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 ليس من الضروري أن تقرأ املقدمة !
 

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل...
ن حضد  بصدم   مقولة "البالغة العربية الجديددة" ححدلول   

دءوب مالمدددددر حبددددددور ببيعدددددد ا حسددددد    مالمددددددر رو  الجرجددددددل   
الوثّلبددة  حددو آددحر لآددلة المعرآددة الجملليددةا مح لددة  علددى ا صددللةا 

 ومشرلبة  إلى الحجديد واإلبداع.
وهددد  حقدددوم بدددللا مدددن ادددالل اسدددح  ل  البالغدددة ا صددديلةا 

علدة الرو  إليهدل مدن ادالل إعدلدة الدروابب بي هدل وبدين ال قدد  مدن وا 
جهددةا وآددحر ا بددواب علددى مصددلريعهل علددى رنيددة   شددمل للددد    

 رنية  ححس  ل  بأ مل ا وال حقف ع د حدود الجملة والجملحين.
آحلا ه  المسيرة الح  حوقف  ابوا  الجرجدل   الجريلدة 
ع ددددددهلا وحفرقددددد  بعددددددهل السدددددبل الملحفّدددددة علدددددى  فسدددددهلا والمجحدددددّرة 

إلددددى الدددددرب ا  ثددددر لمعبيلحهددددل...ا ل  هددددل اليددددوم آدددد    دددد  حعددددود 
 اعحداال  ورحلبة .
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والجميل آ  حجربة اليدوم   هدل ح بلدة مدن ال دالل  فسدهلا 
والمشدد لة لاحهددل... مددن رحددلب القددرلن ال ددريما ومددن القصددة القرل يددة 
ححديدددا ا حلددا القصددة الحدد  سدد ح  البالغددة القديمددة عددن مشددّ الحهل 

 الجمللية.
 ددل  سددرار وللددا آدد  حددد لاحدد  حملهيددل  مدد  البريددة الممحددد م

البالغة وداللل اإلعجلز إلى يوم ل هدلاا وآد  للدا مدعرب عديددةا 
 وحلجل  آ  ال فس  ثيرة.

لي    يبااا  ومل حوآيق  إال بلهللا علي  حو ل  وا 
 د. كمال أحمد غنيمأ.   
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 قراءة بالغية جديدة
 

وضددد  مالمدددر جديددددة   حلولددد  آددد   حدددلب  علدددم الوصدددول الجميدددل
آدد   للقددراءة البالغيددةا واليددوم  حددلول اسددح ملل حلددا القددراءة حببيقيددل  

 .الجل ب القصص  اللي  غفلح  البالغة العربية القديمة
 حلب علم الوصول الجميل ومن الجدير بللل ر ه ل القول إن 

بعددا الحعريفددل  القديمددةا مددن للددا قولدد  عددن حعريددف قددد صددحر 
حقيقدددة إن حعريفددد  قدددد  صدددلب   قصدددلنا  مدددل والالصدددفدي للج دددلس  "

ال ق  ا ول  آهو     لم ُيشر إلدى ضدرورة اادحالف المع دى بدين 
المحملثلين من ال الما معحمدا  على آهم ال لس  ن اقحصلر الحملثل 
علدددى الحدددروف يع ددد  الداللدددة علدددى االادددحالف آددد  المع دددىا وقدددد 

 شددا  شددلر إلددى للددا آدد  اعحراضدد  علددى حعريددف ابددن ال حويددةا وال
 ن اإلشددددلرة ضددددرورية لحأ يددددد الفهددددم ودقحدددد . و مددددل الدددد ق  الثددددل   
آيحمثل من وجهة   ري آ  اححواء حعريف  على  وع  غير معحّد ب  
مددن الج ددلس هددو الج ددلس المع ددويا وللددا آدد  قولدد     و بمملثددل 
يددرادف مع ددل  ممددلثال  لاددر   مددل  ا معحبددرا   ن القددول    مددر ع دديم 

  إلا  راد  الليدددف  آعددددل إلدددى مدددل يرادآددد  ح هدددر اللوثدددة م ددد  بل سدددد
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 ا سد ا مشيرا  إلى  هدور للدا آد  الشدعر دون ال ثدر. وآد  للدا 
ح لدددف واضدددرا اصوصدددل   ن جمدددلل الج دددلس  دددلب  مدددن موسددديقل . 
والغريدددب  ن لالقدددة الصدددفدي قدددد  بددد  للددداا ول دددن يبددددو  ن عقلددد  
اللي اعحمد الحسلسل الم بقد  والرغبدة آد  حشدد المعلومدل  دآعد  
إلدددى اعحبدددلر  ضدددمن حعريفددد ا آقدددد قدددلل آددد  حعليقددد  علدددى الج دددلس 

 ".المع وي  "قل   ال يافى مل آ  هلا من الح لف والحعسف
برقل سهلة للحمييدز بدين  علم الوصول الجميل  حلب وقّدم

لحمييدددز بدددين مفدددردا  قدددد حادددحلب علدددى المحلقددد ا مدددن للدددا بريقدددة ا
ة آ  المشب  بد  الحدقي والحصريحية من االلاالسحعلرحين الم  ية 

واعحبلر  هو ر يزة الحمييزا آإن وجدد  المحلقد  مدل ورا صدراحة آد  
ن وجددددد  مافيددددل   دلّدددد  -االسددددحعلرة  ل دددد  االسددددحعلرة حصددددريحيةا وا 

 . ل   االسحعلرة م  ية -علي  صفة من صفلح   و  ثر من لثلر 
المحلقد  إلدى  صدل المصدبلر علم الوصدول الجميدل ب  و 

 ليدددة دالدددة علدددى الافدددلءا و دددأن االسدددحعلرة آددد   لمدددة  م  يدددة ا آلل 
الم  يدددة هددد  االسدددحعلرة المافيدددة اعحمدددلدا علدددى افدددلء المشدددب  بددد ا 
وآ  المقلبدل االسدحعلرة حصدريحية اعحمدلدا علدى الحصدرير بللمشدب  

 ب .
بسديبة  ه لا قلعدة لهبية ن  علم الوصول الجميل وبين
الحشددبي  القدددرة علددى الحمييددز بددين  وجدد  الجمددلل آدد   حمدد ر المحلقدد 
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واالسددحعلرة مددن اددالل الحمييددز بددين المشددب  والمشددب  بدد  مددن حيددف 
 اعحبلر الواحد م همل حسيل   و مع ويل .

ححمثددل هددل  القلعدددة آدد  حقيقددة علميددة قللمددة علددى اعحبددلر  
 ن حمييددددز المددددلدي المحسددددوس ي ددددون مددددن اددددالل إحددددد  الحددددواس 
 الامسددددة  السددددم   و البصددددر  و الشددددم  و الحددددلوة  و اللمددددس.  مددددل
المع ددددوي  و المعقددددول آهددددو مددددل ال يم ددددن إدرا دددد  بإحددددد  الحددددواس 

 الامسة.
ويم ددددن مددددن اددددالل هددددلا الفهددددم السددددهل إدراا العالقددددل  الجملليددددة 
القللمة بين المشب  والمشب  ب  وآدة قلعددة الحبلديدل والحواآيدةا مد  
اال حبل  إلى محغيدر لادر هدو اإل سدلنا الدلي يبدرز دور  آد  ححديدد 

وحددد  آدد  المشددب  بدد ا   دد  يمدد ر المشددب  بدد   سددر الجمددلل إن ُوجددد
شاصددية العلقددلا  مددل إن ُوجددد آدد  برآدد  الحشددبي  آيصددبر حشددبيهل 
لعلقل بعلقلا ويعلمل معلملة المحسدوس آي دون حشدبيهل لمحسدوس 
بمحسوسا و للا إن ُوجدد آد  جل دب المشدب  وحسدب حدم الحعلمدل 

حيددددف إن سدددددر جمددددلل حلدددددا ا سدددددرار . معدددد  علدددددى   دددد  محسدددددوس
ة ي مددددن آدددد  االعحمددددلد آيهددددل   ثدددر مددددل ي ددددون علددددى حبددددلدل الجملليددد

المددددر ل  مدددن ادددالل اال حقدددلل مدددن مسدددحو  إدرا ددد  إلدددى مسدددحو  
إدرا دددد  لاددددر  مددددن المع ددددوي إلددددى المددددلديا  و مددددن المددددلدي إلددددى 
المع ويا  و مدن المع دوي والمدلدي إلدى العلقدل... ولعدل الحوضدير 
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آد  المسدحو   هو  قلهل جملال من هلا البلب  ن الحشبي  ي ل آيد 
اإلدرا    فسد ا ويبقدى معحمددا آقدب علدى جمدلل وجد  الحشدلب  بدين 
بددددرآين محغددددليرين آدددد  ا صددددلا بي مددددل حجمدددد  حلددددا ا سددددرار إلددددى 
"الحشددلب  بددين بددرآين محغددليرين آدد  ا صددل"  ددونب المشددب  والمشددب  

 ب  من مسحويين إدرا يين ماحلفين  يضل.
 

القدددددامى  لراء العلمددددلء علددددم الوصدددول الجميددددل وقدددد  ددددلق 
بددداء  ال بددلر آدد  موضددوعية علميددة وم بقيددة محليدددة آدد  البددر  وا 

آددد  ابدددن ا ثيدددر  الدددر يا مدددن للدددا قولددد  آددد  معدددرا م لقشدددة ر ي
بلبددل  مسددحقال    دد  مددن بددلب  ا حقددلد اعحبددلر رد العجددز علددى الصدددر

وآي  مل يحميدز عدن الج دلس مدن حيف قلل  " الج لس آ  مع م .
على  وع مدن اللف دين الم دررين وهدو ثالثة وجو ا ا ول  اححوال  

ليس من الج دلسا والثدل    ن  سدة حرحيدب الج دلس ومدل  لحدة بد  
مدد ر هددلا البددلب ميددزة إضددلآيةا يم   ددل  ن  قددّدر لهددل قيمددة الحميددزا 
ال مدددددل الفدددددرة بدددددين القلآيدددددة  و ن  فردهدددددل بلسدددددم وع دددددوان مسدددددحقلا وا 

ف ل دن اادحال -ع دد ل–والسج  والحصري  والحشبير؟ آ لهل سج  
والوجدد  الثللددف   الحسدمية  شددلر إلددى آددروة مميددزة لهددل عددن بعضددهل.

 ن الحصدد يف لهددل  المحسددّ ل  شددأ   شددأن ال ثيددر مددن الحصدد يفل  
ا دبيددددة والبالغيددددة وال قديددددة ال يعددددّد حصدددد يفل  قللمددددل  علددددى الفصددددل 
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والحسدددم ال هدددلل ا  ن اللحمدددة العضدددوية حبقدددى قللمدددة آيمدددل بي هدددل. 
مميددزةا  الفهددما واال حبددل  لجملليددل وي ددل للحصدد يف شددرف محلولددة 

الح  حادم المحدلوة الحدللة ا وحفيدد  الجملليل  ا حلاوآروة دقيقة
 ."المحلق  الواع ا وحُبّصُر ال لحب الواعد

 
 ن يصدل إلدى لراء   ثدر  علم الوصول الجميدل  مل حلول

دقددة ع ددددمل ااحلدددف العلمدددلء ال بددلرا مدددن للدددا اادددحالف السددديوب  
عدللى  "ثدم قسد  قلدوب م مدن بعدد للدا آهد  قولد  حوالزر ش  حول 

ن مددن الحجددلرة لمددل يحفجددر م دد  ا  هددلر   للحجددلرة  و  شددد قسددوة وا 
ن م هدددل لمدددل يهدددبب مدددن  ن م هدددل لمدددل يشدددقة آيادددرو م ددد  المدددلء وا  وا 

حشدددددبي  مع دددددوي  هدددددوعدددددّد الزر شددددد  الحشدددددبي   حيدددددفاشدددددية اهلل"  
سدوة بمع ويا معحمدا آ  قول  على اعحقدلد   ن الحشدبي  قدللم بدين ق

القلوب وقسوة الحجلرةا بي مدل لهدب السديوب  إلدى اعحبدلر الحشدبي  
قللمل آيهل على حشبي  محسوس بمحسوس على  سلس  ن الحشبي  

قددول الزر شدد  "  حيددف قددلل .وهمددل حسددّيلن بددين القلددوب والحجددلرةا
آيددد    دددر  ن قسدددوة الحجدددلرة ليسددد   مدددرا مع ويدددل بدددل هددد  صدددفة 

حهل وصدددالدحهلا آدددال ُيعدددّد حسدددية آددد  الحجدددلرةا حبدددين درجدددة صدددالب
الحشبي  بين مع وي ومع دويا وقدول السديوب  آيد    در  ن قسدوة 
القلددددوب ليسدددد  حسددددّية  بددددل إن المددددراد بددددللقلوب ه ددددل مع ددددوي  ن 
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القلدددوب هددد  مدددوبن العلبفدددة واال فعدددلل ال القلدددوب الم سدددوجة مدددن 
لحم ودم. ولدللا قدد ي دون مدن ا صدوب ال  در إلدى الحشدبي  علدى 

ي ومدلدي محسددوسا آي دون هدو  قددرب للحجسديم م دد    د  بدين مع ددو 
 ."للحوضير

حعريدف الصدفدي للح دلس  حلب علم الوصدول الجميدل  و لق 
والحقيقدددة إن حعريفددد  قدددد  صدددلب   قصدددلنا  مدددل الددد ق  حيدددف قدددلل  

ا ول  آهدددددو   ددددد  لدددددم ُيشدددددر إلدددددى ضدددددرورة اادددددحالف المع دددددى بدددددين 
لر الحملثل المحملثلين من ال الما معحمدا  على آهم ال لس  ن اقحص

علدددى الحدددروف يع ددد  الداللدددة علدددى االادددحالف آددد  المع دددىا وقدددد 
 ا وال 2 شددلر إلددى للددا آدد  اعحراضدد  علددى حعريددف ابددن ال حويددة 

 شا  ن اإلشلرة ضرورية لحأ يد الفهم ودقح . 
و مل ال ق  الثل   آيحمثل من وجهة   ري آ  اححواء حعريف  

المع دويا وللدا على  وع  غير معحدّد بد  مدن الج دلس هدو الج دلس 
آ  قول     و بمملثل يرادف مع ل  مملثال  لادر   مدل  ا معحبدرا   ن 
القدددول    مدددر ع ددديم ح هدددر اللوثدددة م ددد  بل سدددد  إلا  راد  الليدددف  
آعدددل إلددى مددل يرادآدد   ا سددد ا مشدديرا  إلددى  هددور للددا آدد  الشددعر 

                                                 

الصفدي  صال  الدين اليل بن  يباا ج لن الج لسا بيرو ا دار ال حب   2 
 .41ا العلمية
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دون ال ثر. وآ  للا ح لدف واضدرا اصوصدل   ن جمدلل الج دلس 
قل . والغريب  ن لالقة الصفدي قد  ب  للداا ول دن  لب  من موسي

يبدددو  ن عقلدد  الددلي اعحمددد الحسلسددل الم بقدد  والرغبددة آدد  حشددد 
المعلومددل  دآعدد  إلددى اعحبددلر  ضددمن حعريفدد ا آقددد قددلل آدد  حعليقدد  
علددى الج ددلس المع ددوي  "قلدد   ال يافددى مددل آدد  هددلا مددن الح لددف 

  .3والحعسف" 
ر ممددل يلحددة بهددلا ال ددوعا ولعددل الج ددلس بددللحلمير دون الحصددري

آقددد عددّد  ميددثم البحرا دد  مددن   ددواع الج ددلس ال ددلق ا ومثّددل لددللا 
بدللقول  "ُحلقدد  لحيدة موسددى بلسدم "  ي بموسددى الحالقدةا و ددللا 
مددل عددّد  البحرا دد  مددن المصددّحفا وقصددد بدد  حشددلب  ال لمحددين آدد  
ددّزاا آصددلر قصددلُر  الاددب دون اللفدد ا ومثّددل لدد  بددللقول  "غددّرا عص

  .1اا آلا ب آلحص ب آصعلصاا آّعل بهلا ُحهد " للا للّ 
ال يافدددى مدددل آددد  للدددا مدددن ابحعدددلد عدددن علدددة الج دددلس    لدددوق

والح مددة م دد ا للددا   دد  يقددوم علددى حشددلب  ال لمددل  لف ددل وصددوحلا 
مد  ااحالآهدل مع ددىا وسدر جمللد  اإلثددراء الموسديق ا و دل للددا ال 

را يححقدددددة بللج دددددلس المع دددددويا والج دددددلس بدددددللحلمير دون الحصدددددري
                                                 

 82  الصفدي  ج لن الج لسا 3 

  البحرا     ملل الدين ميثما  صول البالغةا ححقية  عبد القلدر حسينا قبرا 1 
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والج ددلس بللحصددحيفا وال يصددّر  ن حسددمى حلددا ا شدديلء ج لسددل   
إال من بلب الج لس ال لق ا مثل  "آصلر ُقصدلر" حيدف ااحلدف 

 الحرف ا ول آقب آ  ال لمحين.
ميدددددثم البحرا ددددد  آددددد   علدددددم الوصدددددول الجميدددددل  حدددددلب و دددددلق         

  علددى 1وقددد  ورد ميددثم البحرا دد  البيحددين الج ددلس الحددلما حيددف قددلل  
آيهمددددل  ددددوع مددددن   ددددواع الج ددددلس ال ددددلق ا علددددى  اعحبددددلر  ن الج ددددلس

  . وال ُيعّد للا صحيحل على اعحبلرين  2 سلس الحشلب  اللف   آقب 
 ولهمدل إن قصدد  ن الحشدلب  اللف د  وقد  بدين  لمحد   الجدلما والجدلم  
و الهمددددل بمع ددددى ال دددددأس  آقددددد حددددددال ال لمحددددلن آددددد  مجددددلل الددددددرس 

 ددددرار ال الج ددددلسا  ن الج ددددلس يححقددددة البالغدددد ا ل ددددن مددددن بددددلب الح
بلاحالف المع دى بدين ال لمحدين المحشدلبهحين لف دلا والح درار لد  مدل لد  
وعلي  مل علي  آ  الدرس البالغ ا وهدو بللحأ يدد موضدوع لادر غيدر 

 موضوع الج لس. 

                                                 

   البيحلن همل  1 
  ل م قد  ال الجل

 ل اللي ضّر مدير الدم
 

 
 مب وال جلم ل ل
 جلمص لو جلمل ل

 
 
 .47  البحرا  ا  صول البالغةا 2 



 

14 

 

 

 

واالعحبدددددلر الثدددددل   هدددددو قصدددددد  الج دددددلس بدددددين  جدددددلم ل دددددل  و جلمل دددددل  
المفدروةا ولعلد  ر   آد   دون  واصوصل   د  مد ر هدلا الج دلس اسدم

الموض  الثل   يح دّون مدن  لمحدين  قصدل ال حملمدلا ولعل دل   دل  واآقد  
الدددر ي لدددو  ن ال لمحدددين ااحلفحدددل عدددن الموضددد  ا ول مدددن حيدددف  دددوع 
الحددددددروف  و شدددددد لهل  و عددددددددهل  و حرحيبهددددددلا ل ددددددن  ددددددون ال لمحددددددين 
ححبلبقددددلن صددددوحيل مدددد  الموضدددد  ا ولا آددددال مجددددلل العحبددددلر وجددددود 

ل ق . ويم   ل القول  إن الج لس ه دل ج دلس حدلم مفدروة ال ج دلس ا
  لق  مفروة 

وه ددلا اعحبددلر ثللددف ال  جددد بدددا مددن اإلشددلرة إليدد  هددو  ن ميددثم لددم 
يحبدد  الحقسدديم المعددروف مددن حيددف الدد ق  وال مددلل آدد  الج ددلسا 
وعددددددّد للج ددددددلس ثمل يددددددة وجددددددو ا وزاد عليهددددددل آدددددد  مبحددددددف مسددددددحقل 

  الج ددلس آدد  مددل ل ر ددل  ومددل س فّصددل  االشددحقلة. ولعددل بلددورة وجددو 
مددن  شدد لل الج ددلس الحددلم و شدد لل الج ددلس ال ددلق  وآددة حصددور 

 ال ثير من العلملءا   ثر دقة وحمييزا.  
 

الاروو عن ال مب  علم الوصول الجميل  حلبوقد حلول 
البالغ  السللد حدريجيل من االل بر  معبيل    ثر احسلعل 

ن جمل  آقب  مل  لن آ  حسحوعب ال   بمجمل  ال جملة م
السلبةا من للا بر  الصورة ال لية   وع من   واع الصورة 
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باالف الصور البيل ية المعهودة المحصورة آ  الحشبي  
يم ن واالسحعلرة وال  لية والمجلز. وقد قلل ال حلب آ  للا  "

القول إن الصورة الجزلية  ل  حسيبر على الفهم البالغ  القديم 
د مبدعي  إلى حدود العبلرة ولم ححجلوزهل بسبب اللي وصل  جهو 

جمود من جلءوا بعدهما و ر  آ  هلا المجلل ضرورة اإلشلرة 
إلى بالغة جديدة اححض هل ال قد آ  غفلة من البالغةا من للا 
الصورة ال لية الح  ححرا م آيهل الجملليل  على مدار ال   ال 

مر بة ه  الصورة الو  على مدار جملة صغيرة ه ل  و ه لا.
مجموعة من الصور الجزلية المحراببةا يو فهل الشلعر  ن 
الصور الجزلية ال حسحبي   ن حسحوعب علبفح  وآ رح  بصورة 

د   بر مح لملةا واصوصل  إلا  لن الموقف على قدر من الحعقي
 ".من  ن حسحوعب  صورة جزلية

يم   دل الحوسدد  آد  معدرا اإلضدلآة   علدم الوصدول الجميدل للوقد
ال  ر إلى الج لس ل را  يشمل   ثر من  لمدةا لي دون "ج لسدل آ  

 اآددد  الشددددالد ياحدددلر القلدددة سدددالمة المددد ه حر يبيدددل"ا مثدددل القدددول  "
". آفيدد  ه ددل ج ددلس حر يبدد  السددالمة بي مددل ياحددلر ال ثيددرون مدد ه 

 دددلق  بددددين "سددددالمة المدددد ه " و"مددد ه  السددددالمة"ا آددددللحروف آدددد  
ن حددد ف الدد ق  آيهددل بددلاحالف الحددر يبين هدد  الحددروف  فسددهلا وا 

حرحيبهلا والمع دى آيد  اادحالف يصدل إلدى حدد الح دلقا والمفلرقدةا 
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بين مع ى الثبل  والجدر ة علدى الحمسدا بدللحةا ومع دى اال حدراف 
 والجبن آ  إ هلر اال حسلب إلى الحة. 

آددد  معدددرا المفلضدددلة بدددين  علدددم الوصدددول الجميدددل للوقددد
المشددب  بدد   قددو  لدديس آدد  ا صددل  ن ي ددون المشددب  والمشددب  بدد   

آددد  الصدددفة مدددن المشدددب ا مدددن  دلدددة للدددا قولددد  حعدددللى   "وقدددل رّب 
 ا آللرحمددة اإللهيددة  آضددل ب ثيددر 1ارحمهمددل  مددل ربيددل   صددغيرا" 

مددن رحمددة ا بددوينا وبلددب مشددلبهة رحمددة اهلل لرحمحهمددل الب همددل 
آدد  بفولحدد  مددن بددلب حقريددب شدد ل الرحمددة ال   ثددرا و  هددل  آضددل 

 اإل سلن آ  الحيلة المعيشة.  رحمة يم ن  ن يلمسهل
ثبددُل  ومددن للددا قولدد  حعددللى  "اهلل  ددور السددملوا  وا را مب
 ددور   مشدد لة آيهددل مصددبل  المصددبل  آدد  زجلجددة الزجلجددة  أ هددل 

 ا آ دددور اهلل ال يدا يددد   دددور مشددد لة وال  و دددب وال 2 و دددب دري" 
  جم. 

وقد يحمل البعا للا على  و   مدن البدرد والع دس  و 
مقلوبا ل ن للا ال يلغد  الح ويد  الدلي  ن دد عليد  ه دلا الحشبي  ال

وهو  ن المشب  ب  ليس بللضرورة  ن ي دون هدو آد   دل الحدلال  

                                                 

 .24  اإلسراء  1 
 .35  ال ور  2 



 

17 

 

 

 

ا آضدددل  و ا قدددو   و ا  ثدددر حميدددزا.  مدددل  ن حميدددز  ال دددلهر آددد  
مجلل  مل ال يع   حميز  الحلم على المشب ا آل سد ليس بللضدرورة 

وال القمددر هددو المفضددل   ن ي ددون المفضددل علددى الببددل الشددجلع 
 على الفحلة الحس لء 

ولعددل آدد  للددا دليددل علدددى قددول مددن قددلل بفضددل المحقددددم 
على المحأار آ  الصالة اإلبراهيميدةا حيدف ال ُيوجدد آد  مشدلبهة 
الصددددالة مددددل يجددددزم بددددر ي دون لاددددرا ويعّضددددد هددددلا الددددر ي  و لاا 

 مواض   ار  من ا دلة الشرعية.



 

18 

 

 

 

 

 جديدة قراءة بالغية 
 )عليه السالم( يف سورة يوسف

 
   :معجزة القرآن

يعّد القرلن معجزة ال ب  محمد صلى اهلل علي  وسلما وهو  
الم ّزل على قلب  المحعّبدد بحالوحد  مدن  ول سدورة الفلححدة إلدى لادر 
سورة ال لس. وقد  لن لحلا المعجزة  ثر ع ديم آد   فدوس محلقيد ا 

مددر بددن الابددلب وحددوّل  الوليددد بددن المغيددرة ولعددل ح ليددة إيمددلن ع
اوآل من اإليملن من الداللل الواضدحة علدى بالغدة القدرلن وحجدم 
حأثير  الجملل  السلحر على  فوس ال لس. ل دن اال حفدلء بللحدديف 
عن جملليل  القرلن المنثرة ودالالحهل على العرب البلغلء آ  حلدا 

جددزة  سددملوية مسددحمرة الفحدرة يح ددلآى مدد  الفهددم ا عمددة للقددرلن   مع
 ّن ححدّدي  وللدا ا ثر  من للا الحين إلى يوم القيلمدةا وال شدّا "

إعجدلز القدرلن   بدر مدن  العرب هو جزء من للا اإلعجلزا ول دن
 للاا     إعجلز ممحد آ  ححدي البشرية إلى  هلية  جيللهل على

ارحقدددد  ا مددددم بف و هددددل ا دبيددددةا  الصددددة بعددددد  ن... وجدددد  ا را
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 آد  ححليدل هدلا الابدلب و در د  ع محد  وابدر  علدىوحعمقد  

  .1"  لواة ا مم والرق  بهل  حو  هداآهل الم شودة
ولعل معرآة جملليدل  اإلعجدلز آد  القدرلن ال دريم ححبلدب  

م ددل البحددف الدددالما وحفددحر  ملم ددل لآلقددل   وسدد  و رحددب مددن االح ددلء 
ةا  علددددى محددددلوال  البالغددددة العربيددددة القديمددددةا الحدددد  جددددلء  مح ددددلثر 

مدلم عبدد القدلهر وحجمع  بعد للا مثل حبل  المبر آ   حب اإل
بعد ا يقول سديد قبدب آد  للدا الصددد  "لقدد  الجرجل   ومن جلء

 وشدددا  ن يصدددل  عبدددد القدددلهر الجرجدددل    إلدددى شددد ء آددد   حلبددد  
داللل اإلعجلز لوال  ن قصة المعل   وا لفل   ل  حاليل ل  من 

ثيدددر ممدددل  دددلن وشدددي ل  ن  ول ال حدددلب إلدددى لادددر ا آصدددرآح  عدددن  
يصل إلي ا ول    على الرغم من للا  لن   فل حسدل مدن  دل مدن 
 حبدددددوا آددددد  هدددددلا البدددددلب علدددددى وجددددد  العمدددددوما ححدددددى آددددد  العصدددددر 

 . 2الحديف " 

                                                 

والسنال الغللبا موق   آ  القرلن ال ريم   الم لصرة  عبلسا الابلب ا دب 1 
 دهشة 

 http://www.dahsha.com.   وا صوب القول   بوصف  معجزة  بدال من
 القول   معجزة .

ا 9  قبب  سيدا الحصوير الف   آ  القرلنا القلهرةا دار المعلرفا ب 2 
 .29 ا 1980 

http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=26264
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 :البنائية

وصلر من البده  القدول بوقدوف البالغدة العربيدة القديمدة  
ع د حدود جملليدل  الجملدة والجملحدينا بعيددا عدن الرنيدة الشدلملة 

الواحدا وال صو  المحعددةا وللا مل بد   يعرف بللحفسير  لل  
الب لل . وبدد  ال دلس يححددثون عدن  ب يدة السدورة الواحددةا مدن للدا 

  من حيف ا ش لل  ححال السورة واحدا  من ا ب ية الحلليةالقول  "
الب دددددلء ا آقددددد ا وهدددددو  ن حبدددددد  السدددددورة بموضدددددوع وحادددددحم  -

 وعل  المح وعة.بللموضوع لاح  عبر سلسلة من الموض
الب ددلء البددول ا وهددو  ن حبددد  السددورة بموضددوع ححدددرو آدد   -

 عرض ا بحيف ُياحم الموضوع م   هلية السورة.

الب ددددددلء المقبعدددددد ا وهددددددو  ن حبددددددر  السددددددورة جملددددددة مددددددن  -
الموضددوعل . ح هدد   ددل واحددد  م هددل بعيددة  و   ثددر حح ددّرر 

فبأأأأأأأأبك آ ء ربكمأأأأأأأأا آدددددددد  المقددددددددلب  جميعددددددددل ا مثددددددددل  
  . "...1تكذبان

 
 

                                                 

 ا موق  السراو  آ ية آ  قص  القرلن دراسل   البسحل    محمودا 1 
 http://www.alseraj.net ولية "آبأي  لالء رب مل ح لبلن" من ليل  سورة . 

 الرحمن.

http://www.alseraj.net/a-k/Qran/dirasat/fehrs1.htm
http://www.alseraj.net/a-k/Qran/al-tafseer/01/a10.htm
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 :القصة القرآنية
وبددد  الحددديف عددن  ددواهر ب لليددة آدد  القددرلن بسددور  الماحلفددة مثددل 

المسدلحة الحد  شدغلحهل القصدة القرل يدة " الم الشدي  آضدل عبدلس  
مددن  حددلب اهلل  ل دد  مسددلحة واسددعةا مددل   ددن  ن موضددوعل  لاددر 

يقدددل   دددلن لددد  مدددل  دددلن للقصدددة مدددن  صددديبا آللقصددد  القرل ددد  ال
الرب  إن لم يزد قلديال ا  الحيز اللي شغل  من  حلب اهلل حعللى عن

آددإلا  ددلن القددرلن ثالثددين جددزءا ا آددإن القصدد  يبلدد  قرابددة الثمل يددة 
  .1الاللد"   جزاء من هلا ال حلب

وببيعدددة القصدددة القرل يدددة حاحلدددف مدددن حيدددف الفحدددو  عدددن  
القصدد  الف يددةا للددا  ن القصددة الف يددة حعحمددد علددى الايددللا وآدد  

لايددددلل  بددددل ُعرآدددد   حسددددن ا حددددوال علددددى المددددزو بددددين الحقيقددددة وا
جملليدددل  السدددرد القصصددد  المعحمددددة علدددى الواقددد  بأسدددملء  ادددر  
مثل السيرة اللاحية والسديرة الغيريدةا والقصدة القرل يدة حسدحمد ملدحهدل 
وح ليحهددل مدددن وقدددلل  حلريايدددة غفددل ع هدددل ال دددلس وعلدددم بحفلصددديلهل 

ي بغددددد   ن يرحدددددلب آيددددد   القصددددد  القرل ددددد  صددددددة  لددددد  الاهلل. و"
مأأا ريددب آيدد    مددل ل ددر آدد  هددلا ال حددلب الددلي المرحددلبا   دد  إ 

                                                 

ر   عبلس  د. آضل حسنا القص  القرل    إيحلن  و فحلح ا عملنا دا1 
 .10ا 1987ا 1الفرقلنا ب
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كأأان حأأديثات يفتأأر  ولكأأن تصأأديق الأأذك بأأين يديأأ  وتفصأأيل كأأل 
نحن نقصُّ عليأ  نبأبهم ا شيء، وهد  ورحمة لقوم يؤمنون

  .  "1بالحق  
وقددد  ّ ددد ل ددل اهلل سددبحل   وحعددللى للددا آدد    ثددر مددن ليددة 

مدن للدا قولد  جلء  قبل  و بعد قص  ا  بيلء وا مم السدلبقةا 
نحن نقص علي  أحسأن القصأص بمأا آ  مبل  سورة يوسف  

ن كنأأت مأأن ابلأأ  لمأأن ال أأافلين  ا  2أوحينأأا إليأأ  هأأذا القأأرآن وان
ذلأ  مأن أنبأاء ال يأح نوحيأ  ويقول بعد ا حملل  قصة يوسف  

 ا وحلحقد   3إلي  وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون
حد  حلدا القصد   و ا  بدلء الحد  اآليحلن بللحأ يد علدى مصددر و 

ال يعلمهددل  حددد  و ال يعلددم ال ثيددر مددن حفلصدديلهل الدقيقددة  حدددا  مددل 
حلحقيددددلن علددددى عدددددم معرآددددة ال بدددد   صددددلى اهلل عليدددد  وسددددلم لحلددددا 
ا حددداف الحقيقيددةا   دد  لددم ي ددن موجددودا ع ددد حدددوثهلا و  دد  لددم 
يبلدددد  عليهددددل قبددددل  ددددزول القددددرلن بهددددل آقددددد  ددددلن غيددددر عددددللم بهددددل 

فلصدديلهلا ومددن الواضددر آدد  اآليحددين الحأ يددد علددى حدددوف حلددا وبح

                                                 

 .22  عبلسا القص  القرل   إيحلن  و فحلح ا 1 
 .3  سورة يوسف  2 
 .102  سورة يوسف  3 
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ن لددددم يشدددهدهل  حددددد آددد  ا زم ددددة  القصددد  علددددى  را الواقددد ا وا 
 الحللية لحدوثهلا آ فى بلهلل شهيدا.

ن المددددددددرء ليعجددددددددب ممددددددددن يحددددددددلولون حصددددددددوير القددددددددرلن   وا 
وجملليلحدددد  بصددددورة الفددددن البشدددددريا و ن ياضددددعوا الدددد   القرل ددددد  

ون  مراعددلة اصوصددية القددرلن ال ددريما ل  ريددل  بالغيددة و قديددة د
للددا  ن "القدددرلن لددديس ب حددلب قصددد ا بدددل  حددلب دعدددوة وحشدددري ا 
ن ورد  آيدددد  بعددددا قصدددد  ا مددددم السددددلبقةا آإ مددددل آدددد  سدددديلة  وا 
الدعوة إلى اإليملن والحوحيد. ومن ه ل ي بغ   ن ي ون ال  ر إلى 
القصددددة القرل يددددة ماحلفددددل عددددن القصددددة ا دبيددددةا إل القصددددة القرل يددددة 

  للحلوة ا دب   و للمحعةا بل ه  آريدة آ  بلبعهل وغليحهل ليس
 ا والحلوة الجملل  للقصدة القرل يدة  دلب  مدن جملليدل  1وح وي هل" 

السدرد القصصد  الحد  ال حع د  مبلقددل آ يحهدل وبعددهل عدن الحقيقددة 
والواقدددد ا  مددددل ي بغدددد  وضدددد  ا مددددور آدددد   صددددلبهل الحقيقدددد ا  ن 

 بدر آد  حرسدي  حلدا الجملليدل ا الحد  القصة القرل ية لهل الدور ا 
اسددحفلد  م هددل القصددة الف يددةا يقددول الددد حور محمددد عبددد المبلددب  

ويجددب  ن ي دددون آددد  الدددوع   ن الروايددة ع ددددمل حسدددحعين بللسدددردا "

                                                 

حسلن  حملما البيلن آ  روال  القرلن  دراسة لغوية  سلوبية لل   القرل  ا   1 
 .353ا 2000ا 2القلهرةا عللم ال حبا ب
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ل بميراف بويدل مدن الح د  الدلي جدلء  مدن حسحعين ب  وهو محمّ 
  .1" الشفلهة آ  المرويل  الدي ية وغير الدي ية

إلددى حو يددف مصددبلر الجمددلل بدددال مددن  ل  الدراسددة  هددوقددد احجهدد
الفددن حرصددل علددى ح زيدد  الدد   القرل دد  مددن حو يددف مصددبلحل  
حقحرن بللجهد البشريا آللفن جهد جملل  بشدريا  مدل الجمدلل آهدو 
مصددددبلر   ثددددر عموميددددة  ن الجمددددلل ال يددددرحبب بللجهددددد البشددددري 

 وحسب.
 

بيد  حثال صدر واإلرشدلدا و  والقصة آ  القدرلن لهدل هددآلن 
زالة يصبر  مدل لا ع  ا سى  آناد الرسول علي  الصالة والسالم وا 

 ولدددو العدددزم مدددن الرسدددلا وقدددد وضدددر القدددرلن  الهددددآين حدددين  صدددبر
ذل  مثل القوم الذين كذبوا بآيات اهلل فااصص القصص،   قلل

لقأأأد كأأأان فأأأي اصصأأأهم عبأأأرة ألولأأأي  ا و 2لعلهأأأم يتفكأأأرون
من أنباء الرسل ما نثب ت  ي وكالًّ نقص  علا وقلل    3األلباح

                                                 

ن الح  ير والحببيةا موق  منحمر   عبد المبلب  د.محمدا حق يل  السرد بي1 
  دبلء مصر  

 http://odabaamasr.blogspot.coml.  
 176  سورة ا عراف  2 
 111  سورة يوسف  3 
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الزاويددة الحدد  حلددا إلددى القصددة مددن  وي  ددر القددرلن .  1بأأ  فأأؤاد 
ا محبو دددة  حيل دددل يقدددّ  القصدددة  لهدددلا وهدددو ححقدددة  هداآددد  العلمدددة

موصولة ا جدزاءا مرحببدل  بعضدهل بدبعاا آد  حسلسدل  ا برافا
ححى حصل إلى الحمحهلا  واحسلة يسلما السلبة م هل إلى الحق ا

ادل مدن ا حيدلن يأ آد  مع دمهدو و  .ل  را  آ  سدورة يوسدفموم   
ر وقدددد يلّمددد .مدددل يحقدددة الهددددف هلبعضدددالقصدددة بعضدددهلا  ن آددد  

ويشير إلى القصة حلميحل  ُيسحغ ى ب  عن اإلبللةا اعحمدلدا   القرلن
 . 2 مشهورة على  ن القصة معروآة

والقصددة الف يددة   ددواع ححشددلب   ثيددرا آدد  م و لحهددل الدااليددة  
آدددوارة  وعيدددة  بي هدددلا ل دددن  بدددرز الفدددوارة المميدددزة لهدددل  مددد  وجدددود

ححمثددددل آدددد  الحجددددم ب ددددل مددددل يسددددحدعي  بعددددد للددددا مددددن ااحالآددددل ا 
آل قصوصة ح لية حجم  بين الحقيقدة والايدلل يم دن قراءحهدل آد  
 قل من رب  سلعة. والقصة القصيرة بين رب  سلعة وثالثدة  ربدلع 

                                                 

 120  سورة هود  1 
   ُي  ر  بدوي   حمدا القصة آ  القرلنا موق  دهشة  2 
 p://www.dahsha.comhtt  ومن قص  القرلن الح  ورد   لملة قصة .

هود وقصة لوب و صحلب الفيل و صحلب ال هف و صحلب ا ادود... ل  هل 
 ورد  آ  مواض  ُ ار مصورة من جوا ب ُ ار.

http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=26279
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 ربدددددلع السدددددلعة. السدددددلعة. والقصدددددة يحجدددددلوز زمدددددن قراءحهدددددل ثالثدددددة 
  حلبين على ا قل.  والرواية حح ون من مجلدين  و

وحلحقددد  القصدددة القرل يدددة مددد  ا  دددواع الثالثدددة ا ولدددى مدددن  
حيدددددف الحجدددددما ومددددد  ا  دددددواع ا ربعدددددة مدددددن حيدددددف لليدددددل  السدددددرد 
القصص ا وجمللهل  لب  من جملليل  السرد القصص  المشدحر ة 

القرل ية عن القصة  م  جملليل  السرد بش ل علم. وححميز القصة
الف يددة المحضددة ببددروز المشددهد الحددواري علددى غيددر المددألوفا "إن 
دددد  هيم دددة المشدددهد الحدددواري علدددى السدددرد  مراجعدددة سدددريعة ُحري دددل مب
القصصدد  القرل دد . ومددن اصددلل  المشددهد    ددل آيدد   جددد الححددلم 
الددددزمن القصصدددد  بددددللزمن السددددرديا ويصددددير حلضددددر السددددرد هددددو 

حلقدددد  إلددددى مشددددلهد يعددددلين الوقددددلل  حلضددددر ا حدددددافا آيححددددول الم
ب فسدددد ا ي فعددددل بهددددلا ويحفلعددددل معهددددل  أ دددد  واحددددد مددددن شاصدددديل  

 . والححددلم الددزمن القصصدد  بددللزمن السددردي يحدددف 1المشددهد..." 
للددا  ن المشددهد الحددواري يددأح  آدد  محدديب  -آدد  اعحقددلدي–  سددبيل

مددن الحدددلف والح ثيدددف  الحلاددي  ا آددد   ددددرة مددن وقفدددل  الدددزمنا 
 البحف آ  جوا ب ديمومة الزمن. وللا مل سي شف 

                                                 

اصلل  السرد القصص  آ    اضر   .د. محمد مشرف يوسفا 1 
ا دراسل  2007ملرس   -ا  ي لير6العدد  مجلة حراءا القرلن ال ريما 

 إسالمية.
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 :سورة يوسف

وسدورة يوسدف إحدد  السدور الم يدة الحد  ح لولد  قصدد   
 ا " زلدددد  بعددددد سددددورة هددددودا وقبددددل سددددورة الحجددددرا وهدددد  1ا  بيدددلء 

السددددورة الثللثددددة والامسددددون آدددد  حرحيددددب  ددددزول السددددور علددددى قددددول 
  علددى السددرد 101-4 . واححددو  السددورة آدد  اآليددل  2الجمهددور" 

ل لح ليددة ال بدد  يوسددف عليدد  السددالما بمددل آدد  القصصدد  المح لمدد
للدددا مقدمدددة القصدددة و هليحهدددل. ل دددن السدددورة امحل ددد  مقدمدددة سدددورة 
و هليددددة سددددورة  قددددرب إلددددى الحعليددددة علددددى القصددددة بحمهيددددد والحمددددة. 
وسلر  السدورة بدللا وآدة ب يدة قرل يدة معهدودةا حشدحرا مد  مع دم 

أ يدددد ا والحالأأأرسدددور القدددرلن ال دددريما مدددن للدددا الحمهيدددد بحدددروف 
علدددددى صدددددفل  القدددددرلن ورسدددددللح ا وعلدددددى  ن مصددددددر  هدددددو الادددددللة 

ال علدددم لددد   -صدددلى اهلل عليددد  وسدددلم-الع ددديما و ن ال بددد  محمدددد 
آقدددد  ّ دددد  مدددرة  101بحفلصددديل القصدددة.  ّمدددل الالحمدددة بعدددد اآليدددة 

ال علدددددم لددددد   -صدددددلى اهلل عليددددد  وسدددددلم- ادددددر  علدددددى  ن الرسدددددول 
ا أمأأأرهم وهأأأم ومأأأا كنأأأت لأأأديهم إذ أجمعأأأو بللغيدددب لدددوال الدددوح   

                                                 

قبرا الشلون الدي يةا -ا الدوحة2  الصلبو    محمد عل ا صفوة الحفلسيرا و1 
 .39ا 1981ا 2ب
ا حو سا الدار 12  ابن علشور  محمد البلهرا حفسير الححرير والح ويرا و2 

 .198ا 1976الحو سية لل شرا 
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ا و شددلر  إلددى  شدد لل اسددحجلبة ال ددلس للددوح ا والحأ يددد يمكأأرون
ومأأا تسأأبلهم عليأأ  مأأن علددى  ن الدددعوة م زهددة عددن المصددلحة 

ا والحل ير بمصدير الم دلبينا والحأ يدد علدى دور ا  بيدلء أجر...
آدددد  الدددددعوة إلددددى اهللا وححميددددة  صددددر اهلل لعبددددلد ا والحأ يددددد علددددى 

ا يددددة العقيدددددة لددددد  ا  بيددددلء جميعددددل. وقددددد مصددددداقية القددددرلنا ووحد
جدددلء  حلدددا المعدددل   آددد  إبدددلر موسددديق  ا دددح م آواصدددل المقدمدددة 
والالحمدةا وا سدجم مد  مدحن القصددة  فسدهلا مد  اال حبدل  إلدى وجددود 
  مددلب  اددر  للفواصددل آدد  مددحن القصددة. ويدددور هددلا البحددف حددول 

-4ب لء السرد القصص  لح لية يوسف علي  السدالم آد  اآليدل  
 ا للددددددا  ن ليددددددل  القصدددددد  القرل دددددد  بمجملدددددد  إ مددددددل حددددددأح  101

 محضمّ ة بين اآليل  اُ ار.
وحعددّد شاصددية يوسددف عليدد  السددالم الشاصددية المر زيددة  

آد  القصددةا ومددن الواضددر   دد  شاصدية حلريايددة جددلء  آدد  عهددد 
ن لقب آرعدون  هدر آد  القدرلنا آد  اله سوس ال الفراع ةا للا  

فا "ولعددددل مددددن ا دلددددة  هددددر لقددددب الملددددا آدددد  قصددددة يوسدددد حددددين
الحلريايددة علددى  ن يوسددف  ددلن آدد  عهددد اله سددوس بلوغدد  مرحبددة 
الحم ين آ  مصر والسيبرة على ازال هلا  ن للا ال يصل إليد  
 ج بددد  آددد  عهدددد الفراع دددة  هدددل مصدددرا  مدددل اله سدددوس ا جل دددب 
آلددددديس بغريدددددب  ن ياحدددددلروا مشدددددرقيل مدددددن بيددددد هم لهدددددلا الم صدددددبا 
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للة ودعدوة إلدى العقيددة وحوحيددد وبالصدة ع ددمل ي دون صدلحب رسدد
  .1اهللا من دون االعحراف بحعدد اآللهة" 

وحميز  شاصية يوسف علي  السالم آد  القصدة القرل يدة  
بسمل  ال بوةا القللمة على العصدمة والبهدر وال قدلءا البعيددة عدن 

حددددال حلدددا الشاصدددية آددد  الددد   "آددد  حدددين العصدددبية القوميدددةا 
ودي ا آيبدددو مجددرد  حددد لبددلء ب دد  رو   اليهدد  المحددّرف  الحددوراح 
  ثددر م دد   بدد ا ورغددم وجددود  ددل الع لصددر الدي يددة آدد   ...إسددراليل

ا سددبورة اليهوديدددةا إال   هددل مشدددبعة   ثددر بدددرو   ه وحيددةا ملوثدددة 
  .2" بحصرآل  غير   بوية 

ولددم حسدد ن قصددة يوسددف علددى الددرغم مددن للددا آدد  آضددلء  
 فددد  حصدددويرا الدددوع  وحسدددبا بدددل وّ فددد  ب دددلء سدددرديل رالعدددلا وو 

جملليل معجدزاا ولدم ح دأ عدن حصدوير الد فس اإل سدل ية آد  لح دل  
الضدددعف المح دددله ا ل  هدددل آعلددد  للدددا بواقعيدددة حشدددد المحلقددد  إلدددى 

                                                 

موق  دراسة سيميلليةا يوسف  ب ية الابلب السردي آ  سورة  دآةا  د. بلقلسم  1 
اآلداب  قسم ا دب العرب ا  لية ا  مابر  بحلف آ  اللغة وا دب الجزالري

 جلمعة بس رةا الجزالر   واللغل ا
 http://www.adablabo.net.  
العهد القديم  قصة  عبد الرحمن  عبد الهلديا الدالال  آ  القرلن وآ   2 

 يوسف ا موق  موسوعة دهشة 
 http://www.dahsha.com.  

http://www.adablabo.net/daffa.htm
http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=6298
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السددملءا وال حجلبدد  إلددى الحضددياا  يددف ال والقددرلن يبلددور رنيددة 
سملوية وسبيةا حجم  بين الواقعية والمثلليدةا وح دأ  عدن اإلآدراب 

ا مجدددددلال  الحيدددددلة الماحلفدددددة آ دددددرا وعمدددددال والحفدددددريب. ويشدددددمل للددددد
وشعوراا "يسحبي  الفن اإلسالم   ن يححدف عن  ل عالقدة حدب 
  يفدددة... عدددن حقلبدددل  حلدددا العلبفدددة بدددين الشدددد والجدددلب واإلقبدددلل 
والفحورا والهدوء والجيشلن مل دام للا  لد  آد  حددود  ال  يفدة... 

قعيدددة عدددن مجدددلال  الجددد س الهلببدددة الم حرآدددة عدددن السدددبيل. آللوا
حقحضد  عددرا ا بدديا وا سددود مدن بددلبن الدد فس وواقدد  الحيددلة. 
وحلدددا قصدددة يوسدددف... ححدددس مددد  جمدددلل العدددرا ودقحددد  و مل حددد  
وصددددراحح  بددددلل فور مددددن حلددددا الفبددددرة الم حرآددددة والحقددددزز مددددن للددددا 

     .1الهبوب؟" 

                                                 

  قبب  محمدا م ه  الفن اإلسالم ا القلهرة وبيرو ا دار الشروةا الببعة 1 
 .77-76ا 1980الشرعية الرابعةا 
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 :الزمن
 دلء السدردي آد  قصدة مدن  بدرز مشدّ ال  الب الأزمنويعّد  

مفهدوم اال حقدلء الجمدلل ا آلدم يدحم حعلمل  مع  وآة  يوسفا حيف
ححديد الزملن إال ع د لزوم ل ر ا من للا قول  حعدللى علدى لسدلن 

 ا حيدف  وحددى ححديددد الددزمن  1أرسأأل  معنأأا غأأدات يوسددف    ادوة
المسحقبل  ه ل سدبة اإلصدرار والحرصدد علدى جريمدة الدحال  مدن 
يوسدددفا آهدددم يدددراودون  بدددلهم ع ددد ا ويقددددمون المغريدددل  والحجددد  

بقيددددةا ويزيلدددددون المعوقددددل  وا وهدددددلم المحايلددددة عدددددن بغضدددددهم الم 
ليوسددفا حهيلددة لحسددهيل المهمددةا وقددد  آددلد للددا بمددد  حددب الوالددد 

 ليوسف وحمس   ب ا وحرص  علي . 
وجأأأاءوا أبأأأاهم  وجدددلء ححديدددد الدددزمن آددد  قولددد  حعدددللى 

آد  للدا حدر  القدرلن  المحلقدين بعدا ا ويدر   2عشاء يبكون
  ادددوةر  آيددد  الجريمدددةا حيدددف حسدددحر علدددى ل دددر الدددزمن الدددلي ُدبددد

 . ويم دددددن 3يوسدددددف ب المددددد  لحبدددددا مدددددنامرحهم وا  جدددددلز م يددددددحهم 
يوسف  أاوةاالسحدراا ه ل على ححديد موعد الجريمةا ودواعي ا آ

                                                 

 .12  سورة يوسف  1 
 .16ورة يوسف    س2 
  ُي  ر   قرة  الحهلم ا سي ولوجية القصة آ  القرلنا حو سا الشر ة الحو سية 3 

 .349ا 1974ا 1للحوزي ا ب
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لددددم يفعلددددوا جددددريمحهم عشددددلء بللضددددرورةا ل دددد هم عددددلدوا إلددددى  بدددديهم 
عشددلء  إيحددلء  مدد هم ببددول ا شددغللهم بللفلجعددة ال بددر ا واسحشددعلرا 

م لابدددددورة الموقدددددفا واجلهدددددم ال بيدددددر مدددددن  بددددديهما وضدددددملن مددددد ه
صددعوبة بحددف غيددرهم آدد  م ددلن الجريمددةا بلإلضددلآة إلددى ااحيددلر 

 الليل ليسلعدهم آ  إافلء مالمر وجوههم ححى ال حفضحهم. 
وقددددد جددددلء ححديددددد الزمددددلن علددددى لسددددلن العزيددددز آدددد  قولدددد  

 ا وللددا آدد  قولدد   1عسأأى أن ينفعنأأا أو نتوأأذ  ولأأداحعددللى  
ل " الدالددة علددى المسددحقبلا ليفيددد بددللا رجددلء ا سدد  ح  المفلرقددة " حادد

المنلمة آ  مراودة المر ة لمن هو آ  حقدير ولدهل آيمل بعد. وللا 
 آي  داللة على صعوبة إ جلبهما وبقلء إم ل ية الحب   قللمة. 

 ا آقدد  آدلد  2فلبث في السأجن بضأس سأنين ّمل قول   
ويلددة مددن االبددحالءا  سددهم  آدد  ححديددد الددزمن مددرور آحددرة زم يددة ب

إ ضددلو يوسددف   ثددرا و  ددد  علددى حجددم معل لحدد  جددراء مددل آعلدد  
 إاوح  ب . ثّم جلء  ححديدا  الرنية الزم ية وحفسيرهل اليوسفّ  

عأأأأام فيأأأأ  ي أأأأاث ا وسأأأأبس شأأأأدادا وسأأأأبس سأأأأنين دأبأأأأا
 ا وللا ا سجلمل م  سب  بقدرا  سدملن وسدب  عجدلفا  3الناس

                                                 

 .21  سورة يوسف  1 
 .42  سورة يوسف  2 

  .49ا 48ا  47  سورة يوسف   3 
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ادر  يلبسددل ا وهدو زمدن ضدروري ي ب دد  وسدب  سد بال  اضدر و 
علي  مشروع يوسف ومدال  للحم دين آد  ا راا و شدر الددعوةا 
آحجم المش لة وس واحهل البويلة المحددة بدقة  لن  فيال بإعجلب 
الملددا بيوسدددفا واسحاالصددد  ل فسددد ا لي دددون عزيدددز مصدددرا الدددلي 
يسددددهم آدددد  حددددل مشدددد لة غريبددددةا عجددددز المدددد  عددددن آهمهددددلا وآددددا 

 بالسمهل.
لء ححديد الزمن الحلضر علدى لسدلن امدر ة العزيدز بعدد وج

سددد وا  مدددن مح دددة يوسدددف آددد  السدددجن بسدددببهل آددد   قولددد  حعدددللى 
 ا آددلآلن لدد   1اآلن حصأأحص الحأأق  عددن امددر ة العزيددز ح ليددة

 هميدددة  بدددر  آددد  وضدددو  الحقيقدددة المشدددوهة مدددن ادددالل معبيدددل  
عفدددلء المدددل با  ن اآلن حع ددد   قبدددة ححدددول ال  سدددجن البدددريءا وا 

جددلل إل  ددلر الحقيقددة آيدد ا وقددد رآددا يوسددف الاددروو مددن سددج   م
إال بعددد ا  شددلف الحقددللةا وامددر ة العزيددز إن جهددر  بللحقيقددة آدد  
 بلة ضية بين ال سوةا آللحقيقة سح هر إن لم ي ن على لسل هل 
آعلى لسلن  سوة من المدي ةا عددا عدن حددوف حبدور إيجدلب  آد   

ح فيددرا عددن الددل با وقددد شاصدديحهل م حهددل الجددر ة علددى االعحددراف 
 غّير  مواقف يوسف آيهل مل غير .
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يوسدف آد  حدللحين    ادوةوجلء ححديد الزمن الملض  علدى لسدلن 
ومأأأأن ابأأأأل مأأأأا فأأأأرطتم فأأأأي يوسأأأأف 1ا و   لفأأأأي ضأأأأالل

 ا وآ  الحللحين جلء ححديد الزمن للداللة على اسدحمرار  2القديم
  إاوا   يوسف ال  م  اوةحضور الجريمة وحداعيلحهلا آ بير 

اوا دددد   ن يزيدددددوا  وجددددلع والدددددهما   جيددددلا واسددددح ثر علددددى  فسدددد  وا 
بحرمل   من اب   الثل   على  يديهما وقد آربوا من قبل بيوسدفا  
وآدد  للددا إشددلرة إلددى  دددمهم علددى مددل آعلددواا  يددف ال ووالدددهم لددم 
يال وجه  لهم  مل حايلواا  يف ال وقد  ضجوا اآلنا وحبدين لهدم 

ة الددزمن الملضدد  ال ح حهدد ا بددل هدد  حلضددرة سددوء مددل آعلددواا آفعلدد
ن حدلولوا آد  اآليدة  آ   ل لح ة  دم لديهم ووج  لدد  والددهما وا 
الحللية  ن يدآعوا بأبيهم إلى  سيلن الملض  واعحبلر  ضالال قديمل 
ن  ل ن دون جدو .  ّمل يوسف علي  السالم آلدم يد سب الملضد ا وا 

َهأأأَذا   يوسددف عددن  ددل محعلقددل بللجميددل م دد ا قددلل حعددللى ح ليددة
 ا آقد  ل  الرنيل مفحل  الصدبر والجلدد  3تَْبِويُل ُرْؤَياَك ِمن َاْبلُ 

ن حقلددددب بدددد  إال  ن حلددددا الرنيددددل  علددددى  ددددل مددددل واجهدددد ا آددددللزمن وا 
الجميلة  ل  حلضرة آ  غيلبة الجب وآ  آح ة المراودة والسدجن 
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وع ددد  هددور بوادرهددل بحددول  المسددلوليل  الجسددلم. وقددد ا حمددل  دددم 
-يوسددفا و هددر للعيددلن بعددد ا  شددلف الحقيقددةا ممددل دآعهددم  ة اددو 

لدى السدجود  - مل س ر  آيمل بعد إلى بلب المغفرة من والددهما وا 
  ايهم ا اعحراآل  بفضل ا وحميز  عليهم.
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 الزمن:ترتيح 
 نظأأأأام ترتيأأأأحوعلددددى الددددرغم مددددن  ن القصددددة بددددد   وآددددة  

ححلبع  آد  الغللدب  آقدد جدلء   دم سدورة يوسدف آد  حرحيدب الدزمن 
حقددل ح  االسددحبلة واالسددحرجلعا حيددف بددد   القصددة مددن مددن اددالل 

بفولددددة يوسددددفا و ل دددد  بدددددايحهل مددددن لح ددددل  حددددأزم درامددددّ ا ُيعددددّد  
ن  ددلن  قددرب إلددى البدايددة م دد   حقريبددل مددن وسددب المددحن الح ددلل ا وا 
إلى الوسبا آللرنيل حشحن ال   بإم ل ل  الحدوحر والصدراع علدى 

ا وي هدر علدى الفدور الرغم من الُبشر  الح  ححملهدل ليوسدف و بيد 
يوسدف المشدحون والمحدوحر إلدى درجدة الحف يدر الجدّدّي   اوةموقف 

لهدل عالقدة بللقصدة سدلبقة بللقحلا ممدل يلقد  بللضدوء علدى  حدداف 
حمثلدد  آدد  إيثددلر يعقددوب ليوسددف وآددة حعبيددر إاوحدد ا ولعددل ابددر 

ال.   الرنيل حسلل إليهم آزادهم  قمة وغص
ى غيددر المددألوف علددا سأأتباق وقددد حميددز  القصددة ببددروز 

ل  ححديدددددا آدددد  آدددد  القصددددة الف يددددةا حيددددف  هددددر االسددددحبلة الددددداا
 هدددر االسدددحرجلع آددد  امسدددة عشدددر  عشدددرين موضدددعل ا آددد  حدددين

ي قسم ل وعين  االسحبلة الالرج  المحمثل آ   االسحبلةموضعل . و 
اسحشراآل  مسحقبلية الرو الحد الزم   للمح   ا ولا واالسحبلة 

لمددد  الزم دد  المرسددوم للمح دد  ا ول الددداال  الددلي يقدد  دااددل ا
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 دد  يددندي دور دون حجددلوز ا وهددو   ثددر اسددحعملال  مددن الاددلرج ا  
  الح  حالة  وعل  من الحشوية والحرقب. ااإلعالن  و ال بوءة

وي قسدددم االسدددحرجلع إلدددى ثالثدددة   دددواعا  ولهدددل االسدددحرجلع 
الددداال   الددلي يعحمددد رجعددل  يحوقددف آيهددل ح ددلم  السددرد صددعودا  

جددلوز حي دون  نسددحقبلا ليعددود إلددى الددوراءا الحلضددر  حددو الممددن 
ا ويححلج  ا اللي بد  م   السلرد ح ليح حدود زمن المح   ا ول

وثل يهدددددددل  .حدددددددداف المحزام دددددددةال لحدددددددبا ليعدددددددلل  إشددددددد للية سدددددددرد ا 
ة علددى االرحدددادا  الواقعددة اددلرو الددلي يبلدد االسددحرجلع الاددلرج 

  ال لحددددددب  لمددددددل قددددددّدم  بددددددلة الزم دددددد  للمح دددددد  ا ولا ويححلجددددددال
شاصية جديدةا ليبدرز ببيعدة عالقحهدل بللشاصديل  ا ادر ا  و 
الحدددديف عدددن شاصدددية غلبددد  عدددن الحددددف آحدددرة زم يدددةا  و ع دددد 

ثللثهدددددل و  .أثير آددددد  زمدددددن المح ددددد  ا ولالرجدددددوع  حدددددداف لهدددددل حددددد
اللي يجم  بين ا ول والثل  ا آيبد   ااالسحرجلع المزج  الماحلب
لمح ددد  ا ول ويمحدددد ليلحقددد  مددد  بدايدددة مدددن ادددلرو إبدددلر الدددزمن ا

 . 1 المح   ا ول
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وقد بد   القصة بأربعة اسحبلقل  دااليةا  سهم  آ  الة 
الحشوية والحرقب م ل اللح ة ا ولىا وقد بدا للا آ  رنيل 

ِإْذ َااَل ُيوُسُف أِلَِبيِ  َيا يوسف وحفسير يعقوب لهلا قلل حعللى  
َشَر َكْوَكبتا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر رََأْيُتُهْم ِلي َأبِت ِإنِّي رََأْيُت َأَحَد عَ 

َااَل َيا ُبَنيَّ َ  َتْقُصْص ُرْؤَياَ  َعَلى ِإْوَوِتَ  َفَيِكيُدوْا َلَ  ، َساِجِدينَ 
َوَكَذِلَ  َيْجتَِبيَ  َربَُّ  ، َكْيدتا ِإنَّ الشَّْيَطاَن ِلإِلنَساِن َعُدوٌّ مُِّبين  

يِل اأَلَحاِديِث َوُيِتمُّ ِنْعَمَتُ  َعَلْيَ  َوَعَلى آِل َيْعُقوَح َوُيَعلُِّمَ  ِمن تَْبوِ 
ْسَحَق ِإنَّ َربََّ  َعِليم   َكَما َأَتمََّهآ َعَلى َأَبَوْيَ  ِمن َاْبُل ِإْبرَاِهيَم َواِن

  .  1َحِكيم  
وحبين االسحبلة ه ل لعدة حوادفا هد  رآعدة يوسدف علدى 

ا واجحبلء يوسف  بيلا اوةا إاوح  وسجودهم م  والدي  ل ا و يد 
وحعليم  حأويل ا حلديف. وقد ححقق   دل حلدا ال بدوءا ا وجدلء  
علددى الحرحيددب  فسدد  إال سددجود ال وا ددبا آقددد حددأار م بقيددل ا  ن 

حححدلو  حب عليهل مل يحرحبا آ  حدينالرنيل سححرا ال فوسا ويحر 
 ه  إلى س وا  ااحبلر بويلة ححى حححقة. 

ب علي  السالم آورا بعد ا حهلء اآليحين وقد ححقق   بوءة يعقو 
ِإْذ  لل يدا قلل حعللى   اوةا السلدسة والسلبعةا حيف اجحم  
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َااُلوْا َلُيوُسُف َوَأُووُ  َأَححُّ ِإَلى َأِبيَنا ِمنَّا َوَنْحُن ُعْصَبة  ِإنَّ َأَباَنا 
ا، َلِفي َضاَلٍل مُِّبينٍ  َيْوُل َلُكْم َوْجُ   اْاُتُلوْا ُيوُسَف َأِو اْطَرُحوُ  َأْرضت

  . 1 ...َأِبيُكْم َوَتُكوُنوْا ِمن َبْعِدِ  َاْومتا َصاِلِحينَ 
و هر االجحبلء بعد للا ضمن داللل واضحة آ  الد   
القرل  ا حيف  وحى اهلل ليوسف  ن ال ححزنا آإ دا  سدح بلهم بمدل 
آعلواا وآد  للدا  يضدل بشدلرة  ادر  بلل جدلةا إضدلآة إلدى مدل آسدر  

َوَأْوَحْيَنأآ ِإَلْيأِ  َلُتَنبَِّئأنَُّهم ِبأَبْمرِِهْم َهأأَذا ...قبلا قلل حعللى  "  بو  من
  .2" َوُهْم َ  َيْشُعُرونَ 

واحضدددددح  قددددددرا  يوسدددددف علدددددى حأويدددددل ا حلديدددددف آدددددور 
َوِلُنَعلَِّمأأُ  ِمأأن وصددول  مصددرا آدد  آحددرة وجددود  آدد  بيدد  العزيددز  "

جددود  آدد  السددجنا حيددف  ا وحبددين آدد   ث ددلء و 3" تَْبِويأأِل اأَلَحاِديأأثِ 
امحلددا القدددرة علددى معرآددة   ددواع البعددلم الددلي ُيقدددم للسددج لء قبددل 
 زول  لهدما ممدل مد    فوسدهم بإحسدل  ا آحقددموا إليد  بلبدل لحفسدير 

َيأا َصأاِحَبِي  رناهما آفعل للدا بموضدوعية و مل دة دون مجلملدة  "
َأمَّأا اآلَوأُر َفُيْصأَلُح َفتَْبُكأُل السِّْجِن َأمَّا َأَحُدُكَما َفَيْسِقي َربَّأُ  َوْمأرتا وَ 
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 . ولدم يحبدين 1" الطَّْيُر ِمن رَّْأِسِ  ُاِضَي اأَلْمُر الَّأِذك ِفيأِ  َتْسأَتْفِتَيانِ 
المحلقددد  صددددة الحفسدددير إال عمليدددل  ع ددددمل حدددل ر السدددلق  صدددلحب  

َوَاأاَل الَّأِذك  السجين بعد  ن عجز الم  عن حفسير رنيدل الملدا  "
 ا وللدا 2" َوادََّكَر َبْعَد ُأمٍَّة َأَنْا ُأَنبُِّئُكم ِبتَْبِويِلِ  َفَبْرِسأُلونِ َنَجا ِمْنُهَما 

وآددة قلعدددة حقسدديب الحدددفا الداآعددة بلحجددل  الددة الحرقددب وا ح ددلر 
 ال حلل .

ثم جلء  رآعة يوسف ححويجل لحلا االسدحبلقل  آد   هليدة 
المبددلف وا  فددلس مشدددودة حراقددب المصدديبة حلددو المصدديبةا ححددى 

َوَرَفَس َأَبَوْيِ  َعَلى     جميعهل حقود بش ل ححم  إلى وعد اهلل  " ل
دتا َوَااَل َيا َأَبِت َهأَذا تَْبِويأُل ُرْؤَيأاَك ِمأن َاْبأُل  وْا َلُ  ُسجَّ اْلَعْرِش َوَورُّ

 . وح حمل بللا اسحبلقل  زاارةا ُشدح   3" ...َاْد َجَعَلَها َربِّي َحقًّا
عل آد  حددرو مشدّوةا مح دم ال سدي ا بهل بداية القصةا وجلء  حبل

آلالجحبددلء يسددحلزم حأويددل ا حلديددفا  وحأويددل ا حلديددف يقددود إلددى 
الرآعةا لح حمل بللا دالرة الحدف القصصد ا لحشدّ ل ب دلء  دالريدلا 

 ال ح لد ح حه  آ  محيب  العجللب والحوادف.
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ومددددن   مددددلب االسددددحبلة االسددددحبلة القددددللم علددددى الحابدددديب 
لح فيددددل بعددددد للدددداا و هددددر للددددا الدددد مب آدددد  المسددددبةا ثددددم حدددددوف ا

يوسدددف لقحلددد ا وصدددوال إلدددى آ دددرة إلقللددد  آددد  غيلبدددة   ادددوةحابددديب 
َ  َتْقُتلُأوْا ُيوُسأَف َوأَْلقُأوُ  ِفأي َغَياَبأِة اْلُجأحِّ َيْلَتِقْطأُ  َبْعأُ  الجب  "
علددى  -وآددة وجهددة   ددرهم– ا ثددم جددلء الح فيددل المح ددم 1" السَّأأيَّاَرةِ 

لل علدددى ا ب إلادددراو يوسدددف مدددن دالدددرة ابدددوا ا  ولهدددل  االححيددد
َاأاُلوْا َيأا رعليحد  الضديقةا الحد  يصدعب الحعلمدل آيهدل مد  الابدة  "

نَّا َلُ  َلَناِصأُحونَ  َأْرِسأْلُ  َمَعَنأا ، َأَباَنا َما َلَ  َ  تَْبَمنَّا َعَلى ُيوُسَف َواِن
نَّأا َلأُ  َلَحأاِفُظونَ  الصدلدة لد   ا مد  وعددهم 2" َغدتا َيْرتَأْس َوَيْلَعأْح َواِن

بحف   من  ل الحاوآل  الح  برحهلا آ  لغة يحضدر آيهدل مدد  
ادال . وح حمدل المدنامرة  الم را آهم يححددثون بشد ل آيد  بصشدر وا 

َوَأْجَمُعأأوْا َأن َيْجَعلُأأوُ  ِفأأي َغَياَبأأِة بإلقددلء يوسددف آعددال آدد  الجددب  "
 . ثددددم جددددلء  مرحلددددة الحمويدددد  واالدعددددلءا آحددددأاروا عددددن 3" اْلُجأأأأحِّ 

ل  مصددددددرع يوسددددددف مسددددددوغوجددددددلءوا عشددددددلءا وقدددددددموا  موعدددددددهما
َاأأاُلوْا َيأأا َأَباَنأأا ِإنَّأأا َذَهْبَنأأا المددّدعىا وآددة  ج دددة ابددحهم المسددبقة  "
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 . وآد  الحقيقدة 1" َنْسَتِبُق َوَتَرْكَنا ُيوُسَف ِعنَد َمتَاِعَنا َفَبَكَلُ  الذِّْئحُ 
لدددم ح شدددف ابدددحهم  دددل حلدددا الحفلصددديلا وحر ددد  المجدددلل للحددددف 

ليضدددديف مددددل حددددم  إغفللدددد  سددددلبقل مددددن بددددلب عدددددم حددددرة الحقيقدددد  
ببلل المفلجأة.  الموقفا وا 

ومدددددن   مدددددلب االسدددددحبلة الدددددلي  هدددددر آددددد  قصدددددة يوسدددددف 
ا حيدددف جدددلء حوقددد  يعقدددوب عليددد  السدددالم مدددن اإليهدددلم االسدددحبلة 

اددالل اوآدد  علددى يوسددفا آسددلة آدد  سددبيل للددا حاوآلحدد  مددن  ن 
 ا 2" ُح َوَأنأأُتْم َعْنأأُ  َغأأاِفُلونَ َوَأَوأأاُف َأن َيْبُكَلأأُ  الأأذِّئْ يأ لدد  الددللب  "

ل لحفدريبهم بيوسدف  مسدوغوقد حلّقف  ب لن  للا الحاوفا واحالو  
  . 3" َوَتَرْكَنا ُيوُسَف ِعنَد َمتَاِعَنا َفَبَكَلُ  الذِّْئحُ "

وللدددا االسدددحبلة لدددم يححقدددة آعدددال بحفلصددديل ا ل  ددد  ححقدددة 
 ادعدددددلء  مددددد  اادددددحالف الحفلصددددديلا حيدددددف لدددددم يحددددددف   دددددل الدددددللب

لدللا. والددحال  مدن يوسددف قددد  اددوةا ليوسدفا ل ددن جدلء ادعددلء 
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حددّم آعددالا عددن بريددة الجددب ال الددللبا وال شددا   دد  حددرا  ثددرا  آدد  
 فددس المحلقدد ا مددن اددالل مفلجددأة االدعددلء الم بثددة مددن الحاددوفا 

 ا وحرصهم على الحابيب المح م. اوةا وجر ة 
لددم  ل ددن آددلححهم ح مددة ال بددوة الحدد  يمحل هددل والدددهما الددلي

َلْت َلُكأْم َأنُفُسأُكْم َأْمأرتاح بلص علي  حيلحهم  "  ا حيدف 1" َاأاَل َبأْل َسأوَّ
أويدل ا حلديدف امحلا يعقوب يقي ل بأن يوسف مجحبدى يعلمد  اهلل ح

ا  مددل   دد  مقضدد  لدد  بسددجود  حددد عشددر  و بددل ولّمددل يحدددف للددا
ا وسددهولة ا حشددلف ادعددة الدددم الشددمس والقمددرا ولّمددل يحدددف للدداو 

المح مةا وح دلقا الحدلل بدين موقدف ا ب دلء السدلبة  ال لب غير
آ  حأ يددهم وهدم العصدبة علدى سدهولة حف هدم ليوسدف وحفدريبهم 
ب  اليوم ببسدلبة مدن ادالل حر د  م فدردا ع دد محدلعهم  مدل ادعدواا 

َوَمأأا وقددد وقعددوا آدد  لحددن القددول بقددولهم آدد   هليددة اآليددة السددلبقة  "
ا حيددف اسددحادموا  لمددة "لددو" "َصأأاِدِاينَ  َأنأأَت ِبُمأأْؤِمٍن لَِّنأأا َوَلأأْو ُكنَّأأا

ا قدددو  الدددل   دددلن  همحعبيدددر  دددلن  ا آددد  حدددينالحددد  حفيدددد االمح دددلع
ّ دددل لصدددلدقون"ا    ه دددل لدددوال عددددم صددددقهمو قولددد ن يُيفحدددرا  للدددا "وا 
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ع دد  مدن  مد  يوسدف آ  مقدلم آقددهم  اد  اللي اسحادمو القول 
نَّا َلَصاِدُاونَ عزيز مصرا حيف قللوا بقوة  "  . 1" َواِن

 
وجددلء االسددحبلة الددداال   حيل ددل لحعزيددز اسددحبلقل  سددلبقةا 

أأا َذَهُبأأوْا ِبأأِ  َوَأْجَمُعأأوْا َأن َيْجَعلُأأوُ  ِفأأي مددن للددا قولدد  حعددللى  " َفَلمَّ
َنأأأأآ ِإَلْيأأأأِ  َلُتَنبَِّئأأأأنَُّهم ِبأأأأَبْمرِِهْم َهأأأأأَذا َوُهأأأأْم َ  يَغَياَبأأأأِة اْلُجأأأأحِّ َوأوح

بأ    لو من غيلبة الجبا   ا حيف  وحى اهلل ليوسف2" َيْشُعُرونَ 
ا لي بدلهم بمددل آعلدواا وقددد جدلء للددا  اددر و  د  سديلحق  بإاوحدد  مدرة 

حعزيدددزا السددددحبلة سددددلبة عددددن سدددجود الشددددمس والقمددددر و حددددد عشددددر 
 و بلا اللي آسر  والد  برآعة يوسف واجحبلل  وحميز  عدن إاوحد ا 
ويعدّد للددا لو ددل مدن  لددوان العصددمة ليوسددف وحثبيد  آددناد  حجددل  مددل 

َاأاُلوْا ج  من  هوالا وقد ححقة للا االسحبلة آ  قول  حعدللى  "يوا
ن ُكنَّا َلَواِطِئينَ  َااَل َ  َتْثَريَح َعَلْيُكُم ، تَالل ِ  َلَقْد آَثَرَ  الل ُ  َعَلْيَنا َواِن

 ا حيدف حمّ دن يوسدف 3" اْلَيْوَم َيْ ِفُر الل ُ  َلُكْم َوُهَو َأْرَحُم الأرَّاِحِمينَ 
ا يوسدف   د  ادلف عليد  إن  شدف  اوحد    د  امن حملية  ايد 

آلعل للا يثير  فوسهم  حو اال حقلم من الحلقة ا ضعف المحمثلة 
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   لم يحأ د بعد من صدة حغيرهم  حو ا آضلا إ آ   اي ا حيف
ل    لّمل ر   حرصهم على اسحعلدة  اي  إرضلء  بيهما وا  سلر 

ا   د  قدد لن  وان  فوسهم وبلبهم الحصددة علديهما رّة قلبد ا و در 
إ بللهم بمل آعلو  ب ا  مل ُ وحى إليد  لمدل  دلن بفدال  وحيددا ا يواجد  

 غّيلبة الجّبا و لم السّيلرةا ومل حب  للا من  هوال.
وقدددد بدددرز  مدددب لادددر مدددن االسدددحبلة الدددداال  يقدددوم علدددى 
الحهديدددد والوعيدددد المححقدددة جدددزء م ددد  آيمدددل بعددددا حيدددف قدددلل ح ليدددة 

َوَلأأِئن لَّأأْم َيْفَعأأْل َمأأآ آُمأأُرُ  َلُيْسأأَجَننَّ ... " علددى لسددلن امددر ة العزيددز 
أأأأاِغِرينَ  أأأأَن الصَّ  ا وقددددد  وحددددى للددددا الحهديددددد بمددددد  1" َوَلَيُكونتأأأأا مِّ

صدددرار  علدددى موقفددد  اإليمدددل  ا وقدددد  اسحعصدددلم يوسدددف وبهلرحددد  وا 
آعلدد  امددر ة العزيددز مددل  راد  ل  هددل لددم ححقددة  ددل مددل حم دد ا قددلل 

أأأن َبْعأأأِد َمأأأا رََأُوْا اآلَيأأأاِت َلَيْسأأأُجُننَُّ  َحتَّأأأى ثُأأأمَّ َبأأأَدا َلُهأأأم  حعددللى  " مِّ
 ا حيف قرر  ومن معهل إدالل  السجن ححدى حدينا ل دن 2" ِحينٍ 

للا لدم ي دن وآدة إرادة العزيدز وحسدبا بدل جدلء وآدة رغبدة ال بد  
أأا َيأأْدُعوَنِني يوسددف عليدد  السددالم  " َاأأاَل َرحِّ السِّأأْجُن َأَحأأحُّ إلأأى ِممَّ

أأأأأَن  ِإَلْيأأأأأِ  َواِن َّ  َتْصأأأأأِرْف َعنِّأأأأأي َكْيأأأأأَدُهنَّ َأْصأأأأأُح ِإَلأأأأأْيِهنَّ َوَأُكأأأأأن مِّ
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ددغبلر الددلي  رادحدد  لددم 1" اْلَجأأاِهِلينَ   ا آقددد ححقددة السددجنا ل ددن الصذ
يححقددة  بددل  دددلن سددجن عدددّزةا وميدددان دعددوةا و دددلن الاددروو م ددد  

ْسأَوِة َاأاَل اْرِجأْس ِإَلأى َربِّأَ  َفاْسأبَْلُ  َمأا َبأاُل النِّ  صرا  وآححل  وبراءة  "
  . 2" الالَِّتي َاطَّْعَن َأْيِدَيُهنَّ ِإنَّ َربِّي ِبَكْيِدِهنَّ َعِليم  

وقدددد حسدددلل  الرنيدددل إلدددى االسدددحبلة الدددداال   ربددد  مدددرا ا 
 ل    والهمل آ  رنيدل يوسدفا والثل يدة آد  رنيدل السدلق ا والثللثدة 

  .3آ  رنيل الاّبلزا والرابعة آ  رنيل الملا 
يحدلءا  وقد جلء  حلا الرن  لحندي إلى   ثر من غلية وا 

آه  قد   د  اجحبلء يوسف وحأويل  ا حلديفا وامحال   علمدل ال 
  صدد لعة يدا يدد  آيدد   حدددا  مددل   هددل جددلء  لحو ددف معبيلحهددل آدد

شددّ ل  رنيددل السددلق  والاّبددلز مددداال  الحدددفا وحبددور الصددراعا إل
لحغيدر حدلل يوسدف واروجد  مدن السدجنا قدلل حعدللى ح ليدة علددى 

َااَل َأَحُدُهَمآ ِإنِّي َأرَاِنأي َأْعِصأُر َوْمأرتا َوَاأاَل اآلَوأُر لن االث دين  "لس
ِإنِّي َأرَاِني َأْحِمُل َفْوَق رَْأِسي ُوْبأزتا تَْبُكأُل الطَّْيأُر ِمْنأُ  َنبِّْئَنأا ِبتَْبِويِلأِ  

 ا وجلء حفسير يوسف علي  السالم بعد 4" ِإنَّا َنرَاَ  ِمَن اْلُمْحِسِنينَ 
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أأأا َأَحأأأُدُكَما يدددد علدددى مضدددلمين الحوحيدددد والعقيددددة السدددليمة  "الحأ  َأمَّ
أأا اآلَوأأُر َفُيْصأأَلُح َفتَْبُكأأُل الطَّْيأأُر ِمأأن رَّْأِسأأِ   َفَيْسأأِقي َربَّأأُ  َوْمأأرتا َوَأمَّ

وقد ححقدة االسدحبلة مدن  (،1...")ُاِضَي اأَلْمُر الَِّذك ِفيِ  َتْسَتْفِتَيانِ 
الاّبددلزا وجددلء للددا بدد    اددالل حأ ددد ل مددن  جددلة السددلق  وهددالا

َوَااَل الَِّذك َنَجا ِمْنُهَما َوادََّكَر َبْعَد ُأمٍَّة َأَنْا ُأَنبِّأُئُكم ِبتَْبِويِلأِ  صرير  "
 ا آوجود السلق  اللي  جل  ّ د قددرا  يوسدف المميدزة 2" َفَبْرِسُلونِ 

آدددد  حأويددددل ا حلديددددفا و ددددلن  ددددللا مددددداال مددددن مددددداال حبددددوير 
الددرليس مددن حددلل السددجن إلددى حددلل الح ددم  الحدددف وا حقددلل الببددل

 والسيلدةا مح لمال بللا م  الرنيل ا ولى. 
َوَاأأأأاَل وآدددد  السدددديلة لاحدددد  جددددلء االسددددحبلة برنيددددل الملددددا  "

اْلَمِلأأُ  ِإنِّأأي َأَر  َسأأْبَس َبَقأأرَاٍت ِسأأَماٍن َيأأْبُكُلُهنَّ َسأأْبس  ِعَجأأاف  َوَسأأْبَس 
َأيَُّها اْلَمأُل َأْفُتوِني ِفي ُرْؤَيأاَك ِإن ُسنُباَلٍت ُوْضٍر َوُأَوَر َياِبَساٍت َيا 

ْؤَيأا َتْعُبأُرونَ  َاأاَل  ا وحفسدير يوسدف عليد  السدالم لهدل  "3" ُكنُتْم ِللرُّ
َتْزَرُعوَن َسْبَس ِسِنيَن َدَأبتا َفَما َحَصدتُّْم َفَذُروُ  ِفأي ُسأنُبِلِ  ِإ َّ َاِلأيالت 

ِد َذِلَ  َسأْبس  ِشأَداد  َيأْبُكْلَن َمأا َاأدَّْمُتْم ُثمَّ َيْبِتي ِمن َبعْ  ، مِّمَّا تَْبُكُلونَ 
أأا ُتْحِصأأُنونَ  ثُأأمَّ َيأأْبِتي ِمأأن َبْعأأِد َذِلأأَ  َعأأام  ِفيأأِ  ، َلُهأأنَّ ِإ َّ َاِلأأيالت مِّمَّ
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 ا وقدددد ححققددد  الرنيدددل بللفعدددلا 1" ُيَ أأأاُث النَّأأأاُس َوِفيأأأِ  َيْعِصأأأُرونَ 
 حيددددف مددددر  سدددد وا  الايددددر السددددبعةا وجددددلء  السدددد ين العجددددلفا
و هدددر للدددا مدددن حواآدددد ال دددلس مدددن  قصدددى الدددبالد للحصدددول علدددى 
الميدددرة والبعدددلم مدددن مادددلزن مصدددر الحددد   عددددحهل بلجحهدددلد يوسدددف 
عليدد  السددالما وآددة رنيددة اقحصددلدية قللمددة علددى االداددلر ببريقددة 

َوَجأأاء ِإْوأأَوُة ُيوُسأأَف يوسددف "  اددوةعلميددةا و هددر للددا آدد  قدددوم 
 . وال شا  ن رنيل الملا 2" ْم َلُ  ُمنِكُرونَ َفَدَوُلوْا َعَلْيِ  َفَعَرَفُهْم َوهُ 

حعد جزءا آلعال من  جزاء الحدف الح  ال يم ن الحجدلوز ع هدل  و 
حددلآهلا   هددل حشدد ل محددورا بددلرزا آدد  الحبددور الحلصددل ل حدددافا 

 هدل ادرو يوسدفاالل وااحالف مرا ز قوة الصراع آ  القصةا من
ا وبهددل اسددحعّد اعددن حفسددير رنيددل الملدد لّمددل عجددز المدد  مددن سددج  

 يوسف لمرحلة الشّدةا عزيزا  ممّ  ل  ل  آ  ا را. 
وجددلء  بعددد للددا مرحلددة االسددحبلة الددداال  الددلي يعحمددد 
علدددى  يدددد يوسدددف الحدددل م ال علدددى  يدددد إاوحددد ا وللدددا آددد  حددددبير 
إلهددد ا حيدددف را  يوسدددف ُيعدددّد السدددحاال   ايددد  مدددن بدددين  يددددي 

أْن َأِبأيُكْم َأَ   َوَلمَّا َجهََّزُهم ِبَجَهازِِهمْ إاوحد   " َااَل اْئُتوِني ِبَبٍخ لَُّكأم مِّ
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 ا و ددلن االسددحبلة 1" تَأأَرْوَن َأنِّأأي ُأوِفأأي اْلَكْيأأَل َوَأَنأأْا َوْيأأُر اْلُمنأأِزِلينَ 
نَّأأأأأا اآلادددددر علدددددى لسدددددلن إاوحددددد   " َاأأأأأاُلوْا َسأأأأأُنرَاِوُد َعْنأأأأأُ  َأَبأأأأأاُ  َواِن

َاأأاُلوْا َيأأا م  " . وقددلموا بللفعددل بمددراودة  بدديهم عددن  ادديه2" َلَفأأاِعُلونَ 
نَّأأأأا َلأأأأُ   َأَباَنأأأأا ُمِنأأأأَس ِمنَّأأأأا اْلَكْيأأأأُل َفَبْرِسأأأأْل َمَعَنأأأأا َأَواَنأأأأا َنْكَتأأأأْل َواِن

 ا ورآا ا ب ل  هم  لّحوا علي ا وراودو  مرة ثل يدة  3" َلَحاِفُظونَ 
َنأأا َاأأاُلوْا َيأأا َأَباَنأأا َمأأا َنْبِ أأي َهأأأِذِ  ِبَضأأاَعُتَنا ُردَّْت ِإَلْيَنأأا َوَنِميأأُر َأْهلَ "

 ا ولددم ي ددن 4" َوَنْحَفأأُظ َأَواَنأأا َوَنأأْزَداُد َكْيأأَل َبِعيأأٍر َذِلأأَ  َكْيأأل  َيِسأأير  
ا مددر سددهال ا وقددد ححقددة االسددحبلة الددلي ححدددف ع دد  إاوحدد  بعددد 

َااَل َلْن ُأْرِسأَلُ  َمَعُكأْم ميثلة غلي  احالو  على   فسهم م   بديهم  "
أأَن الل أأِ  َلتَأأ أأآ َحتَّأأى ُتْؤتُأأوِن َمْوِثقتأأا مِّ ْبُتنَِّني ِبأأِ  ِإ َّ َأن ُيَحأأاَط ِبُكأأْم َفَلمَّ

 ا ثدددم ححقدددة 5" آتَأأأْوُ  َمأأأْوِثَقُهْم َاأأأاَل الل أأأُ  َعَلأأأى َمأأأا َنقُأأأوُل َوِكيأأأل  
االسحبلة اللي  راد  يوسف علي  السالما حيف دادل عليد  إاوحد  

َوَلمَّا َدَوُلوْا َعَلى ُيوُسَف آَو  ِإَلْيأِ     " او يوسف من  مهدومعهم 
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 ا وقدددلم بحعريفدددد  علدددى  فسدددد ا وبمأ دددد ا وبدددّين لدددد  مددددل 1" ...َوأأأأا ُ أَ 
  .  اوح ع دلن يحر     ع  من  سلليب للحصول علي ا و  سيحّب

وقدددد حقددددة االسددددحبلقلن ه ددددل هددددآهمل مددددن الددددة الحشددددويةا 
ثدددددلرة الحرقدددددب  الحشدددددوية إلدددددى سدددددير ا حددددددافا وحرقدددددب ال حدددددلل   وا 

لدد   هميددة  بيددرةا إل المحوّاددلةا  مددل   همددل شددّ ال حبددورا آدد  الحدددف 
 ن حضور ا خ إلى يوسف قّرب إلي  مسدلآل  إ بدللهم بمدل آعلدواا 
ودآددد  بللصدددراع إلدددى لروحددد ا ع دددد م لشدددفة يوسدددف إلاوحددد ا وقدددد 
حدف إّبلن للا اسحبلة يعقدوبّ  جديددا حمثّدل آد  اسحسدالم يعقدوب 

مدددن  جدددل  مدددن  مددد " يوسدددف " ادددولرغبدددل   ب للددد  آددد  اصدددبحلب 
المواثيدة علدى  ب للد ا ل  د  وهدو ال بد  حدرا  زيلدة ال يلا وقدد  ادل

َاأأاَل َلأأْن ُأْرِسأأَلُ    "عددن يعقددوب مسددلحة للقدددر الغللددبا آقددلل ح ليددة
أأأَن الل أأأِ  َلتَأأأْبُتنَِّني ِبأأأِ  ِإ َّ َأن ُيَحأأأاَط  َمَعُكأأأْم َحتَّأأأى ُتْؤتُأأأوِن َمْوِثقتأأأا مِّ

  وقددد حدددف مددل حوقعدد ا  آقددد ُ حدديب بأب للدد ا وحددّم  اددل ولددد  2" ِبُكأأمْ 
ا للدا ال  دلم الدلي بقوة السلبلنا وآة   لم الشلم ال   لم مصدر

َكَذِلَ  ِكْدَنا ِلُيوُسأَف ا قلل حعللى  "يقوم على  ال السلرة لمدة علم
 ا لحدزداد 3" َما َكاَن ِلَيْبُوَذ َأَواُ  ِفأي ِديأِن اْلَمِلأِ  ِإ َّ َأن َيَشأاء الل أ ُ 
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ب ددلء إلددى العزيددز بددللا آجيعددة يعقددوبا وححددأّزم ا مددورا وي دددآ  ا 
بل  سدددلر وللّدددةا ال يجدددرنون علدددى بدددر  بلدددبهم  اددديهم مبلشدددرةا 
وا  مدددل يسدددحادمون ال  ليدددة بللصددددقةا وهدددم يقصددددون اإلآدددراو عدددن 
 اددديهما ليقحدددرب الحددددف مدددن  هليحددد  الصدددلدمة لهدددما المنديدددة إلدددى 

 وضو  الحبور اإليجلب  المح لم  آ  شاصيلحهم   ثر. 
 مددب الوصددية وااللحدددزام  وقددد  هددر آدد  االسدددحبلة الددداال 

َوَااَل َيأا َبِنأيَّ َ  تَأْدُوُلوْا ِمأن بهلا من للا وصية يعقوب  ب لل   "
أَن الل أِ   َاأٍة َوَمأا ُأْغِنأي َعأنُكم مِّ َتَفرِّ َباٍح َواِحٍد َواْدُولُأوْا ِمأْن َأْبأَواٍح مُّ

ا ولهفدةص مفجدوعا 1" ِمن َشْيءٍ    ا وه  وصدية  لبعدة مدن لوعدةص  بل
حددر  ا اددل بل سددبلبا وقددد الحددزم بهددل ا ب ددلء آعددال   و لبعددة مددن

أَن الل أِ  " َوَلمَّا َدَوُلوْا ِمْن َحْيُث َأَمَرُهْم َأُبوُهم مَّا َكأاَن ُيْ ِنأي َعأْنُهم مِّ
 ا والحدزام ا ب دلء 2" ِمن َشْيٍء ِإ َّ َحاَجةت ِفي َنْفِس َيْعقُأوَح َاَضأاَها
هما آهددم هددل  المددرة ه ددل لدد  داللددة علددى حدددوف حغيددرا   فسددية لدددي

صددلدقون آدد  دعددواهم بحفدد   ادديهما ومددوقفهم مددن  اددل  آيمددل بعددد 
يثبددد  للددداا بي مدددل  دددلن مدددوقفهم آددد  ح ليدددة يوسدددف مغدددليراا  دددل وا 
ه ددددلا ياببددددون للشددددرا وي دددددآعون لح فيددددل الابددددةا مددددن قبددددل  ن 
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يوصدددديهم والدددددهما وال يلحزمددددون بوصدددديح  آدددد   ث ددددلء عددددزمهما بددددل 
 "   أكل  الذئحة بقولهم  "يسحغلو هل آ  حبرير الجريم

ومددن االسددحبلة الددداال  حدددبير يوسددف  اددل  ايدد  ا قددلل 
 ا 1" َفَلمَّا َجهََّزُهم ِبَجَهازِِهْم َجَعأَل السِّأَقاَيَة ِفأي َرْحأِل َأِويأ ِ حعللى  "

وسرعلن مل حّم مل  راد  يوسدف بعدد مشدهد حدواري رالد ا ح ّفدل آيد   
سلرة وآة   لمهم الصدلرما الواثقون من   فسهم بمعلقبة ال اوةا 

َفَبَدَأ ِبَبْوِعَيِتِهْم َاْبَل ِوَعاء َأِويِ  ُثمَّ اْسأَتْوَرَجَها ِمأن ...قلل حعللى  "
 . وحددلآ  االسددحبلة ه ددل علددى 2" ِوَعأأاء َأِويأأِ  َكأأَذِلَ  ِكأأْدَنا ِلُيوُسأأفَ 

المفلجدددأةا حيدددف لدددم ح هدددر آيددد  الابدددة ب لملهدددلا واسدددحبة الحددددف 
رحددل  ايدد ا دون إبددراز حفلصدديل الابددةا بوضدد  السددقلية آقددب آدد  

ثدددم قّسدددب الحددددف وصدددوال  إلدددى اسدددحاراو السدددقليةا ولعدددل إضدددملر 
بعا جوا ب الابة ه ل م ر االسحبلة جرعدة حشدوية   بدرا  ن 
وقددوع الحدددف  حددى بعددد حفلصدديل صدددم  المحلقدد ا الددلي اسحشددعر 

يوسددفا الددلين لددم يحوقعددوا حدددوف للددا مبلقددل ا   اددوةبددللا صدددمة 
من  لحيدة  ادر  آد  ح مهدم علدى   فسدهما للدا الح دم  ممل  سهم

 الصلرم بلسحرقلة من ُحوجد السقلية آ  رحل  
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  ادوةعن  وه ل اسحبلة داال  لار آ  قول  حعللى ح لية
َااُلوْا َجَزآُؤُ  َمن ُوِجَد ِفأي َرْحِلأِ  َفُهأَو َجأزَاُؤُ  َكأَذِلَ  َنْجأِزك   "يوسف

علدى   فسدهم مسدبقلا ولدو علمدوا  ادوةا  ا حيدف ح دم 1" الظَّاِلِمينَ 
 ن  الهم قدد وقد  آد  شدبهة السدرقة مدل قدللوا للداا  ن ح دم البلدد 

َكَذِلَ  ودين الملا ال يقضيلن بلسحرقلة ا خ و ال  ا قلل حعللى  "
ِكأأْدَنا ِلُيوُسأأَف َمأأا َكأأاَن ِلَيْبُوأأَذ َأَوأأاُ  ِفأأي ِديأأِن اْلَمِلأأِ  ِإ َّ َأن َيَشأأاء 

بفضل من اهللا  لد ب  ليوسفا آحرّحب ا مر   ا و لن للا2" الل  ُ 
على للداا و سدهم حدأاير حفحدي  رحدل  ايد  ححدى اللح دة ا ايدرة 

 ادددوةا آددد  حبدددا الابدددة   ثدددرا وم حددد  شدددرعية   بدددر آددد  قبدددول 
 بح مهم اللي الحزموا ب . 

ومدددن الواضدددر  ن يوسدددف عليددد  السدددالم  صدددّر علدددى  ادددل 
بللم ل ددة الحدد  وصددل  ايدد   اوآددل  عليدد  مددن  يددد إاوحدد  إن علمددوا 

إليهدددل يوسددددفا بلإلضدددلآة إلددددى رغبحددد  آدددد  صددديلغة عقددددلب  فسدددد  
إلاوحدد  مددن اددالل امححددل هم... و ددلن االمححددلن آيدد  ايددر  ثيددرا 
حيف   د آ  عمق  مد  الحبور الحلصل علدى مدوقفهما وادوآهم 
علددى  ادديهما وحرصددهم علددى إرجلعدد   بدديهما وعدددم حف يددرهم آدد  
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مدددن م دددلآس لادددر علدددى حدددب  اسدددحغالل الحددددف البدددلر  للدددحال 
م  بددديهما اصوصدددل   هدددم بددددوا  ول وهلدددة حدددلملين لمالمدددر حسدددده

َاأأأاُلوْا ِإن   "الدددلي جدددلء ح ليدددة عددد هم القدددديم آددد  حعبيدددرهم اللف ددد 
 . ومدن جميدل حدر  يوسدف 1" َيْسِرْق َفَقْد َسَرَق َأخ  لَُّ  ِمن َاْبلُ 

علددى  ايدد    دد  بددّين لدد  حقيقددة الموقددف قبددل  ن يشددرع آدد  ابحدد  
آَو  ِإَلْيأِ  َأَوأاُ  َاأاَل ِإنِّأي ححى ال يمّس  ال  بأل  غير مقصود  "

 ا و مددل مددل  صددلب 2" َأَنأأْا َأُوأأوَ  َفأأاَل َتْبتَأأِئْس ِبَمأأا َكأأاُنوْا َيْعَملُأأونَ 
يعقددوب عليدد  السددالم آلددم ي ددن مقصددودا  بددل  ددلن حددر  يوسددف 
على حف   اي  من  قمة إاوح  إن علموا بم ل ح  إ مل يصب آد  

ن  دلن منلمدل لد  ل يدلا بلإلضدلآة إلدى مصلح ة ا ب اسدحراحيجيلا وا 
يقددين يوسددف  ن والددد  قددلدم بايددر حددلل السددح ملل رنيددل  الصددلدقة 

 الح  آسرهل ل  سلبقل. 
وقددد عرآدد  قصددة يوسددف اسددحبلقل  دااليددة  بويددة  سلسددهل 
الدددوح  والعلدددم اليقي ددد  الصدددلدةا مدددن للدددا موقدددف يعقدددوب عليددد  

  وغيددلب ال بيددرا آعلددى الددرغم مددن ا لددم السددالم مددن آقددد اب دد  الثددل 
وضيلع البصر حز ل  و مدا   بق  اليقين بلللقدلء بهدم جميعدل  قللمدل ا 
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َعَسأأى الل أأُ  ال يددأس آيدد ا قددلل حعددللى علددى لسددلن يعقددوب ح ليددة  "
 ا وقد ححقدة للدا بللحددري  البلعدف علدى 1" َأن َيْبِتَيِني ِبِهْم َجِميعتا

إنأي مبلشرة لمل بد   بوادر  حلدو   "الحشويةا حيف قلل قبل اللقلء 
 ا ثم  لن اللقلء الحقيق  مصداقل لرنيل  بويدة 2" ألجد ريح يوسف

  . 3" آو  إلي  أبوي ...سلبقة وحفسير  بوي سلبة  "
ومددن االسددحبلقل  الدااليددة ال بويددة اسددحبلقلن ليوسددف عليدد  
السالما لّمل جدلء  لح دة الم لشدفة والحوبدة والحسدلمرا قدلل حعدللى 

اْذَهُبأأوْا ِبَقِميِصأأي َهأأأَذا َفأأبَْلُقوُ  َعَلأأى  ليددة علددى لسددلن يوسددف  "ح
" َب َوْجِ  َأِبي َيْبِت َبِصيرتا َوْأُتوِني ِبَبْهِلُكْم َأْجَمِعين

 ا وحمدل  المد  4
اسددحبلقلن همدددل عددودة البصدددر  بيدد ا وحلدددا معجددزة  بددد ا وحضدددور 
ر ا هل جميعلا وحلا معجزة  ار  آ  مصداقية رنية  ب  وحفسدي

أأا َأن َجأأاء  بدد  لاددرا قددلل حعددللى آدد  ارحددداد البصددر ليعقددوب  " َفَلمَّ
اْلَبِشيُر أَْلَقاُ  َعَلى َوْجِهِ  َفاْرَتدَّ َبِصيرتا َااَل أََلْم َأُاأل لَُّكأْم ِإنِّأي َأْعَلأُم 

 ا وقددلل آددد  اإلحيدددلن بل هدددل جميعدددل  5" ِمأأأَن الل أأأِ  َمأأأا َ  َتْعَلُمأأأونَ 
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ُيوُسأَف آَو  ِإَلْيأِ  َأَبَوْيأِ  َوَاأاَل اْدُولُأوْا ِمْصأَر ِإن َفَلمَّا َدَوُلوْا َعَلى "
  .1" َشاء الل ُ  آِمِنينَ 

ن روايل   دبية وقص  آ ية قد ح ون وغ  ٌّ عن القول إ
 بول مدن قصدة يوسدف ل  هدل لدم حححدوص علدى حجدم للدا االسدحبلة 
الزم دد ا الددلي جددلء آيهددلا وجعددل المحلقدد  مشدددودا إلددى غيددف مددن 

إلحسلس بروعة حدوف المحوق  بصورة مبلبقدة  حيل دلا الحرقبا وا
ومغليرة  حيل ل  ار ا وبحفلصيل  وس   حيل ل  ار ا ومن الجميل 
 ن حلددا االسددحبلقل  جددلء  بأ مددلب  ثددر  القصددةا وم ححهددل ح وعددل  

 وجملال .
ه دل االسدحرجلع ا و تقانة ا سأترجاعووّ ف  قصة يوسف 

ي يعحمددد رجعددل  يحوقددف ل االسددحرجلع الددداال   الددلمددا  ولهلن وعدد
آيهل ح لم  السرد صعودا  من الحلضر  حو المسدحقبلا ليعدود إلدى 
الددددددوراءا علددددددى  ال يجددددددلوز مددددددداهل حدددددددود زمددددددن المح دددددد  ا ولا 
ويححلجدددددد  ال لحددددددبا ليعددددددلل  إشدددددد للية سددددددرد ا حددددددداف المحزام ددددددةا 

بلدددددة علدددددى االرحددددددادا  ل االسدددددحرجلع الادددددلرج   الدددددلي يُ مدددددوثل يه
الزم ددد  للمح ددد  ا ولا ويححلجددد  ال لحدددب  الواقعدددة ادددلرو ال بدددلة

 لمدددل قدددّدم شاصدددية جديددددةا ليبدددرز ببيعدددة عالقحهدددل بللشاصددديل  
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ا ار ا  و الحديف عن شاصية غلب  عدن الحددف آحدرة زم يدةا 
 . 1  و ع د الرجوع  حداف لهل حأثير آ  زمن المح   ا ول

مرحينا من للا قول  حعدللى   ا سترجاع الوارجيو هر 
ِنْعَمَتُ  َعَلْيَ  َوَعَلى آِل َيْعقُأوَح َكَمأا َأَتمََّهأآ َعَلأى َأَبَوْيأَ  ِمأن  َوُيِتمُّ "

ْسأَحقَ  َواتََّبْعأُت ِملَّأَة آَبآِئأأي  ا وآد  قولد  حعدللى  "2" َاْبُل ِإْبأرَاِهيَم َواِن
ْسَحَق َوَيْعقُأوَح َمأا َكأاَن َلَنأا َأن نُّْشأِرَ  ِبالل أِ  ِمأن َشأْيٍء  ِإْبرَاِهيَم َواِن

ِمأأن َفْضأأِل الل أأِ  َعَلْيَنأأا َوَعَلأأى النَّأأاِس َوَلأأأِكنَّ َأْكثَأأَر النَّأأاِس َ   َذِلأأ َ 
 ا وللا اسدحرجلع يعدود زم يدل إلدى  جيدلل سدبق ا وقدد 3" َيْشُكُرونَ 

 وحددى للددا االسددحرجلع بحواصددل ا جيددللا ومحل ددة الرسددللة القللمددة 
ة على حدراف مدن  الح مدة وااللحدزاما وآيد  مدل آيد  مدن إيحدلء بأهميد

الصبر حجل  الشدالد الح  سيواجههل يوسف مثلمدل صدبر لبدلن  مدن 
 قبل.

  ثر آ  قصة يوسف حيف  ا سترجاع الداوليوقد برز 
ورد آد   ربعدة عشدر موضدعل ا م هدل اسدحرجلع مدراودة امدر ة العزيدز 

ا َوَااَل ِنْسَوة  ِفي اْلَمِديَنِة اْمرََأُة اْلَعِزيِز ُترَاِوُد َفتَاهَ آحلهل عن  فس   "
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ِبأينٍ   ا وهدو 1" َعن نَّْفِسِ  َاأْد َشأَ َفَها ُحبًّأا ِإنَّأا َلَنرَاَهأا ِفأي َضأاَلٍل مُّ
اسحرجلع ين د آضللحية الجرم اللي ارح بح ا والدثمن ال بيدر الدلي 
حنديدد ا وهدد  مددن هدد  آدد  م ل حهددل.  مددل  ن االسددحرجلع  آددلد ه ددل 
لا ال شف  ول مرة عن ببيعة المر ة الح  راود  يوسف آد  بيحهد

آهدددد  امددددر ة العزيددددز  لي هددددر للددددا قيمددددة مددددل قددددلم بدددد  يوسددددف مددددن 
 مددن ثددمّ اسحعصددلم  مددلم الجمددلل والحسددب والسددلبة والجددل ا ويبددرز 

مبدددددد  حقسددددديب الحددددددفا الدددددلي يسدددددهم آددددد  الدددددة حشدددددوية مسدددددحمر 
محصلعد. وقد حدف االسحرجلع لاح  علدى لسدلن امدر ة العزيدز آد  

 ّ ددد   ا الددلي2" ِسأأِ  َفاَسَتْعَصأأمَ َوَلَقأأْد رَاَودتُّأأُ  َعأأن نَّفْ قولدد  حعددللى  "
وهأأأأم  لقولدددد  حعددددللى  " الدارسددددين بعددددابددددراءة يوسددددف مددددن حفسددددير 

 ا وين دد مدن جهدة  ادر  حجدم الضدغب الدلي ُمدورس علدى 3" بها
 صبح  ال حبلل  بدللقيما وححدبجر بحلدا المدراودةا  يوسف من امر ة  

سدددهم آددد  حشددد يل ضدددغب   بدددر علدددى يوسدددف مدددن ادددالل حأليبهدددل وح
 آ  المراودة.  القوم للمشلر ة  سلء  بلر

ل ن الزملن يمرا ويقض  يوسف آ  السجن بض  س ين 
دون ل ددبا وح ددل البددراءة معلقددة حححددلو إلددى اسددحرجلعين دااليددين 
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من  جل حوبيددهلا ي مدن ا ول آد  سدنال يوسدف الم لدوما الدلي 
َوَااَل اْلَمِلُ  يرآا الاروو من السجن دون معرآة حقيقة براءح   "

ي ِبِ  َفَلمَّا َجاءُ  الرَُّسوُل َااَل اْرِجْس ِإَلى َربَِّ  َفاْسأبَْلُ  َمأا َبأاُل اْئُتونِ 
 ا وي هدر 1" النِّْسَوِة الالَِّتي َاطَّْعَن َأْيِدَيُهنَّ ِإنَّ َربِّأي ِبَكْيأِدِهنَّ َعِلأيم  

ُاْلأَن الثل   آ   قوال ال سوة مدن المدي دة واعحراآدل  امدر ة العزيدز  "
َمأأا َعِلْمَنأأا َعَلْيأأِ  ِمأأن ُسأأوٍء َااَلأأِت اْمأأرََأُة اْلَعِزيأأِز اآلَن َحأأاَش ِلل أأِ  

أاِدِاينَ  نَّأُ  َلِمأَن الصَّ  . 2" َحْصَحَص اْلَحقُّ َأَنْا رَاَودتُّأُ  َعأن نَّْفِسأِ  َواِن
ل موقف الملدا   ثدر ولعب االسحرجلعلن ه ل دورا  حلسمل  آ  ححوّ 

لبد  بعدد ثبدو  يوسدفا حيدف بشاصدية ب بلحجل  ق لعح  اإليجلبيدة
براءح  ليسحالص  ل فس ا و لن مسحعدا  لقبول  عزيزا  علدى مصدرا 

 يعلل  المشل ل االقحصلدية المحوقعة على مدار س وا . 
ا اإليهددددلم ومدددن   مدددلب االسدددحرجلع الدددداال  االسدددحرجلع 

ا ُيفحدددرا حددددوثهل آددد  الملضددد ا ل  هدددل  الدددلي يححددددف عدددن  مدددور 
  ادددوةيدددة علدددى لسدددلن ليسددد  صدددلدقةا مدددن للدددا قولددد  حعدددللى ح ل

َاأأأاُلوْا ِإن َيْسأأأِرْق َفَقأأأْد َسأأأَرَق َأخ  لَّأأأُ  ِمأأأن َاْبأأأُل َفَبَسأأأرََّها يوسدددف  "
ُيوُسُف ِفي َنْفِسِ  َوَلْم ُيْبِدَها َلُهْم َاأاَل َأنأُتْم َشأرٌّ مََّكانتأا َوالل أُ  َأْعَلأْم 
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 ا آلدم يمدر الحددف ال آد  بدايدة القصدةا وال قبلهدلا 1" ِبَما َتِصُفونَ 
بدايدددة جدددلء  مدددن الرنيدددل آدددللغيرة آلإللقدددلء آددد  الجدددبا وال  عحقدددد آلل

بحدددوثهلا وا  مددل هدد  زآددرة مددن زآددرا  الحسددد القددديما لددللا ا حملدد  
َفَبَسأرََّها ُيوُسأُف اآلية بأثر حلدا الزآدرة علدى يوسدف عليد  السدالم  "

َأْعَلأأْم ِبَمأأا  ِفأأي َنْفِسأأِ  َوَلأأْم ُيْبأأِدَها َلُهأأْم َاأأاَل َأنأأُتْم َشأأرٌّ مََّكانتأأا َوالل أأ ُ 
بسددرقة قلددب    دد  احهددلم ليوسددف "ا إال إن ُوّجدد  ا مددر إلددى َتِصأأُفونَ 

يوسدف    اوةبحب ا قلل حعللى ح لية على لسلن   بيهما واسحلثلر 
ِإْذ َاأأاُلوْا َلُيوُسأأُف َوَأُوأأوُ  َأَحأأحُّ ِإَلأأى َأِبيَنأأا ِمنَّأأا َوَنْحأأُن ُعْصأأَبة  ِإنَّ  "

ِبأي ل  دلب  مدن اسدحقراء القصدة  ا والح دم ه د2" نٍ َأَباَنا َلِفأي َضأاَلٍل مُّ
ن  ل د  بعدا  حدب الحفسدير قدد  شدلر    مل ورد  آد  القدرلنا وا 
وقللد  إ هدم  شدلروا آد   سدبة السدرقة ليوسدف إلدى حلدثدة للحلدثةا 

قديمددةا وقعدد  آدد   ث ددلء وجددود يوسددف بفددال آدد  رعليددة عمحدد ا إل 
 ادل  لمدددة  لمدل بلبد  والددا  احهمحد  بللسددرقةا ححدى حدحم ن مدنإ هدل 

الدلي اح دأ يوسدف عليد  آد  الشدلما  علما وآة القل ون المعمول ب 
آدد  الحصدددول علددى  ايددد  لّمدددل احهمدد  بللسدددرقة مددن بدددلب الحابددديب 

 الموج . 
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لحلدثدة غيدر موجدودة  صدال ا  اإليهلم ويلحق  االسحرجلع 
 اإليهدددلم ُيح دددى ع هدددل   هدددل حددددث  آددد  الملضددد   مددد  االسدددحبلة 

ّوف يعقدوب عليد  السدالما وآد  ادعدلء   ل الللب يوسدف آد  حاد
إاوح  للا  لبل آيمل بعدا آلالسحبلة ححقة من بدرف ولدم يححقدة 
مدددن بدددرف لادددرا واالسدددحرجلع ححقدددة ه دددل مدددن بدددرف دون وجدددود 
رصدددديد مددددن الواقدددد . ل ددددن الحقيقددددة حددددأب  إال ال هددددور آلالسددددحرجلع 

بعيدددددا عددددن يوسددددف و ايدددد  وبددددلق  ال ددددلسا  اددددوةا الددددداال  بددددين 
االلدد  بددللحفريب بيوسددف سددلبقلا ويعحرآددون بصددعوبة يعحرآددون مددن 

موقفهم الجديددا   هدم  ادلوا علدى   فسدهم ميثلقدل  غلي دل  مد   بديهم 
إلدى مصددرا  مدن  مدد " يوسددف " ادوللمدرة الثل يددة ع ددمل اصددبحبوا 

اْرِجُعوْا ِإَلى َأِبيُكْم َفُقوُلوْا َيا َأَباَنا ِإنَّ اْبَنَ  َسَرَق َوَمأا قلل  حعللى  "
 ا وآدد  للددا 1" ْدَنا ِإ َّ ِبَمأأا َعِلْمَنأأا َوَمأأا ُكنَّأأا ِلْلَ ْيأأِح َحأأاِفِظينَ َشأأهِ 

َااَل َلأْن ُأْرِسأَلُ  َمَعُكأْم َحتَّأى اسحرجلع داال  لميثلة ا ب عليهم  "
أأآ آتَأأْوُ   أأَن الل أأِ  َلتَأأْبُتنَِّني ِبأأِ  ِإ َّ َأن ُيَحأأاَط ِبُكأأْم َفَلمَّ ُتْؤتُأأوِن َمْوِثقتأأا مِّ

 ا بلإلضدددلآة إلددددى 2" َاأأأاَل الل أأأُ  َعَلأأأى َمأأأأا َنقُأأأوُل َوِكيأأأل   َمأأأْوِثَقُهمْ 
اسددحرجلع الحفددريب بيوسددف عليدد  السددالما آدد  ماحلددف مراحددل للددا 
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لقدلء آد  الجدبا وال ددلب  الحفدريب حابيبدلا وححدليال علددى ا با وا 
ه ل بللحفريب يقّدم شيلل جديددا  اوةا  ا واعحراف 1والحبرير حمويهل  

ا الحفددددريب وشددددهد  بللحفلصدددديل مددددن بدايددددة للمحلقدددد ا الددددلي ر   للدددد
مد  يوسف بعدا  جديدا ا يع س   اوةالقصةا االعحراف ه ل يم ر 

حبور  فسيلحهما وححّولهلا اقحرابل  من الحدّةا و ددمل  علدى مدل آدل ا 
َااُلوْا ِإن َيْسِرْق َفَقأْد َسأَرَق  آزآرة الحسد الح   هر  آ  قدولهم  "

  مدد  الصدددمةا ل ددن ا  شددف ا مددر  ا جددلء2" َُ َأخ  لَّأأُ  ِمأأن َاْبأأل
بعدددد الحدددروي عدددن شدددعور مغدددليرا  هدددر آددد  الرسدددللة الحددد  بلدددب 

َوَما َشأِهْدَنا ِإ َّ ِبَمأا َعِلْمَنأا َوَمأا ُكنَّأا  بيرهم م هم إبالغهل  بديهم  "
 ا الحدد  ححمددل الحشدد يا بصدددة الحهمددةا وآيهددل 3" ِلْلَ ْيأأِح َحأأاِفِظينَ 

يددددددة الحلليددددددة االسددددددح لد إلددددددى مراعددددددلة ل فسددددددية ا با حبعهددددددل آدددددد  اآل
مصدددداقيحهم مدددن ادددالل مبدددللبهم بشدددهلدة  هدددل القريدددة الحددد   دددل وا 

َواْسأأَبِل اْلَقْرَيأأَة الَِّتأأي ُكنَّأأا ِفيَهأأا آيهددلا والعيددر الحدد  سددلآر  معهددم  "
نَّأأأا َلَصأأأاِدُاونَ  علدددى  همحأ يدددد ا و 4" َواْلِعْيأأأَر الَِّتأأأي َأْاَبْلَنأأأا ِفيَهأأأا َواِن
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لصددددلدقون  ه ددددل  قددددو  مددددن اآحددددراا  وا  ددددل  آدددد  حعبيددددرهم الصدددددة
ا ح ليدة يوسدف  ولدو   دل صدلدقين حعبيرهم م  الصدة سلبقل آ  

وللا ين د دقة ال   القرل   آ  الحعبيدر عدن الحدللحين ال فسديحين 
 الماحلفحين لهمل.

حغّيددرواا آلددو  ددّل الغددي  مسددحقرا   اددوةا ومددن الواضددر  ن 
 مددن  مدد " يوسددف " اددو مدد  آدد  قلددوبهم السددحغلوا آرصددة مددل حدددف

وحهمح ا ل د هم حدألموا م هدلا ومدن حدداعيلحهل علدى والددهم. آيوسدف 
عليدددد  السددددالم مددددل زال حّيددددل ا وهددددم قريبددددون م دددد  جدددددا ا يعددددرآهم وال 
يعرآو دد ا لددللا  ددلن االسددحرجلع لمددل آعلددو  بدد  مهّيلددل  لل هددور مددرة 
 ار ا ومع  اسحرجلع مل حدف آ   ضية  بدلةا وال يعلمد   حدد 

و يرآددد  بدددللا الق دددلع لي بدددلهم بمدددل آعلدددو  بددد ا مدددن البشدددر غيدددر ا وهددد
َوَأْوَحْيَنآ ِإَلْيِ  َلُتَنبَِّئنَُّهم ِبَبْمرِِهْم حململ  مل ُ وحى إلي  للا من قبل  "

 ا ويسحرج  مدل آعلدو  بأايد ا ولعلد  قصدد 1" َهأَذا َوُهْم َ  َيْشُعُرونَ 
َقأْد َسأَرَق َاأاُلوْا ِإن َيْسأِرْق فَ احهلمهم ل  بللسدرقة آد  زآدرة الحسدد  "

 ا ولعلدد  قصددد بددللا الحفريددة بي دد  وبددين  ايدد  2" َأخ  لَّأأُ  ِمأأن َاْبأألُ 
 و بي .
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ويددددأح  االسددددحرجلع الددددداال  ا ايددددر لي مددددل الدددددالرة مدددد  
وْا َلأأُ  االسددحبلة الددداال  ا ول  " َوَرَفأأَس َأَبَوْيأأِ  َعَلأأى اْلَعأأْرِش َوَوأأرُّ

دتا َوَاأاَل َيأا َأَبأِت َهأأَذا تَْبِويأُل رُ  ْؤَيأاَك ِمأن َاْبأُل َاأْد َجَعَلَهأا َربِّأي ُسجَّ
 ا حيددف يسددحرج  بددللا حأويددل رنيددل يوسددفا  مددل يسددحرج  1" َحقًّأأا

اوحد    ا وهد  2اإلاراو من السجنا و زغ الشيبلن بين يوسدف وا 
اسددحرجلعل  جميلددة آدد  لح ددل  ال صددر ال بددر ا الحدد  حثبدد  آيهددل 

روعدددة رنيدددة الايدددرا وروعدددة الصدددبرا وثمدددرة الحسدددلمرا حعّبدددر عدددن 
ا دب ال بدددددوّيا آهدددددو يسدددددحبعد الشدددددّر عدددددن إاوحددددد ا وي سدددددب  إلدددددى 
الشيبلنا حململ   مل آعل والد  يوم  ن آّسر ل  الرنيلا وهدو ي حقد  
من لالم السجن روعة اإلآراو والححريرا لي سدبهل إلدى المدولى عدّز 
وجددلا وهددو يالبددف والددد  المعددّلبا ويددلّ ر  بصدددة حفسددير  القددديم 

 للرنيل. 
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 الزمن:ديمومة 
الحدلف  ديمومأة الأزمنب علدى قصدة يوسدف آد  وقد غلد
 حقل دددة الوقفدددة. قليدددل مدددن حقل دددة المشدددهدا ولدددم ح هدددروالحلادددي  وال

ه ل ليس ا حقلصدل بقددر مدل هدو رصدد جمدلل ا  حقل ة الوقفة غيلبو 
  آال يضير بعا اآليل  غيلب االسحعلرة  و الحشاي  م هل.

على حراو  سرعة ال   الروال  من ديمومة الزمن حقوم و 
بدد  آلاددر بددين لح ددل  قددد يغبدد  اسحعراضددهل عددددا   بيددرا  مددن مق

الصددفحل ا وبددين عدددة  يددلم قددد حُددل ر آدد  بضددعة  سددبرا ويم ددن 
ضبب  رب  حلال   سلسية إليقلع السردا ه   الحلفا والمشدهدا 
والوقفةا والاالصةا والحلف  قصى سرعة ير بهدل السدردا ويحمثدل 

شدددددلرة إليهدددددلا آددددد  القفدددددز عدددددن لح دددددل  ح لليدددددة بأ ملهدددددل دون اإل
والاالصدة ححمثددل آد  حلاددي  حدوادف عدددة  يدلما  و عدددة شددهورا 
 و س وا ا آ  مقلب  معددودةا  و صدفحل  قليلدةا دون الادوا 
آدد  ل ددر حفلصدديل ا شدديلء وا حددوالا والمشددهد ع ددس الاالصددةا 
آهو عبلرة عن حر يز وحفصيل ل حداف ب ل دقللقهلا حيدف يحدرا 

ل دون حددال م د ا ممدل ي سدب ال لحب ا حداف حححددف عدن  فسده
هل  المقلب  بلبعل  مسرحيل ا آمل  قرن  هو مل يحدف اآلنا  و  ن 
زمن مل  قرن  يسلوي زمن مدل يحددف آد  الروايدةا  مدل الوقفدة آهد  
ح دددلقا الحدددلفا   هدددل حقدددوم علدددى اإلببدددلء المفدددرب آددد  عدددرا 
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ا حدددافا لدرجددة يبدددو معهددل و ددأن السددرد قددد حوقددف عددن الح ددلم ا 
المجددلل  مددلم السددلرد لحقددديم ال ثيددر مددن الحفلصدديل الجزليددة  مفسددحل  

 . 1 على مد  صفحل  وصفحل 
وقد بد   القصة بموقف درامد  ا فعدلل  مدن وسدب المدحن 
الح ددلل ا حيددف حددلف سدد وا  البفولددة السددلبقة مددن عمددر يوسددف 

ا و شددلر  القصددة إلددى للددا اددوةا ب دل مددل آيهددل مددن مشددلعر غيددرة 
  السالم ليوسف من  ن يق  رنيدل  من االل ححلير يعقوب علي

على إاوح ا ثم حوالى الحلف بعد للا بش ل محفلو  بين س وا  
والبدددء بللح فيددل  اددوةا وشددهور و يددلم وسددلعل ا آبددين حددوار مددنامرة 

مدددن ادددالل االححيدددلل علدددى ا ب حسددد ن آحدددرة زم يدددةا قدددلل حعدددللى  
ْنُهْم َ  َتْقُتُلوْا ُيوُسَف َوأَلْ " ُقوُ  ِفي َغَياَبأِة اْلُجأحِّ َيْلَتِقْطأُ  َااَل َاآِئل  مَّ

َااُلوْا َيا َأَباَنا َماَلأَ  َ  تَْبَمنَّأا َعَلأى ، َبْعُ  السَّيَّاَرِة ِإن ُكنُتْم َفاِعِلينَ 
نَّأأا َلأأُ  َلَناِصأأُحونَ   ا وحددلف الفحددرة الزم يددة ه ددل يع دد  2" ُيوُسأأَف َواِن

م  يوسددفا واسددح ملل الابددةا ثددم الددداول بسدد  اددوةإجمددلع  مددر 
 البراءة على ا با بلبل لصحبة يوسف علي  السالم معهم.
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وحقفددددز القصددددة سدددد وا  ويوسددددف عليدددد  السددددالم آدددد  بيدددد  
أأأا َوَكأأأَذِلَ  َنْجأأأِزك العزيدددز  " أأأا َوِعْلمت َُ َأُشأأأدَُّ  آَتْيَنأأأاُ  ُحْكمت أأأا َبَلأأأ َوَلمَّ
 ا حيددف ي حقددل آيهددل مددن مرحلددة البفولددة إلددى مرحلددة 1" اْلُمْحِسأأِنينَ 

ا حقددددلء لحدددددف المددددراودة  هميحدددد ا ثددددم ي حقددددل بعددددد  بدايددددة الشددددبلبا
المددراودة إلددى حددلف آحددرة زم يددة  اددر ا ا حشددر آيهددل ابددر المددراودة  

َوَااَل ِنْسَوة  ِفي اْلَمِديَنِة اْمأرََأُة اْلَعِزيأِز تُأرَاِوُد َفتَاَهأا َعأن نَّْفِسأِ  َاأْد "
ا حيف  ال حردد الابدر  2" َشَ َفَها ُحبًّا ِإنَّا َلَنرَاَها ِفي َضاَلٍل مُِّبينٍ 

وقحدددل ا ُحدددلف ه دددل مدددن بدددلب االاحصدددلر دون الحفصددديل آددد  لليدددل  
ثُأمَّ َبأَدا اال حشلر. ويحم حلف زم   لادر بعدد المدراودة الجملعيدة  "

 ا وقدد حدلف 3" َلُهم مِّن َبْعِد َمأا رََأُوْا اآلَيأاِت َلَيْسأُجُننَُّ  َحتَّأى ِحأينٍ 
ر ة العزيددز سددلبقل. ومددن حفصدديل القددرار بددللحبسا مددل عدددا حهديددد امدد

الواضددر  ن يوسددف م ددف آحددرة بعددد مددراودة  سددلء المدي ددةا ثددم  ددلن 
القدددرار بحبسددد  إلدددى حدددينا إسددد لحل  لسددد ة ال دددلسا وحمويهدددل  غيدددر 
م بقدد  علددى الحدددفا و ددأّن يوسددف هددو المددحهم ال امددر ة العزيددزا 
وللا الحدبس لد  داللحد  علدى ضدعف العزيدزا الدلي ي حشدف آسدلد 

مدن  لدم.  يمحلا إال االسحجلبة لبلبهل على مل آيد  امر ح ا ل ن ال
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االاحيددلر والعددزل يددحم حددلف عدددة ووآقددل  لمبددد  اال حقددلء القددللم علددى 
 ا ححى يدر  الملدا 1" َفَلِبَث ِفي السِّْجِن ِبْضَس ِسِنينَ  ...س وا   "

رنيددل ا ويححددلو إلددى مددن يفسددرهلا ويحددل ر السددلق  صدددية سددج   
 ا ويددحم 2" فبرسأألونبلسددحفحلل   " يوسددفا آيبلددب مددن الملددا اإللن

حلف حفلصيل ا حقلل السلق  إلى يوسف آد  سدج   البعيددا حيدف 
ُيوُسأُف يصل إلي  مبلشرة ويحدث  آ  اآلية الحللية دون مقددمل   "

دِّيُق َأْفِتَنا ِفأي َسأْبِس َبَقأرَاٍت ِسأَماٍن َيأْبُكُلُهنَّ َسأْبس  ِعَجأاف   َأيَُّها الصِّ
ْضٍر َوُأَوَر َياِبَساٍت لَّعلى َأْرِجُس ِإَلى النَّاِس َلَعلَُّهْم َوَسْبِس ُسنُباَلٍت وُ 

 . ويفسددر يوسددف الرنيددلا وبمجددرد ا حهللدد  مددن الحفسددير 3" َيْعَلُمأأونَ 
 ا حيدف يحدلف رحلدة 4" واال المل ...ي حقل المشهد إلى الملدا  "

السددلق  مددن السددجن البعيددد إلددى قصددر الملدداا ويحددلآهل مددرة  اددر  
لمعددل س ع دددمل جددلء  الرسددول. ويددحم الحددلف الزم دد  آدد  االحجددل  ا

ل لآددددة حفلصدددديل عددددودة الرسددددول إلددددى الملددددا واسددددحدعلء ال سددددوة ثددددم 
مثولهن بين يدي الملاا إل ح حقل اآلية إلى حديف الملدا المبلشدر 

َاأأاَل َمأأا َوْطأأُبُكنَّ ِإْذ رَاَودتُّأأنَّ  مدد  امددر ة العزيددز و سددوة مددن المدي ددة "
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ْلأأأأَن َحأأأأاَش ِلل أأأأِ  َمأأأأا َعِلْمَنأأأأا َعَلْيأأأأِ  ِمأأأأن ُيوُسأأأأَف َعأأأأن نَّْفِسأأأأِ  اُ 
 ا وي حقل يوسف إلى حلشية الملا عزيزا علدى مصدرا 1" ...ُسوءٍ 

  ادددوةويدددحم حدددلف سدددب  سددد وا   لملدددة  و يزيددددا ا حقدددلال إلدددى زيدددلرة 
َوَجأأأاء ِإْوأأأَوُة ُيوُسأأأَف َفأأأَدَوُلوْا َعَلْيأأأِ  يوسدددف ا ولدددى إلدددى مصدددر  "

 ا حيدف ا حقلد  القصدة مدن حم دين 2" ...ُرونَ َفَعَرَفُهْم َوُهْم َلُ  ُمنِكأ
يوسدددددف  حيجدددددة   ادددددوةيوسدددددف علدددددى ادددددزالن ا را إلدددددى مجددددد ء 

المجلعة الح  وصلحهم  ضرارهلا وزمن المجلعة وآة حفسير رنيدل 
الملددددا يددددأح  بعددددد سددددب  سدددد وا  سددددملنا دبددددر آيهددددل يوسددددف  مددددر 

 االقحصلدا واسحعّد للس وا  السب  العجلف. 
إلدددى حدددلف الشدددهور المحواليدددةا  ثدددم ا حقلددد  ديمومدددة الدددزمن

يوسف إلى مصرا حدلف مدل يقدلرب   اوةالح  حفصل بين زيلرا  
َفَلمَّا َرِجُعوا ِإَلى َأِبيِهْم َااُلوْا َيا َأَباَنأا ُمِنأَس ِمنَّأا الشهرا قلل حعدللى  "

نَّا َلُ  َلَحاِفُظونَ  ل  ا ثدم حدلف مد3" اْلَكْيُل َفَبْرِسْل َمَعَنا َأَواَنا َنْكَتْل َواِن
يقددلرب  شددهرا لاددرا يفصددل بددين عددودحهم وزيددلرحهم الثل يددة لمصددر 

أأأا َدَولُأأأوْا ِمأأأْن َحْيأأأُث َأَمأأأَرُهْم   "مدددن  مددد " يوسدددف " ادددوومعهدددم  َوَلمَّ
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   ثدددددم حدددددلف شدددددهرا  و شدددددهرين بدددددين دادددددولهم مصدددددر 1" َأُبأأأأأوُهم
أأأأأأا َدَولُأأأأأأوْا َعَلأأأأأأى ُيوُسأأأأأأَف آَو  ِإَلْيأأأأأأِ  ومقددددددلبلحهم للعزيددددددز  " َوَلمَّ

ثم حدم حدلف آحدرة شدهر  و   ثدرا آصدل  بدين رسدللة   ا2" ...َأَوا ُ 
يوسدف ورد  بيد  المبلشدر عليد  ع دد رجدوع إاوحد  إليد     اوة  بر 

نَّأأأا " َواْسأأأَبِل اْلَقْرَيأأأَة الَِّتأأأي ُكنَّأأأا ِفيَهأأأا َواْلِعْيأأأَر الَِّتأأأي َأْاَبْلَنأأأا ِفيَهأأأا َواِن
َلْت َلُكأْم َأنُفُسأُكْم َأْمأرتا، َلَصاِدُاونَ   ا ثدم جدلء الحدلف 3" َااَل َبْل َسأوَّ

أأا َدَولُأأوْا لشددهر  لمددل ع ددد اال حقددلل إلددى زيددلرة مصددر الثل يددة  " َفَلمَّ
أأرُّ   ا وحددلف 4" ...َعَلْيأأِ  َاأأاُلوْا َيأأا َأيَُّهأأا اْلَعِزيأأُز َمسَّأأَنا َوَأْهَلَنأأا الضُّ

َوَلمَّأا  بللبشدر  إلحضدلر والدديهم  " ا ادوةشهرا  لادر ع ددمل رجد  
َأُبأأأأوُهْم ِإنِّأأأأي أَلَِجأأأأُد ِريأأأأَح ُيوُسأأأأَف َلأأأأْوَ  َأن َفَصأأأأَلِت اْلِعيأأأأُر َاأأأأاَل 

 ا وشهرا   ار آصل بين عدودة البصدر ليعقدوبا وزيدلرة 5" ُتَفنُِّدونِ 
 مصدددر الرابعدددة الحددد  ا حقدددل آيهدددل لل يعقدددوب جميعدددل إلدددى مصدددر  "

أأا َدَولُأأوْا َعَلأأى ُيوُسأأَف آَو  ِإَلْيأأِ  َأَبَوْيأأ ِ   ا وللددا  يع دد   ن 6" َفَلمَّ
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زم يل ع  وحيرة سريعةا حقفز عن الس وا  والشهور  القصة سلر 
لح حقددد  مدددل يلدددزم محلبعدددة الف دددرة الرليسدددة لهدددل آددد  حدددرابب عضدددويا 

 وحملسا آ  ا يجعلهل قبعة سردية جمللية.
ويحضر من وجود الحدلف آد   ديمومدة الدزمن    د  حميدز 

% مدن  حددداف 56بدللقفزا  الواسدعة بمقيددلس السد وا  علدى مدددار 
فددزا  الزم يددة القصدديرة المحددواحرة والمحقلربددة بمقيددلس القصددةا  مددل الق

 ا وللدا لد  1الشهور وا يلم آقد شهدهل القسم ا ايدر مدن القصدة 
داللحد  مضددمو يل  علددى بدول آحددرا  المعل ددلةا الحد  قضددلهل يوسددف 

يوسددفا بعددد حلددول   اددوةقيلسددل  إلددى آحددرا  االبددحالء الحدد  علشددهل 
م االلحقددددلء بيوسددددف سدددد وا  الجددددوع العجددددلفا الحدددد  حّحمدددد  علدددديه

 لح حمل دالرة الحدف.
 ّمدددددل سدددددرعة الديمومدددددة مدددددن حيدددددف الحلادددددي  آقدددددد  ل ددددد  
حلضرة بقوة آ  هلا السدرد القصصد ا اصوصدل  إلا حعلّدة ا مدر 
بللسدددددرد ال بددددددللحوارا ويم دددددن مالح ددددددة للددددددا آددددد  موقددددددف ح فيددددددل 

لقددلء يوسددف عليدد  السددالم آدد  الجددب  " َاأأاُلوْا َلأأِئْن َأَكَلأأُ  المددنامرةا وا 
                                                 

 لية من  صل 55ا  ي  ن القسم ا ول دار آ  58بد  القسم ا اير من اآلية   1 
% من حجم القصةا للا الحجم 56لية اححو  على القصةا وللا يعلدل  98

اللي حالل  حلف الس وا  ال ثيرةا الح  عبر  عن حجم معل لة يوسف علي  
 السالم.
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أا َذَهُبأوْا ِبأِ  َوَأْجَمُعأوْا ، ذِّْئُح َوَنْحأُن ُعْصأَبة  ِإنَّأا ِإذتا لََّواِسأُرونَ ال َفَلمَّ
 ا ويم دن مالح دة للدا  يضدل 1" ...َأن َيْجَعُلوُ  ِفأي َغَياَبأِة اْلُجأحِّ 

يوسددف إافددلء معددللم الجريمددة بلالدعددلء وا دلددة   اددوةآدد  محلولددة 
َاأأاُلوْا َيأأا َأَباَنأأا ِإنَّأأا َذَهْبَنأأا ، َيْبُكأأونَ َوَجأأاُؤوْا َأَبأأاُهْم ِعَشأأاء ال للبددة  "

َنْسَتِبُق َوَتَرْكَنا ُيوُسَف ِعنَد َمتَاِعَنا َفَبَكَلُ  الأذِّْئُح َوَمأا َأنأَت ِبُمأْؤِمٍن 
َوَجأأآُؤوا َعَلأأى َاِميِصأأِ  ِبأأَدٍم َكأأِذٍح َاأأاَل َبأأْل ، لَِّنأأا َوَلأأْو ُكنَّأأا َصأأاِدِاينَ 
َلْت َلُكأأْم َأنُفُسأأُكْم أَ  ْمأأرتا َفَصأأْبر  َجِميأأل  َوالل أأُ  اْلُمْسأأَتَعاُن َعَلأأى َمأأا َسأأوَّ

 ا حيدددف حسدددحعرا القصدددة للدددا الموقدددف الددددرام  2" ...َتِصأأأُفونَ 
بإيجدددلز وح ثيدددفا يشدددحن الددد   مدددن بدايحددد  إلدددى  هليحددد ا ويم دددن 

 ا 3مالح ددة للدددا اإليقدددلع السدددري  آدد  ادددروو يوسدددف مدددن الجدددب 
رَاَوَدْتُ  الَِّتأي ُهأَو ِفأي وَ و للا سرعة اال حقلل إلى حدف المراودة  "

َبْيِتَها َعن نَّْفِسِ  َوَغلََّقِت اأَلْبأَواَح َوَااَلأْت َهْيأَت َلأَ  َاأاَل َمَعأاَذ الل أِ  
ُيوُسُف َأْعِرْ  ،... ِإنَُّ  َربِّي َأْحَسَن َمْثَواَك ِإنَُّ  َ  ُيْفِلُح الظَّاِلُمونَ 
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  وحدددف 1" ُكنأأِت ِمأأَن اْلَوأأاِطِئينَ َعأأْن َهأأأَذا َواْسأأَتْ ِفِرك ِلأأَذنِبِ  ِإنَّأأِ  
  .2المراودة الجملعية  يضل 

ولعدددل مدددن   ثدددر المواقدددف حلايصدددلا موقدددف الدددداول إلدددى 
َوَدَوأَل  السجن حيف جلء آ   رب   لمل  ثدم حدال  مشدهد حدواري "

 ا حيددف اح ددأ  القصددة علددى حددداعيل  3" ...َمَعأأُ  السِّأأْجَن َفَتَيأأانَ 
حلعبد  و شد لل المعل دلة آيد ا مفهوم السدجنا وحجدلوز  عدن ل در م

 ن الحددددددددف يسدددددددحلزم الحر يدددددددز علدددددددى الف دددددددرة ا سلسددددددديةا وعددددددددم 
االسددحبراد آدد  حفلصدديل  اددر ا آددداول يوسددف السددجن بحددد لاحدد  

ب مدل قدلم بد  إاوحد ا والمشدهد بهو جزء مدن حفلصديل معل لحد ا بسد
الحدددواري الدددلي يددددور بدددين يوسدددف وصدددلحب  السدددجن يحجددد   حدددو 

 هميدة للدا الحددف آد  إعبدلء المفدلحير  الحفصيل الدواقع ا بسدبب
 ال حقلل الببل الرليس من السجن إلى الح م والسيلدة آيمل بعد. 

َوَاأأأأاَل  ويم ددددن مالح ددددة اإليجددددلز السددددري  لرنيددددل الملددددا "
اْلَمِلأأُ  ِإنِّأأي َأَر  َسأأْبَس َبَقأأرَاٍت ِسأأَماٍن َيأأْبُكُلُهنَّ َسأأْبس  ِعَجأأاف  َوَسأأْبَس 

َياِبَساٍت َيا َأيَُّها اْلَمأُل َأْفُتوِني ِفي ُرْؤَيأاَك ِإن  ُسنُباَلٍت ُوْضٍر َوُأَورَ 
ْؤَيأأأا َتْعُبأأأُرونَ  َاأأأاُلوْا َأْضأأأَ اُث َأْحأأأاَلٍم َوَمأأأا َنْحأأأُن ِبتَْبِويأأأِل ، ُكنأأأُتْم ِللرُّ

                                                 

 29-23  سورة يوسف  1 
 34 -31  سورة يوسف  2 
 36ف  جزء من لية   سورة يوس3 



 

74 

 

 

 

َوَااَل الَِّذك َنَجا ِمْنُهَما َوادََّكَر َبْعَد ُأمٍَّة َأَنْا ُأَنبُِّئُكم ، اأَلْحاَلِم ِبَعاِلِمينَ 
 ا الحددددد   بدددددرز  آحدددددو  الحلدددددم واسدددددحدعلء 1" تَْبِويِلأأأأأِ  َفَبْرِسأأأأأُلونِ بِ 

المسحشددلرين علددى مددرا  مححلبعددةا وبلددوغ الابددر للسددلق  واسددحعداد  
للحفسدديرا مددن اددالل يوسددف الددلي صدددة حفسددير  آدد  رنيددل  ورنيددل 

 زميل  الابلز.
وللدا اإليجدلز  . 53 – 50يجلز المححلب  آد  اآليدل  ويالح  اإل

مشددددهد حددددواريا حيددددف يبلددددب الملددددا يوسددددفا ل ددددن  الددددلي يحاللدددد 
يوسف يبللب بللححقية آ  موضوع ال سوة الالح  ُوض  بسدببهن 
آدد  السددجنا ويددحم إحضددلر ال سددوةا وسددنالهنا واعحددراآهنا بحبرلددة 

 سلحة يوسف. 
 ا 2حلليددددة علددددى مراحددددل ن اإليجددددلز يسدددد ن آدددد  ليددددل  والحقيقددددة إ

اف القصدة لدوال  ون السمة الغللبة علدى مجريدل   حددويوشا  ن ح
المشددلهد الحواريددةا الحدد  ححاللدد ا ويراهددل المحلقدد ا  أ دد  يشددلهدهلا 

 ويسم  حوارهلا وحجري  ملم  ل ري . 
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 ا 79-70يوسف ورجلل العزيز     اوةالحلاي  يحالل  مشهدان حواريلن بين 

اوح     .101-93 ا و 87-83 ا ثّم  82-80وبين يوسف وا 
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وللا يقود بللحأ يد إلى الحقل دة الثللثدة مدن حقل دل  ديمومدة 
الزمنا وه  حقل ة المشدهدا والحضدور ا  بدر ه دل آد  حلدا الحقل دة 

الددرام   و السدي ملل ا حيدف  للمشهد الحواريا اللي يحادل البدلب 
يحسلرع اإليقلع وصدوال  إلدى حلدا المشدلهدا الحد  ححضدر بدين يددي 
المحلقدد  بشدد ل ا حقددلل  مددلهلا حجعددل القصددة مح لملددة علددى الددرغم 
مدددن وحيدددرة الحدددلف العلليدددة والحلادددي  المححدددلب ا ويم دددن مالح دددة 
للا آ  المواقف الح  حححلو إلى اسح ملل الرنيةا والح  ححمحدور 

لهدددل ع لصددددر الف ددددرة الرليسدددة للقصددددةا مددددن للدددا مشددددهد الرنيددددل حو 
 ا و ددللا 2 ا والمشددهد الحددواري للمددنامرة علددى يوسددف 1وحفسدديرهل 

 ا وصددوال  إلدى مشددهد  حددواري 3مشدهد البدددء بح فيددل المدنامرة عمليددل 
ودوأأأأل معأأأأ  السأأأأجن مبددددّول بددددين يوسددددف وصددددلحب  السددددجن  "

 ا حيدف  ُي هدر للدا 4" ينَ َفَلِبأَث ِفأي السِّأْجِن ِبْضأَس ِسأنِ فتيان... 
المشددهد الحددواري مسددحو  ال ضدد  اإليمددل   والدددعويا الددلي وصددل 
إليدد  يوسددف بعددد آح ددة المددراودةا وآح ددة السددجن لاحدد ا ويبددّين ببيعددة 

 العقيدة السمحةا الح  يدعو إليهل.
                                                 

 6-4  سورة يوسف  1 

 10-8  سورة يوسف  2 
 14-11ة يوسف    سور 3 
 42وصوال إلى جزء من  36  سورة يوسف  جزء من اآلية 4 
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ومن المشدلهد الحواريدة البريفدة للدا المشدهد الدلي يسد ن 
أدِّ بين حلآين  " يُق َأْفِتَنأا ِفأي َسأْبِس َبَقأرَاٍت ِسأَماٍن ُيوُسُف َأيَُّهأا الصِّ

َيْبُكُلُهنَّ َسْبس  ِعَجأاف  َوَسأْبِس ُسأنُباَلٍت ُوْضأٍر َوُأَوأَر َياِبَسأاٍت لَّعلأى 
ثُأمَّ َيأأْبِتي ِمأن َبْعأأِد َذِلأَ  َعأأام  ... َأْرِجأُس ِإَلأى النَّأأاِس َلَعلَُّهأْم َيْعَلُمأأونَ 

 ا حيف جلء  الم السلق  م  1" ونَ ِفيِ  ُيَ اُث النَّاُس َوِفيِ  َيْعِصرُ 
يوسف علي  السالم مبلشرة بعد  الم  م  الملا و عوا  ا وبمجرد 
ا حهددلء يوسددف مددن حعبيددر الرنيددلا ا حقددل الحدددف مبلشددرة إلددى الملددا 
آددد  مصدددرا بعيددددا  عدددن السدددجنا ليبلدددب الملدددا اإلحيدددلن بددد ا بعدددد 

 حلف حفصيل  قل السلق  للحفسير ووصول آحوا  إلى الملا.
للا المشددهد الحددواري بددين الملددا وامددر ة العزيددز و سددوة و دد

مددن المدي ددةا جددلء بعددد حددلفا حمثددل آدد  ا حقددلل القصددة مددن سددنال 
َاأاَل َمأا َوْطأُبُكنَّ ِإْذ رَاَودتُّأنَّ يوسف إلى سنال الملا مبلشدرة لهدن  "

... ُيوُسَف َعأن نَّْفِسأِ  ُاْلأَن َحأاَش ِلل أِ  َمأا َعِلْمَنأا َعَلْيأِ  ِمأن ُسأوءٍ 
أاَرة  ِبالسُّأوِء ِإ َّ َمأا َرِحأَم َربِّأَي ِإنَّ وَ  َما ُأَبرِّ ُء َنْفِسي ِإنَّ الأنَّْفَس أَلمَّ

مددن  جددل  جميلددة ا ووجددود حقل ددة المشددهد ه ددل 2" َربِّأأي َغفُأأور  رَِّحأأيم  

                                                 

 49-46  سورة يوسف  1 
 53-51  سورة يوسف  2 
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اسح ملل صورة براءة يوسفا الح  حسدححة  ن يحبلبدأ السدرد قلديال 
 الحدف على ا قل.  ملمهل ليصل إلى سرعة واقعية ححل   واق  

  ادددددوةويم دددددن مالح دددددة المشدددددلهد الحواريدددددة البدددددلرزة بدددددين 
اوحد  ع ددمل  ادل لادل   "1يوسف ورجلل العزيز     وبين يوسف وا 

َاأأاُلوْا ِإن َيْسأأِرْق َفَقأأْد َسأأَرَق َأخ  لَّأأُ  ِمأأن َاْبأأُل َفَبَسأأرََّها ُيوُسأأُف ِفأأي 
، مََّكانتا َوالل ُ  َأْعَلْم ِبَما َتِصُفونَ  َنْفِسِ  َوَلْم ُيْبِدَها َلُهْم َااَل َأنُتْم َشرٌّ 

ا َكِبيأرتا َفُوأْذ َأَحأَدَنا َمَكاَنأُ  ِإنَّأا  َااُلوْا َيا َأيَُّها اْلَعِزيُز ِإنَّ َلأُ  َأبتأا َشأْيوت
َاأأأاَل َمَعأأأاَذ الل أأأِ  َأن نَّْبُوأأأَذ ِإ َّ َمأأأن َوَجأأأْدَنا ، َنأأأرَاَ  ِمأأأَن اْلُمْحِسأأأِنينَ 

اوحددد  آددد  2" أآ ِإذتا لََّظأأأاِلُمونَ َمتَاَعَنأأأا ِعنأأأَدُ  ِإنَّأأأ  ا وبدددين يوسدددف وا 
أأا َدَولُأأوْا َعَلْيأأِ  َاأأاُلوْا َيأأا َأيَُّهأأا اْلَعِزيأأُز َمسَّأأَنا لح ددة الم لشددفة  " َفَلمَّ

أأرُّ َوِجْئَنأأا ِبِبَضأأاَعٍة مُّْزَجأأاٍة َفأأَبْوِف َلَنأأا اْلَكْيأأَل َوَتَصأأدَّْق  َوَأْهَلَنأأا الضُّ
اْذَهُبوْا ِبَقِميِصي َهأَذا َفأبَْلُقوُ  ،... اْلُمَتَصدِِّاينَ َعَلْيَنآ ِإنَّ الل َ  َيْجِزك 

 ا آهددل  3" َعَلأأى َوْجأأِ  َأِبأأي َيأأْبِت َبِصأأيرتا َوْأتُأأوِني ِبأأَبْهِلُكْم َأْجَمِعأأينَ 
مة حححلو إلى اسحعراا سي ملل  مواز  للزمن الحلصل مهمواقف 

للواقدددد ا ححددددى حأاددددل  صدددديبهل مددددن الحضددددور آدددد   لهددددلن المحلقددددين 
بهما إ هل اللح ل  الح  يابب آيهل الاير المجرو  من  جل وقلو 

                                                 

 76-70  سورة يوسف  1 

 79-77  سورة يوسف  2 
 93-88  سورة يوسف  3 
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معللجدددددة ال فدددددوس الحلسددددددةا وا  هدددددل اللح دددددل  الحددددد  حححدددددلو إلدددددى 
  ادوةاسححضلر  جل  للا الحابيبا وروعة المفلجأة على قلوب 

 يوسف. 
لقددد  سددهم  حقل ددة المشددهد آدد  إبددراز للددا الحضددور وبقدد  

زمنا حيددف  ل دد  الدد   محلآ ددل  علددى سددرعة اإليقددلع وديمومددة الدد
حقل دة الوقفدةا   هرحيمومة آ  حقل ة المشهدا بي مل لم  قل وحيرة للد

إال إلا  لن الحعلية على القصة آ   هلية السورة بديال عن الوقفة 
 الدرامية السردية. 
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 الزمن:تواتر 
وعلددى صددعيد لاددرا وّ فدد  سددورة يوسددف المحددور الثللددف 

قضدددية ح دددرار بعدددا يحعلدددة ب ا وهدددو التأأأواترمدددن محدددلور الدددزمن  
ا حددداف مددن المددحن الح ددلل  علدددى مسددحو  السددردا وللددا ضدددمن 

يم  دد   - يفمددل  ددلن- ربدد  حددلال   الحللددة ا ولددى هدد   ن مح يددل  
 ن يح ددد  مدددرة واحددددة مدددل حددددف مدددرة واحددددةا وهددد    ثدددر ا حشدددلرا ا 

جي يددد  للحدددواحر  جيددرار وحعددد ادددلرو  بدددلة المفهددوم الدددلي وضدددع  
 مددل الحللددة الثل يددة آهدد  سددرد   ثددر مددن    هددل ال حشددّ ل  ي ح ددرارا

مددرة لحدددف وقدد    ثددر مددن مددرةا والحللددة الثللثددة هدد  حللددة الح دد  
عدة مرا  لمل حصل مرة واحددةا وهد    ثدر ا حشدلرا  آد  الروايدل  
المعلصددرةا وللددا ال يعحمددد الح ددوع ا سددلوب  آدد   ددل حللددة ح دد  

لددددة وحسدددب  إ مدددل يعحمدددد الح دددوع آددد  وجهدددل  ال  دددر  يضدددل ا والحل
الرابعة ه  الح  يح   آيهل مدرة واحددة مدل وقد  عددة مدرا ا حيدف 
ياحدددزل ح دددرار الحددددف آددد  مدددرة واحددددةا وحسدددحادم هدددل  الحللدددة آددد  

  . 1 الغللب لحزويد القلر  بالفية علمةا حنّبر الحدف المهم

                                                 

  بوبيب  عبد العلل ا إش للية الزمن آ  ال   السرديا مجلة آصولا المجلد 1 
 143-129ا 1993ة  الهيلة المصرية العلمة لل حلبا صيف ا عددا القلهر 12
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مدل حددف عددة حللدة " وقد و ف  القصدة حقل دة الحدواحر آد 
َفَبأأَدَأ   "و قولدد  حعددللىهدد آدد  موضدد  واحددد " ددر مددرة واحدددةمددرا  ولُ 

 ا 1" ِبأأَبْوِعَيِتِهْم َاْبأأَل ِوَعأأاء َأِويأأِ  ثُأأمَّ اْسأأَتْوَرَجَها ِمأأن ِوَعأأاء َأِويأأ ِ 
وللدددا الح دددرار آيددد  إيجدددلز ي سدددجم مددد  إيقدددلع الدددزمن السدددري  الدددلي 

 احالح  القصة سمحل لهل. 
عدددة مددرا ا آقددد جددلء  آدد   مددرة ل ددر مددل حدددف مددل حقل ددة 

مددراودة الحدد  ححدددث  القصددة ع هددل امددس  ربعددة مواضدد ا  ولهددل ال
 ا وال يافدددى  ن للدددا لددد  داللدددة آددد  حضدددور للدددا الفعدددل 2مدددرا  

غرابح  وآضللحيح ا اصوصل   ن ح درار الحدديف ع د  امحدد مد  و 
السحبل ة  لم يم   سجن يوسف من العودة إلي و على مدار  عواما 

م يم ددد  ا حهدددلء زمدددن ا ولدددالحدددة وآدددة بلدددب يوسدددف عليددد  السدددالم
محواحرا على سم  الماليين ممدن  ن بقلء ابر للا الفعل القصة م

 يقر ون القصة ححى قيلم السلعة. 
 ا وقدددّد 3وقدددد ح دددرر الحدددديف عدددن حقبيددد  ا يددددي مدددرحين 

 ا  مل السجن آقد ح رر ل ر  على 4القمي  من ُدبر ثالف مرا  
                                                 

 76  سورة يوسف  1 
 51ا32ا 0ا 26ا 23  سورة يوسف  2 

 50-31  سورة يوسف  3 
 28-27-25  سورة يوسف  4 
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 . وللدا 1الرغم من حصول  مدرة واحددة  ح درر ل در  ثمدل   مدرا  
أهميدددة حلدددا ا حددددافا الحددد   لددد  حلضدددرة علدددى الح دددرار يدددوح  ب

 مدار القصةا يح رر الحديف ع هلا وححمحور الح لية حولهل. 
وقددد ح يدد  بعددا ا حددداف الحدد  حدددث    ثددر مددن مددرة 
بددل رهل   ثددر مددن مددرة  يضددلا مددن للددا رنيددل الملدداا الحدد  ل ددر  
مددرحين آدد  سدديلة يهددحم بللحددلف واإليجددلز وسددرعة ديمومددة الدد   

يقددلع الحددددف   ا وللدددا ين دددد علددى  هميدددة حلدددا الرنيدددلا ويدددوح  2وا 
حسلس  بأهمية الحدقية  بمد  حر  السلق  على ادمة الملاا وا 

ا ع دلس علدى دقدة  من آ  ل ر الرنيل بحفلصيلهل لمل لللا الحدقية
 حفسير الرنيل.

وقد حدف بلب اإلحيلن بيوسف مرحينا ول ر آ  القصدة 
صددر ع ددد العزيددز يوسددف إلددى م  اددوة ا وقددد ح ددرر داددول 3مددرحين 

 ا وقدد ا سدجم 4 رب  مرا ا ول ر  القصة للا  رب  مدرا   يضدل 
ن ح ددرر  للددا مدد  ببيعددة حبددور الحدددفا آبلددب الملددا ليوسددف وا 
آقدددد  دددلن ماحلفدددلا حيدددف جدددلء البلدددب ا ول ب دددلء علدددى اإلعجدددلب 

                                                 

 42-41-39-36-35-33-32-25  سورة يوسف  1 
 46-43  سورة يوسف  2 
 54-50  سورة يوسف  3 
 99ا 88ا 69ا 58  سورة يوسف  4 
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آقبا  مدل البلدب الثدل   آقدد  دلن ب دلء علدى اإلعجدلب واإلحسدلس 
العددللم الصددبور ا مددين القددوي آدد  بأهميددة وجددود مثددل للددا الرجددل 

حلشدددية الملددداا اصوصدددل مددد  وجدددود  زمدددل  اقحصدددلدية محوّقعدددةا 
لددى مددن وضدد  حصددّورا  حححددلو إلددى مددن اسحشددعرهل قبددل الجميدد ا وا 

 لحلهل  يضل. 
يوسف آللا  لب  مدن ضدرورة آ يدة   اوة مل ح رار داول 

 ن  دددل دادددول  دددلن يع ددد  صدددعودا  آددد  م ح دددى الحبدددور الددددرام  
واقحرابددل  مدن الحددلا آقدد  ددلن ل دل داددول ببيعدة ماحلفددةا للصدراعا 

حمّهد لمل بعدهلا ومل  لن ا مر سهال على يعقوب  ن يحدرا ولدد  
ا ححدى ح حمدل حلولة حلو المحلولةالثل   عرضة للمالبرةا لوال الم

 دالرة الحدف.
حسدليب   الزم د  قدد  سدهم آد  التواتروبللا ي ون محور  

ببيعددة  هميددة حاحلددف مددن حدددف ا وحسددب الضددوء علددى ا حددداف
آلارا و سهم الح رار بإيجلز سرد قصص  محملساا يحوقدف ع دد 

 مل يلزما ويحجلوز مل يلزم حسب مقحضيل  السرد.
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 لمكان:ا
احجهدد  القصددة الف يددة ال السددي ية والواقعيددة آدد   ثيددر مددن 

ا  و دددد  م ّو ددددل  جملليددددل ا والفيددددة بالمكأأأأانا حيددددلن إلددددى االهحمددددلم 
م الشاصيل  ومدل يحديب بهدلا ل دن القصدة ضرورية السح ملل رس

القرل يدددة وال ثيدددر مدددن القصددد  الف يدددة حعلملددد  مددد  الم دددلن حسدددب 
 ا 1الضدرورة الجملليدةا وحسدب مددل حسدحدعي  ا حدداف آد  القصددة 

ال لهرة القرل ية القللمة على  د ا حب  المفسرون القدامى إلى حلاوق
   إمدلم ا حيدف ر آ   ل ش ء ال الم لن وحسب اال حقلء الجملل 

الحفسدددير الببدددري مدددل مدددندا    يسدددع ل مدددل ل دددر القدددرلنا و قدددف ع دددد 
حدود مل وقف ل القرلنا ولو  لن آد  ححديدد الشدجرة الحد    دل م هدل 
لدما  و آدد  الددثمن الددلي بيدد  بدد  يوسددف  و لددون ال لددب الددلي  ددلن 

آللدددة لددل ر  القددرلن  ة الفحيددةا لددو  ددلن آدد  للددا  لدد   د ددىآدد  صددحب
  . 2ال ريم 

لمل  قصة يوسف م  الم لن بل حقلء آ   جمدلل ا وقد حع
 آلد  حداف القصة وحايل مجريلحهلا حيدف مد ر ا حدداف اإلبدلر 
الم ل   المبلوبا آأحداف القصة ا ولى جر  آ  البلديدة حيدف 

                                                 

 97  ي  ر   قرةا سي ولوجية القصة آ  القرلنا 1 
ا عملنا دار الفرقلن لل شر ا سورة يوسف دراسة ححليلية   حمد  ي  ر   وآل2 

 .326ا 1989ا 1والحوزي ا ب
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اوحد   الصعوبة وش ف العي ا وقد اعحبر يوسف ا حقلل والديد  وا 
لشدد ر آدد  إلدى مصددر م حدة ربل يددةا حيدف قددلل آد  سدديلة الحمدد وا

أأَن اْلَبأأْدوِ قولد  حعددللى  " ن  ّاددر  للددا و  ا والقصددة 1" َوَجأأاء ِبُكأأم مِّ ا 
الححديد الم ل   آإ مل حسير وآة مفهوم حقسديب ا حددافا والحددرو 
آدددد  رسددددم الشاصدددديل  والوقددددلل ا ممددددل يمدددد ر المحلقدددد  حشددددوقل  إلددددى 
اسح ملل رنيحد  مدن  ول الد   إلدى لادر ا  مدل  ن القصدة م حد  

ا  ح حمدد  إلدددى للدددا الم ددلنا وحدددوح  بدد ا مدددن للدددا المحلقدد  مفدددرد
اسحادام اآلبلر بش ل مبلشر لشرب الميل ا ووجود آجدوا  جل بيدة 
قريبة من سبر الملء آيهدلا بلإلضدلآة إلدى وجدود القواآدل الحجلريدة 

 لى ح ليددةلصددحراءا يم ددن آهددم للددا مددن قولدد  حعددلالمسددلآرة عبددر ا
اْلُجحِّ َيْلَتِقْطُ  َبْعأُ  السَّأيَّاَرِة َوأَْلُقوُ  ِفي َغَياَبِة   "يوسدف  اوةعن 

 ا والبيلدددة البدويدددة الحددد  يعدددي   هلهدددل آددد  2" ...ِإن ُكنأأأُتْم َفأأأاِعِلينَ 
م ددلبة موحشددةا ب ددل مددل آيهددل مددن مفددردا  الوحشددةا مثددل وجددود 
الحيوا ل  المفحرسدة ومدل حشد ل  مدن ابدر علدى حيدلة ال دلسا قدلل 

ْبُكَلأأُ  الأأذِّْئُح َوَأنأأُتْم َعْنأأُ  َوَأَوأأاُف َأن يَ حعددللى علددى لسددلن يعقددوب  "
يوسددف آدد  ادعددللهم ال ددلب  مددن مفددردا    اددوة"ا وقددلل ...َغأأاِفُلونَ 

                                                 

 100  سورة يوسف  1 
 10  سورة يوسف  2 
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 ا وقدد بدرز للددا  يضدل آدد  1" َفَبَكَلأأُ  الأأذِّْئحُ البيلدة وحادوف ا ب  "
اإلشددلرة إلددى القواآددل العددلبرةا الحدد  حهددحم بمددوارد الميددل  علددى مدددار 

 ا ووسديلة الموصدال  2" ْرَسُلوْا َواِرَدُهأمْ َوَجاءْت َسيَّاَرة  َفبَ بريقهدل  "
َواْسأأَبِل اْلَقْرَيأأَة الَِّتأأي ُكنَّأأا ِفيَهأأا َواْلِعْيأأَر الَِّتأأي َأْاَبْلَنأأا الصددحراوية  "

أأأا َفَصأأأَلِت اْلِعيأأأرُ "ا "ِفيَهأأأا  ا وقدددد ا سدددجم  حلدددا المفدددردا  3" َوَلمَّ
الم ل ية آ  الحمله  م  جّو الوحشدة والادوفا الحد   لد  جرعدة 

 يوسف و قوالهم.   اوةودة من االل سلوا موج
 آددددد   ثدددددل   مدددددن  حدددددداف القصدددددة آقدددددد جدددددر  ّمدددددل الجدددددزء ال

َوَاأاَل الَّأِذك اْشأَترَاُ  ِمأن  م المدن  مصر  ححديدا  " المدي ة... آ 
 ا وقددد جددلء 4" َوَاأأاَل اْدُولُأأوْا ِمْصأأَر ِإن َشأأاء الل أأُ  آِمِنأأينَ "ا "مِّْصأأرَ 

ء  معددللم الم ددلن المدي ددة حبلعددل ا ححديددد الم ددلن ه ددل ابحددداء  ثددم جددل
ضددددمن سدددديلة السددددردا  و مفددددردا  الحددددوارا حيددددف ر ي ددددل ا بددددواب 

َ  تَأأْدُوُلوْا ِمأأن َبأأاٍح َواِحأأٍد َواْدُولُأأوْا ِمأأْن َأْبأأَواٍح المحعددددة للمدي ددة  "
َاأأأأةٍ  َتَفرِّ َوَغلََّقأأأأِت  ا ووجددددد ل ا بددددواب المحعددددددة آدددد  القصددددور  "5" مُّ

                                                 

 17ا 13  سورة يوسف  1 
 19  سورة يوسف  2 

 94ا 82  سورة يوسف  3 

 99-21   سورة يوسف 4 
 67  سورة يوسف  5 
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  اللدين  ا وبدد   ُح هدر مفدردا  العدي1" ْيأَت َلأ َ اأَلْبَواَح َوَااَلْت هَ 
الدددلي ح حمددد  إليددد  شاصددديل  القصدددة   وال دددلعم والمسدددحو  المدددد  

ْنُهنَّ ِسأكِّينتا"  ا حلدا البيلدة 2" َوَأْعَتَدْت َلُهنَّ ُمتََّكبت َوآَتْت ُكلَّ َواِحَدٍة مِّ
  . 3الح  حسحادم الادم والسقلة والابلزين 

البيلدة ال لعمدة والجدو المدوح   وقد ا سدجم  مفدردا  حلدا
بللحرف والفراغ الروح  م  جّو المراودةا اللي حفدلقم علدى مسدحو  
 سدوة المدي دةا وقدد اسدح مل  القصدة مدل يلزمهدل آد  ا حقدلء ا م  دة 
ومفرداحهدددلا آ هدددر  مالمدددر البيلدددة الزراعيدددة الحددد  ي حمددد  اقحصدددلد 
مصدددددر إليهدددددل آددددد  حلدددددا المرحلدددددةا و هدددددر  مفدددددردا  حلدددددا البيلدددددة 

 ا بلإلضدلآة إلدى لليدل  إدارة االقحصدلد 4الزراعيدة آد  رنيدل الملدا 
َاأأاَل َتْزَرُعأأوَن َسأأْبَس ِسأأِنيَن َدَأبتأأا الحدد   هددر  آدد  حددديف يوسددف  "

أأا تَأأْبُكُلونَ  َاأأاَل "ا و"َفَمأأا َحَصأأدتُّْم َفأأَذُروُ  ِفأأي ُسأأنُبِلِ  ِإ َّ َاِلأأيالت مِّمَّ
مددددل ر ي ددددل  مددددن  يفيددددة إدارة  ا و 5" اْجَعْلِنأأأأي َعَلأأأأى َوأأأأَزآِئِن اأَلْر ِ 

                                                 

 23  سورة يوسف  1 
 31  سورة يوسف 2 
 41  سورة يوسف  3 
 49ا 47ا 46ا 43  سورة يوسف  4 
 55ا 47  سورة يوسف  5 
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ا زمددل  ولليدددل  الحفددل  علدددى مدددارا  ا مدددة ومقدددراحهلا وبدددرة 
  . 1حقسيم المنو ة بش ل عمل  علدل 

وقدددد بدددرز آددد  القصدددة  ثدددر اادددحالف الم دددلن علدددى الثقلآدددة 
وللية الحعلمل والقوا ينا آللقل ون آ  الشلم ياحلف عن القل ون آ  

َكَذِلَ  ِكْدَنا ِلُيوُسَف َما َكاَن ِلَيْبُوَذ َأَواُ  ِفي ِديِن اْلَمِلِ  ِإ َّ مصر  "
 ا وقددددد  هددددر  الحيددددلة المد يددددة مددددن اددددالل 2" ...َأن َيَشأأأأاء الل أأأأ ُ 

وُ  ِبَضأأاَعةت َوالل أأُ  القواآددل الحجلريددة الحدد  ححجدد  إلددى مصددر  " َوَأَسأأرُّ
َبْوٍس َدرَاِهَم َمْعُدوَدٍة َوَكأاُنوْا ِفيأِ   َوَشَرْوُ  ِبَثَمنٍ ، َعِليم  ِبَما َيْعَمُلونَ 

 ا ووجود ال قود ضمن ال  لم الملل  واالقحصدلدي 3" ِمَن الزَّاِهِدينَ 
َجَعأَل السِّأَقاَيَة المحعلمل ب  حي لااا واسحادام الموازين والمعليير "

إلدى بلإلضدلآة و  ا 4" َاأاُلوْا َنْفِقأُد ُصأَواَع اْلَمِلأ ِ "ا و"ِفي َرْحأِل َأِويأ ِ 
وجددود   ددلم المحلسددبة والعقددلبا آقددد  هددر السددجن بشدد ل واضددر 

َوَدَوَل َمَعُ  آ  حللة السلق  والابلز وسيد ل يوسف علي  السالم  "
 ا دون ل دددر الحفلصددديل آددد  حيدددلة السدددجن وقدددد 5" السِّأأأْجَن َفَتَيأأأانَ 

                                                 

 63-58  سورة يوسف  1 
 76  سورة يوسف  2 
 20-19  سورة يوسف  3 
 72-70  سورة يوسف  4 

 36  سورة يوسف  5 
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 هر   لم العقلب بلإلعدام صلبل آ  حلا الفحرة سواء علدى لسدلن 
نيددل  م علددى صددعيد الواقدد ا  ن  حددد الفحيددين يوسددف آدد  حعبيددر الر 

َوَأمَّأا اآلَوأُر َفُيْصأَلُح َفتَْبُكأُل الطَّْيأُر ِمأن  جل بللفعل وهلدا اآلادر  "
  . 1" رَّْأِس ِ 

ويالحدد  المحلقددد   ن الم دددلن قدددد  هددر وآدددة مدددل اسدددحلزمح  
 حدددداف القصدددةا دون ل دددر الحفلصددديل الحددد  لددديس لهدددل  هميدددة آددد  

عا وسديرورة الشاصديل ا آمدل   دلن ادمة الحدفا وحبدور الصدرا
ل مددددل ددددل  ن  عددددرف ببيعددددة الحيددددلحين البدويددددة والمد يددددةا وال مفرداحه

ل لدددوال  ن حب دددة القصدددة مدددالموّ فدددةا وال ببيعدددة الددد  م المحبعدددة آيه
اسدددحلزم  حلدددا المفدددردا  لححفلعدددل معهدددل ا حدددداف بشددد ل جمدددلل ا 

 ددةا يمدد ر المحلقدد  إحسلسددل بببيعددة المحغيددرا  الموجددودة آدد  ا م 
ودور بعضددهل الددرليس آدد  وصددف ا حددداف والشاصدديل ا وللددا 
ي سددجم مدد  الب يددة الجملليددة آدد  القصددة القرل يددة مددن جهددةا والب يددة 

 الجمللية آ  القصة الف ية من جهة  ار . 

                                                 

 41  سورة يوسف  1 
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 :صو الشو

 الشوصأأأياتوحميدددز  قصدددة يوسدددف بحضدددور عددددد مدددن 
حملسدددا الح ليدددة آددد  لهدددن  ىياددددم الحددددف وحبدددور ا ويحدددلآ  علددد

لا  دلن عددد شاصدديل  المحلقد  وقدر  حد  علدى محلبعددة حفلصديلهلا وا 
عدددددد الشاصدددديل   شاصددددية  آقددددد  ددددلن 18القصددددة يصددددل إلددددى 
نا همددل شاصددية يوسددف الحدد   ددلن حضدددورهل الرليسددة م هددل اث حددي

ليدددةا  98% مدددن ا حدددداف الحددد  حدددم اسحعراضدددهل آددد  100 سدددبة ب
يوسددف  حضددورا ب سددبة   اددوةبي مددل شدد ل  الشاصددية الجملعيددة  

وبمددل  ن الشاصددية الرليسددة حعددّد ا  ثددر حضددورا  ا %1  58.16
اوحددد  يشدددّ لون جملليدددل الشاصددديحين 2آددد  القصدددة    آدددإن يوسدددف وا 

الرليسحينا بي مل شّ ل حضور شاصية يعقوب علي  السالم  سبة 
%ا 18.36%ا وامدر ة العزيدز 23.47%ا و او  ب يدلمين 35.71

                                                 

حسلب ال سبة ب لء على حضور الشاصية آ  ليل  القصةا وعدد ليل    حم اح1 
  اوةلية م هلا وحضور  98ليةا وقد  لن حضور يوسف آ  98قصة يوسف 
 لية م هل. 57يوسف آ  

  ُي  ر  القب  عبد الحميدا من آ ون ا دبا بيرو ا دار ال هضة العربيةا 2 
 .26ا 1978
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ثدددم ححللددد   سدددب حضدددور الشاصددديل  الثل ويدددة ا ادددر . ويم دددن 
 حهل آ  الش ل الحلل  رني
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 شكل يوضح ِنسح حضور الشوصيات في آيات اصة يوسف علي  السالم

 
ويم ن اسح حلو ال ثير من ا مور من االل للا الش لا 

غيددددددلب   همهددددددل الحضددددددور ا  بددددددر للشاصدددددديل  المفددددددردةا وعدددددددم
يوسددف  أاوةالرليسددة  و الثل ويددةا آدد الشاصدديل  الجملعيددةا سددواء
ا وقدددددد جدددددلء  دد  آرادهدددددل عشدددددرةعددددديشدددددّ لون شاصدددددية جملعيدددددة 

جملعيحهم من االل حواآقهم على ال ثير من القضليل والسدلو يل  
مدل بدين  -علدى سدبيل المثدلل-والمواقفا ححى  صبر حبلدل الر ي 

القحل والبر  آ  ا را  و اإللقلء آ  غيلبة الجب   صبر  شب  
 بحديف ال فس لل فسا اصوصدل   ن القدرار ا ايدر يحب دل  الجميد ا

ولعدل اإلحصدلء  ويسيرون جميعل آد  دعمد ا وحسدويق  علدى والددهم.
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  ادددوةه دددل يغيدددر ق لعدددل  بعدددا الدراسدددل  السدددلبقة الحددد  اعحبدددر  شاصدددية 
  .2ا و  هل قلم  بو يفة ثل وية  1 يوسف الجملعية شاصية ثل وية  لمية

 
ويم دددن مالح دددة  ن شاصددديل   يعقدددوب عليددد  السدددالما 

لعزيددز  علددى  هميددة حضددورهلا ا وامددر ة ا مددن  مدد " يوسددف " اددوو
وبروز حبور الحدف وحصلعد الصراع ودورهل الفلعل آ  القصةا 

هدددل بشددد ل  بيدددر  إال  ن حضدددورهل آددد  مسدددر  ا حدددداف مدددن االل
قيلسددددل  إلددددى الشاصدددديل  الرليسددددة ُيعددددّد ثل ويددددل ا آحضددددورهل يشددددّ ل 
مدددداال  لححديدددد دورهدددل بشددد ل  دةا حيدددف يشددد ل حضدددور يعقدددوب 

%ا 23.47 مددددن  مدددد " يوسددددف " اددددوا و%35.71عليدددد  السددددالم 
 . ممددل يع دد   ن هددل  الشاصدديل  مددن 3% 18.36وامددر ة العزيددز 

حيدددف الحقسددديم الجمدددلل  حعدددد شاصددديل  ثل ويدددة لا  دور واسددد ا 
                                                 

ا  لدي 13سورة يوسفا مجلة  آ لنا عدد   ورة  الب ية القصصية آ المريا   1 
 هد 1428حبوا ا دب ا 

  nora.com/cultural/yosef.htm-http://www.dr.  

موق  دراسة سيميلليةا ب ية الابلب السردي آ  سورة يوسف   دآةابلقلسما   2 
اآلداب  قسم ا دب العرب ا  لية ا ا دب الجزالري مابر  بحلف آ  اللغة و 

  .http://www.adablabo.net جلمعة بس رةا الجزالر   واللغل ا

  (
3
ليةا  23ليةا و او يوسف آ   35بل  عدد حضور شاصية يعقوب آ  (

 لية. 18وامر ة العزيز آ  

http://www.dr-nora.com/cultural/yosef.htm
http://www.adablabo.net/daffa.htm
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اوحدد  الحضدددور ا  بددر ممددل يددددلل  بي مددل يشددّ ل حضدددور يوسددف وا 
علددى  ن البددرآين همددل محددور الصددراع الحقيقدد  آدد  القصددةا و ن 

علددى سددبيل المثددلل  ددلن دورا ح ميليددل ا يسددهم آدد  دور امددر ة العزيددز 
إبراز حجم الضرر الواق  على يوسفا بسدبب الجدرم الدلي ارح بد   

 إاوح .
وححدددى ال يدددلهب ال دددن بعيددددا  آدددإن الشاصددديل  الثل ويدددة 
ا اددر  لا  الحضددور ا قددل مثددل   الملدداا والسددلق ا ومسددلعدي 

قصدة عد هما يوسفا والعزيز  ال حع د  ثدل ويحهم إم دلن اسدحغ لء ال
حيدف ال يم دن حايدل مجريددل  ا حدداف وحبورهدل دون وجدود حلددا 
الشاصيل ا ل ن ححديد برآ  الصدراع الرليسدين يسدهم آد  بلدورة 
الف رة الرليسة والم ح ى الجملل  اللي ححج  إلي  ب ية القصةا  مل 
ي شددف للددا الححديددد حواآددة القصددة القرل يددة مدد  القصددة الف يددة آدد  

ممددل يع دد  حملسددا ا حددداف وعدددم حشددحي  قلددة عدددد الشاصدديل ا 
 لهن المحلق .

ولعدددل حايدددل م ح دددى حضدددور حلدددا الشاصددديل  الرليسدددية 
 ن ال ثرة والحوسب والقلدة وال ددرةوالثل وية وحفلو   سب حضورهل بي

يم ر آهم ل للقصة وحلوق ل لجمللهل م بقية   برا  ن للا يحواآة 
ا ويحواآة م  م  حفلو   دوار الشاصيل  على  را الواق  آعال
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مفهوم اال حقدلء الجمدلل ا القدللم علدى ااحيدلر مدل يلدزم آعدالا وعدزل 
 مل يلزم .

وقدددددد احجهددددد  قصدددددة يوسدددددف إلدددددى الحعلمدددددل مددددد   سددددددملء 
ا آللوصدف هدو المقددم ببريقة اال حقدلء الجمدلل   فسدهلشاصيلحهل 

علدددى االسدددما ولدددم حدددل ر اسدددم شاصدددية سدددو  الشاصدددية الرليسدددة 
ا و سدددب  إليددد  الشاصدددية الثل يدددة    عليددد  السدددالميوسأأأفا ولدددى  

ْوَوِتأأِ  آَيأأات  لِّلسَّأأاِئِلينَ " لا ححدددف 1" لََّقأأْد َكأأاَن ِفأأي ُيوُسأأَف َواِن  ا وا 
أأأأْنُهمْ  وصددددفل علمددددل مثددددل  "  حدددددهم م حدددد  َاأأأأاَل "  و "َاأأأأاَل َاآِئأأأأل  مَّ

  اللين الحقبوا يوسف َسيَّاَرة  ال ا وسلر ا مر  للا م   2" َكِبيُرُهمْ 
صددددددددلحب الدددددددددور ا هددددددددم آدددددددديهم بوصددددددددف    زمددددددددن البلددددددددرا ومّيدددددددد

  .3  َواِرَدُهمْ  
الأأأذك ويلمدددس المحلقددد  ا مدددر لاحددد  آددد  وصدددف العزيدددز  

  والرجددل التأأي هأأو فأأي بيتهأأا  وامددر ة العزيددز  اشأأترا  مأأن مصأأر
الدددلي حسدددم ا مدددر آددد  الفصدددل بدددين صددددة يوسدددف وادعدددلء امدددر ة 

نسأأأوة فأأأي  ا و سدددوة  بدددراء المدي دددة  شأأأاهد مأأأن أهلهأأأاالعزيدددز  
  ولدم يددرا المحلقد  فتيان ا والمسجو ين السلق  والابلز  نةالمدي

                                                 

 7    سورة يوسف1 
 80ا 10  سورة يوسف  2 
 19  سورة يوسف  3 
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ببيعددددة عملهمددددل إال مدددددن اددددالل رنيلهمددددلا ولدددددم يددددحم ححديددددد اسدددددم 
م مهد ا و للا السلق  ع دد قيلمد  بددور المأل  وال حلشيح   المل  

آدد  الرجددوع إلددى يوسددف مددن  جددل حفسددير الرنيددل ممددل حرحددب عليدد  
ك نجأا منهمأا وادكأر بعأأد الأذا حقدلل يوسدف مدن القدلع إلدى القمدة  

 ا ويم ددن مالح ددة للددا مدد  مسددلعدي يوسددف الرسأأول ا  و  أمأأة
 ا مد  اححملليدة 1  البشأير ا و لقل بشرا  بللفرو إلى  بيد   فتيان  

  ن ي ون الرسول هو السلق ا والبشير هو  بير إاوح   و  حدهم.
والوصددددف ه ددددل قددددد يغ ددددى بشدددد ل  بيددددر عددددن االسددددما  ن 

  ثدددر عمقدددل مدددن االسدددم المجدددردا آدددللحر يز الوصدددف يلدددحقب دالال  
  يسددهم آدد  إبددراز المفلرقددة يوسأأف أوأأوةآدد  وصددف   اددوةا علدى 

 ا  مل     يحلآ  على الوصدف الماللدم  ثر حجل  مل آعلو  بأايهم
حسلسدددهم برضددل اهلل عدددن  لعددودحهم إلدددى الحددةا وبلدددبهم المغفددرةا وا 

ح حهد  ال  مدن ثدمّ  ايهم يوسف الم لوم على  يديهم   ثدر مد هما و 
يوسددف يحملددون االسددم لاحدد ا بمددل يددوحى بدد  مددن   اددوةالقصددة إال و 

حميميدددة وعالقدددة إ سدددل ية جميلدددةا  مدددل  ن الددددور الجمدددلع  الدددلي 
قدددددلموا بددددد ا جعدددددل ل دددددرهم مجحمعدددددين آددددد  وصدددددف واحدددددد مق عدددددلا 

                                                 

 .96ا 62ا 50ا 45ا 43ا 36ا 30ا 26ا 23ا 21  سورة يوسف  1 
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واصوصدددددل مددددد  إبدددددراز درجدددددل  اادددددحالف بيددددد هم  داهدددددل  القللدددددل  
  .1و ال بير  آ  المواقف الالزمة 

  داال علددى الأأذك اشأترا  مأأن مصأأرلعزيددز وجدلء وصدف ا
ببيعة العالقة بيوسفا ومن الواضر   هل عالقدة حعدد  للدا إلدى 
المحبدددة واسدددحقراء مسدددحقبل الغدددالما ولعدددل مدددل جدددلء بعدددد للدددا علدددى 
لسل   قد دّل على  بعلد للا الشراء ال فسدية واالجحملعيدةا آللرجدل 

وسددديم وزوجددد  محرومدددلن علدددى مدددل يبددددو مدددن اإل جدددلبا والغدددالم ال
يمثّددل حلمددل  مفقددودا  لهمددل معددل ا ومددن ه ددل  شددلر إلددى إحسددلن مثددوا ا 

م ل ية احالل  ولدا.   وا 
  آفيد  إشدلرة التي هأو فأي بيتهأا مل وصف امر ة العزيز  

واضددحة إلددى عدددم حمثددل المددر ة لمشددلعر زوجهددلا وهدد  المحرومددة 
جددرد امددر ة غريبددة عددن مددن اإل جددلب مثلدد ا آهدد  بددللا الوصددف م

لعر  مومة حرببهل ب    مل حايل العزيزا على الدرغم ال مش الفحى
مدددن سددد وا  ا قضددد  وهدددو آددد  بيحهدددلا حربيددد   مدددل حربددد  ا مهدددل  
 ب ددلءهنا  مددل  ن الوصددف  معددن آدد  حب يدد  امددر ة العزيددزا و بددرز 
بشددد ل ملحددددو  آداليددددة يوسدددفا وببولحدددد  الحقّددددة آددد  القدددددرة علددددى 

                                                 

ْنُهمْ    إشلرة إلى قول  حعللى آ  سورة يوسف "1  َااَل ا وقول   "10" لية َااَل َاآِئل  مَّ
 .80" لية َكِبيُرُهمْ 
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إليهدددل الحددد  قصدددد   لددد فس حجدددل   شددد لل اإلغدددواء المم  دددةضدددبب ا
ا  ن المددر ة المددر ةا آإم ل يددة الفح ددة واردة دون حصددرآل  مقصددودة

حأاددل راححهددل آدد  بيحهددل وححبددلل آدد  مالبسددهل باددالف حللهددل اددلرو 
ا  يددف والمددر ة حعحريهددل الرغبددة الم ددزل بعيدددا عددن  ب للهددل ومحلرمهددل

العلرمددة آدد  المددراودةا الحدد  وصددل  إلددى حددّدحهل الفّجددة آدد  حغليددة 
 آعل صلراة على اسحعصلم يوسف وصبر . ا بواب آ  ردة 

ويم دددددن إدراا دالال  ا وصدددددلف ا ادددددر  آددددد  السددددديلة 
لاح ا آلل الم اللي قيل عن امر ة العزيز قد قيدل سدواء قللحد  آال دة 

  داال علدى حدردد نسوة في المدينة و غيرهلا ولللا جلء وصدف  
 اإلشدددلعة ب ثدددرة آددد  المجحمددد .  مدددل جدددلء حعبيدددر  الفحدددوة  داال  ه دددل
علددى مسددلعدي الملددا والددوزراءا حيددف ُلقددب بدد  السددلق  والابددلزا 
وُلقددددب بدددد  مسددددلعدو يوسدددددفا ومددددن الواضددددر  ن عمددددل صدددددلحب  
السددجن ه ددل  و ه ددلا هددو عمددل مددد     ثددر م دد  عمددل عسدد ريا 
وجددلء الوصددف بددللا دقيقددلا وداال علددى حيويددة  وللددا المسددلعدينا 

حسدددليب  وقدددد  جدددلء وصدددف ال جدددلة واالّد دددلر بعدددد  ّمدددة  ليسدددهم آددد 
ما يشددّ ل ا حقددلال   وعيددل  علددى صددعيد حبددور مهددالضددوء علددى حدددف 

ا حدافا ومحور  حل ر للا الرجل صلحب سج   القديم يوسدفا 
وقد  آلد للا الوصدف ب لمدل  محددودة إلدى سد وا  عدلاب  ثيدرةا 
م ثهددل يوسددف بقدددر اهللا بعددد  ن  سدد  السددلق  ل ددر ا  مددل  ضددلء 
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فا حيدددف مددد ر المحلقددد  للدددا الوصدددف سدددبب حدددل ر السدددلق  ليوسددد
داللة   يدة على صدة حفسير يوسف لرنيدل صدلحب  السدجن قبدل 
سدد وا ا ممددل يع دد   ن الوصددف جددلء مشددحو ل بمعددلن  عدددةا ولددم 

 يأ  ه لا مجرد وصف لرجل مجهول االسم.
  الدلي  قدل رسدللة الرسأولويم ن مالح دة داللدة االسدم  

 وآدد  الملددا إلددى يوسددف آدد  سددج   برغبددة الملددا آدد  حضددور   وال
اسحاالصدد  ل فسدد  ثل يددل ل ددر  الحبددور الحلصددل علددى رنيددة الملددا 
لهددددلا الرجددددل السددددجينا ويم ددددن الددددربب بددددين السددددلق  والرسددددول  ن 

 ا ل ددن الحعبيددر ع دد  1" َأَنأأْا ُأَنبِّأأُئُكم ِبتَْبِويِلأأِ  َفَبْرِسأأُلونِ السددلق  قددلل "
بللرسدددددول  و رسدددددول الملدددددا لددددد  داللدددددة آعليدددددة علدددددى إ بدددددلر الملدددددا 

والححّول الحلصل آ  عالقح  ب . ويم ن  دللا مالح دة ليوسفا 
  بللا االسما دون الححديدد إن  دلن مدن البشيرالدّقة آ  وصف  

مسدددلعدي يوسدددف  م   ددد  مدددن إاوحددد ا حيدددف رّ دددز الوصدددف علدددى 
 الدور الدرامّ  الحلصلا والححّول اللي ُيقدم آ   هلية سعيدة. 
بدالة ا سدمل ء آد  وب ل ا حوال حن د لليدل  الوصدف وا 

قصة يوسدف علدى مبدد  اال حقدلء الجمدلل ا الدلي يرّ دز علدى  بعدلد 
الددددددلي يددددددرحبب  الوصددددددف لا  قيمددددددة عليددددددلا مسددددددح حجة مددددددن للددددددا

                                                 

 45  سورة يوسف  1 
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بل شددددال ا وببيعددددة حبددددور ا حدددددافا ومحغيددددرا  الصددددراع آدددد  
القصدددةا مّمدددل يع دددس ا سدددجلمل جملليدددل  واضدددحل  بدددين ع لصدددر ب دددلء 

 ج بلحهل. السرد القصص ا والوحدة العضوية الواضحة بين 
ويالحددددد  المحلقددددد   ن مع دددددم شاصددددديل  قصدددددة يوسدددددف 
محبددددورةا و ن حبورهددددل يسددددير  حددددو ا آضددددلا ويحجدددد   حددددو  هليددددة 
 جمددلا ويم ددن مالح ددة للددا علددى صددعيد الشاصدديل  الفلضددلة 

 ا ويم دن 1وال لملةا حيدف ححبدور حلدا الشاصديل   حدو ا  مدل 
مالح دددددة للدددددا آددددد  شاصدددددية يوسدددددف عليددددد  السدددددالم الدددددلي قدددددلل 

 ا ثددددم لمددددل ل ددددر  بعددددد سدددد ين قددددلل 2" اْذُكْرِنأأأأي ِعنأأأأَد َربِّأأأأ َ  "للسددددلق 
 ا حيف يرآا الادروو مدن السدجن بعدد  دل 3" اْرِجْس ِإَلى َربِّ َ ل  "

حلدا السدد وا ا إال بعددد  هدور براءحدد  ومعرآددة  سدبلب داولدد   لمددل 
إلدى السددجنا وقددد  ددلن للددا الحبدور آدد  رغبددة يوسددف آدد  الاددروو 

مددل  آدد  إعجددلب الملددا بموقفدد ا بعددد مهمددن السددجن عددلمال  دراميددل  
إعجلبدد  بقدراحدد  علددى حفسددير الرنيددلا وبريقحدد  آدد  وضدد  الحلددول 

                                                 

يالح      قلل  ل الشاصيل ا والحقيقة إن  و 124  ي  ر   وآلا سورة يوسفا1 
بعا الشاصيل   ل  ثلبحة من ال مب المسبر وآة سيرورة ا حدافا وبعضهل 

 لم يحبين حلل  مثل السيلرة وواردهم .
 42  سورة يوسف  2 

 50  سورة يوسف  3 
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لمشددل ل االقحصددلد القلدمددةا ممددل هيددأ  السحاالصدد  ل فسدد ا و سددهم 
للا آ  ا حقلل  من السجن والمعل دلة إلدى سددة الح دم والدوزارةا آد  
 عمل مهيبا آيد  إ قدلل لل دلس مدن مصدلب جلدلا يمحدد علدى مددار

 س وا  سب . 
ويم ددن مالح ددة الحبددور الحلصددل علددى شاصددية يوسددف 
مددددن بدايددددة القصددددةا وهددددو مجددددرد غددددالم مبّشددددر بلالجحبددددلء وحأويددددل 
ا حلديدددف والحميدددز علدددى إاوحددد ا ويقبددد  آددد  غيلبدددة جدددبا ويبدددلع 
بددراهم معدددودةا ا حقدلال  إلددى بدايددة مرحلدة الشددبلبا الحد  حعلددم آيهددل 

ضدج  علدى يددد والدد ا وبرعليددة ال ثيدر مدن المعددلرف الد يويدة بعددد  
اهلل اللي  وح  ل  آ  غيلبة الجب بمل بمأ  ا ووجود  آ  قصدر 
العزيددز الددلي  سددهم آدد  معرآحدد  لجوا ددب الح ددم الماحلفددةا وح ميددة 
قدراحدد   و دد  ولدد  عهددد لعزيددز  يف ددر آدد  اسحاالصدد  ولدددا  لدد ا ثددم 
جدددلء  مرحلدددة آح دددة اإلغدددواء وآح دددة السدددجن بويدددل المدددد ا الحددد  

آي  المجحبى المدرب على  لوان المعل لةا الابير آ  آلدل  شّ ل  
المجحم  الماحلفة ا من علية القوم إلدى  د دلهما مدن شدرآللهم إلدى 
مجرميهما و ل للدا قدد  ّهلد  بللفعدل لددور ع ديم آد  إ قدلل مصدر 

 والشلم من الس وا  العجلف. 
يوسددددفا   ادددوةويم دددن مالح دددة الحبدددور الحلصدددل علدددى 

ية بجرم آضللح   بيرا حيف يقدوم عشدرة رجدلل اللين بد وا الح ل
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بإلقدددددلء بفدددددل صدددددغير آددددد  الجدددددب بعدددددد حف يدددددرهم بللقحدددددل الفدددددوريا 
وا عجددب  ن للددا هددو  اددوهما و ن داآعهددم للجريمددة مجددرد  وهددلم 
حول حب ا ب لبفل  ا صغرا مد   ن السدمة اإل سدل ية الفبريدة 
 حسددحدع  علبفددة ا بددوة وا مومددة حجددل  ا ضددعف مددن ا ب ددلء إن
 لن للا الضدعف مرضدل  و سدفرا  و صدغراا ل دن موقدف والددهما 
و فددددور  مدددد هما وححددددرا ضددددمللرهما جعلهددددم يحوقفددددون عددددن إ مددددلل 

مددن  يوسددف " اددوالجريمددةا حيددف  ددلن مددن الم ددن  ن يفعلددوا مدد  
ا وبدددد   ل ددد هم بدددد وا يححولدددون  حدددو الايدددر مدددل آعلدددو  معددد ا  مددد "

علحبهم  اوهم  مواقفهم ححسم بلل دم على مل آل ا اصوصل ع دمل
ا  بر على الحفريب بيوسف من قبلا إضلآة إلى حرصهم الشديد 
علددى اسددحرداد  ادديهم مددن العزيددزا ولددو  ددل وا  مددل هددما ل ل دد  حلددا 

ا مددن  مدد " يوسددف " اددوالقضددية آرصددحهم السددل حة للددحال  مددن 
ِإْذ َاأاُلوْا َلُيوُسأُف َوَأُوأوُ  َأَحأحُّ ِإَلأى اللي  عحو  م   ايهم بقدولهم  "

ِبأأينٍ أَ   ا ولعددل 1" ِبيَنأأا ِمنَّأأا َوَنْحأأُن ُعْصأأَبة  ِإنَّ َأَباَنأأا َلِفأأي َضأأاَلٍل مُّ
اهحملم يوسف بأال  ايد ا وحددبير اهلل لد  للدا بح مدة بللغدةا إ مدل 
 ددلن  السح شدددلف ابليدددل  فوسدددهما وااحبدددلر حدددللهما وهدددل مدددل زالدددوا 
علدددى غدددوايحهم القديمدددةا ل  ددد   درا بللددددليل القدددلب  للدددا الحبدددور 
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ن  لددددوا يحملددددون  ثددددلرة مددددن غيددددرة ال  فسدددد  الددددلي وصددددلوا إليدددد ا وا 
 ".إن يسرقالملض  ع دمل قللوا  "

ويم دددن مالح دددة الحبدددور الدددلي  صدددلب شاصدددية العزيدددز 
وال سددوة مددن المدي ددةا آبعددد المددراودة والدددآ  بددللم لوم إلددى السددجنا 
وبعد مراودة جملعية  يصل الحلل إلى االعحراف الجملع  ببدراءة 

اف امدر ة العزيدز المشدحون بدللاير وال ددم واإلصدرار يوسفا واعحدر 
علددددى الحوبددددة واالسددددحغفلرا ولعددددل للددددا يفسددددر  ثددددر يوسددددف ال بددددّ  
علددديهنا لددديس بلسحعصدددلم  وحسدددبا وا  مدددل بمدددل لّ دددرهم بددد  سدددلبقلا 
ل دد هن  سددي   آدد  سبددورة الرغبددةا وع فددوان الشددهوةا وسددبوة الح ددما 

 والقدرة على البب .
حسدددددم  بللثبدددددل ا مثدددددل  مدددددل الشاصددددديل  ا ادددددر  آقدددددد ا

شاصدددية يعقدددوب عليددد  السدددالما الدددلي حمّيدددز بلللهفدددة علدددى ولدددد ا 
والحددزن الشددديد عليدد  مددن البدايددةا واسددحمرار للددا الحددزنا وحزايددد  

مدن  يوسف " اوبفقد الولد اآلار. ويم ن القول لاح  على صعيد 
الدددلي لدددم ححضدددر مالمحددد  ال فسدددية مدددن البدايدددةا حيدددف  دددلن   مددد "

مدد  يوسددفا المقددّرب مددن والددد  و ايدد ا و ددل محددور حسددد إاوحدد  
ن لم ي ن  آلعال  آيهل   للاا و سهم وجود  آ  حفعيل ا حدافا وا 
بشدد ل مبلشددرا وا  مددل  ددلن الحفعيددل ليوسددف و بيدد ا حيددف آقددد والددد  
 بصر ا وحر  يوسف على  ال  اوآل علي ا وامححل ل إلاوح . 



 

102 

 

 

 

ويم دددددن اعحبدددددلر الشاصددددديل  البلقيدددددة شاصددددديل  ثلبحدددددةا 
آدددد  إبددددلر القصددددة وارجدددد  م هددددل  مددددل هدددد  دون حغيددددرا   دالدددد 

جلريددة آددد   فسددديحهل  و مواقفهدددل وسدددلو يلحهلا مثدددل الملدددا والسدددلق  
السدديلرة سددف والشددلهد ووالدددة يوسددف والمدد  و والابددلز ومسددلعدي يو 

وواردهددددما والقريددددة الحدددد   ددددل وا آيهددددلا والعيددددر الحدددد  جددددلءوا معهددددلا 
محددددددددددود ا آهددددددددد  شاصدددددددددل  هلمشددددددددديةا  د  دورهدددددددددل الوالبشدددددددددير
 . والمبلوب

وقدددد اهحمددد  قصدددة يوسدددف ه دددل بلسدددحعراا الشاصددديل  
وآددددة بددددلب  درامدددد  جمددددلل ا يقددددوم علددددى الرنيددددة المحواز ددددة للدددد فس 
البشدددريةا حيدددف بي ددد    ددد  ال يوجدددد شدددر ادددلل  وال ايدددر  لمدددلا 

وآدددة -يوسدددف يمثلدددون شاصدددية جملعيدددة رليسدددةا امحل ددد   أاوةآددد
قيددددددلم بللدددددددور لحهل الجملليددددددة للمسددددددوغ -مفهددددددوم الصددددددراع الدددددددرام 

الفضددددللح  آدددد  الددددحال  مددددن ا خا حيددددف سدددد    آدددد  قلدددددوبهم 
ل  هدد  لاحهددل مسددوغل  للددا وهدد  الغيددرة والحسدددا وحلددا المسددوغ
ل  قلبيل آ  حة هلبيلا ولعل جملل يوسف ا اللا وميل مسوغ

ا ب إليددد  بسدددبب صدددغر ا و و ددد  مدددن  م  ادددر ا ثدددم رنيدددل  الحددد  
 ل للا  لن داآعل قويدل  ُيححمل  ن ح ون قد حسلل  إليهم...ا لعل

بلحجددل  حرجمدددة حلدددا المشددلعر إلدددى سدددلوا عدددوا  ا مددد   ن حمييدددز 
لا  مدددل ل ر دددل سدددلبقل  بللميدددل الفبدددري إلدددى مسدددوغا ب قدددد ي دددون 
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ى االبن ا صغر ححى ي برا والمريا ححى يشفىا والمسدلآر ححد
ن  ددددلن بعددددا الدارسددددين يددددر   ن جددددواب يعقددددوب عليدددد   يعددددود. وا 

معمددة لبددوا  اددل يوسددف معهددم يرحدد  ويلعددب ب للدد  لمددل بالسددالم  
إل حضددددمن سددددبب الحسددددد وهددددو حددددب يعقددددوب لدددد  واوآدددد  للحسدددد  "

  .1علي " 
آد   ل  امر ة العزيزمسوغوحرا القرلن للمحلق   ن يحايل 
السدالم جمدلل يوسدف عليد  سلو هل المشين حجل  ربيبهدلا مدن للدا 

 إضددلآة إلددى الحبريددر الدددرام  اآلاددرا الددلي  هددرم قبدد  ال  يددرا 
مددن اددالل امححل هددل غيددر المددألوف ل سددوة  بددراء المدي ددةا اللدددواح  
قّبعدددن  يدددديهنا آددد  سدددلوا  يسدددح ح  م ددد  المحلقددد  مدددد  اال بهدددلر 

َحاَش بجملل يوسف علي  السالما وآ  قول  يعّبر عن للا بقوة  "
 دل  ا والحبريدر الددرام  ه2" ِلل ِ  َما َهأَذا َبَشرتا ِإْن َهأَذا ِإ َّ َمَل   َكأِريم  

لدديس حبريدددرا  للجدددرما إ مددل حفسددديرا  لدواآعددد ا حيددف حقدددوم الحيدددلة وآدددة 
المفهددوم القرل دد  علددى االاحبددلر واالبددحالءا ويم ددن اسددح حلو الدددآ  
بلحجل  الحعلل  على الشهوا ا وعددم اال جدرار  هدواء الد فسا مدن 
اددالل مقلر ددة موقددف هددنالء ال سددوة  بموقددف يوسددف عليدد  السددالما 
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د يل بمددددددل ال يحلدددددم بددددد   صدددددحلب ال فددددددوس الدددددلي  قبلددددد  عليددددد  الددددد
ل مدددل  دددحعدددرا عليددد  سددديدا  المجحمددد  الراقددد  المريضدددةا حيدددف 

وححعدددللى  فسددد  الشدددريفة عليددد ا  يمحل  ددد  مدددن جمدددلل ورآلهيدددة آيأبدددل 
علدددددى الدددددرغم مدددددن امحال ددددد  مدددددل يمحل ددددد  ال دددددلس مدددددن ادددددوف علدددددى 

أأأَن َواِن َّ َتْصأأأِرْف َعنِّأأأي َكْيأأأَدُهنَّ َأْصأأأُح ِإَلأأأْيِهنَّ االآححدددلن  " َوَأُكأأأن مِّ
 ا وآدد  للددا شددرف يسددححة الح ددريما وموقددف محسددلم  1" اْلَجأأاِهِلينَ 

ل  اال حراف عدن مسوغيبرز مد  هبوب ال فوس الح  اسحجلب  ل
 الفبرةا واالحجل  إلى ايل ة المبلد  والقيم.

وقددددددد م حدددددد  قصددددددة يوسددددددف المحلقدددددد  آرصددددددة السددددددح حلو 
الحدد   راةزوجدد  الصددل ل  سددلوا العزيددز البددلرد حجددل  ايل ددةمسددوغ

المسددح ح  مددن شددلهد مددن  هلهددلا ع دددمل قددرر    دددهل الدددليل القددلب 
 ن حللة حمزية قمي  يوسف آيهدل الددليل علدى براءحد   و إدا حد ا 
دا دة  آ ل   حللة القمي  الممزة من الالف دالة علدى براءحد ا وا 

ُيوُسأأأُف امددر ة العزيدددزا ل ددن موقدددف الدددزوو العزيددز  دددل مسددحغربل  "
َذا َواْسأأأأأأأَتْ ِفِرك ِلأأأأأأَذنِبِ  ِإنَّأأأأأأأِ  ُكنأأأأأأأِت ِمأأأأأأأَن َأْعأأأأأأِرْ  َعأأأأأأأْن َهأأأأأأأأ

 ا وا غدرب مدن للدا سد وح  إن لدم ي دن مشدلر ح  2..." اْلَواِطِئينَ 
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آدد  سددجن يوسددف إلددى حددين  وقددد مهّددد القددرلن لددللا بلإلشددلرة إلددى 
َعَسأأى َأن َينَفَعَنأأا َأْو َنتَِّوأأَذُ  عدددم قدرحدد  وزوجدد  علددى اإل جددلب  "

ضدعف  حجدل  موقدف زوجد ا  مدل  ن رغبحد    ا ممدل قدد يبدرر1" َوَلدتا
القديمة آ  اعحبدلر يوسدف ولدداا قدد ح دون سدببل آد  حر د  الفرصدة 
العحددددال حدددلل زوجددد ا وعودحهدددل إلدددى رشددددهلا ححدددى الحعبيدددر عدددن 

  قددد يعبددد  ا ببلعددل بدددأن للددا حدددل إلأأأى حأأأينالسددجن آدد  قولددد   
منقدد ا ال يعددرف  حددد لمددللا بددللا هددل  ددلن بسددبب غيددلب العزيددز 

 ن ل ر  لم يعد موجودا ا ححى ع د اسحفسلر الملدا مدن   و موح ا
 ال سلء عن يوسف.

ل  دراميددددةا حعبدددد  المحلقدددد  مسددددوغل ددددن  ددددل للددددا يعددددّد 
حصددورا  عددن  يفيددة حصددوير الشاصدديل ا وب للهددل بشدد ل م بقدد ا 

سدوداء  و بيضدلءا حص يف ال لس إلى آلل  بعيدا  عن الرغبة آ  
اقددف الشاصدديل  حبددّين ولعددل الححددوال  الدراميددة الحلصددلة آدد  مو 

 بعدلد حلددا الرنيددةا حيددف حعددود ال سددلء وامددر ة العزيددز إلددى رشدددهنا 
يوسددف إلددى الصددوابا آددال يبددلدرون إلددى اإلضددرار   اددوة مددل يعددود 
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بأايهم الثل    بل يحرصون على اسح قلل ا ويبلبون المغفدرة مدن 
دتاوالدهما ويحقبلون م ل ة يوسف الجديدة  " وْا َلُ  ُسجَّ   .1" َوَورُّ

وقد ااحلر  قصة يوسدف مدن  بعدلد رسدم الشاصديل  مدل 
يلدددزما سدددواء مدددن حيدددف البعدددد المدددلدي  و االجحمدددلع   و ال فسددد ا 
واللددزوم ه ددل هددو لددزوم درامدد  آدد  محبلبددل  حبددور الحدددف وسددلوا 
الشاصدديل ا وحصددلعد الصددراع. وقددد  ددلن للبعددد المددلدي آدد  رسددم 
الشاصدددديل  الحضددددور ا  بددددرا مددددن للددددا وصددددف يوسددددف عليدددد  

لسددالم آدد  مراحددل عمددر  الماحلفددة الحدد  ا حقددل بهددل مددن حدددف إلددى ا
لاددرا مددن للددا إبددراز عمددر  الصددغير آدد  لح ددة إلقللدد  آدد  الجددب  

َُ َأُشأدَّ ُ   ا ثم وصف بلوغد  الشدبلب  "2" َهأَذا ُغاَلم  " أا َبَلأ  ا 3" َوَلمَّ
وآ  للا مل آيد  مدن إلقدلء الضدوء علدى ببيعدة الحددفا آحصدوير  

الجددرم حجلهدد ا وحصددوير  شددلبل  يمهددد الآححددلن  بفددال  يددوح  ببشددلعة
 امر ة العزيز ب ا ممل يفّجر صراعل  لشبل ل  مل بعد . 

ومددن للددا البعددد المددلدي المحمثددل آدد  جمددلل يوسددف الددلي 
َوُاْلأأَن َحأأاَش ِلل أأِ  َمأأا َهأأأَذا لمسد ل  آدد  حعبيددر  سددوة  بددراء المدي ددة  "
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 ا 1" َلأْت َفأَذِلُكنَّ الَّأِذك ُلْمُتنَِّنأي ِفيأ ِ َاا، َبَشرتا ِإْن َهأَذا ِإ َّ َمَل   َكأِريم  
وان   مددل  م ددن رنيحدد  آدد  حددلل ال سددوة حجددل  مراودحدد  عددن  فسدد   "

مأأا وطأأبكن إذ راودتأأن يوسأأف عأأن "ا و"تصأأرف عنأأي كيأأدهن...
 ا  مددل يم ددن رنيحدد  مددن اددالل ححددلب  ا حددداف آدد  حددب 2" نفسأأ 

عجدلب صدلحبي  آد  السدجن بد  ا  و جلحدد  والدد ا وغيدرة إاوحد ا وا 
آددددد  إق دددددلع ال دددددلس بحادددددزين القمدددددر والمنو دددددة اسدددددحعدادا  للسددددد وا  

 العجلف.
وقد رسم  قصة يوسف البعد المدلدي لشاصدية يعقدوبا 

ا اصوصل  بعد مرور الس وا  على آقد يوسدف  " ِإنَّ َلأُ  َأبتأا َشأْيوت
أا َأْو َتُكأ"ا "َكِبيرتا وَن ِمأَن تَاهلل َتْفتَُب َتْذُكُر ُيوُسأَف َحتَّأى َتُكأوَن َحَرضت

 ا حيددف ورد الوصددفلن آدد  اإلشددفلة عليدد  مددن  ددوارف 3" اْلَهأأاِلِكينَ 
شدددد ل مددددلدي قددددد عّبددددر آقددددد  للبصددددر عددددن مددددد   لمدددد  بالزمددددلنا و 

أأْت َعْيَنأأأاُ  ِمأأَن اْلُحأأْزِن َفُهأأأَو َكِظأأيم  محسددوس  "  ا حيدددف 4" َواْبَيضَّ
 سدهم للددا الوصدف آدد  إبددراز للدا ا لددم وحداعيلحد . وقددد يسددحغرب 

الحددزن علددى الددرغم مددن اليقددين الددلي يمحل دد  يعقددوب  للددا محلقدد ال
                                                 

 32-31  سورة يوسف  1 
 .51ا 33  سورة يوسف  2 
 85-78  سورة يوسف  3 
 84  سورة يوسف  4 



 

108 

 

 

 

حجل  مل سديحدف ليوسدف مدن اجحبدلءا ل دن اليقدين شد ءا ومعل دلة 
ا مددر وصددوال  إلددى للددا االجحبددلءا ومددل سدديحلو  مددن الحقددلء  شدد ء 

ل  حدددزن آبريدددة  ثيدددرةا م هدددل لوعدددة ا ب مسدددوغلادددرا آليعقدددوب 
يدة السدعيدة على بفل ا اللي يواج  المحلعبا ححى لدو  ل د  ال هل

حلدو  آد  ا آدة البعيدددا  مدل   د  حدزن ليقي دد  بمدل سدّول  بد   فددوس 
 ب للدددد  حجددددل   ادددديهما آللحدددددف مريدددد  وآ يدددد ا  مددددل  ّن ا فعددددلال  
ا  بيلء حثب  بشدريحهما  لدم يقدل رسدول اهلل صدلى اهلل عليد  وسدلم  

نأأا علأأى فرااأأ  يأأا إبأأراهيم " ن العأأين لتأأدمس وان إن القلأأح ليحأأزن وان
 .  1" لمحزونون

يوسدددددف   ادددددوةوقدددددد  شدددددلر  قصدددددة يوسدددددف إلدددددى مالمدددددر 
الملديددةا ومسددحواهم العمددري قيلسددل إلددى  ادديهم يوسددفا ممددل جعددل 
معرآة يوسف لهم   يدة بي مل لم يعرآدو  هدما  ن البفدل قدد ححغيدر 
مالمحددد   ثيدددراا ل ددددن مالمدددر الشددددلب ال بيدددر ح ددددون قدددد اسددددحقر ا 

ا  بددلرا  يوسددف  ددل و   اددوةو صددبح    ثددر وضددوحل ا ممددل يع دد   ن 
ُيوُسأَف  أوأوةَوَجأاء  سبيل ا ويم ن اسح حلو للا من قول  حعدللى  "

  . 2" َفَدَوُلوْا َعَلْيِ  َفَعَرَفُهْم َوُهْم َلُ  ُمنِكُرونَ 
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وقددد  هددر البعددد االجحمددلع  آدد  رسددم سددورة يوسددف عليدد  
السددالم مددن اددالل إبددراز  بعددلد البيلحددين البدويددة والمد يددة آدد  ح ددون 

الحدد  جددلء مددن بيلحهددل يوسددف  ر إلددى البددداوةشاصدديح ا حيددف  شددل
 ا بلإلضدلآة 1" َوَجاء ِبُكم مَِّن اْلَبْدوِ آ  قول  حعللى  " علي  السالم

إلددى بيلددة المدي ددة آدد  بيدد  العزيددزا وآدد  بيحدد  عزيددزا لمصددر بعددد 
للداا بلإلضدلآة إلددى معليشدة بيلددة السدجن ب ددل مدل آيهددلا وقدد  ددلن 

لهددلا بلإلضددلآة إلددى يوسددف صددلحب رسددللة آدد  حلددا المجحمعددل   
  هددددددل م حدددددد  يوسددددددف بعدددددددا  ح لمليددددددل  آدددددد  معللجددددددة  زمددددددة الددددددبالد 
االقحصدددددلديةا وشدددددّ ل  آيددددد  الحفلعدددددل اإليجدددددلب  مددددد   لآدددددة آلدددددل  

 المجحم  القريبة والبعيدة.
وقد برز البعد االجحملع  آ  ببيعة العالقدة بدين يوسدف 

اوح  من  بي  و اي  مدن  بيد  و مد   " أْن ِبأَبٍخ لَّ علي  السالم وا  ُكأم مِّ
 ا وقد  لن للا البعد لا  همية  بيرة آ  الحفسدير الددرام  2" َأِبيُكمْ 

 بعلد الصراع الحلصلا وحفلعل  حداف القصة. وقدد  هدر البعدد 
االجحملع  آ  شاصية امر ة العزيز آ  ببيعة عالقحهل بيوسفا 

آد  ببقدة عليدة القدوما حيدف  بيعة وضعهل  و هدل سديدة مجحمد وب
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 ا إبدرازا ل و د  1" الَِّتي ُهَو ِفأي َبْيِتَهأابقول  حعللى  " وصفهل القرلن
ربيبهل  و اب هل بللحب  ا  مل اقحر  زوجهل ع دمل جلء بيوسدف إلدى 
بيح ا وللا  مل ل ر سلبقل ل   ثر  آ  إبدراز المفلرقدة بدين وضدعهل 

 االجحملع  المحوق ا ووضعهل ا االق  السلو   ال للن.
 فسددد  آددد  رسدددم شاصددديل  وقدددد  هدددر  مالمدددر البعدددد ال

قصة يوسف بمل يح لسدب  يضدل مد  ضدرورة للدا البعدد آد  حبدور 
ا حدافا وم   الوصدف الدلي قللحد  امدر ة العزيدز عدن يوسدف آد  

  وللدددددا بعدددددد  فسددددد  2" فاستعصأأأأأملح دددددل  المدددددراودة الصدددددعبة  "
ما لعب دورا  بلرزا  آ  حفلعل  حداف القصةا ووصول مهو االق  

لاروجددد  عزيدددزا  علدددى مصدددرا آلدددو لدددم  يوسدددف إلدددى السدددجن حمهيددددا  
يددددال السدددجن لمدددل قلبدددل السدددلق  والابدددلزا ولدددو لدددم يقلبدددل السدددلق  
ويددر  صدددة حفسددير  للرنيددل لمددل قلبددل الملددا وال  ددلن عزيددز مصددر 

 مسلوال  عن ازالن ا را آيمل بعد.
  ادوة مل برز البعد ال فس  بش ل قوي آ  رسم شاصية 

لدرليس لحفجيدر  حدداف القصدة يوسفا آللحسد والغيرة همل الدداآ  ا
وحبوراحهددلا علددى مدددار سدد وا  العمددرا الحدد  حح يهددل القصددةا وقددد 
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 هددددر للددددا البعددددد آدددد   المهددددم وآدددد  سددددلو هما حيددددف بددددرز للددددا 
الحملسدددا العصدددب  ال دددلب  مدددن مجلآدددلة اآلادددر القريدددب آددد  قدددولهم  

 ا  مددل بددرز بعددد االححيددلل والدددهلء آدد  معللجددة 1" َوَنْحأأُن ُعْصأأَبة  "
نَّا َلَفاِعُلونَ "المواقف   َااُلوْا ِإن َيْسأِرْق "ا "َااُلوْا َسُنرَاِوُد َعْنُ  َأَباُ  َواِن

َاأأأاُلوْا تَالل أأأِ  َلَقأأأْد آثَأأأَرَ  الل أأأُ  "ا "...َفَقأأأْد َسأأأَرَق َأخ  لَّأأأُ  ِمأأأن َاْبأأألُ 
  مسددددحادمين القسددددم لاحدددد ا والمقلر ددددة مدددد  اآلاددددرا حلددددا 2" َعَلْيَنأأأأا

 اية.المقلر ة الح   ضر  بهم م ل البد
وقددد بددرز ُبعددد اإليمددلن الصددلدة واالح ددلل علددى اهلل وح زيدد   

الددد فس عدددن القددددرة علدددى صدددد ا ل  دون رعليدددة اهللا وللدددا مدددن 
 بعدداجعلدد  اسددحغلثة يوسددف عليدد  السددالم صددفل  المحقددينا وقددد 

يجحهدون آد  القدول بدأن العصدمة قدد م عد  يوسدفا  عدم  المحلقين
اإل سددلن الممددححن ال  هدد  العصددمة وال علصددم  حددد إال اهللا ل ددن

بدددددّد  ن ي دددددون لددددد  دور آددددد  الصدددددبر واالسحعصدددددلم بدددددلهلل والمبدددددلدرة 
بلللجوء إلي ا قلل  بو السعود  "وهلا آزع م   علي  السالم والحجلء 

سدد ن ا  بيددلء والصددللحين آدد   إلددى  لبددلف اهلل حعددللىا جريددل  علددى
 يددل الايددرا  وال جددلة عددن الشددرور علددى ج ددلب اهلل حعددللىا  قصددرص 
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ب القدددوة والقددددرة عدددن   فسدددهم مبللغدددة آددد  اسدددحدعلء لبفددد  آددد  وسدددل
صددددددرف  يدددددددهن بإ هددددددلر   دددددد  ال بلقددددددة لدددددد  بللمداآعددددددةا  قددددددول 

ال هل  "    .1المسحغيف   در    وا 
ويم دددن القدددول آددد  محدددور الشاصددديل  بقصدددة يوسدددف إن  

رعليدددة اهلل قدددد  هدددر  جليدددل  آددد  عشدددرة مواضددد ا آددد  حأ يدددد علدددى 
َوَكأأَذِلَ  َيْجَتِبيأأَ   ددلن قولدد  حعددللى  "قدريددة ا حدددافا آم ددل البدايددة 

 ا ثددم 2" ...َربُّأَ  َوُيَعلُِّمأَ  ِمأن تَْبِويأِل اأَلَحاِديأأِث َوُيأِتمُّ ِنْعَمتَأُ  َعَلْيأ َ 
َوَأْوَحْيَنأأأآ ِإَلْيأأأِ  جدددلء االجحبدددلء والدددوح  سدددريعل آددد  غيلبدددة الجدددب  "

 ا ثدم  ل د  عمليدة بيد  3 "َلُتَنبَِّئنَُّهم ِبأَبْمرِِهْم َهأأَذا َوُهأْم َ  َيْشأُعُرونَ 
يوسددف لعزيددز مصددر ححديددداا الددلي حم ددى علددى امر حدد   ن يحاددلو  

َوَكأأأَذِلَ  َمكَّنِّأأأا ِلُيوُسأأأَف ِفأأأي اأَلْرِ  َوِلُنَعلَِّمأأأُ  ِمأأأن تَْبِويأأأِل اب دددل  "
 ا آلدددم ي دددن للدددا إال بحقددددير اهلل عدددز وجدددلا ثدددم جدددلء 4" اأَلَحاِديأأأثِ 

َُ َأُشأأأدَُّ    "دور الح مدددة والعلدددم الدددلي يمهدددد لالسحعصدددلم أأأا َبَلأأأ َوَلمَّ
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أأأا أأأا َوِعْلمت  ا وآددد  لح دددة المدددراودة  ل ددد  معيدددة اهلل 1" آَتْيَنأأأاُ  ُحْكمت
َلأأْو  َأن رََّأ  ُبْرَهأأاَن حلضددرة ممددل سددلعد  علددى االسحعصددلم بقددوة  "

  .2" َربِّ ِ 
و ددددلن اهلل حلضددددرا مسددددحجيبل لدعللدددد ا حددددين لثددددر يوسددددف  

أأا َاأأاَل رَ السددجنا آلسددحجلب اهلل لدعللدد   " حِّ السِّأأْجُن َأَحأأحُّ إلأأى ِممَّ
أَن  َيْدُعوَنِني ِإَلْيأِ  َواِن َّ َتْصأِرْف َعنِّأي َكْيأَدُهنَّ َأْصأُح ِإَلأْيِهنَّ َوَأُكأن مِّ

َفاْسَتَجاَح َلُ  َربُُّ  َفَصَرَف َعْنُ  َكْيَدُهنَّ ِإنَُّ  ُهَو السَِّميُس ، اْلَجاِهِلينَ 
بوضددد  يوسدددف علدددى ادددزالن   ا ثدددم جدددلء الحددددبير اإللهددد 3" اْلَعِلأأأيمُ 

ا را بعددد ثبددل  براءحدد  والحأ ددد مددن  مل حدد  وحف دد  وقددوة  دالدد   
 ا ثدم 4" َوَكَذِلَ  َمكَّنِّا ِلُيوُسَف ِفي اأَلْرِ  َيَتَبوَُّأ ِمْنَهأا َحْيأُث َيَشأاء"

جدلء ا حمدلل ال عمدة حددريجيلا حيددف بدد   مالمدر الح ليدة ح حمددلا 
ا وقد اّبب لللا جيدا ا ححى و صبر يوسف قريبل  من اللقلء بأهل 

يأال  ال ا وبّين ل  للا ححى يبملنا وحرا ا حدداف ححجد   حدو 
بدأ هم سديببقون قدل و هم آد  مدن حثبد  عليد  السدرقةا  اوةا إقرار 

آلسحبلع يوسف بدللا  ن يأادل  ادل  معد ا ولدو لدم يفعدل للدا لمدل 
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آددة قددل ون مصددر  ن يأاددل ا و ددل للددا بحدددبير اهلل عددز  اسددحبلع وص
َكَذِلَ  ِكْدَنا ِلُيوُسَف َما َكاَن ِلَيْبُوَذ َأَواُ  ِفأي ِديأِن اْلَمِلأِ  ِإ َّ ل  "وجد

  .1" َأن َيَشاء الل  ُ 
ا  در دوا آضدل اهلل علدى ادوةا ولمل جدلء  المواجهدة مد   

َااَل َأَنْا ُيوُسُف َوَهأَذا َأِوي َاْد َمأنَّ الل أُ  َعَلْيَنأا ِإنَّأُ  يوسف و ايد   "
 . ولمددل 2" َوِيْصأأِبْر َفأأِ نَّ الل أأَ  َ  ُيِضأأيُس َأْجأأَر اْلُمْحِسأأِنينَ  َمأأن َيتَّأأقِ 

حبلبقددد  ا حدددداف مددد  الرنيدددلا وا حملددد  الرنيدددل ب لآدددة ع لصدددرهلا 
ور   يوسف على  را الواقد   حدد عشدر  و بدل والشدمس والقمدر 
لدددد  سددددلجدينا لددددم يغحددددر يوسددددف بددددل  رجدددد  ا مددددر إلددددى صددددلحب 

لددة العمدر الصددعبةا آحوجدد  إليدد  الفضدلا الددلي رعددل  علدى مدددار رح
َرحِّ َاأأأأْد آَتْيَتِنأأأأي ِمأأأأَن اْلُمْلأأأأِ  َوَعلَّْمَتِنأأأأي ِمأأأأن تَْبِويأأأأِل بللابدددلب  "

  .3" ...اأَلَحاِديثِ 
لا حأمل ددل المواضددد  الحددد   هدددر آيهدددل حضدددور رعليدددة اهلل   وا 

ليوسدف وجدد ل  ن سدحة م هدل جددلء  آد  سدرد القصدة م سدوبة إلددى 
  ال سبة آد  المواضد  ا ادر  مدن اهلل عز وجل لاح ا بي مل جلء

يعقوب ويوسف عليهمل السدالم آد   ث دلء الحدوار القصصد . وآد  
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 ل ا حوال احضح  قدرة اهلل عز وجل بش ل آلعل آ  مجريدل  
قصة يوسفا وا حقللهل من مرحلة إلى مرحلةا ومن صعوبل  إلى 
صددعوبل ا مدد  حضددور اليقددين بل حهللهددل علددى ايددر مددل يريددد اهللا 

يوسددف عليدد  السددالم للددا ا مددر جيدددا ا حيددف إ دد   شددلر  وقددد  درا
إلددددددى مصددددددير الحقددددددو  والصددددددبرا وا جددددددر الع دددددديم الددددددلي ي ح ددددددر 

 صلحبهمل.
وآددد  المقلبدددل  هدددر  آددد  ث ليدددل قصدددة يوسدددف شاصددديل  

مددل  آدد  حفجيددر ا حدددافا مددن للددا شاصددية مهغللبددةا لعبدد  دورا  
 الشدديبلنا الددلي لددم ي هددر بشدد ل مبلشددرا ول  دد   ددلن حلضددرا  آدد 
ثددلرة الحسدددا واحضددر للددا مددن بدايددة القصددة آدد   ححريددا ال فددوس وا 
ححددلير يعقددوب ليوسددف عليهمددل السددالم مددن ح ليددة رنيحدد  إلاوحدد  

َااَل َيا ُبَنيَّ َ  َتْقُصْص ُرْؤَياَ  َعَلى ِإْوَوِتَ  آي زغ الشيبلن بي هم  "
 . وقدد  ّ دد 1" ِبأين  َفَيِكيُدوْا َلأَ  َكْيأدتا ِإنَّ الشَّأْيَطاَن ِلإِلنَسأاِن َعأُدوٌّ مُّ 

للا يوسف علي  السالم آ   هلية القصدةا ممدل ُيبدرز بشد ل جلدّ  
ِمن َبْعِد َأن نَّزَغ الشَّْيَطاُن َبْيِني صدور  ووالد  عن مش لة واحددة  "

  .                  2" َوَبْيَن ِإْوَوِتي
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وقدددد حددددف مدددل حوقعددد  يعقدددوبا ومدددل اسدددح حج  آددد  ال هليدددة  
يوسددف بددللغيرة   ادوةسدالما حيددف ححر د   فددوس يوسدف عليهمددل ال

والحسددددددا ودآددددد  بيددددد هم الشددددديبلن إلدددددى  هليدددددة المبدددددلف بلرح دددددلب 
 آضيحة  االقيةا  صبح  درسل للبشر جميعل.

ومددن الشاصدديل  الغللبددة عددن  حددداف القصددةا والحلضددرة 
سدددحة عليهدددل السدددالما و دددأن  بقيمهدددل وحلرياهدددل شاصددديحل إبدددراهيم وا 

حْلقدددة مدددن حلقددددل  حلدددا العلللددددة قصدددة يوسدددف عليدددد  السدددالم هدددد  
َهأأآ َعَلأأى ال ريمددة  " َوُيأأِتمُّ ِنْعَمتَأأُ  َعَلْيأأَ  َوَعَلأأى آِل َيْعقُأأوَح َكَمأأا َأَتمَّ

ْسأَحقَ   ا  مدل  ن القديم والمبدلد  الحد  1" َأَبَوْيَ  ِمن َاْبأُل ِإْبأرَاِهيَم َواِن
يحملهل ا  بيلء ه  الح   لمدس دورهدل آدلعال  آد  مجريدل  القصدة 

. وقددد  درا يوسدف عليدد  السدالم الدددرس جيدداا اصوصددل  و حدداثهل
بعددد االجحبدددلءا حيدددف  لددد  حلدددا الشاصددديل  حلضدددرة آددد  له ددد ا 
وآددد  حفلصددديل دعوحددد  لل دددلسا واحضدددر للدددا آددد  قولددد  لصدددلحب   

َواتََّبْعأأأأُت ِملَّأأأأَة آَبآِئأأأأأي ِإْبأأأأرَاِهيَم السدددجنا وهددددو يدددددعوهم إلدددى اهلل  "
ْسَحَق َوَيْعُقوَح َما َكاَن َلنَ    . 2" ...ا َأن نُّْشِرَ  ِبالل ِ  ِمن َشْيءٍ َواِن
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وقددد لعبدد  بعددا الشاصدديل  الايلليددة الغللبددة دورهددل آدد  
  ليحهلا من للا شاصيل  رنيل الملادآ  عجلة ا حداف  حو غ

َسْبَس َبَقأرَاٍت ِسأَماٍن َيأْبُكُلُهنَّ َسأْبس  ِعَجأاف  َوَسأْبَس ُسأنُباَلٍت ُوْضأٍر "
قددددددددد ح ددددددددرر حضددددددددورهل مددددددددرحينا وهدددددددد   ا و 1" َوُأَوأأأأأأأأَر َياِبَسأأأأأأأأاتٍ 

شاصدديل  ُحلمية  ال ح حمدد  للواقدد  المعددي ا وال  حددداف القصددة 
المحفلعلدددة مبلشدددرة  ل  هدددل شاصددديل  رمزيدددة دالّدددة علدددى مدددل حددددف 

  اددوةبللفعدل مددن مجريددل  بعددد للدداا وحضدورهل يحبددين آدد  مجدد ء 
يوسف  غيدرهما بلبدل للميدرة بسدبب القحدب والمجلعدة آد  السد وا  

آدإن حضدور هدل  الشاصديل  الرمزيدة  مدن ثدمّ بة. و العجلف الصدع
غيددر البشددرية لددم يددأ ص ه ددلا دو مددل آللدددة  بددل جددلء  لحلعددب دورا  

 ابيرا ا يدآ  ا حدافا ويفّسر لليل  ححر هل.
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 ألحداث:ا

من االل إقحلم المحلق  مبلشرة آد   األحداثوقد جلء حرحيب 
ول مددل الحدددف الدددال علددى المسددحقبل البعيددد والقريددبا آللرنيددل هدد   

يبد   الحدف ليدل على ال هلية من جهةا بي مل يددل حفسديرهل علدى 
مجريدل  ا حددافا الحدد  حقدود إليهدل. آحاوآددل  يعقدوب سدرعلن مددل 
ححدددف لحدددهم المحلقدد  بسلسددلة مددن ا حددداف المحرحبددة عليهددلا آمددن 
آح ددة غيلبددة الجددبا إلددى آح ددة الددرةا إلددى آح ددة اإلغددواءا إلددى آح ددة 

 يل ومحبلبددل  العدددل بددين ال ددلس آيهددلا وهدد  السددجنا إلددى آح ددة الددد
الحر ددددة  -إلن– حددددداف يأاددددل بعضددددهل برقددددلب بعدددداا و"حشدددد ل 

ا ولددى  بدايددة السددرد  بددنرة رنيويددة ا فعلليددةا حسددحمر عبددر القصددة 
ححدددى  هدددور اللح دددة الجديددددةا وهدددو مدددل يم دددن حسدددميح  بدددلال فراو 

  .1وجم  الشمل" 
 ا 2لح دم وقد حمثل  لروة الحدف آ  حسلم يوسدف لسددة ا

وقيلم  بل مر على اير مل ي ونا وبللا ح حه  ابحالءا  يوسف 
                                                 

لزي آ  القصة القرل يةا دمشةا اححلد   مزاري  شلرفا مسحويل  السرد اإلعج1 
   2002ال حلب العربا 

 dam.org-http://www.awu.  
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ا  حيجدة  آعدللهم آد  الم حصدف حقريبدل  اوةا ولالم ا وحبد  معل لة 
  . 1" َوَجاء ِإْوَوُة ُيوُسَف َفَدَوُلوْا َعَلْيِ  َفَعَرَفُهْم َوُهْم َلُ  ُمنِكُرونَ "

ا مدن ادالل ا حداف آ  الهبدوب إلدى ال هليدة وبد  م ح ى
محلولة يوسف اسح قلل  اي   وال  من بغيلن إاوحد ا ثدم لمدل حمّ دن 
من للداا وحأ دد مدن حغيدر إاوحد   حدو ا آضدلا احجد  إلدى لح دة 
الح وير وال شفا ع دمل بّين لهم هويح ا وراجعهم آيمل آعلو  مع ا 
م بلقددددل إلددددى  هليددددة مغلقددددة وسددددعيدةا حددددّم آيهددددل اللقددددلء بعددددد الفددددراةا 

 حسلمر. والحوبة وال
وقددد اعحمددد  قصددة يوسددف علددى ا حقددلء ا حددداف بحددلف 
يجددلز مددل يلددزم قلدديالا واال حقددلل إلددى مددل لدد   مددل لدديس لدد  عالقددةا وا 
عالقدددة. وقدددد بدددين مبحدددف حرحيدددب الدددزمن سدددلبقل  للدددا بشددد ل جلدددّ ا 
ويم   ل ه ل اإلشلرة إلى  مللو من للاا مثل  ن القصدة لدم ح درر 

بدل جعدل  إلدى الشدلماودة يوسدف ع ددمل رآدا العد  ادوةقول  بير 
رد والددد  علدديهم يددأح  آددورا علددى الددرغم مددن المسددلآة الشلسددعة الحدد  

 ا و دددأّن الدددردذ 2قبعوهدددل مدددن  جدددل  ن يحملدددوا رسدددللح  إلدددى  بددديهم 
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ا ال يححددلو إلددى مقدددمل ا و ددأّن المقدددمل  حددّم اال حفددلء بهددل  واضددر 
 آ  حدف يوسف القديم. 

ثلة آ  اال حقلل من وللا ل  عالقة بحقل ل  السي ملا المحم
حدف آلارا عبر اال حقلل من مشهد إلى مشهد من ادالل القبد  
 و المددزوا ويم ددن مالح ددة للددا آدد  مددوابن الحددلف الحدد   شددلر 
البحدف إليهددل سددلبقلا آهد   قددرب إلددى حقل ددة السدي مل م هددل إلددى حقل ددة 
المسر ا آللمسر  من الصعب علي   ن ي حقل من مشهد إلى لار 

ومعدا  ولليل  عراا  مل  ا للمسر  دي ور بش ل البفا  ن 
حقل ة السي مل آيم  هل للدا   هدل ال حعحمدد علدى العدرا المبلشدرا 
وا  مددل حعحمددد علددى اسددحعملل العددرا المعددّد مسددبقلا الددلي ي ح مددد  
 شريبا يسّهل عمليل  اال حقللا ويبهر المحلق  آيهل بش ل   بر. 

ف و قل آ  سرد ا حدا ولم حعحمد القصة على  مب ثلب 
علدددى حقل دددة   اعحمدددد الملدددلا بدددلا بشددد ل ربمدددل قدددد يحددددف الحدددوار

الح رار  و الحدواحر آد   قدل  حدداف  ادر ا آد  ح دوع مدده ا وآد  
ا حقددلء مددو   بمعددلن   ثيددرةا حهدددف إليهددلا حيددف يالحدد  المحلقدد   ن 
السددلق  قدددد  دددرر رنيدددل الملدددا القريبددة علدددى مسدددلم  يوسدددفا علدددى 

ن  جددل الحأ يددد علددى دقددة السددلق  الددرغم مددن سددملع ل لهددل سددلبقلا مدد
آددد   قدددل الرنيدددلا حلدددا الدقدددة ال لبعدددة مدددن  مدددرين  يقي ددد  مدددن قددددرة 
يوسدددف علدددى حعبيدددر الرنيدددل وحلجحددد  إلدددى  دددل حفلصددديلهل الدقيقدددةا 
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َسأأأْبَس َبَقأأأرَاٍت ِسأأأَماٍن وحرصدد  علدددى الدقددة آددد  ال قددل مدددن ملي دد   "
  . 1" َوُأَوَر َياِبَساتٍ  َيْبُكُلُهنَّ َسْبس  ِعَجاف  َوَسْبَس ُسنُباَلٍت ُوْضرٍ 

ويم دددددن مالح دددددة حقل دددددة حقسددددديب الحددددددف آددددد    ثدددددر مدددددن 
   القصةا حلدا الحقل دة الحد  ي بد  م هدل الحشدويةا وا بثدلةموض  آ

المفلجدددأة بدددين لح دددة و ادددر ا مدددن للدددا  ن القصدددة لدددم حعدددّرف آددد  
َوَااَل الَِّذك البداية بهوية الرجل اللي اشحر  يوسفا آقلل  ع    "

 ا ولددم يعددّرف بدد  وبزوجحدد ا ححددى  ل دد  2" ...ِمأأن مِّْصأأرَ  اْشأأَترَا ُ 
آضددديحة المدددراودةا آجدددلء الحعريددددف بهمدددل مفلجلدددل ا وموحيدددل  بددددأمور 
عّدةا م هل مد  ببولة يوسفا ومد  صعوبة الموقف اللي وجد 
 فس  آي ا بلإلضلآة إلى  ون الحدف آضيحةا و و   ع د العزيز 

ق  عن قدرة يوسف الفعلية  . والقصة لم حبّل  المحل3آضيحة   بر 
ال الرنيويدددة علدددى حأويدددل ا حلديدددف والح بدددن بللغيدددبا وبددددء  هدددور 
حلا القدرة على  را الواق   إال ع د اللزوما لمدل لجدأ إليد  زمديال  

َااَل َ  َيْبِتيُكَما َطَعام  ُتْرَزَااِنِ  ِإ َّ َنبَّْبُتُكَما ِبتَْبِويِلِ  َاْبأَل آ  السجن  "
  . 4" ...َما َذِلُكَما ِممَّا َعلََّمِني َربِّيَأن َيْبِتيكُ 
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ويلحقدددد  للددددا آدددد  اعحمددددلد القصددددة علددددى ل ددددر ا حددددداف 
دون إداللهدددددل ضدددددمن مجريدددددل  حبدددددور الحددددددف الحدددددلل ا سدددددلبقة ال

َااُلوْا   "سف علي  السالما من للا قول  اوح المبحد  من رنيل يو 
نَّأا َلأُ  َلَناِصأُحونَ َيا َأَباَنأا َمأا َلأَ  َ  تَْبَمنَّأا َعَلأى ُيوُسأَف وَ   ا 1" ...اِن

بددللا إلددى لليددة معلملددة  بويددة سددلبقة لددم  جدددهل  اددوةا حيددف  شددلر 
ضمن ا حدافا بل إن حلا المعلملة ولثلرهل ممحدةا  مل يبدو من 
 المهددم علددى مدددار الددزمن السددلبة الددلي سددبة بدددء القصددة آعددالا 
ومددن للددا  يضددل حددديف إاوحدد  عددن سددرقة يوسددف المددّدعلةا آهدد  

شير إلى زمن سلبة على  حداف القصةا بغا ال  ر عدن لليدة ح
َفَقأأْد حفسددير الحدددف الددلي يشدديرون إليدد  ومددد  صدددة رنيددحهم لدد   "

  .2" ...َسَرَق َأخ  لَُّ  ِمن َاْبلُ 
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 77 سورة يوسف   2 
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 لصراع:ا
آ  قصدة يوسدف قدد بدد  م دل  الصراعويالح  المحلق   ن 

َعَلأأى ِإْوَوِتأأَ  َاأأاَل َيأأا ُبَنأأيَّ َ  َتْقُصأأْص ُرْؤَيأأاَ  اللح ددة ا ولددى  "
 . و ددالم ا ب لددم يددأ ص مددن آددراغ  بددل مددن 1" ...َفَيِكيأأُدوْا َلأأَ  َكْيأأدتا
 مالح ة ووح . 

ولم يبة ال الم ه ل مجرد حوق ا آقد جلء  اآليل  الحلليدة 
ِإْذ َااُلوْا َلُيوُسُف َوَأُوأوُ  مبلشرة لحن د  شوب الصراع و حصلعد   "

ِبأينٍ َأَححُّ ِإَلى َأِبيَنا ِمنَّا َونَ   ا 2" ْحُن ُعْصَبة  ِإنَّ َأَباَنا َلِفأي َضأاَلٍل مُّ
القصدددة بدددين  يوسدددف و دددل الصدددراع الادددلرج  قللمدددل علدددى مددددار 

مدن  بيد  ا العشدرة يوسدف   ادوة  من  م  ووالد   من جهة و و اي
ومل حداعى ب لء  على  يدهم من جهة  ار   حيف بدرز الشديبلن 

زيدددزا ومعل دددلة السدددجنا ا وجدددلء  امدددر ة العادددوةا محّر دددل  ل فدددوس 
ا واسدددحمر الصدددراع بدددين البدددرآين ححدددى ادددوةا حدددداعيل  لمدددل قدددلم بددد  
 اللح ل  ا ايرة. 

                                                 

 5سورة يوسف    1 
 8 سورة يوسف   2 
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و دددلن المحلقددد  يعدددرف مددد  يوسدددف ويعقدددوب مدددل مّ  ددد  اهلل 
ليوسددفا ل ددن إاوحدد  ال يعلمددون. وهددم آدد  رحلددة عددلاب بددين ا ب 
واب يددد  ححدددى اللح دددل  ا ايدددرةا وارحدددداد البصدددر  بددديهما وبلدددبهم 

 فرة ثم إقرارهم آ  اللح ل  ا ايرة بحفضل يوسف. المغ
وقدددددد شدددددهد الصدددددراع مراحدددددل مححلليدددددةا حيدددددف  شدددددب آددددد  
اوح  ب زغ من الشيبلنا ثم  اللح ل  ا ول  بين يوسف البفل وا 
بين يوسف الفحى الشلب وامر ة العزيدزا مدن المدراودة إلدى االحهدلما 

عن الصراع  إلى المراودة الجملعية والعل يةا و ل للا  لن محرحبل  
ا  ن الجددب  ددلن ممددر ا ول ال ددلح  عددن إلقللدد  آدد  غيلبددة الجددب
 . اال حقلل إلى الرة ومل حبع  من ابحالءا 

ثم جلء الصراع ا لديم ليوسدف مد  سدجن حدلول الدحال  
م   دون جددو ا ثدّم جدلء  مرحلدة صدراع يوسدف الرجدل ال لضد  

بددلدا ومدد  مدد  الددد يلا المحمثلددة آدد  الح ددما وحوزيدد  الددرزة علددى الع
 لالم  بي  و اي  وحصويب مسلر إاوح .

وقد  دّل الصدراع يشدحدا ويحدأزم ل دن آد  إبدلر مدن رحمدة 
اهللا الحدددد  عرآ لهددددل مب ددددرين آدددد  بشددددلرة االجحبددددلءا وبشددددلرة إابددددلر 

مسددحقبليل  بمددل آعلددو ا والبرهددلن مددن ربدد ا والعددون علددى إدارة  اددوةا 
ل جميعدل  ثل يدل ا بمدل ا زمةا والعدون علدى اسدحرداد ا خ  وال ا وا هد
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آددديهم إاوحددد ا الدددلين  سدددلءوا إليددد ا وحدددلبوا اليدددوما و ددددموا علدددى مدددل 
 آعلواا واروا ل  سلجدين.

يوسدددف   ادددوةومدددن الواضدددر  ن  دددزغ الشددديبلن الدددلي دآددد  
ا ممددل اددوةا إلددى  حددون صددراع  آضددللح  لددم يلدد ص بددلرة الايددر ع ددد 

لر الحوبدة ل ضمر آ  ث ليل  صراعل  دااليل ا ا حسم آ  ال هليدة لصد
  .وال دم وبلب االسحغفلر

مدل يددل علدى حدراجعهم ال سدب   ادوةا وقد  لن آ  سلوا 
حدددريجيل  عّمددل ابحددد و  مددن صددراع قددويا حيددف لددم ي ملددوا مددنامراحهم 

ا الدددلي جدددلء آددد   معدددرا مدددن  مددد " يوسدددف " ادددوبدددللحال  مدددن 
هدددما ولدددم ي حفدددوا بدددللا بدددل بهم علدددى محبدددة يعقدددوب لهمدددل دو سدددا

بريددة الددحال  م دد  لمددل سدد ح  الفرصددةا  مددل  رآضددوا السددير آدد 
إرضلء   بيهما بل رآا  من  م " يوسف " او  هم حلولوا اآحداء 

 بيدددرهم العدددودة إال  ن يدددألن لددد   بدددو ا و هدددر  دددل للدددا جلّيدددل  آددد  
اعحدددددراآهم بللابدددددأا وحعبيدددددرهم عدددددن حفضددددديل اهلل ليوسدددددف علددددديهما 

 وبلبهم المغفرة.
 

الشدد ل البيددل   ويم ددن حايددل ببيعددة حبددور الصددراع عبددر 
 الحلل  
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 وتحقق الرؤيا
 شكل يوضح منحنى الصراع في اصة يوسف علي  السالم

 
ويصور للا الش ل البيل   حبور الصراعا وبلوغ  اللروة بعدد مدل 

% مدددن  حدددداف القصدددةا واسدددحمرارية الصدددراعا وصدددوال  56يقدددلرب 
إلددى ال هليددة مدد   حددداف مححلليددةا حسدد  هل المفلجددع ا ححددى ال هليددة 

عددة مددن البدايددةا وجددلء للددا عبددر عدددد مددن العقددد السددعيدةا والمحوق
الدرامية المححلليةا بين حأزم وا فراو علبرا يرس  حأزمل   بدرا يمحدد 

إلددى لح ددة ا  شددلف الحقيقددةا ومعرآددة  وصددوال  علددى مدددار القصددةا 
 يوسف هوية العزيز.  اوة
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 الل ة:
قصة يوسف بغلبة الحوار على السرد بش ل   ل ةوحميز   

الف المدألوف آد  القصدة الف يدةا الدلي يعدد السدرد ملحو  علدى اد
آيهل ميزة آلرقة عن آ ون مشلبهة مثل المسدر  الدلي يعحمدد بشد ل 

  سلس  على الحوار.
و هر للا من االل إحصلء حضور السرد والحوار آد   

لية شمل  قصة يوسفا حيف ح   الحوار بإحد  وسبعين  98
ليددةا بمعدددل  %. وح دد  السددرد بددثالف عشددرة72.45ليددةا بمعدددل 

%. وح ي  س  ليل  بحضور االث ين ل ن بغلبة السرد 13.27
%ا وثمل   ليل  بحضور االث ين ل ن 6.12على الحوار بمعدل 

%ا مدد  مالح ددة  ن  8.16مدد  غلبددة الحددوار علددى السددرد بمعدددل 
اآليل  الح  ُاححسب  حوارا  لدم حادل مدن  لمدل  سدردية مدن قبيدل  

لجمدددل السدددردية القصددديرة المعبدددرة  قدددللا وقدددللواا وقللددد  ا وبعدددا ا
عددن حددلل القللددلا بمددل يشددب  الحعليمددل  المسددرحيةا مثددل   الصددوا 

  جيل ا و حولى ع هم ا و آلمل دالوا علي  .
ومدددن بدددلب االححدددراز العلمددد   عدددلد البلحدددف حسدددبة معددددل  

ليدددة شدددمل   98الحدددوار مدددن  صدددل مجمدددل ليدددل  السدددورةا ال مدددن 
اوآل  من القد  آد  الدقدةا  القصةا بمعزل عن مقدمحهل والحمحهلا

مددددن بددددلب  ن قصددددة يوسددددف ُحعلمددددل علددددى مجمددددل ليددددل  السددددورةا 
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و ل دد  ال حيجددة علددى الددرغم مددن للددا لصددللر الحددوارا حيددف بقددى 
حضدددور  هدددو ا بدددرزا ححدددى علدددى مجمدددل ليدددل  السدددورةا آقدددد جدددلء 

ليدددةا مددد  111ليدددة مدددن  صدددل  71% بواقددد  63حي دددلاا بمعددددل 
الحددوار   ثددر مددن السددردا و ن  ليددل   اددر  بددرز آيهددل 8مراعددلة  ن 

ليددل   اددر  بددرز آيهددل السددرد علددى الحددوار. بمع ددى  ن الحددوار  6
آيهدددلا ليصدددل إجمدددلل  اآليدددل  المححويدددة علدددى الحدددوار إلدددى  حدددواآر

 %.76.57امس وثمل ين ليةا  ي بمعدل 
ويم ن للمحلق   ن يحايل للا الحدوار السدردي مدن ادالل  

ل   قددللا وقللدد ا وقددللواا إدراا  ن عدددد  لمددل   القددول  ومشددحقلحه
% ا 79.59مرةا بمعددل  78وقلنا و قلا و قولا وقولوا  قد بل  

 ممل جعل السرد ممس ل  سبيل بزملم اللغة.
ويم ددن اسددح حلو ببيعددة  سددلوب القصدد  القرل دد  اللغددوي 
ه ل آ  سورة يوسفا للا ا سلوب القللم على الحضور البلغ  

السدي ملا آدللمحلق  يشدلهد  للحوار آ  مشهد  قرب إلدى المسدر ا  و
  ثر ممل يقر ا ويحلب  سرديل. وقد م ر للا ا سلوب اللغوي قصة 
يوسددف حضددورا دراميددل مشددلهدا آدد  ح ثيددف بددلل  اإلحقددلنا ومعجددز 
الحضددور. ومدد  إضددلآة لليددل  البدايددةا وحصددلعد الصددراعا وروعددة 

 ال هلية  يم ن إدراا للا بصورة واضحة   ثر و بل . 
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سلبقلا يعد هدلا الجمدلل الددرام  والب دلء  و مل ل ر البحف
ا صة القصيرةا ودقة السديرةالجملل   سي  وحد ا يمحلا ح ثيف الق

وسددردية الروايددةا وحواريددة المسددر ا ودراميددة السددي مل ب ددل مددل آيهددل 
من سالسة اال حقلل من موقدف إلدى لادرا ومدن مشدهد إلدى غيدر ا 

 ددددون إال مددددن ممددددل يعجددددز ع دددد  ا داء المسددددرح ا وللددددا واهلل ال ي
 ص   اهلل. 

ويم ن اسحقراء المعجم اللغوي آ  قصدة يوسدف السدح  ل  
مددرةا وورد  43حضددور قدددرة اهلل عددز وجددلا آقددد ورد لفدد  الجاللددة 

مددرة. وجددلء حضددور ل ددر  75مددرةا بإجمددلل   32بصددفل   اددر  
مدددرةا بي مدددل جدددلء حضدددور اسدددم 29يعقدددوب لغويدددل  بلسدددم  ووصدددف  

 .مرة 17يوسف   اوةمرةا و 25يوسف 
ويفسدددر المعجدددم اللغدددوي ه دددل حضدددور السدددرد الحدددواري آددد  
عددددد حدددواحر  لمدددل  القدددولا وحضدددور القددددرة اإللهيدددة بشددد ل جلدددّ ا 
ا يقدود  يم ر القصة قدرية ا حدافا واال حقلال  ال وعية آ  مسلر 

ضددحة. إلددى ا حصددلر الحددة وغلبحدد ا آدد  إبددلر مددن رعليددة ربل يددة وا
حضر لف   المراودة  ينا بي مل مرحوقد جلء حضور لف   الجب  

حسددد  مدددرا ا وآح دددة الدددد يل وحدددولى  مدددور سدددب  مدددرا ا و السدددجن  
بللزراعددددة وال يددددل علددددى مدددددار سددددب  سدددد وا  سددددملن وُ اددددر  العبددددلد

مرةا ممل يمد ر المحلقد  منشدرا  علدى حقددير حضدور  15عجلف 



 

130 

 

 

 

ن  ل دددد   حلددددا االبددددحالءا  ودورهددددل الفعددددلل آدددد  قصددددة يوسددددفا وا 
 آح ة اإللقلء آ  الجب. جميعهل حصب آ  الفح ة ا ولىا

 
آد  محدلور القصدةا  مل  مهوقد لعب  بعا المفردا  دورا  

مثل لف  القمي ا وقمي  يوسف علي  السالم بلللا ا وقد جدلء 
َوَجآُؤوا َعَلى َاِميِصأِ  ِبأَدٍم آ  محور الفح ة ا ولى حمويهل و لبل  "

 ا وجددددلء آدددد  محددددور آح ددددة اإلغددددواء معيددددلر صدددددة غيددددر 1" َكأأأأِذحٍ 
َواُسأأَتَبَقا اْلَبأأاَح َوَاأأدَّْت َاِميَصأأُ  ِمأأن ُدُبأأٍر َوأَْلَفَيأأا َسأأيَِّدَها " م حصددر 

َلَد  اْلَباِح َااَلْت َما َجزَاء َمْن َأرَاَد ِبَبْهِلأَ  ُسأَوءتا ِإ َّ َأن ُيْسأَجَن َأْو 
أأا رََأ  َاِميَصأأُ  اُأأدَّ ِمأأن ُدُبأأٍر َاأأاَل ِإنَّأأُ  ِمأأن " "...اَعأأَذاح  أَِلأأيم   َفَلمَّ

 ا حيددف  ددل ضددعف العزيددز وبغيددلن 2" ُكنَّ ِإنَّ َكْيأأَدُكنَّ َعِظأأيم  َكْيأأدِ 
امر حددد  مدددداال لعددددم ا حصدددلر الصدددددة والبدددراءةا ثدددم جدددلء قمددددي  
يوسف آد   هليدة القصدة معيدلرب صددة م حصدرا وعالجدل  ال مثيدل 

اْذَهُبأأوْا ِبَقِميِصأأي َهأأأَذا َفأأبَْلُقوُ  َعَلأأى َوْجأأِ  َأِبأأي َيأأْبِت َبِصأأيرتا لدد   "
أأا َأن َجأأاء اْلَبِشأأيُر أَْلَقأأاُ  َعَلأأى "ا..."وِني ِبأأَبْهِلُكْم َأْجَمِعأأينَ َوْأتُأأ َفَلمَّ

                                                 

  18  سورة يوسف  1 
 28 -25وسف    سورة ي2 
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َوْجِهأأِ  َفاْرتَأأدَّ َبِصأأيرتا َاأأاَل أََلأأْم َأُاأأل لَُّكأأْم ِإنِّأأي َأْعَلأأُم ِمأأَن الل أأِ  َمأأا َ  
  ا1" َتْعَلُمونَ 

 
وقد شّ ل حضور بعا ا لفل  دالال  ُ ار آد   لمدل   

حن  لحدد   لمددة الصددبر مددثالا  ل دد  دالمددل شاصديل  القصددةا "آدد 
علدددى لسدددلن يعقدددوبا واالسدددحعللة مدددن ال لدددم علدددى لسدددلن يوسدددفا 

 ا حيف لم ي ن الصبر مجرد 2وحو يد ا يملن على لسلن إاوح " 
 لمل  يقولهدل يعقدوبا وا  مدل لسدلن حدللا وال االسدحعللة مدن ال لدم 

يدددد مجدددردب  لمدددل  يدددحلّف  بهدددل يوسدددفا وا  مدددل واقددد  معدددي ا وال حو 
مجدددرد مصدددلدآل ا وا  مدددل حعبيدددر عدددن  ادددوةا اإليمدددلن علدددى لسدددلن 

ضدمير ُمحعبددبا يحددلول  ن ي ددلبر دون جددو ا آقددد جددلء آدد   هليددة 
القصدددة إدرا دددل  واعيدددل ا ويقي دددل  واضدددحل ا حبعددد  السدددجودا واال صددديلع 

 للحة. 
وقددددد و فدددد  القصددددة  لفل ددددل لا  إيحددددلءا ا مثددددل الفعددددل 

َلْت َلُكأأْم َأنُفُسأأُكْم َأْمأأرتا َاأأاَل َبأألْ  سددّول  آدد  قولدد  حعددللى  "  ا 3" َسأأوَّ
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وهدددو آعدددل يحمدددل مع دددى الحدددزيين والححبيدددبا وُيالحددد   ن يعقدددوب 
عليدد  السددالم آدد  معددرا حددديف يوسددف عددن رنيددل ا  سددب الشددر 

ه ددلا  سددب الشددر إلدديهما  اددوةا إلددى الشدديبلنا ل  دد  آدد  مواجهددة 
لى  فوسهم الح  دآعحهم إلى ارح لب جرم ملا  ن يعقوب م بل  وا 

ا وآد  للدا  ن دور  آد  الحيدلة لّمدل ي حد ص على  ن يوسدف مجحبدىا و 
صدددالح ا آحوجيدد  ال دددالم ياحلددف ع دددد الحددديف مددد   ُبعددد  حربددوي وا 

 برآين يفحرا وجود اصومة بي همل.
 ا 1" َاْد َشأَ َفَها ُحبًّأاويالح  المحلق  إيحلءا  ال لمدل   "

ا وصف آللشغف هو حعبير قوي عن شدة الحب واللهفة آي ا ولل
دقية لمل حدف م  امر ة العزيدز. ويالحد  المحلقد  حلدا اللهفدة آد  

َفَتَحسَُّسأأأوْا ِمأأأن حعبيدددر يعقدددوب عليددد  السدددالم عدددن غيدددلب  ب للددد   "
 ا حيدددف حدددوح   لمدددة  ححسسدددوا  بحلدددا اللهفدددةا 2" ُيوُسأأأَف َوَأِويأأأ ِ 

 والرغبة آ  البحف الدقية ال البحف العلبر المسحعجل.
ال فسدددد  بشدددد ل واضددددر آدددد  ويم ددددن مالح ددددة اال  سددددلر 

أرُّ يوسدف  "  ادوة لمل    ...ِبِبَضأاَعٍة مُّْزَجأاةٍ  ...َمسَّأَنا َوَأْهَلَنأا الضُّ
 ا حلدا ا لفدل  الحد  3" َوَتَصدَّْق َعَلْيَنآ ِإنَّ الل أَ  َيْجأِزك اْلُمَتَصأدِِّاينَ 
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حع ددس رغبددحهم القويددة آدد  رضددل والدددهم مددن اددالل بددلل لاددر مددل 
آلل  ليددة واضددحة آدد   المهددما إل   يم دد هم مددن رجددلء واسددحعبلفا

  هددم يبلبددون بشدد ل افدد  إرجددلع  ادديهم لهددما وقددد الحدد  يوسددف 
عليددددد  السدددددالم للدددددا اال  سدددددلرا ولدددددم يصدددددبر عليددددد ا آلحجددددد  إلدددددى 
الم لشفة والمعلحبة والحسلمر والمغفدرةا وشدرع آد  إ هدلء الموضدوع 

 من جلور .
 

وقدددددد  سدددددهم الحدددددوار آددددد  ال شدددددف عدددددن حفلصددددديل غللبدددددةا 
يةا وعدن الفيدة ا حدداف وحبورهدلا مدن للدا ال شدف و حداف سدلف

 ا وببيعدددة عمدددل 1" َأْو َنتَِّوأأأَذُ  َوَلأأأدتاعدددن عقدددم العزيدددز وزوجحددد   "
ِإنِّي َأرَاِني َأْعِصُر َوْمأرتا َوَاأاَل اآلَوأُر ِإنِّأي َأرَاِنأي السلق  والاّبدلز  "

شدف الحدوار عدن  ا و 2" َأْحِمُل َفْوَق رَْأِسي ُوْبزتا تَْبُكُل الطَّْيأُر ِمْنأ ُ 
ِإْذ َااُلوْا َلُيوُسُف بلل الم  " ىهم ا وليوسف م ل مبلدرح  اوة فسية 

َوَأُوأأوُ  َأَحأأحُّ ِإَلأأى َأِبيَنأأا ِمنَّأأا َوَنْحأأُن ُعْصأأَبة  ِإنَّ َأَباَنأأا َلِفأأي َضأأاَلٍل 
ِبأأأينٍ   ا حيدددف ُيالحددد  حرصدددهم علدددى اال فصدددلل ال فسددد  عدددن 3" مُّ

يهم  مدددل آعلدددوا آددد   سدددبة يوسدددف و ايددد  بحجريددددهم مدددن ال سدددبة إلددد
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 بل ددل ا ولمدل ا حقدل ال دالم إلدى الحف يددر -والددهم إلديهم مدرحين    بي دل
آدد  القحددلا واحاددلل السددلوا العملدد  بددد  حددوارهم يحجدد  إلددى ضددمير 

أا َيْوأُل َلُكأْم َوْجأُ  َأِبأيُكْم المالبب  " اْاُتُلوْا ُيوُسَف َأِو اْطَرُحوُ  َأْرضت
أأا َصأأاِلِحينَ َوَتُكوُنأأوْا ِمأأن َبْعأأِدِ  َاوْ   ا وآدد  للددا إيحددلء ب فددورهم 1" مت

الددداال  مددن الجريمددةا ويعبدد  ا ببلعددل بوجددود بددلرة الايددر لددديهم 
  هدددم مدددل زالدددوا يف دددرون آددد   ارح دددلب الدددل ب  و الجريمدددةا للدددا بعدددد

 الصال ا والعودة إلي  بعد ارح لب الل ب  و الجريمة.
ا ححدددى وهدددم ادددوةوقدددد قدددلموا بحجريدددد يوسدددف مدددن لقدددب ا 

َماَلأأَ  َ  لون الححليددل علددى  بدديهما ويددّدعون الحددر  عليدد   "يحددلو 
نَّأأا َلأأُ  َلَناِصأأُحونَ   ا و شددفوا عددن ابليددل 2" تَْبَمنَّأأا َعَلأأى ُيوُسأأَف َواِن

َوَمأأا َأنأأَت  فوسددهم حجددل  صدددة الحددللا آفدد  حللددة يوسددف قددللوا  "
شدا  ا حيدف  آدلد   لمدة  لدو  ال3" ِبُمْؤِمٍن لَِّنأا َوَلأْو ُكنَّأا َصأاِدِاينَ 

الدددلي يحسدددلل مدددن  فوسدددهم إلدددى  لفدددل هم و لمدددلحهما  مدددل آددد  حللدددة 
َواْسأأَبِل اْلَقْرَيأأَة الَِّتأأي ُكنَّأأا ِفيَهأأا آقددد قددللوا  " مددن  مدد " يوسددف " اددو

نَّأأا َلَصأأاِدُاونَ   ا آدد   لمددل  ح ددبا 4" َواْلِعْيأأَر الَِّتأأي َأْاَبْلَنأأا ِفيَهأأا َواِن
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زم بللصدددة بدلليقينا آد  بلدب شدهلدة الشدهود مدن جهدةا وآد  الجد
 دون شا ب لمة "لو"  و غيرهلا وقد  ل وا حي لل  صلدقين بللفعل. 

 
يوسدددف إصدددرارا  علدددى لرالهدددما ححدددى لدددو   ادددوةوقدددد امحلدددا 

نَّأأأأا ااحلفددددوا آيهددددل مدددد   بدددديهم ال بدددد   " َاأأأأاُلوْا َسأأأأُنرَاِوُد َعْنأأأأُ  َأَبأأأأاُ  َواِن
م  آشدل  بدليل ا والمراودة حدل على صعوبة المهمةا 1" َلَفاِعُلونَ 

المدددددراودة آددددد  ححقيدددددة  حللجهدددددل آددددد  ح ليدددددة امدددددر ة العزيدددددزا و إ دددددل 
لفددددلعلون  حعبيددددر يددددوح  بلإلصددددرار علددددى المهمددددة الصددددعبةا وقددددد 
 جحددوا بللفعددل مدد   ددل المواثيددة الحدد  ُآرضدد  علدديهما حيددف واآددة 
يعقدددوب عليددد  السدددالم بعدددد إلحدددل  ومدددراودة صدددعبةا ورا  يوصددديهم 

َيأا َبِنأيَّ َ  تَأْدُوُلوْا ِمأن َوَاأاَل بإشفلة علدى ولدد  وعلديهم  جمعدين  "
َاأأةٍ  َتَفرِّ    لفددل  م ا وقددد  سدده2" َبأأاٍح َواِحأأٍد َواْدُولُأأوْا ِمأأْن َأْبأأَواٍح مُّ

الحددددوار آدددد  اإليحددددلء بصددددعوبة حددددلل ال ددددلس آدددد  السدددد وا  السددددب  
يوسددف آدد  مددراودة  بدديهم   اددوةالعجددلفا حيددف  ل دد   قبددة  جددل  

المنو ددة  يددل ا وهدد  مجددرد زيددلدة مددن  مدد " يوسددف " اددوعددن  اددل 
 ا بدل إن جدللزة الملدا 3" َوَنْزَداُد َكْيَل َبِعيٍر َذِلَ  َكْيأل  َيِسأير  بعيدر  "
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مدددل بعيدددر  " َاأأأاُلوْا َنْفِقأأأُد ُصأأأَواَع اْلَمِلأأأِ  المعل دددة  صدددبح  مجدددرد حص
 ا وآدد  للددا إيحددلء 1" َوِلَمأأن َجأأاء ِبأأِ  ِحْمأأُل َبِعيأأٍر َوَأَنأأْا ِبأأِ  َزِعأأيم  

 .بش ف العي ا وصعوبة الحلل
 

يوسددف آدد   هليددة القصددة ححددوال   اددوةوقددد شددّ ل   لمددل  
ن ُكنَّأأا َلَوأأاِطِئينَ دراميددل  "  ا 2" َاأأاُلوْا تَالل أأِ  َلَقأأْد آثَأأَرَ  الل أأُ  َعَلْيَنأأا َواِن

حيف  وح  ال لمل  بإقرارهم  ايرا  بحميز يوسف ع هم واسححقلق  
حددب  بدديهم   ثدددر مدد هما واعحرآدددوا بابددلهما للدددا االعحددراف الدددلي 

لهم إلي  يوسف بصدبر  وحابيبد ا حرصدل  علديهم. وه دل جدلء  وص
َاأأاَل َ  َتْثَريأأَح َعَلأأْيُكُم اْلَيأأْوَم موقددف يوسددف ال بدد  عليدد  السددالم  "
 ا حيددف  علددن مسددلمحح   3" َيْ ِفأأُر الل أأُ  َلُكأأْم َوُهأأَو َأْرَحأأُم الأأرَّاِحِمينَ 

م ا  ال حثريددب علددي م ا ودعددل لهددم بددللمغفرة مددن اهلل   يغفددر اهلل ل دد
وامحلددا اليقددين بللرحمددة مددن الحبيددب   وهددو  رحددم الددراحمين . وهددو 

اْذَهُبأوْا ِبَقِميِصأي َهأأَذا َفأبَْلُقوُ  لم ي س وج  والد ا لللا قلل آدورا  "
 ا و ل دد  روعددة المعجددزة آدد  4" ...َعَلأأى َوْجأأِ  َأِبأأي َيأأْبِت َبِصأأيرتا
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بددددم احادددلل العدددالو مدددن م ّو دددل  ا لدددم القدددديما آدددللقمي  الملدددّوف 
 ددلب  ددلن هددو مدددال الح ليددة الواسدد  بددل مسا وقمددي  يوسددف 
المبدددلرا هدددو سدددبب الشدددفلء اليدددوما  ّمدددل يعقدددوب عليددد  السدددالم آقدددلل 

 ا ووعد  صلدةا ل دن 1" ...َااَل َسْوَف َأْسَتْ ِفُر َلُكْم َربِّيَ  ب لل   "
الحسددويف ه ددل  ددلب  مددن عدددة  شدديلءا م هددل   دد  لددم يددر يوسددف بعدددا 

ن  لن يرا  ب  لليقين. وا 
 

وو ف  قصة يوسف لغة الجسدا مدن للدا  قولد  حعدللى  
أأاَذا َتْفِقأأُدونَ "  ا حيددف عّبددر  لغددة الجسددد 2" َاأأاُلوْا َوَأْاَبلُأأوْا َعَلأأْيِهم مَّ

ا حيدف راآقد  ببهدلرحهما وبعددهم عدن الفسدلد ادوةا ه دل عدن ثقدة 
 و ا ح ددلر دون  ابددوا  إقبددلل واثقددة ال ابددوا  هددروب  لمددلحهم
ي  دليل لار على الحبدور ال فسد  الحلصدل لدديهما ا وللا آحراا

إلددددى آهددددم ال يقولددددون وحسددددبا بددددل يقولددددون وحر ددددة سدددديرهم ححجدددد  
ا ال إلددى الجهددة المقلبلددة لهددما مسددلعدي العزيددز اللددلين يبددلردو هم

ولددو  ددل وا  صددحلب سددوء ل ل دد  ابددواحهم ححجدد  علددى الددرغم مدد هم 
لجسددد إلددى جهددة الهددربا وللددا ين ددد حسددن  يددحهم. و بددرز  لغددة ا
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 ا وللا آي  حصوير 1" َوَلُصوْا َنِجيًّا يفية ال الم آ  قول  حعللى  "
 ن يسدمع   حدددا  لد  دلحدديف الافد  المسدححرا الددلي ال ُيدرال يفيدة ا

آهم يلحّفون حول بعضهما ويححدثون بصو  الآد ا  ن  المهدم 
 يحمل سرهم الابير عن حفريبهم من قبل بيوسف علي  السالم.
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 الفكرة:
بعددد اسددح ملل حلقدد  الدد    ن يصددل إلددى ويم ددن للمحلقدد  

ا سلسددية الحدد  دار  الفكأأرةالمقدمددة الم بقيددة الحدد  ا بلددة م هددلا و
اوحدد   " لََّقأأْد َكأأاَن حولهددلا آددللمحور ا سددلس للقصددة هددو يوسددف وا 

ْوَوِتأأِ  آَيأأات  لِّلسَّأأاِئِلينَ   ا والحعليددة علددى القصددة 1" ِفأأي ُيوُسأأَف َواِن
ُكنأأَت َلأأَدْيِهْم ِإْذ َأْجَمُعأأوْا َأْمأأَرُهْم َوَمأأا  ددلن آدد   هليحهددل ين ددد للددا  "

 ا و ل مل حب  للا من صدبر يوسدف ووالدد   دلن 2" َوُهْم َيْمُكُرونَ 
رسددللة  جددل . سددواء بلال حصددلر علددى الدد فس  و اإلغددواءا  و الددرة 
 و السددددجن  و اال حصددددلر علددددى القحددددب والجددددوعا والدددددرس لمحمددددد 

سدددورة آددد  سددديلة صدددلى اهلل عليددد  وسدددلم الدددلي  زلددد  علدددى قلبددد  ال
ُاأأْل َهأأأِذِ  َسأأِبيِلي َأْدُعأأو ِإَلأأى صدعوبة ال ددروف وا غدالة ا بددواب  "

 ا ومدن الواضدر  ن الف درة 3" ...الل ِ  َعَلى َبِصيَرٍة َأَنْا َوَمِن اتََّبَعِني
 ن  قد دار  آ  للا اإلبدلرا لح هدرالرليسة الح  حملحهل القصة 

اال حصددلر وال جددل  الصددبر علددى المحددن والحو ددل علددى اهلل  حيجحدد  
وزوال  ل المعوقل . وقد لا  يوسف ح لية مح ح  آ  السجن 

 حيجدددة آعدددل  ادددوةا و سدددبلبهلا والبعدددد عدددن ا هدددلا والقبيعدددة مددد  
                                                 

 7رة يوسف  سو   1 
 102سورة يوسف     2 
 108 سورة يوسف   3 
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أَن الشيبلن  " َوَاْد َأْحَسَن َبي ِإْذ َأْوَرَجِني ِمَن السِّْجِن َوَجاء ِبُكأم مِّ
 ا وحأمددل 1" ِنأأي َوَبأْيَن ِإْوأَوِتياْلَبأْدِو ِمأن َبْعأأِد َأن نَّأزَغ الشَّأْيَطاُن َبيْ 

معددد  جمدددلل  دب يوسدددفا إل إ ددد  لدددم يدددل ر حلدددا المحدددن إال وهددد  
م فيةا ول ر إحسلن رب  ب  إل اّلص  م هلا ثم را  يعدّدد  عدم اهلل 

َرحِّ َاأْد آَتْيَتِنأي ِمأَن اْلُمْلأِ  َوَعلَّْمَتِنأي ِمأن تَْبِويأِل اأَلَحاِديأأِث عليد   "
َواأَلْرِ  َأنأأَت َوِليِّأأي ِفأأي الأأدُُّنَيا َواآلِوأأَرِة تَأأَوفَِّني َفأأاِطَر السَّأأَماَواِت 

أأأأأاِلِحينَ   ا حيددددف حددددلّ ر  عمددددة الملددددداا 2" ُمْسأأأأِلمتا َوأَْلِحْقِنأأأأي ِبالصَّ
واالجحبلء بحعليم ا حلديفا والرعلية آد   دل المواقدف. ولدم ي حدفص 
يوسددددددف عليدددددد  السددددددالم بددددددللاا وا  مددددددل دعددددددل اهلل  ن يحقددددددة لمللدددددد  

"حدددوآ   مسدددلمل و لحق ددد  بللصدددللحين"ا آرسدددللة قصدددة المسدددحقبلية  
يوسف واضدحة بدين الملضد  المدنلما والواقد  المشدرةا والمسدحقبل 
الجميدددل المرجدددّوا وحلدددا رحلدددة المدددنمن الصدددلدة الصدددلبر الشدددل ر 
المححسبا وه  رسللة إيمل يةا لدم يعحورهدل الدوع  المبلشدرا وا  مدل 

يل لا وح فس آيهل سر  آيهل حشوية جملل ا حوقف  آي  ا  فلس  ح
 ال لس الصعداء  حيل ل  ار ا آ   سي  جملل  معجز.

                                                 

 100سورة يوسف    1 
 101سورة يوسف    2 
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 نتائج البحث

 
توتلأأف طبيعأأة القصأأة القرآنيأأة مأأن حيأأث الفحأأو  عأأن القصأأص  -

الفنيأأة، ذلأأ  أن القصأأة الفنيأأة تعتمأأد علأأى الويأأال، وفأأي أحسأأن 
األحأأوال علأأى المأأزا بأأين الحقيقأأة والويأأال، بينمأأا تعتمأأد القصأأة 

 لحقائق.القرآنية على ا
اأأأد تلتقأأأي القصأأأة القرآنيأأأة مأأأس األاصوصأأأة والقصأأأة القصأأأيرة  -

 والقصة من حيث الحجم، ومن حيث جماليات السرد القصصي. 

تتميز القصة القرآنية عن القصة الفنية المحضة ببأروز المشأهد  -
 الحوارك على غير المبلوف.

تميزت شوصية يوسف علي  السالم في القصأة القرآنيأة بسأمات  -
قائمأأأة علأأأى العصأأأمة والطهأأأر والنقأأأاء، البعيأأأدة عأأأن النبأأأوة، ال

 العصبية القومية.

يعد  الأزمن مأن أبأرز مشأك الت البنأاء السأردك فأي اصأة يوسأف،  -
كمأأا أنهأأا تعاملأأت معأأ  وفأأق مفهأأوم ا نتقأأاء الجمأأالي، فلأأم يأأتم 

 تحديد الزمان إ  عند لزوم ذكر .

علأأى الأأرغم مأأن أن القصأأة بأأدأت وفأأق نظأأام ترتيأأح تتأأابعي فأأي  -
ل الح؛ فقد جاء نظأم سأورة يوسأف فأي ترتيأح الأزمن مأن وأالل ا

 تقانتي ا ستباق وا سترجاع.
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تميأأزت القصأأة ببأأروز ا سأأتباق علأأى غيأأر المأأبلوف فأأي القصأأة  -
الفنية، حيث ظهر ا ستباق الداولي تحديدا في عشرين موضعات، 

 بينما ظهر ا سترجاع في ومسة عشر موضعات. 

قصأأأة، واأأأد تسأأأللت الرؤيأأأا إلأأأى تعأأأددت أنمأأأاط ا سأأأتباق فأأأي ال -
ا سأأأأتباق الأأأأداولي أربأأأأس مأأأأرات، وبأأأأرز مأأأأن أنمأأأأاط ا سأأأأتباق 

، اإليهأأاميا سأأتباق القأأائم علأأى التوطأأيط المسأأبق، وا سأأتباق 
وا ستباق الأداولي لتعزيأز اسأتبااات سأابقة، وا سأتباق الأداولي 
القأأأائم علأأأى التهديأأأد والوعيأأأد، واسأأأتباق الوصأأأية وا لتأأأزام بهأأأا، 

 اات نبوية أساسها الوحي والعلم اليقيني الصادق.واستبا

غلأأح علأأى اصأأة يوسأأف فأأي ديمومأأة الأأزمن الحأأذف والتلوأأيص  -
 تقانة الوافة.  حضرتلقليل من تقانة المشهد، بينما لم وا

بأأدأت القصأأة بمواأأف درامأأي انفعأأالي مأأن وسأأط المأأتن الحكأأائي،  -
حيأأث حأأذف سأأنوات الطفولأأة السأأابقة مأأن عمأأر يوسأأف بكأأل مأأا 

، ثأم تأوالى الحأذف بعأد ذلأ  بشأكل وأوةاألن مشاعر غيأرة فيها م
 متفاوت بين سنوات وشهور وأيام وساعات.

يتضح من وجود الحذف في )ديمومأة الأزمن( أنأ  تميأز بأالقفزات  -
% مأن أحأداث القصأة، 56الواسعة بمقياس السنوات على مأدار 

أما القفزات الزمنية القصيرة المتواترة والمتقاربة بمقياس الشأهور 
واأليأأام فقأأد شأأهدها القسأأم األويأأر مأأن القصأأة، وذلأأ  لأأ  د لتأأ  
مضمونيات على طأول فتأرات المعانأاة، التأي اضأاها يوسأف اياسأات 

 يوسف. أووةإلى فترات ا بتالء التي عاشها 
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كانت سرعة الديمومأة مأن حيأث التلوأيص حاضأرة بقأوة فأي هأذا  -
 وار.السرد القصصي، وصوصات إذا تعل ق األمر بالسرد   بالح

كأأان حضأأور تقانأأأة المشأأهد مأأن تقانأأأات ديمومأأة الأأزمن بأأأارزات،  -
وتمث ل ذلأ  فأي المشأهد الحأوارك، الأذك يتوأذ الطأابس الأدرامي أو 
السينمائي، حيث يتسارع اإليقاع وصو ت إلى تلأ  المشأاهد، التأي 
تحضأأر بأأين يأأدك المتلقأأي بشأأكل انتقأأائي مأأذهل، تجعأأل القصأأة 

 ذف العالية والتلويص المتتابس.متكاملة على الرغم من وتيرة الح

غابت تقانأة الوافأة، إ  إذا كأان التعليأق علأى القصأة فأي نهايأة  -
 .ديال عن الوافة الدرامية السرديةالسورة ب

كأر مأا حأدث عأدة مأرات وذُ حالأة " وظفت القصة تقانة التواتر فأي -
عأدة  ذكأر مأا حأدث مأرة. أمأا تقانأة "مرة واحأدة فأي موضأس واحأد

أربعة مواضأس. واأد حظيأت بعأ  األحأداث  مرات، فقد جاءت في
 التي حدثت أكثر من مرة بذكرها أكثر من مرة أيضا.

تعاملت اصة يوسف مس المكان بانتقاء فني جمالي، أفاد أحأداث  -
القصأأة وتويأأل مجرياتهأأا، حيأأث مأأنح األحأأداث اإلطأأار المكأأاني 
المطلوح، فبحداث القصة األولى جرت في البادية حيث الصعوبة 

في   ثاني من أحداث القصة فقد جر ش، أم ا الجزء الوشظف العي
 أم المدن )مصر( تحديدات.المدينة، و 

جاءت معالم المكان فأي المدينأة تباعأات، ضأمن سأياق السأرد، أو  -
مفأأردات الحأأوار، حيأأث رأينأأا األبأأواح المتعأأددة للمدينأأة، ووجأأدنا 
األبواح المتعددة في القصور، وبدأت تظهر مفردات العيش اللين 

 ناعم والمستو  المدني، الذك تنتمي إلي  شوصيات القصة. وال
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ظهرت الحياة المدنية من والل القوافل التجاريأة التأي تتجأ  إلأى  -
مصر، ووجود النقود ضأمن النظأام المأالي وا اتصأادك المتعامأل 

باإلضأافة إلأى وجأود و ب  حينذا ، واستودام المأوازين والمعأايير. 
ر السجن بشكل واضح في حالة نظام المحاسبة والعقاح، فقد ظه

السأأااي والوبأأاز وسأأيدنا يوسأأف عليأأ  السأأالم، واأأد ظهأأر نظأأام 
العقاح باإلعدام صلبا في تل  الفترة سواء على لسان يوسف في 

 تعبير الرؤيا أم على صعيد الوااس.
ظهرت مالمح البيئة الزراعية التي ينتمي ااتصاد مصر إليها في  -

البيئأأة الزراعيأأأة فأأي رؤيأأأا  تلأأ  المرحلأأة، وظهأأأرت مفأأردات تلأأأ 
المل ، باإلضافة إلى آليات إدارة ا اتصاد التي ظهرت في حديث 
يوسف، وما رأينا  مأن كيفيأة إدارة األزمأات وآليأات الحفأاظ علأى 
مأأدورات األمأأة ومقأأدراتها، وطأأرق تقسأأيم المؤونأأة بشأأكل عملأأي 

 عادل.

يالحأأظ المتلقأأي أن المكأأان اأأد ظهأأر وفأأق مأأا اسأأتلزمت  أحأأداث  -
لهأأا أهميأأة فأأي    تكأأونقصأأة، دون ذكأأر التفاصأأيل التأأي اأأد ال

ودمة الحدث، وتطور الصراع، وسأيرورة الشوصأيات، فمأا  كأان 
ا مأألنأأا أن نعأأرف طبيعأأة الحيأأاتين البدويأأة والمدنيأأة، و  مفرداته

ا لأأو  أن حبكأأة القصأأة مأأالموظ فأأة، و  طبيعأأة الأأنظم المتبعأأة فيه
األحأأداث بشأأكل جمأأالي، اسأأتلزمت تلأأ  المفأأردات لتتفاعأأل معهأأا 

يمنح المتلقي إحساسا بطبيعأة المت يأرات الموجأودة فأي األمكنأة، 
ودور بعضأأها الأأرئيس فأأي وصأأف األحأأداث والشوصأأيات، وذلأأ  
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ينسجم مس البنية الجمالية في القصة القرآنية مأن جهأة، والبنيأة 
 الجمالية في القصة الفنية من جهة أور . 

وصأيات يوأدم الحأدث تميزت اصة يوسف بحضور عأدد مأن الش -
ن، همأأا عأأدد الشوصأأيات الرئيسأأة منهأأا اثنتأأي وتطأأور ، فقأأد كأأان

% من األحأداث 100نسبة بشوصية يوسف التي كان حضورها 
آيأأأة، بينمأأأأا شأأأكلت الشوصأأأأية  98التأأأي تأأأم استعراضأأأأها فأأأي 

 %. 58.16يوسف( حضورا بنسبة  أووةالجماعية )

تفأأأاوت تويأأُل منحنأأى حضأأأور الشوصأأيات الرئيسأأأة والثانويأأة، و  -
نسأح حضأأورها بأأين الكثأأرة والتوسأأط والقلأأة والنأأدرة؛ يمأأنح فهمنأأا 
للقصة وتذوانا لجمالها منطقية أكبر، ألن ذل  يتوافق مس تفأاوت 
أدوار الشوصأأيات علأأى أر  الوااأأس فعأأال، ويتوافأأق مأأس مفهأأوم 
ا نتقاء الجمالي، القائم علأى اوتيأار مأا يلأزم فعأال، وعأزل مأا   

 يلزم.

طأأالق األسأأماء فأأي اصأأة يوسأأفصأأتؤكأأد آليأأات الو  - مبأأدأ  ف وان
ا نتقأأأأاء الجمأأأأالي، الأأأأذك يرك أأأأز علأأأأى أبعأأأأاد ذات ايمأأأأة عليأأأأا، 
مسأأتنتجة مأأن ذلأأ  الوصأأف، الأأذك يأأرتبط باألشأأواص، وطبيعأأة 

 تطور األحداث، ومت يرات الصراع في القصة.

يالحأأظ المتلقأأي أن معظأأم شوصأأيات اصأأة يوسأأف متطأأورة، وأن  -
 ج  نحو نهاية أجمل.تطورها يسير نحو األفضل، ويت

اهتمأأأت اصأأأة يوسأأأف هنأأأا باسأأأتعرا  الشوصأأأيات وفأأأق طأأأابس  -
درامي جمالي، يقوم على الرؤية المتوازنة للنفس البشأرية، حيأث 

يوسأأأف  بووةبينأأت أنأأأ    يوجأأأد شأأأر وأأالص و  ويأأأر كامأأأل، فأأأ
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وفأق مفهأوم الصأراع -يمثلون شوصية جماعية رئيسة، امتلكأت 
ام بالأأأدور الفضأأأائحي فأأأي اتها الجماليأأأة للقيأأأمسأأأوغ -الأأأدرامي

ات ذلأ  وهأي مسأوغالتولص من األخ، حيث سأكنت فأي الأوبهم 
 ال يرة والحسد.

اوتارت اصة يوسف من أبعأاد رسأم الشوصأيات مأا يلأزم، سأواء  -
مأأن حيأأث البعأأد المأأادك أو ا جتمأأاعي أو النفسأأي، واللأأزوم هنأأا 
هو لزوم درامي في متطلبات تطأور الحأدث وسألو  الشوصأيات، 

 صراع. وتصاعد ال

مأات مهظهرت في ثنايا اصة يوسف شوصيات غائبأة، لعبأت دورات  -
في تفجير األحداث، من ذل  شوصية الشأيطان، الأذك لأم يظهأر 
ثأأأارة  بشأأأكل مباشأأأر، ولكنأأأ  كأأأان حاضأأأرات فأأأي تحريأأأ  النفأأأوس وان

 الحسد.

اعتمأدت اصأأة يوسأأف علأأى انتقأأاء األحأداث بحأأذف مأأا لأأيس لأأ   -
يجاز ما يلزم اليال، وا    نتقال إلى ما ل  عالاة.عالاة، وان

انتقاء األحداث فأي القصأة لأ  عالاأة بتقانأات السأينما، المتمثلأة  -
في ا نتقال من حدث آلور، عبر ا نتقال من مشهد إلأى مشأهد 
مأأن وأأالل القطأأس أو المأأزا، ويمكأأن مالحظأأة ذلأأ  فأأي مأأواطن 
الحأأذف التأأي أشأأار البحأأث إليهأأا سأأابقا، فهأأي أاأأرح إلأأى تقانأأة 

 ى تقانة المسرح.السينما منها إل

يمكأأن مالحظأأة تقانأأة تقسأأيط الحأأدث فأأي أكثأأر مأأن موضأأس فأأي  -
القصة، تلأ  التقانأة التأي تعتمأد علأى التشأويق، وعلأى المفاجأبة 



 

147 

 

 

 

بأأين لحظأأة وأوأأر ، مأأن ذلأأ  أن القصأأة لأأم تعأأر ف فأأي البدايأأة 
 بهوية الرجل الذك اشتر  يوسف.

 تميزت ل ة اصة يوسف ب لبة الحوار على السرد  بشأكل ملحأوظ -
علأأى وأأالف المأأبلوف فأأي القصأأة الفنيأأة. حظأأي الحأأوار بمعأأدل 

%. وحظيت ست آيات 13.27%. وحظي السرد بمعدل 72.45
%، 6.12بحضور ا ثنين لكن ب لبة السأرد علأى الحأوار بمعأدل 

وثماني آيات بحضور ا ثنين لكأن مأس غلبأة الحأوار علأى السأرد 
وارات لأم %، مس مالحظة أن اآليات التي ُاحتسبت ح 8.16بمعدل 

تول من كلمات سردية من ابيأل: )اأال، واأالوا، واالأت(، وبعأ  
الجمأأأل السأأأردية القصأأأيرة المعبأأأرة عأأأن حأأأال القائأأأل، بمأأأا يشأأأب  
التعليمأأات المسأأرحية، مثأأل: )ولصأأوا نجيأأا(، و) تأأولى عأأنهم(، 

 و)فلما دولوا علي (.

يمكن للمتلقي أن يتويل ذل  الحوار السأردك مأن وأالل إدرا  أن  -
ات )القأأول( ومشأأتقاتها: ) اأأال، واالأأت، واأأالوا، والأأن، عأأدد كلمأأ

% ، مما 79.59مرة، بمعدل  78وأال، ونقول، واولوا( واد بلُ 
 جعل السرد ممسكا نسبيا بزمام الل ة.

ُيعد  البناء الدرامي الجمالي في اصة يوسف نسيَج وحأد ، يمتلأ   -
اريأَة ، وسأرديَة الروايأة، وحو ة القصيرة، وداأَة السأيرةتكثيَف القص

المسرح، ودراميَة السينما بكل مأا فيهأا مأن سالسأة ا نتقأال مأن 
مواف إلأى آوأر، ومأن مشأهد إلأى غيأر ، ممأا يعجأز عنأ  األداء 

 المسرحي.
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ة، كشأأف عأأن تفاصأأيل غائبأأة، وأحأأداث سأأابقأسأأهم الحأأوار فأأي ال -
 وعن ولفية األحداث وتطورها.

المحأن أن الصبر علأى  تظهرالفكرة الرئيسة التي حملتها القصة  -
والتوكل على اهلل نتيجت  ا نتصار والنجاح وزوال كأل المعواأات. 
فرسأأأالة اصأأأة يوسأأأف واضأأأحة بأأأين الماضأأأي المأأأؤلم، والوااأأأس 

.  المشرق، والمستقبل الجميل المرجو 
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 ومراجع  كتاحمصادر ال
 

 القرلن ال ريم. -
شدددلد العقددل السدددليم إلددى مزايدددل القدددرلن  بددو السدددعود  محمددد بدددن محمددد العمدددلديا إر  -

 .دار إحيلء الحراف العرب  اا بيرو 2ال ريما و
ا حدددو سا الددددار 12ابدددن علشدددور  محمدددد البدددلهرا حفسدددير الححريدددر والح دددويرا و -

 .1976الحو سية لل شرا 
البحرا     ملل الدين ميدثما  صدول البالغدةا ححقيدة  عبدد القدلدر حسدينا قبدرا  -

 .1986ا 1دار الثقلآةا ب
 ا موق  السراو  آ ية آ  قص  القرلن دراسل البسحل    محمودا  -
قبددرا الشددلون الدي يددةا -ا الدوحددة2الصددلبو    محمددد علدد ا صددفوة الحفلسدديرا و -
 .1981ا 2ب
اا ج دددلن الج دددلسا بيدددرو ا دار ال حدددب الصدددفدي  صدددال  الددددين اليدددل بدددن  يبددد -

 .العلمية
 .1978القب  عبد الحميدا من آ ون ا دبا بيرو ا دار ال هضة العربيةا  -

والسددنال الغللددبا موقدد   آدد  القددرلن ال ددريم الم لصددرة  عبددلسا الابددلب ا دبدد  -
 دهشة 

 /www.dahsha.com/viewarticle.php?id=26264http:/.  
 -بلجودة  حسن محمدا الوحدة الموضوعية آ  سورة يوسف عليد  السدالما جددة  -

 .1983ا 2الممل ة العربية السعوديةا مببوعل  حهلمةا ب
 بدوي   حمدا القصة آ  القرلنا موق  دهشة   -

 http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=26279  

http://www.alseraj.net/a-k/Qran/dirasat/fehrs1.htm
http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=26264
http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=26279
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موقد  دراسدة سديميلليةا ب ية الابلب السردي آد  سدورة يوسدف   دآةا  د. بلقلسم -
اآلداب  قسددددم ا دب العربدددد ا  ليددددة ا  مابددددر  بحددددلف آدددد  اللغددددة وا دب الجزالددددري

 جلمعة بس رةا الجزالر  واللغل ا
 http://www.adablabo.net/daffa.htm.  

بوبيب  عبدد العدلل ا إشد للية الدزمن آد  الد   السدرديا مجلدة آصدولا المجلدد  -
 .1993ا القلهرةا الهيلة المصرية العلمة لل حلبا صيف 12
رل ددد ا حسدددلن  حمدددلما البيدددلن آددد  روالددد  القدددرلن  دراسدددة لغويدددة  سدددلوبية للددد   الق -

 .2000ا 2القلهرةا عللم ال حبا ب
اصدددلل  السدددرد القصصددد  آدددد  اضدددر   .د. محمدددد مشدددرف يوسدددفا  -

ا دراسدددل  2007مدددلرس   -ا  ي دددلير6العددددد  مجلدددة حدددراءا القدددرلن ال دددريما 
 إسالمية.

  .1980ا  9قبب  سيدا الحصوير الف   آ  القرلنا القلهرةا دار المعلرفا ب  -

القرل    إيحلن  و فحلحد ا عمدلنا دار الفرقدلنا  عبلس  د. آضل حسنا القص  -
 .1987ا 1ب
عبد الرحمن  عبد الهلديا الدالال  آ  القرلن وآ  العهد القديم  قصة يوسف ا  -

 موق  موسوعة دهشة 
 http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=6298.  

عبد المبلب  د.محمدا حق يل  السرد بين الح  يدر والحببيدةا موقد  مدنحمر  دبدلء  -
 مصر  

 -http://odabaamasr.blogspot.com/2008/12/blog

post_7057.html.  
قدددلهرة وبيدددرو ا دار الشدددروةا الببعدددة قبدددب  محمددددا مددد ه  الفدددن اإلسدددالم ا ال -

 1980الشرعية الرابعةا 

http://www.adablabo.net/daffa.htm
http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=6298
http://odabaamasr.blogspot.com/2008/12/blog-post_7057.html
http://odabaamasr.blogspot.com/2008/12/blog-post_7057.html
http://odabaamasr.blogspot.com/2008/12/blog-post_7057.html
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مددزاري  شددلرفا مسددحويل  السددرد اإلعجددلزي آدد  القصددة القرل يددةا دمشددةا اححددلد  -
   2002ال حلب العربا 

 -S-/study02/269dam.org/book/02-http://www.awu

sd015.htm-M/book02.  

 قددددرة  د. الحهددددلم ا سددددي ولوجية القصددددة آدددد  القددددرلنا حددددو سا الشددددر ة الحو سددددية  -
 1974ا 1للحوزي ا ب

ا عمددلنا دار الفرقددلن لل شددر والحوزيدد ا ا سددورة يوسددف دراسددة ححليليددة   حمددد وآددل -
 .1989ا 1ب

http://www.awu-dam.org/book/02/study02/269-S-M/book02-sd015.htm
http://www.awu-dam.org/book/02/study02/269-S-M/book02-sd015.htm
http://www.awu-dam.org/book/02/study02/269-S-M/book02-sd015.htm
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 د. كمال أحمد غنيمأ. 
 

 ** رئيس مركز العلم والثقافة.
 .ثلس األعلى إلحياء الترامجالئيس ** ر 
 .الرابطة األدبية ئيس** ر 
 مجمس الل ة العربية المدرسي. ئيس** ر 
 مجمس الل ة العربية الفلسطيني. ئيسر نائح ** 

يعمأأل فأأي الجامعأأة اإلسأأالمية ب أأزة منأأذ عأأام  .دح والنقأأد** أسأأتاذ فأأي األ
2001. 

** عمأأل محاضأأرات  فأأي اسأأم المسأأرح بكليأأة اإلعأأالم التربأأوك فأأي جامعأأة 
 2000إلى  1998األاصى  من عام 

 ** عمل معلمات بمدرسة والد بن الوليد الثانوية ثمانية أعوام.
مأن  2001** حصل على الدكتورا  في األدح والنقأد فأي أغسأطس عأام 

جامعأأة عأأين شأأمس وجامعأأة األاصأأى بتقأأدير امتيأأاز مأأس مرتبأأة الشأأرف 
 األولى.

مأن جامعأة  1997** حصل على الماجستير في األدح والنقد في فبراير 
 النجاح الوطنية بنابلس بتقدير امتياز.

** حصل على ليسانس الل ة العربية وآدابها من الجامعة اإلسالمية عأام 
 بتقدير امتياز. 1992

بعيار مطاطي في عين  اليسر   1987في أثناء انتفاضة عام * أصيح *
 .12/12/1988بتاريخ 
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ليمكأث ثمانيأة  23/2/1991بتأاريخ  1987في انتفاضة عام ** ُاعتقل 
 شهور في المعتقالت اإلسرائيلية.

 **  ل  كتابات إبداعية في الشعر والقصة والمسرح والدراما.
األدبيأة والنأدوات النقديأة والمهرجانأات ** شار  في العديد من األمسأيات 

 الجماهيرية.
** ُيعد  من مؤسسي مركأز العلأم والثقافأة، واأد رئأس الرابطأة األدبيأة فيأ  

 إلى اآلن. 1994من عام 
، ورئأأس 2007/2009**  رئأس نقابأة العأاملين فأأي الجامعأة اإلسأالمية

. وعمأأأأأأأأل عميأأأأأأأأدا لشأأأأأأأأئون الدراسأأأأأأأأات العليأأأأأأأأا بكليأأأأأأأأة اآلداح اسأأأأأأأأم
 .2009/2011الطلبة

 ** ل  مجموعة من الكتح المطبوعة والمنشورة:
، 1شروخ في جدار الصمت )شأعر( ، غأزة، مركأز العلأم والثقافأة، ط  -   

 (.1997، 2. )القاهرة، مكتبة مدبولي، ط 1994
 1996، 1تعلم بنفس  )تربوك(، غزة، مركز العلم والثقافة، ط -   
)نقأأد(، القأأاهرة، مكتبأأة  عناصأأر اإلبأأداع الفنأأي فأأي شأأعر أحمأأد مطأأر -   

 1998مدبولي، 
 1999شهوة الفرح )شعر(، القاهرة، مكتبة مدبولي،  -   
المسرح الفلسطيني: دراسأة تاريويأة نقدية)نقأد(، القأاهرة، دار الحأرم  -   

 2003للتراث، 
األدح الفلسأطيني: أوراق فأأي األدح والنقد)نقأأد(، الجامعأأة اإلسأأالمية  -   

 .2004لجامعي، ب زة، مكتبة الطالح ا
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األدح العربأأأأي المعاصأأأأر: أوراق فأأأأي األدح والنقأأأأد، غأأأأزة، الرابطأأأأة  -   
 (.2006، 2. )ط2005، 1األدبية، ط

أوبريأأأت ا نتصأأأار: مسأأأرحية غنائيأأأة اصأأأيرة، غأأأزة، مجلأأأس طأأأالح  -   
 .2005الجامعة اإلسالمية، 

كيف تكتح الشعر في سبعة أيأام،، غأزة، نشأر بالتعأاون مأس مجلأس  -   
 .2006الجامعة اإلسالمية،  طالح
جرح   ت سأل  الأدموع )شأعر(، دمشأق، مؤسسأة فلسأطين للثقافأة،  -    

2007. 

األدح والبالغأأة )إعأأداد(، ديأأر الأأبلح، وزارة األواأأاف، كليأأة الأأدعوة،  -    
2007 
وفقأأات الأأم )مقأأا ت أدبيأأة ودراسأأات نقديأأة(، فلسأأطين، أكاديميأأة  -    

 .2007اإلبداع، 
لوصأأول الجميأأل، الكتأأاح الثأأاني مأأن سلسأألة كيأأف تأأتعلم فأأي علأأم ا -    

 .2008سبعة أيام، ، فلسطين، أكاديمية اإلبداع، 

وطأأوات علأأى سأأطح الشأأمس: تجربأأة نقابيأأة، فلسأأطين، أكاديميأأة  -    
 .2009اإلبداع، 

من سلسلة كيف تتعلم فأي سأبعة  كالم الجميل، الكتاح الثالثعلم ال -    
 .2010ية اإلبداع، ، ، فلسطين، أكاديمأيام
 2011 ،فلسطينمن هنا مروا، الجامعة اإلسالمية ب زة،  -    
سيناريو الفيلم التفزيوني "األسد الص ير، فلسطين، كتأاح الزيتونأة،  -    

 .2011كلية الزيتونة للعلوم والتنمية، 
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مأأا لأأم يقلأأ  اأأيس، فلسأأطين، كتأأاح الزيتونأأة، كليأأة الزيتونأأة للعلأأوم  -    
 .2011والتنمية، 

الزيتونأأة للعلأأوم فلسأأطين، كتأأاح الزيتونأأة، كليأأة  مقامأأات ال نيمأأي، -    
 .2011والتنمية، 

 .2012اراءة بالغية جديدة، فلسطين، مركز العلم والثقافة،  -    
غزة، كلية الزيتونة للعلوم : 1)طكول، بشايلو  العصف الم -    

غزة، مؤسسة إحياء التراث وتنمية اإلبداع، : 2)ط (،م2015والتنمية، 
 .م2017

 
 ** ل  كتح موطوطة منها: 

 مجموعة اصص اصيرة )إنهم يزرعون الشو (  -

 فصول من سيرة ذاتية -

 مجموعة دراسات نقدية . -

 الرابطة األدبية عبر األثير. -

* رئأأأس تحريأأأر عأأأدة مجأأأالت ثقافيأأأة وأدبيأأأة، منهأأأا: الرابطأأأة، األوائأأأل، *
 المشكاة، ثقافة، تواصل .

 ** ل  مجموعة مسرحيات موطوطة منها: 
 "طيور بال أجنحة" التي أعدتها فراة العودة ب زة. -
ومسرحية "يا ناس عيح!" التأي نفأذتها فراأة طأالح المسأرح  -

 في جامعة األاصى ب زة 
 ذك أنتج  التلفزيون الفلسطيني.وأوبريت القدس ال -
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وأوبريأأأأت ا نتصأأأأار الأأأأذك أعأأأأد  مجلأأأأس طأأأأالح الجامعأأأأة  -
 اإلسالمية

وأوبريت )حصار فأي الشأمس( الأذك نشأرت  مجلأة فلسأطين  -
 المسلمة.

 ** ل  ثالثة أفالم رسوم متحركة أنتجتها الجامعة اإلسالمية ب زة: 
 عودة ال زالة  -
 واألسد الص ير  -
 وبحيرة الطمس. -

 ناريو ثالثة أفالم تسجيلية .** كتح سي
 ** شار  في العديد من الندوات واأليام الدراسية، منها: 

األسبوع الثقافي الذك أاام  اتحاد الكتاح الفلسطينيين في  -
 ذكر  معين بسيسو 

 الكتاح الفلسطينيين واألسبوع الثقافي الذك أاام  اتحاد -
، بوراة عمل 87حول األدح الفلسطيني في انتفاضة عام 

 بعنوان: "أثر ا نتفاضة على المسرح الفلسطيني".

 .أسبوع النكبة الذك عقد  مركز العلم والثقافة -

يوم دراسي بعنوان: "مقاربات نقدية في شعر الشهيد  -
الدكتور إبراهيم المقادمة"، في الجامعة اإلسالمية ب زة، عام 

2004. 

يوم دراسي بعنوان: نحو أسرة تربوية فاعلة، مدرسة بنات  -
 .2010الشاطئ اإلعدادية، وكالة ال وث، 
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عنوان: نحو بيئة مدرسية فاعلة، مدرسة بنات يوم دراسي ب -
 .2011الشاطئ اإلعدادية، وكالة ال وث، 

يوم دراسي بعنوان: المشكالت النفسية وا جتماعية لطلبة  -
الجامعات الفلسطينية، الجامعة اإلسالمية ب زة، عمادة 

 م.2011هأ، 1432شئون الطلبة، 

لدكتور يوم دراسي بعنوان "دراسات نقدية في شعر الشهيد ا -
عبد العزيز الرنتيسي"، الجامعة اإلسالمية ب زة، عام 

2005. 

فعاليات "حلح عاصمة الثقافة اإلسالمية" بوراة عمل عن  -
اات واآلمال"، مديرية  الثقافة الفلسطينية بين الوااس والمعو 

 .2006ثقافة حلح، سوريا، 

رؤية نقدية للفيلم السينمائي "رؤية لصالح الدين"،  -
وراا: نجدت أنزور، اتحاد  سيناريو: حسن م. يوسف، وان

 .2006الكتاح والصحفيين الفلسطينيين، دمشق، 

وراة عمل عن التعليم في فلسطين بين الوااس والتحديات،  -
 .2006مؤسسة فلسطين للثقافة، حمص، سوريا، 

مؤتمر اإلمام الشهيد أحمد ياسين، الجامعة اإلسالمية،  -
 .2005غزة، عام 

بداع، ا - لجامعة اإلسالمية وجمعية تطوير مؤتمر طموح وان
 .2007وتنمية المجتمس، 

مؤتمر واحد وستون عاما على النكبة الفلسطينية، الجامعة  -
 .2010اإلسالمية، غزة، عام 
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مؤتمر: )القدس: تاريوات وثقافة(، كلية اآلداح، الجامعة  -
 .2011اإلسالمية، غزة، 

، الوااس والتحديات" :"مجامس الل ة العربيةيوم دراسي:  -
 .2013جمس الل ة العربية، غزة، م

مجمس  ، ”رالل ة العربية ومواجهة تحديات العص”مؤتمر:  -
 .2014الل ة العربية، غزة، 

، مجمس الل ة التعريح والمصطلحات وألفاظ الحضارةمؤتمر:  -
 .2015العربية الفلسطيني، غزة، 

آفاق تفعيل مجمس الل ة العربية الفلسطيني يوم دراسي:  -
س الل ة العربية الفلسطيني المدرسي، غزة، ، مجمالمدرسي
 .2016يناير 

جهود علماء فلسطين الل وية في القرنين التاسس مؤتمر:  -
، مجمس الل ة العربية الفلسطيني، غزة، عشر والعشرين

2016. 

يوم دراسي: يحيى برزق شاعرا مبدعا، الرابطة األدبية،  -
 .2016مركز العلم والثقافة، غزة، 

مصطلح: إشكاليات وحلول، مجمس الل ة مؤتمر: النص وال -
 .2017، العربية لبفلسطيني، غزة، المؤتمر السنوك الرابس

في عصر الدول القصة العربية القصيرة  :يوم دراسي -
مركز العلم والثقافة  –، الرابطة األدبية واإلمارات الثاني

ديسمبر  18، كلية اآلداح –لجنة البحث العلمي و 
 م.2017
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في عصر الدول واإلمارات حية العربية يوم دراسي: المسر  -
األندية لجنة مركز العلم والثقافة و  –، الرابطة األدبية الثاني

 م. 2018ديسمبر  29، كلية اآلداح –الطالبية

في عصر الدول  يفي الوطن العربة سير الأدح يوم دراسي:  -
 29، مركز العلم والثقافة –، الرابطة األدبية واإلمارات الثاني

 .م2019ديسمبر 

 
 .26/6/1966**  تاريخ ومكان الميالد: النصيرات 

 فلسطين. -** البلدة األصلية: وادك حنين 
 النصيرات -غزة -** العنوان:  فلسطين
 ** البريد اإللكتروني: 

                 (il.comghonem@gmamalk) 

mailto:kmalghonem@gmail.com
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