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عنوان 
 الدرس

 الربط الوظيفي بالمخل المقطع الدال عليه من السورة

 التزكية

اإليمان 
 والغيب

نَق صُّ َعلَْيَك أَْحَسَن اْلقََصِص بَِما أَْوَحْينَا إِلَْيَك َهذَا اْلق ْرآَن  نَْحن  } 

 {(3لَِمَن اْلغَافِِليَن ) َوإِْن ك ْنَت ِمْن قَْبِلهِ 

وحي هللا تعالى لنبيه صلى هللا 
عليه وسلم بأحسن القصص كان 
من مصادر الغيب التي أخفاها 

 عن الخلق.

اإليمان 
 والعلم

َوَكذَِلَك َمكَّنَّا ِلي وس َف فِي اْْلَْرِض َوِلن عَِلَِّمه  ِمْن تَأِْويِل } 
وَن اْْلََحاِديِث َواَّللَّ  َغاِلٌب َعلَى أَمْ  ِرِه َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ََل يَْعلَم 

ْكًما َوِعْلًما َوَكذَِلَك نَْجِزي 21) ا بَلََغ أَش دَّه  آتَْينَاه  ح  ( َولَمَّ
ْحِسنِيَن )  { (22اْلم 

اصطفاء هللا تعالى لنبيه يوسف 
عليه السالم، وإكرامه بنعمتي 

 العلم واإليمان.

اإليمان 
 والفلسفة

 
 { (7َكاَن فِي ي وس َف َوإِْخَوتِِه آيَاٌت ِللسَّائِِليَن )لَقَْد } 
 
ق وَن َخْيٌر أَِم اَّللَّ  اْلَواِحد  }  تَفَِرِّ يَا َصاِحبَيِ الِسِّْجِن أَأَْربَاٌب م 

ار  ) وَها أَْنت ْم 39اْلقَهَّ ْيت م  ( َما تَْعب د وَن ِمْن د ونِِه إَِلَّ أَْسَماًء َسمَّ
ك ْم َما أَْنَزلَ  ِ أََمَر أََلَّ َوآبَاؤ  ْكم  إَِلَّ َّلِلَّ  اَّللَّ  بَِها ِمْن س ْلَطاٍن إِِن اْلح 

وَن  تَْعب د وا إَِلَّ إِيَّاه  ذَِلَك الِدِّين  اْلقَيِِّم  َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ََل يَْعلَم 
(40) } 

ـ قصة يوسف وإخوته آية من 
آيات هللا تشمل العبر والمواعظ، 

ي والنظر وتستحق التساؤل العقل
 .اإليماني

ـ حرص يوسف عليه السالم على 
تحرير عقول السجناء من الشرك 
وعبادة اْلصنام ودعوتهم للتأمل 

 العقلي والقين اإليماني.

اإليمان 
وعمارة 
 األرض

 
( 55قَاَل اْجعَْلنِي َعلَى َخَزائِِن اْْلَْرِض إِنِِّي َحِفيٌظ َعِليٌم )} 

أ  ِمْنَها َحْيث  يََشاء  ن ِصيب  َوَكذَِلَك َمكَّنَّا ِلي وس َف  فِي اْْلَْرِض يَتَبَوَّ
ْحِسنِيَن )  {(56بَِرْحَمتِنَا َمْن نََشاء  َوََل ن ِضيع  أَْجَر اْلم 

 
ِ لَقَْد َعِلْمت ْم َما ِجئْنَا ِلن ْفِسدَ فِي اْْلَْرِض َوَما ك نَّا }  قَال وا تَاَّللَّ

 { (73َساِرقِيَن )

 
ـ تمكين هللا تعالى ليوسف عليه 
السالم في اْلرض لتعميرها 

 بالعدل واإلصالح.
ـ تبرأ إخوة يوسف عليه السالم 
 من تهمة اإلفساد في اْلرض.

 اإلقتداء

صلح 
الحديبية 
 وفتح مكة

 
قَاَل ي وس ف  ِْلَبِيِه يَا أَبَِت إِنِِّي َرأَْيت  أََحدَ َعَشَر َكْوَكبًا  إِذْ } 

ْم ِلي َساِجِديَن )  {(4َوالشَّْمَس َواْلقََمَر َرأَْيت ه 
 
اِحِميَن }  قَاَل ََل تَثِْريَب َعلَْيك م  اْليَْوَم يَْغِفر  اَّللَّ  لَك ْم َوه َو أَْرَحم  الرَّ
(92) } 

سف وتأويلها ـ رؤيا نبي هللا يو
بعد سنوات، وعالقتها برؤيا 

الرسول صلى هللا عليه وسلم أنه 
 يؤدي مناسك العمرة.

ـ قيمة العفو التي تحلى بها نبي 
هللا يوسف مع إخوته، والرسول 
صلى هللا عليه وسلم مع قومه 

 عند فتح مكة.

الرسول 
صلى هللا 
عيه وسلم 
مفاوضا 
 ومستشيرا

 
ِبِّ }  ْم ََل تَْقت ل وا ي وس َف َوأَْلق وه  فِي َغيَابَِت اْلج  قَاَل قَائٌِل ِمْنه 

 { (10يَْلتَِقْطه  بَْعض  السَّيَّاَرةِ إِْن ك ْنت ْم فَاِعِليَن )
 
ا}  َجهََّزه ْم بَِجَهاِزِهْم قَاَل ائْت ونِي بِأَخٍ لَك ْم ِمْن أَبِيك ْم أَََل  َولَمَّ

ْنِزِليَن ) ( فَإِْن لَْم تَأْت ونِي 59تََرْوَن أَنِِّي أ وفِي اْلَكْيَل َوأَنَا َخْير  اْلم 
 { (60بِِه فاََل َكْيَل لَك ْم ِعْنِدي َوََل تَْقَرب وِن )

 
ـ تفاوض اإلخوة في كيفية 

لص من يوسف عليه السالم، التخ
 واتفاقهم على رميه في البئر.

 
ـ دخول يوسف عليه السالم مع 
إخوته في مفاوضات إلقناع هم 

 بإحضار أخيهم عنده.

 جدول التكامل بين سورة يوسف وباقي المداخل 



عثمان بن 
عفان رضي 

هللا عنه 
وقوة البذل 

 والحياء

أ  ِمْنَها }  َحْيث  يََشاء  َوَكذَِلَك َمكَّنَّا ِلي وس َف فِي اْْلَْرِض يَتَبَوَّ
ْحِسنِيَن ) ( 56ن ِصيب  بَِرْحَمتِنَا َمْن نََشاء  َوََل ن ِضيع  أَْجَر اْلم 

َّق وَن )  { (57َوَْلَْجر  اْْلِخَرةِ َخْيٌر ِللَِّذيَن آَمن وا َوَكان وا يَت

سنة التمكين للمحسنين والمتقين 
من أهل البذل والحياء، كما تجلت 

 في قصة يوسف عليه السالم.

 

الرسول 
صلى هللا 

عليه وسلم 
 في بيته

ْؤيَاَك َعلَى إِْخَوتَِك فَيَِكيد وا لََك َكْيدًا }  قَاَل يَا ب نَيَّ ََل تَْقص ْص ر 
بِيٌن ) ْنَساِن َعد وٌّ م   { (5إِنَّ الشَّْيَطاَن ِلْْلِ

 
ل وا ِمصْ }  ا دََخل وا َعلَى ي وس َف آَوى إِلَْيِه أَبََوْيِه َوقَاَل اْدخ  َر فَلَمَّ

وا لَه  99إِْن َشاَء اَّللَّ  آِمنِيَن ) ( َوَرفََع أَبََوْيِه َعلَى اْلعَْرِش َوَخرُّ
دًا  {س جَّ

ـ نهي يعقوب عليه السالم ابنه 
يوسف عليه السالم عن قص 

رؤياه إلخوته حفاظا على تماسك 
 اْلسرة.

ـ دعوة يوسف عليه السالم ْلهل 
بيته إلى مصر وجمعه لشمل 

 اْلسرة من جديد.

 االستجابة

الزواج، 
األحام 

 والمقاصد

َوَراَودَتْه  الَّتِي ه َو فِي بَْيتَِها َعْن نَْفِسِه َوَغلَّقَِت اْْلَْبَواَب َوقَالَْت } 
ِ إِنَّه  َربِِّي أَْحَسَن َمثَْواَي إِنَّه  ََل ي ْفِلح   َهْيَت لََك قَاَل َمعَاذَ اَّللَّ

وَن )  { (23الظَّاِلم 

زوجها، خيانة امرأة العزيز ل
وأهمية اْلمانة والوفاء في حفظ 

 العالقة الزوجية.

الطالق، 
األحكام 
 والمقاصد

اْلبَاَب َوقَدَّْت قَِميَصه  ِمْن د ب ٍر َوأَْلفَيَا َسيِِّدََها لَدَى اْلبَاِب  َواْستَبَقَا} 
قَالَْت َما َجَزاء  َمْن أََرادَ بِأَْهِلَك س وًءا إَِلَّ أَْن ي ْسَجَن أَْو َعذَاٌب 

 { (25أَِليٌم )

سلوك امرأة العزيز وإصرارها 
على خيانة زوجها، ودور 
الطالق في حل مشاكل من 

 لت عشرتهما.استحا

رعاية 
األطفال 
 وحقوقهم

ْؤيَاَك َعلَى إِْخَوتَِك فَيَِكيد وا لَكَ }  َكْيدًا  قَاَل يَا ب نَيَّ ََل تَْقص ْص ر 
بِيٌن ) ْنَساِن َعد وٌّ م  ( َوَكذَِلَك يَْجتَبِيَك َربَُّك 5إِنَّ الشَّْيَطاَن ِلْْلِ

َك ِمْن تَأِْويِل اْْلََحاِديِث َوي تِمُّ نِْعَمتَه  َعلَْيَك َوَعلَى آِل  َوي عَِلِّم 
َها َعلَى أَبََوْيَك ِمْن قَْبل  إِْبَراِهيَم َوإِْسَحا َق إِنَّ َربََّك يَْعق وَب َكَما أَتَمَّ

 {(6َعِليٌم َحِكيٌم )

حكمة نبي هللا يعقوب عليه السالم 
في تربية ولده يوسف عليه 

السالم بتحذيره من كيد إخوته 
 وتبشيره بعم هللا عز وجل.

األسرة نواة 
 المجتمع

وه  أََحبُّ إِلَى أَبِينَا ِمنَّا َونَْحن  ع ْصبَةٌ إِنَّ }   إِْذ قَال وا لَي وس ف  َوأَخ 
بِيٍن ) وه  أَْرًضا 8أَبَانَا لَِفي َضاَلٍل م  ( اْقت ل وا ي وس َف أَِو اْطَرح 

 { (9يَْخل  لَك ْم َوْجه  أَبِيك ْم َوتَك ون وا ِمْن بَْعِدِه قَْوًما َصاِلِحيَن )
َوَراَودَتْه  الَّتِي ه َو فِي بَْيتَِها َعْن نَْفِسِه َوَغلَّقَِت اْْلَْبَواَب َوقَالَْت } 
ِ إِنَّه  َربِِّي أَْحَسَن َمثَْواَي إِنَّه  ََل ي ْفِلح  َهيْ  َت لََك قَاَل َمعَاذَ اَّللَّ

وَن )  {(23الظَّاِلم 

ـ غيرة اإلخوة التي أبعدت أخاهم 
يوسف عليه السالم عن حنان 

 اْلب ودفء اْلسرة.
ـ مراودة امرأة العزيز ليوسف 
عليه السالم وخطورة الخيانة 

 سري.الزوجية في التفكك اْل

 القسط

حق هللا: 
الوفاء 
باألمانة 

 والمسؤولية

وَن }  قَال وا يَا أَبَانَا َما لََك ََل تَأَْمنَّا َعلَى ي وس َف َوإِنَّا لَه  لَنَاِصح 
 {(12( أَْرِسْله  َمعَنَا َغدًا يَْرتَْع َويَْلعَْب َوإِنَّا لَه  لََحافِظ وَن )11)
ا َكلََّمه  قَاَل إِنََّك  َوقَاَل اْلَمِلك  ائْت ونِي بِهِ }  أَْستَْخِلْصه  ِلنَْفِسي فَلَمَّ

( قَاَل اْجعَْلنِي َعلَى َخَزائِِن اْْلَْرِض 54اْليَْوَم لَدَْينَا َمِكيٌن أَِميٌن )
 {(55إِنِِّي َحِفيٌظ َعِليٌم )

ـ موقف إخوة يوسف عندما 
ادعوا تحمل اْلمانة، واتفقوا 

 مسبقا على خيانتها.
 

ة عند يوسف وتحمله ـ قيمة اْلمان
 مسؤولية خزائن مصر.

حق النفس: 
الصبر 
 واليقين

لَْت لَك ْم أَْنف س ك ْم }  َوَجاء وا َعلَى قَِميِصِه بِدٍَم َكِذٍب قَاَل بَْل َسوَّ
ْستَعَان  َعلَى َما تَِصف وَن )  {(18أَْمًرا فََصْبٌر َجِميٌل َواَّللَّ  اْلم 

ي وس ف  قَاَل أَنَا ي وس ف  َوَهذَا أَِخي قَْد َمنَّ اَّللَّ  قَال وا أَإِنََّك َْلَْنَت } 
ْحِسنِيَن  َ ََل ي ِضيع  أَْجَر اْلم  َعلَْينَا إِنَّه  َمْن يَتَِّق َويَْصبِْر فَإِنَّ اَّللَّ

(90) } 
 

ـ صبر يعقوب عليه السالم على 
فراق يوسف عليه السالم وأخيه 

 بنيامين.
ـ حلم يوسف عليه السالم مع 

ن، ويقينه في نصر هللا عز المح
 وجل.

 

 اإلقتداء



 

 

 القسط

  
يَا بَنِيَّ اْذَهب وا فَتََحسَّس وا ِمْن ي وس َف َوأَِخيِه َوََل تَْيأَس وا ِمْن } 

وَن ) ِ إَِلَّ اْلقَْوم  اْلَكافِر  ِ إِنَّه  ََل يَْيأَس  ِمْن َرْوحِ اَّللَّ  (87َرْوحِ اَّللَّ
} 

ـ حث يعقوب عليه السالم 
أخبار  ْلبنائه على تحسس

يوسف عليه السالم وأخيه 
كان على يقين جازم باللقاء 

 بهما مجددا.

حق الغير: 
العفة 
 والحياء

َوَراَودَتْه  الَّتِي ه َو فِي بَْيتَِها َعْن نَْفِسِه َوَغلَّقَِت اْْلَْبَواَب }  
ِ إِنَّه  َربِِّي أَْحَسَن َمثَْواَي إِنَّه  ََل  َوقَالَْت َهْيَت لَكَ  قَاَل َمعَاذَ اَّللَّ
وَن )  { (23ي ْفِلح  الظَّاِلم 

 { ِ قَاَل َما َخْطب ك نَّ إِْذ َراَوْدت نَّ ي وس َف َعْن نَْفِسِه ق ْلَن َحاَش َّلِلَّ
ْصَحَص َما َعِلْمنَا َعلَْيِه ِمْن س وٍء قَالَِت اْمَرأَت  اْلعَِزيِز اْْلَن حَ 

اِدقِيَن )  { (51اْلَحقُّ أَنَا َراَوْدت ه  َعْن نَْفِسِه َوإِنَّه  لَِمَن الصَّ

ـ عفة يوسف عليه السالم 
منعته من ارتكاب الفاحشة 

 مع امرأة العزيز .
ـ اعتراف امرأة العزيز 

وشهادة النسوة بعفة وحياء 
 يوسف عليه السالم.

حق البيئة: 
التوسط 
 واالعتدال

وه  فِي س ْنب ِلِه  قَالَ }   تَْزَرع وَن َسْبَع ِسنِيَن دَأَبًا فََما َحَصْدت ْم فَذَر 
ا تَأْك ل وَن ) ( ث مَّ يَأْتِي ِمْن بَْعِد ذَِلَك َسْبٌع ِشدَادٌ 47إَِلَّ قَِلياًل ِممَّ

ا ت ْحِصن وَن ) ْن ( ث مَّ يَأْتِي مِ 48يَأْك ْلَن َما قَدَّْمت ْم لَه نَّ إَِلَّ قَِلياًل ِممَّ
وَن )  { (49بَْعِد ذَِلَك َعاٌم فِيِه ي غَاث  النَّاس  َوفِيِه يَْعِصر 

خطة  عتدالمنهج التوسط واَل
يوسف عليه السالم لمواجهة 

 آفة الجفاف بمصر.

 الحكمة

الكفاءة 
واالستحقاق 

أساس 
 التكليف

 
 {(55قَاَل اْجعَْلنِي َعلَى َخَزائِِن اْْلَْرِض إِنِِّي َحِفيٌظ َعِليٌم )} 

إعالن يوسف عليه السالم 
أمام الملك عن كفاءته 

واستحقاقه تدبير شؤون 
 خزائنه بمصر.

العفو 
 والتسامح

قَاَل ََل تَثِْريَب َعلَْيك م  اْليَْوَم يَْغِفر  اَّللَّ  لَك ْم َوه َو أَْرَحم  } 
اِحِميَن )  { (92الرَّ

 
( قَاَل 97إِنَّا ك نَّا َخاِطئِيَن )قَال وا يَا أَبَانَا اْستَْغِفْر لَنَا ذ ن وبَنَا }  

ِحيم  )  { (98َسْوَف أَْستَْغِفر  لَك ْم َربِِّي إِنَّه  ه َو اْلغَف ور  الرَّ
ا َجهََّزه ْم بَِجَهاِزِهْم قَاَل ائْت ونِي بِأَخٍ لَك ْم ِمْن أَبِيك ْم أَََل }  َولَمَّ

ْنزِ   {(59ِليَن )تََرْوَن أَنِِّي أ وفِي اْلَكْيَل َوأَنَا َخْير  اْلم 

ـ عفو يوسف عليه السالم 
وصفحه عن إخوته رغم 
 المحن التي لقيها بسببهم.

ـ عفو يعقوب عليه السالم 
عن أبنائه، وطلبه من هللا عز 

 وجل أن يغفر لهم ذنوبهم.
ـ خلق التسامح عند يوسف 

عليه السالم مع إخوته بتوفية 
 كيلهم وإكرام ضيافتهم.

وقاية 
المجتمع من 

تفشي 
 الفواحش

قَالَْت فَذَِلك نَّ الَِّذي ل ْمت نَّنِي فِيِه َولَقَْد َراَوْدت ه  َعْن نَْفِسِه }  
ه  لَي ْسَجنَنَّ َولَيَك ونًا ِمَن  ر  فَاْستَْعَصَم َولَئِْن لَْم يَْفعَْل َما آم 

اِغِريَن ) ا يَْدع ونَنِي 32الصَّ ( قَاَل َرِبِّ الِسِّْجن  أََحبُّ إِلَيَّ ِممَّ
إِلَْيِه َوإَِلَّ تَْصِرْف َعنِِّي َكْيدَه نَّ أَْصب  إِلَْيِهنَّ َوأَك ْن ِمَن 

 { (33اْلَجاِهِليَن )

منهج يوسف عليه السالم في 
استعصامه عن الفحشاء، 

وتفضيله عيش السجناء على 
 سلطة الكيد واإلغواء.

السبعة الذين 
يظلهم هللا 

 تعالى

بَْيتَِها َعْن نَْفِسِه َوَغلَّقَِت اْْلَْبَواَب َوَراَودَتْه  الَّتِي ه َو فِي } 
ِ إِنَّه  َربِِّي أَْحَسَن َمثَْواَي إِنَّه  ََل  َوقَالَْت َهْيَت لََك قَاَل َمعَاذَ اَّللَّ

وَن )  { (23ي ْفِلح  الظَّاِلم 
ذَ إَِلَّ َمْن َوَجْدنَا َمتَاَعنَا ِعْندَه  إِنَّا إِذً ق ِ أَْن نَأْخ  ا اَل َمعَاذَ اَّللَّ

وَن )  {(79لََظاِلم 
َواتَّبَْعت  ِملَّةَ آبَائِي إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َويَْعق وَب َما َكاَن لَنَا أَْن } 

ِ ِمْن َشْيءٍ  ِ َعلَْينَا َوَعلَى النَّاِس  ن ْشِرَك بِاَّللَّ ذَِلَك ِمْن فَْضِل اَّللَّ
وَن )  { (38َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ََل يَْشك ر 

يوسف عليه السالم لما  ةـ عف
دعته امرأة العزيز ذات 

المنصب والجمال، فقال معاذ 
 هللا.
عدل يوسف عليه السالم في ـ 

 حكمه.
ـ نشأت يوسف في طاعة هللا 

 وتوحيده
 


