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الوضعية المشكلة

جاءت ساعة الفرج التي تؤكد قاعدة انتصار الصبر على االبتالء ولو بعد حين، وفي هذه النهاية إشارة قوية إلى ما اعترض دعوة سيدنا

محمد ملسو هيلع هللا ىلص، الذي عانى وقاسى هو أيضا مما القاه من قومه قريش في سبيل دعوتهم إلى التوحيد وعبادة ا� وحده دون سواه، إنها

بشرى بالنصر في األخير لهذه الدعوة، وتبليغ رسالته القرآن الكريم ونشرها، ويشير المقطع إلى:مجيء أل يعقوب عليه السالم وقومهم

إلى مصر ودخولهم على يوسف عليهم السالم وتحقيق الرؤيا واجتماع الشمل بعد الفرقة

بين يدي اآليات

ُ َتَباَرَك َوَتَعالَى: َقاَل ا��

ْلَقاُه ْن َجاَء اْلَبِشيُر ا� ا ا� َك لَِفي َضَالِلَك اْلَقِديِم  َفلَم� ن� ِ ا� ُدونِ  َقاُلوا َتا�� ن�ي َال�ِجُد ِريَح ُيوُسَف لَْوالَ ا�ن ُتَفن� ُبوُهْم ا� ا َفَصلَِت اْلِعيُر َقاَل ا� ﴿َولَم�

ا َخاِطِئيَن  َقاَل ا كُن� ن� َباَنا اْسَتْغِفْر لََنا ُذُنوَبَنا ا� ِ َما َال َتْعلَُموَن  َقاُلوا َيا ا� ْعلَُم ِمَن ا�� ن�ي ا� ُقْل لَكُْم ا� لَْم ا� َعلَٰى َوْجِهِه َفاْرَتد� َبِصيًرا َقاَل ا�

ُ آِمِنيَن  َوَرَفَع ْن َشاَء ا�� َبَوْيِه َوَقاَل اْدُخُلوا ِمْصَر ا� لَْيِه ا� ا َدَخُلوا َعلَٰى ُيوُسَف آَوٰى ا� ِحيُم  َفلَم� ُه ُهَو اْلَغُفوُر الر� ن� ْسَتْغِفُر لَكُْم َرب�ي ا� َسْوَف ا�

ْجنِ ْخَرَجِني ِمَن الس� ْذ ا� ْحَسَن ِبي ا� ا َوَقْد ا� ِويُل ُرْؤَياَي ِمْن َقْبُل َقْد َجَعلََها َرب�ي َحق� َذا َتا� َبِت َهٰ ًدا َوَقاَل َيا ا� وا لَُه ُسج� َبَوْيِه َعلَى اْلَعْرِش َوَخر� ا�

ُه ُهَو اْلَعِليُم اْلَحِكيُم  َرب� َقْد آَتْيَتِني ِمَن ن� ن� َرب�ي لَِطيٌف ِلَما َيَشاُء ا� ْيَطاُن َبْيِني َوَبْيَن ا�ْخَوِتي ا� ْن َنَزَغ الش� َوَجاَء ِبكُْم ِمَن اْلَبْدِو ِمْن َبْعِد ا�

ِلَك اِلِحيَن  َذٰ ْلِحْقِني ِبالص� ِني ُمْسِلًما َوا� ْنَيا َواْآلِخَرِة َتَوف� ي ِفي الد� ْنَت َوِلي� َماَواِت َواْال�ْرِض ا� ِويلِ اْال�َحاِديِث َفاِطَر الس� اْلُمْلِك َوَعل�ْمَتِني ِمْن َتا�

ُلُهْم اِس َولَْو َحَرْصَت ِبُمْؤِمِنيَن  َوَما َتْسا� كَْثُر الن� ْمَرُهْم َوُهْم َيْمكُُروَن  َوَما ا� ْجَمُعوا ا� ْذ ا� لَْيَك َوَما كُْنَت لََدْيِهْم ا� ْنَباِء اْلَغْيِب ُنوِحيِه ا� ِمْن ا�

كَْثُرُهْم وَن َعلَْيَها َوُهْم َعْنَها ُمْعِرُضوَن  َوَما ُيْؤِمُن ا� َماَواِت َواْال�ْرِض َيُمر� ْن ِمْن آَيٍة ِفي الس� ي� ال� ِذكٌْر ِلْلَعالَِميَن  َوكَا� ْن ُهَو ا� ْجٍر ا� َعلَْيِه ِمْن ا�

لَى ْدُعو ا� ِذِه َسِبيِلي ا� اَعُة َبْغَتًة َوُهْم َال َيْشُعُروَن  ُقْل َهٰ ِتَيُهُم الس� ْو َتا� ِ ا� ِتَيُهْم َغاِشَيٌة ِمْن َعَذاِب ا�� ْن َتا� ِمُنوا ا� َفا� ال� َوُهْم ُمْشِركُوَن  ا� ِ ا� ِبا��

َفلَْم ْهلِ اْلُقَرٰى ۗ ا� لَْيِهْم ِمْن ا� ال� ِرَجاًال ُنوِحي ا� ْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ا� َنا ِمَن اْلُمْشِرِكيَن  َوَما ا� ِ َوَما ا� َبَعِني َوُسْبَحاَن ا�� َنا َوَمنِ ات� ِ َعلَٰى َبِصيَرٍة ا� ا��

ُسُل َذا اْسَتْيا�َس الر� ٰى ا� َفَال َتْعِقُلوَن  َحت� َقْوا ا� َيِسيُروا ِفي اْال�ْرِض َفَيْنُظُروا كَْيَف كَاَن َعاِقَبُة ال�ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َولََداُر اْآلِخَرِة َخْيٌر ِلل�ِذيَن ات�

ُسَنا َعنِ اْلَقْوِم اْلُمْجِرِميَن  لََقْد كَاَن ِفي َقَصِصِهْم ِعْبَرٌة ِال�وِلي اْال�ْلَباِب َما َي َمْن َنَشاُء َوَال ُيَرد� َبا� ُهْم َقْد كُِذُبوا َجاَءُهْم َنْصُرَنا َفُنج� ن� وا ا� َوَظن�

ِكْن َتْصِديَق ال�ِذي َبْيَن َيَدْيِه َوَتْفِصيَل كُل� َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة ِلَقْوٍم ُيْؤِمُنوَن﴾. كَاَن َحِديًثا ُيْفَتَرٰى َولَٰ

[سورة يوسف، من اآلية: 94 إلى اآلية: 111]

نشاط الفهم وشرح المفردات

شرح المفردات والعبارات

فصلت العير: فارقت مصر.

تفندون: تكذبون وتسفهون.

إنك لفى ضاللك القديم: لفي خطئك القديم.

البشير: من جاء بالقميص وهو أحد إخوة يوسف.

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


فارتد بصيرا: رَجع وعاد إليه بصره.

أعلم من ا� ما ال تعلمون: يقينه بصدق رؤيا يوسف.

على العرش: على الكرسي الذي يجلس عليه العظماء.

آوى إليه أبويه: ضم إليه أبويه شفقة وبرا بهما.

وخروا له سجدا: سجدوا له تكريما ال عبودية.

أن نزغ الشيطان: غوى وسعى بينهم باإلفساد.

يمكرون: يحتالون ويخططون للتخلص من يوسف.

غاشية من عذاب ا�: نقمٌة ومصيبة تصيبهم.

بغتة: فجأة.

ال يرد بأسنا: ال ُيرد عذابنا وبطشنا.

عبرة ألولي األلباب: موعظة وتذكرة ألصحاب العقول.

المعنى اإلجمالي للشطر القرآني

تتحدث آيات هذا الشطر عن رجوع البصر إلى يعقوب عليه السالم بفعل قميص ابنه، واستغفاره ألبنائه بعد اعترافهم بذنبهم، وخروج أل

يعقوب من فلسطين إلى مصر استجابة لطلب يوسف عليه السالم، وتحقق رؤياه بسجود األبوين واإلخوة له، وحلول األنس بعد الكدر،

ثم تختم السورة الكريمة بتوجيه األنظار إلى عجائب الكون الدالة على القدرة والوحدانية، وما في قصص القرآن من العبر والعظات.

المعاني الجزئية للشطر القرآني

المقطع األول: اآليات 94 – 98

رجوع البصر إلى يعقوب عليه السالم بفعل قميص ابنه، واستغفاره ألبنائه بعد اعترافهم بذنبهم.

المقطع الثاني: اآليات 99 – 100

خروج أل يعقوب من فلسطين إلى مصر استجابة لطلب يوسف عليه السالم، وتحقق رؤياه بسجود األبوين واإلخوة له.

المقطع الثالث: اآلية 101

مقابلة يوسف عليه السالم نعم ا� عليه بالشكر وطلبه من ا� حسن الخاتمة.

المقطع الرابع: اآليات 102 – 111

إثبات نبوة المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص وتثبيت فؤاده، ودعوته سبحانه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص االعتبار بما حدث لألنبياء ولألمم السابقة التي كذبت الرسل

واألنبياء.

الدروس والعبر المستفادة من اآليات

العفو والتسامح من خصال المؤمنين الصالحين.

رؤيا األنبياء حق ووحي من ا� تعالى.

الصبر والتقوى من أسباب تفریج الكرب.

االقتداء بسيدنا يوسف عليه السالم في بره بوالديه، وحسن معاملته إلخوته وأهله.

قصة يوسف عليه السالم من أدلة نبوة محمد صلى ا� عليه وسلم.

قصص األمم السابقة عبر وعظات ألولي األلباب.

الحرص على تالوة القرآن الكريم واالهتداء بهديه.



القيم الواردة في اآليات

التقوى.

الصبر.

العلم.

الحلم.

الصفح.

العفو.

الرحمة.


