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الوضعية المشكلة

تطرقنا في الشطر  الثاني من سورة يوسف لمحنة سيدنا يوسف عليه السالم مع زوج العزيز وكيد النسوة له، وكيف تواله ا� بالرعاية

فاستجاب لدعوته لكي ال يضعف أمام مراودة زوج العزيز، ليلبث في السجن بضع سنين.

فما المحنة األخرى التي سيمر بها؟

وماذا كان يفعل داخل السجن؟

وهل فعل الصواب بطلبه من صاحبه بتذكير عزيز مصر به؟

وما السر الرباني من بقائه في السجن؟

وكيف كان سبب خروجه؟

وما جزاء المحسن من ا� ومن الملك؟

وما العلم الذي أتاه ا�؟

بين يدي اآليات

ُ َتَباَرَك َوَتَعالَى: َقاَل ا��

ْفُتوِني ِفي ُرْؤَياَي ا�ن كُنُتْم َها اْلَمال� ا� ي� َخَر َياِبَساٍت َيا ا� كُُلُهن� َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع ُسنُبالٍت ُخْضٍر َوا� َرى َسْبَع َبَقَراٍت ِسَمانٍ َيا� ن�ي ا� ﴿َوَقاَل اْلَمِلُك ا�

ِويِلِه ُئكُم ِبَتا� َنب� َنْا ا� ٍة ا� م� كََر َبْعَد ا� ِويلِ اال�ْحالِم ِبَعاِلِميَن  َوَقاَل ال�ِذي َنَجا ِمْنُهَما َواد� ْحالٍم َوَما َنْحُن ِبَتا� ْضَغاُث ا� ْؤَيا َتْعُبُروَن  َقاُلوْا ا� ِللر�

لَى ْرِجُع ا� َخَر َياِبَساٍت ل�َعل�ي ا� كُُلُهن� َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبِع ُسنُبالٍت ُخْضٍر َوا� ْفِتَنا ِفي َسْبِع َبَقَراٍت ِسَمانٍ َيا� يُق ا� د� َها الص� ي� ْرِسُلونِ  ُيوُسُف ا� َفا�

كُُلوَن  ُثم� َيا�ِتي ِمن َبْعِد َذِلَك َسْبٌع ا َتا� م� ال� َقِليًال م� ْم َفَذُروُه ِفي ُسنُبِلِه ا� ًبا َفَما َحَصدت� اِس لََعل�ُهْم َيْعلَُموَن  قَقاَل َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسِنيَن َدا� الن�

اُس َوِفيِه َيْعِصُروَن  َوَقاَل اْلَمِلُك اْئُتوِني ا ُتْحِصُنوَن  ُثم� َيا�ِتي ِمن َبْعِد َذِلَك َعاٌم ِفيِه ُيَغاُث الن� م� ال� َقِليًال م� ْمُتْم لَُهن� ا� كُْلَن َما َقد� ِشَداٌد َيا�

ْذ ن� َرب�ي ِبكَْيِدِهن� َعِليٌم  َقاَل َما َخْطُبكُن� ا� ْيِدَيُهن� ا� ْعَن ا� ْسَوِة ال�الِتي َقط� ْلُه َما َباُل الن� َك َفاْسا� لَى َرب� ُسوُل َقاَل اْرِجْع ا� ا َجاَءُه الر� ِبِه َفلَم�

ُه لَِمَن ن� ْفِسِه َوا� ُه َعن ن� َنْا َراَودت� ُة اْلَعِزيِز اآلَن َحْصَحَص اْلَحق� ا� ِ َما َعِلْمَنا َعلَْيِه ِمن ُسوٍء َقالَِت اْمَرا� ْفِسِه ُقْلَن َحاَش ِ�� ن� ُيوُسَف َعن ن� َراَودت�

ال� َما َرِحَم وِء ا� اَرٌة ِبالس� ْفَس ال�م� ن� الن� ُئ َنْفِسي ا� َبر� َ الَ َيْهِدي كَْيَد اْلَخاِئِنيَن  َوَما ا� ن� ا�� ُخْنُه ِباْلَغْيِب َوا� ن�ي لَْم ا� اِدِقيَن  َذِلَك ِلَيْعلََم ا� الص�

ِميٌن  َقاَل اْجَعْلِني َعلَى َك اْلَيْوَم لََدْيَنا َمِكيٌن ا� ن� ا كَل�َمُه َقاَل ا� ْسَتْخِلْصُه ِلَنْفِسي َفلَم� ِحيٌم  َوَقاَل اْلَمِلُك اْئُتوِني ِبِه ا� ن� َرب�ي َغُفوٌر ر� َي ا� َرب�

ْجَر َشاء َوالَ ُنِضيُع ا� ا� ِمْنَها َحْيُث َيَشاء ُنِصيُب ِبَرْحَمِتَنا َمن ن� ا ِلُيوُسَف ِفي اال�ْرِض َيَتَبو� ن�ي َحِفيٌظ َعِليٌم  َوكََذِلَك َمك�ن� َخَزاِئنِ اال�ْرِض ا�

ُقوَن﴾. اْلُمْحِسِنيَن  َوَال�ْجُر اآلِخَرِة َخْيٌر ل�ل�ِذيَن آَمُنوْا َوكَاُنوْا َيت�
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نشاط الفهم وشرح المفردات

شرح المفردات والعبارات

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/altrbia-alislamia-alaola-bak-alom-riadhia
https://www.alloschool.com/course/altrbia-alislamia-alaola-bak-alom-riadhia#section-3018


الصديق: من الصدق وهي صفة يوسف عليه السالم.

سبع عجاف: بقرات ضعاف نحاف.

أضغاث أحالم: أحالم مختلطة ال تفسير لها.

حصحص الحق: ظهر وانكشف.

لم أخنه بالغيب: لم أخنه مع زوجته في غيبته.

المعنى اإلجمالي الشطر القرآني

يستخلص من هذا الجزء عناية الخالق بنبيه وتخليصه مرة أخرى من محنته وجعل رؤيا الملك سببا في جالء براءته وإشراقتها في

أرجاء القصر مما زاده تعظيما في عيني الملك لينصبه على خزائن األرض، ليطبق بذلك علم التخطيط والتدبير لينقد مصر والشعوب

المجاورة من المجاعة.

المعاني الجزئية للشطر القرآني

المقطع األول: اآليتان 43 – 44

دعوة الملك مستشاريه وخدمه إلى تفسير رؤياه المزعجة، وبعد عجزهم عن تفسيرها اعتبروها أضغاث أحالم.

المقطع الثاني: اآليات 45  – 49

تفسير يوسف عليه السالم لرؤيا الملك من السجن دون شرط بعد أن تذكره السجين الذي نجا من اإلعدام.

المقطع الثالث: اآليات 50 – 53

اشتراط يوسف عليه السالم لقبول دعوة الملك الخروج من السجن التحقيق في شأن النسوة إلثبات براءته، وهو ما أكدته امرأة العزيز

حين اعترفت بذنبها واستغفرت ربها.

المقطع الرابع: اآليات 54 – 57

براءة يوسف عليه السالم وتمكين ا� له بتولي خزائن مصر لما فيه من صفات الحفظ والعلم.

الدروس والعبر المستفادة من اآليات

االستغاثة واالستعانة ال ينبغي أن تكون إال برب العالمين.

على المؤمن أن يتجمل ويصبر على ما يالقيه من أذى وفتن وتهم في سبيل دينه ودعوته، حتى ينصره ا� ويظهر براءته أمام المأل.

ال يجوز للمؤمن مهما كان تقيا نقيا أن يزكي نفسه، فنفس أي إنسان معرضة للفتنة وللمعصية إال إذا رحم ا� عز وجل هذه النفس،

فيزكيها ويطهرها ويحفظها.

اإلسالم يرفض التواكل ويدعو إلى استخدام أدق األساليب وأرقاها في اإلنتاج والتدبير.

التخطيط في التصور اإلسالمي يعني التفكير الجاد لتدبير المشاريع المستقبلية واتخاذ كل األسباب المشروعة لتحقيقه مع التوكل

على ا�.

تعبير الرؤى علم نابع من صفاء الروح وقوة الفراسة اختص ا� به يوسف عليه السالم.

الثبات على الموقف حتى يتحقق اإلنصاف يحقق الرفعة والمكانة العالية.


