
 ( 1# الدرس) 2017-07-02 يوسف سورة تدبر
 

 
 : يوسف وسورة هود سورة بين الربط
ّ : هود سورة نهاية  َعلَْيهّ  َوتََوَكلْ  فَاْعب ْده   ك لُّه   اْْلَْمر   ي ْرَجع   َوإّلَْيهّ  َواْْلَْرّض  الَسَماَواتّ  غَْيب   َولِّلَ
 تَْعَمل ونَ  َعَما بّغَافّل   َربُّكَ  َوَما
 

 اْلوامر من وسلم، عليه هللا صلى النبي شيبت التي هود سورة نهاية في تعالى ذكر
 :تعالى ذكر ثم من. هللا من الصارمة والنواهي
o ( يوسف سورة محور) كله اْلمر يرجع إليه 
o فاعبده  
o عليه وتوكل   

 
  :يوسف سورة محور
  هللا بتدبير الثقة .1
  االحسان=  الصبر+  التقوى .2
  والفرج الشدة بين شديد تالزم .3
 اْلمل .4
  وتربيته تدبيره في هللا لطف .5
  باهلل الظن حسن .6
 : خطير لثالوث معالجة السورة .7

 
i. ( اْلمل)=/= اليأس 
ii. (التمهل)=/=  االستعجال 
iii. ( التمسك)=/=  التنازل 

 
  الشرعية سياسةال قواعد .8

  الشورى .1
 التخطيط .2
  النظر ب عد .3
 العدل .4

 
 :يوسف سورة في المحورية اآلية
ْحّسنّينَ  أَْجرَ  ي ّضيع   الَ  الَِلَ  فَإّنَ  َويَْصبّرْ  يَتَقّ  َمنْ  إّنَه  ( 90 آية)  اْلم 

  اإلحسان درجة الى الوصول أسباب من والصبر التقوى -
 (االحسان=  الصبر+  التقوى) -
 



 : السورة في" محسنين" ذكر
 
ْكًما آتَْينَاه   أَش دَه   بَلَغَ  َولََما( 22) ْحّسنّينَ  نَْجّزي َوَكذَّلكَ  َوّعْلًما ح   اْلم 

 العزيز بيت في محسن -
 والعلم الحكم=  المحسنين جزاء -
 
ْجنَ  َمعَه   َودََخلَ ( 36)  أََرانّي إّن ّي اْْلَخر   َوقَالَ  َخْمًرا أَْعّصر   أََرانّي إّن ّي أََحد ه َما قَالَ  فَتَيَانّ  الس ّ

ْبًزا َرأّْسي فَْوقَ  أَْحّمل   ْحّسنّينَ  ّمنَ  نََراكَ  إّنَا بّتَأّْويّلهّ  نَب ّئْنَا ّمْنه   الَطْير   تَأْك ل   خ   اْلم 
  السجن في محسن -
 السراء في فقط وليس الضراء في يبين المرء احسان -
 
 َوالَ  نََشاء   َمنْ  بَّرْحَمتّنَا ن ّصيب   يَشَاء   َحْيث   ّمْنَها يَتَبََوأ   اْْلَْرّض  فّي ّلي وس فَ  َمَكنَا َوَكذَّلكَ ( 56)

ْحّسنّينَ  أَْجرَ  ن ّضيع    اْلم 
 
ذْ  َكبّيًرا شَْيًخا أَبًا لَه   إّنَ  اْلعَّزيز   أَيَُّها يَا قَال وا( 78) ْحّسنّينَ  ّمنَ  نََراكَ  إّنَا َمَكانَه   أََحدَنَا فَخ   اْلم 

  لكالم   عندو العزيز وبيت السجن في حاالته، كل في محسن هو -
 االحسان عليه يظهر المحسن -
 
ْحّسنّينَ  أَْجرَ  ي ّضيع   الَ  الَِلَ  فَإّنَ  َويَْصبّرْ  يَتَقّ  َمنْ  إّنَه  ( 90)  اْلم 

  والصبر بالتقوى االحسان على حصل -
 
س ل   اْستَْيأَسَ  إّذَا َحتَى( 110) نَا َجاَءه مْ  ك ّذب وا قَدْ  أَنَه مْ  َوَظنُّوا الرُّ يَ  نَْصر   ي َردُّ  َوالَ  نَشَاء   َمنْ  فَن ج ّ

ْجّرّمينَ  اْلقَْومّ  َعنّ  بَأْس نَا  اْلم 
  والفرج الشدة بين كبير تالزم يوسف سورة في -
 قريب الفرج الزجاجة عنق الى الوصول عند -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (2# الدرس) 2017-07-04 يوسف سورة تدبر
 

 :الرؤى سورة أيضا سفيو سورة
 

 :األحالم أنواع
 ( الصادقة) الرؤيا -
  نفس حديث -
  الشيطان من -
 

 :يوسف سورة في منها ٤ ذُكر رؤى ٧ القرآن في ذكر
 
م   إّذْ : 43) اْلنفال) مْ  َولَوْ  قَّلياًل  َمنَاّمكَ  فّي الَِل   ي ّريَكه   اْْلَْمرّ  فّي َولَتَنَاَزْعت مْ  لَفَّشْلت مْ  َكثّيًرا أََراَكه 

د ورّ  بّذَاتّ  َعّليم   إّنَه   َسلَمَ  الَِلَ  َولَّكنَ   الصُّ
  وسلم عليه هللا صلى النبي رؤية -
 
كَ  أَن ّي اْلَمنَامّ  فّي أََرى إّن ّي ب نَيَ  يَا قَالَ  الَسْعيَ  َمعَه   بَلَغَ  فَلََما (102 الصافات)  َماذَا فَاْنظ رْ  أَذْبَح 

 الَصابّّرينَ  ّمنَ  الَِل   شَاءَ  إّنْ  َستَّجد نّي ت ْؤَمر   َما اْفعَلْ  أَبَتّ  يَا قَالَ  تََرى
 السالم عليه إبراهيم الخليل رؤية -

 

 : يوسف سورة أقسام
 

 (3-1) القرآن صفات .1

 (101-4)  يوسف قصة .2

 (111-102) الخاتمة .3

a. 102)  وسلم عليه هللا صلى محمد نبوة على دليل يوسف قصة-
104) 

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

 

 
 
 



 

 اْلُمبِينِ  اْلِكت ابِ  آي اتُ  تِْلك   الر( 1 آية)
 

 :آيات تلك -
o القرآن لهذا التعظيم  
o شيء على تدلك عالمات هي آيات 

 :كتاب -
o المحفوظ لوح في مكتوب فهو  
o ( وحيا نزل أنه مع) المستقبل في يكتب سوف بأنه خبر وأيضا 

 :مبين -
o ظاهر ن  ي ّ بَ  واضح 
o العربية باللغة بآياته التربية في استخدامه علينا مبين القرآن نا معرفة بعد 
o التعظيم عدم يظهر المرئية اْلفالم في القرآن قصص رؤية  
o وتفصيل بوضوح نتكلم أن علينا لذلك مبين القرآن . 

 

لْن اهُ  إِنَّا( 2 آية) بِيًّا قُْرآنًا أ ْنز   ت ْعِقلُون   ل ع لَُّكمْ  ع ر 
 

 : إنا -
o نفسه عظم تعالى هللا  

  : أنزلناه -
o عرشه على مستوى السماء في فوق تعالى فهو فوق، من نزله أنه يبين  
o نزولين تعالى هللا أنزله : 

  القدر ليلة في الدنيا سماء الى المحفوظ اللوح من ❖
=<  منجما نزل وسلم عليه هللا صلى النبي الى الدنيا سماء من ❖

 ويتدبره يقرأه ومن وسلم عليه هللا صلى النبي فؤاد تعالى هللا ليثبت
 : قرآنا -

o أيضا وي قرأ باك ت فهو 
  : عربيا -

o بها يتكلم كي العربية اللغة أختار وهو تعالى هللا كالم القرآن 
o معبرا - واضحا: عربيا  
o اْلبناء في اللغة هذه وغرس العربية، باللغة االهتمام علينا  

 : تعقلون لعلكم -
o العربية باللغة اال القرآن يعقل ال  
o القرآن لنا تبين التي المهمة اللغة هذه على نركز أن علينا  
o من فننتقل وننقاد ونعقلها ونفقها قلوبنا ترك حتى القرآن آيات تكرار علينا 

 .أكمل حال الى حال



o بإيقانكم ذلك عقلتم فإذا ونواهيه، وأوامره وفروعه، وأصوله حدوده لتعقلوا 
 .إليه واالنقياد الجوارح عمل ذلك أثمر بمعرفتها، قلوبكم واتصفت

o { ْْتَْعّقل ونَ  لَعَلَك م  }على العالية، الشريفة المعاني بتكرر عقولكم تزداد: أي 
 .وأكمل منها أعلى أحوال إلى حال من فتنتقلون أذهانكم،

 

ل ْيك   ن قُص   ن ْحنُ ( 3 آية) ا اْلق ص ِص  أ ْحس ن   ع  ْين ا بِم  إِنْ  اْلقُْرآن   ه ذ ا إِل ْيك   أ ْوح   ُكْنت   و 
 اْلغ افِِلين   ل ِمن   ق ْبِلهِ  ِمنْ 

 
 : نحن -

o تعظيم  
 : القصص أحسن عليك نقص -

o معانيه جمال أي معانيها ورونق عبارتها وسالسة لصدقها وذلك. 
o عليه يوسف قصة وأحسنهم الحقيقية القرآن قصص استخدام علينا التربية في 

 . السالم
ا - ْين ا بِم   : اْلقُْرآن   ه ذ ا إِل ْيك   أ ْوح 

o سائر على به وفضلناك إليك، أوحيناه الذي القرآن هذا عليه اشتمل بما 
 .وإحسان هللا من منَة محض وذاك اْلنبياء،

إِنْ   -  :اْلغ افِِلين   ل ِمن   ق ْبِلهِ  ِمنْ  ُكْنت   و 
o جعلناه ولكن إليك، هللا يوحي أن قبل اإليمان وال الكتاب ما تدري كنت ما 

 .عبادنا من نشاء من به نهدي نورا
o القصص أحسن وأنها القصص، من القرآن هذا عليه اشتمل ما مدح ولما 

 القرآن، هذا مثل الكتب من شيء في القصص من يوجد فال اإلطالق، على
 الحسنة العجيبة القصة وإخوته، وأبيه يوسف، قصه ذكر
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أ ْيتُ  إِن ِي أ ب تِ  ي ا أِل بِيهِ  يُوُسفُ  ق ال   إِذْ ( 4 آية) د   ر  الشَّْمس   ك ْوك بًا ع ش ر   أ ح  ر   و  اْلق م   و 
أ ْيتُُهمْ   س اِجِدين   ِلي ر 

 
 : ألبيه يوسف قال إذ -

o ْلبيه االبن استشارة 
o ْلبنائهم اْلباء استماع  
o اإلرشاد في زيادة مع اْلمور في شاورونا إذا أطفالنا ننصح أن علينا 
o سأله ما على السائل يزيد المحسن صيحة،الن طلب عند 
o مهم أمر وجود حال في مسئولال الى يلجأ أن المرء على. 

 : أبت يا -
o واالحترام القرب يظهر باْلبوة النداء  

 : إني -
o  (توكيد) حلمه عن االخبار في الصدق 

 : رأيت -
o العين كرؤية ظاهرة تكون الرؤيا  

  : كوكبا عشر أحد -
o اْلخوة  

 : والشمس -
o اْلم هي 
o الشمس من نورها تستمد الكواكب وجميع  
o البيت في اْلم أهمية يبين وهذا 

 : والقمر -
o اْلب  

 : ساجدين لي رأيتهم -
o وتواضعه العجب عدم يبين وهذا الجملة في السجود يقدم لم  

 له، توطئة مقدمة، يديه بين قدم العظام اْلمور من أمرا هللا أراد إذا: السعدي تفسير -
 وإحسانا بعبده، لطفا المشاق، من العبد على يرد لما واستعدادا ْلمره، وتسهيال
o والمقدمة التمهيد أهمية يبين وهذا  

 ْلمره تسهيال ❖



  استعداد ❖
  لطفا ❖
  احسانا ❖

o للمرء هللا لطف يبين وأيضا  
 

تِك   ع ل ى ُرْؤي اك   ت ْقُصصْ  ل   بُن يَّ  ي ا ق ال  ( 5 آية)  لِْْلِْنس انِ  الشَّْيط ان   إِنَّ  ك ْيدًا ل ك   ف ي ِكيدُوا إِْخو 
 ُمبِين   ع دُو  

 
o االستعجال عدم يبين وهذا الحلم يعبر لم السالم عليه يعقوب . 
o ال التمكين بأن هللا بسنة علمه مع نصيحتين، السالم عليه يعقوب نصحه 

 . باالبتالء اال يكون
 :قال -

o االستماع حسن يبين  
o اإلجابة سرعة يبين  

 : بني يا -
o والعناية والترفق الشفقة على يدل التصغير  
o القرب وشده العناية على يدل وهذا لنفسه االبن نسب  
o الكالم في االحترام 

 :اخوتك على رؤياك تقصص ل -
o أوال التحذير السالم عليه يعقوب قد م  
o للتساهل داعيا ليس اْلسرة صالح  
o النهي سبب مع النهي النصيحة، وضوح  
o للتربية بهم علم لهم فيكون أبناءهم يعاشروا أن عليهم الوالدين 
o اْلبناء بين العدل الوالدين على  
o في االفساد الى يؤدي قد فهذا" النفس تنقيص" مرض لهم من الناس من هناك 

  المستقبل
o ( الناس عيوب ستر) قلوبهم أمراض بإظهار الناس يفتن أال المرء على 
o الواحدة المهنة أصحاب بين موجود التحاسد  
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ك ذ ِلك  ( 6 آية) ب ك   ي ْجت بِيك   و  يُع ل ُِمك   ر  اِديثِ  ت أِْويلِ  ِمنْ  و  يُتِم   اأْل ح  ت هُ  و  ع ل ى ع ل ْيك   نِْعم   آلِ  و 
ا ي ْعقُوب   ه ا ك م  ْيك   ع ل ى أ ت مَّ اِهيم   ق ْبلُ  ِمنْ  أ ب و  اق   إِْبر  إِْسح  بَّك   إِنَّ  و  ِكيم   ع ِليم   ر   ح 

 
 الجليلة اْلوصاف من عليك به يمنُّ  بما ويختارك يصطفيك: ربك يجتبيك وكذلك -

 . الجميلة والمناقب
o الخاصة للتربية الرب تعالى هللا اختاره . 
o على تعييننا نعم بهذه التذكير لذلك المرء، عنها ويغفل تنسى اليومية النعم 

 . الشكر
o لهم تعالى هللا عطاء الى أوالدنا في التي الجليلة الصفات ننسب أن علينا .

 . هللا بأسماء ونربطهم
o التربية في تستخدم" الحكيم العليم الرب" هللا أسماء 
o هو تربيته الى بل الناس أفعال الى يلتفت ال يجعله" ربك" هللا أن معرفته . 
o هللا بوعود االمل باهلل، الظن حسن اْلمل، المرء يعطي الحكيم، العليم معرفة  
o الحياة اختبارات في متوازنة نفسيات لهم تولد هللا بأسماء اْلبناء ربط . 

 
يُع ل ُِمك   - اِديثِ  ت أِْويلِ  ِمنْ  و   اْلحاديث إليه تؤول ما وبيان الرؤيا، تعبير من: اأْل ح 

 ونحوها السماوية كالكتب الصادقة،
o حياته في الصعوبات من سيواجه ما مع معنوياته لرفع وهذا 
o هللا اختيار على االعتراض عدم علينا  
o ( المهلكات من بنفسه المرء اعجاب) والتكبر العجب عدم 
o القيم غرس واْلمهات اْلباء وظيفة  
o ويعلمك : 

  هللا غير الى والعلم التعليم ننسب فال يعلمك، هللا ❖
 (  علما زدني رب) هللا من العلم طلب علينا ❖
❖  

o الحاديث تأويل من : 
  شيء كل تعلم ال أنك ويبين التأويل من جزء ❖
 . اْلوالد في التوازن عدم سبب هذا التربية، في المبالغة عدم علينا ❖

يُتِم   - ت هُ  و  ع ل ى ع ل ْيك   نِْعم   : ي ْعقُوب   آلِ  و 



o والنعم جميعها االسرة تضر واساءتهم معصية أن أوالدنا تعليم علينا 
  االهل جميع تسر والحسنات

o المسؤولية االوالد تحميل علينا  
o  على التركيز عليه بل شخصه على يركز ال خاصا حبا ولده أحدا أحب إذا 

 وال الصفة تحقيق على ءاْلبنا فيتنافس المحبة سبب هي التي الصفة
 . اليه الزائدة المشاعر اظهار عدم مراعات مع. يتحاسدوا

 

تِهِ  يُوُسف   فِي ك ان   ل ق دْ ( 7 آية) إِْخو   ِللسَّائِِلين   آي ات   و 

 
 الحسنة المطالب من كثير على وأدلة عبر :وإخوته يوسف في كان لقد -

o عبر لنا ويكونون وإخوته يوسف من نتعلم القصة هذه في . 
o والمفسد الصالح من والشر، الخير من يتعلم المرء . 

 هم السائلين فإن المقال، بلسان أو الحال بلسان عنها سأل من لكل: للسائلين آيات -
 في وال باْليات، ينتفعون فال المعرضون وأما والعبر، باْليات ينتفعون الذين

 .والبينات القصص
o والعبر باْليات ينتفعون الذين هم السائلين  
o اْليات فتح سبب تكون القصة هذه في اْلسئلة  
o الغيبية واْلمور والشرع بالعقيدة كوني وال للتدبر القصص في يكون السؤال 

 .بها ننبأ لم التي
 

أ ُخوهُ  ل يُوسُفُ  ق الُوا إِذْ ( 8 آية) ب   و  ن ْحنُ  ِمنَّا أ بِين ا إِل ى أ ح  ل   ل ِفي أ ب ان ا إِنَّ  ُعْصب ة   و  ال   ُمبِين   ض 

 بينهم فيما إخوته :قالوا إذ -
 : وأخوه ليوسف -

o الحقائق تظهر المواقف. القلب في الحسد مرض لهم هؤالء 
o واحدة أم من وأخوه يوسف 
o الحميدة صفاته يروا ولم يوسف شخص على ركزوا اإلخوة 

 : أبينا إلى أحب -
o المرء تحريك في الدافع يكون هو الذي الوحيد الشعور هو الحب  
o هللا اال اله ال شروط من المحبة لذلك  
o الصحيحة للمحبة اْلبناء توجيه علينا  
o المحبة أساس على يعبدوه كي هللا في نحببهم أن علينا  
o الى المحبة طلب يدفعهم ال كي أوالده لدي الحب غريزة يشبع أن المرء على 

  الحرام فعل
o أكثر يحبهم ولكن يحبنا أي أحب، قالوا 
o أبدا شخصين بين المقارنات عدم المرء على  
o بالغير أنفسنا مقارنة عدم 

 والشفقة بالمحبة علينا يفضلهما فكيف جماعة،: عصبة ونحن -



o الصغار غير من علينا ويعتمد أكبرو اْلصل نحن أي عصب،: عصبة . 
o المقارنات عقد كانت المشكلة أساس  
o الحساسية من كبيرة لدرجة هم الصغار اْلبناء  
o شخصين أي بين الغيرة استبعاد عدم علينا  
o والتكبر العجب عدم  

 نراه، موجب غير من علينا فضلهما حيث بي ّن، خطأ لفي: مبين ضالل لفي أبانا إن -
 .نشاهده أمر وال

o ( مغموس أي في+  ل+  إن) بالمبالغة مشاعرهم أكدوا 
o يبين وهذا ليوسف كادوا ولكن مشاعرهم لألب يبينوا ولم لألب، يكيدوا لم 

 . والضعف الجبن
o اْلباء احترام  
o تبين غير من واالتهام القرار وإصدار الجور عدم  
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ُحوهُ  أ وِ  يُوُسف   اْقتُلُوا( 9 آية) ْجهُ  ل ُكمْ  ي ْخلُ  أ ْرًضا اْطر  ت ُكونُوا أ بِيُكمْ  و   ق ْوًما ب ْعِدهِ  ِمنْ  و 
اِلِحين    ص 

o محبته من ح رموا ولكن اْلب على االستحواذ أرادوا خوةاإل ءهؤال . 
o واالستغفار، التوبة الى يلجأ أن يسره ال شيء حياته في رأى إذا المرء على 

 . حياته من يخرجهم كي لهم ويكيد الغير يتهم وال
o واالستغفار والتوبة باالعتراف اال يتوقف وال ذنب يجر الذنب  
o الذنوب وآثار الشيطان خطوات من الحذر 

 
 :يُوُسف   اْقتُلُوا -

o تفكير غير من القرار اخذوا أنهم يبين وهذا" اقتلوا" مقدمات غير من مباشرة 
 .وبسرعة

ُحوهُ  أ وِ  -  : أ ْرًضا اْطر 
o فيها رؤيته من يتمكن ال بعيدة أرض في أبيه عن غيبوه: أرضا اطرحوه. 

ْجهُ  ل ُكمْ  ي ْخلُ  -  :  :أ بِيُكمْ  و 
o ال شغال بيوسف قلبه اشتغل قد فإنه والمحبة، بالشفقة عليكم ويقبل لكم، يتفرغ 

 لكم يتفرغ
o القلب في ما يظهر الوجه. 
o يكلمه الذي االنسان يوجه أن ْلدبا من. 
o واحد شخص معاملة عند اال ت ظهر ال قد القلوب اضأمر . 

ت ُكونُوا - اِلِحين   ق ْوًما ب ْعِدهِ  ِمنْ  و   ص 
o من وتستغفرون هللا، إلى تتوبون: أي{ َصاّلّحيَن ْ قَْوًما}  الصنيع هذا بعد من 

 لفعله، تسهيال منهم الذنب صدور قبل التوبة على العزم فقدموا. ذنبكم بعد
 .لبعض بعضهم من وتنشيطا لشناعته، وإزالة

o الالحقة التوبة نية ويقترفه الذنب يعلم بأن باهلل ظن سوء وهذا 
o يعملها كي اْلعذار نفسه يعطي اللوم، من شيء وفيه الذنب يريد الذي . 
o ( صالحينال من نكون ثم=<  الجرم نعمل) الشخصية في تناقض 



o فعل لتسهيل نضعها خطة وليست فقط هللا من توفيق واالستغفار بةالتو 
 الذنوب

o على المرء تعيين كلها اْلقدار بل للصالح، سببا ليس الصعبة االقدار تغيير 
 . اإلصالح

o والعلو والصالح التقدم في سبب الحياة عقبات كل اقتحام . 
 
 
 
 

أ ْلقُوهُ  يُوُسف   ت ْقتُلُوا ل   ِمْنُهمْ  ق ائِل   ق ال  ( 10 آية) ةِ  ب ْعضُ  ي ْلت ِقْطهُ  اْلُجب ِ  غ ي اب تِ  فِي و   السَّيَّار 
 ف اِعِلين   ُكْنتُمْ  إِنْ 

 : ِمْنُهمْ  ق ائِل   ق ال   -
o تبعيده أو قتله أرادوا الذين يوسف إخوة من 

 : يُوُسف   ت ْقتُلُوا ل   -
o قتل، غير من أبيه عن بتبعيده يحصل والمقصود وأشنع، إثما أعظم قتله فإن 

 . تلقوه بأن تبعيده إلى توصلوا ولكن
أ ْلقُوهُ  - ةِ  ب ْعضُ  ي ْلت ِقْطهُ  اْلُجب ِ  غ ي اب تِ  فِي و   :ف اِعِلين كُْنتُمْ  إِنْ  السَّيَّار 

o غَيَابَةّ  فّي}  تلقوه ْ ّ ب   أنه على بل بشأنكم، يخبر ال أنه على وتتوعدوه{ اْلج 
 مكانا يريدون الذين{ الَسيَاَرةّ ْ بَْعض   يَْلتَّقْطه  }  أن ْلجل منكم، آبق مملوك عبد

 وأتقاهم وأبرهم يوسف، في رأيا أحسنهم القائل وهذا. فيه فيحتفظون بعيدا،
 به يدفع الخفيف والضرر بعض، من أهون الشر بعض فإن القضية، هذه في

 (السعدي تفسير). الثقيل الضرر
o أخرى حلول إعطاء بل الغير رأي رفض عدم المرء على. 
o ظلمة: غيابة  
o فيه ماء ال الذي البئر: الجب 
o درجاتنا رفع في سبب حياتنا ظلمات كل . 
o كذلك هو قيمة بال الناس يراه ما كل ليس . 
o بالتخطيط أولى الحق أصحاب يريدون، لما يخططون الباطل أصحاب 

 . والتنظيم واإلحسان
 

ا أ ب ان ا ي ا ق الُوا( 11 آية) نَّا ل   ل ك   م  إِنَّا يُوسُف   ع ل ى ت أْم   ل ن اِصُحون   ل هُ  و 

 : أبانا يا قالوا -
o أبيهم الى االنتماء اسلوب 

ا - نَّا ل   ل ك   م   :يُوُسف   ع ل ى ت أْم 
o تَأَْمنَا الَ  لَكَ  َما أَبَانَا يَا: } ْلبيهم مقصدهم إلى متوصلين يوسف، إخوة قال 

وَن ْ لَه   َوإّنَا ي وس فَ  َعلَى  على منا الخوف يدخلك شيء ْلي: أي{ لَنَاّصح 
 (السعدي تفسير) موجب؟ وال سبب غير من يوسف،



o فينا ثقتك بعدم بالذنب االب شعروا: لك ما . 
إِنَّا -  : ل ن اِصُحون   ل هُ  و 

o السالم عليه يعقوب أن على يدل وهذا ْلنفسنا، نود ما له نود عليه، مشفقون 
 .ونحوها للبرية إخوته مع يذهب يوسف يترك ال
o لناصحون" قدموا والنصح بالدين وحبه ْلبيهم مبمعرفته: ناصحون " 
o نيتهم في شوائب بوجود أنفسهم عن التهمة نفوا . 
o يحب ما الى ينظر بأنه أحدهم من موافقة اخذ يريد الذي سلوبا هذا . 

 
 

ع ن ا أ ْرِسْلهُ ( 12 آية) ي ْلع بْ  ي ْرت عْ  غ دًا م  إِنَّا و  افُِظون   ل هُ  و   ل ح 

 : معنا أرسله -
o قبل من معهم يرسله يكن لم 

 : يرتع -
o ويستأنس البرية في يتنزه 

 : غداً  -
o القرار ْلخذ طويله فرص إعطاء عدم . 

 : لحافظون له وإنا -
o قالوا ما أكدوا  
o ،يريده أذى من ونحفظه سنراعيه. 
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 : (12-1) مراجعة
 
 ((اخوتك على رؤياك تقصص ال))

  بالكتمان حوائجكم بقضاء استعينوا الحياة في -
 
 (( كيدا لك فيكيدوا))

  عليه يؤجرون موه للخير، يخططوا بأن أحق هم الحق أصحاب -
 

افُ  بِهِ  ت ْذه بُوا أ نْ  ل ي ْحُزنُنِي إِن ِي ق ال  ( 13 آية) أ خ  ئْبُ  ي أُْكل هُ  أ نْ  و  أ ْنتُمْ  الذ ِ  غ افِلُون   ع ْنهُ  و 

 
 : النفوس في اْلساسية المشاعر -

o هللا الى تقربلل الفرص فوات من=<  الحزن 
o هللا عقاب من=<  الخوف  
o هللا بفضل=<  الفرح 
o هللا حرمات انتحكت إذا=<  الغضب 

  ويحبه باهلل يتعلق أن لإلنسان أعطيت المشاعر -
 يستخدم ْلنه متوازن والمؤمن هللا لغير مشاعره يستخدم متوازن الغير االنسان -

  تعالى هلل مشاعره
  التعلق درجة الى تصل قد شيء ْلي زادت إذا المشاعر -
 : ليحزنني إني -

o الوقت نفس في القرار اتخذ اْلب 
o بين ولكن ليوسف وحسدهم بهم علمه مع" ال" يقل لم السالم عليه يعقوب 

 . معهم للذهاب بمنعه اْلسباب
o والنبوة الرجولة في يقدح ال المشاعر إظهار 
o غير من بالتوازن اْلوالد الى وشوقهم محبتهم يظهروا أن الوالدين على 

 مبالغة



o روح العالقات تعطي المشاعر  
o طبيعي أمر والحزن الخوف اظهار جديدةال تجارب عند 
o الفراق من يأتي الحزن 

 : به تذهبوا أن -
o نفسه على التهوينو االيجابية من فيه" به تذهبوا" قال بل" تأخذوه أن" يقل لم  
o نكون ال – تركه عليك تفعله ما أمر على يحزنون ناْلبوي أن المرء علم إذا 

  احزانهما في سببا
o الثقة وعطاهم لمشاعرهم مراعاتا الكلمات انتقى بل" أخاف إني" يقل لم 

  االتهام وعدم
افُ  - أ خ  ئْبُ  ي أُْكل هُ  أ نْ  و    :الذ ِ

o الذئب" ثالث شخص ذكر بل منكم، عليه أخاف يقل لم" 
o نوايا نفسر أن التعدي من) الناس نوايا في يدخل وال بالظاهر يأخذ المؤمن 

 (الناس
o بالظاهر المنافقين يعامل كان وسلم، عليه هللا صلى النبي  
o اْلباء اقوال يستخدمون اْلبناء  
o ( ْلبنائها اْلم خصوصا) سلبية أفكار اْلخرين إعطاء عدم 

 : غافلون عنه وأنتم -
o  َعنهم االتهامات كل بَعَد  
o أحدهم يعطي ال أن اْلبناء بين التعامل في ازنينمتو يكونوا ان اْلباء على 

 . بينهم الكراهية في سبب فيكون اْلخرين عن فكرة
o يقاطعوه ولم اْلخر الى اْلب الى استمعوا اْلبناء 

 

ئْبُ  أ ك ل هُ  ل ئِنْ  ق الُوا( 14 آية) ن ْحنُ  الذ ِ اِسُرون   إِذًا إِنَّا ُعْصب ة   و   ل خ 

 
 : قالوا -

o ئْب   أََكلَه   لَئّنْ  قَال وا ونَ  إّذًا إّنَا ع ْصبَة   َونَْحن   الذ ّ  لََخاّسر 
 : عصبة ونحن الذئب أكله لئن -

o حفظه، على حريصون جماعة،: أي  
o أنفسهم في الذي والعجب الكبر يبين. 

اِسُرون  ْ إِذًا إِنَّا  -  : ل خ 
o عليه وغلبنا الذئب أكله إن منا يرجى نفع وال فينا خير ال. 
o حينئذ سمح الموانع، وعدم إلرساله، الداعية اْلسباب ْلبيهم مهدوا فلما 

 (السعدي تفسير) .أنسه ْلجل معهم بإرساله
 

ا( 15 آية) عُوا بِهِ  ذ ه بُوا ف ل مَّ أ ْجم  ْين ا اْلُجب ِ  غ ي اب تِ  فِي ي ْجع لُوهُ  أ نْ  و  أ ْوح   ل تُن ب ِئ نَُّهمْ  إِل ْيهِ  و 
ُهمْ  ه ذ ا بِأ ْمِرِهمْ   ي ْشعُُرون   ل   و 

 : به ذهبوا فلما -



o وإيجابية بلطف  
 : وأجمعوا -

o الجب غيابة في يجعلوه أن على عزموا 
o له والتخطيط الباطل في أمورهم يجمعون الباطل أهل 
o مل آمنوا الذين أيها يا)) يتراجعوا وال الخير فعل في يعزموا أن المؤمنين على 

 ((تفعلون ال ما تقولون
 : يجعلوه أن -

o المشاعر أن يبين وهذا" يجعلوه أن" التنفيذ وعند" ألقوه" قالوا التخطيط عند 
 . يقل الوقت ومع أقوى بدايتها في

o للرجوع أيام ثالثة فترة للمتخاصمين لذلك  
 :اْلُجب ِ  غ ي اب تِ  فِي -

o البئر مظلم 
ْين ا - أ ْوح  ُهمْ  ه ذ ا بِأ ْمِرِهمْ  ل تُن ب ِئ نَُّهمْ  إِل ْيهِ  و   ي ْشعُُرون   ل   و 

o مْ }  الحرجة، الحال تلك في وهو إليه أوحى بأن به لطف هللا إن ثم  لَت نَب ّئَنَه 
ونَ  الَ  َوه مْ  هَذَا بّأَْمّرّهمْ   عن وإخبار لهم، معاتبة منك سيكون: أي{  يَْشع ر 
 وقع مما سينجو بأنه له، بشارة ففيه اْلمر، بذلك يشعرون ال وهم هذا، أمرهم
 .اْلرض في له والتمكين العز وجه على وإخوته بأهله سيجمعه هللا وأن فيه،
 (السعدي تفسير)
o يسرى العسر مع إن يبين هنا  
o غيره به يحس ال ما هللا لطف من له الصعبة، االقدار عليه يقع الذي  
o من لهم ليس الناس ْلن غيره، مع يناقشه أال مشاكل أو مصائب له الذي على 

  المشكلة في للذي يحصل الذي اليسر
o مذلة هللا لغير الشكوة 

 : لتنبأنهم -
o ت خبرهم سوف  

 : يشعرون ل وهم هذا بأمرهم -
o هذا بمكرهم 
o هللا يقل لم تذليل، وال االتهام من فيه وليس وإيجابية بلطف كان هللا وحي 

 "بأمرهم" بل" بمكرهم" تعالي
o أصعب من هو الذي)) البئر السالم عليه يوسف يذكر لم السنين مرور بعد 

 فقط الماضي ذكر بل بالسلبية الماضي وذكر العتاب عدم فعلينا(( حياته أيام
 .فقط واالستغفار للتوبة يكون

 

اُءوا( 16 آية) ج   ي ْبُكون   ِعش اءً  أ ب اُهمْ  و 

 : و -
o أباهم الى جاءوا وبيعه البئر في بإلقائه فعلهم بعد  

 : أباهم جاءوا -



o عادتهم عن متأخرا إتيانهم ليكون 
 : عشاء -

o عادتهم عن متأخر وقت في جاءوا  
o متعبا يكون قد واْلب تظهر ال الوجوه تعابير العشاء في 
o بالليل تحصل الجرائم أكثر  
o في يستخدم وقد واإلخالص الخشوع مع العبادات ْلفضل يستخدم قد عشاء 

 الجرائم
o العشاء بعد الكالم كراهية: حديث  
o اليومي الجدول واتباع السنة اتباع علينا : 

  الفجر بعد النوم عدم ❖
 االستطاعة عند العشاء صالة تأخير ❖
  العشاء بعد النوم ❖

 : يبكون -
o يصدقه أن لآلخر التمثيل درجة الى يصلون قد يكيدون الذين  
o البكاء تمثيل على قدرة عنده االنسان  

 :البكاء أنواع
o النار تمسها ال هللا خشية في تبكي عين: حديث . 
o المؤمنين لموت تبكي واْلرض السماء  

 

ْكن ا ن ْست بِقُ  ذ ه ْبن ا إِنَّا أ ب ان ا ي ا ق الُوا( 17 آية) ت ر  ت اِعن ا ِعْند   يُوُسف   و  ئْبُ  ف أ ك ل هُ  م  ا الذ ِ م   أ ْنت   و 
ل وْ  ل ن ا بُِمْؤِمن   اِدقِين   ُكنَّا و   ص 

 
 الرجوع وعدم الذنب في اديالتم الخطأ من الذنب، هذا من تابوا فيوس أخوان -

 .هللا الى واالعتراف بالتوبة
 ينفع ال الرأس في الفأس قعو إذا نْل القرار اتخاذ قبل حذر يكون أن المرء على -

 . حوالنص الندم
 

 : أبانا يا قالوا -
o (ثاني كذبة=<  كذبة=<  مكر) غيرها الى تؤدي معصية المرء، يتب لم اذا 

 جبانا المؤمن أيكون:  وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول قيل: حديث) الذنوب أشد من الكذب
 ؟ كذابا المؤمن أيكون:  له فقيل ، نعم:  فقال ؟ بخيال المؤمن أيكون:  له فقيل ، نعم:  قال ؟

 (" ال:  فقال
 

 : نستبق ذهبنا إنا -
o اْلقدام، على إما{  نَْستَبّق   ذَهَْبنَا إّنَا أَبَانَا يَا}  - كاذب بعذر متعذرين - فقالوا 

 والنضال بالرمي أو



o في واستباق هرب من مغفرة الى الوصول في يكون أن يجب للمؤمن االستباق 
  لخيراتا
o حوله يحصل بما يبالي فال السباق على جميعها تركيزه المرء يجعل االستباق  

ْكن ا  - ت ر    : متاعنا عند يُوُسف   و 
o وراحة له توفيرا 

ت اِعن ا - ئْبُ  ف أ ك ل هُ  م   : الذ ِ
o استباقنا في عنه غيبتنا حال في 
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ْكن ا ن ْست بِقُ  ذ ه ْبن ا إِنَّا أ ب ان ا ي ا ق الُوا( 17 آية) ت ر  ت اِعن ا ِعْند   يُوُسف   و  ئْبُ  ف أ ك ل هُ  م  ا الذ ِ م   أ ْنت   و 
ل وْ  ل ن ا بُِمْؤِمن   اِدقِين   ُكنَّا و   ص 

 وال والنصائح اْلراء تقبل في ناولي هينا ويكون النصائح يتقبل أن المرء على -
 تكبريس

 
 قلبك في لما تصدقنا ال أنك والظاهر العذر، بهذا تعذرنا: أي :لنا بمؤمن أنت وما -

 (السعدي تفسير).عليه الشديدة والرقة يوسف، على الحزن من
o بالغيب فقط يستخدم االيمان: لنا بمؤمن أنت وما قالوا  
o ْلجلنا: لنا  
o صادق بمعنى اْلية هذه في ماناالي. ٢ صادق. ١: مؤمن  
o وتعالى سبحانه وعوده يصدق مؤمن، تعالى هللا 
o هللا من اْلمان طلب عليناف اْلمان، المؤمنين يعطي تعالى هللا  
o اْلمان وعنده صادق باهلل المؤمن  
o أمان له ليس الكافر  

 : صادقين كنا ولو -
o صادقين لسنا أي(( كنا ولو)) بكذبهم الجملة بهذه اعترفوا  
o مرتين واحد جحر من يلدغ وال فطن كيس منالمؤ  

 

اُءوا( 18 آية) ج  ل تْ  ب لْ  ق ال   ك ِذب   بِد م   ق ِميِصهِ  ع ل ى و  ْبر   أ ْمًرا أ ْنفُُسُكمْ  ل ُكمْ  س وَّ ِميل   ف ص  ُ  ج  اّللَّ  و 
ا ع ل ى اْلُمْست ع انُ   ت ِصفُون   م 

  فجوات توجد دائما كاملة، جريمة هناك ليس -
 : وجاءوا -

o بالدليل جاءوا وبصعوبة وتخطيط تفكير بعد أنهم يبين 
o جميعهم بل منهم واحد بالقميص يأتي لم 



 : قميصه على -
o على!!! "فوقه من وليس القميص داخل من يكون مقتول دم " 
o جسده من نزعه السهل من يكون ال المأكول قميص  

 : كذب بدم -
o (نكرة دم )شاه دم  
o العليم البصير السميع الرقيب الشهيد تعالى هللا  

 : ق ال    -
o على ليعينهم وفقط تذليلو تنقيص غير من عليهم الرد في بيعقو توازن 

  أنفسهم تزكيةو تربيتهم
o أن للتربية طريقة أفضل وهذا عليهم رد بل تفكير وفترة فاصل غير من قال 

 . عليهم تمر التي المواقف في اْلبناء نصحح
o حينها في تكون له هللا تربية المرء إيمان زاد ما كل لذلك  

 ( الالحق واثبات السابق نفي) قلتم كما اْلمر ليس أي:  ب لْ  -
o ال" يقل لم " 
o االتهام عدم علينا التربية في  

 
ل تْ  -  النفس أفعال من التسويل: س وَّ

o وبينه بيني التفريق في قبيحا أمرا أنفسكم لكم زينت 
 للنفس اللوم: أ ْمًرا أ ْنفُُسُكمْ  ل ُكمْ  -

o ولمصلحتكم لكم جميعه الفعل هذا أي: لكم  
o تربية أفضل وهكذا أنفسهم الم بل يلومهم لم  
o أمرا" قال بل" كيدا" يقل ولم " 

 

 : القرآن في "سولت"
ل تْ  بَلْ  قَالَ  :83 يوسف سورة  بّّهمْ  يَأْتّيَنّي أَنْ  الَِل   َعَسى َجّميل   فََصْبر   أَْمًرا أَْنف س ك مْ  لَك مْ  س وَّ
 اْلَحّكيم   اْلعَّليم   ه وَ  إّنَه   َجّميعًا

 
وا لَمْ  بَّما بَص ْرت   قَالَ  :96 طه سورة  فَنَبَْذت َها الَرس ولّ  أَثَرّ  ّمنْ  قَْبَضةً  فَقَبَْضت   بّهّ  يَْبص ر 
ل تْ  َوَكذَّلكَ   نَْفّسي ّلي س وَّ

 
ْبر    -  المحنة هذه على أصبر أني وهي بها، القيام على سأحرص فوظيفتي أنا أما: ف ص 

 (السعدي تفسير. )جميال صبرا
o   تواضعه يبين وهذا صابرا كونه يدعي لم: صبر  
o كثيرا يتكلم أال المرء على المحن في أن يبين وهذا الكلمات، قلل  

ِميل   - ي السخط من سالما جميال صبرا :ج   ذلك، على اهللب وأستعين الخلق، إلى والتَشك ّ
 (السعدي تفسير) اْلمر هذا نفسه من فوعد وقوتي، حولي على ال

 



 :القرآن في جميل
ل تْ  بَلْ  قَالَ  :83 يوسف سورة  بّّهمْ  يَأْتّيَنّي أَنْ  الَِل   َعَسى َجّميل   فََصْبر   أَْمًرا أَْنف س ك مْ  لَك مْ  س وَّ
 اْلَحّكيم   اْلعَّليم   ه وَ  إّنَه   َجّميعًا

 
 أ َمت ّْعك نَ  فَتَعَالَْينَ  َوّزينَتََها الدُّْنيَا اْلَحيَاةَ  ت ّرْدنَ  ك ْنت نَ  إّنْ  ّْلَْزَواّجكَ  ق لْ  النَبّيُّ  أَيَُّها يَا: 28 األحزاب
ْحك نَ  ِميالً  َسَراًحا َوأ َسر ّ  ج 

 
ِميالً  َصْبًرا فَاْصبّرْ  :5 المعارج  ج 

 
ْره مْ  يَق ول ونَ  َما َعلَى َواْصبّرْ : 10 لمزملا ِميالً  َهْجًرا َواْهج   ج 
 

 فَاْصفَحّ  َْلتّيَة   الَساَعةَ  َوإّنَ  بّاْلَحق ّ  إّالَ  بَْينَه َما َوَما َواْْلَْرضَ  الَسَماَواتّ  َخلَْقنَا َوَما :85 الحجر
ِميل   الَصْفحَ   اْلج 

 
-  ُ اّللَّ ا ع ل ى اْلُمْست ع انُ  و   .وقوتي حولي على ال ذلك، على اهللب وأستعين: ت ِصفُون   م 

o أصعب في مربي خير كان بل الباقين تربية واحد ابن بسبب يخسر لم 
  بتوازنو حياته في المواقف

o لألنبياء تكمل لم الدنيا ْلن السراب وراء الجري هو الحياة تكميل في الحلم 
 لنا؟؟ فكيف

 

اء تْ ( 19 آية) ج  ة   و  اِرد ُهمْ  ف أ ْرس لُوا س يَّار  هُ  ف أ ْدل ى و  ى ي ا ق ال   د ْلو  م   ه ذ ا بُْشر  وهُ  ُغال  أ س ر   و 
اع ةً  ُ  بِض  اّللَّ ا ع ِليم   و  لُون   بِم   ي ْعم 

 حتى مكث، ما الجب في يوسف مكث -
 

ة   وجاءت -  مصر تريدو تسير قافلة :س يَّار 
o مخرجا له يجعل هللا، يتقي ومن يبين، وهذا  

اِرد ُهمْ  ف أ ْرس لُوا - هُ  ف أ ْدل ى و   :د ْلو 
o يذكروا لم ولكن يوسف حياة في كبير أثر لهم القصة في شخصيات هناك 

 ونجاتنا خالصنا في سببا يكون من ندري ال حياتنا في نحن وكذلك باْلسماء،
 .تعالى هللا بتدبير الثقة علينا بل

 : واردهم -
o تربيتنا في تأثير له أحد كل ْلن واْلشخاص اْلعمال تحقير عدم علينا 

  واصالحنا
هُ  ف أ ْدل ى -  .وخرج السالم عليه يوسف فيه فتعلق: د ْلو 

o إخراجه نية غير من عمله عمل وهذا  
o شخص انقاذ في سبب نكون قد الخير، فعل في ونسارع الخير نقول أن علينا 

 . الخير مفاتيح يجعلنا أن هللا نسأل. بال لها نلقي ال واحدة بكلمة أمة حتى أو



o بها واالمساك اْلسباب استخدام علينا . 
ى ي ا ق ال   - م   ه ذ ا بُْشر   نفيس غالم هذا: وقال استبشر: غُال 
وهُ  - أ س ر  اع ةً  و   .منهم السيارة فاشتراه منه، قريبا إخوته وكان: بِض 

o كما خطتهم بتنفيذ است دّرجوا بأنهم يوسف، إلخوة اختبار السيارة مجيء 
 .أرادوا

-  ُ اّللَّ ا ع ِليم   و  لُون   بِم   : ي ْعم 
 

ْوهُ ( 20 آية) ش ر  ن   و  اِهم   ب ْخس   بِث م  ْعدُود ة   د ر  ك انُوا م  اِهِدين   ِمن   فِيهِ  و   الزَّ

 
 إال قصد لهم يكن لم ْلنه بقوله فسره جدا، قليل: أي{  بَْخس   بّثََمن  }  منهم، السيارة فاشتراه
 لما السيارة أن: هذا في والمعنى ثمنه، أخذ في قصد لهم يكن ولم أبيه، عن وإبعاده تغييبه
وا أن عزموا وجدوه،  إخوته جاءهم حتى معهم، التي بضائعهم جملة من ويجعلوه أمره، ي ّسرُّ
 وهللا يهرب، لئال فيه منهم واستوثقوا الثمن، بذلك منهم فاشتروه منهم، أبق عبد أنه فزعموا
 (السعدي تفسير) .أعلم

o هو قيمة بال الناس رآه ما كل ليس. قيمة له ليس برخيص بيع ما كل ليس 
 . عدل فيه ليس الناس موازين. كذلك

 
 

ق ال  ( 21 آية) اهُ  الَِّذي و  أ تِهِ  ِمْصر   ِمنْ  اْشت ر  اهُ  أ ْكِرِمي ِلْمر  ثْو   ن تَِّخذ هُ  أ وْ  ي ْنف ع ن ا أ نْ  ع س ى م 
ل دًا ك ذ ِلك   و  كَّنَّا و  هُ  اأْل ْرِض  فِي ِليُوُسف   م  ِلنُع ل ِم  اِديثِ  ت أِْويلِ  ِمنْ  و  ُ  اأْل ح  اّللَّ  أ ْمِرهِ  ع ل ى غ اِلب   و 
ل ِكنَّ   ي ْعل ُمون   ل   النَّاِس  أ ْكث ر   و 

 
 : الفوائد

ق ال   - اهُ  الَِّذي و  أ تِهِ  ِمْصر   ِمنْ  اْشت ر  اهُ  أ ْكِرِمي ِلْمر  ثْو   : م 
 

لما ذهب به السيارة إلى مصر وباعوه بها، فاشتراه عزيز مصر، فلما اشتراه،  -
َمثَْواه  َعَسى أَْن يَْنفَعَنَا أَْو نَتَّخذَه  َولَدًا  أعجب به، ووصى عليه امرأته وقال: } أَْكّرّمي

{ أي: إما أن ينفعنا كنفع العبيد بأنواع الخدم، وإما أن نستمتع فيه استمتاعنا بأوالدنا، 
 ولعل ذلك أنه لم يكن لهما ولد )تفسير السعدي(

 
o يبينخوة وال القافلة ولكن هذا ال يوسف عليه السالم، لَم ي كرم من قّبل اْل 

في المرء ال قيمة لها حقيقته، بل هو عند هللا من كرماء اْلنبياء. فآراء الناس 
 اذا كانت بالهوى. 

o يردوا لك بالنفع.  ية تحب اإلحسان، فإذا أحسنت إليهاالنفس البشر 
ل دًا:  ن تَِّخذ هُ  أ وْ  ي ْنف ع ن ا أ نْ  ع س ى -  و 

o واتخاذهولدا: يبين أنه أخر هذا الخيار لكونه عزيز مصر  نتخذهأخر قول ت 
 . االستحياءعبدا ولدا فيه من 



 
ك ذ ِلك   - كَّنَّا و  هُ  اأْل ْرِض  فِي ِليُوُسف   م  ِلنُع ل ِم  اِديثِ  ت أِْويلِ  ِمنْ  و   : اأْل ح 
 

َمَكنَا ّلي وس َف فّي اْْلَْرّض { أي: كما يسرنا له أن يشتريه عزيز مصر، ويكرمه هذا  } َوَكذَّلكَ 
 اإلكرام، جعلنا هذا مقدمة لتمكينه في اْلرض من هذا الطريق.

ّمْن تَأّْويّل اْْلََحاّديّث { إذا بقي ال شغل له وال هَم له سوى العلم صار ذلك من  } َوّلن عَل َّمه  
 أسباب تعلمه علما كثيرا، من علم اْلحكام، وعلم التعبير، وغير ذلك )تفسير السعدي(

 
o  في اْلرض.  هيتمكنمقدمة لكما يسر هللا أن يشتريه ويكرمه هذا 
o  َتمكين أي الثبات في مقره( ن الناس. )هللا تعالى هو الذي ي مك 
o  .قبل المرور باالختبارات ركز على العلم حتى بلغ أشده 
o  .من أساسيات التمكين العلم والتعلم 
o ال يختبر الناس اال بعد تعليمهم.  سبحانه وتعالى وهللا 
o والتمكين قد ال يخطر على بال المرء، فيوسف تعلم في بيت  أسباب العلم

  عزيز مصر وموسى رباه فرعون. 
o  ً من  تنبأ يعقوب عليه السالم بأن يوسف سوف يتعلم من تأويل اْلحاديث وحيا

 هللا.
o  ،والحكمة في تفسير اْلحداث.  واْلحالماْلحكام تفسير  هوتأويل اْلحاديث 

 
-  ُ اّللَّ ل ِكنَّ  أ ْمِرهِ  ع ل ى غ اِلب   و  : ل   النَّاِس  أ ْكث ر   و   ي ْعل ُمون 
 

تفسير السعدي: } َوالَِل  غَاّلب  َعلَى أَْمّرّه { أي: أمره تعالى نافذ، ال يبطله مبطل، وال يغلبه 
وَن { فلذلك يجري منهم ويصدر ما يصدر، في مغالبة  مغالب، } َولَّكَن أَْكثََر النَاّس اَل يَْعلَم 
 هللا القدرية، وهم أعجز وأضعف من ذلك.أحكام 

 
o  يحول أي شيء بينه وبين أمر هللا. أمره نافذ فال 
o بيعه، ولكن  القافلة اد اْلب إيقافه من الذهاب، أرادتأرادوا اْلخوة ذله، أر

 هللا غالب على أمره. 
o على أمره، فيظنون أن أمرهم  ولكن أكثر الناس ال يعلمون أن هللا غالب

غالب فيصدر منهم ما يصدر في مغالبة أحكام هللا القدرية، هم أعجز 
  وأضعف من ذلك. 

o  .الواجب على االنسان أن يتكل على هللا تعالى 
 

ك ذ ِلك  ن ْجِزي اْلُمْحِسنِين  22)آية  ِعْلًما و  ا ب ل غ  أ ُشدَّهُ آت ْين اهُ ُحْكًما و  ل مَّ  ( و 

 

} َولََما بَلََغ { يوسف } أَش دَه  { أي: كمال قوته المعنوية والحسية، وصلح  السعدي:تفسير 
ْكًما َوّعْلًما { أي: جعلناه نبيا  ْلن يتحمل اْلحمال الثقيلة، من النبوة والرسالة. } آتَْينَاه  ح 



ْحّسنّيَن { في عبادة الخالق  ببذل الجهد والنصح رسوال، وعالما ربانيا، } َوَكذَّلَك نَْجّزي اْلم 
فيها، وإلى عباد هللا ببذل النفع واإلحسان إليهم، نؤتيهم من جملة الجزاء على إحسانهم علما 

 نافعا.
ودل هذا، على أن يوسف وفَى مقام اإلحسان، فأعطاه هللا الحكم بين الناس والعلم الكثير 

 والنبوة.

 
 : الفوائد

ا ب ل غ  أ ُشدَّهُ  - ل مَّ  : و 
o سنة.  40أشده وهو في بيت العزيز الى أن بلغ  فهو بقى 
o   النضج –أشده: كمال قدرته المعنوية والحسية.  
o  االنسان الذي ينضج ويصل الى أشد عمره، ماذا يفعل؟؟ قال تعالى في

ْنَساَن بَّواّلدَْيّه  سورة اْلحقاف عن دعاء هذا الذي وصل أشده: ))َوَوَصْينَا اإْلّ
ه  ك ْرًها َوَوَضعَتْه  ك ْرًها َوَحْمل ه  َوفَّصال ه  ثاََلث وَن َشْهًرا َحتَى إّْحَسانًا َحَملَتْه  أ   مُّ

ّ أَْوّزْعنّي أَْن أَْشك َر نّْعَمتََك الَتّي أَْنعَْمَت  إّذَا بَلََغ أَش دَه  َوبَلََغ أَْربَّعيَن سَنَةً قَاَل َرب 
يَتّي إّن ّي ت ْبت  َعلََي َوَعلَى َواّلدََي َوأَْن أَْعَمَل َصاّلًحا  تَْرَضاه  َوأَْصّلْح ّلي فّي ذ ر ّ

ْسّلّميَن((.  إّلَْيَك َوإّن ّي ّمَن اْلم 
 فيشعر بنعم هللا ويشكره عليها.  ❖
 ويتذكر ما فعل والديه له.  ❖
 دعوا لذريته، لكونهم إذا صلحوا كانوا صدقة جاريه له. وي ❖

o العمر الذي يصلح له أن  هللا اْلول اْلخر الظاهر والباطن، فهو أعلم بأن هذا
 يستلم الحكم والعلم. 

o  هللا المقدم المؤخر، قد م الحكم على العلم. ْلن العلم قبل الحكمة فساد في
 المجتمع. 

o  يكون سببا في تدمير حياته وحياة اْلخرين.  الحكمةاإلنسان من غير 
o  .كثير من أناس د مرت حياتهم بسبب الطيش وعدم الحكمة 
o افي موضعه االرئة والعقل كلهبحكمة عظيما، فالعيون وعالى خلقنا هللا ت 

 الصحيح. 
o  الذي ي طبق في الحياة.  النافع هوالعلم 

 
 حكما وعلما في القرآن: 

 
ِعْلًما: َول وًطا آتَْينَاه  74سورة اْلنبياء  َونََجْينَاه  ّمَن اْلقَْريَّة الَتّي َكانَْت تَْعَمل  اْلَخبَائَّث  ُحْكًما و 

ْم َكان وا قَْوَم َسْوء  فَاّسّقينَ   إّنَه 
 

ِعْلًما: فَفََهْمنَاَها س لَْيَماَن َوك الا آتَْينَا 79سورة اْلنبياء  ودَ اْلّجبَاَل  ُحْكًما و  َوَسَخْرنَا َمَع دَاو 
 َر َوك نَا فَاّعّلينَ ي َسب ّْحَن َوالَطيْ 

 



ِعْلًما: َولََما بَلََغ أَش دَه  َواْستََوى آتَْينَاه  40سورة القصص  ْحّسنّينَ  ُحْكًما و   َوَكذَّلَك نَْجّزي اْلم 
 

 اْلنبياء الذين ذ كر عنهم الحكم والعلم: 

 وطل 

 ليمان س 

 اوودد 

 وسىم 
 

  ))آتيناه حكما((:  حكما معنى
 أي عقال   .1
 الصحيحة الصائبةالرؤية  .2
 يضع اْلمور في مكانه  .3
ك م(  .4  التمكين في اْلرض )الح 
 

  معنى علما ))آتيناه علما((:
 ن كرت للتكثير  ➢
لم بأمور الحياة  ➢  كان م 
 كان له علم تأويل اْلحاديث ➢

 
-  : ك ذ ِلك  ن ْجِزي اْلُمْحِسنِين   و 

o  .الصفة التي أهلته بأن يكون له حكما وعلما هو اإلحسان 
o  .فليس كل من يصل الى أشده يستحق أن يكون له حكما وعلما اال المحسنين 
o ر على اإلحسان. اعلينا أن نربي أطفالنا الصغ 
o اإلحسان هو أن تعبد هللا كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك.  
o .كتب هللا اإلحسان على كل شيء 
o  .إن هللا يحب إذا عمل عمال أن ي تقنه 
o  .المسلمين أولى أن يعملوا باإلحسان 
o  .جزاء المحسنين يأتي في نفس الوقت 
o  .المحسنين دخلوا في اإلحسان من جميع اْلبواب 
o  .قد يظن البعض هوس التنظيف من االحسان بل يكون باتباع الهوى 
o الخلق. يوسف عليه السالم وصل الى اإلحسان في كل شيء، عبادة الخالق و 
o  .وهذه اْلية بشارة للنبي صلى هللا عليه وسلم، بأنه إذا كان محسنا يمكنه هللا 
o حكما وعلما والتمكين في اْلرض اإلحسان =< يعطي االنسان 

 
 
 



ع اذ  ( 22)آية  ق ال ْت ه ْيت  ل ك  ق ال  م  اب  و  غ لَّق ِت اأْل ْبو  ا ع ْن ن ْفِسِه و  د تْهُ الَّتِي ُهو  فِي ب ْيتِه  او  ر  و 
اي  إِنَّهُ ل  يُْفِلُح الظَّاِلُمون   ثْو  ب ِي أ ْحس ن  م  ِ إِنَّهُ ر   اّللَّ

 

  تفسير السعدي:
 :ـ 24و  23تفسير اْليتين 

هذه المحنة العظيمة أعظم على يوسف من محنة إخوته، وصبره عليها أعظم أجرا، ْلنه 
 عليها، وأما محنته صبر اختيار مع وجود الدواعي الكثيرة، لوقوع الفعل، فقدم محبة هللا

بإخوته، فصبره صبر اضطرار، بمنزلة اْلمراض والمكاره التي تصيب العبد بغير اختياره 
وليس له ملجأ إال الصبر عليها، طائعا أو كارها، وذلك أن يوسف عليه الصالة والسالم بقي 

اَودَتْه  مكرما في بيت العزيز، وكان له من الجمال والكمال والبهاء ما أوجب ذلك، أن } رَ 
الَتّي ه َو فّي بَْيتَّها عَْن نَْفّسّه { أي: هو غالمها، وتحت تدبيرها، والمسكن واحد، يتيسر إيقاع 
اْلمر المكروه من غير إشعار أحد، وال إحساس بشر. } َو { زادت المصيبة، بأن } َغلَقَّت 

بسبب تغليق اْلبواب،  اْْلَْبَواَب { وصار المحل خاليا، وهما آمنان من دخول أحد عليهما،
وقد دعته إلى نفسها } َوقَالَْت َهْيَت لََك { أي: افعل اْلمر المكروه وأقبل إلَي، ومع هذا فهو 
غريب، ال يحتشم مثله ما يحتشمه إذا كان في وطنه وبين معارفه، وهو أسير تحت يدها، 

د توعدته، إن لم وهي سيدته، وفيها من الجمال ما يدعو إلى ما هنالك، وهو شاب عزب، وق
 يفعل ما تأمره به بالسجن، أو العذاب اْلليم.

فصبر عن معصية هللا، مع وجود الداعي القوي فيه، ْلنه قد هم فيها هما تركه هلل، وقدم 
وهو ما معه من العلم  -مراد هللا على مراد النفس اْلمارة بالسوء، ورأى من برهان ربه 

ما أوجب له البعد واالنكفاف، عن هذه المعصية  - واإليمان، الموجب لترك كل ما حرم هللا
 الكبيرة، و } قَاَل َمعَاذَ الَِلّ { أي: أعوذ باهلل أن أفعل هذا الفعل القبيح، ْلنه مما يسخط هللا ...

 ويبعد منه، وْلنه خيانة في حق سيدي الذي أكرم مثواي.
الظلم، والظالم ال يفلح، فال يليق بي أن أقابله في أهله بأقبح مقابلة، وهذا من أعظم 

والحاصل أنه جعل الموانع له من هذا الفعل تقوى هللا، ومراعاة حق سيده الذي أكرمه، 
وصيانة نفسه عن الظلم الذي ال يفلح من تعاطاه، وكذلك ما مَن هللا عليه من برهان اإليمان 

لك كله أن هللا الذي في قلبه، يقتضي منه امتثال اْلوامر، واجتناب الزواجر، والجامع لذ
صرف عنه السوء والفحشاء، ْلنه من عباده المخلصين له في عباداتهم، الذين أخلصهم هللا 
واختارهم، واختصهم لنفسه، وأسدى عليهم من النعم، وصرف عنهم من المكاره ما كانوا 

 به من خيار خلقه.

 
 : الفوائد

د تْهُ: - او  ر   و 
o  ء اإلغرا –راودته: طلبته لحاجتها برفق وستر 
o من خطوات الشيطان.  االختالط 
o  .أعظم فتنة على الرجال، النساء 
o المرأة ت ذهب عقل الرجل الحازم . 
o  .الذي يجذب المرأة الي الرجل، ضعفها ورقتها 



o  غرامه.، وقعت في ةالشرعيبسبب الخلوة الغير 
o  :َما حديث ل  بّاْمَرأَة  إّالَ َكاَن ثَالّثَه   .الَشْيَطان  الَ يَْخل َوَن َرج 
o وه َن َمتَاًعا فَاْسأَل وه َن ّمْن :53 اْلحزاب اب  َوإّذَا َسأَْلت م  اِء ِحج  ر  ذَّلك ْم  و 

وا  أَْطَهر  ّلق ل وبّك ْم َوق ل وبّّهَن َوَما َكاَن لَك ْم أَْن ت ْؤذ وا َرس وَل الَِلّ َواَل أَْن تَْنّكح 
 أَْزَواَجه  ّمْن بَْعّدّه أَبَدًا إَّن ذَّلك ْم َكاَن ّعْندَ الَِلّ َعّظيًما

o  .االهتمام بالرجل يجذبه 
 

ا ع ْن ن   -  ْفِسِه:الَّتِي ُهو  فِي ب ْيتِه 
o  كونه في بيتها وهي سيدة البيت يبين صعوبة الموقف على يوسف عليه

 السالم. 
o  .غض البصر يمنع الشيطان من الوقوع باإلنسان 
o  .المعصية تنزل المرء ويذله كما حصل المرأة العزيز 

-  : اب  غ لَّق ِت اأْل ْبو   و 
o  .هيئت الطرق لفعل المعصية 

-  : ق ال ْت ه ْيت  ل ك   و 
o  .هيت لك: افعل اْلمر المكروه 
o  يتقرب من الفتنة ْلن الوقوع فيها البد منه.  أالعلى المرء 

-  :ِ ع اذ  اّللَّ  ق ال  م 
o  .معاذ هللا: أعوذ باهلل من الزنا والخيانة بمن أحسن اليه 

o سبعة يظلهم هللا في ظله يوم ":صلى هللا عليه وسلم قال رسول هللا ،: حديث
إنى أخاف  :ال ظل إال ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال

 . ((متفق عليه))” هللا.
o  :نَاحديث َحَرام ،  :قَال وا ؟َسأََل َرس ول  هللاّ صلى هللا عليه وسلم أَْصَحابَه  َعّن الز ّ

ل  بّعَْشّر نّْسَوة ، أَْيَسر  َعلَْيّه ّمْن أَْن  : َوَرس ول ه ، فَقَالَ َحَرَمه  الَِل   ْلَْن يَْزنَّي الَرج 
 يَْزنَّي بّاْمَرأَةّ َجاّرّه.

o اْلول الذي ليس قبله شيء واْلخر الذي ليس فهو  ي الى هللاعند الفتن افزع
 بعده شيء. 

o المعصية اليه يقول اْلقدار  من الناس من يسوء الظن باهلل، فإذا ف تن بتقرب
 فيعملها.  ت لي هذا اْلمريسر

o  فهو له من التوازن والتوفيق "أعوذ باهلل منك"ولم يقل  "معاذ هللا"قال ،
والتثبيت من هللا أنه لم يتعدى معها. فلم يذكرها ولم يلومها حتى في هذا 

 الموقف. 
 

- : اي  ثْو  ب ِي أ ْحس ن  م   إِنَّهُ ر 
o  إنه ربي: أي سيدي العزيز أحسن اليه. فهو يذكرها بشكل غير مباشر

فهذا ارشاد بغاية فعليها حفظ نفسها. أيضا بكون زوجها أحسن اليها 
 اللطف الى سيدة تخون زوجها. 



o  :رسول هللا صل هللا عليه  ان، عن ابن عمر رضى هللا عنهماحديث
يقال هذه غدرة فالن ابن  الغادر يرفع له لواء يوم القيامة إنوسلم قال: 

  ن )البخاري(. فال
o  بطريق غير في المقام والمقامة تكون  ودعوة من هو فوق المرءارشاد

 مثال نفسه ))إنه ربي((. ذكر مباشر كما فعل يوسف عليه السالم أنه 
 

-  :  إِنَّهُ ل  يُْفِلُح الظَّالُِمون 
o .وهذا من أعظم الظلم، والظالم ال يفلح 

 
 

ب ِِه ك ذ ِلك  ِلن ْصِرف  ع ْنهُ الس وء  ( 24)آية  أ ى بُْره ان  ر  ا ل ْول  أ ْن ر  ه مَّ بِه  ْت بِِه و  ل ق دْ ه مَّ و 
اْلف ْحش اء  إِنَّهُ ِمْن ِعب اِدن ا اْلُمْخل ِصين    و 

 
 : الفوائد

ْت بِِه: - ل ق ْد ه مَّ  و 
o  الهم يكون في القلب.  –إرادة  –الهم: أول العزم 

  
ا:  - ه مَّ بِه   و 

o  فهو بشر وله من المشاعر التي قد يردعه الى فعل المعصية ولكنه من
 المخلصين الذين حفظه هللا بحفظه لنفسه.  عباد هللا

 
ب ِِه:  - أ ى بُْره ان  ر   ل ْول  أ ْن ر 

o   َه. ت بّ مَ بها كما هَ  مَ لو ال رؤيته لبرهان ربه له 
o  إليمان الذي أعطاه هللا. وهو العلم وا –برهان: العالمة الواضحة 
o  رباه بالعلم واإليمان قبل أن يكون في هذا الموقف. سبحانه وتعالى هللا 
o  :لَهَم يوسف بها لتوفر الدواعي 

 أنه شاب  ▪
 هو أعزب  ▪
 هو مملوك  ▪
 هي امرأة جميلة  ▪
 طلبت منه  ▪
 اغالق اْلبواب  ▪

o  الشهوات. كل فتن اجتمعت عليه 
o  م هللا حتى من الهَ  فحفظههو استعاذ باهلل من البداية، وهللا عند ظن عبده به

 بالمعصية. 
o  اإلنسان ال يعتمد على نفسه لتوخي المعاصي والفتن بل يلجأ الى هللا

 ليعصمه ويحفظه ويثبته. 



o  .راد النفس راد هللا علي م   فهو صبر على المعصية وقدََم م 
o  .من ترك شيئا هلل عوضه هللا خيرا منه 
o  هو هللا  وْلنبقول "معاذ هللا"، أوال اليه  عليه السالم اْلول لجأ هو هللاْلن

  .َصَرف عنه السوء والفحشاءاْلخر 
 

اْلف ْحش اء :  -  ك ذ ِلك  ِلن ْصِرف  ع ْنهُ الس وء  و 
o  أي المعصية تجاوزته وذهبت.  –نصرف عنه: صرف هللا عنه 
o  .وهذا من حفظ هللا له باللطف 
o  اختباراتنا في الدنيا ليست بالقوة البدنية والعقلية بل هي قوة االستعانة

 والتوكل على هللا. 
o  كما قال صلى هللا عليه وسلم: المومن القوي خير وأحب الى هللا من

 المؤمن الضعيف. فالمؤمن القوي، قوي بتوكله واستعانته. 
:  إِنَّهُ ِمْن ِعب اِدن ا -  اْلُمْخل ِصين 

o  ما هو باطن يوسف عليه السالم الذي صرف هللا تعالى عنه السوء
 . اإلخالص٢. العبودية ١والفحشاء؟ 

o  .كما قال تعالى: من تقرب الي بشبر تقربت اليه بذراع 
o وتكريم مدحبودية مقام عالي، وقوله تعالى "من عبادنا" مقام الع . 
o "فهو ال يلجأ في كل حين اال الى هللا.  العبودية" مقام الذل واالنكسار الى

 هلل تعالى. العبد يجعل هللا اْلول في حياته. 
o  زال عنه كل الشوائب خلَصين: ال: االستغراق في الصفة. )َخل َص: م   –الم 

 تخليص النفس من حظوظ النفس.  –نقي( 
o  .اإلخالص عزيز 
o  اال هللا.  إلهاإلخالص من شروط ال 
o  .المخلص يستوي عنده المدح والذم 
o  .اإلخالص سر بين العبد وربه ال يطلع عليه أحد 
o لص. عيوسف ف خلص: َخلََصه هللا فخ   ليه السالم م 
o أختارهم له. أخلصوا هلل فأخلصهم هللا و 
o  .اإلخالص يحفظ االنسان ويبعده عن الشرور 
o  طريق الخالص. اإلخالص 
o  .اإلخالص ينمي االنسان ويزكيه 
o  حديث الثالثة الذين كانوا في الكهف، لم يخلصهم اال اإلخالص في

 أعمالهم. 
 
 
 
 



ْن 25)آية  اُء م  ز  ا ج  أ ْلف ي ا س ي ِد ه ا ل د ى اْلب اِب ق ال ْت م  هُ ِمْن دُبُر  و  ق دَّْت ق ِميص  اْست ب ق ا اْلب اب  و  ( و 
ن  أ ْو  اد  بِأ ْهِلك  ُسوًءا إِلَّ أ ْن يُْسج   ع ذ اب  أ ِليم  أ ر 

 

تفسير السعدي: ولما امتنع من إجابة طلبها بعد المراودة الشديدة، ذهب ليهرب عنها ويبادر 
إلى الخروج من الباب ليتخلص، ويهرب من الفتنة، فبادرت إليه، وتعلقت بثوبه، فشقت 
ى قميصه، فلما وصال إلى الباب في تلك الحال، ألفيا سيدها، أي: زوجها لدى الباب، فرأ

أمرا شق عليه، فبادرت إلى الكذب، أن المراودة قد كانت من يوسف، وقالت: } َما َجَزاء  
 َمْن أََرادَ بّأَْهّلَك س وًءا { ولم تقل "من فعل بأهلك سوءا" تبرئة لها وتبرئة له أيضا من الفعل.

م  { أي: أو يعذب عذابا وإنما النزاع عند اإلرادة والمراودة } إّاَل أَْن ي ْسَجَن أَْو َعذَاب  أَّلي
 أليما.

 
 : الفوائد

 واستبقا الباب: -
o  تسابقا للوصل الى الباب، ذهب ليهرب عنها ويبادر إلى الخروج من

 .الباب ليتخلص، ويهرب من الفتنة، فبادرت إليه
o  .اإلنسان الذي يتبع شهواته يعمل أمور ال تخطر على البال 

هُ ِمْن دُبُر   - ق دَّْت ق ِميص   : و 
o  .تعلقت بثوبه، فشقت قميصه 
o شرسةتكون  االمرأة إذا لم تستجاب لمطالبه . 
o  دليل كذب اْلخوة ١"دليل". ذ كر القميص ثالثة مرات في السورة وكلها .

 . دليل حياة يوسف ٣. دليل صدق يوسف ٢
o  .ال توجد جريمة كاملة أبدا 

أ ْلف ي ا س ي ِد ه ا ل د ى اْلب اِب:  -  و 
o عند الباب زوجدا سيدها أي العزي .  
o  ْلنها هي "سيده"أو  "هماتعالى "وألفيا سيدها" ولم يذكر "سيدقال ،

ذنبة.  الم 
ن  أ ْو ع ذ اب  أ ِليم :  - اد  بِأ ْهِلك  ُسوًءا إِلَّ أ ْن يُْسج  ْن أ ر  اُء م  ز  ا ج   م 

o  وهذا دليل على أنها ال تحبه حبا حقيقيا. واالتهامبادرت الى الكذب .
تتهمه مباشرة فلم تقل ))هذا الذي فعل هذا((، بل قالت ولكنها أيضا لم 
هي طلبت الجزاء والنهاية ولم تقل ))هو راودني عن  ))ما جزاء((.

 يتم أي تحقيق. أالنفسي(( ْلنها نوت 
o  .هناك فرق بين الشهوة والحب 
o وال يضر المحبوب.  الذي يحب ال يتهم 
o شهوة وال حب فيها. العالقات المحرمة بين البنات واْلوالد تكون من ال 
o  هللا تعالى يجعل بين الزوجين "مودة ورحمة"، وهذا ال يكون اال بين

من المشاعر العفيفة اال شهوات النفس  بينهمالزوجين. أما اْلخدان ال 
ينت من الشيطان.   ز 



o  .فامرأة العزيز أحبت يوسف لجماله فقط 
o  .الجمال وعشق الصور ال تدوم بل الذي يدوم هو الدين واْلخالق الحسنة 
o  ثمإرادة فعل الحرام  ثم تؤدي الى معصية، فهي بدأت بمراودتهالمعصية 

 الكذب واالتهام. 
o  اَل ي ّحبُّ الَِل  اْلَجْهَر بّالسُّوّء ّمَن اْلقَْوّل إّاَل َمْن ظ ّلَم َوَكاَن الَِل  148النساء(( :

 يعًا َعّليًما(( َسمّ 
o  وإذا رأى شيئا من الناس يجعل نفسه في موقف ش بهة.  أالعلى المرء

 عليه أن ي وضح اْلمر. 
 
 

ا إِْن ك ان  ق ِميُصهُ قُدَّ ِمْن قُبُل  26)آية  ش ِهد  ش اِهد  ِمْن أ ْهِله  د تْنِي ع ْن ن ْفِسي و  او  ( ق ال  ِهي  ر 
هُو  ِمن   د ق ْت و   اْلك اِذبِين  ف ص 

اِدقِين  27)آية  ُهو  ِمن  الصَّ إِْن ك ان  ق ِميُصهُ قُدَّ ِمْن دُبُر  ف ك ذ ب ْت و   ( و 

 

 تفسير السعدي: 
ّهَي َراَودَتْنّي َعْن نَْفّسي{ فحينئذ احتملت الحال صدق كل : }فبرأ نفسه مما رمته به، وقال
 واحد منهما ولم يعلم أيهما.

ولكن هللا تعالى جعل للحق والصدق عالمات وأمارات تدل عليه، قد يعلمها العباد وقد ال 
يعلمونها، فمَن هللا في هذه القضية بمعرفة الصادق منهما، تبرئة لنبيه وصفيه يوسف عليه 
السالم، فانبعث شاهد من أهل بيتها، يشهد بقرينة من وجدت معه، فهو الصادق، فقال: } إّْن 

ه  ق دَ ّمْن ق ب ل  فََصدَقَْت َوه َو ّمَن اْلَكاّذبّيَن { ْلن ذلك يدل على أنه هو المقبل عليها، َكاَن قَ  ّميص 
 المراود لها المعالج، وأنها أرادت أن تدفعه عنها، فشقت قميصه من هذا الجانب.

 
 : الفوائد

د تْنِي ع ْن ن ْفِسي:  - او   ق ال  ِهي  ر 
o  ذكرها بالضمير الغائب، ولم يقل غلقت اْلبواب ونوت الشر وفعلت

  وفعلت،...
o  :َمْه يَا َعائَّشة  فَإَّن الَِلَ الَ  " قَاَل َرس ول  الَِلّ صلى هللا عليه وسلم حديث

َش   . "ي ّحبُّ اْلف ْحَش َوالتَفَحُّ
o  .البريء ال يسكت بل يرد االتهام 
o  :قَاَل: } "لَْو ي ْعَطى اَلنَاس  بّدَْعَواه ْم, اَلدََعى -صلى هللا عليه وسلم  - اَلنَبّيَ  حديث

تَفَق  َعلَْيه ّ دََعى عَلَْيّه" { م  ْم, َولَّكّن اَْليَّمين  َعلَى اَْلم  , َوأَْمَوالَه   نَاس  ّدَماَء ّرَجال 
o   إن هللا الحق المبين يجعل للحق أمارات وعالمات تدل عليها. قد يعلمها

 العباد وقد ال يعلمها. 
o  .وهللا هو الظاهر الذي ي ظهر الحق 
o هللا تعالى ي خرجه منها ويحفظه.  أنالبد  د المرء عن الفتنكل ما ابتع 
o  .هللا هو الحميد المحمود الذي ي حمد على كل شيء 



o ى يديه تظهر الحق. فلت، وعلالظالم ال ي 
-  : ُهو  ِمن  اْلك اِذبِين  د ق ْت و  ا إِْن ك ان  ق ِميُصهُ قُدَّ ِمْن قُبُل  ف ص  ش ِهد  ش اِهد  ِمْن أ ْهِله  حكم و 

 الشهاد بينهم. 
o شاهد من أهلها وقف ضدها، هي التي قدَت القميص وكان دليل ضدها، و

 ظهر الحق وزهق الباطل. وهكذا 
إِْن ك ان  ق ِمي - اِدقِين  و  ُهو  ِمن  الصَّ  : ُصهُ قُدَّ ِمْن دُبُر  ف ك ذ ب ْت و 

o  .إن أراد هللا شيئا ي ظهره 
 

هُ قُدَّ ِمْن دُبُر  ق ال  إِنَّهُ ِمْن ك ْيِدُكنَّ إِنَّ ك ْيد ُكنَّ ع ِظيم  28)آية   أ ى ق ِميص  ا ر   ( ف ل مَّ

 

 تفسير السعدي: 
َرأَى قَّميَصه  ق دَ ّمْن د ب ر  { عرف بذلك صدق يوسف وبراءته، وأنها هي الكاذبة.فقال  } فَلََما

لها سيدها: } إّنَه  ّمْن َكْيّدك َن إَّن َكْيدَك َن َعّظيم  { وهل أعظم من هذا الكيد، الذي برأت به 
 نفسها مما أرادت وفعلت، ورمت به نبي هللا يوسف عليه السالم

 
 : الفوائد

هُ قُدَّ ِمْن دُبُر  ق ال  إِنَّهُ ِمْن ك ْيِدُكنَّ إِنَّ ك ْيد ُكنَّ ع ِظيم : - أ ى ق ِميص  ا ر   ف ل مَّ
o  .الشاهد وضع الحكم قبل أن يرى الدليل 
o  على المرء أن يحكم قبل رؤية الدالئل وهذا أفضل لئال يتأثر بالفاعل

 فيغير الحكم. 
o  ها.  سرالشاهد كان من أهل المرأة، فإذا كانت مذنبة يستر عليها ويحفظ 
o عزيز بسبب مكانته في المجتمع لم يحل الموضوع بنطاق واسع.ال 
o  .كلما المشكلة انحلت بنطاق ضيق كلما انحلت أسرع 
o  :وإن يريدا اصالحا يوفق هللا ))في المشاكل الزوجية قال هللا تعالى

ين أن يصلحوا ذات بينهم من غير وجود شخص بينهما(( أي على الزوج
 ثالث. 

o  العزيز خاطبها بخطاب الغائب ولم يذكر اسمها، نظرا الى مقامها أمام
 يوسف عند الحكم. 

o  .قال إنه: أي المراودة واالتهام والكذب 
o يجب أن  ا،ردا لمن يستخدم هذه اْلية كدليل بكون النساء لهم كيدا عظيم

ون كما قال يعقوب عليه السالم: ))قَاَل يَا ب نََي نرى بأن الرجال أيضا يكيد
ْنَساّن َعد وٌّ  ْؤيَاَك َعلَى إّْخَوتَّك فَيَّكيد وا لََك َكْيدًا إَّن الَشْيَطاَن ّلإْلّ اَل تَْقص ْص ر 

 )) بّين   م 
o  لضعفه ممن ال يقدر على المواجهة ي ستخدمالكيد . 

 
 
 



اِطئِين  ( يُوُسُف أ ْعِرْض ع ْن ه ذ ا 29)آية  اْست ْغِفِري ِلذ ْنبِِك إِنَِّك ُكْنِت ِمن  اْلخ   و 

 

 تفسير السعدي: 
أَْعّرْض َعْن َهذَا { أي: اترك الكالم فيه  ثم إن سيدها لما تحقق اْلمر، قال ليوسف: } ي وس ف  

وتناسه وال تذكره ْلحد، طلبا للستر على أهله، } َواْستَْغّفّري { أيتها المرأة } ّلذَْنبّّك إّنَّك ك ْنّت 
 ّمَن اْلَخاّطئّيَن { فأمر يوسف باإلعراض، وهي باالستغفار والتوبة.

 
 يُوُسُف أ ْعِرْض ع ْن ه ذ ا:  -

o وه : له ورغبة منه لكتمان الحق. طلبا  اذا تكريما له. وتوددقال يوسف 
 للتستر على أهله. 

o  الستر على العيوب وما يرى من النواقص في الناس واْلماكن من
 االخالق الحسنة.

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

اْست ْغِفِري ِلذ ْنبِِك إِنَِّك ُكْنِت ِمن   - :  و  اِطئِين   اْلخ 
o ناديها باسمها. لم ي 
o  .وهذه الطريقة في تصحيح المخطئ جدا مفيد 
o  .حل اْلخطاء الرجوع واالستغفار 

 

ا ُحبًّا إِنَّا 30)آية  اِودُ ف ت اه ا ع ْن ن ْفِسِه ق ْد ش غ ف ه  أ ُت اْلع ِزيِز تُر  ِدين ِة اْمر  ة  فِي اْلم  ق ال  نِْسو  ( و 
اه ا فِي  ل  ُمبِين  ل ن ر  ال   ض 

 

 تفسير السعدي: 
يعني: أن الخبر اشتهر وشاع في البلد، وتحدث به النسوة فجعلن يلمنها، ويقلن: } اْمَرأَة  

باا { أي: هذا أمر مستقبح، هي امرأة كبيرة القدر،  اْلعَّزيّز ت َراّود  فَتَاَها َعْن نَْفّسّه قَدْ َشغَفََها ح 
تزل تراود فتاها الذي تحت يدها وفي خدمتها عن نفسه،  وزوجها كبير القدر، ومع هذا لم

باا { أي: وصل حبه إلى شغاف  ومع هذا فإن حبه قد بلغ من قلبها مبلغا عظيما.} قَدْ َشغَفََها ح 
بّين  {  قلبها، وهو باطنه وسويداؤه، وهذا أعظم ما يكون من الحب، } إّنَا لَنََراَها فّي َضاَلل  م 

الحالة التي ال تنبغي منها، وهي حالة تحط قدرها وتضعه عند حيث وجدت منها هذه 
الناس، وكان هذا القول منهن مكرا، ليس المقصود به مجرد اللوم لها والقدح فيها، وإنما 
أردن أن يتوصلن بهذا الكالم إلى رؤية يوسف الذي فتنت به امرأة العزيز لتحنق امرأة 

ه مكرا، فقال: } فَلََما َسّمعَْت بَّمْكّرّهَن أَْرَسلَْت إّلَْيّهَن العزيز، وتريهن إياه ليعذرنها، ولهذا سما
.} 

 
ِدين ةِ  - ة  فِي اْلم  ق ال  نِْسو    :و 

o  .يستخدم "قال" للنساء إذا كانوا ذات جاه ومقام وكالم ت سمع له 
o  .اتسعت الدائرة وانتشر الخبر ووصل الى المجتمع 



o  اْلمور مهما بلغت من التستر سيخرج ويعرفه الناس. وهذا يدل أن 
o  .من طبيعة البشر أنه ينشر السلبيات وال يتكلم عن اإليجابيات اال قليال 
o فََمْن َوَجدَ َخْيًرا فَْليَْحَمّد الَِلَ َوَمْن َوَجدَ َغْيَر ذَّلَك فاَلَ يَل وَمَن إّالَ : ))حديث قدسي

 ((. نَْفَسه  
o  .الناس ينسون الفضل بينهم 
o  االيجابيات أكثر من السلبيات. المرء كلما زاد االيمان كلما رأى 
o سمع. علينا بالتزام تقوى هللا وعدم التحدث بكل ما نرى ون 
o >= فرد  جمع قلة.  :نوسة : جمع كثرة =<نساء امرأة: م 
o  .في المدينة: يبين التمدن 

-  : ل  ُمبِين  ال  اه ا فِي ض  ا ُحبًّا إِنَّا ل ن ر  اِودُ ف ت اه ا ع ْن ن ْفِسِه ق ْد ش غ ف ه  أ ُت اْلع ِزيِز تُر   اْمر 
o )المربوطة يبين أنها )امرأة( ة  ت مفتوحة يبين أنها معروفة، ومع  )امرأت

 غير معروفة. 
o امرأت العزيز: يبين مقامها ومكانتها. 
o هذا الفتىها: يبين عدم أهمية افت.  
o يمتنع عنها.  وده وهوعن نفسه: هي التي ترا 
o :قد شغفها حبا 

ب منازل ▪  : وهو من الشرك – للح 
 الهوى  .1
 تعلق بالرؤية  .2
 الكلف: الولوع بالشيء مع شغل القلب .3
 العشق: يذبل من شدة الحب  .4
 التدلية: فقد العقل  .5
 الهيام: يهيم على وجهه فال يعرف هدفا كأنه مجنون .6
 )غالف القلب( الحب الى شغاف القلبالشغف: وصول  .7

o  .من عاب ابتلى 
o اء عشق واالنشغال عن هللا بغيره، وهذا ما يستخدمه أعدالقلب ليس مكانه ال

 الم لرواج هذا اْلمر بين الشباب. اإلسالم ضد اإلس
o عن وظيفته اْلساسية.  هيعطلالعشق القلب بيت االعتقاد باهلل ومحبته و 
o  هبت لنا كي نتقرب  سبحانه وتعالى.  بها الى هللاالمشاعر و 
o  اال هللا: ال اتعلق محبة وتعظيما اال باهلل سبحانه تعالى.  إلهال 
o  .محبة هللا من درجات التوحيد 
o  .سبب االنفعاالت هي المشاعر. عندما المشاعر تتحرك المرء ينفعل 
o  .احفظ هللا يحفظك 
o لينا أن نحفظها من دخول ما ال يليق بمحط السمع والبصر منافذ القلب، فع

 نظر الرب. 
o ن نملئ القلب بالعلم عن هللا والغيبيات كي تمأل محبة وشوقا اليه علينا أ

 سبحانه وتعالي. 



o .قد يكون بينهم حسد على بعض.  حديث وكالم القرناء ال ي ؤخذ به 
o   ولكن يريد بها الباطل.قد يقول المرء الحق 
o يرجع اليه من باب أعظم.  ،من أراد بالناس سوء 

 

اِحد ة  ِمْنُهنَّ ِسك ِ ( 31)آية  آت ْت ُكلَّ و  أ ْعت د ْت ل ُهنَّ ُمتَّك أً و  ْكِرِهنَّ أ ْرس ل ْت إِل ْيِهنَّ و  ا س ِمع ْت بِم  ينًا ف ل مَّ
ق طَّْعن  أ ْيِدي ُهنَّ  أ ْين هُ أ ْكب ْرن هُ و  ا ر  ق ال ِت اْخُرْج ع ل ْيِهنَّ ف ل مَّ ا ه ذ ا ب ش ًرا إِْن ه ذ ا و  ِ م  اش  ّلِلَّ قُْلن  ح  و 

ل ك  ك ِريم    إِلَّ م 

 

 تفسير السعدي: 
 } فَلََما َسّمعَْت بَّمْكّرّهَن أَْرَسلَْت إّلَْيّهَن { تدعوهن إلى منزلها للضيافة.

تََكأً { أي: محال مهيأ بأنواع الفرش والوسائد، وما يقصد بذلك من المآكل  } َوأَْعتَدَتْ  َن م  لَه 
اللذيذة، وكان في جملة ما أتت به وأحضرته في تلك الضيافة، طعام يحتاج إلى سكين، إما 

ينًا { ليقطعن فيها ذلك الطعام } َوقَا لَّت { أترج، أو غيره، } َوآتَْت ك َل َواّحدَة  ّمْنه َن ّسك ّ
ْج َعلَْيّهَن { في حالة جماله وبهائه.  ليوسف: } اْخر 

} فَلََما َرأَْينَه  أَْكبَْرنَه  { أي: أعظمنه في صدورهن، ورأين منظرا فائقا لم يشاهدن مثله، } 
ّ { أي: تن َن { بتلك السكاكين الالتي معهن، } َوق ْلَن َحاَش لِّلَ زيها َوقََطْعَن { من الدهش } أَْيّديَه 

هلل } َما َهذَا بََشًرا إّْن َهذَا إاَّل َملَك  َكّريم  { وذلك أن يوسف أعطي من الجمال الفائق والنور 
 والبهاء، ما كان به آية للناظرين، وعبرة للمتأملين.

 
ْكِرِهنَّ  - ا س ِمع ْت بِم   : ف ل مَّ

o فعلكيد يكون من الضعف ولكن المكر هو المكر يكون أعلى من الكيد، فال 
 دوافع ونية غير الذي ي ريه.  مع االمر

o في نيته.  على اإلنسان أن يكون صادقا 
o  .المكر البد أن ي فضح 

ينًا:  - اِحد ة  ِمْنُهنَّ ِسك ِ آت ْت ُكلَّ و  أ ْعت د ْت ل ُهنَّ ُمتَّك أً و   أ ْرس ل ْت إِل ْيِهنَّ و 
o تدعوهن الى بيتها للضيافة، دعوة سريعة، تحرك سريع،  نأرسلت اليه

 .  مراودتهلت ريهم يوسف واعذارها لما فعلت من 
o  :أ ْعت د ْت  هيئت بتكلف.  –يبين أنها تكلفت في اعداد اْلمور و 
o على طريقة الكالمؤثر ي المجلس . 
o :المكان الذي به من المآكل والمشارب.  متكأ 
o رقه وهدوء.  وفيهبدون تمليك  :كل واحدة منهن سكينا آتت 
o  .هذه داللة على أنهن عندهن فواكه تحتاج الى تقطيع 

-  : ق ال ِت اْخُرْج ع ل ْيِهنَّ  و 
o  أن يخرج.أمرته انتظرت الوقت المناسب، ثم 
o  ،))فيبين أن يوسف عيه السالم لم تقل أدخل عيهن بل قالت ))أخرج عليهم

 وهم في الخارج.  وقد يكون محبوسا في الداخل
o  .وقالت ))عليهم((، ويبين االستعالء وإظهار أمر معين أرادته 



o  مقاييس الناس في الجمال أن يوسف عليه السالم، أوتي شطر الجمال. مع
 تختلف ولكن الجميع اتفقوا على جمال يوسف عليه السالم. 

اش  ّلِلَِّ  - قُْلن  ح  ق طَّْعن  أ ْيِدي ُهنَّ و  أ ْين هُ أ ْكب ْرن هُ و  ا ر  ل ك  ك ِريم :  ف ل مَّ ا ه ذ ا ب ش ًرا إِْن ه ذ ا إِلَّ م   م 
o  :لحواس تخدير وفقد االالذهول يسبب  - فيه االنبهار والذهول أكبرنه 
o  .قَطعن: فيه االستمرار والمبالغة 
o .من يمكر ي مكر به 
o  .النساء يتأثرن بالمظاهر 
o  .االعجاب من اْلمراض، وقد يصل الى الشرك 
o من يصل الى درجة من الخشوع أنه ال يشعر بحواسه.  المؤمنينمن ف 
o في الصالة.   وة أنه لم يشعر بانهدام المسجد وهومنهم من وصل الى درج 
o  .النظر سهم من سهام ابليس. والنساء اياكن ومرض االعجاب 
o  رجة الذهول. ))يَْوَم تََرْونََها دالى  الخوفيوم القيامة تصل الناس من في

ْرّضعَة  َعَما أَْرَضعَْت َوتََضع  ك لُّ ذَاّت َحْمل  َحْملََها َوتََرى النَاَس تَْذَهل  ك لُّ  م 
 س َكاَرى َوَما ه ْم بّس َكاَرى َولَّكَن َعذَاَب الَِلّ َشّديد ((

o هللا ورسوله أحب اليه من غيرهما. ن الذي يجد حالوة االيمان؟؟ أن يكون م 
o  جميع اْلالم.  يتجاوز المرء من أجله القلب علىمحبة هللا إذا تمكن 
o  ،ال يشعر بالماديات بل وااليمان يجعل المرء ال يتحسس من اْلمور الدنيوية

 تصل بالغيبيات. ي
o أال يتشمت بأحد. من عاب  ا معينا لذلك على المرءالشهوات ال يعرف عمر

 ابتلى. 
o  :ِ اش  ّلِلَّ . هكذاهللا ْلن جماله غير متصور، فقدرة هللا جعلت جماله  نزهواح 

  فجمال يوسف دليل على قدرة هللا سبحانه وتعالى.
o  : ل ك  ك ِريم ا ه ذ ا ب ش ًرا إِْن ه ذ ا إِلَّ م  تقرر فيهم أن فائقو الجمال مخلوقين من م 

 النور، من االشعاع والجمال الذي يملكه فهو ليس بشرا. 
 

 

ا ( 32)آية  ل ئِْن ل ْم ي ْفع ْل م  م  و  دْتُهُ ع ْن ن ْفِسِه ف اْست ْعص  او  ل ق ْد ر  ق ال ْت ف ذ ِلُكنَّ الَِّذي لُْمتُنَّنِي فِيِه و 
اِغِرين   ل ي ُكونًا ِمن  الصَّ ن نَّ و   آُمُرهُ ل يُْسج 

 

 تفسير السعدي: 
عذر المرأة فلما تقرر عندهن جمال يوسف الظاهر، وأعجبهن غاية، وظهر منهن من ال

أرادت أن تريهن جماله الباطن بالعفة التامة فقالت معلنة لذلك ومبينة  -العزيز، شيء كثير 
لحبه الشديد غير مبالية، وْلن اللوم انقطع عنها من النسوة: } َولَقَْد َراَوْدت ه  َعْن نَْفّسّه 

وقات إال قلقا ومحبة فَاْستَْعَصَم { أي: امتنع وهي مقيمة على مراودته، لم تزدها مرور اْل
ه  لَي ْسَجنََن َولَيَك وَن  ر  وشوقا لوصاله وتوقا.ولهذا قالت له بحضرتهن: } َولَئّْن لَْم يَْفعَْل َما آم 
ّمَن الَصاّغّريَن { لتلجئه بهذا الوعيد إلى حصول مقصودها منه، فعند ذلك اعتصم يوسف 

ْكبَْرنَه  { أي: أعظمنه في صدورهن، ورأين بربه، واستعان به على كيدهن} فَلََما َرأَْينَه  أَ 



َن { بتلك السكاكين الالتي  منظرا فائقا لم يشاهدن مثله، } َوقََطْعَن { من الدهش } أَْيّديَه 
ّ { أي: تنزيها هلل } َما هَذَا بَشًَرا إّْن َهذَا إّاَل َملَك  َكّريم  { وذلك أن  معهن، } َوق ْلَن َحاَش لِّلَ

 ن الجمال الفائق والنور والبهاء، ما كان به آية للناظرين، وعبرة للمتأملين.يوسف أعطي م

 
 : ق ال ْت ف ذ ِلُكنَّ الَِّذي لُْمتُنَّنِي فِيهِ  -

o   .وظهر منهم العذر المرأة العزيز 
o  عصمة من الحرام. الوالداخلي وهو العفة  جمالهومن ثم أرادت أن تريهن 
o  ،أكثر  يفتتنالشهرة والمنصب والجمال صاحب كل شيء في الدنيا اختبار

 من الذي ليس له من هذه الصفات. 
م :  - ْدتُهُ ع ْن ن ْفِسِه ف اْست ْعص  او  ل ق ْد ر   و 

o  امتنع عما تريده منه، وهذا من جماله الداخلي  -استعصم: طلب العصمة– 
 وهذا يبين أن رجولته كاملة. 

o  تها في فعل الفاحشة. درامنها، أظهرت مراودتها ليوسف وامن غير أي حياء 
o فعل الذنب الحياء يذهب إذا اْلكثرية . 
o  إَّن ّمَما أَْدَرَك النَاس  ّمْن َكالَّم النُّب َوةّ، إّذَا لَْم  " قَاَل النَبّيُّ صلى هللا عليه وسلم

 ."تَْستَّحي فَاْفعَْل َما ّشئَْت 
o وتغني عن كثير من الكالم.  التجربة خير برهان 
o  .نمنها، فهذا تحدي لهم بأن يتودد فلما قالت هو استعصمكل ممنوع مرغوب 

 اليه كي يصلوا الى الفاحشة. 
- : اِغِرين  ل ي ُكونًا ِمن  الصَّ ن نَّ و  ا آُمُرهُ ل يُْسج  ل ئِْن ل ْم ي ْفع ْل م   و 
 مرور االيام واستعصام يوسف امرأة العزيز اال شوقا ورغبة فيه. ما زاد -
 االبتعاد عنها.  على المرء الشهوةعن  معالجة النفسل -
 العشق يجعل االنسان يفقد عقله.  -
 على المرأة أن تكون عفيفة وتحفظ نفسها وال تتقرب الى الفواحش.  -
 أمرته بفعل الفاحشة وهذا تمادي منها في الذنب.  -
ّ  صلى هللا عليه - ، قَاَل َخَرْجنَا َمَع النَبّي وسلم َونَْحن  شَبَاب  الَ  َعْن عَْبّد الَِلّ ْبّن َمْسع ود 

يَا َمْعَشَر الَشبَاّب َعلَْيك ْم بّاْلبَاَءةّ فَإّنَه  أََغضُّ ّلْلبََصّر َوأَْحَصن   " نَْقّدر  َعلَى َشْيء  فَقَاَل 
 " ّلْلفَْرجّ فََمْن لَْم يَْستَّطْع ّمْنك م  اْلبَاَءةَ فَعَلَْيّه بّالَصْوّم فَإَّن الَصْوَم لَه  ّوَجاء  

( وهذا يبين غرين )توكيد واحدقالت، ليسجنن )توكيدين( وليكونن من الصا -
 اصراراها على وضعه في السجن. 

 

إِلَّ ت ْصِرْف ع ن ِي ك ْيد ُهنَّ أ ْصُب إِل ْيِهنَّ ( 33)آية  ا ي ْدُعون نِي إِل ْيِه و  ْجُن أ ح ب  إِل يَّ ِممَّ ِ الس ِ ب  ق ال  ر 
أ ُكْن ِمن   اِهِلين  و   اْلج 

 

 تفسير السعدي: 
ْجن  أََحبُّ إّلََي ّمَما يَْدع ونَنّي إّلَْيّه { وهذا يدل على أن النسوة، جعلن يشرن  ّ الس ّ } قَاَل َرب 

 على يوسف في مطاوعة سيدته، وجعلن يكدنه في ذلك.



تَْصّرْف  فاستحب السجن والعذاب الدنيوي على لذة حاضرة توجب العذاب الشديد، } َوإّالَ 
َعن ّي َكْيدَه َن أَْصب  إّلَْيّهَن { أي: أمل إليهن، فإني ضعيف عاجز، إن لم تدفع عني السوء، } 
َوأَك ْن { إن صبوت إليهن } ّمَن اْلَجاّهّليَن { فإن هذا جهل، ْلنه آثر لذة قليلة منغصة، على 

هذا، فمن أجهل  لذات متتابعات وشهوات متنوعات في جنات النعيم، ومن آثر هذا على
منه؟" فإن العلم والعقل يدعو إلى تقديم أعظم المصلحتين وأعظم اللذتين، ويؤثر ما كان 

 محمود العاقبة.

 
ا ي ْدُعون نِي إِل ْيهِ  - ب  إِل يَّ ِممَّ ْجُن أ ح  ِ الس ِ ب   : ق ال  ر 

o  :ذنوب.الاستعصم باهلل، وهذا هو الحل عند الخوف من الوقوع في قال رب 
o َه وضعفه الى هللا سبحانه وتعالى.ن فقربي  
o  السجن أحب الى: فلم يقل أريد دخول السجن، ففي الدعاء ال ي طلب السوء

 على النفس.
o  بلغة  دََعينَه   –يع النسوة دعوه الى فعل الفاحشة أن جميدعونني: يبين

 اإلشارات واإليماءات ولغة العيون. 
إِلَّ ت ْصِرْف ع ن ِي ك ْيد ُهنَّ أ ْصُب  - اِهِلين  و  أ كُْن ِمن  اْلج   : إِل ْيِهنَّ و 

o  .فذكر دعوتهم للفاحشة كيد  منهن 
o (  صباأصب: )  صبي(صغار  –حن وتشوق ومال الى( 
o )أصب اليهن: أي هذا الفعل من صفات الصغار )الصبيان 
o  .لم يثق بنفسه بل اعتصم باهلل لكونه عاجز ضعيف 
o منغصة، على لذات متتابعات في ، ْلنه آثر لذة قليلة فعل الفاحشة من الجهل

 .جنات النعيم
 

ف  ع ْنهُ ك ْيد ُهنَّ إِنَّهُ ُهو  السَِّميُع اْلع ِليمُ ( 34)آية  ر  ب هُ ف ص  اب  ل هُ ر   ف اْست ج 

 

 تفسير السعدي: 
لَه  َربُّه  { حين دعاه } فََصَرَف َعْنه  َكْيدَه َن { فلم تزل تراوده وتستعين عليه بما  فَاْستََجابَ  }

تقدر عليه من الوسائل، حتى أيسها، وصرف هللا عنه كيدها، } إّنَه  ه َو الَسّميع  { لدعاء 
 طفه.الداعي } اْلعَّليم  { بنيته الصالحة، وبنيته الضعيفة المقتضية إلمداده بمعونته ول

فهذا ما نجى هللا به يوسف من هذه الفتنة الملمة والمحنة الشديدة،.وأما أسياده فإنه لما اشتهر 
 الخبر وبان، وصار الناس فيها بين عاذر والئم وقادح.

 
ف  ع ْنهُ ك ْيد ُهنَّ  - ب هُ ف ص ر  اب  ل هُ ر   : ف اْست ج 

o من لبس  هللا هو المجيب، فهو لجئ الى الرب، لذلك ال يغتر االنسان
اختبارنا في الدنيا ليس و. بنفسه ال أحد يقدر على مقاومة الشهواتفالشيطان، 

بقوانا الجسدية والقدرة العقلية بل اختبارنا بتعلقنا وتوكلنا على هللا لمقاومة 
 الشهوات والشبهات. 

o  .وهللا يجيب دعوة الداعي اذا دعاه 



o  .استجابة الدعاء كان بصرف الكيد عنهن 
o  .من كيد النساء: الكالم، النظر، تعابير الوجه، لغة الجسد، المشية والرائحة 

 : إِنَّهُ ُهو  السَِّميُع اْلع ِليمُ  -
o  السميع العليم من الشيطان الرجيم.  باهللكما في الدعاء: أعوذ 
o فيعينه.يجيبه وهو عليم بنيته الصالحة فهو يسمع دعائه ف  
o  .الذي نجى يوسف من المحنة، الدعاء والضعف والرجاء 

 

تَّى ِحين  ( 35)آية  أ ُوا اآْلي اِت ل ي ْسُجنُنَّهُ ح  ا ر   ثُمَّ ب د ا ل ُهْم ِمْن ب ْعِد م 

 

 تفسير السعدي: 
ن نَه  َحتَى  بَدَا } ا اْْليَاّت { الدالة على براءته، } لَيَْسج  ْم { أي: ظهر لهم } ّمْن بَْعّد َما َرأَو  لَه 

ّحين  { أي: لينقطع بذلك الخبر ويتناساه الناس، فإن الشيء إذا شاع لم يزل يذكر ويشاع مع 
 في السجن.وجود أسبابه، فإذا عدمت أسبابه نسي، فرأوا أن هذا مصلحة لهم، فأدخلوه 

 
تَّى ِحين   - أ ُوا اآْلي اِت ل ي ْسُجنُنَّهُ ح  ا ر   : ثُمَّ ب د ا ل ُهْم ِمْن ب ْعِد م 

o القميص & الشاهد & تقطيع اْليدي اْليات هي الدالئل، مثل.  
o  .كل اْليات أظهرت براءة يوسف عليه السالم 
o  أن امرأته لم ترتدع بل أصرت على الذنبوتبين للعزيز . 
o  .هللا سبحانه وتعالى ي ظهر الحق 
o  إلقامة اْلمن وضعوا يوسف في السجن مع علمهم بأن من يستحق دخول

 السجن هن نسوة المدينة وامرأة العزيز. 
o  أرادوا إخراجه بعد فترة يسيره. كي يحفظوه بعيدا عن ووضعوه في السجن

 كله النسوة والمجتمع فيتناسون ذكره. فوضعوه في السجن ظلما، ولكن هذا
 . من تدبير هللا الحكيم

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

o  و  اهلوعغير المؤمن، يكون ولكن أقداره، والمؤمن يقبل تدابير هللا
 . وجزوعا

o  .هللا تعالى لطيف، هيئ ليوسف دخوله السجن، بتهيئة اْلسباب له 
o ر. ي سيرى حكمة هللا ولطفه في اْلقدإنه من يتقي ويصبر هو الذ 
o وتدبير هللا له.  سورة يوسف يعلم المرء أن يرضا باْلقدار 
o  .الهدف من السجن، اخماد الفتنة، وبعده عن الفتنة، وابعاده عن المجتمع 
o  .الشيء الذي ال ي رى ي نسى 
o  .السجن كان له مكان للخلوة وطلب العلم والمحاسبة 
o  على المرء أن يعمل الخير أينما كان، في جميع الظروف، ْلن بني آدم

ل أمله، وال يعلم ماذا سيحصل له زاد عمره كلما زاد حبه للدنيا وطاكلما 
 في المستقبل. 



o  بل عليه الناس ال يمكن التخلص منه ولكن المطلوب الشهوة أمر جبلي، ج 
 االمتناع والتعلق باهلل لي صرف عنه. 

o  :من حلول مقاومة الشهوات 
إضعاف ما يثير الشهوة ويحركها )منها غض من يتقي:  .1

جلساء السوء، البصر، االبتعاد عن القصص والروايات، 
فيد(   التقليل في التفكير بالشهوات، واشغال الوقت الم 

 ويصبر: بزيادة االيمان  .2
o  .ومما يزيد الشهوات كثرة الطعام 

 

ع هُ ( 36)آية  ل  م  د خ  ُر إِن ِي و  ق ال  اآْلخ  ْمًرا و  انِي أ ْعِصُر خ  ا إِن ِي أ ر  دُُهم  ْجن  ف ت ي اِن ق ال  أ ح  الس ِ
اك  ِمن  اْلُمْحِسنِين   أِْسي ُخْبًزا ت أُْكُل الطَّْيُر ِمْنهُ ن ب ِئْن ا بِت أِْويِلِه إِنَّا ن ر  انِي أ ْحِمُل ف ْوق  ر   أ ر 

 

 تفسير السعدي: 
{ 

ْجَن فَتَيَاّن { أي: أي: } و { لما  دخل يوسف السجن، كان في جملة من } دََخَل َمعَه  الس ّ
شابان، فرأى كل واحد منهما رؤيا، فقصها على يوسف ليعبرها، .فـ } قَاَل أََحد ه َما إّن ّي 

ْبًزا { وذل ك الخبز } تَأْك ل  أََرانّي أَْعّصر  َخْمًرا َوقَاَل اْْلَخر  إّن ّي أََرانّي أَْحّمل  فَْوَق َرأّْسي خ 
الَطْير  ّمْنه  نَب ّئْنَا بّتَأّْويّلّه { أي: بتفسيره، وما يؤول إليه أمرهما، وقولهما: } إّنَا نََراَك ّمَن 

ْحّسنّيَن { أي: من أهل اإلحسان إلى الخلق، فأحسن إلينا في تعبيرك لرؤيانا، كما أحسنت  اْلم 
 إلى غيرنا، فتوسال ليوسف بإحسانه.

 
o  عليه السالم كان محسنا خارج السجن، وكذلك هو داخل السجن. يوسف 
o خير كثير.  القدر شر ولكن في باطنهنا يهللا تعالى الحكيم، ولو رأ 

ْجن  ف ت ي انِ  - ع هُ الس ِ ل  م  د خ   : و 
o  :الذين دخلوا معه )المقربين معه( فتيان 
o  تكثر أحالم السجناء كون الحلم نافذة للمستقبل والسجين همه مستقبله والحكم

 الذي سي قام عليه. 
 اع الحلم:وأن -

رموز وتأتي نادرا وهي من هللا، وتحتاج الى التأويل. وتفسير الرؤى:  .1
 الرؤى تجعلها تتحقق. 

 كما في أضغاث أحالم: وهي التي من الشيطان ويحزن المرء. .2
ّ صلى هللا عليه وسلم قَاَل  حديث:ال إّذَا اْقتََرَب الَزَمان  لَْم  "عَّن النَبّي 

ْؤيَا  ْم َحّديثًا َوالرُّ ْؤيَا أَْصدَق ه  ْم ر  ْؤّمّن أَْن تَْكّذَب َوأَْصدَق ه  ْؤيَا اْلم  تََكْد ر 
ْؤيَا تَْحّزين  مّ  ْؤيَا الَصاّلَحة  ب ْشَرى ّمَن الَِلّ َوالرُّ َن الَشْيَطاّن ثاَلَث  فَالرُّ

ْؤيَا ّمَما ي َحد ّث  بّّه اْلَمْرء  نَْفَسه  فَإّذَا َرأَى أََحد ك ْم َما يَْكَره  فَْليَق ْم فَْلي َصل ّ  َور 
ْث بَّها النَاَس   "َوالَ ي َحد ّ

 حديث نفس: وهذه أكثر ما يحدث للناس.  .3



o يا مختصة رحمة من هللا أنه ي ريهم الرؤى قبل وقوع اْلمر، فليست الرؤ
 للمسلمين واْلنبياء بل هي قد تحصل للكفار والمجرمين. 

انِي -  : إِن ِي أ ر 
o  .أني أرى نفسي 

ْمًرا -  : أ ْعِصُر خ 
o  وهو ساقي الملك 

أِْسي ُخْبًزا ت أُْكُل الطَّْيرُ  - انِي أ ْحِمُل ف ْوق  ر  ُر إِن ِي أ ر  ق ال  اآْلخ   :و 
o  .وهو خباز الملك 

اك  ِمن  اْلُمْحِسنِين  ن ب ِْئن ا بِت أِْويِلِه  -  : إِنَّا ن ر 
o  .فهم علموا أن يوسف عليه السالم ي ؤول اْلحالم 
o  .المحسن ي علم وي عرف بين الناس 
o  .االحسان معلوم لدى البشر، واالنسان بفطرته يحب االحسان والمحسنين 
o  ولكن يلفت انتباههم االحسان في  ال ينظرون الى عبادات المسلمينالناس

 المعاملة. 
o  أحب الناس الى هللا تعالى أنفعهم للناس. وما ي جذب الناس حتى الكفار

 المعاملة الحسنة. 
o  .االحسان هو أن تعبد هللا كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك 
o إن هللا عرف االحسان على كل النفوس . 

 

ق انِِه إِلَّ ( 37)آية  ا ط ع ام  تُْرز  نِي ق ال  ل  ي أْتِيُكم  ا ع لَّم  ا ِممَّ ا ذ ِلُكم  ا بِت أِْويِلِه ق ْبل  أ ْن ي أْتِي ُكم  ن بَّأْتُُكم 
ِة ُهْم ك افُِرون   ُهْم بِاآْلِخر  ِ و  ْكُت ِملَّة  ق ْوم  ل  يُْؤِمنُون  بِاّللَّ ب ِي إِن ِي ت ر   ر 

 
 

 تفسير السعدي: 
 { لهما مجيبا لطلبتهما: } اَل يَأْتّيك َما َطعَام  ت ْرَزقَانّّه إّاَل نَبَأْت ك َما بّتَأّْويّلّه قَْبَل أَْن يَأْتّيَك َما فـ } قَالَ }

{ أي: فلتطمئن قلوبكما، فإني سأبادر إلى تعبير رؤياكما، فال يأتيكما غداؤكما، أو عشاؤكما، 
 ل أن يأتيكما.أول ما يجيء إليكما، إال نبأتكما بتأويله قب

ولعل يوسف عليه الصالة والسالم قصد أن يدعوهما إلى اإليمان في هذه الحال التي بدت 
 حاجتهما إليه، ليكون أنجع لدعوته، وأقبل لهما.

ثم قال: } ذَّلك َما { التعبير الذي سأعبره لكما } ّمَما عَلََمنّي َرب ّي { أي: هذا من علم هللا علمنيه 
وَن {  وأحسن إلَي به، وذلك } إّن ّي تََرْكت  ّملَةَ قَْوم  اَل ي ْؤّمن وَن بّالَِلّ َوه ْم بّاْْلّخَرةّ ه ْم َكافّر 

 يدخل فيه أصاًل.يء ثم ينتقل عنه، يكون لمن لم والترك كما يكون للداخل في ش
 فال يقال: إن يوسف كان من قبل، على غير ملة إبراهيم.

 
ا ط ع ام   - ا بِت أِْويِلهِ ق ال  ل  ي أْتِيُكم  ق انِِه إِلَّ ن بَّأْتُُكم   :  تُْرز 

o  .استغل يوسف عليه السالم الموقف بدعوتهم الى هللا 



o  وكذلك يجب أن ننتهز فرص الحياة كي نعلم الناس خصوصا في الوقت الذي
 خصوصا اْلبناء. يحتاجون الينا. 

o لهم عن علمه  تكلم يوسف عن نفسه، ليس تكبرا بل كي يزيدهم ثقة فيه، فقال
 م قبل أن يأتي هذا الطعام. يأتيهسبالطعام الذي 

o  .ذكر يوسف عليه السالم الطعام لكونه أهم ما لديهم في السجن 
o  .بسبب االحسان آتاه هللا نوع خاص من العلم 

ب ِي - نِي ر  ا ع لَّم  ا ِممَّ  : ذ ِلُكم 
o  .أنه نسب نعمة العلم الى هللا تعالى. وهذا من صفات المحسنين 
o وهكذا والعلم ةالحكمهو بر + تقوى = احسان =< نتيجة االحسان ص ،

وصل يوسف عليه السالم الى هذه الدرجة العالية من العلم والحكمة 
 واإلحسان. 

o  :الصبر درجة عالية 
وا َوَكان وا بّآيَاتّنَا : 24السجدة  .1 ْم أَئَّمةً يَْهد وَن بّأَْمّرنَا لََما َصبَر  َوَجعَْلنَا ّمْنه 

 ي وقّن ونَ 
وّت إّْذ نَادَى َوه َو : 48القلم  .2 ْكّم َرب َّك َواَل تَك ْن َكَصاّحّب اْلح  فَاْصبّْر ّلح 

 َمْكظ وم  
وَن أَْجَره ْم بّغَْيّر ّحسَاب  : 10الزمر  .3  إّنََما ي َوفَى الَصابّر 

 
ةِ  - ُهْم بِاآْلِخر  ِ و  ْكُت ِملَّة  ق ْوم  ل  يُْؤِمنُون  بِاّللَّ  : هُْم ك افُِرون   إِن ِي ت ر 

o .بَيََن لهم من يكون وتبرئ من الكفر وأهلها 
 وهم باْلخرة هم كافرون. تخلية: إني تركت ملة قوم ال يؤمنون باهلل .1
 تحلية: واتبعت ملة آبائي  .2

o  .إني تركت: أي لم أدخلها أصال. وهذا البراءة من الكفر وأهلها 
o   :وهم باْلخرة هم كافرون. ٢. ال يؤمنون باهلل ١صفات الذين تركهم . 
o  النفي يبين اثبات العكس، أي القوم الذين تركتهم ال يؤمنون باهلل واليوم اْلخر

 بين أنه يؤمن باهلل واليوم اْلخر.وهذا ي
 
 

ي ْعُقوب  ( 38)آية  اق  و  إِْسح  اِهيم  و  اتَّب ْعُت ِملَّة  آب ائِي إِْبر  ِ ِمْن ش ْيء  و  ا ك ان  ل ن ا أ ْن نُْشِرك  بِاّللَّ م 
ل ِكنَّ أ ْكث ر  النَّاِس ل  ي ْشُكُرون   ع ل ى النَّاِس و  ِ ع ل ْين ا و   ذ ِلك  ِمْن ف ْضِل اّللَّ

 
 

 تفسير السعدي: 
وله: } َما َكاَن لَنَا { أي: } َواتَبَْعت  ّملَةَ آبَائّي إّْبَراّهيَم َوإّْسَحاَق َويَْعق وَب { ثم فسر تلك الملة بق

ما ينبغي وال يليق بنا } أَْن ن ْشّرَك بّالَِلّ ّمْن شَْيء  { بل نفرد هللا بالتوحيد، ونخلص له الدين 
 والعبادة.



} ذَّلَك ّمْن فَْضّل الَِلّ َعلَْينَا َوَعلَى النَاّس { أي: هذا من أفضل مننه وإحسانه وفضله علينا، 
كما هدانا، فإنه ال أفضل من منة هللا على العباد باإلسالم والدين القويم،  وعلى من هداه هللا

 فمن قبله وانقاد له فهو حظه، وقد حصل له أكبر النعم وأجل الفضائل.
وَن { فلذلك تأتيهم المنة واإلحسان، فال يقبلونها وال يقومون هلل  } َولَّكَن أَْكثََر النَاّس اَل يَْشك ر 

ن الترغيب للطريق التي هو عليها ما ال يخفى، فإن الفتيين لما تقرر عنده بحقه، وفي هذا م
ذكر لهما أن هذه الحالة التي أنا  -وأنه محسن معلم-أنهما رأياه بعين التعظيم واإلجالل 

عليها، كلها من فضل هللا وإحسانه، حيث مَن علَي بترك الشرك وباتباع ملة آبائه، فبهذا 
 فينبغي لكما أن تسلكا ما سلكت.وصلت إلى ما رأيتما، 

 
ي ْعقُوب   - اق  و  إِْسح  اِهيم  و  اتَّب ْعُت ِملَّة  آب ائِي إِْبر   : و 

o  يوسف عليه السالم استغل كونه اليد العلياء وهم ينتظرون منه تعبير
 ، ولم يدعوا حين كان اليد السفلى. احالمهم

o   .لم يستخدم التنقيص والسخرية في دعوته 
o  :التدرج في الدعوة 

)آية  قَاَل اَل يَأْتّيك َما َطعَام  ت ْرَزقَانّّه إّاَل نَبَأْت ك َما بّتَأّْويّلّه قَْبَل أَْن يَأْتّيَك َما .1
 لصدقه( 

)علمهم من هو الرب الذي علمني هو الذي  ذَّلك َما ّمَما َعلََمنّي َرب ّي  .2
 سيعلمكم(

اَل ي ْؤّمن وَن بّالَِلّ  )وهذا هو البراءة من الكفر( إّن ّي تََرْكت  ّملَةَ قَْوم    .3
ونَ )ذكر هللا تعالى وااليمان به(  )علمهم وجود  َوه ْم بّاْْلّخَرةّ ه ْم َكافّر 

 اْلخرة وااليمان به( 

الدافع للعمل هو  أساس جميع أركان االيمان هو االيمان باهلل و •
 االيمان باْلخرة. 

)ذكر فضل اْلباء  إّْبَراّهيَم َوإّْسَحاَق َويَْعق وبَ  َواتَبَْعت  ّملَةَ آبَائّي .4
 واْلبناء( 

 )تبغيض الشرك في قلوبهم( َما َكاَن لَنَا أَْن ن ْشّرَك بّالَِلّ ّمْن َشْيء    .5
 )بين فضل هللا عليه(  ذَّلَك ّمْن فَْضّل الَِلّ َعلَْينَا َوَعلَى النَاّس   .6

 
o  قال أنا تابع، أي لم اخترع دين ومنهج من لدن نفسي بل أتبع وهذا أيضا يبين

 التواضع. 
o هذه خصلة ومن ث م الى آبائه. و ذكر آباءه، فنسب النعمة أوال الى هللا تعالى

 . (نسب النعمة الى اْلباء)جميلة 
o  )اْلجداد يعتبرون من اْلباء واْلمهات )في المواريث والمحارم وصلة الرحم 
o شركين وهو الذي سمانا المسلمين ملة إبراهيم، هي الحنيفية ولم يكن من الم

 ونه هو مسلم مسالم، وجعله هللا للناس اماما واستحق االقتداء به. لك
o  االستثمار الحقيقي هو في صالح الذرية، كما فعل جميع اْلنبياء بالدعاء

 والوصية لهم. 



o الشكرأن الناس الذين يستحقون من لم يشكر الناس لم يشكر هللا، فهو يعلم ب 
 فذكرهم شكرا لهم.اْلباء واْلجداد.  بعد هللا تعالى هم

o والشرك أعظم الشرور.. طبيعة الفطرة السليمة، هو حب الخير وكره الشر 
o  تبغيض الشيء ال يكون بأمر بعدم التقرب منه مثال ال تأكل هذا، ال تتعامل

، ولكن قول "ما كان لنا" هذا كذا، ْلن هذا اْلسلوب يجعل المرء يتقرب منه
 يجعل الذي يسمع يكرهه. 

o  )من فضل هللا علينا أن رزقنا النبوة والعصمة من الذنوب )وهو الشرك 
o و جعل مع هللا شريكا في ربوبيته أو ألوهيته أو إن الشرك لظلم عظيم، وه

 في أسمائه وصفاته. 
o  َوالَّذيَن اَل يَدْع وَن َمَع الَِلّ : 68)الفرقان  عباد الرحمنالصفة المشتركة بين

الذين يدخلون  (َوالَّذيَن ه ْم بَّرب ّّهْم اَل ي ْشّرك ونَ : 59)المؤمنون  والمؤمنين( إّلًَها
 الفردوس اْلعلى هو عدم الشرك. 

o  (عدم الشركالتوحيد )أول وأهم خطوة في الدين وهو أساس كل خير هو . 
o  .عدم الشرك هو أفضل النعم على البشر 
o  .إن هللا ال يغفر أن ي شرك به 
o  م  اْْلَْمن  َوه ْم : 82اْلنعام ْم بّظ ْلم  أ ولَئَّك لَه  الَّذيَن آَمن وا َولَْم يَْلبّس وا إّيَمانَه 

ْهتَد ونَ   الشرك سبب عدم اْلمن والخوف والهم. =<  م 
o  توكل وهو من المستحب هو التوحيد الواجب هو عدم الشرك، والتوحيد

 صفات الذين يدخلون الجنة من غير حساب وال سابق عذاب. 
o  .التشاؤم من الشرك اْلصغر، وهو حرام 
o  لذلك يشركون. أكثر الناس ال يشكرون  
o  .المشرك ليس شاكرا هلل 
o  عدم العمل بما أوتوا من النعم.  وأعدم ذكر النعم يكون بالشرك 
o  يبين عدم  الواو، هذا "فالن" و "أنقني هللا" الناس:ومن عدم الشكر مثال قول

 الشكر )الشرك(. 
o  أو مثل ذكر هللا ذكر هللا تعالى منومن الشرك ذكر اْلسباب أكثر . 
o  .رؤية أخالق الداعي هو بنفسه دعوة ويحبب المرء الى اتباع الداعي 
o :َوَكذَّلَك  ذكر يعقوب عليه السالم آباءه ليوسف شكرا لهم في بداية السورة

َك ّمْن تَأّْويّل اْْلََحاّديّث َوي تّمُّ نّْعَمتَه  َعلَْيَك َوَعلَى آّل يَْعق وَب  يَْجتَبّيَك َربَُّك َوي عَل ّم 
وهنا =<  َكَما أَتََمَها َعلَى أَبََوْيَك ّمْن قَْبل  إّْبَراّهيَم َوإّْسَحاَق إَّن َربََك َعّليم  َحّكيم  

تبركم بروا آباءكم يعقوب وأجداده أيضا لذلك ذكر يوسف عليه السالم 
 أبناءكم. 

o  .الذين ال يعلمون فضل هللا يكفرون به 
 
 
 
 



 

اِحدُ اْلق هَّارُ ( 39)آية  ُ اْلو  ْير  أ ِم اّللَّ قُون  خ  ْجِن أ أ ْرب اب  ُمت ف ر ِ اِحب يِ الس ِ  ي ا ص 

 
 

 تفسير السعدي: 
ق وَن َخْير  أَّم الَِل  اْلَواّحد   تَفَر ّ ْجّن أَأَْربَاب  م  ثم صرح لهما بالدعوة، فقال: } يَا َصاّحبَيّ الس ّ

اْلقََهار  { أي: أرباب عاجزة ضعيفة ال تنفع وال تضر، وال تعطي وال تمنع، وهي متفرقة ما 
ت التي يتخذها بين أشجار وأحجار ومالئكة وأموات، وغير ذلك من أنواع المعبودا

المشركون، أتلك } َخْير  أَّم الَِل  { الذي له صفات الكمال، } اْلَواّحد  { في ذاته وصفاته وأفعاله 
فال شريك له في شيء من ذلك.} اْلقََهار  { الذي انقادت اْلشياء لقهره وسلطانه، فما شاء 

ن المعلوم أن من هذا شأنه كان وما لم يشأ لم يكن } ما من دابة إال هو آخذ بناصيتها { وم
 ووصفه خير من اْللهة المتفرقة التي هي مجرد أسماء، ال كمال لها وال أفعال لديها.

 
 الفوائد: 
o  َإلهيوسف عليه السالم لصاحبيه السجن، قبل الدعوة الرئيسية وهو ال  دَ هَ م 

 اال هللا. 
o  والتهيئة النفسطلب العلم والتعليم يحتاج الى تهيئة بتخلية القلوب وطهارة .

والتزكية قد تأخذ سنين، كما قال تعالى: ))يتلوا عليكم آياته ويزكيكم 
 ويعلمكم الكتاب والحكمة((. 

o  .التخلية والتزكية يكونان بترك الشرك وطلب اإلخالص 
o  هو  يبقىيوسف عليه السالم تكلم عن هللا قبل ذكر تعبير الحلم، لكون الذي

تمضي وتزول اال هللا تبارك كلها سوف والدنيا  هللا تعالى، واْلحالم والحياة
 وتعالى. 

o  .جمال يوسف في السجن ظهر باإلحسان واْلخالق الحسن 
o  .التوحيد وااليمان إذا دخال القلب الجوارح تنقاد الى هللا تعالى 

 
اِحدُ اْلق هَّ  - ُ اْلو  ْير  أ ِم اّللَّ قُون  خ  ْجِن أ أ ْرب اب  ُمت ف ر ِ اِحب يِ الس ِ  : ارُ ي ا ص 
 

ْجنِ  - اِحب يِ الس ِ  :ي ا ص 
o   وهم جميعهم في سجناء و مع كونه نبي من أكرم اْلنبياء ويخاطب خدم

 السجن مع ذلك تكلم بتواضع ولطف. 
o (( :ْم وانظري الى رفق النبي صلى هللا عليه وسلم فَبَّما َرْحَمة  ّمَن الَِلّ ّلْنَت لَه 

وا ّمْن َحْوّلكَ َولَْو ك ْنَت فَظاا َغّليَظ اْلقَْلّب   ((اَلْنفَضُّ
o (( :فَق واَل لَه  قَْواًل وانظري كيف هللا تعالى أمر موسى أن يتكلم مع فرعون

 ((لَي ّنًا لَعَلَه  يَتَذََكر  أَْو يَْخشَى
o  .على المرء أن يتكلم مع اْلبناء والناس بلين ولطف 

 



اِحدُ  - ُ اْلو  ْير  أ ِم اّللَّ قُون  خ  ارُ  أ أ ْرب اب  ُمت ف ر ِ  :اْلق هَّ
o جعلهم يحكمون ويتفكرون في هذا اْلمر. وضع لهم مقارنة ت 
o  عرفة اليهمواستخدم من اْللفاظ ، )خاطبوا الناس بما يعلمون( فقال: التي م 

 أأرباب. 
o  .أرباب: هو جمع رب، وهو السيد المطاع 
o رباب( ومن ثم الى الغيب )هللا تعالى(. وأيضا بدأ بالمحسوس )ا 
o  وادراك الغيبياتإعطاء اْلمثلة ورسم اْلشكال كلها تعين المرء على الفهم .  
o  متشاكسون ومتفرقون ومتخاصمون. من صفات الشركاء =< أنهم 
o تخاصم والتفرق. تعدد الشركاء وكثرتهم سبب في ال 
o  .االنسان بطبعه يحب التوحيد والوحدانية 
o   قُون  . متفرقون في صفاتهم: ُمت ف ر ِ
o  .دائما اْلقوى من الشركاء يغلب اْلضعف 
o هاهذا السؤال يهجم على الفطرة ويهز . 
o  ب لذاته ويعظم لذاته. حَ الذي ي   –هللا: هو المألوه المعبود المستحق للتعلق 
o تعين المرء على التوحيد، فقال: التي من أسماء هللا  يوسف عليه السالم ذكر

ينبغي أن له وال نذير له =< فالواحد القهار: فهو الواحد الذي ال مثيل 
 يوحد.

o التوحيد هو الذي حاجة العبد الى هللا الواحد أعظم حاجة ال مثيل لها و
 يحمي االنسان من التشتت. 

o دائما ما يكون مالزما مع القهار.  الواحد 
o  هو الذي يقهر الجميع، والقهر من الغلبة والعلو والتذليل. القهار 
o تقهر((، أي ال تذله وتغلبه.  قال تعالى: ))وأما اليتيم فال 
o  الهوى. مع القهر لإلنسان صفة نقص، لكون قهر االنسان يكون 
o  .الذي ال يؤمن باهلل القهار سوف يرى قهر هللا عند الموت 
o  .قهر هللا يكون بالقضاء والقدر والشرع 
o  قد نلزم أوالدنا ْلمور حياتهم الدنيوية لمصلحتهم ولكن للشرع والعبادات

 .عنها نعظهم ونذكرهم بكونهم مسئولينيجب أن 
o ن في اْلوامر والنواهي "ال كفي اْلقدار، يحصل ما يريد هللا تعالى، ول

 في يوم القيامة.  اْلن يستسلمفي الدين" وي قهر الذي ال  اكراه
o  َالكفار باْليات وقهر الناس لحظة الممات وقهرهم يوم  رَ هَ هللا هو القهار، ق

 القيامة.
o  يخرج من قهره أحد. هللا تعالى ال 
o   الذل والخضوع ي َول ّد التوحيد والقهار ي َول ّد د التعلق، الواحد ل ّ وَ هللا ي

 واالنكسار. 
o  .سخرون الطاقات ي  وما انشققت البشرية اال بتعدد اْللهة وتعدد اْلرباب

 لخدمة اْلرباب، واْللهة. 



o القلوب بإصالحكون دنيا يإذا صلحت الدنيا تصلح اْلخرة، وإصالح ال .
 وكل هذا يأتي باإليمان باهلل الواحد القهار. 

 

ا ِمْن ُسْلط ان  ( 40)آية  ُ بِه  ل  اّللَّ ا أ ْنز  آب اُؤُكْم م  ْيتُُموه ا أ ْنتُْم و  اًء س مَّ ا ت ْعبُدُون  ِمْن دُونِِه إِلَّ أ ْسم   م 
ر  أ لَّ ت ْعبُدُوا إِلَّ إِيَّا ِ أ م  ل ِكنَّ أ ْكث ر  النَّاِس ل  ي ْعل ُمون  إِِن اْلُحْكُم إِلَّ ّلِلَّ يُن اْلق ي ُِم و   هُ ذ لِك  الد ِ

 

 تفسير السعدي:
ك ْم { وهَا أَْنت ْم َوآبَاؤ   } َما تَْعب د وَن ّمْن د ونّّه إّاَل أَْسَماًء َسَمْيت م 

أي: كسوتموها أسماء، سميتموها آلهة، وهي ال شيء، وال فيها من صفات اْللوهية شيء، 
َما أَْنَزَل الَِل  بَّها ّمْن س ْلَطان  { بل أنزل هللا السلطان بالنهي عن عبادتها وبيان بطالنها،  }

 وإذا لم ينزل هللا بها سلطانا، لم يكن طريق وال وسيلة وال دليل لها.
ْلن الحكم هلل وحده، فهو الذي يأمر وينهى، ويشرع الشرائع، ويسن اْلحكام، وهو الذي 

ين  اْلقَي ّم  { أي: المستقيم الموصل إلى كل خير، وما أمركم } أن ال  تَْعب د وا إاَّل إّيَاه  ذَّلَك الد ّ
 سواه من اْلديان، فإنها غير مستقيمة، بل معوجة توصل إلى كل شر.

وَن { حقائق اْلشياء، وإال فإن الفرق بين عبادة هللا وحده ال  } َولَّكَن أَْكثََر النَاّس اَل يَْعلَم 
 شريك له، وبين الشرك به، أظهر اْلشياء وأبينها.

ولكن لعدم العلم من أكثر الناس بذلك، حصل منهم ما حصل من الشرك،.فيوسف عليه 
السالم دعا صاحبي السجن لعبادة هللا وحده، وإخالص الدين له، فيحتمل أنهما استجابا 

 -بذلك-هما، فقامت عليهما وانقادا، فتمت عليهما النعمة، ويحتمل أنهما لم يزاال على شرك
 الحجة، ثم إنه عليه السالم شرع يعبر رؤياهما، بعد ما وعدهما ذلك، فقال:

 
ا ِمْن ُسْلط ان   - ُ بِه  ل  اّللَّ ا أ ْنز  آب اُؤُكْم م  ْيتُُموه ا أ ْنتُْم و  اًء س مَّ ا ت ْعبُدُون  ِمْن دُونِِه إِلَّ أ ْسم   :م 

o ية من الشرك. هنا كشف لهم شبهاتهم، وهذا هو التزك 
o  .المرء ال يستطيع التقرب من هللا تعالى اال بعد أن يكفر بغيره 
o  بهمتقليل قيمة المعبودات واْلرباب هو السبب في تركهم وعدم التعلق . 
o  ّت قل التعلق بهادات وكر مساوئ المعبذ . 
o ليست أسماء خالية ال صفة لها و كل المعبودات والمتعلقات فقط أسماء

 حسنى. 
o  صفات لالحسنى متضمنه نفسه وأسمائه  ىالمثل اْلعلى، هللا تعالى سم  وهلل

 . اينفك عنه والوأفعال 
ا أ ْنز   - آب اُؤُكْم م  ا ِمْن ُسْلط ان  و  ُ بِه   : ل  اّللَّ

o  .حقيتها للعبادة، إلهي من هللا على أال دليل أي ما أنزل هللا لها حجة وال دليل
 .بطالنهاعن عبادتها وأخبرنا عن هللا نهى بل 

o   شرع الذي ي  الحجة والبرهان. مع  اْلوامرنزل هللا هو الم 
o  اسبب سبببمن الشرك، جعل ما ليس . 
o دليل كوني أو شرعي.  كال نأخذ بأي سبب اال إذا هنا 

 



 : إِِن اْلُحْكُم إِلَّ ّلِلَِّ  -
o  َم الى هللا تعالى، فقال الحكم هلل وحده. ه  عَ رج 
o  :ك م حكم.  -قضاء هللا الح  كمه م   ح 
o وينسون أن هللا تعالى هو الذي يَحكم يرونها  ْلنهم ،ار الناس في اْلسباباختب

 وي قَد ّر. 
o  .هللا تعالى هو الذي يحكم في جميع اْلمور منها اْلسعار وقيمة اْلشياء 
o  ّ سالم وي سل سلم م  كمه. الم   م ْلمر هللا وح 
o  .أقدار هللا كلها من أحكامه سبحانه وتعالى 
o هى، ويشرع الشرائع، ويسن اْلحكامالحكم هلل وحده، فهو الذي يأمر وين. 
o  .كم هلل، َحَكَم أال تعبدوا أال تعبدوا اال إياه  ْلن الح 
o  يجب أن ن ريهم ونهي الناس عما يفعلون من اْلمور التي تضرهم بعد التخلية

مثال إذا أمرتي أوالدك اال يستخدموا الجوال عليك أن تعطيهم البديل البدائل. 
 كي يقضوا وقت فراغهم. 

ر  أ لَّ ت ْعبُدُوا إِلَّ إِيَّاهُ  -  : أ م 
o في العبادة.  ها غيرال تخصصوا أحد 

يُن اْلق ي ِمُ  -  : ذ ِلك  الد ِ
o القيم: نالدي 

 هو الذي ارتضاه هللا للعباد.  ▪
 . ))ما دينك؟؟((وهو الذي سوف ن سأل عنه  ▪
 وما دونه هو أعوج وليس قيما.  ▪
 القيم هو الثابت المستقيم وذو قيمة. ▪
 الدين القيم هو الدين اإلسالم.  ▪

o  .العبادات تكون لها قيمة فقط إذا أمر هللا بها 
o َوقَّدْمنَا إّلَى َما َعّمل وا ال قيمة ْلعمالهم، كما قال تعالى )) والشرك، البدعة أهل

 ((. فََجعَْلنَاه  َهبَاًء َمْنث وًراّمْن َعَمل  
o  قيم هم الذين عندهم قيمة، وهم الذين يستحقون دخول المتبعين هذا الدين

 الجنة. 
o  َم  االنسان على حسب اتباعه لهذا الدين القيم.يَ ي ق 
o وما عاداه ليس  هو القيم هذا تخصيص أي فقط هذا الدينوقال "الدين القيم" و

 قيما. 
ل ِكنَّ  -  : أ ْكث ر  النَّاِس ل  ي ْعل ُمون  و 

o بأن أكثر الناس ال يتبعون هذا الدين القيم.  ذََكر لهم الواقع 
o  .دعاء: ربنا زدنا علما(. ما طلب النبي زيادة اال في العلم( 
o  .أكثر الناس بسبب الجهل وصلوا الى الشرك 
o بزيادة العلمالشرك علينا  لتزكية أنفسنا من. 

 



ُر ف يُْصل ُب ف ت أُْكُل الطَّْيُر ي ا ( 41)آية  ا اآْلخ  أ مَّ ْمًرا و  بَّهُ خ  ا ف ي ْسِقي ر  دُُكم  ا أ ح  ْجِن أ مَّ اِحب يِ الس ِ ص 
أِْسِه قُِضي  اأْل ْمُر الَِّذي فِيِه ت ْست ْفتِي انِ   ِمْن ر 

 

  تفسير السعدي:
ْجّن أََما أََحد ك َما { وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا، فإنه يخرج من السجن  يَا } َصاّحبَيّ الس ّ

} فَيَْسّقي َربَه  َخْمًرا { أي: يسقي سيده الذي كان يخدمه خمرا، وذلك مستلزم لخروجه من 
 .السجن، } َوأََما اْْلَخر  { وهو: الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه

فَي ْصلَب  فَتَأْك ل  الَطْير  ّمْن َرأّْسّه { فإنه عبر ]عن[ الخبز الذي تأكله الطير، بلحم رأسه  }
وشحمه، وما فيه من المخ، وأنه ال يقبر ويستر عن الطيور، بل يصلب ويجعل في محل، 

قوعه تتمكن الطيور من أكله، ثم أخبرهما بأن هذا التأويل الذي تأوله لهما، أنه ال بد من و
 فقال: } ق ّضَي اْْلَْمر  الَّذي فّيّه تَْستَْفتّيَاّن { أي: تسأالن عن تعبيره وتفسيره.

 
ا  - دُُكم  ا أ ح  ْجِن أ مَّ اِحب يِ الس ِ  :ي ا ص 

o  نواجه  أالولم ي ؤشر وواجه كل أحد بس قال أحدهما. من اْلدب في الكالم
 الناس باْلخطاء وهذا من أخالق النبي صلى هللا عليه وسلم. 

ْمًرا - بَّهُ خ   : ف ي ْسِقي ر 
o .يخرج من السجن ويرجع الى عمله كساقي 

  
أِْسهِ  - ُر ف يُْصل ُب ف ت أُْكُل الطَّْيُر ِمْن ر  ا اآْلخ  أ مَّ  : و 

o  :ل َم يَْكَره ه  فَْليَْبص ْق حديث ْلم  ّمَن الَشْيَطاّن، فَإّذَا َحلََم أََحد ك م  اْلح  ْؤيَا ّمَن الَِلّ، َواْلح  الرُّ

 ."َعْن يََساّرّه َوْليَْستَّعذْ بّالَِلّ ّمْنه ، فَلَْن يَض َره  
o ويتحقق تفسير الحلم يجعله يقع . 
o بالتعذيب.  عل في مكان ال ي قبر بل ي صلب ويموتي ج 

 
 :قُِضي  اأْل ْمُر الَِّذي فِيِه ت ْست ْفتِي انِ  -

o .تسأالن عن تعبيره وتفسيره 
 

ب ِِه ف ل بِث  ( 42)آية  ب ِك  ف أ ْنس اهُ الشَّْيط اُن ِذْكر  ر  ا اْذُكْرنِي ِعْند  ر  نَّهُ ن اج  ِمْنُهم 
ق ال  ِللَِّذي ظ نَّ أ  و 

ْجِن بِْضع  ِسنِين    فِي الس ِ

 

  السعدي:تفسير 
َما { وهو: الذي رأى أنه يعصر  أي: } َوقَاَل { يوسف عليه السالم: } ّللَّذي َظَن أَنَه  نَاج  ّمْنه 
خمرا: } اْذك ْرنّي ّعْندَ َرب َّك { أي: اذكر له شأني وقصتي، لعله يرقُّ لي، فيخرجني مما أنا 

سى الشيطان ذلك الناجي ذكر هللا تعالى، وذكر ما فيه، } فَأَْنَساه  الَشْيَطان  ّذْكَر َرب ّّه { أي: فأن
يقرب إليه، ومن جملة ذلك نسيانه ذكر يوسف الذي يستحق أن يجازى بأتم اإلحسان، وذلك 

 ليتم هللا أمره وقضاءه.



ْجّن بّْضَع ّسنّيَن { والبضع من الثالث إلى التسع، ولهذا قيل: إنه لبث سبع  فَلَبّثَ  } فّي الس ّ
سنين، ولما أراد هللا أن يتم أمره، ويأذن بإخراج يوسف من السجن، قدر لذلك سببا إلخراج 

 يوسف وارتفاع شأنه وإعالء قدره، وهو رؤيا الملك.

 
ق ال  ِللَِّذي ظ نَّ  -  :و 

o  ل ثاني من باقي الناس، فإنهم تحت الرسل بشكواْلنبياء هللا تعالى ْيعامل
 تربية هللا الخاصة. 

o  :لم يكن متأكدا، بل ظَن. للذي ظَن 
o  .ْلن مسائل اإليمان يجب أن تكون قائمة على اليقين واليقين يأتي من العلم   
o  المؤمن ال يتبع الشعور واْلحاسيس في أمور الغيب أبدا، ْلنها باب من

أبواب الشيطان كونه يجعل المرء يظن أنه ي لهم الغيب وهذا من تلبيس 
 الشيطان. 

o  :من النفس. ومهما ٣. من الشيطان ٢. من هللا ١أنواع اْلفكار والخواطر .
على أفكاره لذلك ح نفسه والشيطان قد يغلبان وصل المرء من درجة الصال

 ال نستطيع نسب أفكارنا الى هللا.
ا - نَّهُ ن اج  ِمْنُهم 

 :أ 
o  .وهو الساقي 

ب ِك   -  : اْذُكْرنِي ِعْند  ر 
o  .الرب: فقط هللا 
o السيد، الذي يدبر أمور المنزل،....  على رب، قد ي ذكر 
o  ال بأس أن يستعان بمن له قدرة على المساعدة وإن هذا ال يكون شكوة

 فهو يأخذ بالسبب ولكن في قلبه ال يشتكي له.للمخلوق. 
o  قد تكون اعتراض على القدر. الشكوة 
o  .كلما زاد االيمان كلما قلت الشكوة 
o ي عرض عنه الناس.؟ ما تربية الذي يشتكي الى الناس من أقدار هللا 

ب ِهِ  -  :ف أ ْنس اهُ الشَّْيط اُن ِذْكر  ر 
o نسي ذكر أو . ٢الى سيده نسي ذكر يوسف أي . ١ه: أنساه الشيطان ذكر رب

 اهلل. بما يقرب الى هللا لذلك نسي يوسف الذي كان يذكره 
o  .االنسان ينسى والشيطان له دور في جعله ينسى 
o  النسيان اختبار لنا، ويجب أن ن عذر الناس وال نلومهم على النسيان ونصبر

 على نسيانهم. 
o كثيرة حتى  اتاْلمور في الظاهر قد تكون شر ولكن في بواطنها رحم

 النسيان. 
o  إذا أراد هللا أمرا يخلق له اْلسباب. لذلك ال نقول "لو" ْلنه يفتح باب

 الشيطان. 
 
 



ْجِن بِْضع  ِسنِين   -  : ف ل بِث  فِي الس ِ
o  المساعدة )اْلخذ باْلسباب( ال تضر طلب المساعدة ممن له القدرة على

 ولكن ال يتعلق المرء بها. 
o  .التعلق باْلسباب يسبب اليأس والقنوط وفقدان التوازن 
o  .ال يعتمد االنسان على تدبير نفسه ولكن يعتمد على تدبير هللا 

 
 

ت  ُخْضر  ( 43)آية  س ْبع  ُسْنبُال  اف  و  ان  ي أُْكلُُهنَّ س ْبع  ِعج  ات  ِسم  ى س ْبع  ب ق ر  لُِك إِن ِي أ ر  ق ال  اْلم  و 
ر  ي ابِس ات   أُخ  ْؤي ا ت ْعبُُرون  و  ُ أ ْفتُونِي فِي ُرْؤي اي  إِْن كُْنتُْم ِللر  َل  ا اْلم   ي ا أ ي ه 

 

  تفسير السعدي:

لما أراد هللا تعالى أن يخرج يوسف من السجن، أرى هللا الملك هذه الرؤيا العجيبة، الذي 
تأويلها يتناول جميع اْلمة، ليكون تأويلها على يد يوسف، فيظهر من فضله، ويبين من 

علمه ما يكون له رفعة في الدارين، ومن التقادير المناسبة أن الملك الذي ترجع إليه أمور 
 لذي رآها، الرتباط مصالحها به.الرعية هو ا

وذلك أنه رأى رؤيا هالته، فجمع لها علماء قومه وذوي الرأي منهم وقال: } إّن ّي أََرى َسْبَع 
َن َسْبع  { أي: سبع من البقرات } ّعَجاف  { وهذا من العجب، أن السبع  بَقََرات  ّسَمان  يَأْك ل ه 

} َو {  السبع السمان التي كَن نهاية في القوة.العجاف الهزيالت الالتي سقطت قوتهن، يأكلن 
ْضر  { يأكلهن سبع سنبالت } يَابَّسات  { } يَا أَيَُّها اْلَمأَل  أَْفت ونّي فّي  رأيت } َسْبَع س ْنب اَلت  خ 
وَن { فتحيروا ْؤيَا تَْعب ر  ْؤيَاَي { ْلن تعبير الجميع واحد، وتأويله شيء واحد. } إّْن ك ْنت ْم ّللرُّ ، ر 

 ولم يعرفوا لها وجها.
 

 
 : اْلحالم والرؤىأنواع 

 =< ال يحاكى )حلم( من الشيطان •

 ي لتفت اليهحديث النفس =< ال  •

 )رؤيا( =< وهو قليل  من هللا •
 

 يوم القيامة أن ي عقد بين شعيرتين وال يقدر. يؤمر  عن حلمهمن كذب  ➢
 

ى - ِلُك إِن ِي أ ر  ق ال  اْلم   : و 
o  عية. واالحالم الدولة والرحلم المسجونين شخصي، وحلم الملك كان يمس

 تأتي على أساس مقام المرء. 
 

ر  ي ابِس ات   - أُخ  ت  ُخْضر  و  س ْبع  ُسْنبُال  اف  و  ان  ي أُْكلُُهنَّ س ْبع  ِعج  ات  ِسم   : س ْبع  ب ق ر 
o الحيوانات والزرع، وهذا كله مناسب لبيئتهم.  الحلم فيه 



o  وسبع  –في هذا الحلم الضعيف يغلب القوي )السمان يأكلهن العجاف
 سنبالت اليابسات ي دركن الخضر حتى يقدرن عليهن(. 

ْؤي ا ت ْعبُُرون   - ُ أ ْفتُونِي فِي ُرْؤي اي  إِْن ُكْنتُْم ِللر  َل  ا اْلم   : ي ا أ ي ه 
o  .نادى أشراف القوم، المقربين اليه 
o  في سؤال علمي واقعي.قال أفتوني: والفتوة تكون 
o  .قال إن كنتم للرؤيا تعبرون، وهذا شرط منه =< العلم قبل الفتوة 

 

ِم بِع اِلِمين  ( 44)آية  ا ن ْحُن بِت أِْويِل اأْل ْحال  م  م  و   ق الُوا أ ْضغ اُث أ ْحال 

 

  تفسير السعدي:

 } قَال وا أَْضغَاث  أَْحاَلم  { أي أحالم ال حاصل لها، وال لها تأويل.
وهذا جزم منهم بما ال يعلمون، وتعذر منهم، ]بما ليس بعذر[  ثم قالوا: } َوَما نَْحن  بّتَأّْويّل 

اْْلَْحاَلّم بّعَاّلّميَن { أي: ال نعبر إال الرؤيا، وأما اْلحالم التي هي من الشيطان، أو من حديث 
 النفس، فإنا ال نعبرها.

واإلعجاب بالنفس، بحيث إنهم لم يقولوا:  فجمعوا بين الجهل والجزم، بأنها أضغات أحالم،
ال نعلم تأويلها، وهذا من اْلمور التي ال تنبغي ْلهل الدين والحجا، وهذا أيضا من لطف هللا 

قبل أن يعرضها على المأل من قومه وعلمائهم،  -بيوسف عليه السالم. فإنه لو عبرها ابتداء 
عرضها عليهم فعجزوا عن الجواب، لم يكن لها ذلك الموقع، ولكن لما -فيعجزوا عنها 

وقعت عندهم موقعا عظيما، وهذا نظير إظهار  -وكان الملك مهتما لها غاية، فعبرها يوسف
هللا فضل آدم على المالئكة بالعلم، بعد أن سألهم فلم يعلموا. ثم سأل آدم، فعلمهم أسماء كل 

هللا عليه وسلم  شيء، فحصل بذلك زيادة فضله، وكما يظهر فضل أفضل خلقه محمد صلى
في القيامة، أن يلهم هللا الخلق أن يتشفعوا بآدم، ثم بنوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى 
عليهم السالم، فيعتذرون عنها، ثم يأتون محمدا صلى هللا عليه وسلم فيقول: "أنا لها أنا لها" 

 ون واْلخرون.فيشفع في جميع الخلق، وينال ذلك المقام المحمود، الذي يغبطه به اْلول
 فسبحان من خفيت ألطافه، ودقَت في إيصاله البر واإلحسان، إلى خواص أصفيائه وأوليائه.

 
م   - ِم بِع اِلِمين   ق الُوا أ ْضغ اُث أ ْحال  ا ن ْحُن بِت أِْويِل اأْل ْحال  م   : و 

o  من  حلمبل قالوا هذه ليست رؤية بل ال علم لنا بالرؤى،  إننا يقولوالم
 . الشيطان

o  كي ال تهتز مكانتهم عند الملك، وال يعترفوا بقلة علمهم نزلوا من مستوى
 رؤيته. ولكن قدر هللا أنه يذهب الى غيرهم وهو يوسف عليه السالم. 

o بين الجزم والجهل. والجاهل ال يجزم، وهذا يعتبر من االعجاب  فهم جمعوا
 بالنفس. 

o  ،النفس مع  علوو هو علو النفس من غير مقارنات.االعجاب بالنفس
 المقارنات هو التكبر. 

o  .حديث: ثالثة من المهلكات... منها اعجاب المرء بنفسه 
o  عبادته.  وأأوالده  وأومن كيد الشيطان أن يجعل المرء ي عجب بعلمه 



o  .ترك العجب من الفرائض 
o  مثل ليبين فضله على المأل قبل يوسف، من ل طف هللا أن الملك عرض الرؤيا(

 يبين فضل آدم(.  آدم كيسؤال هللا المالئكة قبل 
o  ."علينا أال ن ظهر التَعال م ونحن ال نعلم، خير ما قيل عند الجهل هو "هللا أعلم 
o إذا علموا أن هذا العلم رون التعال م والمتواضعين الصالحين هم الذين ال ي ظه

 عند غيرهم يبينونه. 
o  إذا هللا فتح للمرء الفرصة للخير يجب أن يسارع في اْلخذ بها وال يبخل على

 نفسه بهذا العمل الصالح. 
 

ة  أ ن ا أُن ب ِئُُكْم ِبت أِْويِلِه ف أ ْرِسلُونِ ( 45)آية  ادَّك ر  ب ْعد  أُمَّ ا و  ا ِمْنُهم  ق ال  الَِّذي ن ج   و 

 

 تفسير السعدي
َما { أي: من الفتيين، وهو: الذي رأى أنه يعصر خمرا، وهو الذي  } َوقَالَ  الَّذي نََجا ّمْنه 

أوصاه يوسف أن يذكره عند ربه } َوادََكَر بَْعدَ أ َمة  { أي: وتذكر يوسف، وما جرى له في 
تعبيره لرؤياهما، وما وصاه به، وعلم أنه كفيل بتعبير هذه الرؤيا بعد مدة من السنين فقال: 

 أَنَا أ نَب ّئ ك ْم بّتَأّْويّلّه فَأَْرّسل وّن { إلى يوسف ْلسأله عنها. }

 
ا - ا ِمْنُهم  ق ال  الَِّذي ن ج   : و 
 

o  .هم قصدوا محو الرؤيا من قلب الملك لكن هللا أراد أن ي ظهر أمر يوسف 
o  من لطف هللا أن هللا تعالى قدر أن الساقي الذي نجا من السجن يرجع الى

 في قصر الملك.  عمله
o يبين لطف هللا بنجاته من  منهما" ولم يذكر "الساقي" كي قال تعالى "الذي نجا

 . وهو يعرف يوسف ويعلم صدقهالسجن 
o  .هللا هو الظاهر الذي ي ظهر اْلمور الخفية في الوقت المناسب 

ة   - ادَّك ر  ب ْعد  أُمَّ  :و 
o  .لها. من غير شك أو نسيان تفاصيادكر: تذكر الحادثة فجأة 
o دَة طويلة  سنين.  - أمة: م 
o  :أمة في القرآن 

 إن إبراهيم كان أمة: )امام( رئيس وقائد.  ▪
 أمم: )جماعات من الناس(  ▪

o  .علينا أن نثق بتدبير هللا، فال يلوم االنسان الناس إذا نسوا 
o  جهل المأل بتعبير الرؤيا تذكرهسبب والشيطان،  نسيان الساقي كانسبب . 

 
 : أُن ب ِئُُكْم ِبت أِْويِلِه ف أ ْرِسلُونِ أ ن ا  -

o :يقول.  بماثقة وهذا يبين أن له  قال أنا 
o  .نسأل هللا أن نكون واضحين مع أنفسنا ونواقصها 



o  أنا: في القرآن يأتي دائما من غير مد، لمنع كثرة قول هذه الكلمة التي تظهر
 . العجب

o  ،الساكت عن الحق شيطان أخرس. الساقي علم الحق ولم يكتمه 
o  ."قال الملك "أفتوني" ولكن الساقي لم يقل "أنا أفتيكم" بل قال "أنا أنبئكم 
o لملك متعطش لمعرفة تعبير الرؤيا، ق دم "أنا أنبئكم" على " فأرسلون" لكون ا

هم َم اْلهم على الم   . فق د ّ
o  مكانة  يأخذكي ويفسرها من يوسف  الرؤيانه لم يأخذ ْلالساقي فيه نزاهة

 عند الملك.  
 

س ْبعِ ( 46)آية  اف  و  ان  ي أُْكلُُهنَّ س ْبع  ِعج  ات  ِسم  ْفتِن ا فِي س ْبعِ ب ق ر 
يُق أ  د ِ ا الص ِ يُوُسُف أ ي ه 

ر  ي ابِس ات  ل ع ل ِي أ ْرِجُع إِل ى النَّاِس ل ع لَُّهْم ي ْعل ُمون   أُخ  ت  ُخْضر  و   ُسْنبُال 

 

 :تفسير السعدي
فأرسلوه، فجاء إليه، ولم يعنفه يوسف على نسيانه، بل استمع ما يسأله عنه، وأجابه عن ذلك 
يق  { أي: كثير الصدق في أقواله وأفعاله. } أَْفتّنَا فّي سَْبعّ بَقََرات   د ّ فقال: } ي وس ف  أَيَُّها الص ّ

ْضر  وَ  َن سَْبع  ّعَجاف  َوَسْبعّ س ْنب اَلت  خ  ْم ّسَمان  يَأْك ل ه  أ َخَر يَابَّسات  لَعَل ّي أَْرّجع  إّلَى النَاّس لَعَلَه 
وَن { فإنهم متشوقون لتعبيرها، وقد أهمتهم.  يَْعلَم 

 
يقُ  - د ِ ا الص ِ   :يُوُسُف أ ي ه 

o كثير الصدق، ْلن تعبيره للرؤية صدَقها هللا.  أيالصديق: ناداه ب 

o  :صلى  -قَاَل: قَاَل َرس ول  الََِلّ  -رضى هللا عنه  -َعّن اّْبّن َمْسع ود  حديث
, َوإَّن اَْلبَّر -هللا عليه وسلم  ْدَق يَْهّدي إّلَى اَْلبّر ّ ْدّق, فَإَّن اَلص ّ } َعلَْيك ْم بّالص ّ

ْدَق, َحتَى ي ْكتََب  , َويَتََحَرى اَلص ّ ل  يَْصد ق  يَْهّدي إّلَى اَْلَجنَّة, َوَما يََزال  اَلَرج 
وّر, َوإَّن ّعْندَ الَِلَّ  يقًا, َوإّيَاك ْم َواْلَكّذَب, فَإَّن اَْلَكّذَب يَْهّدي إّلَى اَْلف ج   ّصد ّ

, َويَتََحَرى اَْلَكّذَب, َحتَى  ل  يَْكّذب  وَر يَْهّدي إّلَى اَلنَاّر, َوَما يََزال  اَلَرج  اَْلف ج 
تَفَق  َعلَْيهّ    ي ْكتََب ّعْندَ الََِلّ َكذَابًا { م 

o  س ّلّه أ ولَئَّك ه م  : 20الحديد سورة يقُون  َوالَّذيَن آَمن وا بّالَِلّ َور  د ِ َوالشَُّهدَاء  ّعْندَ  الص ِ
وا َوَكذَب وا بّآيَاتّنَا أ ولَئَّك أَْصَحاب  اْلَجّحيمّ  ه ْم َوالَّذيَن َكفَر  ه ْم َون ور  ْم أَْجر   .َرب ّّهْم لَه 

o  صاحبهالصدق ي ظهر على . 
o  .الصبر واليقين يوصالن المرء الى درجة الصديقية 

 
ر  ي ابِس ات   - أُخ  ت  ُخْضر  و  س ْبعِ ُسْنبُال  اف  و  ان  ي أُْكلُُهنَّ س ْبع  ِعج  ات  ِسم  ْفتِن ا فِي س ْبعِ ب ق ر 

 أ 
o  .أفتنا: أي نبئنا 
o  .ذكر له الحلم من غير أي زيادات 
o  يوسف عليه السالم، ال يهمه إذا الحلم كان من الملك أو انسان عادي. فهو

 صديق، يعمل لوجه هللا فقط. 



o  شخصية ال يعملون اال عند وجود مصالح الكذب، المنافقين الذين من صفاتهم
 . لهم

o  في المعاملة، الصادق له وجه واحد، ال أيضا الصدق ليس فقط في اللسان بل
ل ق في جميع أحواله.  وفالظريتغير مع تغيير  يحترم الصغير فهو َحَسّن الخ 

 . والكبير، ي حسن للخادم والمرؤوس
o اْلنبياء والمرسلين، والمنافقين هم في  لصديقين في أعلى درجات الجنة بعدفا

 الدرك اْلسفل من النار. 
 

 : ل ع لَُّهْم ي ْعل ُمون   الناس ل ع ل ِي أ ْرِجُع إِل ى -
o  :أو يعلمون فضلك ومعرفتك لفن التأويل. ٢. تأويل الرؤيا ١يعلمون . 

 

ا ت أُْكلُون  ( 47)آية  ْدتُْم ف ذ ُروهُ فِي ُسْنبُِلِه إِلَّ ق ِلياًل ِممَّ ص  ا ح  ُعون  س ْبع  ِسنِين  د أ بًا ف م   ق ال  ت ْزر 

 

  :تفسير السعدي
فعبر يوسف، السبع البقرات السمان والسبع السنبالت الخضر، بأنهن سبع سنين مخصبات، 
والسبع البقرات العجاف، والسبع السنبالت اليابسات، بأنهن سنين مجدبات، ولعل وجه ذلك 

أن الخصب والجدب لما كان الحرث مبنيا عليه، وأنه إذا حصل الخصب  -وهللا أعلم  -
وحسن منظرها، وكثرت غاللها، والجدب بالعكس من ذلك. قويت الزروع والحروث، 

وكانت البقر هي التي تحرث عليها اْلرض، وتسقى عليها الحروث في الغالب، والسنبالت 
هي أعظم اْلقوات وأفضلها، عبرها بذلك، لوجود المناسبة، فجمع لهم في تأويلها بين 

في سني الخصب، إلى سني الجدب  التعبير واإلشارة لما يفعلونه، ويستعدون به من التدبير
 فقال: } تَْزَرع وَن سَْبَع ّسنّيَن دَأَبًا { أي: متتابعات.

ْنب ّلّه { ْلنه أبقى له وأبعد من  وه  { أي: اتركوه } فّي س  } فََما َحَصْدت ْم { من تلك الزروع } فَذَر 
أكلكم في هذه السنين الخصبة، وليكن  االلتفات إليه } إّاَل قَّلياًل ّمَما تَأْك ل وَن { أي: دبروا أيضا

 قليال، ليكثر ما تدخرون ويعظم نفعه ووقعه.

 
o سورة، يعلمنا علم االقتصاد. هذا القسم من ال 
o   البسط ولكن الصحيح أن وقت القبض يبخل.  وعندسرف االنسان عند البسط ي

القبض  يجب أن يلجأ الى هللا ويخلوا نفسه من الناس، ولكن عند والفرح
 الدنيا. يجب أن يبسط على نفسه  والحزن

 
  : ق ال -

o  .))بادر يوسف عليه السالم، في الرد على السائل ))فأما السائل فال تنهر 
o  نسيانه لذكره عند  علىوأيضا من إحسانه وايمانه العظيم، أنه لم يلوم الساقي

 الملك. 
o  .على الذي عنده علم بأمور الدين والدنيا أن يبادر في تعليم الغير 
o  أنه لم يختصر على تفسير الرؤيا بل عطاهم الحل. من إحسان يوسف 



ُعون  س ْبع  ِسنِين  د أ بًا -  : ت ْزر 
o  سبع سنين متتابعات. تزرعون  
o  االستمرار(.  –دأبا )متتابعات 
o وكانت  النباتية والثروة الحيوانية فسر الرؤيا على حسب ما عندهم من الثروة

البقر هي التي تحرث عليها اْلرض، وتسقى عليها الحروث في الغالب، 
 . والسنبالت هي أعظم اْلقوات وأفضلها

o واجتهاد ربط يوسف عليه السالم الرغد والرخاء الى العمل المستمر بجد . 
o  رافوعدم االستوفير اْلموال ماذا نفعل في الرخاء وكثرة الرزق؟؟ . 
o  .وهذا من اْلخذ باْلسباب. القمح إذا ت رك في سنبله يحفظه من الفساد 
o  .توفير اْلموال، يمنع المرء من اإلسراف والتكبر والطغيان فيها 
o .إال قليال مما تأكلون: الدعوة الى عدم اإلسراف 

 
ا ت أُْكلُون   - ْدتُْم ف ذ ُروهُ فِي ُسْنبُِلِه إِلَّ ق ِلياًل ِممَّ ص  ا ح   : ف م 

o  مستثنى من التوفير. فأمرهم أن يوفروا أموالهم اال لألكل. اْلكل 
 

ا تُْحِصنُون  ( 48)آية  ا ق دَّْمتُْم ل ُهنَّ إِلَّ ق ِلياًل ِممَّ  ثُمَّ ي أْتِي ِمْن ب ْعِد ذ ِلك  س ْبع  ِشد اد  ي أُْكْلن  م 

 

  :تفسير السعدي
يَأْتّي ّمْن بَْعّد ذَّلَك { أي: بعد تلك السنين السبع المخصبات. } َسْبع  ّشدَاد  { أي: مجدبات  ث مَ  }

جدا } يَأْك ْلَن َما قَدَْمت ْم لَه َن { أي: يأكلن جميع ما ادخرتموه ولو كان كثيرا. } إّاَل قَّلياًل ّمَما 
 ت ْحّصن وَن { أي: تمنعونه من التقديم لهن.

 
ا ق دَّْمتُْم ل ُهنَّ ثُمَّ ي   -  :أْتِي ِمْن ب ْعِد ذ ِلك  س ْبع  ِشد اد  ي أُْكْلن  م 

o  .يأكلن جميع ما ادخرتموه ولو كثيرا 
ا تُْحِصنُون   -  :إِلَّ ق ِلياًل ِممَّ

o صرف القليل، والصرف وقت الشدة من االستراتيجية: التوفير عند الرخاء وال
 غير اإلمساك. 

o  فنصرف في الرخاء ونمسك في  االستراتيجيةهذه حاليا ما نفعله، هو عكس
 الشدة فتصيب المجتمعات بالكساد االقتصادي. 

 
 

فِيِه ي ْعِصُرون  ( 49)آية   ثُمَّ ي أْتِي ِمْن ب ْعِد ذ ِلك  ع ام  فِيِه يُغ اُث النَّاُس و 

 

  :تفسير السعدي
وَن { أي:  ث مَ  } يَأْتّي ّمْن بَْعّد ذَّلَك { أي: بعد السبع الشداد } عَام  فّيّه ي غَاث  النَاس  َوفّيّه يَْعّصر 

فيه تكثر اْلمطار والسيول، وتكثر الغالت، وتزيد على أقواتهم، حتى إنهم يعصرون العنب 
نه غير مصرح ونحوه زيادة على أكلهم، ولعل استدالله على وجود هذا العام الخصب، مع أ



 به في رؤيا الملك، ْلنه فهم من التقدير  بالسبع الشداد، أن العام الذي يليها يزول به شدتها،.
ومن المعلوم أنه ال يزول الجدب المستمر سبع سنين متواليات، إال بعام مخصب جدا، وإال 

وسف للرؤيا، لما كان للتقدير فائدة، فلما رجع الرسول إلى الملك والناس، وأخبرهم بتأويل ي
 عجبوا من ذلك، وفرحوا بها أشد الفرح.

 
فِيِه ي ْعِصُرون   -  :ثُمَّ ي أْتِي ِمْن ب ْعِد ذ ِلك  ع ام  فِيِه يُغ اُث النَّاُس و 

o  عسر واحد.  العسر يسرى وال يغلب يسرينإن مع 
o  .بعد الصعوبة اْلمور ترجع أحسن من قبل 
o  .الفواكه والعصائر داللة على الوفرة 
o  .من تعجل قطف الثمار عوقب بالحرمان 

 

ةِ ( 50)آية  ا ب الُ الن ِْسو  ب ِك  ف اْسأ ْلهُ م  سُولُ ق ال  اْرِجْع إِل ى ر  اء هُ الرَّ ا ج  ِلُك ائْتُونِي بِِه ف ل مَّ ق ال  اْلم  و 
ب ِي بِك ْيِدِهنَّ ع ِليم   تِي ق طَّْعن  أ ْيِدي ُهنَّ إِنَّ ر   الالَّ

 

  :تفسير السعدي
يقول تعالى: } َوقَاَل اْلَمّلك  { لمن عنده } ائْت ونّي بّّه { أي: بيوسف عليه السالم، بأن يخرجوه 
من السجن ويحضروه إليه، فلما جاء يوسف الرسول وأمره بالحضور عند الملك، امتنع 
 عن المبادرة إلى الخروج، حتى تتبين براءته التامة، وهذا من صبره وعقله ورأيه التام.

قَاَل { للرسول: } اْرّجْع إّلَى َرب َّك { يعني به الملك. } فَاْسأَْله  َما بَال  الن ّْسَوةّ الاَلتّي قََطْعَن  فـ }
َن { أي: اسأله ما شأنهن وقصتهن، فإن أمرهن ظاهر متضح } إَّن َرب ّي بَّكْيّدّهَن   أَْيّديَه 

 َعّليم  {.

 
ِلُك ائْتُونِي بِهِ  - ق ال  اْلم   :و 

o لوك يملكون وعندهم حرية التصرف في هذا الملك.الم 
o   .من الملوك المذكورين في القرآن: ذو القرنين وسليمان عليه السالم 
o هي دورهم. توجود الناس تربية لنا، وإذا انتهى تربيتنا معهم يتغيرون وين 
o  يبين أن الملك لم ينكر ويجحد  طلب الملك حضور يوسف عليه السالم وهذا

 . كفران الجميل من أسوء وأذم الصفات. فضله
o  ائتوني به: أي بلطف ومن غير قوة، بالعزة وتكريم. قال 

 
سُولُ  - هُ الرَّ اء  ا ج   :ف ل مَّ

o  .رسول من الملك عنده رسالة 
o  رغب في رؤية يوسف لما علم من صفاته وشمائله الحسنة.  أن الملكيبين 
o  :لي تبعوا. القدوة الحسنة للناس ٢. إبالغ الرسالة ١لماذا أرسل هللا الرسل . 

 
 



ب ِي بِك ْيِدِهنَّ  - تِي ق طَّْعن  أ ْيِدي ُهنَّ إِنَّ ر  ِة الالَّ ا ب اُل الن ِْسو  ب ِك  ف اْسأ ْلهُ م  ق ال  اْرِجْع إِل ى ر 
 :ع ِليم  
o  ولكنه رفض من السجن نرى نزاهة يوسف هنا، مع أنه يريد الخروج

 تبين براءته التامة. الخروج، حتى ي
o  إذا خرج فقط بسبب تعبيره حلم الملك ال ي ظهر الحق، وهذا ليس من

اظهار  وناإلخالص، بل المخلصين ال ينتهزون الفرص لصالحهم، بل يريد
 الحق. 

o  كل اْلمور يجب أن تفعل هلل تعالى، وهذا من صفات المخلصين كاملي
 اإليمان. 

o  لذلك علينا من صفات المخلصين.  تشخصية ليسالانتهاز الفرص لمصالح
أال نعين الناس على الطغيان مثال: بتفضيل بعض العمال على الغير وإعطاء 

 اْلولية لبعض على بعض. 
o  .تزكية النفس من صفات السلف الصالح والصحابة أنهم ال يزكون أنفسهم

 يبين التكبر. 
o  .الذين يحملون الرسالة، مروا بتربية، ْلن حمل الرسالة مسئولية 
o قطع النسوة قضيته لرسول الملك، ذكر فقط يوسف عليه السالم ذكر  عندما"

راودة النسوة له.  هظاهر كانت ْليديهن" وهذه المعلومة  للجميع، فلم يذكر م 
o يع. لم يتهم النسوة من غير دليل، فقط ذكر ما هو ملموس وظاهر للجم 
o  .قال إن ربي: من تربية هللا أنه عليم بكيدهن وهو يربيني بهذا اْلمر 
o   .ركز على تربية نفسه ولم يذكر النسوة 

 
 

ا ع لِْمن ا ع ل ْيِه ِمْن سُوء  ( 51)آية  ِ م  اش  ّلِلَّ ْدتُنَّ يُوُسف  ع ْن ن ْفِسِه قُْلن  ح  او  ْطبُُكنَّ إِذْ ر  ا خ  ق ال  م 
أ ُت  اِدقِين  ق ال ِت اْمر  إِنَّهُ ل ِمن  الصَّ ْدتُهُ ع ْن ن ْفِسِه و  او  ق  أ ن ا ر  ْصح ص  اْلح   اْلع ِزيِز اآْلن  ح 

 

  :تفسير السعدي
فأحضرهن الملك، وقال: } َما َخْطب ك َن { أي: شأنكن } إّْذ َراَوْدت َن ي وس َف عَْن نَْفّسّه { فهل 

 رأيتن منه ما يريب؟
ّ َما َعّلْمنَا َعلَْيّه ّمْن س وء  { أي: ال قليل وال كثير، فحينئذ زال السبب فبَرأنه و } ق ْلَن َحا َش لِّلَ

الذي تنبني عليه التهمة، ولم يبق إال ما عند امرأة العزيز، فـ } قَالَّت اْمَرأَة  اْلعَّزيّز اْْلَن 
، ما أوجب َحْصَحَص اْلَحقُّ { أي: تمحض وتبين، بعد ما كنا ندخل معه من السوء والتهمة

 له السجن  } أَنَا َراَوْدت ه  َعْن نَْفّسّه َوإّنَه  لَّمَن الَصاّدقّيَن { في أقواله وبراءته.

 
ْدتُنَّ يُوُسف  ع ْن ن ْفِسهِ  - او  ْطبُُكنَّ إِْذ ر  ا خ   :ق ال  م 

o  مرور الزمن الحق يظهر. مع هللا هو الظاهر الذي يظهر الحق، حتى 
o  بعد التحقيق، علم الملك أن النسوة راودن يوسف عن نفسه. وهذا هو باطن

 القضية. 



o ليوسف؟ ما سبب مراودتكن ما خطبكن، ما شأنكن؟ 
o اإلرادة والطلب برفق ولين للوقاع.  المراودة هي 
o لوب وهو شرك، وعالجه االبتعاد عن المعشوقعشق الصور من أمراض الق . 
o  الحق من مرض العشق يسبب عدم التوازن في النفس. فال يري العاشق

 الصح من الخطأ. و الباطل
ا ع لِْمن ا ع ل ْيِه ِمْن ُسوء   - ِ م  اش  ّلِلَّ  : قُْلن  ح 

o  :حاش هلل 
o  .حاش هلل ما هذا بشرا: لجماله 
o  .حاش هلل ما علمنا عليه من سوء: أخالقه 

o  .ال يبقي اال اْلخالق، الشكل والجمال ي نسى ويزول 
o  .لم يعترفوا بمراودتهن له، بل تكلموا عن يوسف وأخالقه الحسنة 
o  سيد اْلدلة. اإلقرار 
o  من أنكر.  على واليمين المدعيالبينة على 

ْدتُهُ ع ْن ن ْفِسِه  - او  ق  أ ن ا ر  ْصح ص  اْلح  أ ُت اْلع ِزيِز اآْلن  ح  اِدقِين  ق ال ِت اْمر  إِنَّهُ ل ِمن  الصَّ  : و 
o ي ظهره ويبينه للجميع.  نعندما يريد هللا اظهار الحقيقة، لو كره الكافرو 
o  .لم تتمالك امرأة العزيز نفسها اال أن تتكلم عن الحقيقة 
o  .حصص: تفصل وتبين بوضوح 
o  .ذنب امرأة العزيز أكبر من النسوة لذلك توبتها أشد من البقية 
o  إذا كنت في قفص االتهام وجميع الدالئل ضدك ال تقنط بل ادعوا هللا باسمه

 الظاهر كي يبين الحق. 
o  إذا كنت في شك من أمر وال ترى الحقيقة بوضوح اسأل هللا باسمه الظاهر

 كي يبين لنا الحق. 
o بسيد اْلدلة " االعتراف"،  همن تدبير هللا تعالي لما يبين براءة البريء يبين

 . بنفسها امرأة العزيز اعترفتذوا بالقميص وال بقطع اْليادي بل فلم يأخ
o  .الدالئل هي أسباب ال نتعلق بها، بل التعلق باهلل الذي يدبر اْلمور 

 
 

ائِنِين  ( 52آية (  أ نَّ اّللَّ  ل  ي ْهِدي ك ْيد  اْلخ   ذ ِلك  ِلي ْعل م  أ ن ِي ل ْم أ ُخْنهُ بِاْلغ ْيِب و 

 

  :تفسير السعدي
ْنه  بّاْلغَْيّب { }  ذَّلَك { اإلقرار، الذي أقررت ]أني راودت يوسف[ } ّليَْعلََم أَن ّي لَْم أَخ 

يحتمل أن مرادها بذلك زوجها أي: ليعلم أني حين أقررت أني راودت يوسف، أني لم أخنه 
 بالغيب، أي: لم يجر من ّي إال مجرد المراودة، ولم أفسد عليه فراشه، ويحتمل أن المراد

بذلك ليعلم يوسف حين أقررت أني أنا الذي راودته، وأنه صادق أني لم أخنه في حال غيبته 
عني. } َوأََن الَِلَ اَل يَْهّدي َكْيدَ اْلَخائّنّيَن { فإن كل خائن، ال بد أن تعود خيانته ومكره على 

 نفسه، وال بد أن يتبين أمره.

 



ائِنِين  ذ ِلك  ِلي ْعل م  أ ن ِي ل ْم أ ُخْنهُ  - أ نَّ اّللَّ  ل  ي ْهِدي ك ْيد  اْلخ   :بِاْلغ ْيِب و 
o  .ذلك: يعود على االقرار 
o  :يوسف. ٢. زوجها ١ليعلم من . 
o  يحتمل أن مرادها بذلك زوجها أي: ليعلم أني حين أقررت أني راودت

يوسف، أني لم أخنه بالغيب، أي: لم يجر من ّي إال مجرد المراودة، ولم أفسد 
ه، ويحتمل أن المراد بذلك ليعلم يوسف حين أقررت أني أنا الذي عليه فراش

 .راودته، وأنه صادق أني لم أخنه في حال غيبته عني
o االعتراف بالخطأ يمنع الفضيحة. 

ائِنِين   - أ نَّ اّللَّ  ل  ي ْهِدي ك ْيد  اْلخ   : و 
o  .يظهر مهما صغر. أن المكر يتبين وهذه قاعدة عامة 
o  .إن هللا ال يحب كل خوان كفور 
o قال النبي صلى  :وعن ابن مسعود، وابن عمر، وأنس رضي هللا عنهم قالوا

 "فالن هذه غدرة :ء يوم القيامة، يقاللكل غادر لوا "  :هللا عليه وسلم 

 .((متفق عليه))
o   .ومن الخيانة افشاء اسرار من أمنك على أسراره 
o  صفات المنافقينالخيانة من . 
o  ،شرفه من صفات الزوجة الصالحة، حافظات للغيب. تحفظ عرض زوجها

 سمعته، أسراره، بيته، ماله،.. . 
o  .مع كون الناس قد يكيدون ولكن علينا أن نثق بتدبير هللا 
o  :الكيد في السورة 

ْؤيَاَك َعلَى إّْخَوتَّك )). كيد اإلخوة .1 فَيَّكيد وا لََك َكْيدًا قَاَل يَا ب نََي اَل تَْقص ْص ر 
بّين   ْنَساّن َعد وٌّ م   ((إَّن الَشْيَطاَن ّلإْلّ

َفلََما َرأَى قَّميَصه  ق دَ ّمْن د ب ر  قَاَل إّنَه  ّمْن َكْيّدك َن إَّن مرأة العزيز. ))كيد ا .2
 ((َكْيدَك َن َعّظيم  

ْجن  أََحبُّ إّلََي نسوة المدينة. ))كيد  .3 ّ الس ّ ّمَما يَْدع ونَنّي إّلَْيّه َوإّاَل قَاَل َرب 
 (( تَْصّرْف َعن ّي َكْيدَه َن أَْصب  إّلَْيّهَن َوأَك ْن ّمَن اْلَجاّهّلينَ 

 

ِحيم  ( 53آية ( ب ِي غ فُور  ر  ب ِي إِنَّ ر  ِحم  ر  ا ر  ة  بِالس وِء إِلَّ م  ار  ُئ ن ْفِسي إِنَّ النَّْفس  أل  مَّ ا أُب ر ِ م   و 

 

  :السعديتفسير 

ثم لما كان في هذا الكالم نوع تزكية لنفسها، وأنه لم يجر منها ذنب في شأن يوسف، 
، والحرص الشديد، والكيد في  ئ  نَْفّسي { أي: من المراودة والهم ّ استدركت فقالت: } َوَما أ بَر ّ

 سوء، أي: الفاحشة، وسائرذلك. } إَّن النَْفَس َْلََماَرة  بّالسُّوّء { أي: لكثيرة اْلمر لصاحبها بال
الذنوب، فإنها مركب الشيطان، ومنها يدخل على اإلنسان } إّاَل َما َرّحَم َرب ّي { فنجاه من 
نفسه اْلمارة، حتى صارت نفسه مطمئنة إلى ربها، منقادة لداعي الهدى، متعاصية عن 

 داعي الردى، فذلك ليس من النفس، بل من فضل هللا ورحمته بعبده.



َرب ّي َغف ور  َرّحيم  { أي: هو غفور لمن تجرأ على الذنوب والمعاصي، إذا تاب وأناب،  إّنَ  }
وتوفيقه لألعمال الصالحة،. وهذا هو الصواب أن هذا من قول امرأة  } َرّحيم  { بقبول توبته،

 العزيز، ال من قول يوسف، فإن السياق في كالمها، ويوسف إذ ذاك في السجن لم يحضر.
 

 
ا أُ  - م  ُئ ن ْفِسيو   :ب ر ِ

o  قالت كالم ثمين، خلده هللا الشكور في القرآن.  سنواتمع التربية بعد مرور 
o  ال نعلم كيف علمها هللا ورباها ولكن علينا االيمان بأن هللا تعالى هو الرب

 الذي يدبر أمور الجميع. 
o ء أن يعترف بذنبه في هذه الدنيا قبل يوم القيامة. على المر 
o  التوبة.  تَصع بكلما كبر الذنب 
o التي معولكن التوبة من الذنوب إذا تبنا يسترنا هللا بيننا وبين هللا  التي الذنوب 

  والبد أن ي ظهرها هللا في الدنيا لو لم نتب ونعترف. الناس تكون صعبة 
o مْ : ال يقبل توبتهم ))عن توبة المنافقين قال تعالى  ((. إّاَل أَْن تَقََطَع ق ل وب ه 
o لما كان في هذا الكالم نوع تزكية لنفسها، وأنه لم يجر : السعدي قال الشيخ

ئ  نَْفّسي {منها ذنب في شأن يوسف، استدركت فقا  .لت: } َوَما أ بَر ّ
o مرأة بعد سنوات بة النفس التي وصلت اليها هذه الفانظري الى درجة محاس

 من التربية. 
o  يكون مصاحبا بالتزكية.  أالاالعتراف بالحق فضيلة، ولكن يجب 
o  .أي: ال أبرئ نفسي من المراودة وال الكيد 

ِحم   - ا ر  ة  بِالس وِء إِلَّ م  ار   : إِنَّ النَّْفس  أل  مَّ
o  :إَّن النَْفَس َْلََماَرة  بّالسُّوّء { لكثيرة اْلمر لصاحبها قال الشيخ السعدي {

الشيطان، ومنها يدخل الذنوب، فإنها مركب  بالسوء، أي: الفاحشة، وسائر
} إّاَل َما َرّحَم َرب ّي { فنجاه من نفسه اْلمارة، حتى صارت  .على اإلنسان

نفسه مطمئنة إلى ربها، منقادة لداعي الهدى، متعاصية عن داعي الردى، 
 فذلك ليس من النفس، بل من فضل هللا ورحمته بعبده.

o (( :ك مْ قال تعالى عن فعل الشيطان ر  بّالسُّوّء َواْلفَْحَشاّء َوأَْن تَق ول وا  إّنََما يَأْم 
ونَ  يدل على االستمرار والتجديد،  فعل مضارع(( يأمركم َعلَى الَِلّ َما اَل تَْعلَم 

 أي بشكل مستمر يأمر بالسوء والفحشاء. 
o .إن: توكيد + النفس + ل )توكيد( + أمارة )توكيد( =< كثيرة اْلمر 
o سي ومن شر الشيطان وشركه. لذلك: اللهم إني أعوذ بك من شر نف 
o أو  لشيطان ومنها يدخل على االنسان، إما أن تتبع هواهاالنفس مركب ا

 . ايتقيه
o واعلم أن القلب كالحصن  :عن النفس وحالها مع الشيطان قال ابن الجوزي

الثلم جمع ثلمة كغرفة  ) وعلى ذلك الحصن سور وللسور أبواب وفيه ثلم
 2وساكنه العقل والمالئكة تتردد إّلَى ذلك الحصن وإلى جانبه ربض (وغرف

بفتحتين المكان الذي  :الربض) فيه الهوى والشياطين تختلف إّلَى ذلك الربض



من غير مانع والحرب قائم بين أهل الحصن وأهل الربض  (يؤوى إليه
والشياطين ال تزال تدور حول الحصن تطلب غفلة الحارس والعبور من 

الثلم فينبغي للحارس أن يعرف جميع أبواب الحصن الذي قد وكل  بعض
بحفظه وجميع الثلم وأن ال يفتر َعن الحراسة لحظة فَإّن العدو َما يفتر قَاَل 
رجل للحسن البصري أينام إبليس قَاَل لو نام لوجدنا راحة وهذا الحصن 

صور كل َما مستنير بالذكر َمْشّرق باإليمان وفيه مرآة صقيلة يتراءى فيها 
يمر به فأول َما يفعل الَشْيَطان فّي الربض إكثار الدخان فتسود حيطان 

الحصن وتصدأ المرآة وكمال الفكر يرد الدخان وصقل الذكر يجلو المرآة 
وللعدو حمالت فتارة يحمل فيدخل الحصن فيكر َعلَْيّه الحارس فيخرج وربما 

وربما أقام لغفلة الحارس وربما ركدت  (عاث يعيث عيثا أفسد) دخل فعاث
الريح الطاردة للدخان فتسود حيطان الحصن وتصدأ المرآة فيمر الَشْيَطان 

وال يدري به وربما جرح الحارس لغفلته وأسر واستخدم وأقيم يستنبط الحيل 
 .فّي موافقة الهوى ومساعدته وربما صار كالفقيه في الشر

 
ِحيم   - ب ِي غ فُور  ر    :إِنَّ ر 

o ربي  يغفر ويرحم.  الم 
o  }  هو غفور لمن تجرأ على الذنوب والمعاصي، إذا تاب وأناب، } َرّحيم

إذا لم تتوفقي لعمل الصالح يجب أن  وتوفيقه لألعمال الصالحة بقبول توبته،
 )تفسير السعدي( نستغفر ونرد الى هللا تعالى.

o وهذا من  الناس ذنوبهي س ّ نَخالصة، هللا تعالى الغفور ي   إذا كانت توبة المرء
آثار اسم هللا الغفور أنه ينسي الناس الذنب ويغفر للعبد ويمسحه من صحف 

 المالئكة. 
o  .ارة بالسوء  الشيطان بريء أمام النفس! لكون النفس أم 
o  .المرء البد وأن يرجع الى الحق  
o  النفس دائما تأمر بالسوء اال "وهذا هو االستثناء" من رحم هللا تعالى. ورحمة

 هللا على حسب ما في النفوس. الذي يعترف بخطئه يدخل في رحمة هللا. 
o .  وعن أبي بكر الصديق رضي هللا عنه أنه قال لرسول هللا صلى هللا عليه

اللهم إني ظلمت نفسي  :قل" :علمني دعاء أدعو به في صالتي، قال :وسلم
مغفرة من عندك، ظلًما كثيًرا، وال يغفر الذنوب إال أنت، فاغفر لي 

يبين أن علينا أال  هذا - ((متفق عليه)) "وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم
 نزكي أنفسنا بل نعترف بذنوبنا. 

o  .فضيحة الدنيا وال فضيحة اْلخرة 
o عبادة التي يجب أال تنفك عنا هي التوبة واالستغفار. ال 
o  العزيز في القصة بعد هذا االعتراف، لكونها اتممت تربيتها  امرأةلم تذكر

 .بلسانها هر الحقوظ
 
 



 أنواع النفوس: 
 

 النفس اْلمارة بالسوء: يغلب عليها هواها بفعل الذنوب والمعاصي.  .1

 يوم القيامة تتوب وترجع. تذكرت النفس اللوامة: هي التي تذنب ولكن إذا  .2

اطمأنت الى موالها والى قضائه  ، هي التيوالحسناتتحب الخير النفس المطمئنة:  .3
 وقدره. 

 

 صفات النفوس: 
 

 ثالثة أنواع: النفوس وما تحب مقسومة ل

 

محبتها منصرفة الى العلو والرئاسة والقهر والبغي والكبر.  غضبية: نفوس سبعية 4
هم الشيطان، تؤزهم )تحثهم( على المعاصي، تسهل عليهم المعاصي =< أولياؤ
 العمل الصالح.  معليهوتصعب 

محبتها للمأكل والمشرب والشهوات وال هم لهم غيرها.  نفوس حيوانية شهوانية: 5
 . فيهاوالشيطان يزين لهم الدنيا والطمع 

أولياؤهم عالية عن االستبداد والظلم والشهوات.  النفوس السماوية العلوية: 6
بالنصح تتوالهم،  المالئكةالمالئكة ومحبتها منصرفة الى ما يحب هللا ويرضى. 

فر له، إذا زل أو نسي يذكره، ستغوهو نائم ت والتعليم والتثبيت بالحق، واإلرشاد
 حذيره من الدنيا إذا ركن اليها. وت   عنها، نام إذاللصالة  ت سليه إذا حزن، توقظه
 تاج الى االيمان والعمل الصالح. بهذين القوتين النفوسيحالوصول الى هذه النفس 

 ترقى. 

 

هللا تعالى خلق االنسان مركب من البدن والعقل والروح. من مراتب الثالثة للدين 

 اإلسالمي: 

صيام لألعمال الظاهرة: من الصالة والزكاة وال -مرتبة اإلسالم: لمصلحة البدن  .1
 واالبتداء منها أسهل.  والحج

االيمان ويصدقها وال درجات  العقل فيأخذ -مرتبة االيمان: لمصلحة العقل  .2
 يطغى عليها. 

أن  االحسانأشرف ما في االنسان.  الروح -مرتبة االحسان: لمصلحة الروح  .3
 تعبد هللا كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك. 

 

 

 

 



 حتى ننتصر على أنفسنا نحتاج ثالثة محاور: 
 عدم تبرئتها. .1
 ترك االنتصاف لها بأخذ الثأر.  .2
 اتهامها دائما.  .3

 
 خطوات اصالح النفس: 

 )معرفة كونها أمارة بالسوء أو اللوامة(معرفة موقع النفس ودرجتها.  ❖
 اصالح النفس بالتزكية:  ❖

o .عدم تبرئتها 
o  .ترك االنتصاف لها بأخذ الثأر 
o  .اتهامها دائما 

 
وأكثر ناس مروا بالتربية كلما زاد ايمان العبد، كلما زاد تربية هللا تعالى له.  -

 هم اْلنبياء. 
 قال عمر ابن الخطاب: رحم هللا أمرئ أهدى لي عيوبي.  -

 

 

ِكين  أ ِمين  ( 54آية ( هُ ق ال  إِنَّك  اْلي ْوم  ل د ْين ا م  ا ك لَّم  ِلُك ائْتُونِي بِِه أ ْست ْخِلْصهُ ِلن ْفِسي ف ل مَّ ق ال  اْلم   و 

 

  :تفسير السعدي

فلما تحقق الملك والناس براءة يوسف التامة، أرسل إليه الملك وقال: } ائْت ونّي بّّه أَْستَْخّلْصه  
ّلنَْفّسي { أي: أجعله خصيصة لي ومقربا لدَي فأتوه به مكرما محترما، } فَلََما َكلََمه  { أعجبه 

أي: عندنا } َمّكين  أَّمين  { أي: متمكن، كالمه، وزاد موقعه عنده فقال له: } إّنََك اْليَْوَم لَدَْينَا { 
 .أمين على اْلسرار

 
ِلُك ائْتُونِي بِِه أ ْست ْخِلْصهُ ِلن ْفِسي - ق ال  اْلم   :و 

o كرما محترماف عليه السالم من السجن خرج يوس  . م 
o  وخرج السجن حفظا له من الفتن وهو الذي طلب دخوله )مدخل صدق( دخل

 . منه بكرامة وعزة )مخرج صدق(
o  عباده لهذا القدر.  يهيئتدبير هللا يكون بلطف فال تقع اْلقدار اال بعد أن 
o  .الحرية مطلب الجميع ولكن أهم من ذلك هو ظهور الحق 

، وهذه من محترما أجعله خصيصة ومقربا لي، فاتوني به مكرما: أ ْست ْخِلْصهُ ِلن ْفِسي -
  الثمين ْلنفسهم. خواص الملوك أنهم يستخلصون الشيء

o  .أنه لم ي عجب بجماله بل بأمانته واحسانه وأخالقه العالية 
o تنَكح  الن َّساء  ْلَْربَع  ّلَماّلَها َوّلَحَسبَّها َوّلَجَماّلَها َوّلّدينَّها فَاْظفَْر  : "حديثكما في ال

يّن تَّربَْت يَدَاَك".  لكون الدين هو الذي يبقى.  بّذَاّت الد ّ



o  مع أن يوسف عليه السالم نبي لم يمتنع عن العمل عند الملك الذي لم يكن
 فرصة لنشر الدين. مسلما، لكونه 

 
ِكين  أ ِمين   - هُ ق ال  إِنَّك  اْلي ْوم  ل د ْين ا م  ا ك لَّم   : ف ل مَّ

o  ُه ا ك لَّم   مقابلة قبل بدأ العمل من اْلساسيات.ال: ف ل مَّ
o  .لما كلمه، زاد موقعه عنده وأعجب بكالمه 

 

ِكين  أ ِمين   -  : ق ال  إِنَّك  اْلي ْوم  ل د ْين ا م 
o .يجب أال نترك شيئا ثمينا.  الملك انتهز الفرصة 
o   ِكين  أ ِمين  ، وذو أمانة على اْلسرار. ومتمكنأنت ذو مكانة : م 
o .من أهم صفات المتقربين والمتمكنين هي اْلمانة  
o  .حديث: في آخر الزمان تنزع اْلمانة 
o  .المؤمن يكون فطن وينتهز الفرص وال يكون غافال عن اْلمور 

 

 

فِيظ  ع ِليم  ( 55آية ) ائِِن اأْل ْرِض إِن ِي ح  ز   ق ال  اْجع ْلنِي ع ل ى خ 

 

  :تفسير السعدي

{ يوسف طلبا للمصلحة العامة: } اْجعَْلنّي َعلَى َخَزائّّن اْْلَْرّض { أي: على خزائن  } قَالَ 
 جبايات اْلرض وغاللها، وكيال حافظا مدبرا.

} إّن ّي َحّفيظ  َعّليم  { أي: حفيظ للذي أتواله، فال يضيع منه شيء في غير محله، وضابط 
المنع، والتصرف في جميع أنواع للداخل والخارج، عليم بكيفية التدبير واإلعطاء و

التصرفات، وليس ذلك حرصا من يوسف على الوالية، وإنما هو رغبة منه في النفع العام، 
 وقد عرف من نفسه من الكفاءة واْلمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه.

فلذلك طلب من الملك أن يجعله على خزائن اْلرض، فجعله الملك على خزائن اْلرض 
 ا.وواله إياه

 
ائِِن اأْل ْرِض  - ز   :ق ال  اْجع ْلنِي ع ل ى خ 

o  .مدبرا وكيال وحافظا على خزائن اْلرض 
o  الرؤيا للملك، أظهر له كيفية التصرف يوسف عليه السالم عندما عبر

 ادارةعنده العلم في مجال  هفي اْلموال عند الشدة والرخاء وهذا يبين أن
 مال العام. 

 

ِفيظ  ع ِليم   -  : إِن ِي ح 
o  نفع العام. لسالم المنصب ولكن يبين أنه يريد يريد يوسف عليه اال 
o الى هللا تعالى.  الناس وكان من ضمن عمله يدعوا 

 



ْن ن ش اُء ( 56آية ) تِن ا م  ْحم  ْيُث ي ش اُء نُِصيُب بِر  ا ح  أُ ِمْنه  كَّنَّا ِليُوُسف  فِي اأْل ْرِض ي ت ب وَّ ك ذ ِلك  م  و 
ل  نُِضيُع أ ْجر    اْلُمْحِسنِين  و 

 

  :تفسير السعدي

َوَكذَّلَك { أي: بهذه اْلسباب والمقدمات المذكورة، } َمَكنَا ّلي وس َف فّي اْْلَْرّض يَتَبََوأ  ّمْنَها  }
َحْيث  يَشَاء  { في عيش رغد، ونعمة واسعة، وجاه عريض، } ن ّصيب  بَّرْحَمتّنَا َمْن نََشاء  { 

ف التي أصابه بها وقدرها له، وليست مقصورة على نعمة أي: هذا من رحمة هللا بيوس
ْحّسنّيَن { ويوسف عليه السالم من سادات المحسنين، فله في الدنيا  الدنيا.} َواَل ن ّضيع  أَْجَر اْلم 

 .حسنة وفي اْلخرة حسنة

 
ْيُث ي ش اءُ  - ا ح  أُ ِمْنه  كَّنَّا ِليُوُسف  فِي اأْل ْرِض ي ت ب وَّ ك ذ ِلك  م   :و 

o وكذلك: أي بهذه اْلسباب والمقدمات المذكورة . 
o  .وهذا هو ال يهم من هو السبب في اْلقدار ْلن هللا وراء جميع اْلسباب

. والتوكل أعلى درجات اْلسباب يرى فيها صاحبهال  الذي التوكلدرجة 
 اإليمان. 

o  .مكنا ليوسف: أي جعلنا له مكانة 
o  ولمن حولهمهم اختبارا ل ةمكانالهللا هو الذي يعطي الناس . 
o  قانونا اال برأي قدرة هللا ونفوذه في أمره ونهيه جعل الملك ال يصدر

 يوسف عليه السالم. 
o  كافر. اليجوز للمسلم أن يتولى أمور 
o  أي مكانة ومنصب اختبار، فال يسألها االنسان وال يطلبها. من يطلبها

 من هللا ي عان عليها. بها، ولكن إذا جاءته سوف يفتتن 
o :اْلمارة حسرة وندامة يوم القيامة.  حديث 

ْيُث ي ش اءُ  - ا ح  أُ ِمْنه   .ورغد، فيعمل ويدخل ويأمر ما يشاءيعيش في عيش : ي ت ب وَّ
ْن ن ش اُء  - تِن ا م  ْحم  للمسيء رحمة هللا الرجوع والتوبة، وللمحسن الفضل : نُِصيُب بِر 

 والزيادة. 
o  .لماذا عطاه هللا الدنيا؟؟ ْلن الدنيا لم تكن همه 
o  :ا َواّحدًا هََم اْلَمعَاّد َكفَاه  الَِل  َهَم د ْنيَاه  َوَمْن "حديث وَم َهما م  َمْن َجعََل اْله 

وم  فّي أَْحَواّل الدُّْنيَا لَْم ي بَاّل الَِل  فّي أَى ّ أَْوّديَتّّه َهلَكَ  م   ".تََشعَبَْت بّّه اْله 
o وحكمته.  علم هللاوفق ذا وقع القدر ليس بالحظ والصدفة بل إ 
o  الباطن ولكن في  دنيوية نعمة الظاهر فيتمكين يوسف في اْلرض

 خروية. واْلصل هي دينية ا
 

ل  نُِضيُع أ ْجر  اْلُمْحِسنِين   -  : و 
o  فإن لم يكن يراه فإنه يراه. المحسن هو الذي يعبد كأنه يرى هللا 
o  والناس.  المرءبين المرء وهللا تعالى أو بين يكون اإلحسان 
o  .االحسان كل على حسبه 



o  .االحسان للضعيف هو تشجيعه واإلحسان للقوي هو تذكره بنعم هللا عليه 
o  يوسف عليه السالم، امام المحسنين من اْلول الى اْلخر ْلن الظروف

 ابتالءً واْلقدار لم تغيره بل تربى وأصبح أقوى ولم يسيء ْلحد. كلما زاد 
 كلما زاد احسانا وهذه صفة اْلنبياء. 

o   :االحسان مع الناس 
 راءته. ب لم يرد على اساءتها إال ليثبتمع امرأة العزيز  ▪
 مع نسوة المدينة لم يتكلم معهم لكونهم في سكرة الشهوات.  ▪
 فسر لهم حلمهم. السجناء كلمهم ودعاهم الى هللا ومع  ▪
كيفية إدارة  جدا عن لملك فسر حلمه وعلمه أمور مهمةمع ا ▪

 . اْلزمات
 

ك انُوا ي تَّقُون  ( 57آية ) نُوا و  ْير  ِللَِّذين  آم  ِة خ  أل  ْجُر اآْلِخر   و 

 

 :تفسير السعدي
اْْلِخَرةِ َخْيٌر { من أجر الدنيا } ِللَِّذيَن آَمن وا َوَكان وا يَتَّق وَن { أي: لمن جمع بين  َوََلَْجر   }

التقوى واإليمان، فبالتقوى تترك اَلمور المحرمة من كبائر الذنوب وصغائرها، وباإليمان 

التام يحصل تصديق القلب، بما أمر هللا بالتصديق به، وتتبعه أعمال القلوب وأعمال 

 جوارح، من الواجبات والمستحبات.ال

 
ك انُوا ي تَّقُون   - نُوا و  ْير  ِللَِّذين  آم  ةِ خ  أل  ْجُر اآْلِخر   :و 

o  ف تحت لهالمؤمن ال يغتر بالدنيا، ولو . 
o في الدنيا واْلخرة.  الحسان عنده أجرانا 
o .ال أجر أعظم من الجنة والقرب من هللا 
o  .)أجر اْلخرة يكون لمن جمع بين اإليمان )العلم( والتقوى )العمل 


