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  ال����ل�

�رة ی�رس ه�ا ال��� �اه�ة ال��� ومفه�مه اص�الحا، ح�� ت�اس� ال��، م��قا على س

ی�سف؛ فل� تق��� دراسة ت�ا�� ال���ص على اه��ام ال���ث��، بل اع��ى ال�ف��ون ب��اس� ال���ص 

الق�آن�ة، وجعل�ها أح� وج�ه اإلع�از الق�آني، ف�ع� ال�� الق�آني م� أغ�ى اآلثار ال��د�ة الع���ة �أن�اع 

ق�آن ال���� ل���ة ت��ها وت��� ال��د، ل�ا ی��ف� له م� مق�مات ال��د ال�ع��، وعل�ه ت��ع �ل س�ر ال

أولها �آخ�ها، ل�أخ�نا ال��ی� لل�ل��ح إلى عل� ال��اس�ات، ال�� �ع� م� أه� عل�م الق�آن ال�ي تع�� ال�ف�� 

على تف��� ال�� الق�آني ال�ع��، ومع�فة م�ا�� ال��ا�� ال�اللي ب�� آ�ات ال��رة ال����ة، وم� ه�ا 

ع� أوجه ال��اس�ة ال�ي ت�ه� جل�ا ال��� ب�� آ�ات ال��رة ��� أن ن�أمل في س�رة ی�سف لل��� 

ال����ة، ث� م�اس�ة أول ال��رة ال����ة مع ال��رة ال�ي ق�لها، ث� م�اس�ة خات�ة ال��رة ال����ة مع ال��رة 

ال�ي �ع�ها، ث� م�اس�ة أول ال��رة ال����ة مع خات��ها، ث� ح�� ال��رج وال��ل� ب�� م�ض�عات ال��رة 

، وارت�ا� أح�اث الق�ة م�ض�ع ال��رة �ع�ها ب�ع�، ل��ه� ال����ح�ة ال��ض�ع، و�ح�ام ال����ة

ال�����، وتالح�  ال�عاني، فهي ق�ة ب��� ���ل م��� على ت�ه��، ومق�مة، وع�ض لألح�اث، ث� 

  .خات�ة،وذل� في ت�ا�� داللي ی���على أوجه اإلع�از في آ�ات ال��رة ال����ة

  ـ س�رة ی�سف - ت�اس� ال��  –ال��ا��   –ال��اس�ة  –��  ال�:ال�ل�ات ال�ف�اح�ة
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  : ال�ق�مة

شغل� �اه�ة ال��اس� ال��ي العل�اء على م� الع��ر على اخ�الف ت���اته� وات�اهاته�، فقـ� 

اع��ــى بهــا ال�ف�ــ�ون وجعل�هــا أحــ� وجــ�ه اإلع�ــاز الق�آنــي، ��ــا اع��ــى بهــا ال�قــاد، ف��ــ� قــ�ماء ال�قــاد قــ� 

  . مع�اًرا �فاضل�ن �ه ب�� ال�ع�اء، وأما ال���ث�ن فق� اع���وها م� أه� األس� الف��ة في نق� ال�ع� جعل�ها

وُ�عــ� الــ�� الق�آنـــي أغ�ــى اآلثـــار ال�ــ�د�ة الع���ــة �ـــأن�اع ال�ــ�د، ل�ـــا ی�ــ�ف� لــه مـــ� مق�مــات ال�ـــ�د 

�ـة جـاءت ل�قـ�ر أهـ�اًفا ال�ع��، فق� شغل الق�� الق�آني أك�� م�احة م� ��اب هللا تعـالى، ذلـ� أن الق

  . ك���ة وغا�ات ع�ی�ة

ف�ل س�ر الق�آن ت��ع ل���ـة ت�ـ�ها وتـ��� أولهـا �آخ�هـا، فـأج�اء �ـل سـ�رة ت�ـ��ك فـي ب��ـة ��ـ�� 

ت��عها، ول�ا �ان� الق�ة الق�آن�ة ت���ج ���ض�عات ال��رة ال�ـي تـ�د ف�هـا ام��اًجـا ع�ـ���ا ال م�ـال ف�هـا 

ضـ�عات ال�ـ�رة، فقـ� خ�ـع� فـي األخـ�� ل���ـة ت�ـ�� إل�ـه �ـل م��نـات للف�ل ب��ها و��� غ��هـا مـ� م� 

الق�ــة؛ م�ـــا ��عـــل ح���ــة ان�ـــ�ام ال���ـــات ال�ــغ�� وات�ادهـــا ل��ـــ� فــي قالـــ� واحـــ� وهــ� ال��ـــاء ال�لـــي 

  . لل��ا�ة

و��ــ�ه�ف هــ�ا ال��ــ� دراســة ســ�رة ی�ســف دراســة ن�ــ�ة؛ ل���ــف عــ� ال�ــ�ا�� الــ�اللي أو ال�فهــ�مي 

ي م��ــ�ًال فـي ســ�رة ی�سـف، ��ــف بــ�أت ال�ـ�رة ال����ــة ومـا عالقــة ب�ا�ـة ال�ــ�رة ��ات�ــة داخـل الــ�� الق�آنـ

؟ و��ـف ت�امـ� أحـ�اث سـ�رة ی�سـف ت�امً�ـا تـ�ر��ً�ا م��ل�ـًال وم��ـًال وشـ�ًقا )هـ�د(سـ�رة  ال��رة ال�ي ق�لها

ال��رة، ف�ـًال عـ� في آٍن واح�؟ ���� ت��هي ال��رة ال����ة ��ات�ة تف�� ال�ؤ�ا ال�ي ب�أت في س�دها أو 

ب�ــان مغــ�� الق�ــة ال�ــي ســ���ت أحــ�اثها وم�ــاه�ها ��ــ�ل م�فــ�د فــي القــ�آن �لــه علــى آ�ــات ال�ــ�رة �لهــا، 

���ــ� ت�ــ�ح خات�ــة ال�ــ�رة عــ�ًدا علــى بــ�ای�ها، ��ــا ت�ــ�ح م�ــاه�ها وم�ضــ�عاتها م��ا�عــة ��ــ�ل م��ــام، 

ف��ات، أو انق�اعات، أو خ�وجات وم��ا��، وم�آلف، وم��ل�ل في ح�� ت�رج وت�ل�، ال ��ه� له أ� 

ت��ــافى مــع ال�حــ�ة ال��ضــ�ع�ة والع�ــ��ة لل�ــ�رة ،أو مــع مــا ��ــ��ه عل�ــاء لغــة الــ�� �ــال��ا�� الــ�اللي أو 

  . ال�فه�مي لل��

ومـ� ثــ� یــ�رس هــ�ا ال��ــ� ال��ــ� ومفه�مــه اصـ�الًحا، ثــ� ال�ل�ــ�ح إلــى علــ� ال��اســ�ات ، وذلــ� مــ� 

د ق�لهــا، ومــع ســ�رة ال�عــ� �عــ�ها، وت�اســ� ب�ا�ــة ســ�رة ی�ســف مــع خــالل ت�اســ� ســ�رة ی�ســف مــع ســ�رة هــ� 
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خات��ها، ��ا ی�رس ح�� ال��رج وح�ـ� الـ��ل� بـ�� م�ضـ�عات ال�ـ�رة وم�ـاه�ها، و�ـ�رس ال��ـاء الف�ـي 

والق��ي س�ًدا وح�اًرا لل��رة ب�صفها ال��رة ال�ح��ة ال�ي ج�ع� أحـ�اث ق�ـة م��املـة فـي آ�اتهـا، وهـي 

ال�ـي ُب��ـ� علـى ت�ه�ـ� ومق�مـة وعـ�ض وخات�ـة ، ثـ� أهـ� ال��ـائج ال�ـي ) عل�ه ال�ـالم(ف ق�ة ن�ي هللا ی�س

  .ت�صل إل�ها ال��� 

ل الق�ل في ه�ه ال��اح� ال�ا�قة م��ًعـا فـي ذلـ�  ب��لـي أحـ�  ال�ـ�هج ال��ـيو���� لل��� أن ُ�فّ�ِ

� ال�اللي أو ال�فه�مي ال�� ب�ى عل�ه ؛ ل���ِّ� ال��ا�)االل��ام(معای��ه ال��عة، وه� ال�ع�ار ال�اني أو ال��� 

ال�� الق�آني م���ًال في س�رة ی�سف، وت�اس� أج�ائها داللً�ا، ثـ� عالق�هـا ��ـا ق�لهـا مـ� ال�ـ�ر ومـا �عـ�ها 

م� ال��ر، وح�� ال��ل� وت�رج أح�اثها ت�رًجا ب��ًعا ق�امه اإلع�از، �ل ذلـ� مـ� خـالل ال�ـ�ا�� الـ�اللي 

  . أو ال��� 

  : �قةال�راسات ال�ا

وق� س�� ه�ا ال��� الع�ی� م� ال�راسات ال�ي ت�اول� دراسة سـ�رة ی�سـف، ح�ـ� أفـ�دت ال�ـ�ی� 

عــ� ق�ـــة ن�ـــي هللا ی�ســف عل�ـــه ال�ـــالم، ولـــ� ت��ــ�ق إلـــى َق�ـــ� آخـــ� ،عــالوة علـــى أن ال�ـــ�رة ال����ـــة 

�ها واس�فاضــ�ا أســل�ب فــ� ف��ــ� فــي ألفا�هــا، وتع���هــا وأدائهــا، م�ــا شــغل أغلــ� العل�ــاء وات�هــ�ا إلــى دراســ

ف�ها،ف�اءت أغل� ه�ه ال�راسات مه��ة�ال��� أو ال��ا�� اللف�ي ب�� أجـ�اء ال�ـ�رة ال����ـة وآ�اتهـا؛وم� ثـ� 

  ).ال��� ( ت���� ه�ا ال��ض�ع م�ل ال�راسة عّ�ا س�قه �االه��ام �ال�ان� ال�اللي

  : وم� ال�راسات ال�ا�قة ما یلي

م��ـ� ال�راسـات واأل��ـاث العل�ان�ـة فـي العــال� :  إشـ�ال�ة ال��ـاء فـي ق�ـة ی�سـف، عـالء م�ـاف - 

 http://www.ssrcaw.org. ٢٠١٤الع��ي، 

ی��ـــاول هـــ�ا ال��ـــ� ســـ�رة ی�ســـف وهـــى تعـــالج م�ضـــ�عًا واحـــ�ًا فقـــ� هـــ� ال��ـــاة ال��عّلقـــة ب��ســـف، 

 .�اآل�ات األخ�� �اس���اء ��ع آ�ات في ال�ها�ة، ل��ها على الع��م لها صلة 

سـ�رة ی�سـف أن��ذًجــا، ناد�ـة ل�نـاس ، سـع��ة شــادلى ، : االت�ـال وال��اصـل فـي القــ�آن ال�ـ��� - 

 .٢٠١٢ال��ائ�،  –جامعة ال����ة 

http://www.ssrcaw.org/
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اع��ـــ� هـــ�ا ال��ـــ� علـــى ال�ـــ�هج ال�صـــفي وال�ـــ�هج ال��ل�لـــي، فـــال��هج ال�صـــفي �ـــان فـــي وصـــف 

 . م� ال�اح�ة ال��اصل�ة األح�اث ال�ي م� بها ی�سف ث� ت�ل�لها لغ��ا وش�حها

 .٢٠١٩ال�اللة ال��ت�ة في س�رة ی�سف، مه��ة ب� ع��ى ،  - 

 الع���ـة اللغـة فـي ال�ـاه�ة وهـ�ه ال�ـ�ت�ة ال�اللة ال��ت،أو داللة عل�"ال�راسة  ه�ه في ت�اول� لق�

 �عامـة، الع���ـة فـي وال�اللـة ال��ت ب�� العالقة م�اه� تل�� وت�اول ال�راسة أن. وأوضح أ�ه�

 الســـ��الء ی�ســـف ســ�رة فـــي ت���ق�ـــة دراســة ال��ـــاه� هـــ�ه دراســة مـــع ��اصـــة، ال����ــل لغـــة يوفــ

 هــ�ه فــي اإلع�ــاز ألــ�ان مــ� لــ�ن  عــ� ال�قــاب ك�ــف و�ــ�ا ال�ع����ــة ق���هــا عــ� وال��ــف أ�عادهــا،

 .ال���لفة �أ�عاده ال��تي اإلع�از في وال����ل ال����ة، ال��رة

 . ��٢٠١٤ذًجا، ناد�ة رم�ان ،س�رة ی�سف أن: ت�ل�ل ال��اب الق�آني - 

ت��اول ال�راسة م����ات ال��اب ال�الغي وال��� الق�آني في سـ�رة ی�سـف ، فـي ت�ل�ـل ال��ـ�ص 

في ع�ل�ة ال��ل�ـل ال�ـي تع��ـ� اللغـة مـادة أساسـ�ة  األدب�ة، واك��اف ج�ان� ال���� اللغ�� وال�اللي

 .في ال��ل�ل

 .٢٠١٩، حان� ن�ر اله�� ، عاش�ر ال�ه�اء ، دراسة ت�اول�ة: أفعال ال�الم في س�رة ی�سف - 

وه� �اه�ة األفعال ال�الم�ة في س�رة , ت�اول ه�ه ال�راسة ال��ف ع� �ع� ت�اولي في الق�آن ال����

وقام� ال�راسة على اس���اج األفعال ال�الم�ـة وت��ـ�� أن�اعهـا وأغ�اضـها وق�تهـا اإلن�از�ـة , ی�سف

ــــى تق�ــــ�� جــــ�ن ســــ��ل ألصــــ�اف ا ــــات: وهــــي, ألفعــــال ال���ــــةمع��ــــ�ة عل ال��ج�ه�ــــات , اإلخ�ار�

  .اإلعالن�ات ال�ع����ات وال�ع��ات 

دراسة ت�ل�ل�ة ت�اول�ة، إس��� ، جامعة س�نان �ال��اكا : اإلشار�ات في س�رة ی�سف

  .٢٠١٥اإلسالم�ة ال���م�ة ، ج���اك�تا ، 

 ال�رجــة ضــ�� ت�ــ�رج تــ�اول�ا وهــي ی�ســف ، ســ�رة فــي اإلشــار�ات دراســة إلــى ال�راســة هــ�ة ت�ــعى

 ولهــا ال��ــاب، ســ�اق فــي إال م�جعهــا ی��ــ�د ال ال�ــي اللغ��ــة الع�اصــ� ب�راســة تهــ�� وهــي األولــى،

  .ال��ان�ة واإلشار�ات ال�مان�ة، واإلشار�ات ال����ة، اإلشار�ات: أشه�ها أص�اف ع�ة
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 .٢٠١٨، دراسة ل�ان�ة ت�اول�ة ، أح�� م�اوغى ، دمحم مل�انى : االس�فهام في س�رة ی�سف - 

حـــــــاول� ه�ة ال�راسة أن تعالج مفه�م االس�فهام لغة واص�الحا و ال�عـ�ف علـى ن�ع�ـه ال�ق�قـي و 

  .ال��از� وأه���ه ال��ل�غــــــــ�ة وال��اجــــــــــــ�ة في الع�ل�ة ال��اصل�ة و أث�ه اإلق�اعي

م���ر ن�رال�ی� ،قاسـ� س�رة ی�سف أن��ذًجا ، : دور ال��اق في ت�ج�ه ال�ع�ى ع�� ال�ف���� - 

 .٢٠١٧مف�اح ، 

ت�اول� ه�ة ال�راسة مع�ى ال��اق، و م��ل�ه وم�ال�ه وغا�اته، ح�� ی�ور ح�ل أث� ال��اق الق�آنـي 

فـي ال��ــف عـ� ال�عــاني، و هـ�ا �لــه فـي ن�ــاق مـا ی��ــع لـه ال�قــام مـ� ��ــ� وضـ�ب ألم�لــة، فــي 

�ال�ـ�اق، لعلهـا تع�ـي �����عهـا صـ�رة م�اولة إب�از ما ان�ث�، وج�ع ما ان��� مـ� م�ـائل ت��ـل 

  .واض�ة ال�عال�

  .٢٠٠٤دراسة أسل���ة ت�اول�ة ، ن�ر ال�ی� خ�ار ، : ال��اب الق��ي الق�آني - 

هــ�ة ال�راســة تقــع فــى ن�ــاق دراســات علــ�م القــ�آن ال�ــ��� و مــا ی��ــل بهــا مــ� ت���ــات ت�علــ� 

  . ب�ف��� الق�آن الع���

  .٢٠١٥ة ی�سف ، ح��� ال��رج ، في س�ر : ب��ة الق� واإلرسال وال�لقي -

ت�ور ه� ال�راسة ح�ل ب��ه االخ��ال و ال����ـف ال�ـّالب ال���عـة داخـل سـ�رة ی�سـف وت�هـ� أه��ـة 

  . ال��رة فى ص�اعة ال��ث ، و دراسة العالقة ب�� ال��رة واس��عاب ال�عل�مات

  

  :أما دراس�ى ه�ه ف����� ع� ال�راسات ال�ا�قة فى أنها

ع�ــ� ال�الغ�ــ�� و العــامل�� فــى حقــل ال�ف�ــ�� وعلــ�م القــ�آن ال�ــادة ال��ــ�ة ال�ــى  �عــ� الــ�� الق�آنــى

نه�� عل�ها ت����ات الق�ماء وت����اته� قى ارت�ا� ال�الم ، و إ�قاع ال��اس�ة بـ�� أجـ�اءه ، و الشـ� أن 

اذج لغ��ـة ات�اذ ال�� الق�آنى م���ًا للع�ل  فى ح�� ال�� ُم��ر �ال�غ�ة فى أن ُت��ر ت���ـ�اته� عـ� ن�ـ

عل�ا ، و ت�ود �ال��ال ال�����  ، فال��� �ع� خاصة مـ� خ�ـائ� االرت�ـا� بـ�� األشـ�اء و األوضـاع و 

بــ�� م�اجعهــا ، و نــ�اه فــى وجــ�ه ال��اســ� ال�ــى ات�ــع بهــا ال�ــ���ى فــى ع�لــه عــ� ت�اســ� ال�ــ�ر ، ح�ــى 
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�ا� ���جع�ة واحـ�ة ، �ـأن ��ـ�ن خ�ج� ع� العالقات ال�الل�ة ال���دة إلى ال��اس� ب�� ال��رت�� فى االرت

  .ال��ض�ع ال���ل� ع�ه واح�ًا فى ال��لع أو ال�ق�ع 

وعل�ــه فقــ� أد� إل�ــام ال�ــ�اث الع��ــى فــى م�ــال ال��ــ� ��ائفــة مــ� ال�ع��ــ�ات ال��ه��ــة وال��ــ�� 

الع���ــة إلــى نق�ــة ب�ا�ــة مه�ــة لل��ــ�ث�� فــى اب��ــار ال����ــات ال��ی�ــة ، ال�ــى ســاه�� ��ــ�ل ���ــ� فــى 

  .�ق�� على �اه�ة ال��� ودراس�ها ال�

  

  : ال���ر األول ال���

  : ال��� لغةً 

كـــل ���قـــة فـــي : ال�ـــ�ب فـــي الل�ـــ� دون الع�ـــ�، وال���ـــة: ال��ـــ� فـــي ال�ـــ�ف"جـــاء فـــي العـــ�� 

"ال�ع�، و�ل ���قة في ال�مل ت���ه ال��اح إذا ج�ت عل�ه
)١(

ـَ�اِء : "، وم�ل ال��ه�� ل�ل� �ق�له تعـالى َوال�َّ

، أ� ��ائــ� ال��ــ�م، وح�ــ� ال�ــ�ب أ� أجــاد ن�ــ�ه}٧:الــ�ار�ات{" ُ�ــ�ِ َذاِت اْل�ُ 
)٢(

إنــه : ، أمــا ابــ� فــارس فقــال

"إح�ـــام ال�ـــيء فـــي ام�ـــ�اد وا�ـــ�اد"
)٣(

ال���ـــ�ك وال���ـــ� هـــ� ال�ـــ� واإلح�ـــام : "، م�افًقـــا إ�ـــاه ال���ـــ�� �ق�لـــه

"واإلجادة في الع�ل
)٤(

)ال��: ال���: (، وقال اب� م���ر
 )٥(

  . �اء �أنها ذات ح��، و�ه وصف� ال�

  . ه� ال�قة، واإلح�ام، وال���قة: م�ا س�� ی��ح أن ال�ع�ى اللغ�� له

  

  : ال��� اص�الًحا

م�ل�ـــــا تعـــــ�دت م�ـــــ��ات ال�ع�ـــــار األول لل�فـــــاءة ال��ـــــ�ة، تعـــــ�دت ت�ـــــ��ات ال�ع�ـــــار ال�ـــــاني فهـــــ� 

ع�� دمحم خ�ابي): االن��ام(
)٦(

، �دمحم األخ�� ال����ي
)٧(

، واألزه� ال�ناد
)٨(

ع�ـ� إلهـام أبـ� ): ال�قـارن (، و

غ�الة
)٩(

ع�� ع�ة ش�ل): ال��اس� ال�ع��� (، و
)١٠(

ع�� سـع�� ���ـ�� ) ال��اس� ال�اللي(، و
)١١(

): االل��ـام(، و

ع�� ت�ام ح�ان
)١٢(

ع�� ج��ل ع�� ال����): ال���(، و
)١٣(

، وأح�� عف�في
)١٤(

.  

��، یـ�� ال�احـ� ت�ـ��ة و�ه�ا ن�� أ�ً�ا تع�د ال��ـ�ل�ات ل�فهـ�م واحـ�، ���ـ� جهـ�د عل�ـاء الـ

لل�ع�ار ال�اني؛ ألنه أق�ب ل�ع�ى االن��ام وال��اسـ�؛ وألنـه أ�ً�ـا ورد فـي ال�ـ�اث اللغـ�� م�ـاحً�ا ) ال���(
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خ�ــ� ال�ــالم ال���ــ�ك ال��ــ��ك الــ�� �أخــ� �ع�ــه ب�قــاب ): "هـــ٥٨٤(ال�ــ��، ��ــا �قــ�ل أســامة بــ� م�قــ� 

"�ع�
)١٥(

.  

ال�ـاني، ��ـ�� �االسـ���ار�ة ال���ققـة فـي عـال� الـ��،  ال�ع�ار: "و�ع�ف ال��� في عل� ال�� �أنه

"ونع�ي بها االس���ار�ة ال�الل�ة ال�ي ت��لى في م���مة ال�فاه��، والعالقات ال�ا��ة بـ�� هـ�ه ال�فـاه��
)١٦(

 ،

�ع�ي ب�ص� وسائل االس���ار ال�اللي في عال� ال�� أو الع�ل على إ��اد ال��ا�� ال�فه�مي، فهي : أ� أنه

ة �ال�ع�ى، وال�فاه��، والعالقات ال�ا��ة ب��ه�ا، إذن فه� عالقة مع���ـة بـ�� ع��ـ� وآخـ� فـي صفة م��ل

ال��، وع��� آخـ� ��ـ�ن ضـ�ورً�ا ل�ف�ـ�� هـ�ا الـ�� ی�جـ� أ�ً�ـا فـي الـ��، ور��ـا هـ�ا هـ� الـ�� ع�ـاه 

�� أن ن�� ال�� س����ه في �اب االس�قامة واإلصالة، و��ف�ا �ان األم� فإن ه�ا ال��اخل ب�� ال������ ی� 

ل�� �اس��اع�ه رف� ن�� ال��لة، فه�ا ال ���غ�ى أح�ه�ا ع� اآلخـ�
)١٧(

ومع�ـى ذلـ� أن ت�اسـ� الـ�� .

  .ال �ق��� فق� على دراسة وسائل ال��� اللف�ي، بل ی�ع�اه إلى وسائل أخ�� وم����ات أعلى م� ال��ل�ل

�� ، وهـ� ی��لـ� مـ� اإلجـ�اءات وعل�ه فإن ال��� ���� ب�ص� ال�ـ�ا�� واالسـ���ار�ة فــي عــال� الـ

،�أنــه " ال�فهــ�م "،  و���ـ� تع��ــف )١٨(ما ت��� �ه ع�اصــ� ال�ع�فــة إل��ــاد ال�ــ�ا�� ال�فهــ�مي واسـ��جاعه

أمـــــا ) . ١٩(م��ــــ�� مع�فــــي ���ــــ� اســــ��جاعه أو اســــ��ارته �قــــ�ر مــــا ، مــــ� ال�حـــــ�ة واالت�ـــــاق فـــــي الـــــ�ه�

رو�ـ�ت د� "، و��ضـح )٢٠(�فاه�� ، ال�ي ت��لـى معـا فـي عـال� الـ��فهي ال�وا�� القائ�ة ب�� ال" العالقات"

ذل�، م� خالل ع�ضه�ا إلح�� أن�ا� العالقات، هي عالقة ال����ة، ال�ـي ت��� بـ�� " در��ل�" و"ب�ج�ان� 

سق� جاك، ف���� رأسه؛فال�ق�� ه�ا �ان سـ��ا : مفه�م�� أو ح�ث��، أح�ه�ا ناتج ع� اآلخ�، وم�ال ذل�

 .أسفي ت���� ال� 

ــا هاد�ــة ): "هـــ٣٩٥(وقــال أبــ� هــالل الع�ــ���  ی��غــي أن ت�عــل �المــ� م�ــ��ًها أولــه �ــآخ�ه، وم�ا�ًق

"�عـاج�ه، وال ت��ـالف أ��افـه، وال ت��ـاف� أ�ـ�اره، وت�ـ�ن ال�ل�ـة م�ـه م�ضـ�عة مـع أخ�هـا مق�ونـة بلفقهـا
)٢١(

 ،

اج�ة في ص�عة ال�الم، فإن�ا م�ارد فق� جعل أب� هالل في �المه االش��اه وال��ا�قة، وتالؤم األج�اء أم�ر و 

  . ال�الم ع� م�ادره، و��ف أوله ق�اع آخ�ه م�اه� دالة على ت�ف� خاص�ة ال��� ب�� أج�ائه
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وأ� ن� ه� �ائ� ث�ائي ال��اء ق�امه ال��ل وال����ن، ذل� أن ال�اتـ� ��ـاول أن ی�جـه رسـالة مـا 

، وعـ� ���ـ� فـ� رمـ�ز )ال��ل أو األسل�ب(ع�ً�ا إلى ال��لقي م����ًما في ذل� ن�اًما لغ�ً�ا م) ال����ن (

  .ه�ا ال��ام �����ع ال��لقي أن ی�فه� ه�ه ال�سالة، و��ل� ل� �قل دوره ع� دور ال���ئ في خل� ال��

  

  : والعالقات ال�ا��ة م����ة م� أم���

 . و����ه وضع ال�ل�ات ����قة مع��ة، و���غة مع��ة في ��ل ص�ت�ة خاصة: لغ��  )١(

  ل�فهــــــــ�م ال���تــــــــ� علــــــــى ال�ضــــــــع ال�ــــــــاب� مــــــــ� ح�ــــــــ� ارت�ــــــــا� �ــــــــل ه��ــــــــة وهــــــــ� ا: عقلــــــــي )٢(

أ�  –ت�����ة ب�اللة وضع�ة مع��ة، ف�ال األمـ��� م�عاونـان ����قـة م��اخلـة، و�اله�ـا ��ـ� اآلخـ� 

  . �ال�ع�ى األساس في ال��لة ال�� ��اع� في ت����ه وت��ی�ه -الع�اص� ال����ة وال�الل�ة

،فال��اس� فـي الـ�� ال )اللف� وال�ع�ى(ل ال�أث��� ب�� ال��� وال��� وه�ا �ال��� ما �ق�م �ه ال��اد

: ���ن فق� ب��ا��ه لف�ً�ا، إن�ا ��� أن ���ن له مع�ى ُ�فه� م�ه ال�ـام� ت�ـ� ال�ـاه�، �قـ�ل ابـ� ��ا��ـا

ف�اجــ� علــى صــانع ال�ــع� أن ��ــ�عه صــ�عة م�ق�ـــة ل��فــة مق��لــة م����ــ�ة م��ل�ــة ل���ــة ال�ــامع لـــه "

"ف����ه ج�ً�ا و��ققه روًحا؛ أ� ی�ق�ه لفً�ا و���عه مع�ى.... قله إل�هوال�ا�� �ع
)٢٢(

، فال��� اللف� وال�وح 

  . ال�ع�ى، واللف� إتقان وال�ع�ى إب�اع، وواج� على صانع ال�الم ت���� ال��� وت�ق�� ال�وح

ى الــ�� ��عــل مــ� الــ�� وحــ�ة دالل�ــة، ��ــ��ل ف�هــا علــ) ال�ــ�ا�� ال��ضــ�عي(ومــ� م�ــاه� ال��ــ� 

اســ���ار�ة ات�ــاه ن�ــ� غا�ــة م�ــ�دة ت�ــ�� لــه ال�ــ�رج واالن�قــال، ووجــ�د م�ــل هــ�ه العالقــات ال�ع���ــة داخــل 

ال�� ت��� فه�ه فهً�ا م��قً�ا
)٢٣(

.  

أعـــ� مـــ� ال�ـــ��، وأع�ـــ� م�ـــه، وذلـــ� ع�ـــ�ما ی��لـــ� مـــ� ) ال��ـــ�(أن االن�ـــ�ام : و�ـــ�� دمحم خ�ـــابي

ل�ـــي تـــ��� الـــ�� وت�لـــ�ه ��ع�ـــى أن ی��ـــاوز رصـــ� ال��لقـــي أن ��ـــ�ف اه��امـــه صـــ�ب العالقـــات ال�ف�ـــة ا

)ال���(إلى ال�ام� ) ال���(ال���ق� فعًال أو غ�� ال���ق� 
 )٢٤(

.  
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  : وسائل ال���

وم�ل�ا �ان لل��� وسائل ت��د ت�اس� ال�� �اه�ً�ا ولف�ً�ا، فإن لل��� وسـائل م�عـ�دة ت��لـف مـ� 

�ـة مـ� ان�ـ�ام الـ�� وت�ت�ـ� ب���ـه ال�اخل�ـة، �اح� آلخ� ���� وجهة ن��ه، ��ن ه�ه ال�س�لة ت�ق� الغا

  : وأب�ز ه�ه ال�سائل

  

  :العالقات ال�الل�ة ) أ(

وهــي عالقـــات ال ��ــاد ��لـــ� م�هـــا نــ� ��قـــ� شــ��ي اإلخ�ار�ـــة وال�ـــفاف�ة، م�ــ�ه�ًفا ت�ق�ـــ� درجـــة 

مع��ـــة مـــ� ال��اصـــل، ســـالً�ا فـــي ذلـــ� ب�ـــاء الالحـــ� علـــى ال�ـــاب�
)٢٥(

، ف�ع�ـــل هـــ�ه العالقـــات علـــى ت��ـــ�� 

عالقـات اإلضـافة، واإلب�ال�ـة، واإلج�ـال وال�ف�ـ�ل، : ال��اب، وم�ها/ �اث واألع�ال داخل ب��ة ال��األح

  . وعالقات م��ق�ة أخ�� 

  :ال��اق ) ب(

وه� تل� األج�اء م� ال��اب ال�ي ت�ف �ال�ل�ة فـي ال�ق�ـع، وت�ـاع� فـي ال��ـف عـ� مع�اهـا
)٢٦(

 ،

ل��ـاب مـ� وحــ�ات صـ�ت�ة، وصـ�ف�ة، ومع���ــة �ع�ـارة أعـ� هــ� ت��ـ�� ل�لـ� ال��ا�عــات اللغ��ـة فـي شــ�ل ا

  .،وما ب��ها م� ت�ت�� وعالقات ت�����ة

  :م�ض�ع ال��اب وت�ت��ه) ج(

���ــ� اســ��الص م�ضــ�ع ال��ــاب عــ� ���ــ� رصــ� م���عــة مــ� ال��ــل ال�ــي ت�ــ�  ال��ضــ�ع 

الـ�ئ�� وت��لــه 
)٢٧(

�د ب�صــفه ، و���ــل ضــ��ً�ا وداللً�ــا فــي ال��ـل الف�ع�ــة، فهــ� ذو وحــ�ة م�ضــ�ع�ة، و��ــ

ب�رة ال��اب ال�ي ت�ح�ه، وت��ن الف��ة العامة له، أو ما ی�ور ح�له ال��اب، أو ما �ق�له أو ما �فعله، ثـ� 

ال��ـ� �عـ� ذلـ� فـي تغ���ـة، و��ف�ـة االن�قـال وال�ــ�رج بـ�� م�اضـ�عه، ون��ـه السـ��ا فـي الق�ـائ� م�عــ�دة 

  . األغ�اض
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  : ال���ة ال���� ) د(

ب��ة ت��ر�ة ت��� ب��ة مفه�م�ة أخ�� م��ال�ـة ت���ً�ـا ت�ات�ً�ـا: وهي ��ا ی�اها فان دا��
)٢٨(

، أ� أنهـا 

ت���ــل داللــي لق�ــ�ة مــا أو ل����عــة مــ� الق�ــا�ا أو ل��ــاب �أك�لــه، ولل�صــ�ل إلــى هــ�ه ال���ــة البــ� أن 

  . ال��ف، وال�ع���، واالخ��ار، واإلدماج: ی�خل ال��لقي ال�� في أر�ع ع�ل�ات هي

ل وال�ســائل ال�ـي ت�ـاع� م�لقـي الــ�� فـي فه�ـه وم�اولـة رصــ� مـا خفـي ف�ـه، و��ــا هـ�ه أبـ�ز الع�امـ

ذ��نـا فــإن هــ�ه ال�ســائل ن�ــ��ة ق�اًســا ل�جهــة ن�ـ� ال�ــاح��� ���ــ� وجــ�ه ال��ل�ــل لــ�یه�؛ ألن ال��ــ� ی�علــ� 

ل��ضــ�ع �ــال�وا�� ال�ع���ــة وال�الل�ــة، م�ــا ی�ــ�� االخــ�الف فــي رؤ�ــة هــ�ه العالقــة أو هــ�ا ال�أو�ــل، أو هــ�ا ا

ب�صفه مل�ً�ا �ارًزا لفه� ال��، م� ���� ر�� ال��لـة األولـى �ال�ان�ـة، م�ـا �فـ�ض وجـ�ه عالقـات مع���ـة 

  . م���ة ت�عله �ق�م ب��� ال�لقة ال�فق�دة

 

  : ال��� وال��اس�ة فى س�رة ی�سف:ال���ر ال�اني

الق�آنـي ال�ع�ـ�ة، الـ��  �ع� عل� ال��اس�ة م� أه�  عل�م الق�آن ال�ي تع�� ال�ف�� علي تف�ـ�� الـ��

لــه وجــ�ه إع�از�ــة ع�یــ�ة ��ــ�ه�ة ذات ج�انــ� ت�مــي �ال�ــعاع مــ� جهــات شــ�ى؛ وهــ�ا العلــ� �ع���ــا علــي رد 

م�اع� ال�����ق�� �أن الق�آن ال���� غ�� م��ا�� األج�اء في مع�� س�ره؛ وق� أولى عل�ائ�ا ال��ام ه�ا العل� 

فقــ� افــ�دوا لــه م�لفــات م�ـ� ب�ا�ــة القــ�ن ال�ــادس اله�ــ��؛ وقــ� ع�ا�ـة فائقــة فــي ��ــ� ال�ف�ــ�� وعلـ�م القــ�آن، 

فـي سـ�رة ی�سـف واسـ�عان بهـ�ا العلـ� إلث�ـات هـ�ا ) ال�ـ�ا�� الـ�اللي(ت�لى ه�ا ال��� إ��اح �اه�ة  ال��� 

ال��ا�� ب�� آ�ات ال��رة ال����ة، ل�ا ع�ف ع� عل� ال��اس�ة وفائ�ته في تف�ـ�� القـ�آن ال�ـ���، ف�ـ�  أوجـه 

،   }٨٢:ال��اء {}ول� �ان م� ع��غ�� هللا ل�ج�وا ف�ه اخ�الفا ����ا  {:ز أنه م��اس� ��ا قال تعالىاإلع�ا

ومــ� ه�ــا ن��ــ� أن ن�أمــل فــي ســ�رة ی�ســف ���ــا عــ� أوجــه ال��اســ�ة ال�ــي ت�ضــح ال��ــ�  بــ�� آ�ــات ال�ــ�رة 

� م�اســ�ة أول ال�ــ�رة ال����ــة ال����ــة، ثــ� م�اســ��ها لل�ــ�رة ال�ــي ق�لهــا، ثــ� م�اســ��ها لل�ــ�رة ال�ــي �عــ�ها، ثــ

��ات��ها، وح�� ال��رج ب�� م�ض�عات ال��رة وارت�ا� أح�اث الق�ة ال����رة فـي ال�ـ�رة ال����ـة �ع�ـها  

  :ب�ع�، ل��ه� ال��� وح�ة ال��ض�ع، و�ح�ام ال�����، وت�ادق ال�ع�ى، ونف�ل ل�ل� ��ا یلي
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  : ال�ع� �ع�ها ال��� وم�اس�ة س�رة ی�سف مع س�رة ه�د ق�لها ومع س�رة

  : م�اس�ة س�رة ی�سف مع س�رة ه�د ) أ(

ت�ــ�� ســ�رة هــ�د ال����ــة ســ�رة ی�ســف فــي ت�ت�ــ� ال��ــ�ف ال�ــ���، ��ــا أن �ــال ال�ــ�رت�� نــ�ال 

م�ـ�ال����، وه�ــا ق��ـ����، ��ــا أنه�ـا م�قــار���� فـي عــ�د اآل�ـات ف�ــ�رة هـ�د ت��ــ� عـ� ســ�رة ی�سـف اث��ــا 

  :ه ال��ه أو ال�قار�ة؛ وم�هاع�� آ�ة، ��ا أن ب��ه�ا الع�ی� م� أوج

ذ��ت س�رة ه�د ق�ة س��نا إب�اه��، وذ��ت س�رة ی�سف ق�ـة أحفـاده، ��ـا ورد ف�هـا اسـ� إبـ�اه��  - 

أك�ــ� مــ� مــ�ة، و��ــ� إبــ�اه�� فـــي ســ�رة هــ�د ب�عقــ�ب، الــ�� تـــ�ور ح�لــه هــ� و���ــه أحــ�اث ســـ�رة 

 . ی�سف

أ�ً�ـا فـي سـ�رة ی�سـف فف�هـا ق�ـة ك�ا ن�� فـي سـ�رة هـ�د ق�ـة نـ�ح عل�ـه ال�ـالم مـع اب�ـه، وهـ�ا  - 

�عق�ب مع أب�ه، ل�� مع الفارق ب�� الق����، فاب� ن�ح قال أنـه سـ����ى �ق�ـة ال��ـل وهـ� �ـال�، 

وأمــا ی�ســف الــ�� ألقــى فــي قــاع ال�ــ� و�ــان م�ل�ًمــا، فالــ�� �لــ� ال��ــاة هلــ�، والــ�� ُ�لــ� لــه 

 . الهالك ن�ا

َواْصـِ�ْ� َفـِإنَّ �ََّ َال : "ى ال�ـ��، فقـال تعـالىجاء في سـ�رة هـ�د و��سـف نفـ� ال���ـة أو الـ�ع�ة إلـ - 

" َوَ�ْ�ـــِ�ْ� َفـــِإنَّ �ََّ َال ُ�ِ�ـــ�ُع َأْجـــَ� اْلُ�ْ�ِ�ـــِ���َ "، وقـــال تعـــالى }١١٥: هـــ�د{" ُ�ِ�ـــ�ُع َأْجـــَ� اْلُ�ْ�ِ�ـــِ���َ 

 . }٩٠: ی�سف{

أمـــا عـــ� م�ـــان ال�ـــ�ث، فـــإن ���ـــ� مـــ� ق�ـــ� ســـ�رة هـــ�د ��ـــ�� بـــ�� فل�ـــ��� وم�ـــ�، و�ـــ�ل�  - 

 . � ی�سفق�

اْلَ�ـ�ُّ " اْلَ�ـ�ُّ َوَمْ�ِعَ�ـٌة َوِذْ�ـَ�� ِلْلُ�ـْ�ِمِ��َ� : "أما خات�ة س�رة ه�د ف�ان وصـف لق�ـ� ال�ـ�رة �أنـه - 

، وفـي خ�ــام ســ�رة ی�ســف وصـف للق�ــ� الق�آنــي الــ�� }١٢٠: هــ�د{" َوَمْ�ِعَ�ـٌة َوِذْ�ــَ�� ِلْلُ�ــْ�ِمِ���َ 

ٍء َوُهـً�� َوَرْحَ�ـًة َما َ�اَن َحِ�یً�ا ُ�ْفَ�َ�� َولَ : "ت����ه �أنه
ْ
ِ�ْ� َتْ�ِ�یَ� الَِّ�� َبْ�َ� َیَ�ْ�ِه َوَتْفِ��َل ُ�ّلِ َشـي

 .}١١١: ی�سف{" ِلَقْ�ٍم ُیْ�ِمُ��نَ 

 . أ�ً�ا ت�اف� ال��رت�� ب��� اآلخ�ة في آل �ل م�ه�ا - 
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 . ووج�نا في خ�امه�ا ذ�� ال���ات واألرض - 

ــًة َواِحــَ�ًة َوَال َیَ�اُلــ�َن ُمْ�َ�ِلِفــ��َ َوَلــْ� َشــاَء رَ "�قــ�ل هللا تعــالى فــي خ�ــام ســ�رة هــ�د  -  " �ُّــَ� َلَ�َعــَل ال�َّــاَس ُأمَّ

، وفي س�رة ی�سف م�ه� م� ه�ا االخ�الف وقع ب�� األخ�ة ال�ی� �ف��ض أن ���ن�ا }١١٨: ه�د{

 . م�تلف��، و���ن�ا أ�ع� ال�اس م� ال�الف، فه�ا تأك�� على ال��اس�ة ب�� ال��رت��

َأَرَأْیـُ�ْ� : "د ما ورد على ل�ان ال�سل أن �ل ن�ي م�ه� على ب��ة م� ر�ه نـ�حجاء أ�ً�ا في س�رة ه�  - 

، و�قـ�ل صـالح }٥٣: ه�د{" َقاُل�ا َ�ا ُه�ُد َما ِجْ�َ�َ�ا ِبَ��َِّ�ةٍ " ، }٨٨: ه�د{" ِإْن ُ�ْ�ُ� َعَلى َب�َِّ�ٍة ِمْ� َر�ِّي

ــ ه تعــالى فــي ســ�رة ی�ســف نفــ� ال�ل�ــة ال�ــي قالهــا أخــ�ه نــ�ح، و�ــ�ل� شــع��، ومــا أشــ�ه هــ�ه �ق�ل

ِ َعَلى َ�ِ��َ�ةٍ : "م�ا�ً�ا خات� ال��سل�� ِ َعَلى َ�ِ��َ�ةٍ " َأْدُع� ِإَلى �َّ  .}١٠٨: ی�سف{" َأْدُع� ِإَلى �َّ

َوِ�نَّـا َلَ�ـَ�اَك ِف�َ�ـا َضـِع�ًفا : "ك�ا أنه ه�اك ش�ه ب�� ق�ة شع�� مع ق�مه في س�رة هـ�د حـ�� قـال�ا لـه - 

، ف�ان�ا األذلـة وهـ� الع��ـ�، وق�ـة ی�سـف }٩١: ه�د{" َ�َجْ�َ�اَك َوَما َأْنَ� َعَلْ�َ�ا ِ�َعِ���ٍ َوَلْ�َال َرْهُ�َ� لَ 

ــــ�ُه َأْرًضــــا: "مــــع أخ�اتــــه ثــــ� �ــــان هــــ� الع��ــــ� �عــــ� أن �ــــان } ٩:ی�ســــف{" اْقُ�ُلــــ�ا ُی�ُســــَف َأِو اْ�َ�ُح

 . ال����عف ب��ه�

ي الف��حات اإلله�ة وم�اسـ� ال�أو�ـل وفي ال��اس� ب�� خات�ة س�رة ه�د وفات�ة س�رة ی�سف قال ف - 

 . ع� ال�هاب

ذ�ــ�ت هــ�ه } ١٢٠: هــ�د{" َوُ�ــال� َنُقــ�ُّ َعَلْ�ــَ� ِمــْ� َأْنَ�ــاِء ال�ُُّســلِ : "ول�ــا خ��ــ� ســ�رة هــ�د �ق�لــه تعــالى

ال��رة �ع�ها ألنها م� أب�اء ال�سل، وق� ذ�� أوًال ما لقى األن��اء م� ق�مه�، وذ�� في ه�ه ما لقـى ی�سـف 

اته ل�عل� ما قاس�ه م� أذ� األجان� واألقارب ف���ه�ا أث� ال��اس�ة، وال�ق��د ت�ل�ة ال��ي صلي هللا مع أخ� 

"عل�ه وسل� ��ا القاه م� أذ� األقارب واأل�اع�
)٢٩(

.  
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  : م�اس�ة س�رة ی�سف مع س�رة ال�ع� ) ب(

ب�ـ� أن سـ�رة ت��ا�ه س�رة ال�عـ� مـع سـ�رة ی�سـف فـي اف��احه�ـا ف�اله�ـا ی�ـ�أ �ـال��وف ال��ق�عـة،  - 

: ال�عــ�{" آل�ــ�"ال�عــ� ت���ــ� ب��ــادة حــ�ف ال�ــ�� علــى مــا فــي حــ�وف ســ�رة ی�ســف، فهــي مف���ــة بـــ 

١{ .  

ث� ن�� في س�رة ال�ع� أنها أ�لق� ال��ـاب عـ� ال�صـف، ب���ـا وصـف�ه سـ�رة ی�سـف �ـال����، قـال  - 

ِ�َل ِإَلْ�ــَ� ِمــْ� َر�ِّــَ� اْلَ�ــ�ُّ َوَلِ�ــ�َّ َأْكَ�ــَ� آل�ــ� ِتْلــَ� َآَ�ــاُت اْلِ�َ�ــاِب َوالَّــِ�� ُأْنــ: "تعــالى فــي أول ســ�رة ال�عــ�

، ث� ب�أت س�رة ال�ع� �ع� ذل� في ع�ض م�اه� ��ن�ة عـ� ال���عـة }١: ال�ع�{" ال�َّاِس َال ُیْ�ِمُ��نَ 

ـــَ�اَواِت ِ�َغْ�ـــِ� َعَ�ـــٍ� َتَ�ْوَنَهـــ: "مــ� األرض إلـــى ال�ـــ��ات، حـــ�� قـــال هللا تعـــالى ا ثُـــ�َّ �َُّ الَّــِ�� َرَفـــَع ال�َّ

ُل اْآلَ�َ  ْ�َ� َواْلَقَ�َ� ُ�لٌّ َ�ْ�ِ�� ِألََجٍل ُمَ���ى ُیَ�بُِّ� اْألَْمَ� ُ�َفّ�ِ َ� ال�َّ اِت َلَعلَُّ�ْ� اْسَ�َ�� َعَلى اْلَعْ�ِش َوَس�َّ

ــْ� ُت�ِقُ�ــ�نَ   َوُهــَ� الَّــِ�� َمــ�َّ : "، ثــ� �قــ�ل هللا تعــالى م�ــ��ً�ا فــي وصــف ال���عــة}٢: ال�عــ�{" ِبِلَقــاِء َر�ُِّ�

 َوَأْنَهاًرا َوِمْ� ُ�ّلِ ال�ََّ�َ�اِت َجَعَل ِف�َها َزْوَجْ�ِ� اْثَ�ْ�ِ� ُ�ْغِ�ـي اللَّْ�ـ
َ
َل ال�ََّهـاَر ِإنَّ اْألَْرَض َوَجَعَل ِف�َها َرَواِسي

ــُ�ونَ  ِلــَ� ِإنَّ ِفــي ذَ : "، ثــ� خ��ــ� اآل�ــة ال�ــي تل�هــا �ق�لــه تعــالى}٣:ال�عــ�{" ِفــي َذِلــَ� َآلََ�ــاٍت ِلَقــْ�ٍم َیَ�َف�َّ

  .}٤:ال�ع�{" َآلََ�اٍت ِلَقْ�ٍم َ�ْعِقُل�نَ 

إن هــ�ه االف��اح�ــة ال�ــي جــاءت فــي ســ�رة ال�عــ�، جــاءت م��ــ��ة وم��اســ�ة مــع مــا أوج�تــه خات�ــة  - 

ـــَ�اَواِت : " ســـ�رة ی�ســـف، فـــي إشـــارتها ال��ن�ـــة أ�ً�ـــا ع�ـــ�ما قـــال هللا تعـــالى َوَ�ـــَأیِّْ� ِمـــْ� َآَ�ـــٍة ِفـــي ال�َّ

وَن  ، وهــــ�ا �ع�ــــي أن أغلــــ� ال�ــــاس ال }١٠٥: ی�ســــف{" َعَلْ�َهــــا َوُهــــْ� َعْ�َهــــا ُمْعِ�ُضــــ�نَ َواْألَْرِض َ�ُ�ــــ�ُّ

ی�م��ن �ا� إال وه� م����ن، وتأتي س�رة ال�ع� في اف��اح��ها وتف�ـل م��ـل مـا ذ�ـ� فـي خات�ـة 

ِ�یَ� َلـُه َدْعـَ�ُة اْلَ�ـ�ِّ َوالَّـ: "س�رة ی�سف في ال��ی� ع� ش�ك ال�اس ال������، وذل� في ق�له تعالى

ْ�ـِه ِإَلـى اْلَ�ـاِء ِلَ�ْ�ُلـَغ َفـاُه َوَمـا ُهـ ٍء ِإالَّ َ�َ�اِسـِ� َ�فَّ
ْ
َ� ِبَ�اِلِغـِه َوَمـا َیْ�ُع�َن ِمْ� ُدوِنِه َال َ�ْ�ـَ�ِ��ُ��َن َلُهـْ� ِ�َ�ـي

ــَ�اوَ : "، ثـ� �قــ�ل هللا تعـالى}١٤: ال�عــ�{" ُدَعـاُء اْلَ�ـاِفِ��َ� ِإالَّ ِفــي َضـَاللٍ  اِت َواْألَْرِض ُقــْل َمـْ� َربُّ ال�َّ

َ�ِ�� اْألَْعَ�ـــى ُقـــِل �َُّ ُقـــْل َأَفاتََّ�ـــْ�ُتْ� ِمـــْ� ُدوِنـــِه َأْوِلَ�ـــاَء َال َ�ْ�ِلُ�ـــ�َن ِألَْنُفِ�ـــِهْ� َنْفًعـــا َوَال َضـــ��ا ُقـــْل َهـــْل َ�ْ�ـــ

ِ ُشـَ�َكاَء َخَلُقـ�ا َ�َ�ْلِقـِه َفَ�َ�ـاَ�َه اْلَ�ْلـُ� َعَلـْ�ِهْ� ُقـِل  َواْلَ�ِ��ُ� َأْم َهـْل َتْ�ـَ�ِ�� ال�ُُّلَ�ـاُت َوال�ُّـ�ُر َأْم َجَعُلـ�ا ِ�َّ

ارُ  ٍء َوُهَ� اْلَ�اِحُ� اْلَقهَّ
ْ
  . }١٦:ال�ع�{" �َُّ َخاِلُ� ُ�ّلِ َشي
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ِ ُشـَ�َكاَء ُقـْل َسـ�ُّ�ُهْ� : "وم� ذل� أ�ً�ا ق�له تعالى -  َأَفَ�ْ� ُهَ� َقاِئٌ� َعَلى ُ�ّلِ َنْفٍ� ِ�َ�ا َ�َ�َ�ْ� َوَجَعُل�ا ِ�َّ

ــَ� ِللَّــِ�یَ� َ�َفــُ�وا َمْ�ــُ�ُهْ� َوُصــَأْم  ــْ�ِل َبــْل ُز�ِّ ــُ� ِفــي اْألَْرِض َأْم ِ�َ�ــاِهٍ� ِمــَ� اْلَق وا َعــِ� ُتَ��ُِّ��َنــُه ِ�َ�ــا َال َ�ْعَل ُّ�

ِ��ِل َوَمْ� ُ�ْ�ِلِل �َُّ َفَ�ا َلُه ِمْ� َهادٍ    . }٣٣:ال�ع�{" ال�َّ

ِ ُشــَ�َكاءَ : "لـهف�ـ�ف جـ�اب ال�ــ�� واك�فـى ب�اللـة ال�ــ�اق عل�ـه وهــ� ق�  -  ع�ـ�وها معــه : أ�" َوَجَعُلـ�ا ِ�َّ

مــ� أصــ�ام وأنــ�اد وأوثــان، ف�ــل هــ�ه اآل�ــات ت�ــ�ف�� فــي وصــف ال�ــاس ال��ــ���� وال��ــاد� فــي 

شــ��ه�، وال�ف�ــ�ل أك�ــ� ع�ــ� االن�قـــال بــ�� آ�ــات ســ�رة ال�عــ� ل�ـــا جــاء م��ــًال فــي ســ�رة ی�ســـف 

  . ال�ا�قة لها في ال��ت��

َوَمـا َأْرَسـْلَ�ا : "ل�قارب أ�ً�ـا مـا جـاء فـي خـ�ات�� سـ�رة ی�سـف فـي ق�لـه تعـالىوم� ص�ر ال��اكلة وا - 

  .}١٠٩: ی�سف{..." ِمْ� َقْ�ِلَ� ِإالَّ ِرَجاًال ُن�ِحي ِإَلْ�ِهْ� ِمْ� أَْهِل اْلُقَ�� 

َ�ــا َلُهــْ� َأْزَواًجــا َوَلَقــْ� َأْرَســْلَ�ا ُرُســًال ِمــْ� َقْ�ِلــَ� َوَجَعلْ : "ومــا جــاء فــي خــ�ات�� ســ�رة ال�عــ� فــي ق�لــه تعــالى - 

�َّةً    .}٣٨: ال�ع�{" َوُذرِّ

: ی�سـف{" وال ُیَ�دُّ َ�ْأُسَ�ا َعـِ� اْلَقـْ�ِم اْلُ�ْ�ـِ�ِم��َ : "وأ�ً�ا ما ورد في نها�ة س�رة ی�سف في ق�له تعالى - 

ــَ� ِلُ�ْ�ِ�ــهِ : " شــ��ه ��ــا جــاء فــي أواخــ� ســ�رة ال�عــ� فــي ق�لــه تعــالى} ١١٠ َوُهــَ�  َ��َُّ َ�ْ�ُ�ــُ� َال ُمَعقِّ

ـــْ�ِلِهْ� َفِللَّـــِه اْلَ�ْ�ـــُ� َجِ��ًعـــا* َســـِ��ُع اْلِ�َ�ـــاِب  ـــِ�یَ� ِمـــْ� َق ، ألـــ�� هـــ�ا }٤٢-٤١: ال�عـــ�{" َوَقـــْ� َمَ�ـــَ� الَّ

  . م�اس�ة أ�ً�ا ب�� خ�ات� ال��رت��

ك�ا ن�� في خ�ام س�رة ی�سف ح�ی� ع� إح�ان هللا إلى ی�سف ��ن ی�سف م� ال������، فهـ�  - 

ِإنَُّه َمْ� َی�َِّ� َوَ�ْ�ِ�ْ� َفِإنَّ �ََّ َال ُ�ِ��ُع َأْجَ� : "إخ�ته �ال���ى �ق�ل هللا تعالى م� ص�� ودفع إساءة

َوالَِّ�یَ� َصَ�ُ�وا اْبِ�َغاَء َوْجِه َر�ِِّهْ� : "، وفي س�رة ال�ع� �ق�ل ال��لى ع� وجل}٩٠:ی�سف{" اْلُ�ْ�ِ�ِ���َ 

ـَالَة َوَأْنَفُقـ�ا ِم�َّـا رَ  ارَوَأَقـاُم�ا ال�َّ ـ�َِّ�َة ُأوَلِ�ـَ� َلُهـْ� ُعْقَ�ـى الـ�َّ " َزْقَ�ـاُهْ� ِسـ��ا َوَعَالِنَ�ـًة َوَ�ـْ�َرُءوَن ِ�اْلَ�َ�ـَ�ِة ال�َّ

 }٢٢:ال�ع�{

إن م�ـــ�ر أحـــ�اث ســـ�رة ی�ســـف یـــ�ور حلـــ� تغ�ـــ� نف�ـــي �ـــ�أ علـــى ش��ـــ�ات الق�ـــة، خ��ًصـــا  - 

وجـاء مـا ��ـا�ه ذلـ� فــي إخ�تـه؛ ح�ـ� تغ�ـ� مـ� ال��قـف العـ�ائي إلـى ال�ــع�ر �ال�ـ�م ت�ـاه أخـ�ه�، 
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ـــال ال�ـــ�لى جـــل شـــأنه ـــ�ما ق ـــا ِ�َأْنُفِ�ـــِه�ْ : "ســـ�رة ال�عـــ� ع� ـــُ�وا َم ـــْ�ٍم َح�َّـــى ُ�َغ�ِّ ـــا ِ�َق ـــُ� َم " ِإنَّ �ََّ َال ُ�َغ�ِّ

 .}١١:ال�ع�{

  : ال��� وم�اس�ة ب�ا�ة س�رة ی�سف مع خات��ها

ع�ـ� ال�ـ�رة فـي خات��هـا مـا اب�ـ�أت ت: "وفي م�اس�ة ب�ا�ة ال��رة مع خات��ها �ق�ل الـ����ر دمحم ال�هـي

ِتْلـَ� َآَ�ـاُت اْلِ�َ�ـاِب : " �ه في أولهـا، فقـ� بـ�أت �ـالق�آن م��ـ�ة أنـه ت���ـل مـ� هللا وأنـه جلـي واضـح ف��ـا یـ���ه

، وخ��ـ� �ـالق�آن نف�ـه، م��ـ�ة صـ�قه ووح�ـه }١،٢: ی�سـف{" ِإنَّا َأْنَ�ْلَ�اُه ُقْ�َآًنا َعَ�ِ���ا َلَعلَُّ�ْ� َتْعِقُل�نَ * اْلُ�ِ��ِ� 

م� ع�� هللا، وت�افقه مع ال�سالة اإلله�ة القائ�ة ع�� ن�وله، وتف��له ل�ل شيء جاء �ه، و�األخ� ما جاء 

ءٍ  َما َ�اَن َحِ�یً�ا ُ�ْفَ�َ�� َوَلِ�ْ� َتْ�ِ�یَ� الَِّ�� َبْ�َ� َیَ�ْ�هِ : "في وح�ة األل�ه�ة وع�ادة هللا وح�ه
ْ
" َوَتْفِ�ـ�َل ُ�ـّلِ َشـي

" َوُهــــً�� َوَرْحَ�ــــًة ِلَقــــْ�ٍم ُیْ�ِمُ�ــــ�نَ : "، ثــــ� زادت فــــي ال��ــــام ت�لفــــة �اله�ا�ــــة وال�ح�ــــة ل�ــــ� آمــــ�}١١١:ی�ســــف{

}١١١:ی�سف{
)٣٠(

.  

وه�ــ�ا ی��افــ� ال��لــع وال��ــام فــي ال�ــ�رة، ��ــا ت�افــ� : "و�قــ�ل �عــ� ال�ف�ــ��� عــ� م�لــع ال�ــ�رة 

، وت�ــئ ال�عق��ــات فــي أول الق�ــة وآخ�هــا، و�ــ�� ث�ا�اهــا، م��اســقة مــع م�ضــ�ع ال��لــع وال��ــام فــي الق�ــة

الق�ــة، و���ــ� أدائهــا، وع�ارتهــا �ــ�ل�، ف��قــ� الهــ�ف الــ�ی�ي �ــامًال، وت�قــ� ال�ــ�ات الف��ــة �املــة، مــع 

"ص�ق ال�وا�ة، وم�ا�قة ال�اقع في ال��ض�ع
)٣١(

.  

ال��ام م� ن�ع خاص ی�ف� مع الق�ة في  أما ق�ة ی�سف ف�ان ف�ها ت�اف� في: "وع� ال��ام ف�ق�ل

االب�ــ�اء، فقــ� بــ�أت الق�ــة ب�ؤ�ــا ی�ســف ف���ــ� ب��قــ� هــ�ه ال�ؤ�ــا، وســ��د إخ�تــه لــه وأب��ــه، ولــ� ��ــ� 

خ��ة وراء ه�ا ��ا فعل� ال��راة، ألن الغ�ض ال�ی�ي ق� ت�ق�، وت�ق� معه للق�ة أج�ل خ�ام، وه� خ�ـام 

"وافعي، وخ�ام دی�ي، وخ�ام ف�ي في آن
)٣٢(

.  

: ی�سـف{" َوَمـا ُ�ْ�ـَ� َلـَ�ْیِهْ� ِإْذ َأْجَ�ُعـ�ا َأْمـَ�ُهْ� َوُهـْ� َ�ْ�ُ�ـُ�ونَ : "ك�ا ن�� أن ه�اك ت�اف� ب�� ق�لـه تعـالى

}٣:ی�سف{" َوِ�ْن ُ�ْ�َ� ِمْ� َقْ�ِلِه َلِ�َ� اْلَغاِفِل��َ : "، وق�له تعالى في أول ال��رة}١٠٢
)٣٣(

 .  

ـاِئِل��َ َلَقـ: "و��ل� ق�له تعالى في أول ال�ـ�رة ی��اسـ� } ٧:ی�سـف{" ْ� َ�ـاَن ِفـي ُی�ُسـَف َوِ�ْخَ�ِتـِه َآَ�ـاٌت ِلل�َّ

  .}١١١: ی�سف{" َلَقْ� َ�اَن ِفي َقَ�ِ�ِهْ� ِعْ�َ�ٌة ِألُوِلي اْألَْلَ�ابِ : "مع آخ� أ�ة في ال��رة في ق�له تعالى
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ز� رح�ـة هللا فـي أما ما ق�ـل فـي ��ـ� ال�ف�ـ�� حـ�ل م�اسـ�ة أول سـ�رة ی�سـف مـع خات��هـا، قـال الـ�ا

" لقــ� �ــان: "ثــ� ذ�ــ� فــي آخ�هــا" َنْ�ــُ� َنُقــ�ُّ َعَلْ�ــَ� َأْحَ�ــَ� اْلَقَ�ــ�ِ " ذ�ــ� فــي أول ال�ــ�رة : "تف�ــ��ه ال���ــ�

  . ���� أنه ���ل م�ها الع��ة ومع�فة ال���ة والق�رة

م ال��اد ق�� ال�سل ألنه تق�: وال��اد م� ق��ه� ق�ة ی�سف و�خ�ته وأب�ه، وم� ال�اس م� قال

في الق�آن ذ�� ق�� سائ� ال�سل ،إال أن األولى أن ���ن ال��اد ق�ة ی�سف عل�ه ال�الم
)٣٤(

.  

، وهـ�ه اآل�ـة "َلَقْ� َ�اَن ِفي َقَ�ِ�ـِهْ� ِعْ�ـَ�ةٌ : "وق�ل في تف��� ال����� وال����� في تف���ه لآل�ة ال����ة

ف��ـا سـ�اه هللا أح�ـ� الق�ـ� " ْحَ�ـَ� اْلَقَ�ـ�ِ َنْ�ـُ� َنُقـ�ُّ َعَلْ�ـَ� أَ : "نا��ة إلى ق�له تعالى في أول ال��رة

"في أول ال��رة نفى ع�ه االف��اء في ه�ه اآل�ة
)٣٥(

.  

ِألُوِلـي "فـي اآل�ـة ال�ان�ـة و�ـ�� " َلَعلَُّ�ْ� َتْعِقُل�نَ "وع��ما ن�ق� ال��� في ال��رة ال����ة ن�� ال��ا�� ب�� 

،و��جـع ال�ـ�� " َقَ�ِ�ـِهْ� ِعْ�ـَ�ةٌ "فـي اآل�ـة ال�ال�ـة و�ـ�� " �ِ َأْحَ�ـَ� اْلَقَ�ـ"في اآل�ـة األخ�ـ�ة، و�ـ�� " اْألَْلَ�ابِ 

فــي ال�ــ�ا�� الــ�اللي الــ�� ��ــ�ه�ف آ�ــات ال�ــ�رة ال����ــة أن �عــ�د القــار� �ف�ــ�ه إلــى نق�ــة ال�ــ�ء ،و�عــ�� 

  . أح�اث الق�ة م� �ع�، و��أملها ح�ى ت�سخ في نف�ه م�اد� ال ت��ع�ع

  :سفال��� وح�� ال��رج وال��ل� فى س�رة ی� 

ال��ل�، ونع�ي �ه االن�قال م�ا ُش�ِّ�َ : "�ق�ل ال��خ ع�� ال��عال ال�ع���
)٣٦ (

ال�الم �ه م� ت���� 

أو غ��ه
)٣٧(

إلى ال�ق��د مع رعا�ة ال�الئ�ة ب��ه�ا 
)٣٨(

؛ ألن ال�امع ���ن م��قً�ا لالن�قال م� ال����� إلـى 

ال�ــامع، وأعــان علــى إصــغائه إلــى مــا ال�ق�ــ�د ��ــف ��ــ�ن، فــإذا ح�ــً�ا مــ�الئ� ال�ــ�ف��؛ حــ�َّك مــ� ن�ــا� 

"�ع�ه، و�ن �ان ��الف ذل�؛ �ان األم� �الع��
)٣٩(

.  

ومـ� األب�ـات ال�ـي ت�لـ� بهـا قائل�هـا إلـى ال�عـاني ال�ـي أرادوهـا مـ� مـ��ح، أو : "و�ق�ل اب� ��ا��ا

 ه�ــاء، أو اف��ــار، أو غ�ــ� ذلــ�، ول�فــ�ا فــي صــلة مــا �عــ�ها بهــا ف�ــارت غ�ــ� م�ق�عــة ع�هــا، مــا أب�عــه

"ال���ث�ن م� ال�ع�اء دون م� تق�مه�، ألن م�ه� األوائل في ذل� واح�
)٤٠(

.  
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ال �قـع ف�ـه ألنـه �قـع فـي الغالـ� م��لًفـا، : وق� اخ�لف ال�الغ��ن فـي وقـ�ع الـ��ل� فـي القـ�آن، فق�ـل

  . إنه �قع في الق�آن: والق�آن ال ت�لف ف�ه، وق�ل

الـ� ِتْلـَ� : "في سـ�رة ی�سـف، فـي ق�لـه تعـالىحق�قة ن�� ح�� ال��رج أو ح�� ال��ل� جلً�ا واضً�ا 

َنْ�ُ� َنُقـ�ُّ َعَلْ�ـَ� َأْحَ�ـَ� اْلَقَ�ـِ� ِ�َ�ـا َأْوَحْ�َ�ـا * ِإنَّا َأْنَ�ْلَ�اُه ُقْ�َآًنا َعَ�ِ���ا َلَعلَُّ�ْ� َتْعِقُل�َن * َآَ�اُت اْلِ�َ�اِب اْلُ�ِ��ِ� 

ِإْذ َقاَل ُی�ُسـُف ِألَِب�ـِه َ�ـا َأَبـِ� ِإّنِـي َرَأْیـُ� َأَحـَ� َعَ�ـَ� َ�ْ�َ�ً�ـا * َلِ�َ� اْلَغاِفِل�َ�  ِإَلْ�َ� َهَ�ا اْلُقْ�َآَن َوِ�ْن ُ�ْ�َ� ِمْ� َقْ�ِلهِ 

ْ�َ� َواْلَقَ�َ� َرَأْیُ�ُهْ� ِلي َساِجِ�ی�َ    . }٤-١:ی�سف{" َوال�َّ

إن م�ض�ع ال��رة ه� ق�ة س��نا ی�سف، وق� اف���ها ب��� الق�آن، ث� ت�لـ� إل�هـا هـ�ا الـ��ل�، 

وان�قل إلى ما �الئ� الق�آن وه� ن�وله ووضعه، وما ����ه ه�ا الق�آن م� ق�� األن��اء وال�سل ال�الف��، 

ف��� ال��ل� أو ال��رج ه�ا ُ�ع� م� ال����ات ال���ع�� ال�ع���ة إذا أنه ل� ی�ت ��ا �ع�ه ف�ـأة مـ� غ�ـ� 

لق�ــة فــي ال�ــ�رة ال����ــة م��ا��ـــة ق�ــ�، بــل ر��ــه ��ــا ق�لــه مع��ً�ــا أ� أنــه جعــل االن�قــال بــ�� أحــ�اث ا

وم��اسقة ���ات العق� ال���ل�ل، وه�ا دون أ� ت�لف، ��ا أشار �ع� ال�الغ���؛ وحق�قة الق�آن ل� ی�ـ�ك 

  . وادً�ا م� أود�ة ال�الغة إال أخ� م�ه ب����

مـ� ون�ل� م� ذل� أن الق�آن �الم هللا ول�� �الم ��� على اإل�الق، أن عقًال ���ً�ا مه�ـا أوتـى 

القــ�ة ،وال�فــ�، واألح�ـــام ال ��ــ���ع أن یـــ��� م�ضــع فقـــ�ة مــ� �ــالم ســـاب� م�ــى عل�ـــه ســ��ات ���لـــة، 

ل��عها في م�انها، ���� تل��� مع سا�قاتها والحقاتها في اللف� وال�ع�ى وال��اق، ول� أن عقًال أتق� ذلـ� 

  . في حالة واح�ة، فل� �����ع أن ����ه في حاالت ����ة

ال��ــ� بــ�� آ�ــات ال�ــ�رة ال����ــة م��لً�ــا فــي ح�ــ� تــ�رج ســ�د اآل�ــات ور��هــا ر�ً�ــا و�هـ�ا فقــ� ت�قــ� 

  . مع��ً�ا دون ت�لف؛ م�ا أضفى عل�ها ح�ً�ا ول�ًفا ب��ًعا

  : ال��� وال��اء الف�ي والق��ي فى س�رة ی�سف

 جاءت ق�ة ی�سف مف�لة م� ب�ای�ها وح�ى نهای�ها، وه�ا ال�ف��ل مق��د ل���� رب الع�ة ال�حى

وال�سـالة، ��ـا أن لهــ�ه ال�ف�ـ�الت ق���هــا ال�ی��ـة فـي الق�ــة؛ لـ�ا فــاألم� �ق��ـى ع�ـ� دراســة سـ�رة ی�ســف 

  . ال�ق�ف ع�� �ل آ�ة بل �ل �ل�ة إلب�از دورها ال�ی�ي وق���ها الف��ة
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إن ق�ـــة ی�ســـف ت��ـــل ال��ـــ�ذج ال�امـــل ل�ـــ�هج اإلســـالم فـــي األداء الف�ـــي : "�قـــ�ل �عـــ� ال�ف�ـــ���

ومـــع أن ... ا ت��ـــل ال��ـــ�ذج ال�امـــل لهـــ�ا ال�ـــ�هج فـــي األداء ال�ف�ـــي، والعق�ـــ��، وال���ـــ�� للق�ـــة، �قـــ�ر مـــ

ال�ـــ�هج الق�آنـــي واحـــ� فـــي م�ضـــ�عه وأداتـــه، إال أن ق�ـــة ی�ســـف ت�ـــ�و و�أنهـــا ال�عـــ�ض ال����ـــ� فـــي 

�املــة ال�ــل��ة ال��" ال�اقع�ــة"ومــع اســ��فاء الق�ــة ل�ــل مالمــح .عــ�ض هــ�ا ال�ــ�هج مــ� ال�اح�ــة الف��ــة لــألداء

وخ�ائ�ها في �ل ش���ة وفي �ل م�قف وفي �ـل خال�ـة، فإنهـا ت��ـل ال��ـ�ذج ال�امـل ل�ـ�هج اإلسـالم 

في األداء الف�ي للق�ة، ذل� األداء ال�ادق ال�ائع ���قه الع��� وواقع��ه ال�ل��ة، ال�ـ�هج الـ�� ال یه�ـل 

ل ��ـ��ه ال�اقع�ـة �ال��ـ��قع الـ�� خل�ة ��ـ��ة واقع�ـة واحـ�ة، وفـي ال�قـ� ذاتـه ال ی��ـئ م�ـ��قًعا مـ� ال�حـ

وقــ� أل�ــ� الق�ــة �ــأل�ان مــ� ال�ــعف ال��ــ��، ودون أن تــ�ّوِر أ� ت�و�ــ� .أن�ــأته ال�اقع�ــة الغ���ــة ال�اهل�ــة

في ت���� ال�ف� ال����ة ب�اقع��ها ال�املة في ه�ه ال��اقف، ودون أن تغفل أ�ـة ل��ـة حق�ق�ـة مـ� ل��ـات 

"ال�ف� أو ال��اقف
)٤١(

.  

�ي والق��ي ع�اص� في س�رة ی�سف، ول�� ق�ل ذ�� ه�ه الع�اص� ��� أن نل�ـح إلـى ولل��اء الف

ع�ــ�د ق�ــة ی�ســف، و���ــح هــ�ا الع�ــ�د جلً�ــا، والــ�� تقــ�م عل�ــه ق�ــة ی�ســف فــي ذلــ� ال�ؤ�ــا ال�ــي رآهــا 

ــه تعــالى ــي َرَأْیــُ� : " ی�ســف عل�ــه ال�ــالم، وذلــ� فــي ق�ل ــِ� ِإّنِ َأَحــَ� َعَ�ــَ� َ�ْ�َ�ً�ــا ِإْذ َقــاَل ُی�ُســُف ِألَِب�ــِه َ�ــا َأَب

ْ�َ� َواْلَقَ�َ� َرَأْیُ�ُهْ� ِلي َساِجِ�ی�َ  ، وال�ل�ل على أن ه�ه ال�ؤ�ـا هـي ع�ـ�د الق�ـة أن تف�ـ��ها }٤:ی�سف{" َوال�َّ

جاء في نها�ة ال��رة ال����ـة و�ـ�� ال�ؤ�ـا وال�ف�ـ�� أحـ�اث، وحـ�ارات ،وش��ـ�ات م�لـ� ع�اصـ� الق�ـة، 

ال��ــ� بــ�� وقــائع الق�ــة فــي ال�ــ�رة ال����ــة، واآلن نعــ�د لع�اصــ� ال��ــاء وهــ�ا مــ� أَجــلَّ وأوضــح م�ــاه� 

  : الف�ي والق��ي في س�رة ی�سف؛ وهي �ال�الي

  : ال����ات، وت��عها، وت��رها )١(

وُتع� م� أه� ع�اص� الق�ة، ف����� ال����ة �عال�ها ال�ف�ي وال�ع�ر� شيء في غا�ة األه��ة؛ 

أروع ت�ـ��� أبـ�زت ف�ـه �ـل سـ�اتها وم��ناتهـا فـي �عـ�ها ال�ف�ـي، ح�� ص�رة الق�ة الق�آن�ة ش��ـ�اتها 

  . وه� ال�ع� األه� في ال����ة اإلن�ان�ة
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وق� ت��ع� ال����ات في ه�ه الق�ة، ف��ل� ش�ائح م��لفـة مـ� رجـال ،ون�ـاء، وأن��ـاء، وأسـ��اء 

�اث الق�ـــة، ش��ـــ�ات م���عـــة ت�ـــ�رت داخـــل أحـــ... وغ�ـــ� أســـ��اء، وعل�ـــة، وفقـــ�اء، وم�ـــاج��، و�لقـــاء

  . وتغ��ت س�اتها م� حال إلى حال، وه�ا ما أب�زته ه�ه الق�ة، واه��� �ه اه��اًما ���ً�ا

ی�ســف، و�عقــ�ب، و�خــ�ة ی�ســف، وش��ــ�ات : ش��ــ�ات رئ��ــة، م�ــل: وش��ــ�ات الق�ــة ق�ــ�ان

والف��ـات، ال�ـاه�، الـ�ارد، : الع��ـ�، وام�أتـه، وال�لـ�، ��ـا أنـه ه�ـاك ش��ـ�ات هام�ـ�ة، م�ـل: ثان��ة، م�ل

  . ون��ة ال��ی�ة، ومالء ال�ل�، وال��ذن

سـ�رة ی�سـف تهـ�� �عـ�ض ن�ـاذج ��ـ��ة، وت�ل�ـف إلـى ت�ـ��� ال��ـاع� : "�ق�ل الـ����ر دمحم خـا��

فــي تــ�فقها ال���عــي علــى ح�ــ� ال��اقــف، و���عــة ال��غ�ــ�ات ال�ف�ــ�ة �أســل�ب مع�ــ� فــي ��ــا��ه وع�قــه، 

في ال��ـــ�ن ���ـــاع�ه األب��ـــة ال��اشـــة، فـــ��� �أنـــه ال��ـــ�ذج وصـــ�ق ن��تـــه، و��ـــ�اء� ن�ـــ�ذج األب العـــا�

ال�ــادق ال�الــ� علــى مــ� الع�ــ�ر، فهــا هــ� ی�ســف �قــ� علــى أب�ــه رؤ�ــاه فــإذا ���ــاع� م��ــار�ة تفــ�� 

ـــ�اء� ن�ـــاذج األخـــ�ة ���ـــاع�ها ال�ـــادة، وقـــ� أح�ـــ�ا  ـــى ل�ـــان األب، ف�هـــا الع�ـــف، وف�هـــا ال�ـــ�ف، وت� عل

أرادوا أن ی��ل��ا م�ه، ون��ذج األخ العاقل ال�غل�ب على أم�ه، وه� �ع�ا�ف األب ت�اه ال�غ�� ی�سف ف

ال ��ــ���ع أن ��ــ�ج علــى إج�ــاع األخــ�ة ف�ل�ــأ إلــى ال��ایــل إلنقــاذ ی�ســف، ثــ� شــع�ر ال���ــع وقــ� أح�ــ�ا 

ب�أن�ــ� ال�ــ���، بــل و�ــال��� والهــ�ان ح���ــا اح��ــ� ی�ســف أخــاه فــي م�ــ� �عــ� أن أع�ــ�ا ألبــ�ه� العهــ� 

"أن ��اف��ا عل�ه وال���اق على
)٤٢(

.  

  :األح�اث وس��ها في ق�ة ی�سف )٢(

األح�اث هي الع��� ال�ـاني فـي الق�ـة �عـ� ال���ـ�ات، وت��ـ� الق�ـة الق�آن�ـة �ـأن األحـ�اث ف�هـا 

تقع على م��ح أوسع ����� م�ا تع�د ال���، وهي ال تقع في ف�اغ، بل ی��ت� عل�ها ال��اء الع�ل م� ال�� 

  . ةوضع ال��از�� الق�� لل��ا

واألحــ�اث م�هــا مــا ی��ــل ��ــ��ع ال��ــ�، وم�هــا مــا هــ� مــ� ت�ت�ــ� القــ�ر، و�ــأتي م��تً�ــا علــى مــا 

  . ص�ع� أی�� ال�اس إن خ�ً�ا ف��� و�ن شً�ا ف��
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والق�ــة م�الحقــة ال��ــاه� م��ار�ــة األحــ�اث علــى ���قــة القــ�آن فــي اإل��ــاز ال�ع�ــ�؛ ولــ�ل� فإنــ� 

  . وم��ًحا لألح�اث ج�یً�اواح� في �ل س�� تق��ً�ا ح�ًثا ج�یً�ا، 

واألهــ� ه�ــا ال�عــان� ال�ــ�ی� واالرت�ــا� ال�ث�ــ� بــ�� األحــ�اث، ف�ــل حــ�ث ��ــل�� إلــى الــ�� یل�ــه فــي 

  . تالح� ح�ى نها�ة الق�ة

ــــــــــف هللا   األحــــــــــ�اث فــــــــــي هــــــــــ�ه الق�ــــــــــة أحــــــــــ�اث عاد�ــــــــــة تقــــــــــع ل�ــــــــــل شــــــــــ�� : "�قــــــــــ�ل دمحم خل

��، ف��ــ�ن م�قفــه م�هــا م�قــف ی�ســف وفــي �ــل زمــان وم�ــان، ولــ�� ی�عــ� أن تقــع �ــل هــ�ه األحــ�اث ل�ــ

ح�ى حادثة ال��اودة، وال ت��غ�ب إال حالة إلقاء الق��� على وجه أب�ه وارت�اده ���ً�ا، ف�ل� ق� ت�ـ�ن مـ� 

  خ�ــــــــــــــــــــــــــــائ� األن��ــــــــــــــــــــــــــــاء، وأم��ــــــــــــــــــــــــــــة األحــــــــــــــــــــــــــــ�اث ه�ــــــــــــــــــــــــــــا م���ــــــــــــــــــــــــــــ�ة، فهــــــــــــــــــــــــــــي ح�ً�ــــــــــــــــــــــــــــا 

�، أو ب�ــــ� ب�ــــ� الع��ــــ�، أو ال�ــــ�: أرض فل�ــــ��� ال�ــــي �ــــان ��ــــ��ها �عقــــ�ب، وهــــي ح�ً�ــــا أرض م�ــــ�

"ال�ال
)٤٣(

.  

ونالح� أن أح�اث الق�ة ت�ـ�أ ب��ضـ�ح العقـ�ة ال�ئ��ـة لهـا م���لـة فـي حقـ� إخـ�ة ی�سـف عل�ـه ن�ـاج 

مالح�ــ�ه� ل�ــ� أبــ�ه� ل��ســف األخ األصــغ�، وهــ� لــ�ن مــ� ال�ع��ــ� الف�ــي الفــ�، فهــ� ��ــع القــار� ســ��ًعا 

�ا�ع الف� ال���� الـ�� ت�ـ�اخل ف�ـه وسـائل  أمام ال���لة ال�ئ��ة، و�����ذ على ان��اهه، وه� أ�ً�ا �أخ�

ال�لــ� ،وال�مــ�، وال���ــ�، واألمــاني ال���ــة مــ� جانــ� ی�ســف، وع�امــل ال�ــ�ف وال�ــ�ج� مــ� جانــ� �عقــ�ب 

ــا مــ� تعق�ــ�  ال��ــي، ثــ� ب�ا�ــة ال�ــ�ام�ة مــ� جانــ� األخــ�ة، وه�ــ�ا ت�عقــ� األحــ�اث مــ� ب�ا�ــة الق�ــة، وان�الًق

ش��ـــ�ة ی�ســـف، : ي ات�ـــاه واحـــ� مع��ـــ�ة علـــى ال���ـــ�ة األولـــىاألحـــ�اث تأخـــ� الق�ـــة فـــي ال��ل�ـــل فـــ

وم�ت��ة علـى م�ع�فـات م�ـ���ة أر�ـع لهـ�ه ال���ـ�ة، �ـان لهـا أثـ� فـي ت�ـ�ر األحـ�اث ل��ـ�ق�� �عـ� ذلـ� 

  . في خ� م��ق�� صاع�

إلقــاء ی�ســف فــي ال�ــ� وهــ� ق�ــة ال�ــ�ام�ة، وفــي ال�قــ� نف�ــه ب�ا�ــة ت�ــ�ل حاســ� فــي ح�ــاة : األول - 

  . قال م� ح�ان األب إلى ح�اة ال�ق ی�سف �االن�

ب�ع ی�سف لع��� م��، وتع�ضه ل���ة الف��ة واإلغ�اء، وتف�ـ�له ال�ـ�� علـى ال����ـة، : ال�اني - 

  . وفي ال��� ت���ف م�اه� ی�سف في تف��� ال�ؤ�ا
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  . ق�رته على تف��� أح�اث ال�ؤ�ا، لل������ أوًال، ث� ال�ل� ثانً�ا: ال�ال� - 

  . إل�ه م� أم� ال��ل�غ وال�سالة، ولق� ب�أ ذل� وه� في ال��� ق�امه ��ا عه�: ال�ا�ع - 

وعلى أث� خـ�وج ی�سـف مـ� ال�ـ�� ی��قـل إلـى خـ�ائ� األرض، ف�قـ�م �أم�هـا و��ـ�ف علـى ت�ـ��� 

ش��ن ال�ال وال����� في م��، و�أتي إخ�ته، ث� �فاوضه� على اس�ق�ام أ�ه، و��ها�ة الق�ة ی���ف رمـ� 

��ً�ــا فــي خــ�ائ� م�ــ�، ولقــاء األب �ــاالب�، ولــ� شــ�ل األســ�ة، و�ــال ال��ا�ــة ال�لــ�، فلقــ� أصــ�ح ی�ســف م�

وال�ها�ــة ت�ــ�� فــي خ�ــ�� م��از�ــة؛ م�ــا یــ�ل علــى ب�ــاء م��ــ�، وت�ــ��� مــ�ق�، وفــ� رائــع ســ�� زم�ــه، ومــا 

ی�ال ت���ل م� ح��� ح���
)٤٤(

.  

م��ً�ا ب�ض�ح دور ال��� ه��ا ن�� ارت�ا� �ل ح�ث �ال�� س�� �ال��اء تع��� ف�ه الل��ة على الل��ة، 

الق�ة ال�ي ق� ت��و غ���ة ل�� ح�� نف�ه في دائ�ة األس�اب وال����ات، ب�ـ� أن ) أح�اث(في ت�ا�� أج�اء 

  .اإل��ان ی�فع ه�ا االس�غ�اب، و��رع في القل� ال�ق��، وال�قة �ا� ،واال����ان إلى ع�له

� ع�یـ�ة مـ� ال�ـ�ار الـ�� یـ�ور بـ�� ل� ت��قف م�ـار األحـ�اث علـى سـ�دها فقـ�، بـل ن�ـ� فـي ج�انـ

أ��اف ال��ث، ف��ا�ة الق�ـة حـ�ار بـ�� األب واب�ـه، ثـ� حـ�ار آخـ� بـ�� إخـ�ة ی�سـف وأبـ�ه�، وحـ�ار ثالـ� 

ب�� ال��ارة ال�ی� ح�ل�ا ی�سف و�اع�ه و�ـ�� واردهـ�، وحـ�ار را�ـع بـ�� ی�سـف وامـ�أة الع��ـ�، ثـ� حـ�ار آخـ� 

، وح�ار آخ� ب�� ی�سف وال��اج��، وه��ا ن�� ح�ارات ع�ی�ة فـي ب�� ال�ل� وال���ة الالتي ق�ع� أی�یه�

  . م�اضع م��لفة؛ م�ا ُ�ْ�ِ�� أح�اث الق�ة ت���ًقا وأ�عاًدا ال ت��اف� ع�� االك�فاء �ال��د فق�

  :ال��ان وال�مان و��ف�ة ان�قال األح�اث )٣(

� ی�سـف بهـا، ثـ� ب�أت الق�ة في أرض ��عان في فل����؛ ح�� �ع�� �عقـ�ب ال��ـي وأب�ـاؤه ،و��لـ

ت��الى األح�اث إلى أن ت��هي الق�ة في أرض م��؛ ح�� ت�لى ی�سف أم� خ�ائ� م��، ون�� دع�ته 

  . ه�اك، وه�ا �ع�ي ات�اع رقعة األح�اث

ك�ــا أن ال��حلــة ال�م��ــة للق�ــة هــي ع�ــ�ات ال�ــ���، ت�ــ�أ ��ف�لــة ی�ســف وت��هــي ��ه�ل�ــه، مــ�وًرا 

  . ل���، وأخ�� في ق�� ال�ل�����ات في ب�� الع���، وأخ�� في ا
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وم� وسائل ان�قال األح�اث ال���ة فهي ع��� أساسي في ه�ه الق�ة، فه�اك خ�� رحـالت ع�ـ� 

األولى رحلة ی�سف مع ال��َّارة، وال�ان�ة رحلة أخـ�ة ی�سـف إلـى أرض م�ـ�، وال�ال�ـة رحلـة : أح�اث الق�ة

 َ� ا لـ��ح ی�سـف وأخ�ـه، وال�ام�ـة ج�ـع ال�ـ�ل إخ�ة ی�سف���فق�ه� أخ�ه� ح�� �ل� ی�سف، وال�ا�عة ت��ُّ

  . في م��، فه�ه ال�حالت �ان� لها دوًرا رئ�ً�ا في االن�قال ب�� أح�اث الق�ة دون ت�لف في ذل�

وه��ا �ان تعل�ل ه�ه ال��ائج لألح�اث تعلـ�ًال �ق�لـه العقـل، الرت�ـا� األسـ�اب ف�هـا ���ـ��اتها ارت�اً�ـا "

"���عً�ا
)٤٥(

.  

و�ن �انــا ع��ــ��� هــام�� فــي الق�ــة ال�الســ���ة �إل�اســها  -مــا ال��ــان وال�مــان أ: "و�قــ�ل ال�هــامي

ـــــــــــــــــــي جـــــــــــــــــــ�ت ـــــــــــــــــــة ال� ـــــــــــــــــــي جـــــــــــــــــــ� ال��� ـــــــــــــــــــع، وت����ـــــــــــــــــــها لألحـــــــــــــــــــ�اث ف   صـــــــــــــــــــ�رة مـــــــــــــــــــ� ال�اق

فـإن  –ف�ها، و�ل ما ی��ل به�ه ال���ة م� �ـ�وف وعـادات لهـا تأث��هـا فـي أخـالق األشـ�اص وت�ـ�فاته� 

ك��ـ� فـي : ال ما جعل� م�ـه ج�لـة األحـ�اث الهامـة م�ـ�ًحا لهـاالق�ة الق�آن�ة ال �ع��ها م� ذ�� ال��ان إ

َوَقاَل الَِّ�� اْشَ�َ�اُه ِمـْ� : "ق�ة ی�سف مع ام�أة الع���، ومع ال�ل�، وفي غ�اه� ال���، وعلى ع�ش ال���

}٢١:ی�سف{" ِمْ�َ� ِالْمَ�َأِتِه َأْكِ�ِمي َمْ�َ�اهُ 
)٤٦(

.  

� لق�ة ی�سف، وف�هـا ت�ـ�� أغلـ� األحـ�اث، أمـا وه�ا �ع�ي ��ا أش�نا أن م�� هي ال���ح ال�ئ�

  .فل���� فهي م��ح �ف�لة ی�سف، فل� ت��� �ال�� ال���ح

  :لغة الق�ة أسل�ً�ا و�الغةً  )٤(

فق� اس���م ال�� ت�ارك وتعالى �ل�ات مع��ة عـ� أدق تفاصـ�ل ال�انـ� اإلن�ـاني فـي الق�ـة؛ ح�ـ� 

" َغَ�اَ�ـــِة اْلُ�ـــ�ِّ : "�اللـــة علـــى ذلـــ� ألفـــا� م�ـــلوضـــ�� ل�ـــا و�أن�ـــا نـــ�� وقـــائع م��لـــة أمام�ـــا، و��فـــي فـــي ال

، ثــ� ن�ــ� و��ضــ�ح شــ�ی� }٥٤:ی�ســف{" َأْسَ�ْ�ِلْ�ــُه ِلَ�ْفِ�ــي"، }٢٣:ی�ســف{" َوَغلََّقــِ� اْألَْبــَ�ابَ "، }١٥:ی�ســف{

أل�ان ال�الغة والف�احة م���لـة فـي اإل��ـاز وال����ـف واإلشـارة؛ ف�ـع أن الق�ـة جـاءت فـي حـ�الي ع�ـ��� 

ات ال��ـــ�ف ال�ــ���، إال أن تف�ـــ�ل هــ�ه الق�ـــة ���ــاج إلـــى م�ــات ال�ـــف�ات ل�ـــ� صــف�ة مـــ� صــف�

ی�غـــ� فـــي شـــ�حها، وهـــ�ه وجـــه مـــ� وجـــ�ه اإلع�ـــاز وال��ـــ��، وعـــالوة علـــى ذلـــ� واقع�ـــة الق�ـــة ه�ـــا دون 

إســفاف، وهــ�ا أ�ً�ــا ُ�عــ�ُّ إع�ــاًزا آخــ�، ��ــا أن لغــة الق�ــة فــي القــ�آن هــي اللغــة ال�ــهلة الف�ــ��ة، فع�و�ــة 
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��ـــالم�ه مـــ� ال��ـــاف� ون�ـــ�ه، وح�ـــ� ســـ��ه ��ـــالم�ه مـــ� ال�عق�ـــ�، وز�ـــادة صـــ�ة ال�ع�ـــى ���ا�ق�ـــه اللفـــ� 

  . ل�ق��ى ال�ال، �ع� ج��عها م�اضع ل�أن� ال�الم ال �����عها غ�� ال��لى ع� وجل

وأخ�ــً�ا فقــ� ب��ــ� الق�ــة ب�ــاًء م��ً�ــا مــ� ح�ــ� وحــ�ة ال��ضــ�ع و�ح�ــام ال��ــ��� وت�ــادق ال�ع�ــى، 

ذل� أ�ً�ا الف� واإلح�اس، ف�اءت ث��ة �األل�ان وال�ـ�ات؛ ألنهـا ج�عـ� مـ� ع�اصـ� الق�ـة واش��اك في 

ما ��علها م�ف�دة وف�ة، وجاء ت�ت��ها لألح�اث في ت�اس� وت�ل�ل �ع�� له ال���؛ لـ�ل� فهـي ت�لـ� ح��ـة 

  ".َأْحَ�َ� اْلَقَ��ِ "م��ازة وم���ة، فهي ��ا قال ال��لى ع� وجل 

  

  : ال�ات�ة

اح� �ع� أن ناق� ��اه� ال��� لل�� الق�آني م���ًال في س�رة ی�سـف، عـ�ة ن�ـائج، مـ� ت��� لل�

  : أب�زها

تـــ�ا�� األف�ـــار وال��ضـــ�عات وال��ـــاه� الق��ـــ�ة فـــي ســـ�رة ی�ســـف فـــي ب��ـــة دالل�ـــة وق��ـــ�ة  )١(

واح�ة، وذل� ع�� م���عة م� العالقات ال�الل�ة ال�ي تعاون� ج��عها فـي تأك�ـ� ف��تـه أو مق�ـ�ه 

ورا��ه ال�ع��� ال���ق� في ال���ة ال����ة للق�، وال�� ی���ل في ال�قة في تـ�ب�� هللا تعـالى العام 

ـعة،  في �ل األح�ال، وال�ي �ان� سـ�ً�ا فـي االن�قـال مـ� ال���ـة إلـى ال���ـة، ومـ� ال�ـ�� إلـى الّ�ِ

 . وم� ال��ن إلى ال��ور

ف�ـًال عـ� تعـاون ع�اصـ�  ك�ف� ال�راسة عـ� تعـاون �ـ�اه� اللفـ� واألسـل�ب فـي سـ�رة ی�سـف، )٢(

 ، وواقعـي م���ـ�، وم��ـ� : الق�ة مـ�
ّ
ش��ـ�ات، وأحـ�اث، وحـ�ار، وم�ـان، وزمـان فـي شـ�ل ف�ـي

ق؛ ألنـــه ��ا�ـــ� �ـــًال مـــ� العقـــل، وال�ـــع�ر، وال�جـــ�ان فـــي آن واحـــ�، ف�ـــًال عـــ� واقع��ـــه  ،وم�ـــّ�ِ

 . خات��هوحق�ق�ه ال�ي ت��لى في م�اح��ه لل�روس والع�� ال����تة في أح�اث �ل م�ه� و 

ت�امل عل�م ال�الغة وعل� لغة ال�� في ال��ف ع� ��اه� ال��� في ال��، وأث�ها فـي تف�ـ��  )٣(

 . ال�� وت�ل�له، وفه� دالالته ،وأف�اره ،ومق��ه العام، وس� ال��ا�� ال�اللي وال�فه�مي لل��
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لـى ت�ق�ـ� إن ال���ة ال ت��ل أ� عائ� في ع�ل�ة ال��اء الف�ي للق�ة، فإذا �انـ� الق�ـة تع�ـ� إ )٤(

ال�ــي ) ال���ــة(غا�ـة، ف�اجــ� أن ��ــ�ن ه�ــاك م�ــار ل�لــ�غ هــ�ه الغا�ـة، ی���ــل فــي ال��اســ� الــ�اللي 

 . ت��ل بها �ل أح�اث الق�ة، وتل�ف عل�ها، ف���ها ت��قل ع�� م����ات األح�اث ح�ى ال�ها�ة
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 ال��اشي

                                                 
  . ١/٦٨٦معجم العین، الخلیل بن أحمد، ) ١(
  ). حبك(تاج اللغة وصحاح العربیة، الجوھري، مادة ) ٢(
  ). حبك(ادة مقاییس اللغة، البن فارس اللغوي، م) ٣(
  ٢٧/٦٠تاج العروس من جواھر القاموس، للزبیدي، ) ٤(
  .٤/٢٨٢لسان العرب، البن منظور، ) ٥(
  .٣٤لسانیات النص، دمحم خطابي، ص) ٦(
  .٨٦مدخل إلى علم النص ومجاالت تطبیقھ، دمحم األخضر الصبیحي، ص) ٧(
  .١٥نسیج النص، األزھر الزناد، ص) ٨(
  .٢٥بیقات لنظریة روبرت دي بوجدراند، وولفجالج دریسلر، إلھام أبو غزالة، صمدخل إلى علم لغة النص تط)٩(
  .١٨٤علم لغة النص النظریة والتطبیق، عزة شبل، ص) ١٠(
  .٢١مدخل إلى علم لغة النص، سعید بحیري، ص) ١١(
  .١٠٣النص والخطاب واإلجراء، لدى بوجراند، ترجمة تمام حسان، ص) ١٢(
  .١٤١یة واللسانیات النصیة، جمیل عبد المجید، صالبدیع بین البالغة العرب) ١٣(
  .٩٠نحو النص، أحمد عفیفي، ص) ١٤(
  .١٦٣البدیع في نقد الشعر، أسامة بن منقذ، ص) ١٥(
  .١٠٣النص والخطاب واالجراء، ترجمة تمام حسان، ص) ١٦(
  .١٣١مبارك تریكي، ص. نحو النص من البحث عن الشرعیة إلى المقاربة النصیة، د) ١٧(
المعاییر النصیة في التراث النقدي والبالغي عند العرب، رسالة ماجستیر، عبد الخ�الق فرح�ان شاھین،إش�راف عقی�ل عب�د  أصول) ١٨(

  .٦٥الزھرة مبدر، ص
  .نفسھ والصفحة نفسھا) ١٩(
  .٢٧ص: مدخل إلى علم لغة النص تطبیقات لنظریة دي بوجراند ودریسلر: انظر) ٢٠(
  .١٤١الصناعتین، ألبي ھالل العسكري، ص) ٢١(
  .٢٠٣عیار الشعر، البن طباطبا، ص ) ٢٢(
  .٩٠، ص١٩٨٧سیمیائیة النص األدبي، أنور المرتجي، أفریقیا الشرق، د ط، ) ٢٣(
  .٦لسانیات النص، دمحم خطابي، ص) ٢٤(
  .٢٦٩المرجع نفسھ، ص) ٢٥(
  .٢٩٧المرجع نفسھ، ص) ٢٦(
  .٣٨لسانیات النص، دمحم خطابي، ص) ٢٧(
  .٧٥النص والسیاق، فان دایك، ص) ٢٨(
، وھو ینقل�ھ ع�ن حاش�یة الش�ھاب عل�ى البیض�اوي وارج�ع أیًض�ا إل�ى ٤٣٢-٢/٤٣١الفتوحات اإللھیة، حاشیة الجمل على الجاللین ) ٢٩(

  .٩/٣٥٠١محاسن التأویل للقاسمي 
  .٦٠-٥٩تفسیر سورة یوسف، الدكتور دمحم البھي، ص) ٣٠(
  .٥/٦٠في ظالل القرآن، سید قطب، ) ٣١(
  .١٤٤آن، سید قطب، صالتصویر الفني في القر) ٣٢(
  .٦٠الوحدة الموضوعیة في سورة یوسف، الدكتور حسن دمحم باجودة، ص) ٣٣(
  .١٨/٢٢٨التفسیر الكبیر، الرازي، ) ٣٤(
  .١٣/٧٢تفسیر التحریر والتنویر، ابن عاشور، ) ٣٥(
  . داء مجاًزاُشبَِّب أي ابتدائ، وأصل التشبیب ابتداء القصیدة بذكر أمور الشباب، فاستعمل في مطلق االبت) ٣٦(
  . النسیب وغیره، ؛ كوصف الخمر ونحوه مما كانت القصیدة تبدأ بھ: التشبیب) ٣٧(
  . الحق أن حسن التخلص بھذه المالءمة یكون من المحسنات البدیعیة كبراعة االستھالل) ٣٨(
  .٤/١٣٥بغیة االیضاح لتلخیص المفتاح في علوم البالغة، عبد المتعال الصعیدي، ) ٣٩(
  .١١٥شعر، البن طباطبا، صعیار ال) ٤٠(
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 .٦٦٤-٤/٦٦٣في ظالل القرآن، سید قطب، ) ١٤(
  .ھـ١٤٠٧، ذو الحجة٢٧٦دمحم خاطر، مجلة الوعى اإلسالمي، عد. اإلعجاز الفني في سورة یوسف، د) ٤٢(
  .٣٢١-٣٢٠الفن القصصي، لمحمد خلف هللا، ص) ٤٣(
  . دمحم خاطر. اإلعجاز الفني في سورة یوسف، د: انظر) ٤٤(
  .٥١٣نقرة التھامي، ص. قرآن، دسیكولوجیة القصة في ال) ٤٥(
  .٩٧نفس المرجع، ص) ٤٦(
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  :قائ�ة ال��ادر وال��اجع

 . الق�آن ال���� - ١

 .هـ١٤٠٧، ذو ال��ة، ٢٧٦دمحم خا��، م�لة ال�عي اإلسالمي، ع�د . اإلع�از الف�ي في س�رة ی�سف، د - ٢

ــــي ال�ــــ�اث ال�قــــ�� وال�الغــــ - ٣ ــــ� العــــ�بأصــــ�ل ال�عــــای�� ال��ــــ�ة ف ع�ــــ� ال�ــــال� ف�حــــان  ، رســــالة ماج�ــــ���،ي ع�

 .م ٢٠١٢، جامعة  ال��فة،كل�ة اآلداب،ق�� اللغة الع���ة،إش�اف عق�ل ع�� ال�ه�ة م��ر�،شاه�

ال���ع في نق� ال�ع�، أسامة ب� م�ق�، ت�ق�� ال����ر أح�� أح�ـ� بـ�و�، والـ����ر حامـ� ع�ـ� ال���ـ�، ال��ه�ر�ـة  - ٤

 . ت.ارة ال�قافة واإلرشادالق�مي، دالع���ة ال����ة، ��ع وز 

ــــــــــــة ال��ــــــــــــ�ة،  - ٥ ــــــــــــى ال�قار� ــــــــــــ�� مــــــــــــ� ال��ــــــــــــ� عــــــــــــ� ال�ــــــــــــ�ع�ة إل   ��ــــــــــــ�ث ل�ــــــــــــان�ة م���ــــــــــــة، ن�ــــــــــــ� ال

 . د م�ارك ت���ي، م��� ال��اب األكاد��ي، م�لة الل�ان�ات الع���ة، الع�د ال�ال�.أ

/ هـــ١٤٢٠، م���ــة اآلداب، �غ�ــة اال��ــاح ل�ل�ــ�� ال�ف�ــاح فــي علــ�م ال�الغــة، ع�ــ� ال��عــال ال�ــع���، القــاه�ة - ٦

 . م١٩٩٩

ال����ر ن�اف ال��اح، م�اجعة ال����ر س��� ش��، ب�ـ�وت : تاج الع�وس م� ج�اه� القام�س، لل�����، ت�ق�� - ٧

 . ، دار صادر

تـــاج اللغـــة وصـــ�اح الع���ـــة، ال�ـــ�ه��، ت�ق�ـــ� الـــ����ر إم�ـــل بـــ��ع �عقـــ�ب والـــ����ر دمحم ن��ـــل ���فـــي، ل��ـــان،  - ٨

 . العل��ةب��وت، دار ال��� 

 . م١٩٧٨، ب��وت، دار ال��وق، ٤ال����� الف�ي في الق�آن، س�� ق��، � - ٩

 . م١٩٧٦/ هـ١٣٩٦، ت�ن�، ال�راس ال��ن��ة لل���، ١تف��� ال����� وال�����، اب� عاش�ر، � -١٠

 . م١٩٣٧/ هـ١٣٥٥، ب�الق، ال���عة األم���ة، ٢ال�ف��� ال����، لل�از�، ت�ت�� م���د خا��، � -١١

 . دمحم ال�هي، القاه�ة، م���ة وه�ة. ی�سف، د تف��� س�رة -١٢

الف��حـــات اإلله�ـــة ب��ضـــ�ح تف�ـــ�� ال�اللـــ�� للـــ�قائ� ال�ف�ـــة، ســـل��ان بـــ� ع�ـــ� : حاشـــ�ة ال��ـــل علـــى ال�اللـــ�� -١٣

 . ال��ل، القاه�ة، ع��ي ال�ابي ال�ل�ي

، القـاه�ة، اله��ـة ٢٠٠٢، ر��ـع ٥٩دمحم الع�ـ�، م�لـة ف�ـ�ل، العـ�د . ح�� ال�� م��ـ�رات مـ� ال�ـ�اث الع��ـي، د -١٤

 . ال����ة العامة لل��اب

 . م١٩٧٤، ت�ن�، ال���ة ال��ن��ة لل��ز�ع، ١ال�هامي نق�ة، �. س���ل�ج�ة الق�ة في الق�آن، د -١٥
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 . م١٩٨٧س���ائ�ة ال�� األدبي، أور ال��ت�ي، ال�ار ال���اء، أف��ق�ا ال��ق،  -١٦

�دمحم أبـــي الف�ـــل إبـــ�اه��، دار الف�ـــ� الع��ـــي،  علـــي دمحم ال��ـــاو�،: ال�ـــ�اع���، ألبـــي هـــالل الع�ـــ���، ت�ق�ـــ� -١٧

 . ال��عة ال�ان�ة

، القــاه�ة، م���ــة ٢عــ�ة شــ�ل، تقــ��� األســ�اذ الــ����ر ســل��ان الع�ــار، �. علــ� لغــة الــ�� ال����ــة وال����ــ�، د -١٨

 . م٢٠٠٩اآلداب، 
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Abstract: 

 

This research studies the phenomenon of semantic plot and its concept as a term, in 
terms of the text coherence, applied to the chapter of  Yusuf. The study of the coherent texts 
was not limited to the interest of the modernists, but the interpreters paid attention to the 
coherence of the Quranic texts, and made it one of the aspects of the Quranic miracle.The 
Qur’anic text is considered one of the richest Arabic narratives with the types of narration, 
because of the available components of the miraculous narration, and accordingly, all the 
chapters of the Holy Qur’an follow a plot that interweaves them connecting the beginning to 
the end , which leads us to refer to the science of consistency- one of the most important 
sciences of Qur’an that helps the interpreter to interpret the miraculous Quranic text, and to 
figure out the semantic correlations between the verses of the chapter. Consequently, we 
should meditate upon Yusuf chapter to search for aspects of consistency that clearly show the 
semantic plot within the verses of the chapter, the consistency of the beginning of the chapter 
with the  preceding chapter, the consistency of the conclusion of the chapter with the 
following chapter, the consistency of the beginning of the chapter with its conclusion, and 
finally the fine graduation of the topics of the chapter, and the connection of the events of the 
story that is the subject of the chapter with each other, so that the semantic plotcan show the 
unity of the subject, the precision of design, and the coherence of meanings. It is a story that 
was tightly built on a preface, introduction, presentation of the events and then a conclusion in 
a semantic correlation focusing on the miraculousaspects in the verses of the chapter. 
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