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القيم والمضامين واألحكام الواردة بسورة يوسف
مع توظيف آليات السورة في معالجة الموضوعات والقضايا الواردة في المداخل
تعريف سورة يوسف:
سورة مكية ،عدد آياتها  ،111ترتيبها في المصحف  ، 12وتقع بعد سورة هود وقبل سورة الرعد.

تسميتها وسبب نزولها:
سميت سورة يوسف بهذا االسم ألنها تضمنت قصة نبي هللا يوسف عليه السالم كاملة.
وروي في سبب نزولها أن كفار مكة لقي بعضهم اليهود وتباحثوا في شأن محمد صلى هللا عليه وسلم،
فقال لهم اليهود :سلوه لم انتقل آل يعقوب من الشام إلى مصر ،وعن قصة يوسف ،فنزلت.

وقد نزلت سورة يوسف بعد اشتداد األزمة على النبي صلى هللا عليه وسلم في مكة مع قريش ،وبعد عام
الحزن الذي فقد فيه النبي صلى هللا عليه وسلم زوجته الطاهرة خديجة رضي هللا عنها ،وعمه أبا طالب

الذي كان نصيرا له.

تقسيم السورة الموضوعي:
الموضوع

اآليات
من  1إلى 20

مرحلة الطفولة وكيد اإلخوة( :رؤيا يوسف عليه السالم ،ووصية أبيه له،

من  21إلى 34

مرحلة كيد النسوة( :محنة يوسف عليه السالم مع امرأة العزيز ،وكذا نسوة

من  35إلى 53

مرحلة محنة السجن( :دخول يوسف عليه السالم السجن ،وتفسير رؤيا

وإلقاؤه في الجب ،وإخراجه منه ،وبيعه بثمن بخس).

المدينة ،وحفظ هللا له من االستجابة لكيدهن).

السجينين بعد دعوتهما للتوحيد ،ثم تفسير رؤيا الملك ،وفتح الملك تحقيقا

في قضية النسوة).

1

من  54إلى 68

مرحلة التمكين في األرض( :خروج يوسف عليه السالم من السجن ،وجعله
مسؤوال على خزائن مصر ،ومجيء إخوته ألجل الكيل).

من  69إلى 88

مرحلة لقاء يوسف بأخيه( :مجيء إخوة يوسف للمرة الثانية ،ولقاء يوسف

من  89إلى )111

مرحلة االجتماع بعد الفرقة( :رجوع البصر ليعقوب ،ولقاؤه بابنه يوسف،

بأخيه الشقيق ،وحيلة يوسف إلبقائه معه).

وسفر األسرة كلها لمصر ،وتحقق رؤيا يوسف عليه السالم).

المقطع األول من سورة يوسف( :من  1إلى :)21
الرحِ ِيم
الرحْ َم ِن ه
َّللا ه
ِبس ِْم ه ِ
ص
ع َربِيًّا لَعَلهكُ ْم تَ ْع ِقلُونَ )(2نَحْ ُن نَقُ ُّ
ص ِ
ص َ
ين ()1إِنها أَ ْنزَ ْلنَاهُ قُ ْرآنًا َ
الر تِ ْلكَ آيَاتُ ا ْل ِكتَا ِ
علَيْكَ أَحْ َ
سنَ ا ْلقَ َ
ب ا ْل ُمبِ ِ
بِ َما أَ ْو َح ْينَا إِلَيْكَ َهذَا ا ْلقُ ْرآنَ َوإِ ْن كُ ْنتَ ْ
ف ِِلَبِي ِه يَا أَبَ ِ
ت إِنِِّي َرأَيْتُ أَ َحدَ
مِن قَ ْب ِل ِه لَمِنَ ا ْلغَافِلِينَ )(3إِذْ قَا َل يُوسُ ُ
عش ََر ك َْو َكبًا َوال ه
علَى إِ ْخ َوتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ
ص ْ
ي ََل تَ ْق ُ
ص ُرؤْ يَاكَ َ
َ
س َوا ْلقَ َم َر َرأَ ْيت ُ ُه ْم لِي َ
س ِ
ش ْم َ
اجدِينَ )(4قَا َل يَا بُنَ ه
ْ
ِّ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ه
ه
عل ْيكَ
عد ٌُّو ُمبِي ٌن )َ (5و َكذلِكَ يَجْ تَبِيكَ َربُّكَ َويُعَ ِل ُمكَ مِن تَأ ِوي ِل اِل َحادِي ِ
ث َويُتِ ُّم نِ ْع َمتَهُ َ
ان َ
ِْلن َ
س ِ
َك ْيدًا إِن الش ْيطانَ ل ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ه
ْ
ف
ِيم َوإِ ْس َحاقَ إِن َربهكَ َ
وب َك َما أتَ هم َها َ
َو َ
علَى آ ِل يَ ْعقُ َ
علِي ٌم َحكِي ٌم )(6لقدْ َكانَ فِي يُوسُ َ
على أبَ َويْكَ مِن ق ْب ُل إِب َْراه َ
َ
ٌ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ين
ف َوأ ُخوهُ أ َحبُّ إِلى أبِينَا مِ نها َونَحْ ُن عُ ْ
صبَة إِ هن أبَانَا لفِي َ
َوإِخ َوتِ ِه آيَاتٌ لِلسهائِلِينَ )(7إِذ قَالوا ليُوسُ ُ
ض ََل ٍل ُمبِ ٍ
ف أَ ِو ْ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
اط َر ُحوهُ أَ ْرضًا يَ ْخ ُل لك ْم َوجْ هُ أبِيك ْم َوتَكونُوا ْ
صالِحِ ينَ )(9قَا َل قَائِ ٌل مِ ْن ُه ْم
مِن بَ ْع ِد ِه قَ ْو ًما َ
)(8ا ْقتُلُوا يُوسُ َ
ب يَ ْلتَق ْ
هارةِ إِ ْن كُ ْنت ُ ْم فَا ِعلِينَ )(10قَالُوا يَا أَبَانَا َما لَكَ ََل
ف َوأَ ْلقُوهُ فِي َ
غيَابَ ِ
ض ال ه
ِطهُ بَ ْع ُ
ت ا ْل ُج ِّ ِ
سي َ
ََل تَ ْقتُلُوا يُوسُ َ
غدًا يَ ْرتَ ْع َويَ ْلعَبْ َوإِنها لَهُ لَ َحافِظُونَ )(12قَا َل إِنِِّي
َاصحُونَ )(11أَ ْر ِس ْلهُ َمعَنَا َ
تَأ ْ َمنها َ
ف َوإِنها لَهُ لَن ِ
علَى يُوسُ َ
صبَةٌ إِنها
ع ْنهُ غَافِلُونَ )(13قَالُوا لَئ ِْن أَ َكلَهُ ال ِذِّئْبُ َونَحْ ُن عُ ْ
َاف أَ ْن يَأْكُلَهُ ال ِذِّئْبُ َوأَ ْنت ُ ْم َ
لَيَحْ ُزنُنِي أَ ْن تَذْ َهبُوا بِ ِه َوأَخ ُ
ب َوأَ ْو َح ْينَا إِلَ ْي ِه لَتُنَبِِّئَنه ُه ْم بِأ َ ْم ِر ِه ْم َهذَا َوهُ ْم
إِذًا لَخَاس ُِرونَ )(14فَلَ هما ذَ َهبُوا بِ ِه َوأَجْ َمعُوا أَ ْن يَجْ عَلُوهُ فِي َ
غيَابَ ِ
ت ا ْل ُج ِّ ِ
ف ِع ْندَ َمتَا ِعنَا
ََل يَ ْشعُ ُرونَ )َ (15و َجا ُءوا أَبَاهُ ْم ِعشَا ًء يَ ْبكُونَ )(16قَالُوا يَا أَبَانَا إِنها ذَ َه ْبنَا نَ ْستَبِقُ َوت ََر ْكنَا يُوسُ َ
س هولَتْ لَكُ ْم
يص ِه بِدَ ٍم َك ِذ ٍ
صا ِدقِينَ )َ (17و َجا ُءوا َ
ب قَا َل بَلْ َ
علَى قَمِ ِ
مِن لَنَا َولَ ْو كُنها َ
فَأ َ َكلَهُ ال ِذِّئْبُ َو َما أَ ْنتَ بِ ُمؤْ ٍ
صب ٌْر َجمِ ي ٌل َو ه
سلُوا َو ِاردَهُ ْم فَأَدْلَى دَ ْل َوهُ
َّللاُ ا ْل ُم ْستَعَا ُن َ
هارة ٌ فَأ َ ْر َ
َصفُونَ )َ (18و َجا َءتْ َ
علَى َما ت ِ
أَ ْنفُسُكُ ْم أَ ْم ًرا فَ َ
سي َ
عةً َو ه
علِي ٌم بِ َما يَ ْع َملُونَ )َ (19وش ََر ْوهُ بِثَ َم ٍن بَ ْخ ٍس دَ َراه َِم َم ْعدُودَةٍ َوكَانُوا
َّللاُ َ
ضا َ
س ُّروهُ بِ َ
قَا َل يَا بُ ْش َرى َهذَا غُ ََل ٌم َوأَ َ
فِي ِه مِنَ ه
الزا ِهدِينَ )َ (20وقَا َل الهذِي ا ْشت ََراهُ ْ
سى أَ ْن يَ ْنفَ َعنَا أَ ْو نَتهخِ ذَهُ َولَدًا
مِن مِ ْ
ص َر َِل ْم َرأَتِ ِه أَ ْك ِرمِ ي َمثْ َواهُ َ
ع َ
ْ
َ
َ
ِّ
َ
َ
ْ
ْ
ض َو ِلنُ َع ِل َمهُ ْ
ث َو ه
اس ََل
مِن تَأ ِوي ِل اِل َحادِي ِ
علَى أ ْم ِر ِه َولَك هِن أ ْكثَ َر النه ِ
َّللاُ غَالِبٌ َ
ف فِي اِل ْر ِ
َو َكذَلِكَ َم هكنها ِليُوسُ َ
يَ ْعلَ ُمونَ )(21

أوال :أهم القيم الواردة بالمقطع:
اآلية

القيم

6

العلم والحكمة

8

الحب

9

الصالح

11

النصح

12

الحفظ
2

18

الصبر واالستعانة باهلل

19

العلم

ثانيا :مضامين اآليات:
المضمون

اآلية
1

تبين اآلية أن آيات القرآن الكريم واضحة بينة.

2

تبين اآلية أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين.

3

تبين اآلية الكريمة أن القرآن يتضمن أحسن القصص ،وأن القرآن وحي من هللا.

4

تبين اآلية حكاية يوسف عليه السالم رؤياه ألبيه.

5

تبين اآلية نصيحة يعقوب عليه السالم البنه.

6

تبين اآلية توقع يعقوب عليه السالم نبوة يوسف عليه السالم.

7

تبين اآلية أن في قصة يوسف وإخوته عبر وعظات للناس.

8

تبين اآلية اتهام إخوة يوسف ألبيهم بالضالل بسبب حبه ليوسف عليه السالم.

9

تبين اآلية مؤامرة إخوة يوسف ألجل إبعاده عن أبيه.

10

تبين اآلية اقتراح أحد اإلخوة عدم قتل يوسف ،واالكتفاء بوضعه في الجب ليلتقطه

11

تبين اآلية استنكار إخوة يوسف على أبيهم عدم ائتمانهم على يوسف.

12

تبين اآلية طلب إخوة يوسف من أبيهم إرساله معهم ألجل اللعب والمرح.

13

تبين اآلية إبداء يعقوب خوفه على يوسف من الذئب بسبب غفلة إخوته.

14

تبين اآلية طمأنة إخوة يوسف ألبيهم بحمايتهم له وعدم غفلتهم عنه.

15

تبين اآلية تنفيذ إخوة يعقوب لمؤامرتهم بإبعاد يوسف عن أبيه ،وتطمين هللا تعالى

16

تبين اآلية رجوع إخوة يوسف إلى أبيهم ليال وهو يتظاهرون بالبكاء.

17

تبين اآلية كذب إخوة يوسف على أبيهم بأن الذئب أكل يوسف لما تركوه وذهبوا

18

تبين اآلية مجيء إخوة يوسف بقميص يوسف عليه دم كذب ،وعدم تصديق أبيهم

19

تبين اآلية إنقاذ القافلة ليوسف عليه السالم من البئر.

20

تبين اآلية بيع إخوة يوسف ألخيهم بثمن بخس زهدا فيه.

بعض المسافرين.

ليوسف عليه السالم.

يتسابقون.
لهم.

3

21

تبين اآلية بيع القافلة يوسف عليه السالم لعزيز مصر ،وتمكين هللا له في قصر
العزيز.

ثالثا :الدروس والعبر واألحكام المستفادة:
 -رؤيا األنبياء حق.

 -جواز كتمان النعمة للمصلحة والوقاية من كيد الحاسدين.

 أهمية النصيحة في تحذير المسلم أخاه المسلم من الشر الذي قد يلحقه. -الحسد يدفع صاحبه الرتكاب الجرائم.

 قرب رحمة هللا ولطفه من المحسنين. -عدم تصديق من ظهرت عليه التهمة.

 يجوز االعتماد على األمارات والقرائن بناء على قصة القميص. وجوب االعتصام بالصبر واالستعانة باهلل عند نزول المصائب. -لطف هللا بعباده الصالحين.

المقطع الثاني من سورة يوسف (من  22إلى :)34
ت
ع ْن نَ ْف ِس ِه َو َ
غلَّقَ ِ
َولَ َّما بَلَ َغ أَشُ َّدهُ آتَ ْينَاهُ ُح ْك ًما َو ِع ْل ًما َو َكذَلِكَ نَجْ ِزي ا ْل ُمحْ ِسنِينَ )َ (22و َر َاو َدتْهُ الَّتِي ه َُو فِي بَ ْيتِ َها َ
اي ِإنَّهُ ََل يُ ْف ِل ُح ال َّ
اب َوقَالَتْ َهيْتَ لَكَ قَا َل َمعَاذَ َّ ِ
ظا ِل ُمونَ )َ (23ولَقَ ْد َه َّمتْ بِ ِه َو َه َّم
َّللا ِإنَّهُ َربِِّي أَحْ َ
ْاْلَب َْو َ
سنَ َمثْ َو َ
ع ْنهُ السُّو َء َوا ْلفَحْ شَا َء ِإنَّهُ ْ
صينَ )َ (24وا ْستَ َبقَا
ِب َها لَ ْو ََل أَ ْن َرأَى ب ُْرهَانَ َر ِِّب ِه َكذَلِكَ ِلنَ ْ
ف َ
مِن ِع َبا ِدنَا ا ْل ُم ْخلَ ِ
ص ِر َ
صهُ ْ
سو ًءا ِإ ََّل أَ ْن يُ ْس َجنَ أَ ْو
ب قَالَتْ َما َجزَ ا ُء َم ْن أَ َرا َد ِبأ َ ْهلِكَ ُ
س ِِّي َدهَا لَ َدى ا ْل َبا ِ
مِن ُدب ٍُر َوأَ ْلفَ َيا َ
ا ْل َب َ
اب َوقَدَّتْ قَمِ ي َ
صهُ قُ َّد ْ
ش ِه َد شَا ِه ٌد ْ
ص َدقَتْ َوه َُو
ع ْن نَ ْفسِي َو َ
مِن أَ ْه ِل َها إِ ْن َكانَ قَمِ ي ُ
ِي َر َاو َدتْنِي َ
َ
مِن قُبُ ٍل فَ َ
عذَابٌ أَلِي ٌم )(25قَا َل ه َ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
صهُ ق َّد ْ
صهُ ق َّد ْ
مِن
مِن ُدب ٍُر فَ َكذبَتْ َوه َُو مِنَ ال َّ
مِنَ الكَا ِذبِينَ )َ (26وإِ ْن َكانَ قَمِ ي ُ
صا ِدقِينَ )(27فَل َّما َرأى قَمِ ي َ
َ
ُدب ٍُر قَا َل ِإنَّهُ ْ
ت مِنَ
ض َع ْن َهذَا َوا ْستَ ْغف ِِري ِلذَ ْنبِكِ ِإنَّكِ كُ ْن ِ
ف أع ِْر ْ
عظِ ي ٌم )(28يُوسُ ُ
مِن َك ْي ِدكُ َّن ِإ َّن َك ْي َدكُ َّن َ
شغَفَ َها ُحبًّا ِإنَّا لَن ََرا َها فِي
ع ْن نَ ْف ِس ِه قَ ْد َ
يز ت ُ َرا ِو ُد فَتَاهَا َ
ا ْلخَاطِ ئِينَ )َ (29وقَا َل نِس َْوة ٌ فِي ا ْل َمدِينَ ِة ا ْم َرأَتُ ا ْل َع ِز ِ
ت
سلَتْ إِلَ ْي ِه َّن َوأَ ْعتَ َدتْ لَ ُه َّن ُمتَّكَأ ً َوآتَتْ كُ َّل َواحِ َدةٍ مِ ْن ُه َّن ِس ِ ِّكينًا َوقَالَ ِ
َ
سمِ عَتْ بِ َم ْك ِره َِّن أَ ْر َ
ين )(30فَلَ َّما َ
ض ََل ٍل ُمبِ ٍ
ْ
َ
َّ
َ
َ
َّ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ْ
َلِل َما َهذَا بَش ًَرا إِ ْن َهذَا إَِل َملكٌ ك َِري ٌم )(31قَالتْ
اش ِ َّ ِ
اخ ُر ْج َ
عل ْي ِه َّن فَل َّما َرأ ْينَهُ أكبَ ْرنَهُ َوقَطعْنَ أ ْي ِديَ ُه َّن َوقلنَ َح َ
َّ
ُ
صاغ ِِرينَ
ص َم َولَئ ِْن لَ ْم يَ ْف َعلْ َما آ ُم ُرهُ لَيُ ْس َجن ََّن َولَيَكُونًا مِنَ ال َّ
فَذَ ِلكُ َّن الذِي ل ْمتُنَّنِي فِي ِه َولَقَ ْد َر َاو ْدتُهُ َ
ع ْن نَ ْف ِس ِه فَا ْستَ ْع َ
ْ
َ
َ
عنِِّي َك ْي َده َُّن أصْبُ ِإلَ ْي ِه َّن َوأكُ ْن مِنَ ال َجا ِهلِينَ
ص ِر ْ
ي مِ َّما يَ ْدعُونَنِي ِإلَ ْي ِه َو ِإ ََّل تَ ْ
ف َ
)(32قَا َل َر ِّ ِ
ب ال ِسِّجْ ُن أَ َحبُّ ِإلَ َّ
ع ْنهُ َك ْي َده َُّن ِإنَّهُ ه َُو السَّمِ ي ُع ا ْل َعلِي ُم ()34
ف َ
)(33فَا ْستَ َج َ
اب لَهُ َربُّهُ فَ َ
ص َر َ

أوال :أهم القيم الواردة بالمقطع:
اآلية

القيم

22

العلم واإلحسان.

23

العفة والوفاء واإلحسان.
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24

العفة واإلخالص.

26

الصدق.

29

االستغفار.

30

الحب.

33

الدعاء واالستعانة باهلل.

34

االستجابة والعلم.

ثانيا :مضامين اآليات:
المضمون

اآلية
22

تبين اآلية إكرام هللا تعالى يوسف عليه السالم بالنبوة.

23

تبين اآلية مراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السالم ،وامتناعه عن االستجابة لها.

24

تبين اآلية أن هللا تعالى عصم يوسف عليه السالم من االستجابة لمراودة امرأة

25

تبين اآلية هروب يوسف عليه السالم من امرأة العزيز ولحاقها به وتمزيق قميصه

26-27

العزيز.

من الخلف.

تبين اآلية دفاع يوسف عن نفسه ،وشهادة الشاهد على براءته.

28

تبين اآلية ثبوت براءة يوسف عليه السالم أمام العزيز.

29

تبين اآلية طلب العزيز من يوسف كتم خبر المراودة عن الناس ،وأمره لزوجته

30

تبين اآلية إنكار جماعة من نساء الكبراء صنيع امرأة العزيز مع يوسف عليه السالم.

31

تبين اآلية مكر امرأة العزيز بنسوة المدينة ،وذلك بدعوتها لهن ألجل الدفاع عن

32

تبين اآلية نجاح امرأة العزيز في جر نسوة المدينة إلى صفها ،ومعاودة تهديدها

33

تبين اآلية تفضيل يوسف عليه السالم دخول السجن على الوقوع في فاحشة الزنى.

34

تبين اآلية استجابة هللا تعالى لدعاء يوسف عليه السالم ،فصرف عنه كيد النسوة.

باالستغفار لذنبها.

نفسها.

ليوسف عليه السالم إن لم يستجب ألمرها.

5

ثالثا :الدروس والعبر واألحكام المستفادة:
 -يجب الحذر من فتنة النساء ،ومن الخلوة بهن.

 يجب على المسلم إذا تعرض البتالء أن يصبر ويلجأ إلى هللا تعالى ،ويستعين به. إذا ُخير العبد بين خيارين كالهما شر ،فالواجب عليه أن يختار أقلهما شرا. -يجوز الدفاع عن النفس وبيان براءتها عند اتهام العبد بشيء لم يرتكبه.

المقطع الثالث من سورة يوسف (من  35إلى :)53
ث ُ َّم بَ َدا لَ ُه ْم ْ
ان قَا َل أَ َح ُدهُ َما إِنِِّي أَ َرانِي
مِن بَ ْع ِد َما َرأَ ُوا ْاْليَا ِ
ت لَيَ ْس ُجنُنَّهُ َحتَّى حِ ٍ
ين )َ (35و َد َخ َل َمعَهُ ال ِسِّجْنَ فَتَيَ ِ
ْص ُر َخ ْم ًرا َوقَا َل ْاْلخ َُر إِنِِّي أَ َرانِي أَحْ مِ ُل فَ ْوقَ َرأْسِي ُخب ًْزا تَأْكُ ُل ال َّ
طي ُْر مِ ْنهُ نَبِِّئْنَا بِتَأ ْ ِوي ِل ِه إِنَّا ن ََراكَ مِنَ
أَع ِ
ا ْل ُمحْ ِسنِينَ )(36قَا َل ََل يَأْتِيكُ َما َ
علَّ َمنِي َربِِّي إِنِِّي
طعَا ٌم ت ُ ْرزَ قَانِ ِه إِ ََّل نَبَّأْتُكُ َما بِتَأ ْ ِوي ِل ِه قَ ْب َل أَ ْن يَأْتِيَكُ َما ذَ ِلكُ َما مِ َّما َ
ت ََر ْكتُ مِ لَّةَ قَ ْو ٍم ََل يُؤْ مِ نُونَ ِب َّ ِ
وب
ِيم َو ِإ ْس َحاقَ َو َي ْعقُ َ
اَلِل َوهُ ْم ِب ْاْلخِ َرةِ هُ ْم كَاف ُِرونَ )َ (37وات َّ َب ْعتُ مِ لَّةَ آ َبائِي ِإب َْراه َ
ش ْيءٍ ذَلِكَ ْ
اَلِل ْ
ض ِل َّ ِ
َما َكانَ لَنَا أَ ْن نُ ْش ِركَ ِب َّ ِ
اس ََل َي ْشكُ ُرونَ )(38
مِن فَ ْ
مِن َ
اس َولَك َِّن أَ ْكثَ َر النَّ ِ
علَى النَّ ِ
علَ ْينَا َو َ
َّللا َ
ار )َ (39ما تَ ْعبُدُونَ ْ
س َّم ْيت ُ ُموهَا
َّللا ا ْل َواحِ ُد ا ْلقَ َّه ُ
مِن دُونِ ِه إِ ََّل أَ ْس َما ًء َ
يَا َ
ِّجْن أَأَ ْربَابٌ ُمتَف ِ َِّرقُونَ َخي ٌْر أَ ِم َّ ُ
صاحِ بَي ِ ال ِس ِ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َّ
َّ
َّ
مِن سُل َ
َّللا بِ َها ْ
ان ِإ ِن ال ُح ْك ُم ِإَل ِ َّ ِ
َلِل أ َم َر أَل تَ ْعبُدُوا ِإَل ِإيَّاهُ ذَلِكَ ال ِدِّي ُن القَيِِّ ُم َولَك َِّن أ ْكثَ َر
ط ٍ
أَ ْنت ُ ْم َوآبَا ُؤكُ ْم َما أ ْنزَ َل َّ ُ
صلَبُ فَتَأْكُ ُل ال َّ
طي ُْر ْ
مِن
ِّجْن أَ َّما أَ َح ُدكُ َما فَيَ ْسقِي َربَّهُ َخ ْم ًرا َوأَ َّما ْاْلخ َُر فَيُ ْ
النَّ ِ
اس ََل يَ ْعلَ ُمونَ )(40يَا َ
صاحِ بَي ِ ال ِس ِ
ش ْي َ
ان )َ (41وقَا َل ِللَّذِي َ
سا ُه ال َّ
طا ُن
َاج مِ ْن ُه َما ا ْذكُ ْرنِي ِع ْن َد َر ِبِّكَ فَأ َ ْن َ
َرأْ ِس ِه قُ ِ
ي ْاْلَ ْم ُر الَّذِي فِي ِه تَ ْستَ ْف ِت َي ِ
ظ َّن أَنَّهُ ن ٍ
ض َ
اف
س ْب َع بَقَ َرا ٍ
ِّجْن بِ ْ
س ْب ٌع ِع َج ٌ
ان يَأْكُلُ ُه َّن َ
ض َع ِسنِينَ )َ (42وقَا َل ا ْل َم ِلكُ إِنِِّي أَ َرى َ
ت ِس َم ٍ
ِذ ْك َر َربِِّ ِه فَلَبِثَ فِي ال ِس ِ
ِلرؤْ يَا تَ ْعب ُُرونَ )(43قَالُوا
سا ٍ
س ْب َع سُ ْنب ََُل ٍ
اي إِ ْن كُ ْنت ُ ْم ل ُّ
ت ُخض ٍْر َوأُخ ََر يَابِ َ
َو َ
ت يَا أَيُّ َها ا ْل َم ََل ُ أَ ْفتُونِي فِي ُرؤْ يَ َ
ْ
ْ
ُ
ُ
ضغ ُ
َاث أَ َ
حَْل ٍم َو َما نَحْ ُن ِبتَأ ِوي ِل ْاْلَحْ ََل ِم ِب َعالِمِ ينَ )َ (44وقَا َل الَّذِي نَ َجا مِ ْن ُه َما َوا َّدك ََر َب ْع َد أ َّم ٍة أَنَا أنَ ِِّبئُكُ ْم ِبتَأ ِوي ِل ِه
أَ ْ
ْ
ت ُخض ٍْر
س ْنب ََُل ٍ
سب ِْع َبقَ َرا ٍ
سب ِْع ُ
ف أَيُّ َها ِ ِّ
ون )(45يُو ُ
س ْب ٌع ِع َج ٌ
س ُ
اف َو َ
ان َيأكُلُ ُه َّن َ
الص ِدِّيقُ أَ ْف ِتنَا فِي َ
ت ِس َم ٍ
فَأ َ ْر ِسلُ ِ
سا ٍ
ص ْدت ُ ْم فَذَ ُروهُ
ت لَعَ ِلِّي أَ ْر ِج ُع إِلَى النَّ ِ
اس لَعَلَّ ُه ْم يَ ْعلَ ُمونَ )(46قَا َل ت َْز َرعُونَ َ
َوأُخ ََر يَابِ َ
س ْب َع ِسنِينَ َدأَبًا فَ َما َح َ
س ْب ٌع ِش َدا ٌد يَأْكُ ْلنَ َما قَ َّد ْمت ُ ْم لَ ُه َّن ِإ ََّل قَل ً
فِي سُ ْنبُ ِل ِه ِإ ََّل قَل ً
ِيَل مِ َّما تَأْكُلُونَ )(47ث ُ َّم يَأْتِي ْ
صنُونَ
ِيَل مِ َّما تُحْ ِ
مِن بَ ْع ِد ذَلِكَ َ
عا ٌم فِي ِه يُغ ُ
)(48ث ُ َّم َيأْتِي ْ
ص ُرونَ )َ (49وقَا َل ا ْل َم ِلكُ ائْتُونِي ِب ِه فَلَ َّما َجا َء ُه
َاث النَّ ُ
مِن َب ْع ِد ذَلِكَ َ
اس َوفِي ِه َي ْع ِ
الَلتِي قَ َّ
ار ِج ْع إِلَى َربِِّكَ فَا ْسأ َ ْلهُ َما بَا ُل النِِّس َْوةِ َّ
علِي ٌم )(50قَا َل َما
الرسُو ُل قَا َل ْ
َّ
طعْنَ أَ ْي ِديَ ُه َّن إِ َّن َربِِّي بِ َك ْي ِده َِّن َ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
ُ
عل ْي ِه ْ
اش ِ َّ ِ
ص
مِن سُوءٍ قَال ِ
يز اْلنَ َح ْ
ع ِل ْمنَا َ
َلِل َما َ
ف َ
ص َح َ
ت ا ْم َرأتُ العَ ِز ِ
ع ْن نَف ِس ِه قلنَ َح َ
خَطبُك َّن إِذ َر َاو ْدت َّن يُوسُ َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َّللا ََل يَ ْه ِدي َك ْي َد
ع ْن نَ ْف ِس ِه َوإِنَّهُ لمِنَ ال َّ
صا ِدقِينَ )(51ذَلِكَ ِليَ ْعل َم أنِِّي ل ْم أ ُخ ْنهُ بِالغَ ْي ِ
ا ْل َح ُّق أَنَا َر َاو ْدتُهُ َ
ب َوأ َّن َّ َ
ور َرحِ ي ٌم )(53
ارة ٌ ِبالسُّوءِ ِإ ََّل َما َرحِ َم َر ِبِّي ِإ َّن َر ِبِّي َ
ا ْلخَائِنِينَ )َ (52و َما أُبَ ِ ِّر ُ
غفُ ٌ
س َْلَ َّم َ
ئ نَ ْفسِي ِإ َّن النَّ ْف َ

أوال :أهم القيم الواردة بالمقطع:
اآلية

القيم

36

اإلحسان

37

العلم

38

التوحيد والشكر

40

العبادة والتوحيد والعلم
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50

العلم

51

الصدق

53

الرحمة والمغفرة

ثانيا :مضامين اآليات:
المضمون

اآلية
35

تبين اآلية مسارعة العزيز إلى سجن يوسف لتغطية فضحية امرأته.

36

تبين اآلية طلب السجينين من يوسف عليه السالم تأويل رؤياهما.

37

تبين اآلية استغالل يوسف عليه السالم الفرصة لدعوة السجينين إلى توحيد هللا
تعالى.

38

تبين اآلية اتباع يوسف عليه السالم ملة آبائه الذين كانوا على التوحيد الخالص.

39

تبين اآلية استعمال يوسف عليه السالم لألدلة المنطقية في دعوة صاحبيه في السجن

40

تبين اآلية بيان يوسف عليه السالم زيف اآللهة التي ُتعبد من دون هللا ،وأن هللا
وحده المستحق للعبادة.

41

تبين اآلية تفسير يوسف عليه السالم لصاحبيه في السجن رؤياهما.

42

تبين اآلية طلب يوسف عليه السالم من السجين الناجي ذكر مظلوميته عند الملك.

43

تبين اآلية رؤيا الملك.

44

تبين اآلية عجز الكهنة عن تأويل رؤيا الملك.

45

تبين اآلية تذكر السجين الناجي ليوسف عليه السالم وطلب بعتثه إليه ألجل تأويل

إلى توحيد هللا تعالى.

رؤيا الملك.
46

تبين اآلية طلب السجين الناجي من يوسف تأويل رؤيا الملك.

 47-48-49تبين اآليات تأويل يوسف عليه السالم لرؤيا الملك ،وتخطيطه لطريقة التعامل مع
سنوات الجفاف.

50

تبين اآلية طلب الملك إخراج يوسف من السجن ،ورفض يوسف لطلبه حتى تثبت

51

تبين اآلية إثبات براءة يوسف عليه السالم أمام الملك.

52-53

براءته.

تبين اآلية تصريح امرأة العزيز بذنبها أمام الملك.

7

ثالثا :الدروس والعبر واألحكام المستفادة:
 وجوب الدعوة إلى توحيد هللا تعالى ،واختيار الوقت المناسب للدعوة إلى هللا. يجوز االستعانة بالناس في دفع الظلم. -الرؤيا نوعان :رؤيا حق ،ورؤيا كاذبة.

 األنبياء والرسل والصالحون رحمة للناس جميعا في دينهم ودنياهم. وجوب االستعانة بالعلماء واستشارتهم في تسيير األمور الدنيوية. أهمية التخطيط في إنجاح المشاريع وتجاوز األزمات. -االعتراف بالخطأ فضيلة.

المقطع الرابع من سورة يوسف (من  54إلى :)68
علَى
َوقَا َل ا ْل َم ِلكُ ائْتُونِي بِ ِه أَ ْست َْخ ِل ْ
صهُ ِلنَ ْفسِي فَلَ َّما َكلَّ َمهُ قَا َل ِإنَّكَ ا ْليَ ْو َم لَ َد ْينَا َمكِي ٌن أَمِ ي ٌن )(54قَا َل اجْ َع ْلنِي َ
ض َيتَ َب َّوأ ُ مِ ْن َها َحي ُ
صيبُ
علِي ٌم )َ (55و َكذَلِكَ َم َّكنَّا ِليُو ُ
ف فِي ْاْلَ ْر ِ
ض ِإنِِّي َحفِيظٌ َ
خَزَ ائ ِِن ْاْلَ ْر ِ
ْث َيشَا ُء نُ ِ
س َ
ضي ُع أَجْ َر ا ْل ُمحْ ِسنِينَ )َ (56و َْلَجْ ُر ْاْلخِ َرةِ َخي ٌْر ِللَّذِينَ آ َمنُوا َوكَانُوا يَتَّقُونَ )(57
بِ َرحْ َمتِنَا َم ْن نَشَا ُء َو ََل نُ ِ
خ
ف فَ َد َخلُوا َ
علَ ْي ِه فَعَ َرفَ ُه ْم َوهُ ْم لَهُ ُم ْنك ُِرونَ )َ (58ولَ َّما َج َّهزَ هُ ْم بِ َج َه ِ
َو َجا َء ِإ ْخ َوة ُ يُوسُ َ
از ِه ْم قَا َل ائْتُونِي بِأ َ ٍ
ْ
ُ
لَكُ ْم ْ
مِن أَ ِبيكُ ْم أَ ََل ت ََر ْونَ أَنِِّي أوفِي ا ْل َك ْي َل َوأَنَا َخي ُْر ا ْل ُم ْن ِزلِينَ )(59فَإِ ْن لَ ْم تَأتُونِي ِب ِه فَ ََل َك ْي َل لَكُ ْم ِع ْندِي
عتَ ُه ْم فِي ِر َحا ِل ِه ْم
ضا َ
ع ْنهُ أَبَاهُ َوإِنَّا لَفَا ِعلُونَ )َ (61وقَا َل ِل ِفتْيَانِ ِه اجْ عَلُوا بِ َ
سنُ َرا ِو ُد َ
ُون )(60قَالُوا َ
َو ََل تَ ْق َرب ِ
لَعَلَّ ُه ْم يَ ْع ِرفُونَ َها إِذَا ا ْنقَلَبُوا إِلَى أَ ْه ِل ِه ْم لَعَلَّ ُه ْم يَ ْر ِجعُونَ )(62فَلَ َّما َر َجعُوا إِلَى أَبِي ِه ْم قَالُوا يَا أَبَانَا ُمنِ َع مِ نَّا
علَى أَخِ ي ِه ْ
مِن
علَ ْي ِه ِإ ََّل َك َما أَمِ ْنتُكُ ْم َ
ا ْل َك ْي ُل فَأ َ ْر ِسلْ َم َعنَا أَخَانَا نَ ْكتَلْ َو ِإنَّا لَهُ لَ َحافِظُونَ )(63قَا َل َهلْ آ َمنُكُ ْم َ
اَلِل َخي ٌْر َحافِ ً
عتَ ُه ْم ُردَّتْ ِإلَ ْي ِه ْم قَالُوا
ظا َوهُ َو أَ ْر َح ُم َّ
ضا َ
ع ُه ْم َو َجدُوا ِب َ
الراحِ مِينَ )َ (64ولَ َّما فَتَ ُحوا َمتَا َ
قَ ْب ُل فَ َّ ُ
ِير )(65
ير ذَلِكَ َك ْي ٌل يَس ٌ
عتُنَا ُردَّتْ إِلَ ْينَا َون ُ
ضا َ
يَا أَبَانَا َما نَ ْبغِي َه ِذ ِه بِ َ
َمِير أَ ْهلَنَا َونَحْ فَظُ أَخَانَا َون َْز َدا ُد َك ْي َل بَ ِع ٍ
َّللا لَتَأْتُنَّنِي بِ ِه إِ ََّل أَ ْن يُ َحا َ
ون َم ْوثِقًا مِنَ َّ ِ
علَى
َّللا َ
ط بِكُ ْم فَلَ َّما آت َْوهُ َم ْوثِقَ ُه ْم قَا َل َّ ُ
قَا َل لَ ْن أ ُ ْر ِسلَهُ َمعَكُ ْم َحتَّى تُؤْ ت ُ ِ
ب َواحِ ٍد َوا ْد ُخلُوا ْ
ي ََل تَ ْد ُخلُوا ْ
ع ْنكُ ْم
مِن أَب َْوا ٍ
مِن بَا ٍ
ب ُمتَف ِ َِّرقَ ٍة َو َما أ ُ ْغنِي َ
َما نَقُو ُل َوكِي ٌل )َ (66وقَا َل يَا بَنِ َّ
ْ
ْ
ْ
مِن َحي ُ
علَ ْي ِه فَليَت ََو َّك ِل ال ُمت ََو ِ ِّكلُونَ )َ (67ولَ َّما َد َخلُوا ْ
َّللا ْ
ش ْيءٍ ِإ ِن ا ْل ُح ْك ُم ِإ ََّل ِ َّ ِ
مِنَ َّ ِ
ْث
مِن َ
علَ ْي ِه ت ََو َّكلتُ َو َ
َلِل َ
َّللا ْ
ع ْن ُه ْم مِنَ َّ ِ
ضاهَا َو ِإنَّهُ لَذُو ِع ْل ٍم ِل َما
مِن َ
وب قَ َ
أَ َم َرهُ ْم أَبُوهُ ْم َما َكانَ يُ ْغنِي َ
ش ْيءٍ ِإ ََّل َحا َجةً فِي نَ ْف ِس َي ْعقُ َ
اس ََل َي ْعلَ ُمونَ )(68
علَّ ْمنَا ُه َولَك َِّن أَ ْكثَ َر النَّ ِ
َ

أوال :أهم القيم الواردة بالمقطع:
اآلية

القيم

54

األمانة واإلخالص

55

األمانة والعلم

56

الرحمة واإلحسان
اإليمان والتقوى

57

الوفاء والكرم

59
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63

الحفظ

64

األمن والحفظ والرحمة

67

التوكل

68

العلم

ثانيا :مضامين اآليات:
المضمون

اآلية
54

تبين اآلية جعل الملك ليوسف عليه السالم من خاصته وأهل مشورته.

55

تبين اآلية طلب يوسف عليه السالم تولي منصب خزائن مصر ألنه كفء لذلك.

56

تبين اآلية تمكين هللا تعالى ليوسف في األرض ،بأن أصبح عزيز مصر.

57

تبين اآلية أن ثواب اآلخرة خاص بالمؤمنين المتقين.

58

تبين اآلية مجيء إخوة يوسف ألخذ الكيل ،وأنه عرفهم وهم له منكرون.

59

تبين اآلية إكرام يوسف إلخوته ،واشتراطه عليهم المجيء بأخيهم من أبيهم إن هم

60

تبين اآلية تهديد يوسف إلخوته بمنعهم الكيل إن هم رجعوا إليه دون أخيهم من

61

تبين اآلية تعهد إخوة يوسف بمراودة أبيهم ليرسل معهم أخاهم في المرة القادمة.

62

تبين اآلية إرجاع يوسف إلخوته بضاعتهم تشجيعا لهم على الرجوع.

63

تبين اآلية إخبار إخوة يوسف أباهم بأنهم منعوا من الكيل في المرة القادمة إن لم

64

تبين اآلية عدم تصديق يعقوب ألبنائه بسبب كذبهم عليه في المرة األولى.

65

تبين اآلية مراودة إخوة يوسف ألبيهم من أجل أن يرسل معهم أخاهم بنيامين.

66

تبين اآلية أخذ يعقوب عليه السالم العهد والميثاق على أبنائه حتى يرسل معهم

67

تبين اآلية نصيحة يعقوب ألبنائه بعدم الدخول من باب واحد عند رجوعهم لمصر.

أرادوا الكيل.
أبيهم.

يرسل معهم أخاهم بنيامين.

أخاهم بنيامين.
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68

تبين اآلية أن يوسف عليه السالم تعرف على إخوته رغم دخولهم من أبواب متفرقة.

ثالثا :الدروس والعبر واألحكام المستفادة:
 وجوب المبادرة لخدمة الصالح العام لمن آنس من نفسه قدرة على ذلك. -الصبر والعلم وسيلة لنيل التمكين في األرض.

 األخذ باألسباب مطلوب شرعا ،مع أنه ال يمنع بالضرورة وقوع القدر. تضييع األمانة ينتج عنه فقدان الثقة داخل المجتمع. -وجوب تقديم النصيحة للمسلم في دينه ودنياه.

المقطع الخامس من سورة يوسف (من  69إلى :)88
ِس بِ َما كَانُوا يَ ْع َملُونَ )َ (69ف َل َّما َج َّهزَ هُ ْم
ف َآوى ِإلَ ْي ِه أَخَاهُ قَا َل ِإنِِّي أَنَا أَ ُخوكَ فَ ََل تَ ْبتَئ ْ
َولَ َّما َد َخلُوا َ
علَى يُوسُ َ
علَ ْي ِه ْم َماذَا
از ِه ْم َج َع َل ال ِ ِّ
سقَا َيةَ فِي َرحْ ِل أَخِ ي ِه ث ُ َّم أَذَّنَ ُم َؤ ِ ِّذ ٌن أَيَّت ُ َها ا ْلع ُ
ارقُونَ )(70قَالُوا َوأَ ْق َبلُوا َ
ِير ِإنَّكُ ْم لَ َ
س ِ
ِب َج َه ِ
ع ِل ْمت ُ ْم َما
ِير َوأَنَا بِ ِه زَ عِي ٌم )(72قَالُوا ت َّ
ص َوا َ
تَ ْف ِقدُونَ )(71قَالُوا نَ ْف ِق ُد ُ
َاَلِلِ لَقَ ْد َ
ع ا ْل َملِكِ َو ِل َم ْن َجا َء بِ ِه حِ ْم ُل بَع ٍ
ارقِينَ )(73قَالُوا فَ َما َجزَ ا ُؤهُ إِ ْن كُ ْنت ُ ْم كَا ِذبِينَ )(74قَالُوا َجزَ ا ُؤهُ َم ْن ُو ِج َد
ِجئْنَا ِلنُ ْف ِس َد فِي ْاْلَ ْر ِ
ض َو َما كُنَّا َ
س ِ
فِي َرحْ ِل ِه فَ ُه َو َجزَ ا ُؤهُ َكذَلِكَ نَجْ ِزي ال َّ
عاءِ أَخِ ي ِه ث ُ َّم ا ْست َْخ َر َج َها ْ
عاءِ
مِن ِو َ
ظالِمِ ينَ )(75فَبَ َدأَ ِبأ َ ْو ِعيَتِ ِه ْم قَ ْب َل ِو َ
ت َم ْن نَشَا ُء َوفَ ْوقَ كُ ِِّل
َّللا ن َْرفَ ُع َد َر َجا ٍ
أَخِ ي ِه َكذَلِكَ ِك ْدنَا ِليُو ُ
ِين ا ْل َملِكِ ِإ ََّل أَ ْن َيشَا َء َّ ُ
س َ
ف َما َكانَ ِل َيأ ْ ُخذَ أَخَا ُه فِي د ِ
خ لَهُ ْ
س َرقَ أَ ٌ
ف فِي نَ ْف ِس ِه َولَ ْم ُي ْب ِدهَا لَ ُه ْم قَا َل أَ ْنت ُ ْم
س َّرهَا يُو ُ
س ُ
ذِي ِع ْل ٍم َ
مِن قَ ْب ُل فَأ َ َ
علِي ٌم )(76قَالُوا ِإ ْن َيس ِْر ْق فَقَ ْد َ
َصفُونَ )(77قَالُوا يَا أَيُّ َها ا ْلعَ ِز ُ
يز إِ َّن لَهُ أَبًا َ
يرا فَ ُخ ْذ أَ َح َدنَا َمكَانَهُ إِنَّا ن ََراكَ
ش ْي ًخا َكبِ ً
َّللا أَ ْعلَ ُم بِ َما ت ِ
ش ٌَّر َمكَانًا َو َّ ُ
ْ
َ
َ
عنَا ِع ْن َدهُ ِإنَّا ِإذًا لَ َ
مِنَ ا ْل ُمحْ ِسنِينَ )(78قَا َل َم َعاذَ َّ ِ
ظا ِل ُمونَ )(79فَلَ َّما ا ْستَ ْيأسُوا
َّللا أ ْن نَأ ُخذَ ِإ ََّل َم ْن َو َج ْدنَا َمتَا َ
مِن قَ ْب ُل َما فَ َّر ْ
َّللا َو ْ
علَ ْيكُ ْم َم ْوثِقًا مِنَ َّ ِ
ف
صوا ن َِجيًّا قَا َل َك ِب ُ
مِ ْنهُ َخلَ ُ
يرهُ ْم أَلَ ْم تَ ْعلَ ُموا أَ َّن أَ َباكُ ْم قَ ْد أَ َخذَ َ
طت ُ ْم فِي يُوسُ َ
ْ
ار ِج ُعوا ِإلَى أَ ِبيكُ ْم فَقُولُوا َيا
َّللا لِي َوه َُو َخي ُْر ا ْل َحاكِمِ ينَ )ْ (80
فَلَ ْن أَب َْر َح ْاْلَ ْر َ
ض َحتَّى َيأذَنَ لِي أَ ِبي أَ ْو َيحْ كُ َم َّ ُ
ِير
س َرقَ َو َما َ
ع ِل ْمنَا َو َما كُنَّا ِل ْلغَ ْي ِ
ش ِه ْدنَا إِ ََّل بِ َما َ
أَبَانَا إِ َّن ا ْبنَكَ َ
ب َحافِظِ ينَ )َ (81وا ْسأ َ ِل ا ْلقَ ْريَةَ الَّتِي كُنَّا فِي َها َوا ْلع َ
َّللا أَ ْن يَأْتِيَنِي بِ ِه ْم
صب ٌْر َجمِ ي ٌل َ
ع َ
صا ِدقُونَ )(82قَا َل بَلْ َ
س َّولَتْ لَكُ ْم أَ ْنفُسُكُ ْم أَ ْم ًرا فَ َ
الَّتِي أَ ْقبَ ْلنَا فِي َها َوإِنَّا لَ َ
سى َّ ُ
ع ْينَاهُ مِنَ ا ْل ُح ْز ِن فَ ُه َو
ف َوا ْبيَ َّ
ضتْ َ
سفَى َ
َجمِ يعًا ِإنَّهُ ه َُو ا ْل َعلِي ُم ا ْل َحكِي ُم )َ (83وت ََولَّى َ
ع ْن ُه ْم َوقَا َل يَا أَ َ
علَى يُوسُ َ
َكظِ ي ٌم )(84قَالُوا ت َّ ِ
ف َحتَّى تَكُونَ َح َرضًا أَ ْو تَكُونَ مِنَ ا ْل َها ِلكِينَ )(85قَا َل ِإنَّ َما أَ ْشكُو َب ِثِّي
َاَلِل تَ ْفتَأ ُ تَ ْذكُ ُر يُو ُ
س َ
ف َوأَخِ ي ِه َو ََل تَ ْيأَسُوا ْ
سسُوا ْ
َّللا َوأَ ْعلَ ُم مِنَ َّ ِ
َو ُح ْزنِي إِلَى َّ ِ
مِن
ي ا ْذ َهبُوا فَتَ َح َّ
مِن يُوسُ َ
َّللا َما ََل تَ ْعلَ ُمونَ )(86يَا بَنِ َّ
علَ ْي ِه قَالُوا يَا أَيُّ َها ا ْلعَ ِز ُ
س ْ
ح َّ ِ
ح َّ ِ
سنَا َوأَ ْهلَنَا
يز َم َّ
َّللا ِإ ََّل ا ْلقَ ْو ُم ا ْلكَاف ُِرونَ )(87فَلَ َّما َد َخلُوا َ
َّللا ِإنَّهُ ََل يَ ْيأ َ ُ
مِن َر ْو ِ
َر ْو ِ
ص ِ ِّدقِينَ )(88
ال ُّ
صد َّْق َ
ضا َ
ض ُّر َو ِجئْنَا ِب ِب َ
َّللا َيجْ ِزي ا ْل ُمتَ َ
ع ٍة ُم ْز َجاةٍ فَأ َ ْوفِ لَنَا ا ْل َك ْي َل َوتَ َ
علَ ْينَا ِإ َّن َّ َ

أوال :أهم القيم الواردة بالمقطع:
اآلية

القيم

73

العلم

76

العلم

77

كظم الغيظ
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78

اإلحسان

79

العدل

81

العلم والحفظ

82

الصدق

83

الصبر والعلم والحكمة

86

العلم

87

األمل

88

الوفاء والتصدق

ثانيا :مضامين اآليات:
المضمون

اآلية
69

تبين اآلية ضم يوسف عليه السالم ألخيه ،وإطالعه على شأنه وطمأنته.

70

تبين اآلية جعل يوسف عليه السالم السقاية في رحل أخيه.

71

تبين اآلية تفاجؤ العير بأمر السرقة.

72

تبين اآلية سرقة صواع الملك ،والمكافأة التي جعلها العزيز لمن دلهم على سارقه.

73

تبين اآلية دفع إخوة يوسف عن أنفسهم تهمة السرقة.

74
75

تبين اآلية سؤال فتيان يوسف عن جزاء السارق.

تبين اآلية توضيح إخوة يوسف أن جزاء السارق في ملة يعقوب هو أخذ من سرق

عبدا.
76

تبين اآلية تدبير هللا تعالى ليوسف عليه السالم في أخذ أخيه بناء على شريعة يعقوب.

77

تبين اآلية حقد إخوة يوسف على أخيهم يوسف مقابل عفوه وصفحه عنهم.

78

تبين اآلية استعطاف إخوة يوسف عزيز مصر أن يأخذ واحدا منهم مكان أخيهم بنيامين.

79

تبين اآلية رفض يوسف عليه السالم أخذ أي أحد مكان بنيامين ألن ذلك ظلم.

80

تبين اآلية انفراد إخوة يوسف للمشاورة ،ورفض كبيرهم مغادرة مصر.

81

تبين اآلية أمر كبير إخوة يوسف إلخوته الباقين بالرجوع إلى أبيهم وإخباره بأمر السرقة.

11

82

تبين اآلية تأكيد إخوة يوسف ألمر السرقة بالشهود الذين كانوا معهم.

83

تبين اآلية عدم تصديق يعقوب ألبنائه ،والتجاؤه إلى هللا تعالى ،واعتصامه بالصبر.

84

تبين اآلية فقدان يعقوب لبصره بسبب شدة حزنه على يوسف عليه السالم.

85

تبين اآلية إشفاق إخوة يوسف على أبيهم.

86

تبين اآلية توجه يعقوب عليه السالم بشكواه إلى هللا تعالى.

87

تبين اآلية حث يعقوب عليه السالم أبناءه على الذهاب لمصر لتقصي أخبار إخوتهم،

88

تبين اآلية ذهاب إخوة يوسف لمصر للمرة الثالثة واستعطافهم العزيز من أجل الكيل.

وعدم اليأس من روح هللا تعالى.

ثالثا :الدروس والعبر واألحكام المستفادة:
 -تجوز الضمانة والكفالة بالمال.

 -يجوز إعطاء مكافأة مالية لمن ينجز عمال.

 قطع يد السارق في شريعة اإلسالم ناسخ لما كان في شرع يعقوب من استرقاق السارق. يجوز استعمال الحيلة ما لم تتضمن مخالفة شرعية أو اعتداء على حقوق الناس. -تجوز الشهادة لمن حضرها.

 يجب على المسلم إذا نزلت به المصائب أن يصبر ويرضى بقضاء هللا وقدره ،وأن يأخذ باألسبابلرفع البالء.

 يجوز الحزن الذي ال يتضمن سخطا وال اعتراضا على قضاء هللا تعالى. تجوز الشكوى عند الضر والجزع. -يحرم اليأس من رحمة هللا تعالى.

المقطع األخير من سورة يوسف (من  89إلى :)111
ف َو َهذَا
ف َقا َل أَنَا يُوسُ ُ
ف َوأَخِ ي ِه ِإ ْذ أَ ْنت ُ ْم َجا ِهلُونَ )(89قَالُوا أَ ِإنَّكَ َْلَ ْنتَ يُوسُ ُ
قَا َل َهلْ َ
ع ِل ْمت ُ ْم َما فَ َع ْلت ُ ْم بِيُوسُ َ
ُضي ُع أَجْ َر ا ْل ُمحْ ِسنِينَ )(90قَالُوا ت َّ ِ
علَ ْينَا
ق َو َي ْ
َّللا َ
َّللا َ
َّللا ََل ي ِ
َاَلِل لَقَ ْد آثَ َركَ َّ ُ
أَخِ ي قَ ْد َم َّن َّ ُ
علَ ْينَا ِإنَّهُ َم ْن َيت َّ ِ
ص ِب ْر فَإِ َّن َّ َ
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يصي
َّللا لَكُ ْم َوه َُو أَ ْر َح ُم َّ
يب َ
الراحِ مِ ينَ )(92ا ْذ َهبُوا بِقَمِ ِ
َوإِ ْن كُنَّا لَخَاطِ ئِينَ )(91قَا َل ََل تَثْ ِر َ
علَ ْيكُ ُم ا ْليَ ْو َم يَ ْغف ُِر َّ ُ
ِير قَا َل أَبُوهُ ْم إِنِِّي َْلَ ِج ُد
صلَ ِ
علَى َوجْ ِه أَبِي يَأ ْ ِ
ت ا ْلع ُ
ص ً
َهذَا فَأ َ ْلقُوهُ َ
ت بَ ِ
يرا َوأْتُونِي بِأ َ ْه ِلكُ ْم أَجْ َمعِينَ )َ (93ولَ َّما فَ َ
ُون )(94قَالُوا ت َّ ِ
علَى
ِيم )(95فَلَ َّما أَ ْن َجا َء ا ْلبَش ُ
ِير أَ ْلقَاهُ َ
َاَلِل ِإنَّكَ لَفِي َ
ض ََللِكَ ا ْلقَد ِ
ِري َح يُوسُ َ
ف لَ ْو ََل أَ ْن تُفَنِِّد ِ
يرا قَا َل أَلَ ْم أَقُلْ لَكُ ْم ِإنِِّي أَ ْعلَ ُم مِنَ َّ ِ
َّللا َما ََل تَ ْعلَ ُمونَ )(96قَالُوا َيا أَ َبانَا ا ْستَ ْغف ِْر لَنَا ذُنُو َبنَا ِإنَّا
َوجْ ِه ِه فَ ْ
ص ً
ارتَ َّد َب ِ
ف َآوى
ور َّ
ف أَ ْستَ ْغف ُِر لَكُ ْم َربِِّي إِنَّهُ ه َُو ا ْلغَفُ ُ
الرحِ ي ُم )(98فَلَ َّما َد َخلُوا َ
كُنَّا خَاطِ ئِينَ )(97قَا َل َ
علَى يُوسُ َ
س ْو َ
ت
علَى ا ْلعَ ْر ِش َوخ َُّروا لَهُ سُ َّجدًا َوقَا َل يَا أَبَ ِ
إِلَ ْي ِه أَبَ َو ْي ِه َوقَا َل ا ْد ُخلُوا مِ ْ
َّللا آمِ نِينَ )َ (99و َرفَ َع أَبَ َو ْي ِه َ
ص َر إِ ْن شَا َء َّ ُ
ِّجْن َو َجا َء ِبكُ ْم مِنَ ا ْلبَ ْد ِو ْ
اي ْ
مِن
مِن قَ ْب ُل قَ ْد َج َعلَ َها َر ِبِّي َحقًّا َوقَ ْد أَحْ َ
سنَ ِبي ِإ ْذ أَ ْخ َر َجنِي مِنَ ال ِس ِ
َهذَا تَأ ْ ِوي ُل ُرؤْ يَ َ
ش ْي َ
َب ْع ِد أَ ْن نَزَ َ
غ ال َّ
ب قَ ْد آتَ ْيتَنِي
طا ُن َب ْينِي َو َبيْنَ ِإ ْخ َوتِي ِإ َّن َر ِبِّي لَ ٌ
طِيف ِل َما َيشَا ُء ِإنَّهُ ه َُو ا ْل َعلِي ُم ا ْل َح ِكي ُم )َ (100ر ِّ ِ
ْ
علَّ ْمتَنِي ْ
ض أَ ْنتَ َو ِل ِيِّي فِي ال ُّد ْن َيا َو ْاْلخِ َر ِة ت ََوفَّنِي ُم ْس ِل ًما
س َم َاوا ِ
مِن تَأ ِوي ِل ْاْلَ َحادِي ِ
ث فَاطِ َر ال َّ
ت َو ْاْلَ ْر ِ
مِنَ ا ْل ُم ْلكِ َو َ
صالِحِ ينَ )(101ذَلِكَ ْ
ب نُوحِ ي ِه إِلَيْكَ َو َما كُ ْنتَ لَ َد ْي ِه ْم إِ ْذ أَجْ َمعُوا أَ ْم َرهُ ْم َوهُ ْم يَ ْمكُ ُرونَ
َوأَ ْلحِ ْقنِي بِال َّ
مِن أَ ْنبَاءِ ا ْلغَ ْي ِ
علَ ْي ِه ْ
مِن أَجْ ٍر إِ ْن ه َُو إِ ََّل ِذ ْك ٌر ِل ْلعَالَمِينَ
اس َولَ ْو َح َرصْتَ بِ ُمؤْ مِ نِينَ )َ (103و َما تَ ْسأَلُ ُه ْم َ
)َ (102و َما أَ ْكثَ ُر النَّ ِ
ع ْن َها ُم ْع ِرضُونَ )َ (105و َما يُؤْ مِ ُن أَ ْكثَ ُرهُ ْم
س َم َاوا ِ
)َ (104و َكأَيِ ِّْن مِ ْن آيَ ٍة فِي ال َّ
علَ ْي َها َوهُ ْم َ
ض يَ ُم ُّرونَ َ
ت َو ْاْلَ ْر ِ
اَلِل ِإ ََّل َوهُ ْم ُم ْش ِركُونَ )(106أَفَأَمِ نُوا أَ ْن تَأْتِ َي ُه ْم غَا ِش َيةٌ ْ
ب َّ ِ
ِب َّ ِ
عةُ َب ْغتَةً َوهُ ْم ََل َي ْش ُع ُرونَ
َّللا أَ ْو تَأْتِ َي ُه ُم السَّا َ
عذَا ِ
مِن َ
يرةٍ أَنَا َو َم ِن اتَّبَعَنِي َوسُ ْب َحانَ َّ ِ
سبِيلِي أَ ْدعُو إِلَى َّ ِ
َّللا َو َما أَنَا مِنَ ا ْل ُم ْش ِركِينَ )(108
َّللا َ
علَى بَ ِ
)(107قُلْ َه ِذ ِه َ
ص َ
عاقِبَةُ
مِن قَ ْبلِكَ إِ ََّل ِر َج ً
اَل نُوحِ ي إِلَ ْي ِه ْم ْ
س ْلنَا ْ
مِن أَ ْه ِل ا ْلقُ َرى أَفَلَ ْم يَس ُ
ْف َكانَ َ
ِيروا فِي ْاْلَ ْر ِ
َو َما أَ ْر َ
ض فَيَ ْنظُ ُروا َكي َ
الرسُ ُل َو َ
الَّذِينَ ْ
ظنُّوا أَنَّ ُه ْم قَ ْد
س ُّ
مِن قَ ْب ِل ِه ْم َولَ َد ُ
ار ْاْلخِ َرةِ َخي ٌْر ِللَّذِينَ اتَّقَ ْوا أَفَ ََل تَ ْع ِقلُونَ )َ (109حتَّى إِذَا ا ْستَ ْيأ َ َ
ص ِه ْم ِعب َْرة ٌ
كُ ِذبُوا َجا َءهُ ْم نَ ْ
ِّي َم ْن نَشَا ُء َو ََل ي َُر ُّد بَأْسُنَا َ
ص ِ
ع ِن ا ْلقَ ْو ِم ا ْل ُمجْ ِرمِ ينَ )(110لَقَ ْد َكانَ فِي قَ َ
ص ُرنَا فَنُ ِج َ
ش ْيءٍ َوهُ ًدى َو َرحْ َمةً ِلقَ ْو ٍم
صي َل كُ ِِّل َ
ب َما َكانَ َحدِيثًا ُي ْفت ََرى َولَك ِْن تَ ْ
ِْلُولِي ْاْلَ ْل َبا ِ
صدِيقَ الَّذِي َبيْنَ َي َد ْي ِه َوتَ ْف ِ
يُؤْ مِ نُونَ )(111

أوال :أهم القيم الواردة بالمقطع:
اآلية
90

القيم

التقوى والصبر واإلحسان

92

العفو والتسامح والرحمة

96

العلم

98

العفو والمغفرة والرحمة

100

اإلحسان والعلم الحكمة

101

العلم

التقوى

109

الرحمة

111

ثانيا :مضامين اآليات:
المضمون

اآلية

13

89

تبين اآلية توبيخ يوسف عليه السالم إلخوته على سابق فعلهم معه.

90

تبين اآلية تعرف إخوة يوسف على أخيهم.

91

تبين اآلية اعتراف إخوة يوسف بخطئهم في حقه.

92

تبين اآلية عفو يوسف عن إخوته ودعائه لهم بالمغفرة.

93

تبين اآلية طلب يوسف من إخوته إلقاء قميصه على وجه أبيه ليرتد إليه بصره،

94

تبين اآلية شم يعقوب لرائحة يوسف قبل أن يصله قميصه.

95

تبين اآلية تكذيب من في مجلس يعقوب لقوله أنه يجد ريح يوسف.

96

تبين اآلية رجوع البصر ليعقوب بمجرد إلقاء قميص يوسف عليه.

97

تبين اآلية اعتراف إخوة يوسف بخطئهم ألبيهم وطلبهم العفو والمغفرة.

98

تبين اآلية دعاء يعقوب ألبنائه بالمغفرة.

99

تبين اآلية لقاء يعقوب بابنه يوسف بعد هجرتهم جميعا لمصر.

100

تبين اآلية تحقق رؤيا يوسف عليه السالم.

101

تبين اآلية شكر يوسف لربه تعالى وثنائه عليه.

102

تبين اآلية أن قصة يوسف مع إخوته من أخبار الغيب التي أطلع هللا عليها نبيه محمدا

103

تبين اآلية تكذيب أكثر الناس لرسالة محمد صلى هللا عليه وسلم.

104

تبين اآلية أن النبي صلى هللا عليه وسلم ال يسأل الناس أجرا مقابل دعوته.

105

تبين اآلية غفلة الناس عن االتعاظ باآليات الدالة على وحدانية هللا وعظمته.

106

تبين اآلية أن أكثر الناس يشركون مع هللا آلهة أخرى.

107

تبين اآلية تهديد هللا تعالى للمكذبين.

108

تبين اآلية أن منهج النبي صلى هللا عليه وسلم في الدعوة قائم على العلم والحجة

109

تبين اآلية اختصاص هللا رجال المدن بإنزال رساالته ،وتذكير المكذبين بمصير األمم

والمجيء بأهليهم جميعا إلى مصر.

صلى هللا عليه وسلم.

والبرهان.

المكذبة السابقة.
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110

تبين اآلية تبشير هللا نبيه صلى هللا عليه وسلم بالنصر على المكذبين.

111

تبين اآلية أن الغاية الكبرى من القصص القرآني هو التصديق والهداية والرحمة
للمؤمنين.

ثالثا :الدروس والعبر واألحكام المستفادة:
 -العفو والتسامح قيمتان عظيمتان في اإلسالم.

 سجود أسرة يوسف له كان سجود شكر وليس سجود عبادة ،وقد نسخ هللا ذلك في شريعةاإلسالم.

 قصص القرآن فيه داللة على أن هذا الكتاب وحي من هللا تعالى. -مهمة الرسول هي تبليغ رسالته بعلم دون طلب مقابل على ذلك.

 أكثر الناس يشركون باهلل ويكذبون رسله ويعرضون عن اآليات الدالة على وحدانيته وعظمته. -بعد اليأس يأتي النصر والفرج من هللا تعالى.

 القرآن الكريم مصدق لما قبله من الكتب السماوية ومهيمن عليها. -القرآن الكريم كتاب هداية ورحمة للمؤمنين.

عالقة سورة يوسف بالمداخل الخمسة:
✓ اإليمان والغيب( :ذَلِكَ ْ
ب نُوحِ ي ِه إِلَيْكَ َو َما كُ ْنتَ لَ َد ْي ِه ْم ِإ ْذ أَجْ َمعُوا أَ ْم َرهُ ْم َوهُ ْم
مِن أَ ْنبَاءِ ا ْلغَ ْي ِ
يَ ْمكُ ُرونَ ) ..فقصة يوسف عليه السالم مع إخوته من أخبار الغيب التي أطلع هللا عليها نبيه
محمدا صلى هللا عليه وسلم.

✓ اإليمان والعلم :سورة يوسف مليئة باآليات التي تقدس العلم وتعلي من شأنه ،ومن ذلك :قوله
اس ََل يَ ْعلَ ُمونَ ) .وقوله
علَّ ْمنَاهُ َولَك َِّن أَ ْكثَ َر النَّ ِ
تعالى في حق يعقوب عليه السالم ( َوإِنَّهُ لَذُو ِع ْل ٍم ِل َما َ
علِي ٌم).
تعالى في حق يوسف عليه السالم (ن َْرفَ ُع َد َر َجا ٍ
ت َم ْن نَشَا ُء َوفَ ْوقَ كُ ِِّل ذِي ِع ْل ٍم َ

ار) حيث دعا
َّللا ا ْل َواحِ ُد ا ْلقَ َّه ُ
✓ اإليمان والفلسفة( :يَا َ
ِّجْن أَأَ ْربَابٌ ُمتَف ِ َِّرقُونَ َخي ٌْر أَ ِم َّ ُ
صاحِ بَي ِ ال ِس ِ
يوسف عليه السالم صاحبيه في السجن إلى استعمال عقولهم أثناء دعوتهما لتوحيد هللا تعالى.

✓ اإليمان وعمارة األرض :تفسير يوسف عليه السالم لرؤيا الملك ووضعه خطة لتنفيذها يدخل
ص ْدت ُ ْم فَذَ ُروهُ فِي سُ ْنبُ ِل ِه
في عمارة األرض وإصالحها ،قال تعالى (قَا َل ت َْز َرعُونَ َ
س ْب َع ِسنِينَ َدأَبًا فَ َما َح َ
س ْب ٌع ِش َدا ٌد يَأْكُ ْلنَ َما قَ َّد ْمت ُ ْم لَ ُه َّن إِ ََّل قَل ً
إِ ََّل قَل ً
صنُونَ
ِيَل مِ َّما تُحْ ِ
ِيَل مِ َّما تَأْكُلُونَ )(47ث ُ َّم يَأْتِي مِ ْن بَ ْع ِد ذَلِكَ َ
عا ٌم فِي ِه يُغ ُ
)(48ث ُ َّم يَأْتِي ْ
ص ُرونَ ).
َاث النَّ ُ
مِن بَ ْع ِد ذَلِكَ َ
اس َوفِي ِه يَ ْع ِ
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✓ صلح الحديبية وفتح مكة :ترتبط سورة يوسف بهذا الدرس في مسألتين :األولى :تحقق الرؤيا
ت ِإنِِّي َرأَيْتُ أَ َح َد
ف ِْلَبِي ِه يَا أَبَ ِ
فيهما معا ،حيث رأى يوسف رؤيا في بداية السورة ( ِإ ْذ قَا َل يُوسُ ُ
عش ََر ك َْو َكبًا َوال َّ
اجدِينَ ) ،وتحققت هذه الرؤيا في آخر السورة ( َو َر َف َع
س ِ
َ
س َوا ْلقَ َم َر َرأَ ْيت ُ ُه ْم لِي َ
ش ْم َ
اي ْ
مِن قَ ْب ُل قَ ْد َجعَلَ َها َربِِّي َحقًّا).
علَى ا ْلعَ ْر ِش َوخ َُّروا لَهُ سُ َّجدًا َوقَا َل يَا أَبَ ِ
أَبَ َو ْي ِه َ
ت َهذَا تَأ ْ ِوي ُل ُرؤْ يَ َ
والمسألة الثانية :العفو والتسامح؛ حيث عفا النبي صلى هللا عليه وسلم عن أهل مكة لما فتحها،
َّللا لَكُ ْم َوه َُو أَ ْر َح ُم
يب َ
كما عفا يوسف عليه السالم عن إخوته (قَا َل ََل تَثْ ِر َ
علَ ْيكُ ُم ا ْليَ ْو َم يَ ْغف ُِر َّ ُ
الراحِ مِ ينَ ).
َّ

✓ الرسول صلى هللا عليه وسلم مفاوضا ومستشي ار :ذكر أسلوب التفاوض في سورة يوسف
في عدة مواضع ،منها :مفاوضة إخوة يوسف ألبيهم لما أرادوا أخذ يوسف إللقائه في البئر،
وكذلك مفا وضتهم له لما أرادوا أخذ أخاه بنيامين .وكذلك مفاوضة يوسف إلخوته لما التقاهم أول
مرة ألجل أن يأتوا بأخيه بنيامين.

✓ عثمان بن عفان رضي هللا عنه :ترتبط سورة يوسف بدرس (عثمان) ارتباطا وثيقا؛ حيث
نجد أن يوسف عليه السالم كان يتصف بصفتي الكرم والحياء كما رأينا عند عثمان رضي هللا

عنه ،فقد تخلق يوسف بخلق الحياء لما راودته امرأة العزيز عن نفسه (قَا َل َمعَاذَ َّ ِ
َّللا ِإ َّنهُ َربِِّي
اي) ،وتخلق بخلق الكرم لما التقى بإخوته أول مرة (أَ ََل ت ََر ْونَ أَنِِّي أُوفِي ا ْل َك ْي َل َوأَنَا َخي ُْر
أَحْ َ
سنَ َمثْ َو َ
ا ْل ُم ْن ِزلِينَ ).

✓ الرسول صلى هللا عليه وسلم في بيته :نجد في سورة يوسف أن يعقوب عليه السالم كان

ع َلى ِإ ْخ َوتِكَ )َ ( ،قا َل ِإنِِّي
ص ْ
ي ََل تَ ْق ُ
ص ُرؤْ َياكَ َ
رحيما بأبنائه مشفقا عليهم ناصحا لهم (قَا َل َيا بُنَ َّ
سسُوا ْ
ف َوأَخِ ي ِه َو ََل
ي ا ْذ َهبُوا فَتَ َح َّ
لَ َيحْ ُزنُنِي أَ ْن تَ ْذ َهبُوا ِب ِه َوأَخ ُ
مِن يُوسُ َ
َاف أَ ْن َيأْكُلَهُ ال ِ ِّذئْبُ )َ ( ،يا َبنِ َّ
تَ ْيأَسُوا ْ
ح َّ ِ
َّللا) ..وكذلك كان نبينا صلى هللا عليه وسلم رحيما بأهل بيته مشفقا عليهم
مِن َر ْو ِ

ناصحا لهم.

✓ رعاية األطفال وحقوقهم :عالقة هذا الدرس بسورة يوسف تكمن في رعاية يعقوب عليه السالم
لحقوق أبنائه.

ي ََل
✓ األسرة نواة المجتمع :نجد في سورة يوسف رعاية يعقوب عليه السالم ألسرته ( َقا َل يَا بُنَ َّ
سسُوا
ي ا ْذ َهبُوا َفتَ َح َّ
ص ْ
تَ ْق ُ
علَى ِإ ْخ َوتِكَ )َ ( ،و َرفَ َع أَبَ َو ْي ِه َ
ص ُرؤْ يَاكَ َ
علَى ا ْل َع ْر ِش َوخ َُّروا لَهُ سُ َّجدًا)( ،يَا بَنِ َّ
َ
َ
ف َوأخِ ي ِه َو ََل تَ ْيأسُوا ْ
ْ
ح َّ ِ
َّللا).
مِن يُوسُ َ
مِن َر ْو ِ
✓ الوفاء باألمانة والمسؤولية :تتضمن سورة يوسف نماذج إيجابية للوفاء باألمانة وأخرى
سلبية؛ فمن النماذج اإليجابية وفاء يوسف عليه السالم لعزيز مصر لما رفض االستجابة لمراودة
امرأته له (قَا َل َم َعاذَ َّ ِ
اي) .ومن النماذج السلبية تضييع امرأة العزيز ألمانة
َّللا ِإنَّهُ َر ِبِّي أَحْ َ
سنَ َم ْث َو َ
اب َوقَالَتْ
ع ْن نَ ْف ِس ِه َو َ
غلَّقَ ِ
العفة لما راودت يوسف عن نفسه ( َو َر َاو َدتْهُ الَّتِي ه َُو فِي َب ْيتِ َها َ
ت ْاْلَب َْو َ
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َهيْتَ َلكَ ) ،وكذلك تضييع إخوة يوسف لألمانة لما رموا أخاهم في البئر (فَلَ َّما ذَ َهبُوا ِب ِه َوأَجْ َم ُعوا
ب).
أَ ْن َيجْ َعلُو ُه فِي َ
غ َيا َب ِ
ت ا ْل ُج ِّ ِ
س َّولَتْ لَكُ ْم أَ ْنفُسُكُ ْم أَ ْم ًرا
✓ الصبر واليقين :صبر يعقوب عليه السالم لما فقد ابنه يوسف (قَا َل بَلْ َ
س َّولَتْ
َّللا ا ْل ُم ْستَعَا ُن َ
َصفُونَ ) ،وصبره أيضا لما فقد ابنه بنيامين (قَا َل بَلْ َ
علَى َما ت ِ
فَ َ
صب ٌْر َجمِ ي ٌل َو َّ ُ
َّللا أَ ْن يَأْتِيَنِي بِ ِه ْم َجمِ يعًا إِنَّهُ ه َُو ا ْلعَلِي ُم ا ْل َحكِي ُم) ،وكذلك صبر
صب ٌْر َجمِ ي ٌل َ
ع َ
لَكُ ْم أَ ْنفُسُكُ ْم أَ ْم ًرا فَ َ
سى َّ ُ
اي) ،وصبره لما
يوسف عليه السالم عن اقتراف فاحشة الزنى (قَا َل َمعَاذَ َّ
َّللاِ إِنَّهُ َربِِّي أَحْ َ
سنَ َمثْ َو َ

أدخل السجن.

✓ العفة والحياء :العفة والحياء تتمثل في عفة يوسف عليه السالم وحيائه وذلك لما راودته امرأة
اب َوقَالَتْ َهيْتَ لَكَ قَا َل َمعَاذَ َّ ِ
َّللا إِنَّهُ َربِِّي
ع ْن نَ ْف ِس ِه َو َ
غلَّقَ ِ
العزيز ( َو َر َاو َدتْهُ الَّتِي ه َُو فِي بَ ْيتِ َها َ
ت ْاْلَب َْو َ
اي إِنَّهُ ََل يُ ْف ِل ُح ال َّ
ظا ِل ُمونَ ).
أَحْ َ
سنَ َمثْ َو َ

✓ التوسط واالعتدال في استغالل البيئة :التوسط واالعتدال في استغالل خيرات البيئة طبقه

يوسف عليه السالم لما ولي خزائن مصر ووضع تخطيطا دقيقا لحل أزمة الجفاف ( )(46قَا َل
ص ْدت ُ ْم فَذَ ُرو ُه فِي سُ ْنبُ ِل ِه ِإ ََّل قَل ً
ِيَل مِ َّما تَأْكُلُونَ )(47ث ُ َّم َيأْتِي ْ
مِن َب ْع ِد
ت َْز َرعُونَ َ
س ْب َع ِسنِينَ َدأَبًا فَ َما َح َ
س ْب ٌع ِش َدا ٌد يَأ ْكُ ْلنَ َما قَ َّد ْمت ُ ْم لَ ُه َّن إِ ََّل قَل ً
عا ٌم فِي ِه يُغ ُ
صنُونَ )(48ث ُ َّم يَأْتِي ْ
َاث
مِن بَ ْع ِد ذَلِكَ َ
ِيَل مِ َّما تُحْ ِ
ذَلِكَ َ
ص ُرونَ ).
النَّ ُ
اس َوفِي ِه يَ ْع ِ

✓ الكفاءة واالستحقاق أساس التكليف :طلب يوسف عليه السالم تولي منصب خزائن مصر
علَى خَزَ ائ ِِن
بناء على كفاءته واستحقاقه لذلك ،فقد توفر فيه شرطا العلم واألمانة (قَا َل اجْ َع ْلنِي َ
علِي ٌم).
ض ِإنِِّي َحفِيظٌ َ
ْاْلَ ْر ِ
✓ العفو والتسامح :عفو يوسف عليه السالم عن إخوته ومسامحته لهم بعدما فعلوه به (قَا َل ََل
الراحِ مِ ينَ ).
َّللا لَكُ ْم َوه َُو أَ ْر َح ُم َّ
يب َ
تَثْ ِر َ
علَ ْيكُ ُم ا ْليَ ْو َم يَ ْغف ُِر َّ ُ

✓ وقاية المجتمع من تفشي الفواحش :عفة يوسف عليه السالم سبب مهم في وقاية المجتمع
ع ْنهُ السُّو َء َوا ْلفَحْ شَا َء إِنَّهُ ْ
صينَ ).
من نشر الفواحش ( َكذَلِكَ ِلنَ ْ
ف َ
مِن ِعبَا ِدنَا ا ْل ُم ْخلَ ِ
ص ِر َ

✓ السبعة الذين يظلهم هللا تعالى :يوسف عليه السالم نموذج للسبعة الذين يظلهم هللا في ظله،
فهو ينطبق عليه قول الرسول صلى هللا عليه وسلم "ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال
ع ْن
إني أخاف هللا" ،ويوسف عليه السالم دعته امرأة العزيز فرفض ( َو َر َاو َدتْهُ الَّتِي ه َُو فِي بَ ْيتِ َها َ
اي إِنَّهُ ََل يُ ْف ِل ُح ال َّ
اب َوقَالَتْ َهيْتَ لَكَ قَا َل َمعَاذَ َّ ِ
ظا ِل ُمونَ ).
نَ ْف ِس ِه َو َ
غلَّقَ ِ
َّللا إِنَّهُ َربِِّي أَحْ َ
ت ْاْلَب َْو َ
سنَ َمثْ َو َ
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