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 عنوان البحث

 " ((32" إلى "7)) سياق الحال في سورة يوسف من اآلية "

 

 

 اسم الباحث :خلود بنت عبدالعزيز بن محمد الحربي 
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ملخص البحث:    

 

هو الذي ٌعطً المدلوالت وٌحددها، وهو من جانب آخر ٌعطً الشكل  اللغويالسٌاق     
التركٌبً النهابً للجملة، وبذلك فإن فهم أبعاد النص وداللته ال ٌتم بالوقوف عند تركٌب األلفاظ 
فحسب، بل البد من االهتمام بالجوانب األخرى الخارجة عن نطاق اللغة وتساعد فً فهم النص 

لوقوف عند "سٌاق الحال" ، ألن النص ال ٌنفصل عن الموقف وداللته؛ ولذلك اخترت ا
والظروف التً وجد فٌها؛  واخترت سورة ٌوسف لما فٌها من أنواع التنقالت من حال إلى 

حال، ومن محنة إلى أخرى،. والتً أسعى من خاللها تحقٌق بعض األهداف وهً: الكشف عن 
 معنى "سٌاق الحال" بٌن المحدثٌن واألقدمٌن،

ما للسٌاق من دور فً فهم ما ٌحٌط بالنص، الكشف عن البٌبة الخارجٌة للقصة، ومكانها،  بٌان
وزمانها، بٌان أثر الظروف الخارجٌة على سٌاق القصة، بٌان األثر الذي تركه السٌاق فً 

 نفوس المشاركٌن فً الحدث الكالمً، وفً نفوس المتلقٌن.

سته لدى العلماء اللغوٌٌن قدٌما وحدٌثا، واستعنت بالمنهج الوصفً فً هذا الموضوع ودرا
 وتطبٌق هذه الدراسة على سورة ٌوسف.

 وقد توصل البحث إلى عدد من النتابج: 

إّن السٌاق اللغوي، وسٌاق الموقف ٌكمل أحدهما اآلخر، فال ٌمكن االستغناء عن أحدهما  (1

 فً فهم معنى النص. 

ة، ومرتبط ارتباًطا وثًٌقا إن النص هو مرآة عاكسة للظروف االجتماعٌة، والنفسٌ (2

 بالزمان والمكان، وجمٌع األمور التً دعت المتكلم إلى تقدٌم صٌاغته على وجه معٌن.

تدرج السٌاق القرآنً فً قصة ٌوسف تبًعا لتدرج األحداث والزمان، و تنوعت تبعا  (3

لذلك الظروف االجتماعٌة والنفسٌة المحٌطة بالقصة، و اختلف المكان، وتنوعت 

 ت كذلك.الشخصٌا

سٌاق اآلٌات فً مشهد حٌلة أخوة ٌوسف عكس المجتمع المكانً األول الذي عاش فٌه  (4

ٌوسف علٌه السالم فً بادٌة الشام، و صورت االنقالب الذي صار فً حٌاته وانتقاله 

ًٌا عن سابقٌه وهو  إلى مجتمع مكانً آخر وهو )الجب(، ثم انتقاله إلى مكان مختلف كل

 )مصر(.

مً كان واضًحا فً المشتركٌن، كمحاولة إقناع األبناء ألبٌهم بمرافقة أثر النص الكال (5

ٌوسف له،  ووحشة ٌوسف علٌه السالم وخوفه من ظلمة الببر،وألم ٌعقوب علٌه السالم 

 وحزنه على فقده لولده.
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 ادلقدمة

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

الحمددددددد   الددددددذي ٌقددددددول الحددددددق وهددددددو ٌهدددددددي السددددددبٌل ، والصددددددالة والسددددددالم 

علدددددى نبٌندددددا محمدددددد خددددداتم النبٌدددددٌن وإمدددددام المرسدددددلٌن ، جددددددد هللا بددددده رسدددددالة 

السددددددماء ، وأحٌددددددا ببعثتدددددده سددددددنة األنبٌدددددداء ، ونشددددددر بدعوتدددددده آٌددددددات الهداٌددددددة ، 

 آجمعٌن. وأتم به مكارم األخالق وعلى آله وأصحابه

  أما بعد:

ًٌثا، وظهددددددر جٌددددددل مددددددن المعنددددددى العلمدددددداء قدددددددًٌما وحددددددد لقددددددد شددددددغلت قضددددددٌة

ٌعنددددددددون بدراسددددددددة المعنددددددددى، والوقددددددددوف علددددددددى دالالت األلفدددددددداظ  اللغددددددددوٌٌن

 ،ونفسدددددددٌة ،بدددددددالنظر لمدددددددا ٌحدددددددٌط تلدددددددك األلفددددددداظ مدددددددن ظدددددددروف اجتماعٌدددددددة

 وذلك من خالل السٌاق. ،ولغوٌة وغٌرها

وإن كدددددددان السدددددددٌاق هدددددددو الدددددددذي ٌعطدددددددً المددددددددلوالت وٌحدددددددددها، فإنددددددده مدددددددن 

ٌعطدددددً الشدددددكل التركٌبدددددً النهدددددابً للجملدددددة، وبدددددذلك فدددددإن فهدددددم جاندددددب آخدددددر 

بدددددل  ،أبعددددداد الدددددنص وداللتددددده ال ٌدددددتم بدددددالوقوف عندددددد تركٌدددددب األلفددددداظ فحسدددددب

البدددددددد مدددددددن االهتمدددددددام بالجواندددددددب األخدددددددرى الخارجدددددددة عدددددددن نطددددددداق اللغدددددددة 

 ؛ ولدددددذلك اختدددددرت الوقدددددوف عندددددد "سدددددٌاقوتسددددداعد فدددددً فهدددددم الدددددنص وداللتددددده

وقدددددددف والظدددددددروف التدددددددً وجدددددددد ال ٌنفصدددددددل عدددددددن الم الحدددددددال" ، ألن الدددددددنص

 فٌها.
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ومددددن هددددذا المنطلددددق اختددددرت تطبٌددددق هددددذا النددددوع مددددن السددددٌاق علددددى الددددنص  

القرآنددددً بوصدددددفه نددددزل مفرًقدددددا تبعدددددا لتنددددوع األحدددددداث، فلدددددم ٌنددددزل فدددددً مكدددددان 

واحدددددددد، وال زمدددددددن واحدددددددد، ولهدددددددذا احتددددددداج تفسدددددددٌره إلدددددددى معرفدددددددة سدددددددبب 

  :تفسٌره.فكان بذلك موضوع بحثً  النزول، ومناسبته، حتى ٌمكن

   " ((21" إلددددددددى "7)) سددددددددٌاق الحددددددددال فددددددددً سددددددددورة ٌوسددددددددف مددددددددن اآلٌددددددددة "

لمدددددا فٌهدددددا مدددددن أندددددواع التدددددنقالت مدددددن حدددددال إلدددددى ٌوسدددددف واختدددددرت سدددددورة 

وألن هدددددددذه القصدددددددة انفدددددددردت بسدددددددورة حدددددددال، ومدددددددن محندددددددة إلدددددددى أخدددددددرى،

خاصدددددة، ولدددددم تتكدددددرر. والتدددددً أسدددددعى مدددددن خاللهدددددا تحقٌدددددق بعدددددض األهدددددداف 

 وهً:

 المحدثٌن واألقدمٌن.بٌن  الكشف عن معنى "سٌاق الحال" .1

 من دور فً فهم ما ٌحٌط بالنص. بٌان ما للسٌاق-2

 .الخارجٌة للقصة، ومكانها، وزمانهاالكشف عن البٌبة -3

 بٌان أثر الظروف الخارجٌة على سٌاق القصة. -4

بٌدددددددان األثدددددددر الدددددددذي تركددددددده السدددددددٌاق فدددددددً نفدددددددوس المشددددددداركٌن فدددددددً -5    

 الحدث الكالمً، وفً نفوس المتلقٌن.

واسددددددتعنت بددددددالمنهج الوصددددددفً فددددددً هددددددذا الموضددددددوع ودراسددددددته لدددددددى 

العلمددددددداء اللغدددددددوٌٌن قددددددددٌما وحددددددددٌثا، وتطبٌدددددددق هدددددددذه الدراسدددددددة علدددددددى 

 سورة ٌوسف.
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 خطة البحث:

وتضدددددددم التعرٌدددددددف بؤهمٌدددددددة الموضدددددددوع، وأسدددددددباب اختٌددددددداري : المقدمةةةةةةةة   

 ٌرجى تحقٌقها. األهداف التً، وله

التعرٌددددددف بالسددددددٌاق عنددددددد اللغددددددوٌٌن، و مفهددددددوم مددددددوجز وٌتضددددددمن التمهيةةةةةةد: 

 السٌاق عند فٌرث.     لنظرٌة 

 الفصل األول: سياق الحال؛ ويندرج تحته مبحثان:      

 المبحث األول: سٌاق الحال عند المحدثٌن

 المبحث الثانً: سٌاق الحال عند األقدمٌن

( 7الثةةةةةةاني: سةةةةةةياق الحةةةةةةال فةةةةةةي سةةةةةةورة يوسةةةةةةف مةةةةةةن  يةةةةةةة) الفصةةةةةةل      

 (.32إلى)

 وتضم النتابج التً انتهى إلٌها البحث.الخاتمة:       

أسةةةةةةةةيل د أن يسةةةةةةةةدد الخطةةةةةةةةىف وأن يوفةةةةةةةةق الةةةةةةةةدر ف وأن ينفةةةةةةةة  بهةةةةةةةة ا و

 العلمف إنه نعم المولى ونعم النصير.

 

 

 



 

6 
 

 التمهيد

 السياق في اللغة:

دددددٌاًقا، وهدددددو  ًقا و س  دددددو  ددددداقو اابدددددل وغٌرهدددددا، ٌسدددددوقها سو جددددداء فدددددً لسدددددان العدددددرب: )) سو

سدددددددابق وسدددددددّواق؛ وتسددددددداوقت اابدددددددل تسددددددداوًقا: إذا تتابعدددددددت، وكدددددددذلك تقددددددداودت فهدددددددً 

 متقاودة ومتساوقة.

  (1)والمساوقة: المتابعة كؤن بعضها ٌسوق بعضها((.

ًقا. مدددددن الجدددددذر اللغدددددوي)س.و.ق(؛ ٌقدددددال: سددددداوفدددددً مقددددداٌٌس اللغدددددة: ))  دددددو  ُسدددددوقُُه سو ٌو قوُه 

ُتُه.  ددددددق  ُت إلددددددى امرأتددددددً صددددددداقها، وأسو والسددددددٌقة: مااسددددددتٌق مددددددن الددددددّدواب... وٌقددددددال: ُسددددددق 

اق إلٌها من كل شًء((. ٌُسو والسوق مشتقة من هذا، لما 
(2) 

ُتُه إبدددددددداًل: جعلتدددددددده  ددددددددق  ددددددددٌاق، ككتدددددددداب: المهر...وأوسو وفددددددددً القدددددددداموس المحددددددددٌط: )) السس

والقرٌب...وتسددددددددداوقت اابدددددددددل: تتابعدددددددددت وتقددددددددداودت، ٌقودهدددددددددا؛ والمنسددددددددداق: التتدددددددددابع، 

 (3)والغنم: تزاحمت فً السٌر((.

.و.ق( تدددددددددور حددددددددول معددددددددانً التتددددددددابع، والقٌددددددددادة، وٌتددددددددبن لنددددددددا مددددددددن أن مددددددددادة )س

 وااتصال، وكلها معانً متقاربة.

 

 

 

 

                                                           
(1)

.167-166،ص1، ج3هـ، ط1414جمال الدٌن ابن منظور األنصاري، لسان العرب، دار صادر، بٌروت، 
 

(2)
أحمد بن فارس
 

، 3م، ج1979-هـ1399القزوٌنً الرازي، معجم مقاٌٌس اللغة، تحقٌق:عبدالسالم محمد هارون، دار الفكر، 
.117ص

 

(3)
، 1، ج8م، ط2005-هـ1426محمد بن ٌعقوب الشٌرازي الفٌروزآبادي، القاموس المحٌط، تحقٌق: مكتبة مإسسة الرسالة، بٌروت، 

 .896-895ص
(4)

 .14م، ص2011أثره فً المعنى، دار الكتب الوطنٌة، لٌبٌا، طبعة المهدي إبراهٌم الغوٌل، السٌاق و
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 السياق نظرية 

السدددددددٌاق فإنندددددددا نجدددددددد أن اسدددددددتخدام هدددددددذا المصدددددددطل  لددددددده عالقدددددددة إذا تتبعندددددددا مصدددددددطل  

 لغوي، فٌقال: سٌاق الجملة، وسٌاق النص...باألصل ال

خاصدددددددة عندددددددد بعدددددددض علمددددددداء اللغدددددددة  -) وقدددددددد أولدددددددت بعدددددددض الدراسدددددددات الحدٌثدددددددة

اهتماًمددددددا كبٌددددددًرا بالسددددددٌاق، فقددددددد عرفددددددت مدرسددددددة لندددددددن مدددددداٌعرف بددددددالمنهج -الغددددددربٌٌن

(، الددددددذي تبلددددددور اتجاهدددددده فٌمددددددا (Firthالسددددددٌاقً، وكددددددان زعددددددٌم هددددددذا االتجدددددداه فٌددددددرث 

 (4)سٌاقٌة( (.ٌعرف باسم) النظرٌة ال

(فدددددً هدددددذه النظرٌدددددة قولددددده:) بدددددؤن المعندددددى (Firthومدددددن ضدددددمن مدددددا أكدددددد علٌددددده فٌدددددرث 

الٌنكشددددددف إال مددددددن خددددددالل وضددددددع الوحدددددددة اللغوٌددددددة فددددددً سددددددٌاقات مختلفددددددة، فددددددالمعنى 

 (5)عنده ٌفسر باعتباره وظٌفة فً سٌاق(.

الكلمدددددات ٌتطلدددددب ذلدددددك وضدددددعها فدددددً سدددددٌاق،  وعلدددددى هدددددذا فإنددددده عندددددد دراسدددددة معدددددانً

وتحلٌدددددل المواقدددددف التدددددً تدددددرد فٌهدددددا تلدددددك الكلمدددددات؛ أي أن معندددددى الكلمدددددة ٌختلدددددف تبعدددددا 

 الختالف السٌاقات التً تقع فٌها.

 تقسٌما للسٌاق ذا أربع شعب ٌشمل:  k. Ammerوقد اقترح 

 السٌاق اللغوي-1

 السٌاق العاطفً-2

 سٌاق الموقف-3

 2 (6)السٌاق الثقافً(.-4

(: ) كددددل مركددددب مددددن مجموعددددة مددددن الوظددددابف اللغوٌددددة (Firth المعنددددى عنددددد فٌددددرثو

، وأهدددددم عناصدددددر هدددددذا الكدددددل هدددددو الوظٌفدددددة الصدددددوتٌة، ثدددددم المورفولوجٌدددددة، والنحوٌدددددة، 

 (7)والقاموسٌة، والوظٌفة الداللٌة ل"سٌاق الحال"(.

                                                           
(5)

، بتصرف.68، ص5م، ط1998أحمد مختار عمر، علم الداللة، عالم الكتب، القاهرة، 
 

(6)
 .69أحمد مختار عمر، ص 

(7)
 .312محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربً، دار النهضة العربٌة، بٌروت، ص

(8)
 .312السابق، ص المرجع
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 وعلٌه فإنه ٌرى )أن الوصول إلى معنى أي نص لغوي ٌستلزم:

 ٌحلل النص اللغوي على المستوٌات اللغوٌة المختلفة. أن-1

أن ٌبدددددددددٌن" سدددددددددٌاق الحدددددددددال": شخصدددددددددٌة المدددددددددتكلم، شخصدددددددددٌة السدددددددددامع، وجمٌدددددددددع -2

 الظروف المحٌطة بالكالم.

أن ٌبددددددٌن نددددددوع الوظٌفددددددة الكالمٌددددددة.وأخٌرا، ٌددددددذكر األثددددددر الددددددذي ٌتركدددددده، ضددددددحك، -3

 (8)سخرٌة،...(.

  سورة يوسف

هدددددذه السددددورة بسدددددورة ٌوسددددف ألنهدددددا قصدددددت قصددددة ٌوسدددددف علٌدددده السدددددالم كلهدددددا  سددددمٌت

ددددددة،  ٌّ السددددددورة الثالثددددددة والخمسددددددون فددددددً  وولددددددم تددددددذكر قصددددددته فددددددً غٌرهددددددا؛ وهددددددً مك

 3          (9)آٌة. (111، عدد آٌاتها)ترتٌب نزول السور

وعدددددن سدددددبب نزولهدددددا: قدددددال مصدددددعب بدددددن سدددددعد عدددددن سدددددعد فدددددً قدددددول هللا عدددددز وجدددددل 

}نحددددددن نقددددددص علٌددددددك أحسددددددن القصددددددصهللا قددددددال: أنددددددزل هللا القددددددرآن علددددددى رسددددددول هللا 

صدددددلى هللا علٌددددده وسدددددلم فدددددتاله علدددددٌهم زماًندددددا، فقدددددالوا: ٌارسدددددول هللا لدددددو قصصدددددت علٌندددددا 

نقددددددصهللا وأنددددددزل هللا } ألددددددر تلددددددك آٌددددددات الكتدددددداب المبددددددٌنهللا إلددددددى قولدددددده تعددددددالى: } نحددددددن 

 فتالها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم علٌهم زماًنا.

وقٌدددددل: تسدددددلٌة للرسدددددول صدددددلى هللا علٌددددده وسدددددلم؛ فمدددددا ٌفعلددددده بددددده قومددددده فعلددددده أخددددددوة 

 (10. )ٌوسف علٌه السالم به

 

 

                                                           
 ..بتصرف197، ص12م، ج1484محمد الطاهر بن عاشور التونسً، التحرٌر والتنوٌر، الدار التونسٌة للنشر، تونس،  -(9)
شهاب الدٌن السٌد محمد األلوسً، روح المعانً فً تفسٌر القرآن العظٌم والسبع المثانً، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت، -(10)
 .170، ص12ج
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 الفصل األول: سياق احلال

 عند المحدثين المبحث األول: سياق الحال

" العددددددالم األنثروبولددددددوجً البولندددددددي سددددددبق العددددددالم اللغددددددوي" برونسددددددالو مالٌنوفسددددددكً )

"فٌددددددرث " فددددددً اسددددددتعماله لمصددددددطل  "سددددددٌاق الحددددددال" ورأى أن اللغددددددة هددددددً نددددددوع مددددددن 

السدددددلوك تدددددإدي وظدددددابف كثٌدددددرة غٌدددددر التوصدددددٌل، لكدددددن "فٌدددددرث" هدددددو مدددددن طدددددّور هدددددذا 

المصدددددطل  و" سدددددٌاق الحدددددال " عندددددده هدددددو ندددددوع مدددددن التجرٌدددددد مدددددن البٌبدددددة أو الوسدددددط 

 (11)الذي ٌقع فٌه الكالم(.

جملددددددة العناصددددددر المكونددددددة للموقددددددف الحددددددال عنددددددد محمددددددود السددددددعران هددددددو: ) اقوسددددددٌ

 الكالمً، و من هذه العناصر المكونة للحال الكالمٌة:

شخصدددددٌة المددددددتكلم والسددددددامع، وتكوٌنهمددددددا الثقددددددافً ، وشخصددددددٌات مددددددن ٌشددددددهد الكددددددالم -1

وبٌدددددان مدددددا لدددددذلك مدددددن عالقدددددة بالسدددددلوك اللغدددددوي، -إن وجددددددوا-غٌدددددر المدددددتكلم والسدددددامع

 مٌة التً تصدر عنهم.والنصوص الكال

والظدددددددواهر االجتماعٌدددددددة ذات العالقدددددددة؛ باللغدددددددة والسدددددددلوك اللغدددددددوي لمدددددددن العوامدددددددل  -2

 ٌشارك فً الموقف الكالمً، كالوضع السٌاسً، وكمكان الكالم.

 أثر النص الكالمً فً المشتركٌن، كااقناع أو األلم أو الضحك. -3

إن نظرٌددددددة اللغددددددة التددددددً تقددددددوم علددددددى التصددددددور الخدددددداص ب"سددددددٌاق الحددددددال" تشددددددمل -4

 4(   12).جمٌع أنواع الوظابف الكالمٌة(

وسدددددٌاق الحدددددال عندددددد د. تمدددددام حسددددددان هدددددو: ) مجمدددددوع عناصدددددر المحٌطدددددة بموضددددددوع 

التحلٌددددددل، وتشددددددمل حتددددددى التكددددددوٌن الشخصددددددً، والتددددددارٌ  الثقددددددافً للشددددددخص، وٌدددددددخل 

 5                         (13)تقبل( .فً حسابها الماضً والحاضر والمس

                                                           
(11)

 بتصرف..310علم اللغة مقدمة للقارئ العربً، ص– 
(12)-

 .311المرجع السابق، ص
(13 )-

 .252م، ص1990تمام حسان، مناهج البحث فً اللغة، مكتبة األنجلو المصرٌة، مصر، 
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: )الموقدددددددف " سدددددددٌاق الموقدددددددف" وعرفددددددده بؤندددددددهد.أحمدددددددد مختدددددددار عمدددددددر وقدددددددد سدددددددماه

 6                  (14)الخارجً الذي ٌمكن أن تقع فٌه الكلمة( .

وفدددددً ذلدددددك ٌقدددددول د. المهددددددي إبدددددراهٌم الغوٌدددددل: )البعدددددد الخدددددارجً للسدددددٌاق ٌتمثدددددل فدددددً 

دددددددددب أو الظدددددددددروف والخلفٌدددددددددات المحٌطدددددددددة  بدددددددددالنص سدددددددددواء مدددددددددا ٌتصدددددددددل بالمخاط 

ددددددب، وكددددددذلك البٌبددددددة الزمانٌددددددة والمكانٌددددددة النددددددابع منهددددددا الددددددنص، وكددددددذلك ٌشددددددمل  المخاطو

األسددددددددس الفكرٌددددددددة والحٌاتٌددددددددة القابمددددددددة وراءه، وهددددددددو بهددددددددذا المعنددددددددى ٌشددددددددمل جملددددددددة 

المالبسددددددات واألحددددددوال والظددددددروف القابمددددددة فددددددً ااطددددددار الزمددددددانً والمكددددددانً لعملٌددددددة 

 7 (15)التخاطب(.

وٌتضددددددد  مدددددددن تعرٌدددددددف "سدددددددٌاق الموقدددددددف" عندددددددد العلمددددددداء المحددددددددثٌن بؤنددددددده المحدددددددٌط 

الخدددددارجً للدددددنص بكدددددل مدددددا ٌشدددددمل علٌددددده مدددددن شخصدددددٌات، و بٌبدددددة المكدددددان والزمدددددان، 

 والظروف االجتماعٌة، والسٌاسٌة، وما إلى ذلك ذا أثر كبٌر فً السٌاق .

وممددددددا ٌجدددددددر ذكددددددره أن معرفددددددة السددددددٌاق الخددددددارجً للددددددنص ال ٌقصددددددد مددددددن ورابهددددددا 

التعمدددددددق فدددددددً معرفدددددددة الظدددددددروف المحٌطدددددددة بدددددددالنص، ومعرفدددددددة شخصدددددددٌة صددددددداحبه 

ومٌولدددددده وتطلعاتدددددده ، أو معرفددددددة ظددددددروف المجتمددددددع وتارٌخدددددده بقدددددددر مددددددا ٌقصددددددد بهددددددا 

 (16)النظر إلى النص وتقوٌمه وفهم معناه ألنها تعكس على هذا النص.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
 

 

(14)-
 .71، صالداللةعلم 

(15)-
.15السٌاق وأثره فً المعنى، ص

 

(16)-
 .10المرجع السابق، ص
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 المبحث الثاني: سياق الحال عند األقدمين

أصدددددحاب هدددددذه النظرٌدددددة وأنصدددددارها فدددددً العصدددددر  القددددددماء كدددددلسدددددبق علماإندددددا العدددددرب  

الحددددددٌث، سدددددواء كدددددانوا مدددددن علمددددداء اللغدددددة أو االجتمددددداع، حٌدددددث قدددددال علمددددداء البالغدددددة " 

 وكذا حٌن تحدثوا عن "مقتضى الحال" . (17)لكل مقام مقال"

واهتمدددددوا علدددددى وجددددده التحدٌدددددد بسدددددٌاق الموقدددددف، وذلدددددك حدددددٌن عرفدددددوا البالغدددددة بؤنهدددددا: 

ل مددددددع فصدددددداحته. ومقتضددددددى الحددددددال مختلددددددف. فددددددإن )مطابقددددددة الكددددددالم لمقتضددددددى الحددددددا

مقامددددددات الكددددددالم متفاوتددددددة ، فمقددددددام التنكٌددددددر ٌبدددددداٌن مقددددددام التعرٌددددددف، ومقددددددام ااطددددددالق 

ٌبددددداٌن مقدددددام التقٌٌدددددد، ومقدددددام التقددددددٌم ٌبددددداٌن مقدددددام التدددددؤخٌر، ومقدددددام الدددددذكر ٌبددددداٌن مقدددددام 

الحدددددذف، ومقدددددام القصدددددر ٌبددددداٌن مقدددددام خالفددددده ، ومقدددددام الفصدددددل ٌبددددداٌن مقدددددام الوصدددددل، 

قددددددام ااٌجدددددداز ٌبدددددداٌن مقددددددام ااطندددددداب والمسدددددداواة ، وكددددددذا خطدددددداب الددددددذكً ٌبددددددداٌن وم

 (18)خطاب الغبً، وكذا لكل كلمة مع صاحبتها مقام(.

وقدددددد تحددددددث الجرجدددددانً أٌضدددددا عدددددن ترتٌدددددب األلفددددداظ ومعانٌهدددددا فدددددً الدددددنفس ، وعّبدددددر 

عدددددن توافدددددق اللفدددددظ والمعندددددى، و مددددددى الدددددتالزم واالرتبددددداط بدددددٌن الكلمدددددات بعضدددددها مدددددع 

 8(19).اللفظة ٌكون معناها بحسب السٌاق الذي تذكر فٌه بعض، وأن

أدرك الجرجدددددددانً أهمٌدددددددة السدددددددٌاق ودوره فدددددددً إصدددددددابة المعندددددددى، والوصدددددددول إلٌددددددده و

وذلددددددك فددددددً نظرٌددددددة الددددددنظم، فٌعرفدددددده وٌقددددددول: )اعلددددددم أن لددددددٌس الددددددنظم إال أن تضددددددع 

علدددددددم النحدددددددو، وتعمدددددددل علدددددددى قوانٌنددددددده وأصدددددددوله،  كالمدددددددك الوضدددددددع الدددددددذي ٌقتضدددددددٌه

وتعدددددرف مناهجددددده التدددددً نهجدددددت فالتزٌددددد  عنهدددددا، وتحفدددددظ الرسدددددوم التدددددً رسدددددمت فدددددال 

وٌقددددددول فددددددً موضددددددع آخددددددر: )الددددددنظم تعلٌددددددق الكلددددددم بعضددددددها  (20)تخددددددل بشددددددًء منهددددددا(.

 (21)ببعض، وجعل بعضها بسبب بعض(.

                                                           
(17)-

محمد أبوالفضل إبراهٌم، المكتبة -أبو هالل الحسن بن عبدهللا بن سهل العسكري، الصناعتٌن، تحقٌق: علً محمد البجاوي
 .27، ص1هـ، ج1419العنصرٌة، بٌروت، 

(18)-
، 3محمد عبدالرحمن جالل الدٌن القزوٌنً، ااٌضاح فً علوم البالغة، تحقٌق: محمد عبدالمنعم خفاجً، دار الجٌل، بٌروت، ط

 .42-41ص
(19)

 . بتصرف.54-53، ص2هـ، ط1419عبدالقاهر الجرجانً، دالبل ااعجاز فً علم المعانً، دار المعرفة، بٌروت، 
(20)-

 .70المرجع السابق، ص
(21)-

.15المرجع السابق، ص
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اللفددددظ  وقددددد قسددددم الكددددالم علددددى ضددددربٌن: ضددددرب أنددددت تصددددل مندددده إلددددى الغددددرض بداللددددة

وحددددده، وضددددرب آخددددر: أنددددت ال تصددددل مندددده إلددددى الغددددرض بداللددددة اللفددددظ وحددددده، ولكددددن 

تجددددد لددددذلك المعنددددى ٌدددددلك اللفددددظ علددددى معندددداه الددددذي ٌقتضددددٌه موضددددوعه فددددً اللغددددة، ثددددم 

 (21)داللة ثانٌة تصل إلى الغرض.

فدددددً حدددددٌن ٌسدددددمٌه ابدددددن خلددددددون "بسددددداط الحدددددال" حٌدددددث ٌقدددددول: )األلفددددداظ بؤعٌانهدددددا دالدددددة 

 -وٌسددددددددمى بسدددددددداط الحددددددددال -علددددددددى المعددددددددانً بؤعٌانهددددددددا وٌبقددددددددى ماتقتضددددددددٌه األحددددددددوال

محتاًجددددا إلددددى مددددا ٌدددددل علٌدددده، وكددددل معنددددى البددددد أن تكتنفدددده أحددددوال تخصدددده، فٌجددددب أن 

وأضددددداف: أن عندددددد    (22)تعتبدددددر تلدددددك األحدددددوال فدددددً تؤدٌدددددة المقصدددددود؛ ألنهدددددا صدددددفاته(. 

 (23)العرب لكل مقام مقال ٌختص به.

وٌتضددددددد  ممدددددددا سدددددددبق أن فكدددددددرة السدددددددٌاق لدددددددم تكدددددددن جدٌددددددددة تمامدددددددا عنددددددددما تناولهدددددددا 

الغربٌددددددون، وإنمدددددددا كاندددددددت امتددددددداًدا لجهدددددددود اللغدددددددوٌٌن العددددددرب وأبدددددددرزهم: عبددددددددالقاهر 

الجرجددددانً. وفددددً ذلددددك ٌقددددول تمددددام حسددددان: )حددددٌن قددددال البالغٌددددون "لكددددل مقددددام مقددددال" 

كلمددددددة مددددددع صدددددداحبتها مقددددددام" وقعددددددوا علددددددى عبددددددارتٌن مددددددن جوامددددددع الكلددددددم  و "لكددددددل

تصددددددقان علدددددى دراسددددددة المعندددددى فدددددً كددددددل اللغدددددات، ال فدددددً العربٌددددددة الفصدددددحى فقددددددط، 

 (24).ً إطار كل الثقافات على حد سواء(وتصلحان للتطبٌق ف

ولكدددددن نسدددددتطٌع القدددددول أن الغدددددربٌٌن ومدددددن أبدددددرزهم )فٌدددددرث( قدددددد صددددداغوا الفكدددددرة فدددددً 

للتطبٌدددددق ، ووضدددددعوا لهدددددا قدددددوانٌن جعلتهدددددا تختلدددددف عدددددن غٌرهدددددا  شدددددكل نظرٌدددددة قابلدددددة

وركددددددزوا علددددددى الجانددددددب االجتمدددددداعً الددددددذي تإدٌدددددده مددددددن نظرٌددددددات دراسددددددة المعنددددددى. 

 (25)اللغة.

وإذا مدددددا نظرندددددا إلدددددى )المقدددددام( عندددددد البالغٌدددددٌن نجدددددده ٌمثدددددل )سدددددٌاق الموقدددددف(؛ وأبدددددرز  

عنددددددد عبددددددد القدددددداهر الجرجددددددانً إذ ٌقددددددول: )إن الفاعددددددل قددددددد ٌكددددددون لدددددده مفعددددددول  مددددددانراه

 9 (26)(.مقصود قصده معلوم إال أنه ٌحذف من اللفظ لدلٌل الحال علٌه

                                                           
 (22)-

 ، تلخٌص.177، صعبدالقاهر الجرجانً، دالبل ااعجاز فً علم المعانً
(23)-

.615-614، ص1بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار الجٌل، بٌروت، جعبدالرحمن بن محمد 
 

(24 )-
  .609المرجع السابق، ص

(24)
 .372م، ص1994اللغة العربٌة معناها ومبناها، دار الثقافة، المغرب، -

(25)-
انظر
:

68أحمد مختار عمر، ص
. 

(26)-
 .113دالبل ااعجاز فً علم المعانً، صعبدالقاهر الجرجانً،
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 سياق ادلىقف يف قصة يىسفالفصل الثاني: 

 (32( إلى  ية )7من  ية ) 

مددددن بعددددد أن تددددال علددددى قومدددده نزلددددت هددددذه السددددورة علددددى محمددددد صددددلى هللا علٌدددده وسددددلم 

رسدددددول هللا لدددددو قصصدددددت علٌندددددا. فدددددؤنزل هللا تعدددددالى هدددددذه  القدددددرآن زماًندددددا، فقدددددالوا: ٌدددددا

   (1)السورة، فتالها علٌهم زماًنا.

  : في يوسف عليه السالممكيدة األخوة  قصة

ددددداب ل ٌنو ) } دددددات  ل لس  ٌو ت ددددده  آو وو إ خ  ٌُوُسدددددفو وو دددددانو ف دددددً  دددددد  كو أوُخدددددوهُ 7لوقو ٌُوُسدددددُف وو دددددالُوا لو ( إ ذ  قو

ل  ُمب دددددٌن  ) دددددالو دددددا لوف دددددً ضو انو ة  إ ن  أوبو دددددبو دددددُن ُعص  ح  نو دددددا وو ن  دددددا م  ب ٌنو
دددددَب إ لودددددى أو ُتلُدددددوا 8أوحو ( اق 

ب دددددٌكُ 
دددددُه أو ج  دددددُل لوُكدددددم  وو خ  ٌو ًضدددددا  ُحدددددوهُ أور  رو و  اط 

ًمدددددا ٌُوُسدددددفو أو ه  قوو  دددددد  ع  دددددن  بو ُكوُندددددوا م  تو م  وو

ددددددال ح ٌنو ) ددددددة  ال ُجددددددبس 9صو ابو ٌو أول قُددددددوهُ ف ددددددً غو ٌُوُسددددددفو وو ُتلُددددددوا  ق  ُهم  الو تو ددددددن  ددددددالو قواب ددددددل  م  ( قو

ل ٌنو ) ددددداع  دددددُتم  فو ة  إ ن  ُكن  ارو  ٌ ددددد دددددُض الس  ع  دددددُه بو ق ط  تو ل  دددددا 10ٌو ن  ؤ مو دددددا لودددددكو الو تو دددددا مو انو دددددا أوبو ٌو دددددالُوا  ( قو

ٌُوُسدددددفو  لودددددى  دددددُحونو ) عو دددددا لودددددُه لونواص  إ ن  دددددا 11وو إ ن  دددددب  وو ل عو ٌو دددددع  وو تو ر  ٌو دددددًدا  دددددا غو نو عو دددددل ُه مو س  ( أور 

ددددددداف ُظونو ) ؤ ُكلودددددددُه 12لودددددددُه لوحو ٌو ددددددداُف أون   أوخو ُبوا ب ددددددده  وو هو
دددددددذ  ُزُنن دددددددً أون  تو ٌوح  دددددددً لو دددددددالو إ نس ( قو

دددداف لُونو ) دددددُه غو ن  ددددُتم  عو أون  ُب وو ب  لودددددُه الددددذس 13الددددذس دددددالُوا لوددددب ن  أوكو دددددا إ ًذا ( قو ة  إ ن  ددددبو دددددُن ُعص  ح  نو ُب وو ب 

دددددددُرونو ) اس  دددددددة  ال ُجدددددددبس 14لوخو ابو ٌو لُدددددددوهُ ف دددددددً غو عو ٌوج  ُعدددددددوا أون   مو أوج  ُبدددددددوا ب ددددددده  وو هو دددددددا ذو لوم  ( فو

ددددددُعُرونو ) ش  ٌو ُهددددددم  الو  ا وو ددددددذو م  هو ه  ر  م 
ُهم  ب ددددددؤو ددددددن  بو بس دددددده  لوُتنو  ٌ ددددددا إ لو نو  ٌ حو أوو  دددددداُهم  15وو دددددداُءو أوبو جو ( وو

ُكددددددونو  ب  ٌو دددددداًء  شو دددددددو 16) ع  ن  ٌُوُسددددددفو ع  ددددددا  نو ك  رو تو ب ُق وو ددددددتو س  ددددددا نو نو ب  هو ددددددا ذو ددددددا إ ن  انو بو
ددددددا أو ٌو ددددددالُوا  ( قو

ق ٌنو ) ددددداد  دددددا صو لودددددو  ُكن  دددددا وو ن  لونو م  دددددتو ب ُمدددددإ  دددددا أون  مو ُب وو ب  لودددددُه الدددددذس ؤوكو دددددا فو نو اع  تو ددددداُءو17مو جو  ا( وو

فُُسددددُكم  أو  لوت  لوُكددددم  أون  ددددو  ددددل  سو ددددالو بو ب  قو ددددذ  م  كو دددده  ب دددددو ٌص  لوددددى قوم  ُ عو هللا  ٌددددل  وو م  ر  جو ددددب  ددددًرا فوصو م 

ددددددفُونو ) ددددددا توص  لوددددددى مو اُن عو عو ددددددتو لوى 18ال ُمس  ددددددؤود  ُهددددددم  فو دو ار  ددددددلُوا وو سو ة  فوؤور  ارو  ٌ دددددد ت  سو دددددداءو جو ( وو

لُددددددونو  مو ع  ٌو ددددددا  ل ددددددٌم  ب مو ُ عو هللا  ًة وو دددددداعو ددددددَروهُ ب ضو سو
أو م  وو ا ُغددددددالو ددددددذو ى هو ددددددرو ددددددا ُبش  ٌو ددددددالو  هُ قو ددددددوو ل  دو



 

14 
 

ن  بو 19) مو هُ ب ددددددثو و  ددددددرو شو ٌنو )( وو ددددددد  اه  ددددددنو الز  دددددداُنوا ف ٌدددددده  م  كو ة  وو ددددددُدودو ع  ددددددمو مو اه  رو ددددددس  دو ( 20خ 

ددددددا أوو   نو فوعو ن  ٌو ددددددى أون   سو اهُ عو ددددددوو ث  ددددددً مو م  ر  ك 
أوت دددددده  أو رو م  ددددددرو ال  ص  ددددددن  م  اهُ م  رو ددددددتو ي اش  ددددددالو ال ددددددذ  قو وو

دددددن  تو  دددددُه م  لسمو ل ُنعو ض  وو ور  ٌُوُسدددددفو ف دددددً األ  دددددا ل  ن  ك  ل كو مو دددددذو كو لودددددًدا وو هُ وو دددددذو ت خ  ٌدددددث  نو اد  وحو ٌدددددل  األ  و 
ؤ 

لوُمونو ) ع  ٌو رو الن اس  الو  ثو ن  أوك  لوك  ه  وو ر  م 
لوى أو ال ب  عو ُ غو هللا   { (21وو

**************************************** 

اب ل ٌنو ) } ات  ل لس  ٌو ت ه  آو وو إ خ  ٌُوُسفو وو انو ف ً   {(7لوقود  كو

لدددددذكر قصدددددة ٌوسدددددف علٌددددده السدددددالم، وهدددددً دلٌدددددل  كاندددددت هدددددذه اآلٌدددددة االفتتددددداح الموطدددددؤ

علددددددى أن العددددددرب سددددددمعوا بقصددددددة ٌوسددددددف وأرادوا معرفددددددة تفاصددددددٌلها مددددددن الرسددددددول 

 اصددددلى هللا علٌدددددة وسددددلم، فجددددداءت هددددذه اآلٌدددددة مقدمددددة لمدددددا سددددٌذكر مدددددن األحددددداث، وهدددددذ

 10     (1)ٌهٌا ذهن المتلقً لتلقً القصة، وٌزٌد من تفاعله.

مقددددددما عدددددن مدددددا فدددددً القصدددددة مدددددن عظدددددات وعبدددددر. وجددددداء التعبٌدددددر ب)ٌوسدددددف  ومخبدددددرة

وإخوتددددده( مدددددع أن القصدددددة قصدددددت أحدددددداث لٌوسدددددف مدددددع غٌدددددر إخوتددددده،) مدددددع السدددددٌارة،  

ومددددع امددددرأة عزٌددددز مصددددر، ومددددع الفتٌددددان فددددً السددددجن، وغٌرهددددا ( لكددددن اآلٌددددة التعبٌددددر 

فدددددً اآلٌدددددة جددددداء بدددددالجزء والمدددددراد الكدددددل، وقدددددد ٌرجدددددع ذلدددددك ألن قصدددددة ٌوسدددددف مدددددع 

، فعددددداوة األقددددارب والسددددٌما ه كددددان لهددددا مددددن األثددددر النفسددددً علٌدددده الشددددًء الكبٌددددر إخوتدددد

 غٌرهم.األخوة أشد وقعا فً النفس من أذى 

، وهددددددو: )حٌلددددددة ثددددددم بدددددددأت القصددددددة بالحدددددددث األول فددددددً حٌدددددداة ٌوسددددددف علٌدددددده السددددددالم

سدددددٌاق القرآندددددً فدددددً ذكدددددر هدددددذا الحددددددث إخوتددددده ومدددددإامرتهم للدددددتخلص منددددده(، وبددددددأ ال

دددددالُواب} ا القدددددول ٌنقلندددددا لمشدددددهد ااخدددددوة وهدددددم مجتمعدددددون ) فدددددً ذلدددددك الزمدددددان هدددددذهللا إ ذ  قو

الدددددذي حددددددثت فٌددددده القصدددددة، فدددددإن قدددددولهم ذلدددددك حٌنبدددددذ هدددددو السدددددبب الدددددذي قامدددددت علٌددددده 

أحدددددداث القصدددددة تلدددددك، إذ تدددددك اآلٌدددددات قابمدددددة فدددددً الحكاٌدددددة عدددددن ذلدددددك الدددددزمن ، وهدددددذا 

 (2)القول المحكً من تآمر وتحاور(.

                                                           
 (1)

 .1975، ص4هـ، ج1412، 17القاهرة، ط-ظر: سٌد قطب إبراهٌم حسٌن الشاربً، فً ضالل القرآن، دار الشروق، بٌروتان – 
(2)

 .220، ص12م، ج1484محمد الطاهر بن عاشور التونسً، التحرٌر والتنوٌر، الدار التونسٌة للنشر، تونس، —
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توكٌددددددد الخبددددددر الددددددذي سددددددٌؤتً، إذا أرادوا إقندددددداع لقصددددددد } لٌوسددددددفهللا  والم االبتددددددداء فددددددً

بعضدددددهم الدددددبعض بدددددؤن ٌوسدددددف وشدددددقٌقه أحدددددب إلدددددى أبدددددٌهم مدددددنهم، إذ لدددددم ٌكوندددددوا سدددددواء 

فدددددً الحسدددددد والغٌدددددرة منهمدددددا، فددددداجتمعوا اقنددددداع مدددددن لدددددم ٌلتفدددددت مدددددنهم لدددددذلك، وهدددددذا 

ٌوسدددددف علٌددددده السدددددالم وأخٌددددده، ) وقدددددد سدددددبب صدددددرٌ  بؤلسدددددنتهم لٌتدددددآمروا علدددددى الكٌدددددد ل

ألنددددددده كدددددددان شدددددددقٌقه، وأمهمدددددددا " راحٌدددددددل" وكدددددددان البقٌدددددددة إخوتددددددده خصدددددددوه بددددددداألخوة 

 11             (3)لألب(.

وأظهددددددروا تعجددددددبهم مددددددن تفضددددددٌل أبددددددٌهم لٌوسددددددف و أخٌدددددده علددددددٌهم، مددددددع أنهددددددم أكثددددددر )

علددددددى حسددددددب -وال نفددددددع منهمددددددا، (4)(عدددددددًدا، وأكثددددددر نفًعددددددا منهمددددددا، إذ كانددددددا صددددددغٌرٌن

قددددولهم هددددذا قددددد و  -مددددا ٌددددرونعلددددى  -لكددددن كددددان هددددذا كلدددده بسددددبب ضددددالل أبددددٌهم-رأٌهددددم

بسددددددبب الغٌددددددرة  التددددددً أعمددددددت بصددددددٌرتهم ، وأصددددددمت آذانهددددددم لمددددددا ٌقولددددددون،  ٌكددددددون

 وفٌها بٌان لما تسببه الغٌرة من أذى فً نفوس أصحابها، وفٌمن حولهم.

ومددددن الواضدددد  أن هددددذا المشددددهد كددددان فددددً مكددددان مددددا بعٌددددًدا عددددن أسددددماع ٌعقددددوب علٌدددده 

تم دابمدددددا فدددددً الخفددددداء بعٌدددددًدا عدددددن مسدددددامع السدددددالم وابنٌددددده، ألن التدددددآمر علدددددى مكٌددددددة ٌددددد

 الناس.

 مدددددن ٌوسدددددف علٌددددده السدددددالم،ثدددددّم بددددددأت بعدددددد ذلدددددك حٌاكدددددة الخطدددددة والحٌلدددددة، للدددددتخلص 

الكدددددددالم السدددددددابق كالمقدمدددددددة لتتدددددددؤثر نفدددددددوس السدددددددامعٌن، فدددددددإذا أُلقدددددددً إلٌهدددددددا فجعلدددددددوا )

، فوضدددددددعوا فدددددددروض للدددددددتخلص منددددددده  (5)المطلدددددددوب كاندددددددت سدددددددرٌعة االمتثدددددددال إلٌددددددده(

و إبعددددداده فدددددً أرض مجهولدددددة، توصدددددلهم للغدددددرض الدددددذي مدددددن أجلددددده وهدددددً: إمدددددا القتدددددل أ

سدددددٌتم الدددددتخلص مدددددن ٌوسدددددف علٌددددده السدددددالم، وهدددددو أن ال ٌنشدددددغل ٌعقدددددوب علٌددددده السدددددالم 

، دون مشددددددددارك، ألن (6) ، وٌتفددددددددري لهدددددددم، وٌقبددددددددل علددددددددٌهم بالشدددددددفقة والمحبددددددددةعدددددددنهم 

والمدددددراد بالصدددددالح  )،الخلدددددو حقٌقتددددده: الفدددددراي، } وتكوندددددوا مدددددن بعدددددده قومدددددا صدددددالحٌنهللا

    ال فدددددً عٌشدددددتهم مدددددع أبدددددٌهم، بددددددلٌل عطدددددففٌددددده الصدددددالح الددددددنٌوي، أي: صدددددالح األحدددددو

ل } وتكونوا من بعدههللا على }  (7).(هللا لٌكون من جملة الجواب لألمرٌخ 

                                                           
 .220محمد الطاهر بن محمد بن عاشور، ص-(3)
 .220،ص المرجع السابق-(4)
 .220المرجع السابق، ص-(5)
محمد الصال  -عبدالرحمن بن ناصر السعدي، تٌسٌر الكرٌم الرحمن فً تفسٌر كالم المنان، تقدٌم: عبدهللا بن عبدالعزٌز بن عقٌل-(6)

 .394هـ، ص1423، 1العثٌمٌن، تحقٌق: عبدالرحمن اللوٌحق، مإسسة الرسالة، بٌروت، ط
 .224الطاهر بن محمد عاشور، ص محمد-(7)
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قابدددددل قابددددددل مددددددنهم ال تقتلددددددوا هددددددذه الفددددددروض مدددددع بعضددددددهم الددددددبعض ثددددددّم } ثدددددّم ناقشددددددوا

سدددددٌارة إن كندددددتم فددددداعلٌنهللا أي: قدددددال الجدددددب ٌلتقطددددده بعدددددض الٌوسدددددف وألقدددددوه فدددددً غٌابدددددة 

أحدددددد األخدددددوة، وعددددددل هللا تعدددددالى عدددددن ذكدددددر اسدددددمه، ألنددددده ال ٌرٌدددددد أن ٌصدددددرف انتبددددداه 

السدددددامعٌن عدددددن الحددددددث األعظدددددم والمهدددددم الدددددذي تعدددددرض لددددده ٌوسدددددف علٌددددده السددددددالم، 

فقدددددال أحددددددهم: ال تقتلدددددوا ٌوسدددددف وألقدددددوه فدددددً غٌابدددددة الجدددددب، وذلدددددك ألن القتدددددل أشدددددنع 

فددددددً غٌابددددددة الجددددددب ٌحصددددددل مبتغدددددداهم، وهددددددو اابعدددددداد  أعظددددددم إثًمددددددا، ولكددددددن بإلقابددددددهو

فٌلتقطددددده بعدددددض السدددددٌارة الدددددذٌن ٌرٌددددددون مكاندددددا بعٌدددددًدا فٌحتفظدددددون بددددده، وهدددددذا القابدددددل 

القضددددٌة، فددددإن بعددددض الشددددر بهددددذا الددددرأي أحسددددنهم رأٌددددا فددددً ٌوسددددف، وأتقدددداهم فددددً هددددذه 

 12      (8).أهون من بعض

 (10)وغٌابة الجب: قعره. (9)والجب: هً الببر التً لم تطوى.

للرعددددددً  ،ؤنهم قددددددد علمددددددوا جًبددددددا محددددددددة ٌقصدددددددونهاكددددددالواضدددددد  مددددددن سددددددٌاق اآلٌددددددة و

وإضددددددافتها ، وأنهددددددا لددددددم تكددددددن عمٌقددددددة  بقربهددددددا، وسددددددقً إبلهددددددم، بدددددددلٌل تعرٌفهددددددا ب)ال(

القعدددددددر، وكدددددددؤنهم علمدددددددوا أن إلقددددددداءه فدددددددً الجدددددددب ال ٌهشدددددددم عظامددددددده، وال مددددددداء فٌددددددده 

أن الطرٌدددددددق ال تخلدددددددو مدددددددن  عدددددددض السدددددددٌارةهللا،وفٌغرقددددددده، بددددددددلٌل قدددددددولهم : } ٌلتقطددددددده ب

 (11)قوافل المسافرٌن بٌن الشام ومصر.

} إن كندددددتم فددددداعلٌنهللا فٌددددده دعدددددوة للترٌدددددث فٌمدددددا أضدددددمروه، لعلهدددددم ٌرجعدددددون عدددددن مدددددا 

عزمددددددوا علددددددى تنفٌددددددذه، وهددددددذا دلٌددددددل آخددددددر علددددددى أن القابددددددل أتقدددددداهم ، وأكثددددددرهم رأفددددددة 

 ، وقد  ٌكون غٌر مقتنع بما سٌقومون به. وهللا أعلم.(12)بؤخٌه

وا علددددى هددددذا الددددرأي ، وعزمددددوا علددددى تنفٌددددذه ، فقدددداموا بددددؤول خطددددوة فددددً الخطددددة واتفقدددد

ٌوسددددددف علٌدددددده التددددددً وضددددددعوها وهددددددً : إقندددددداع ٌعقددددددوب علٌدددددده السددددددالم باصددددددطحاب 

ددددددا لوددددددُه  السددددددالم معهددددددم ،} إ ن  ٌُوُسددددددفو وو لوددددددى  ددددددا عو ن  ؤ مو ددددددا لوددددددكو الو تو ددددددا مو انو ددددددا أوبو ٌو ددددددالُوا  قو

ُحونو    هللالونواص 

                                                           
 .394عبدالرحمن السعدي، ص -(8)
أبو نصر اسماعٌل بن حماد الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربٌة، تحقٌق: أحمد عبدالغفور عطار، دار العلم للمالٌٌن، بٌروت، -(9)
 هـ.)مادة جبب(.1414، 4ط
 المرجع السابق، مادة )غٌب(.-(10)
 . بتصرف.224ن عاشور، صمحمد الطاهر بن محمد ب-(11)
 .224المرجع السابق، ص-(12)
، 6أبو حٌان محمد بن ٌوسف بن علً األندلسً، البحر المحٌط فً التفسٌر، تحقٌق: صدقً محمد جمٌل، دار الفكر، بٌروت، ج-(13)

 .244ص
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وانتقددددل المشددددهد إلددددى مكددددان آخددددر، وكددددان الحددددوار بددددٌن ٌعقددددوب علٌدددده السددددالم وأبنابدددده ؛ 

فبددددددأ أبنابددددده بدددددالحوار: وقدددددالوا } ٌدددددا أبانددددداهللا للفدددددت انتباهددددده وأظهدددددروا غاٌدددددة التدددددؤدب فدددددً 

أنهدددددم قدددددد  )هللا وفدددددً ذلدددددك دلٌدددددل علدددددىأباندددددا مالدددددك ال تؤمندددددا علدددددى ٌوسدددددف ، } ٌددددداكالمهدددددم 

وأظهددددددروا الرحمددددددة ألخددددددٌهم و تقدددددددٌم . (13)(تقددددددّدم مددددددنهم سددددددإال فددددددً أن ٌخددددددرج معهددددددم

 النفع والنص  له  } وإنا لناصحونهللا .

دددداف ُظونو  } ددددا لوددددُه لوحو إ ن  ددددب  وو ل عو ٌو ددددع  وو تو ر  ٌو ددددًدا  ددددا غو نو عو ددددل ُه مو س  هللا ، فهددددذا أسددددلوب طلددددب مددددع  أور 

دددددّر )رجددددداء بإرسددددداله معهدددددم فدددددً الغدددددد } ٌرتدددددع وٌلعدددددبهللا  ٌُسو وإنمدددددا ذكدددددروا ذلدددددك ألنددددده 

فقدددددددموا مصددددددلحة ٌوسددددددف علٌدددددده السددددددالم، لٌحصددددددلوا ، (14)(أبدددددداهم أن ٌكونددددددوا فددددددرحٌن

علددددددى موافقددددددة أبددددددٌهم، وقددددددالوا: }وإنددددددا لدددددده لحددددددافظونهللا مإًكدددددددا آخددددددر علددددددى حرصددددددهم 

وخدددددوفهم علدددددى ٌوسدددددف علٌددددده السدددددالم ؛ فهدددددم بدددددذلك اسدددددتخدموا كدددددل الطدددددرق والوسدددددابل 

اقنددددداع ٌعقدددددوب علٌددددده السدددددالم، والدددددذي ٌددددددل علدددددى ذلدددددك اسدددددتخدامهم ألكثدددددر مدددددن مإكدددددد 

لددددده لناصدددددحونهللا، و } وإندددددا لددددده لحدددددافظونهللا ، ومدددددن ضدددددمن وسدددددابل  فدددددً كالمهدددددم } وإندددددا

ااقندددددداع التددددددً اسددددددتخدموها؛ تقدددددددٌم مددددددا ٌحبدددددده ٌعقددددددوب علٌدددددده السددددددالم، ومددددددا ٌدددددددخل 

السدددددرور علدددددى قلدددددب ٌوسدددددف فدددددً ذلدددددك العمدددددر الصدددددغٌر فقدددددالوا: } أرسدددددله معندددددا ٌرتدددددع 

 وٌلعبهللا.

دددددداُف أون   } أوخو ُبوا ب دددددده  وو هو
ددددددذ  ُزُنن ددددددً أون  تو ٌوح  ددددددً لو ددددددالو إ نس ددددددُه قو ن  ددددددُتم  عو أون  ُب وو ب  ؤ ُكلوددددددُه الددددددذس ٌو

اف لُونو             هللاغو

ثددددّم أظهددددر ٌعقددددوب علٌدددده السددددالم سددددبب امتناعدددده عددددن خددددروج  ٌوسددددف علٌدددده السددددالم 13

معهددددم، وهددددو أندددده ٌحزندددده ذهدددداب ٌوسددددف مددددن دون مرافقتدددده وهددددو لددددم ٌعتددددد علددددى ذلددددك 

لددددم بحكددددم صددددغر سددددنه، كمددددا ٌخشددددى علٌدددده مددددن الددددذباب، إذ كددددان ٌوسددددف آنددددذاك غالمددددا، 

، وبحكددددددم سددددددكنهم فددددددً الصددددددحراء فٌعقددددددوب علٌدددددده السددددددالم (15)ٌعتددددددد مقاومددددددة الوحددددددوش

 على علم بالصحراء وسباعها.

} وأندددددتم عنددددده غدددددافلونهللا أي: فدددددً غفلدددددة مدددددنكم، إذ أن ٌعقدددددوب علٌددددده السدددددالم لدددددم ٌشدددددك 

فدددددً قدددددوتهم وتكددددداتفهم ، فهدددددم عصدددددبة، ولدددددم ٌكدددددن ٌشدددددك فدددددً سدددددوء نٌدددددتهم، فهدددددم أوالده 

ُب  ؛ فؤكددددددوا بعددددددها مباشدددددرة }فلدددددذات أكبددددداده، وٌوسدددددف أخدددددٌهم ب  لودددددُه الدددددذس دددددالُوا لودددددب ن  أوكو قو

ددددددُرونو  اس  ددددددا إ ًذا لوخو ة  إ ن  ددددددبو ددددددُن ُعص  ح  نو هللا اسددددددتخدموا مإكددددددًدا آخددددددر وأقسددددددموا بتعهدددددددهم وو

بحماٌتددددده وحفظددددده، وعددددددم تفدددددرٌطهم فٌددددده، فهدددددم قدددددادرون علدددددى ذلدددددك وعدددددددهم ٌشدددددهد 

وثقددددددتهم بتلددددددك القددددددوة، بددددددذلك، محاولددددددة مددددددنهم للفددددددت انتبدددددداه أبددددددٌهم لعددددددددهم، وقددددددوتهم، 

                                                           
 . بتصرف.244محمد الطاهر بن محمد عاشور، ص-(14)
 .230المرجع السابق، ص-(15)
. 449، ص2حمود بن عمرو الزمخشري، الكشاف عن حقابق غوامض التنزٌل، دار الكتاب العربً، بٌروت، جأبو القاسم م-(16)

 بتصرف.
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وورد قددددددولهم: } ونحددددددن عصددددددبةهللا مددددددرتٌن دلٌددددددل علددددددى تفدددددداخرهم فددددددً ذلددددددك الددددددزمن 

وإن حصددددددل وأكلدددددده الددددددذبب ونحددددددن جماعددددددة وهللا أعلددددددم؛  –بالعدددددددد الكثٌددددددر مددددددن األوالد 

 .(16) كثر وهللا إنا لهالكون ضعًفا وعجًزا وال جدوى من حٌاتهم

صدددددول األبنددددداء علدددددى مبتغددددداهم وبدددددذلك انتهدددددى الحدددددوار القدددددابم بدددددٌن ٌعقدددددوب وأبنددددداءه بح

وهدددددو موافقدددددة ٌعقدددددوب علٌددددده السدددددالم بإرسدددددال ٌوسدددددف معهدددددم فدددددً الغدددددد، وكدددددان هدددددذا 

منهددددددا: المإكدددددددات، وتقددددددٌم مددددددا ٌهددددددم  فددددددً الحدددددوار ااقندددددداعالحدددددوار ٌتضددددددمن أسدددددالٌب 

السدددددامع أواًل، واالحددددداح فدددددً الطلدددددب. ٌقدددددول ابدددددن عاشدددددور فدددددً تفسدددددٌره: ) ثدددددمو تفّرعدددددت 

لقددددداءه، مدددددن المحددددداورة بدددددٌن ٌعقدددددوب علٌددددده السدددددالم حكاٌدددددة الدددددذهاب بددددده والعدددددزم علدددددى إ

وبنٌدددده فددددً محاولددددة الخددددروج بٌوسددددف إلددددى البادٌددددة، ٌددددإذن بجمددددل محذوفددددة فٌهددددا ذكددددر 

 (17)أنهم ألحوا على ٌعقوب حتى أقنعوه فؤذن لٌوسف بالخروج معهم(.

ثددددّم انتقددددل المشددددهد مددددن بٌددددت ٌعقددددوب علٌدددده السددددالم إلددددى )بادٌددددة الشددددام(؛ المكددددان الددددذي 

ألبنددددداء ومعهدددددم ٌوسدددددف علٌددددده السدددددالم، إلدددددى المكدددددان الدددددذي عزمدددددوا علدددددى ذهبدددددوا إلٌددددده ا

تنفٌدددددذ المكٌددددددة فٌددددده، بعٌدددددًدا عدددددن األنظدددددار، وقولددددده تعدددددالى: } وأجمعدددددوا أن ٌجعلدددددوه فدددددً 

غٌابددددة الجددددبهللا تؤكٌددددد علددددى إجمدددداعهم جمٌعددددا علددددى تنفٌددددذ ذلددددك األمددددر، وهددددو جعلدددده فددددً 

وهددددو فددددً الببدددددر، غٌابددددة الجددددب، ثددددّم انتقددددل المشدددددهد بعدددددها إلددددى ٌوسددددف علٌددددده السددددالم 

ممددددا ٌددددإذن بجمددددل ومواقددددف محذوفددددة فددددً القصددددة؛ فقددددد حددددذفت الطرٌقددددة التددددً تددددّم فٌهددددا 

 ؟ أم ماذا؟بر، وهل هو كان إنزاال؟ أم إلقاءاانزال فً الب

فدددددً الببدددددر، فاآلٌدددددات لدددددم تظهدددددر أي أذى لحدددددق بٌوسدددددف  واألرجددددد  أنددددده لدددددم ٌلقدددددوه إلقددددداء

 علٌه السالم.

ه   }  ٌ ا إ لو نو  ٌ حو أوو  ُعُرونو وو ٌوش  ُهم  الو  ا وو ذو م  هو ه  ر  م 
ُهم  ب ؤو ن  بو بس  14              هللالوُتنو

ل فٌددددده ٌوسدددددف فدددددً الببدددددر آنسددددده هللا ل} وأوحٌندددددا إ دددددز  ٌددددده...هللا فدددددً نفدددددس الوقدددددت الدددددذي أُن 

تعددددددالى بددددددالوحً، و أزال عددددددن قلبدددددده الوحشددددددة، }لتنبددددددبهمهللا هددددددذا وعددددددد مددددددن هللا تعددددددالى 

د بددددده العمدددددر حتدددددى مالقددددداة إخوتددددده، وبشدددددرى لنجاتددددده مدددددن هدددددذه المحندددددة، وأنددددده سدددددٌمت

لدددددك األمدددددر، وسدددددٌخبرهم فدددددً المسدددددتقبل بمدددددا فعلدددددوه؛ ألن ااخبدددددار ٌسدددددتلزم النجددددداة فدددددً ذ

، ولددددددم (18)بون أندددددده هالددددددك ومسددددددتوحش ال أنددددددٌس لدددددده ٌحسدددددد} وهددددددم ال ٌشددددددعرونهللا أي: 

تسددددددتخدم كلمددددددة "ٌعلمددددددون" بدددددددال مددددددن "ٌشددددددعرون" ألن هللا تعددددددالى أراد أن ٌنفددددددً عددددددنهم 

لددددددذنب والخطددددددؤ، ألن نفددددددً الشددددددعور نفددددددً للعلددددددم، والعكددددددس حتددددددى مجددددددرد الشددددددعور با

 غٌر ذلك.

                                                           
 .233محمد الطاهر بن محمد عاشور، ص -(17)
 .395. انظر: عبدالرحمن السعدي، ص450أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشري، ص -(18)
 هـ، مادة) عشا(.1414، 3الفضل جمال الدٌن بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بٌروت، ط أبو-(19)
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} غٌابددددددة الجددددددبهللا هددددددو المكددددددان الثددددددانً الددددددذي انتقلددددددت إلٌدددددده أحددددددداث المشددددددهد، وهددددددو 

السددددجن المنغلددددق األول فددددً حٌدددداة ٌوسددددف علٌدددده السددددالم، بمددددا فٌدددده مددددن وحشددددة وظلمددددة 

 وغربة، حٌث ال أنٌس له إال الوحً.

ن الرعددددددً عددددددادة ٌكددددددون فددددددً أول النهددددددار؛ وزمددددددن الحادثددددددة كددددددان فددددددً أول النهددددددار، أل

وبعدددددددما فعلددددددوا فعلهددددددم العظددددددٌم، } جدددددداءوا أبدددددداهم...هللا ، متظدددددداهرٌن البكدددددداء، لٌعبددددددروا 

عددددددن حدددددددزنهم لفقددددددددان أخدددددددٌهم، وجددددددداء الدددددددزمن ) عشددددددداًءا( ذا داللدددددددة صدددددددرٌحة علدددددددى 

الددددزمن الددددذي حدددددثت فٌددددده المكٌدددددة، فمددددن المإكددددد أنهدددددم نفددددذوها قبددددل ذلددددك الوقدددددت، أي: 

؛ (19) ء: أول الظددددددالم فددددددً اللٌددددددل، ووقتدددددده حددددددٌن ٌغٌددددددب الشددددددفقفددددددً النهددددددار. والعشددددددا

ورجعدددددوا فدددددً هدددددذا الوقدددددت بالتحدٌدددددد، ألنددددده فدددددً ذلدددددك الوقدددددت تكدددددون قدددددد حلدددددت خٌدددددوط 

الظدددددالم علدددددى الكدددددون، فدددددال ٌسدددددتطٌع ٌعقدددددوب علٌددددده السدددددالم البحدددددث عنددددده، وحتدددددى ال 

ٌكشدددددف أبددددداهم أن الحدددددزن الدددددذي ٌظهدددددر علدددددٌهم إنمدددددا هدددددو ادعددددداء، وال ٌفضددددد  الكدددددذب 

 أعٌنهم فً وض  النهار. البٌن فً

وأول مدددددا بددددددأوا الكدددددالم بدددددرروا فعلهدددددم الشدددددنٌع، وأبعددددددوا صدددددلتهم بمدددددا حصدددددل لٌوسدددددف 

قبدددددل أن ٌلقدددددوا إلٌددددده بالحددددددث العظدددددٌم وهدددددو: )أكدددددل الدددددذبب لددددده(، وقدددددالوا: } إندددددا ذهبندددددا 

نسدددددتبقهللا إمدددددا باألقددددددام، أو بدددددالرمً، والدددددراج  أن السدددددباق كدددددان باألقددددددام، ألنددددده علدددددى 

لتددددددرب علدددددى العددددددو لمدددددا تحفهدددددم مدددددن المخددددداطر والسدددددباع وقطددددداع عدددددادة أهدددددل البادٌدددددة ا

الطدددددرق، وقدددددالوا} أكلددددده الدددددذببهللا ولدددددم ٌقولدددددوا افترسددددده مدددددع أن عدددددادة الدددددذبب االفتدددددراس، 

هللا قددددالوا ذلددددك لمددددا لمسددددوه إمن لنددددامددددب نددددتن الددددذبب لددددم ٌبددددق مندددده شددددٌبا، } ومددددا ألٌثبتددددوا أ

لودددددإكددددددوا قدددددولهم } مدددددن أبدددددٌهم فدددددً عددددددم تصددددددٌقه لهدددددم، ولٌ ددددداُءو عو جو م  وو ددددده  ب ددددددو ٌص  ى قوم 

ب   ددددددذ  هللا وزعمددددددوا أندددددده دم ٌوسددددددف علٌدددددده السددددددالم حددددددٌن أكلدددددده الددددددذبب، فلددددددم ٌصدددددددقهم كو

أًٌضدددددا بدددددل زاد شدددددّكه فدددددً صددددددقهم لددددددالبل شددددداهدها ٌعقدددددوب علٌددددده السدددددالم منهدددددا: أنددددده 

ألن أكدددددل الدددددذبب لددددده ٌسدددددتلزم تمزٌدددددق ، (20) لمدددددا شددددداهد القمدددددٌص صدددددحًٌحا علدددددم كدددددذبهم

بدددددل كدددددان علٌددددده دم كدددددذب، وهدددددذا مدددددا أكدددددد  القمدددددٌص، لكدددددن القمدددددٌص لدددددم ٌكدددددن ممزًقدددددا

 15         لٌعقوب علٌه السالم كذبهم.

فاسدددددتعمل ) القمدددددٌص( هندددددا كددددددلٌل كددددداذب لدددددٌس صدددددحٌحا، وحدددددذف مدددددن السدددددٌاق كٌفٌدددددة 

 خلعهم لقمٌص ٌوسف كما حذف كٌفٌة إلقاءه من قبل.

{  ُ هللا  ٌدددددل  وو م  ر  جو دددددب  دددددًرا فوصو فُُسدددددُكم  أوم  لوت  لوُكدددددم  أون  دددددو  دددددل  سو دددددالو بو دددددا  قو لودددددى مو اُن عو عو دددددتو ال ُمس 

ددددددفُونو  هللا بددددددل : حددددددرف إضددددددراب، إبطددددددال لدددددددعواهم المزعومددددددة أن الددددددذبب أكلدددددده،  توص 

 األمدددددرفقدددددد صدددددّرح ٌعقدددددوب علٌددددده السدددددالم بعددددددم تصددددددٌقهم فقدددددال: } بدددددل سدددددولتهللا أي أن 

لددددددٌس كمددددددا تقولددددددون بددددددل سددددددولت وزٌنددددددت لكددددددم أنفسددددددكم )أمددددددًرا( ال اعلددددددم مددددددا هددددددو، 

                                                           
، 3فخر الدٌن الرازي، مفاتٌ  الغٌب، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت، ط-أبو عبدهللا محمد بن عمرو بن الحسن الرازي-(20)

 . بتصرف.429، ص18هـ، ج1420
 .238محمد الطاهر بن محمد عاشور، ص-(21)
 .240المرجع السابق، ص-(22)
 .214المرجع السابق، ص-(23)
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)أمدددددًرا( ٌحمدددددل عددددددة أشدددددٌاء ممدددددا ٌمكدددددن أن ٌدددددإذوا بددددده والتنكٌدددددر واابهدددددام فدددددً كلمدددددة 

ٌوسددددف علٌدددده السددددالم مددددن قتددددل، أو بٌددددع، أو تغرٌددددب، ألندددده لددددم ٌعلددددم تعٌددددٌن مددددا فعلددددوه، 

                  (21)والتنكٌر فً ) أمًرا( للتهوٌل.

 فعدددددل بعدددددد ذلدددددك عدددددن لددددومهم ولجدددددؤ إلدددددى هللا } فصدددددبر جمٌددددل وهللا المسدددددتعان علدددددى مدددددا

نته بدددددا  علدددددى خمدددددل الصدددددبر علدددددى ذلدددددك، أو االسدددددتعانة بدددددا  تصدددددفونهللا احتمدددددال اسدددددتعا

لٌوسدددددف علٌددددده السدددددالم علدددددى الخدددددالص بمدددددا أحددددداط بددددده، والتعبٌدددددر ب} مدددددا تصدددددفونهللا 

ألنددددده كدددددان واثًقدددددا بدددددؤنهم كددددداذبون فدددددً الوصدددددف، وبدددددؤنهم ألحقدددددوا بٌوسدددددف ضدددددًرا ، فلمدددددا 

 (22)لم ٌتعٌن المصاب، أجمل التعبٌر عنه إجمااًل.

م ألمدددددر هللا، ورضدددددً بقضددددداءه، ونلمدددددس مدددددن هدددددذه اآلٌدددددة وامتثدددددل ٌعقدددددوب علٌددددده السدددددال

شددددددة حدددددزن ٌعقدددددوب علٌددددده السدددددالم ، فلدددددم ٌكدددددن لددددده معاوًندددددا ومدددددإازرا إال هللا ) وإنمدددددا 

فدددددّوض ٌعقدددددوب أمدددددره إلدددددى هللا، ولدددددم ٌسدددددع للكشدددددف عدددددن مصدددددٌر ٌوسدددددف، قدددددد ٌكدددددون 

. ثدددددّم تسلسدددددلت (23)، وألنددددده ال عضدددددد لددددده ٌسدددددتعٌن بددددده علدددددى أبنددددداءه أولبدددددك لكبدددددر سدددددّنه

اث تسلسددددداًل منطقٌدددددا ؛ وانتقدددددل المشدددددهد إلدددددى جاندددددب الجدددددب عندددددد ٌوسدددددف علٌددددده األحدددددد

السددددددالم، } وجدددددداءت سددددددٌارةهللا جدددددداءت جماعددددددة مددددددن السددددددٌارة فددددددً الطرٌددددددق، وقصدددددددوا 

سدددداقٌهم دلددددوه لٌددددرد لهددددم المدددداء، فددددإذا بدددده ٌلددددتقط غالًمددددا، وحددددذف مددددن  أدلددددىالببددددر، وقددددد 

لٌددددالً التددددً السددددٌاق كٌددددف قضددددى ٌوسددددف علٌدددده السددددالم لٌلدددده فددددً الببددددر، وعددددن عدددددد ال

قضددددداها هنددددداك، ألنددددده كدددددان بدددددٌن ٌددددددي الدددددوحً ومإانسدددددته لددددده، وكدددددان فدددددً حفدددددظ هللا 

 تعالى.

م   } ا ُغدددددالو دددددذو ى هو دددددرو دددددا ُبش  ٌو دددددالو  هُ قو دددددوو ل  لوى دو دددددؤود  ُهدددددم  فو دو ار  دددددلُوا وو سو ة  فوؤور  ارو  ٌ ددددد ت  سو ددددداءو جو وو

لُونو  مو ع  ٌو ا  ل ٌم  ب مو ُ عو هللا  ًة وو اعو َروهُ ب ضو سو
أو  هللاوو

هللا أي أندددددده ابددددددتهج واستبشددددددر بهددددددذا الغالم،)وأسددددددروه بضدددددداعة(،ألنهم }وقددددددال ٌابشددددددرى..

ٌرٌدددددددون بٌعه،)أسددددددروه(مخافة أن ٌتعددددددرف علٌدددددده أحددددددد مددددددن ذوٌدددددده فٌطالددددددب بدددددده،فؤتى 

بدددده إلددددى جماعتدددده واستبشددددروا بدددده لمددددا كددددان علٌدددده مددددن الجمددددال حتددددى ٌنافسددددوا فددددً أمددددره 

 16(                       24)وٌغالوا بثمنه.

علددددددى  فددددددذهبوا بدددددده إلددددددى مصددددددر لٌبدددددداع عبدددددددا ،وٌنشددددددؤ فددددددً بٌددددددت العزٌز،وهددددددذا ٌدددددددلنا

ددددددددمو  : }وقولددددددده تعدددددددالى اسدددددددترقاق الغلمدددددددان آندددددددذاك ،  اه  رو دددددددس  دو خ  ن  بو مو هُ ب دددددددثو و  دددددددرو شو وو

ٌنو  ددددددددد  اه  ددددددددنو الز  دددددددداُنوا ف ٌدددددددده  م  كو ة  وو ددددددددُدودو ع  ٌعود إلددددددددى الضددددددددمٌر فددددددددً "شددددددددروه") هللامو

مدددددره فدددددوق الزهدددددد بمراحدددددل ه فدددددً أإخدددددوة ٌوسدددددف ألن حدددددال إخوتدددددالسدددددٌارة،ولٌس علدددددى 

 ،فلدددددددو كدددددددان لهدددددددم لقٌل:وكدددددددانوا فٌددددددده مدددددددن المبعددددددددٌن أو المبغضدددددددٌن أو نحدددددددو ذلدددددددك(

                                                           
، 10إبراهٌم بن عمر بن حسن الرباط البقاعً، نظم الدرر فً تناسب اآلٌات والسور، دار الكتاب ااسالمً، القاهرة، ج-(24)

 .36-35ص
 .47المرجع السابق، ص-(25)
 .243محمد الطاهر بن محمد عاشور، ص-(26)
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ٌدددددددل علددددددى أندددددده ثمددددددن قلٌددددددل وإنمددددددا بخددددددس أي  ،)بددددددثمن بخددددددس دراهددددددم معدددددددودة(ال(25)

وعثددددددور السددددددٌارة علددددددى الجددددددب  بة لقدددددددر ٌوسددددددف علٌدددددده السددددددالم وقٌمتدددددده.قلٌددددددل بالنسدددددد

 (26).الذي فٌه ٌوسف آٌة من لطف هللا به

دددددا أوو   } نو فوعو ن  ٌو دددددى أون   سو اهُ عو دددددوو ث  دددددً مو م  ر  ك 
أوت ددددده  أو رو م  دددددرو ال  ص  دددددن  م  اهُ م  رو دددددتو ي اش  دددددالو ال دددددذ  قو وو

لوددددددددًدا هُ وو ددددددددذو ت خ  انتقددددددددل إلٌدددددددده ٌوسددددددددف بعددددددددد ذلددددددددك  ذكددددددددر اسددددددددم المكددددددددان الددددددددذيهللا نو

المكددددددددان واختلفددددددددت  للحضددددددددارة والرفاهٌددددددددة آنددددددددذاك،فاختلف وهو)مصددددددددر(وهً رمددددددددز

 بغربددددددة المكددددددان، الشخصددددددٌات ،واختلددددددف المجتمددددددع علددددددى ٌوسددددددف علٌدددددده السددددددالم،فؤحس

 .وإخوته من دون أبٌه ووحشته

 باختالفوتتددددددددابع األحددددددددداث ٌدددددددددل علددددددددى أن القصددددددددة حدددددددددثت فددددددددً زمددددددددن واحددددددددد،

األٌام.لكننددددددا لددددددم نسددددددتدل صددددددراحة علددددددى مدددددددة سددددددٌر القافلددددددة فددددددً الطرٌددددددق إلددددددى أن 

البٌدددددع قدددددد تدددددم فدددددً النهدددددار ألن فدددددً النهدددددار كدددددل وصدددددلت مصدددددر لكدددددن مدددددن المإكدددددد أن 

 ٌسعى إلى رزقه وإلى عمله، والتجارة عادة تكون فً النهار.

بدددددددلٌل إعجابدددددده بددددددالغالم  اه(دلٌددددددل علددددددى كرمددددددً مثو)أ تددددددهوقددددددول عزٌددددددز مصددددددر امرأ

تدددددده بحسددددددن إكرامدددددده،فهو إمددددددا أن ٌنفعنددددددا كخددددددادم ،وإمددددددا نسددددددتمتع بدددددده أندددددده وصددددددى امرأ

 (27).بؤوالدنا كاستمتاعنا

نددددده قدددددال أل تنجدددددب ، امرأتددددده ال أنأو ، قدددددد ٌددددددل علدددددى أنددددده لدددددم ٌكدددددن لدٌددددده أوالد وهدددددذا

)نتخدددددذه ولدا(وهدددددذا ٌقتضدددددى أنهمدددددا لدددددم ٌكدددددن لددددددٌهما ولدددددد فدددددؤراد أن ٌجعدددددل ااحسدددددان 

فٌنفعهمدددددددا أو ٌتخذانددددددده ولددددددددا  اجدددددددتالب محبتددددددده إٌاهمدددددددا وااكدددددددرام لددددددده سدددددددببا فدددددددً 

 (28).فٌبرهما،وذلك أشد تقرٌبا

 رض ولنعلمه من تؤوٌل األحادٌث ......وكذلك مكنا لٌوسف فً األ} 

حصدددددل  )وهللا غالدددددب علدددددى أمدددددره ولكدددددن أكثدددددر النددددداس الٌعلمدددددون(أي انددددده فدددددً كدددددل مدددددا

 ٌعلمون . ولكن أكثر الناس ال هللا مسخر لهلٌوسف علٌه السالم فإن 

ٌّرناأي كمددددددا   مقدمددددددةذلددددددك ا ااكرام،فعلنددددددا أن ٌشددددددترٌه عزٌددددددز مصددددددر،وٌكرمه هددددددذ سدددددد

 17          (29)فً أرض مصر(. ٌن ٌوسف علٌه السالملتمك

دددددد أمددددددوروكدددددان انتظددددددام ) ًٌ ا،مع أن إخوتددددده أرادوا بدددددده كددددددل سددددددوء ،ولكددددددن هللا ٌوسددددددف إله

وعلمدددددده ، (30)أراد بدددددده الخٌددددددر،ولكن أكثددددددر الندددددداس الٌعلمددددددون أن األمددددددر كلدددددده بٌددددددد هللا (

هللا تؤوٌدددددل األحادٌدددددث والرإى،وذلدددددك دلٌدددددل علدددددى أنددددده علدددددم مدددددن عندددددد هللا لددددده ومعجدددددزة 

 من معجزاته.

                                                           
 .395لسعدي، صعبدالرحمن ا -(27)
 .246-245محمد الطاهر بن محمد عاشور، ص-(28)
 .395عبدالرحمن السعدي، ص-(29)
 .436، ص18فخر الدٌن الرازي، ج-(30)



 

22 
 

عددددددن  ونشددددددؤ ، والزمددددددانً تدددددددرجت األحددددددداث فددددددً القصددددددة،وتدرج الحدددددددث المكددددددانً ،

هددددددذا التدددددددرج دالالت تكشددددددف صددددددحة تؤوٌددددددل ٌعقددددددوب علٌدددددده السددددددالم لرإٌددددددا ٌوسددددددف 

علٌددددده السدددددالم وإعجددددداز القدددددران الكدددددرٌم وبراعدددددة القصدددددص القرآندددددً ،حٌدددددث اختزلدددددت 

 .فً ألفاظ قلٌلة تضمنت معانً جمةالقصة 

 ٌوسف:تسلسل المشهد فً حٌلة إخوة 

 

 بٌعه رقٌقا فً مصر   التقاط السٌارة له            القاءه فً غٌاهب الجب              وكٌدهم غٌرة إخوة ٌوسف

                       

 

 

 

 واتسع الفضاء المكانً فً المشهد فشمل البادٌة والحاضرة.

 األماكن فً هذا المشهد:(1

:لددددددم ٌصددددددرح بدددددده فددددددً القصددددددة ،وٌتواجددددددد فددددددً أحضددددددان البادٌددددددة،جمع  بٌددددددت ٌعقددددددوب

 ٌعقوب علٌه السالم وبنٌه.

علددددددددى طرٌددددددددق  :مكددددددددان مددددددددنخفض فددددددددً األرض، ٌتواجددددددددد فددددددددً البادٌددددددددة،وٌقعالجب

القوافدددددل ٌقصدددددده السدددددٌارة البددددداحثٌن عدددددن المددددداء،وهو مكدددددان ُتدددددرك فٌددددده سدددددٌدنا ٌوسدددددف 

ن األول فدددددددً حٌاتددددددده،مكان مدددددددوحش ،منغلدددددددق وكدددددددان بمثابدددددددة السدددددددج ،علٌددددددده السدددددددالم

وكددددددان داللددددددة علددددددى عزلددددددة المكددددددان  مكٌدددددددة أُخددددددوة ٌوسددددددف، تنفٌددددددذمكددددددان  مظلم،وهددددددو

 لمإانسددددددته ٌوسددددددف نددددددزل الددددددوحً علددددددى سددددددٌدنا ووحشددددددٌته،وفً هددددددذا المكددددددان أول مددددددا

 ونزول السكٌنة على قلبه.

المكدددددانً فدددددً  االنتقدددددالوقدددددال الدددددذي اشدددددتراه مدددددن مصدددددر( تشدددددكل هدددددذه اآلٌدددددة ) :مصدددددر

، فهددددددً رمددددددز الحضددددددارة، وبلددددددد هددددددذه القصددددددة بددددددٌن البادٌددددددة والحاضددددددرة فددددددً مصددددددر

 التجارة.

ذي حدددددددثت فٌدددددده القصددددددة ،إال لددددددلددددددم تكددددددن فددددددً القصددددددة دالالت علددددددى ذلددددددك الددددددزمن ا(2

 تدل على حدوث المشهد لٌال أو نهاراً. بعض ااشارات التً

 تنوعت الشخصٌات فً هذه القصة بحسب اختالف المشاهد.(3

 

 غٌرة أخوة ٌوسف وكٌدهم          إلقاءه فً غٌابة الجب             التقاط السٌارة له               بٌعه رقًٌقا فً مصر
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؛ ( ٌوسددددددف علٌدددددده السددددددالم  تدددددددور كددددددل أحددددددداث القصددددددة حولدددددده :الشخصددددددٌة المحورٌددددددة

سددددددن(وتظهر دالبددددددل علددددددى وظهددددددرت شخصددددددٌة ٌوسددددددف علٌدددددده السددددددالم)غالم صددددددغٌر ال

(                     31)ذلك فً القصة:
18

 

 .)أخاف أن ٌؤكله الذبب(دلٌل على صغر سنه

 .نه كان صغٌر السن لم ٌستبق معهم)كنا نستبق وتركناه عند متاعنا(أل

 .بشرى هذا غالم(داللة على صغر سنه )ٌا

 وقول العزٌز: عسى أن ٌنفعنا أو نتخذه ولدا

)ٌعقدددددددوب علٌددددددده السدددددددالم،إخوة ٌوسف،السدددددددٌارة،عزٌز مصدددددددر  :الشخصدددددددٌات الربٌسدددددددٌة

 (وامرأته

 عقوب علٌه السالم:)األب ،كبٌر السن،تعبٌر الرإٌا،الذكاء،حزنه لفقد ابنه(ٌ

 إخوة ٌوسف:)عصبة،الغٌرة،الكٌد والمإامرة،الكذب(

)مسددددددددافرٌن علددددددددى طرٌددددددددق القوافل،اسددددددددترقاق ٌوسددددددددف علٌدددددددده السددددددددالم،بٌع : السددددددددٌارة

 الرقٌق(

لدددددم ٌكدددددن لهمدددددا  الكدددددرم، لدددددذي اشدددددترى ٌوسدددددف علٌددددده السدددددالم،)اعزٌدددددز مصدددددر وامرأته

 ولد(

 
فكدددددددان المجتمدددددددع األول الدددددددذي  ؛ظهدددددددر واضدددددددحا فدددددددً القصدددددددة االجتمددددددداعًالبعدددددددد (4

دددددد  البصدددددر فقدددددد )البادٌدددددة( نشدددددؤفٌه ٌوسدددددف علٌددددده السدددددالم هدددددو  ،كاندددددت صدددددحراء علدددددى م 

كدددددان المجتمدددددع آندددددذاك وفٌهدددددا آبدددددار تقدددددع علدددددى طرٌدددددق القوافل، ،ملٌبدددددة بالسدددددباع والدددددذباب

 األبناء، وٌشتغلون بالرعً. ٌتفاخر بكثرة

الدددددذي احتضدددددن  ثدددددم انتقدددددل ٌوسدددددف علٌددددده السدددددالم  إلدددددى المجتمدددددع اآلخدددددر )الحاضدددددرة(

وهدددددذا المكدددددان داللدددددة  ٌوسدددددف علٌددددده السدددددالم وحددددددثت فٌددددده أحدددددداث عظمدددددى بعدددددد ذلدددددك ،

 والملك العظٌم. والتجارة، على الرفاهٌة،

تنوعدددددددت الحالدددددددة النفسدددددددٌة للشخصدددددددٌات مدددددددابٌن )خدددددددوف ووحشدددددددة ٌوسدددددددف علٌددددددده (5

ٌوسددددددف أن ٌكشددددددف أبددددددوهم كذبهم،وشدددددددة حددددددزن السددددددالم فددددددً الببددددددر وخددددددوف إخددددددوة 

 -ٌعقدددددوب علٌددددده السدددددالم علدددددى فقددددددان ابنه،وسدددددرور السدددددٌارة بإٌجددددداد ٌوسدددددف فدددددً الببدددددر

 .(لٌوسف علٌه السالم بشرابهسرور عزٌز مصر  ،-اقتصادٌة ألسبابوذلك 

 

 

 

 
                                                           

 . بتصرف.249، ص6أبو حٌان األندلسً، ج-(31)
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 اخلامتة
 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

  حق حمده، وصالته وسالمه على خاتم أنبٌابه ورسله نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه من  الحمد

 بعده... أما بعد:

 

وعرجت معها قضٌت معها جّل وقتً،  بعد هذه الرحلة العلمٌة فً رحاب سورة ٌوسف؛ والتً

 إلى فضاء الخٌال، خرجت بعدد من النتابج وهً:

حدهما اآلخر، فال ٌمكن االستغناء عن أحدهما أ سٌاق اللغوي، وسٌاق الموقف ٌكملإّن ال (6

  فً فهم معنى النص.

إن النص هو مرآة عاكسة للظروف االجتماعٌة، والنفسٌة، ومرتبط ارتباًطا وثًٌقا  (7

 بالزمان والمكان، وجمٌع األمور التً دعت المتكلم إلى تقدٌم صٌاغته على وجه معٌن.

و تنوعت تبعا ، والزمان تبًعا لتدرج األحداث قصة ٌوسفتدرج السٌاق القرآنً فً  (8

المكان، وتنوعت المحٌطة بالقصة، و اختلف  لذلك الظروف االجتماعٌة والنفسٌة

 .الشخصٌات كذلك

المجتمع المكانً األول الذي عاش فٌه  سٌاق اآلٌات فً مشهد حٌلة أخوة ٌوسف عكس (9

اله ٌوسف علٌه السالم فً بادٌة الشام، و صورت االنقالب الذي صار فً حٌاته وانتق

ًٌا عن سابقٌه وهو (إلى مجتمع مكانً آخر وهو )الجب ، ثم انتقاله إلى مكان مختلف كل

 .)مصر(

بناء ألبٌهم أثر النص الكالمً كان واضًحا فً المشتركٌن، كمحاولة إقناع األ (10

بمرافقة ٌوسف له،  ووحشة ٌوسف علٌه السالم وخوفه من ظلمة الببر،وألم ٌعقوب علٌه 

 .السالم وحزنه على فقده لولده

 

ما هذا إال جهد مقل ال أدعً فٌه الكمال، ولكننً بذلت فٌه قصارى جهدي فإن أصبت وأخًٌرا، 

 . فذلك مرادي، وإن أخطؤت فلً شرف المحاولة والتعلم

 

 .وهللا الهادي إلى سواء السبٌل
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 ادلصادر وادلراجع

إبدددددراهٌم بدددددن عمدددددر بدددددن حسدددددن الربددددداط البقددددداعً، نظدددددم الددددددرر فدددددً تناسدددددب اآلٌدددددات (1

 .والسور، دار الكتاب ااسالمً، القاهرة

القزوٌنددددددً الددددددرازي، معجددددددم مقدددددداٌٌس اللغددددددة، تحقٌق:عبدالسددددددالم  أحمددددددد بددددددن فددددددارس(2

 م.1979-هـ1399محمد هارون، دار الفكر، 

 .5م، ط1998أحمد مختار عمر، علم الداللة، عالم الكتب، القاهرة، (3

أبدددددو حٌدددددان محمدددددد بدددددن ٌوسدددددف بدددددن علدددددً األندلسدددددً، البحدددددر المحدددددٌط فدددددً التفسدددددٌر، (4

 .تحقٌق: صدقً محمد جمٌل، دار الفكر، بٌروت

فخدددددر الدددددٌن الدددددرازي، مفددددداتٌ  -أبددددو عبددددددهللا محمدددددد بددددن عمدددددرو بدددددن الحسددددن الدددددرازي(5

 .هـ1420، 3التراث العربً، بٌروت، طالغٌب، دار إحٌاء 

أبددددددو الفضددددددل جمددددددال الدددددددٌن بددددددن منظددددددور، لسددددددان العددددددرب، دار صددددددادر، بٌددددددروت، (6

 .هـ1414، 3ط

أبددددددو القاسددددددم محمددددددود بددددددن عمددددددرو الزمخشددددددري، الكشدددددداف عددددددن حقددددددابق غددددددوامض (7

 .التنزٌل، دار الكتاب العربً، بٌروت

بدددددددن حمددددددداد الجدددددددوهري، تددددددداج اللغدددددددة وصدددددددحاح العربٌدددددددة،  إسدددددددماعٌلأبدددددددو نصدددددددر (8

 .هـ1414، 4تحقٌق: أحمد عبدالغفور عطار، دار العلم للمالٌٌن، بٌروت، ط

أبدددددو هدددددالل الحسدددددن بدددددن عبددددددهللا بدددددن سدددددهل العسدددددكري، الصدددددناعتٌن، تحقٌدددددق: علدددددً (9

محمدددددددددد أبوالفضدددددددددل إبدددددددددراهٌم، المكتبدددددددددة العنصدددددددددرٌة، بٌدددددددددروت، -محمدددددددددد البجددددددددداوي

 .هـ1419

ن، مندددددداهج البحددددددث فددددددً اللغددددددة، مكتبددددددة األنجلددددددو المصددددددرٌة، مصددددددر، تمددددددام حسددددددا(10

 .م1990
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سدددددددٌد قطدددددددب إبدددددددراهٌم حسدددددددٌن الشددددددداربً، فدددددددً ضدددددددالل القدددددددرآن، دار الشدددددددروق، (22

 .1975، ص4هـ، ج1412، 17القاهرة، ط-بٌروت

شدددددددهاب الددددددددٌن السدددددددٌد محمدددددددد األلوسدددددددً، روح المعدددددددانً فدددددددً تفسدددددددٌر القدددددددرآن  (12

 .العظٌم والسبع المثانً، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت

عبدددددددددالرحمن بددددددددن محمددددددددد بددددددددن خلدددددددددون، مقدمددددددددة ابددددددددن خلدددددددددون، دار الجٌددددددددل،  (13

 .بٌروت

عبدددددددالرحمن بددددددن ناصددددددر السددددددعدي، تٌسددددددٌر الكددددددرٌم الددددددرحمن فددددددً تفسددددددٌر كددددددالم (14

محمدددددد الصدددددال  العثٌمدددددٌن، تحقٌدددددق: -المندددددان، تقددددددٌم: عبددددددهللا بدددددن عبددددددالعزٌز بدددددن عقٌدددددل

 .عبدالرحمن اللوٌحق، مإسسة الرسالة، بٌروت

عبدددددددددالقاهر الجرجددددددددانً، دالبددددددددل ااعجدددددددداز فددددددددً علددددددددم المعددددددددانً، دار المعرفددددددددة، (15

 .هـ1419بٌروت، 

محمدددددددد الطددددددداهر بدددددددن عاشدددددددور التونسدددددددً، التحرٌدددددددر والتندددددددوٌر، الددددددددار التونسدددددددٌة (16

 .م1484للنشر، تونس، 

محمددددددد عبدددددددالرحمن جددددددالل الدددددددٌن القزوٌنددددددً، ااٌضدددددداح فددددددً علددددددوم البالغددددددة،  (17

 .3تحقٌق: محمد عبدالمنعم خفاجً، دار الجٌل، بٌروت، ط

، القدددددددداموس المحددددددددٌط، تحقٌددددددددق: محمدددددددد بددددددددن ٌعقددددددددوب الشددددددددٌرازي الفٌروزآبدددددددادي(18

 . 8م، ط2005-هـ1426مكتبة مإسسة الرسالة، بٌروت، 

محمددددددود السددددددعران، علددددددم اللغددددددة مقدمددددددة للقددددددارئ العربددددددً، دار النهضددددددة العربٌددددددة، (19

 بٌروت.

المهدددددددي إبددددددراهٌم الغوٌددددددل، السددددددٌاق وأثددددددره فددددددً المعنددددددى، دار الكتددددددب الوطنٌددددددة، (20

 .م2011لٌبٌا، طبعة 
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