة منغصة، على 
لذات متتابعات وشھوات متنوعات في جنات النعیم، ومن آثر ھذا على ھذا، فمن أجھل 

م أعظم المصلحتین وأعظم اللذتین، ویؤثر ما كان منھ؟" فإن العلم والعقل یدعو إلى تقدی
 محمود العاقبة.

 
ا یَْدعُونَنِي إِلَْیھِ  - ْجُن أََحبُّ إِلَيَّ ِممَّ  : قَاَل َرّبِ الّسِ

o  :وھذا ھو الحل عند الخوف من الوقوع في قال رب ،rذنوبالاستعصم با. 
o  َّن فقره وضعفھ الى هللا سبحانھ وتعالى.بی  
o :فلم یقل أرید دخول السجن، ففي الدعاء ال یُطلب السوء  السجن أحب الى

 على النفس.
o  بلغة  ھُ ینَ عَ دَ  –یع النسوة دعوه الى فعل الفاحشة أن جمیدعونني: یبین

 اإلشارات واإلیماءات ولغة العیون. 
 : َوإِالَّ تَْصِرْف َعنِّي َكْیدَھُنَّ أَْصُب إِلَْیِھنَّ َوأَكُْن ِمَن اْلَجاِھِلینَ  -

o ھم للفاحشة كیدٌ منھن. فذكر دعوت 
o ) (صبي)صغار  –حن وتشوق ومال الى  ) :صباأصُب 
o (الصبیان) أصب الیھن: أي ھذا الفعل من صفات الصغار 
o  .لكونھ عاجز ضعیف rلم یثق بنفسھ بل اعتصم با 
o ي ف، ألنھ آثر لذة قلیلة منغصة، على لذات متتابعات فعل الفاحشة من الجھل

 .جنات النعیم
 

 اْستََجاَب لَھُ َربُّھُ فََصَرَف َعْنھُ َكْیدَھُنَّ إِنَّھُ ھَُو السَِّمیُع اْلعَِلیمُ فَ ) 34(آیة 
 

 تفسیر السعدي: 
فَاْستََجاَب لَھُ َربُّھُ } حین دعاه { فََصَرَف َعْنھُ َكْیدَھُنَّ } فلم تزل تراوده وتستعین علیھ بما  }

دھا، { ِإنَّھُ ھَُو السَِّمیُع } لدعاء تقدر علیھ من الوسائل، حتى أیسھا، وصرف هللا عنھ كی
 الداعي { اْلعَِلیُم } بنیتھ الصالحة، وبنیتھ الضعیفة المقتضیة إلمداده بمعونتھ ولطفھ.

فھذا ما نجى هللا بھ یوسف من ھذه الفتنة الملمة والمحنة الشدیدة،.وأما أسیاده فإنھ لما اشتھر 
 وقادح.الخبر وبان، وصار الناس فیھا بین عاذر والئم 

 
 : اْستََجاَب لَھُ َربُّھُ فََصَرَف َعْنھُ َكْیدَھُنَّ فَ  -

o  هللا ھو المجیب، فھو لجئ الى الرب، لذلك ال یغتر االنسان من لبس
س اختبارنا في الدنیا لیو. بنفسھ ال أحد یقدر على مقاومة الشھواتفالشیطان، 

 لمقاومة على هللابقوانا الجسدیة والقدرة العقلیة بل اختبارنا بتعلقنا وتوكلنا 
 الشھوات والشبھات. 

o  .وهللا یجیب دعوة الداعي اذا دعاه 



o  .استجابة الدعاء كان بصرف الكید عنھن 
o  .من كید النساء: الكالم، النظر، تعابیر الوجھ، لغة الجسد، المشیة والرائحة 

 : إِنَّھُ ھَُو السَِّمیُع اْلعَِلیمُ  -
o  كما في الدعاء: أعوذrمن الشیطان الرجیم.  السمیع العلیم با 
o  فیعینھ.یجیبھ وھو علیم بنیتھ الصالحة عائھ فد یسمعفھو  
o  .الذي نجى یوسف من المحنة، الدعاء والضعف والرجاء 

 
 ثُمَّ بَدَا لَُھْم ِمْن بَْعِد َما َرأَُوا اْآلیَاِت لَیَْسُجنُنَّھُ َحتَّى ِحینٍ ) 35(آیة 

 
 یر السعدي: تفس
بَدَا لَُھْم } أي: ظھر لھم { ِمْن بَْعِد َما َرأَُوا اْآلیَاِت } الدالة على براءتھ، { لَیَْسُجنُنَّھُ َحتَّى  }

ِحیٍن } أي: لینقطع بذلك الخبر ویتناساه الناس، فإن الشيء إذا شاع لم یزل یذكر ویشاع مع 
 مصلحة لھم، فأدخلوه في السجن.وجود أسبابھ، فإذا عدمت أسبابھ نسي، فرأوا أن ھذا 

 
 : ثُمَّ بَدَا لَُھْم ِمْن بَْعِد َما َرأَُوا اْآلیَاِت لَیَْسُجنُنَّھُ َحتَّى ِحینٍ  -

o القمیص & الشاھد & تقطیع األیدي اآلیات ھي الدالئل، مثل.  
o  .كل اآلیات أظھرت براءة یوسف علیھ السالم 
o  أن امرأتھ لم ترتدع بل أصرت على الذنبوتبین للعزیز . 
o وتعالى یُظھر الحق.  هللا سبحانھ 
o  إلقامة األمن وضعوا یوسف في السجن مع علمھم بأن من یستحق دخول

 السجن ھن نسوة المدینة وامرأة العزیز. 
o  أرادوا إخراجھ بعد فترة یسیره. كي یحفظوه بعیدا عن ووضعوه في السجن

 لھكالنسوة والمجتمع فیتناسون ذكره. فوضعوه في السجن ظلما، ولكن ھذا 
 . من تدبیر هللا الحكیم

o في السجن الى هللا ومن ثم  دعابدخول السجن، ابتعد عن الذنب والمجتمع و
 جعلھ هللا على خزائن األرض. 

o  و  اھلوعغیر المؤمن، یكون ولكن أقداره، والمؤمن یقبل تدابیر هللا
 . وجزوعا

o  .هللا تعالى لطیف، ھیئ لیوسف دخولھ السجن، بتھیئة األسباب لھ 
o ر. ي سیرى حكمة هللا ولطفھ في األقدمن یتقي ویصبر ھو الذ إنھ 
o وتدبیر هللا لھ.  سورة یوسف یعلم المرء أن یرضا باألقدار 
o  .الھدف من السجن، اخماد الفتنة، وبعده عن الفتنة، وابعاده عن المجتمع 
o  .الشيء الذي ال یُرى یُنسى 
o  .السجن كان لھ مكان للخلوة وطلب العلم والمحاسبة 
o لى المرء أن یعمل الخیر أینما كان، في جمیع الظروف، ألن بني آدم ع

ل أملھ، وال یعلم ماذا سیحصل لھ زاد عمره كلما زاد حبھ للدنیا وطاكلما 
 في المستقبل. 



o  الشھوة أمر جبلي، ُجبل علیھ الناس ال یمكن التخلص منھ ولكن المطلوب
 االمتناع والتعلق باr لیُصرف عنھ. 

o ومة الشھوات: من حلول مقا 
إضعاف ما یثیر الشھوة ویحركھا (منھا غض من یتقي:  .1

جلساء السوء، البصر، االبتعاد عن القصص والروایات، 
 التقلیل في التفكیر بالشھوات، واشغال الوقت الُمفید) 

 ویصبر: بزیادة االیمان  .2
o  .ومما یزید الشھوات كثرة الطعام 

 
ْجَن فَتَ ) 36(آیة  یَاِن قَاَل أََحدُھَُما إِنِّي أََرانِي أَْعِصُر َخْمًرا َوقَاَل اْآلَخُر إِنِّي َودََخَل َمعَھُ الّسِ

 أََرانِي أَْحِمُل فَْوَق َرأِْسي ُخْبًزا تَأْكُُل الطَّْیُر ِمْنھُ نَبِّئْنَا بِتَأِْویِلِھ إِنَّا نََراَك ِمَن اْلُمْحِسنِینَ 
 

 تفسیر السعدي: 
{ 

ْجَن فَتَیَاِن } أي:  أي: { و } لما دخل یوسف السجن، كان في جملة من { دََخَل َمعَھُ الّسِ
شابان، فرأى كل واحد منھما رؤیا، فقصھا على یوسف لیعبرھا، .فـ { قَاَل أََحدُھَُما ِإنِّي 
ُل أََراِني أَْعِصُر َخْمًرا َوقَاَل اْآلَخُر ِإنِّي أََراِني أَْحِمُل فَْوَق َرأِْسي ُخْبًزا } وذلك الخبز { تَأْكُ 
الطَّْیُر ِمْنھُ نَبِّئْنَا ِبتَأِْویِلِھ } أي: بتفسیره، وما یؤول إلیھ أمرھما، وقولھما: { ِإنَّا نََراَك ِمَن 

اْلُمْحِسِنیَن } أي: من أھل اإلحسان إلى الخلق، فأحسن إلینا في تعبیرك لرؤیانا، كما أحسنت 
 إلى غیرنا، فتوسال لیوسف بإحسانھ.

 
o محسنا خارج السجن، وكذلك ھو داخل السجن.  یوسف علیھ السالم كان 
o خیر كثیر.  باطنھالقدر شر ولكن في نا یهللا تعالى الحكیم، ولو رأ 

ْجَن فَتَیَانِ  -  : َودََخَل َمعَھُ الّسِ
o  :الذین دخلوا معھ (المقربین معھ) فتیان 
o والحكم  قبلھتكثر أحالم السجناء كون الحلم نافذة للمستقبل والسجین ھمھ مست

 الذي سیُقام علیھ. 
 اع الحلم:وأن -

رموز وتأتي نادرا وھي من هللا، وتحتاج الى التأویل. وتفسیر الرؤى:  .1
 الرؤى تجعلھا تتحقق. 

 كما في أضغاث أحالم: وھي التي من الشیطان ویحزن المرء. .2
َماُن لَْم  "َعِن النَِّبّيِ صلى هللا علیھ وسلم قَاَل  حدیث:ال ِإذَا اْقتََرَب الزَّ

ْؤیَا  تََكْد ُرْؤیَا اْلُمْؤِمِن أَْن تَْكِذَب َوأَْصدَقُُھْم ُرْؤیَا أَْصدَقُُھْم َحِدیثًا َوالرُّ
ْؤیَا تَْحِزیٌن مِ  ِ َوالرُّ اِلَحةُ بُْشَرى ِمَن ا<َّ ْؤیَا الصَّ َن الشَّْیَطاِن ثَالٌَث فَالرُّ

ُث ِبِھ اْلَمْرُء نَْفَسھُ فَإِذَا َرأَى أََحدُكُْم َما یَْكَرهُ فَْلیَقُْم فَْلیَُصّلِ  ا یَُحدِّ َوُرْؤیَا ِممَّ
ْث ِبَھا النَّاَس   "َوالَ یَُحدِّ

 دیث نفس: وھذه أكثر ما یحدث للناس. ح .3



o  رحمة من هللا أنھ یُریھم الرؤى قبل وقوع األمر، فلیست الرؤیا مختصة
 للمسلمین واألنبیاء بل ھي قد تحصل للكفار والمجرمین. 

 : إِنِّي أََرانِي -
o  .أني أرى نفسي 

 : أَْعِصُر َخْمًرا -
o لملك وھو ساقي ا 

 :َوقَاَل اْآلَخُر إِنِّي أََرانِي أَْحِمُل فَْوَق َرأِْسي ُخْبًزا تَأْكُُل الطَّْیرُ  -
o وھو خباز الملك.  

 : نَبِّئْنَا بِتَأِْویِلِھ إِنَّا نََراَك ِمَن اْلُمْحِسنِینَ  -
o  .فھم علموا أن یوسف علیھ السالم یُؤول األحالم 
o  .المحسن یُعلم ویُعرف بین الناس 
o  معلوم لدى البشر، واالنسان بفطرتھ یحب االحسان والمحسنین. االحسان 
o  ت انتباھھم االحسان في ولكن یلف ال ینظرون الى عبادات المسلمینالناس

 المعاملة. 
o  أحب الناس الى هللا تعالى أنفعھم للناس. وما یُجذب الناس حتى الكفار

 المعاملة الحسنة. 
o  .االحسان ھو أن تعبد هللا كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنھ یراك 
o إن هللا عرف االحسان على كل النفوس . 

 
ا عَ ) 37(آیة  لََّمنِي قَاَل َال یَأْتِیكَُما َطعَاٌم تُْرَزقَانِِھ إِالَّ نَبَّأْتُكَُما بِتَأِْویِلِھ قَْبَل أَْن یَأْتِیَكَُما ذَِلكَُما ِممَّ

ِ َوھُْم بِا  ْآلِخَرِة ھُْم َكافُِرونَ َربِّي إِنِّي تََرْكُت ِملَّةَ قَْوٍم َال یُْؤِمنُوَن بِا�َّ
 
 

 تفسیر السعدي: 
ِتیَكَُما أْ فـ { قَاَل } لھما مجیبا لطلبتھما: { َال یَأِْتیكَُما َطعَاٌم تُْرَزقَاِنِھ ِإالَّ نَبَّأْتُكَُما ِبتَأِْویِلِھ قَْبَل أَْن یَ }

عشاؤكما،  أو} أي: فلتطمئن قلوبكما، فإني سأبادر إلى تعبیر رؤیاكما، فال یأتیكما غداؤكما، 
 أول ما یجيء إلیكما، إال نبأتكما بتأویلھ قبل أن یأتیكما.

ولعل یوسف علیھ الصالة والسالم قصد أن یدعوھما إلى اإلیمان في ھذه الحال التي بدت 
 حاجتھما إلیھ، لیكون أنجع لدعوتھ، وأقبل لھما.

ا َعلََّمنِ  ي َربِّي } أي: ھذا من علم هللا علمنیھ ثم قال: { ذَِلكَُما } التعبیر الذي سأعبره لكما { ِممَّ
ِ َوھُْم ِباْآلِخَرِة ھُْم َكاِفُروَن }  وأحسن إليَّ بھ، وذلك { ِإنِّي تََرْكُت ِملَّةَ قَْوٍم َال یُْؤِمنُوَن ِبا<َّ

 یدخل فیھ أصًال.يء ثم ینتقل عنھ، یكون لمن لم والترك كما یكون للداخل في ش
 ل، على غیر ملة إبراھیم.فال یقال: إن یوسف كان من قب

 
 : قَاَل َال یَأْتِیكَُما َطعَاٌم تُْرَزقَانِِھ إِالَّ نَبَّأْتُكَُما بِتَأِْویِلھِ  -

o  .استغل یوسف علیھ السالم الموقف بدعوتھم الى هللا 



o  وكذلك یجب أن ننتھز فرص الحیاة كي نعلم الناس خصوصا في الوقت الذي
 خصوصا األبناء. یحتاجون الینا. 

o ن علمھ لھم ع یوسف عن نفسھ، لیس تكبرا بل كي یزیدھم ثقة فیھ، فقال تكلم
 م قبل أن یأتي ھذا الطعام. أتیھیسبالطعام الذي 

o  .ذكر یوسف علیھ السالم الطعام لكونھ أھم ما لدیھم في السجن 
o  .بسبب االحسان آتاه هللا نوع خاص من العلم 

ا َعلََّمنِي َربِّي -  : ذَِلكَُما ِممَّ
o مة العلم الى هللا تعالى. وھذا من صفات المحسنین. أنھ نسب نع 
o  وھكذا والعلم ةالحكمھو صبر + تقوى = احسان => نتیجة االحسان ،

وصل یوسف علیھ السالم الى ھذه الدرجة العالیة من العلم والحكمة 
 واإلحسان. 

o  :الصبر درجة عالیة 
ةً یَْھدُوَن ِبأَْمرِ : 24السجدة  .1 ا َصبَُروا َوَكانُوا ِبآیَاِتنَا َوَجعَْلنَا ِمْنُھْم أَِئمَّ نَا لَمَّ

 یُوِقنُونَ 
فَاْصِبْر ِلُحْكِم َربَِّك َوَال تَكُْن َكَصاِحِب اْلُحوِت ِإْذ نَادَى َوھَُو : 48القلم  .2

 َمْكظُومٌ 
اِبُروَن أَْجَرھُْم ِبغَْیِر ِحَسابٍ : 10الزمر  .3  ِإنََّما یَُوفَّى الصَّ

 
ِ َوھُْم بِاْآلِخَرِة ھُْم َكافُِرونَ  إِنِّي تََرْكُت ِملَّةَ قَْوٍم الَ  -  : یُْؤِمنُوَن بِا�َّ

o .بَیََّن لھم من یكون وتبرئ من الكفر وأھلھا 
1. rوھم باآلخرة ھم كافرون. تخلیة: إني تركت ملة قوم ال یؤمنون با 
 تحلیة: واتبعت ملة آبائي  .2

o  .إني تركت: أي لم أدخلھا أصال. وھذا البراءة من الكفر وأھلھا 
o  ١ت الذین تركھم: صفا rوھم باآلخرة ھم كافرون. ٢. ال یؤمنون با . 
o  والیوم اآلخر rالنفي یبین اثبات العكس، أي القوم الذین تركتھم ال یؤمنون با

 بین أنھ یؤمن باr والیوم اآلخر.وھذا ی
 
 

ِ ِمْن َشْيٍء َواتَّبَْعُت ِملَّةَ آبَائِي إِْبَراِھی) 38(آیة  َم َوإِْسَحاَق َویَْعقُوَب َما َكاَن لَنَا أَْن نُْشِرَك بِا�َّ
ِ َعلَْینَا َوَعلَى النَّاِس َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس َال یَْشكُُرونَ   ذَِلَك ِمْن فَْضِل ا�َّ

 
 

 تفسیر السعدي: 
َّبَْعُت ِملَّةَ آبَاِئي ِإْبَراِھیَم َوِإْسَحاَق َویَعْ  قُوَب } ثم فسر تلك الملة بقولھ: { َما َكاَن لَنَا } أي: { َوات

ِ ِمْن َشْيٍء } بل نفرد هللا بالتوحید، ونخلص لھ الدین  ما ینبغي وال یلیق بنا { أَْن نُْشِرَك ِبا<َّ
 والعبادة.



ِ َعلَْینَا َوَعلَى النَّاِس } أي: ھذا من أفضل مننھ وإحسانھ وفض لھ علینا، { ذَِلَك ِمْن فَْضِل ا<َّ
وعلى من ھداه هللا كما ھدانا، فإنھ ال أفضل من منة هللا على العباد باإلسالم والدین القویم، 

 فمن قبلھ وانقاد لھ فھو حظھ، وقد حصل لھ أكبر النعم وأجل الفضائل.
قومون r ی { َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس َال یَْشكُُروَن } فلذلك تأتیھم المنة واإلحسان، فال یقبلونھا وال

بحقھ، وفي ھذا من الترغیب للطریق التي ھو علیھا ما ال یخفى، فإن الفتیین لما تقرر عنده 
ذكر لھما أن ھذه الحالة التي أنا  -وأنھ محسن معلم-أنھما رأیاه بعین التعظیم واإلجالل 

بھذا ف علیھا، كلھا من فضل هللا وإحسانھ، حیث منَّ عليَّ بترك الشرك وباتباع ملة آبائھ،
 وصلت إلى ما رأیتما، فینبغي لكما أن تسلكا ما سلكت.

 
 : َواتَّبَْعُت ِملَّةَ آبَائِي إِْبَراِھیَم َوإِْسَحاَق َویَْعقُوبَ  -

o  یوسف علیھ السالم استغل كونھ الید العلیاء وھم ینتظرون منھ تعبیر
 ، ولم یدعوا حین كان الید السفلى. احالمھم

o  ة في دعوتھ. لم یستخدم التنقیص والسخری 
o  :التدرج في الدعوة 

آیة ( قَاَل َال یَأِْتیكَُما َطعَاٌم تُْرَزقَاِنِھ ِإالَّ نَبَّأْتُكَُما ِبتَأِْویِلِھ قَْبَل أَْن یَأِْتیَكَُما .1
 لصدقھ) 

ا َعلََّمِني َربِّي  .2 (علمھم من ھو الرب الذي علمني ھو الذي  ذَِلكَُما ِممَّ
 سیعلمكم)

ِ  (وھذا ھو البراءة من الكفر) ِملَّةَ قَْومٍ  ِإنِّي تََرْكتُ   .3 َال یُْؤِمنُوَن ِبا<َّ
(علمھم وجود  َوھُْم ِباْآلِخَرِة ھُْم َكاِفُرونَ (ذكر هللا تعالى واالیمان بھ) 

 اآلخرة واالیمان بھ) 
ھو  الدافع للعمل أساس جمیع أركان االیمان ھو االیمان باr و •

 . االیمان باآلخرة
َّبَْعتُ  .4 (ذكر فضل اآلباء  ِملَّةَ آبَاِئي ِإْبَراِھیَم َوِإْسَحاَق َویَْعقُوبَ  َوات

 واألبناء) 
ِ ِمْن َشْيءٍ   .5  (تبغیض الشرك في قلوبھم) َما َكاَن لَنَا أَْن نُْشِرَك ِبا<َّ
ِ َعلَْینَا َوَعلَى النَّاِس   .6  (بین فضل هللا علیھ)  ذَِلَك ِمْن فَْضِل ا<َّ

 
o  اخترع دین ومنھج من لدن نفسي بل أتبع وھذا أیضا یبین قال أنا تابع، أي لم

 التواضع. 
o ھذه خصلة ومن ثُم الى آبائھ. و ذكر آباءه، فنسب النعمة أوال الى هللا تعالى

 . )نسب النعمة الى اآلباء(جمیلة 
o  (في المواریث والمحارم وصلة الرحم) األجداد یعتبرون من اآلباء واألمھات 
o شركین وھو الذي سمانا المسلمین یة ولم یكن من المملة إبراھیم، ھي الحنیف

 ونھ ھو مسلم مسالم، وجعلھ هللا للناس اماما واستحق االقتداء بھ. لك
o  االستثمار الحقیقي ھو في صالح الذریة، كما فعل جمیع األنبیاء بالدعاء

 والوصیة لھم. 



o لشكرا من لم یشكر الناس لم یشكر هللا، فھو یعلم بأن الناس الذین یستحقون 
 فذكرھم شكرا لھم.اآلباء واألجداد.   تعالى ھمبعد هللا

o والشرك أعظم الشرور.. طبیعة الفطرة السلیمة، ھو حب الخیر وكره الشر 
o  تبغیض الشيء ال یكون بأمر بعدم التقرب منھ مثال ال تأكل ھذا، ال تتعامل

ا كذا، ألن ھذا األسلوب یجعل المرء یتقرب منھ، ولكن قول "ما كان لنا" ھذ
 یجعل الذي یسمع یكرھھ. 

o  (وھو الشرك) من فضل هللا علینا أن رزقنا النبوة والعصمة من الذنوب 
o و جعل مع هللا شریكا في ربوبیتھ أو ألوھیتھ أو إن الشرك لظلم عظیم، وھ

 في أسمائھ وصفاتھ. 
o  68(الفرقان  عباد الرحمنالصفة المشتركة بین : ِ َوالَِّذیَن َال یَْدعُوَن َمَع ا<َّ

الذین یدخلون  )َوالَِّذیَن ھُْم ِبَربِِّھْم َال یُْشِركُونَ : 59(المؤمنون  والمؤمنین) لًَھاإِ 
 ھو عدم الشرك. الفردوس األعلى 

o  عدم الشرك( التوحیدأول وأھم خطوة في الدین وھو أساس كل خیر ھو( . 
o  .عدم الشرك ھو أفضل النعم على البشر 
o ھ. إن هللا ال یغفر أن یُشرك ب 
o  الَِّذیَن آَمنُوا َولَْم یَْلِبسُوا ِإیَمانَُھْم ِبظُْلٍم أُولَِئَك لَُھُم اْألَْمُن َوھُْم : 82األنعام

 الشرك سبب عدم األمن والخوف والھم. =>  ُمْھتَدُونَ 
o توكل وھو من توحید الواجب ھو عدم الشرك، والتوحید المستحب ھو ال

 ال سابق عذاب. صفات الذین یدخلون الجنة من غیر حساب و
o  .التشاؤم من الشرك األصغر، وھو حرام 
o  لذلك یشركون. أكثر الناس ال یشكرون  
o  .r المشرك لیس شاكرا 
o  العمل بما أوتوا من النعم. وعدم أعدم ذكر النعم یكون بالشرك 
o :یبین عدم  الواو، ھذا "فالن" و "أنقني هللا" ومن عدم الشكر مثال قول الناس

 الشكر (الشرك). 
o  أو مثل ذكر هللا ذكر هللا تعالى منومن الشرك ذكر األسباب أكثر . 
o الى اتباع الداعي.  رؤیة أخالق الداعي ھو بنفسھ دعوة ویحبب المرء 
o َوَكذَِلكَ  :في بدایة السورة ذكر یعقوب علیھ السالم آباءه لیوسف شكرا لھم 

ُمَك ِمْن تَأِْویِل اْألََحاِدیِث َویُِتمُّ ِنْعَمتَھُ َعلَْیَك َوَعلَى آِل یَْعقُوَب  یَْجتَِبیَك َربَُّك َویُعَلِّ
َھا َعلَى أَبََوْیَك ِمْن قَْبُل ِإْبَراِھیَم َوِإْسَحاَق ِإنَّ َربََّك َعِلیٌم َحِكیمٌ  وھنا =>  َكَما أَتَمَّ

تبركم بروا آباءكم ذكر یوسف علیھ السالم یعقوب وأجداده أیضا لذلك 
 أبناءكم. 

 
 


