
    

 

 

 أتمالت يف سورة يوسف:   إلخفاء واإلظهارا

 د. كرمي الوائلي
 

يثري الرتكيب اللغوي الذي يشتمل على احللم والرؤاي قضااي عديدة ، فهو من انحية أحد أمناط الرتميز         
الدال له مدلول واحد ، وهو  ، الذي يعين أن  «  Allegory» البسيط الذي نطلق عليه التمثيل الكنائي

الدال يشتمل على دالالت متعددة ، ومبعىن آخر أن  التمثيل الكنائي مغلق  ف عن الرمز الذي يعين أن  خيتل
ويدل الرتكيب اللغوي يف الوقت نفسه على ظاهر ـ ليس هو املراد ـ   الداللة أما الرمز فإنه مفتوح الداللة

اطين ، ومن مث فإن  هناك إخفاًء للداللة وعلى ابطن هو املقصود ، وخيرج املتلقي من املعىن الظاهري إىل الب
 اليت مت التعبري عنها بكيفية معينة. 

إن  سورة يوسف تبدأ ابحلكاية يف أهنا تقص أحسن القصص ، وتشرع يف إاثرة املتلقي هبذه الرؤاي اليت         
بري اللغوي عن الرؤاي اليت وهو التع« التمثيل الكنائي » يعرب عنها برتكيب لغوي متلفع ابلرتميز أو بتعبري أدق

الرؤاي عملية ختيلية حدثت يف  عايشها يوسف ، فالرؤاي شيء والتعبري اللغوي الدال عليها شيء آخر ، ألن  
  خميلة النيب ، وأن وصف العملية التخيلية جتلى من خالل تركيب لغوي ، رافقه حوار بني يوسف وأبيه

 .من نقلها للرؤاي ، وحتذيراً  يتضمن أتويالً 

إن  الرؤاي صورة ختيلية أودعها هللا يف روع النيب ، فهي تصوير مرئي ، وليست تعبرياً لغوايً، ولذلك بدأ         
ما  فهو حيكي بتعبري لغوي عن عملية ختيلية ، مبعىن أنه يصف لغوايً  « اي أبت إين رأيت» النيب حديثه ،

ئية اليت شاهدها النيب تعرب عن جتربة شخصية ، وميثل معادهلا الصورة املر  أدركته خميلته يف أثناء النوم. كما أن  
اللغوي وصفاً هلا ، لتخرج من اخلصوصية إىل العموم ، أي تنتقل من كوهنا جتربة خاصة ابلرائي إىل املتلقني 

ا إن  الرؤاي منظومة هل«. اللغة / الكالم » الذين حياولون ختيل التجربة الفريدة من خالل ما توحيه وتؤديه
منظومة أخرى هلا أسسها وقواعدها وقوانينها ، وإن  « اللغة / الكالم » أسسها وقواعدها وقوانينها ، وإن  
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املنظومة اللغوية تنقل غموض الرؤاي وألغازها ، فإذا كانت الرؤاي هلا داللة ظاهرة تتمثل عرب الصور املرئية اليت 
 تقدمي دالالهتا ، كذلك املنظومة اللغوية تشتمل على تشتمل على دوال رمزية يتم فكها وتفسريها ، ومن مث

 ظاهر لغوي ال بد  من فكه وتفسري دالالته.

إن  أتمل بعض اآلايت القرآنية يف سورة يوسف عليه السالم تدفع إىل تذكر قضية اجملاز ، وإْن كان         
مستويني للداللة ، مستوى ظاهر ،  على حنو آخر ، ألن  الرتكيب اجملازي ، وهو تركيب لغوي ، يعين وجود
الرتكيب الظاهري ميثل الدال ،  ليس هو املقصود ، ومستوى ابطن ، وهو املقصود ابلداللة ، مبعىن أن  

ويشتمل على قرينه ، أو قرائن ، متنع من مقصدية الرتكيب الظاهري وحتيل إىل دالالت أخرى عديدة ، وهذه 
أما الرتكيب اللغوي اخلاص ببعض آايت سورة يوسف ـ وخباصة الرؤى  الدالالت هي اليت يقصد منه الرتكيب.

الرتكيب الظاهري ، ليس هو املقصود ،  ـ فإنه يتماثل مع الرتكيب اجملازي وخيتلف عنه ، أما متاثله فإن  
ويشتمل على قرينة أو قرائن متنع من مقصدية الرتكيب الظاهري ، وحييل إىل مدلول واحد آخر ، وهو 

اختالفه فإنه يف الفرق بني داللة الرتكيب اجملازي اليت يتم انتزاعها من السياق ـ سياق  من الرتكيب أما املقصود
داللة الرتكيب يتم الكشف عنها من خالل طبيعة  الرتكيب اللغوي ـ أما يف بعض آايت سورة يوسف فإن  

 خارج الرتكيب اللغوي ، وكأن   قد تكون نقلية تقع أتويلية ، قد يكون السياق ابعثاً للكشف عنها ، أو

 عن مستوى التأويل اجملازي. التأويل هنا يبتعد نسبياً 

َا اَنِظرَةٌ » ولو توقفنا عند قوله تعاىل         اآلية  يرى الشريف املرتضى أن   ]1[« ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ اَنِضَرٌة،ِإىَل َرهبِِ
النظر ليس يفيد الرؤية ، وال الرؤية  ألهنم بينوا أن  »الكرمية تشتمل على وجوه معروفة ، استدل هبا أهل العدل

النظر ينقسم إىل أقسام كثرية ، منها تقليب احلدقة الصحيحة حيال املرئي  يف أحد حمتمالته ، ودلوا على أن  
النظر الذي هو االنتظار ، ومنها النظر الذي هو التعطف والرمحة ، ومنها النظر الذي هو  طلبا لرؤيته ، ومنها

 وهذا يعين أن  . ]2[« على أنه أراد نعمة رهبا « إىل رهبا انظرة  »الفكر والتأمل... أو أن  حيمل قوله تعاىل 

املعىن الباطين  الدال يشتمل على دالالت متعددة ، وأن  املستوى الباطين للمجاز متعدد ، أما يف الرؤى فإن  
 واحد ، حيدده املتأِول.

إن  بعض اآلايت القرآنية الكرمية يف سورة يوسف ميكن أتملها يف ضوء العالقة بني الظاهر والباطن أو         
، على حنو تلتقي فيه ابجملاز ، وختتلف عنه ، ولست يف سياق أتمل كل من اآلايت  ظهارواإل اإلخفاء

التوقف عند بعض املواقف والقضااي اليت تقدم تفسرياً هلذه العالقة بني  القرآنية الكرمية يف السورة ، وإمنا
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 .الظاهر والباطن واإلخفاء واإلظهار

 وهي :  وتشتمل سورة يوسف عليه السالم على أربع رؤى

 البادية األوىل : خاصة أبسرة النيب يعقوب عليه السالم ومكاهنا الرؤاي       

ومكاهنا السجن« عاصر اخلمر » الثانية : خاصة بفرد الرؤاي         

ومكاهنا السجن« حامل اخلبز » بفرد الثالثة : خاصة الرؤاي         

اهنا بيت امللكومك«رؤاي امللك » الرابعة : خاصة أبمة الرؤاي         

اَيأََبِت ِإيِنِ َرأَْيُت َأَحَد َعَشَر َكوَْكًبا َوالش ْمَس َواْلَقَمَر َرأَيـْتُـُهْم ِل َساِجِديَن » ويف رؤاي يوسف عليه السالم        
سوى هذا الرتكيب اللغوي الذي يدل ظاهره على رؤية كواكب ومشس وقمر تسجد ليس بني أيدينا  ]3[« 

هي دوال  ليوسف ، وهو يشتمل على قرينة متنع أن تكون الشمس والقمر والكواكب هي املقصودة ، وإمنا
ال حتتمل « َر َأَحَد َعَشَر َكوَْكًبا َوالش ْمَس َواْلَقمَ » هذه الدوال تدل على غري ما يراد به ظاهرها ، غري أن  

املدلول له داللة  دالالت متعددة كما هو احلال يف الرتكيب اجملازي ، وإمنا تدل على داللة واحدة ، مبعىن أن  
واحدة ، خبالف الرتكيب اجملازي الذي يدل املدلول فيه على دالالت متعددة. إذن فنحن إزاء متثيل كنائي 

 الدال يقابله مدلول واحد :  يعين أن  

لشمسا      يقابلها يعقوب 

  أم يوسف القمر يقابله   

  يوسف يقابلها أخوة عشركوكبا   أحد   

الدال كان من الطبيعة الكونية ، مشس وقمر وكواكب ، و يقابله على مستوى الرتميز  وجلي أن          
ن بصورة غري مباشرة يف هذا يذِكر بقصة إبراهيم عليه السالم وإْن كا املدلول البشر ، ومن اجلدير ابلذكر أن  

أتمله العياين للكوكب والشمس والقمر ، وأفوهلا مجيعا يف أثناء أتكيده ربوبية هللا الذي ال يصدق عليه قول 
َعَلْيِه  وََكَذِلَك نُرِي ِإبـْرَاِهيَم َمَلُكوَت الس َماَواِت َواأْلَْرِض َولَِيُكوَن ِمْن اْلُموِقِننَي، فـََلم ا َجن  :» األفول. قال تعاىل 

ا أََفَل قَاَل ال ُأِحبُّ اآْلِفِلنَي، فـََلم ا َرَأى اْلَقَمَر اَبزًِغا  ا أََفَل الل ْيُل َرَأى َكوَْكًبا قَاَل َهَذا َرّبِِ فـََلم  قَاَل َهَذا َرّبِِ فـََلم 
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َأى الش ْمَس اَبزَِغًة قَاَل َهَذا َرّبِِ َهَذا َأْكرَبُ فـََلم ا أَفـََلْت قَاَل لَِئْن َلَْ يـَْهِدين َرّبِِ أَلُكوَنن  ِمْن اْلَقْوِم الض الِِنَي، فـََلم ا رَ 
 .]4[« قَاَل اي قوم ِإيِنِ بَرِيٌء ِم ا ُتْشرُِكون

 الصيغ األسلوبية للرؤى

 الرؤيــا األولـى :

  ]5[«أََبِت ِإيِنِ َرأَْيُت َأَحَد َعَشَر َكوَْكًبا َوالش ْمَس َواْلَقَمَر رَأَيـْتُـُهْم ِل َساِجِديَن ايَ » 

 التوكيد أبداة توكيد : ان والرائي امسها. -1

 به الفاعل وهو ضمري يدل على الرائي.فعل الرؤاي ماض اتصل  -2

 أثر الرؤاي السجود والطاعة. -3

 التأويل : يتحقق فعل التأويل أخر السورة. -4

 الشمس والقمر : الوالدان. -5

 : أخوة يوسف. أحد عشر كوكباً  -6

 السجود التحية واخلضوع. -7

 الثابت من التأويل : السجود ـ والعدد. -8

 الرؤاي الثانيـة : 

ْجَن فـَتَـَياِن قَاَل َأَحُدُُهَا ِإيِنِ أَرَاين َأْعِصُر ََخْرًاَودَ »  .]6[«  َخَل َمَعُه السِِ

 التوكيد أبداة التوكيد : ان والرائي امسها. -1

 مضارع آخر. فعل الرؤاي مضارع :أراين + أعصر فعل -2
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 أثر الرؤاي : أعصر َخراً. -3

 التأويل يف السجن ـ يسقي ربه َخراً. -4

 الثابت يف التأويل اخلمر = اخلمر. -5

 الرؤاي الثالثة : 

َنا بَِتْأِويِلِه ِإان   » زًا أَتُْكُل الط رْيُ ِمْنُه نـَبِِئـْ ُل فـَْوَق َرْأِسي ُخبـْ  .]7[« نـَرَاَك ِمْن اْلُمْحِسِننيَ  َوقَاَل اآْلَخُر ِإيِنِ أَرَاين َأمحِْ

 التوكيد أبداة التوكيد : ان والرائي امسها. -1

 فعل الرؤاي مضارع :أراين + أمحل فعل مضارع آخر. -2

 ري منه.أثر الرؤاي : أمحل فوق رأسي خبزاً أتكل الط -3

 التأويل يف السجن : يصلب فتأكل الطري منه. -4

 الثابت يف التأويل : الطري واألكل. -5

 الرؤاي الرابعة :

ُباَلٍت ُخْضٍر َوُأَخَر ايَ »  ِبَساٍت اَيأَيُـَّها َوقَاَل اْلَمِلُك ِإيِنِ أََرى َسْبَع بـََقرَاٍت مِسَاٍن ََيُْكُلُهن  َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع ُسنـْ
 .]8[« َمََلُ أَفْـُتوين يف ُرْؤاَيي ِإْن ُكنُتْم لِلرُّْؤاَي تـَْعرُبُونَ الْ 

 التوكيد أبداة التوكيد : ان والرائي امسها. -1

 فعل الرؤاي مضارع :أرى. -2

 ان : سبع سنوات خصبة سبع سنبالت خضر.أثر الرؤاي : سبع بقرات مس -3

ُبِلِه ِإال  قَِلياًل ِم ا أَتُْكُلوَن :» التأويل  -4  .]9[« قَاَل تـَْزَرُعوَن َسْبَع ِسِننَي َدَأاًب َفَما َحَصْدمُتْ َفَذُروُه يف ُسنـْ
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 .7الثابت : الرقم  -5

 َيكلهن سبع مسان                   سبع بقرات مسان 

                                           

 سبع سنبالت ايبسات            سبع سنبالت خضر

 تقدمت السمنة واخلضرة يف الرتكيب.

 وأتخرت العجاف واليبوسة يف الرتكيب. 

 الكيــــــد 

 الكيد إخفاء مبعىن أن   ]10[ « اخلبث واملكر... والكيد االحتيال واالجتهاد» لكيد يف اللغةيعين ا        

املعىن  ما يضمر اإلنسان لَلخر من فعل ، وينصرف الكيد أساساً إىل فعل الشر يف الغالب ، وأكد هذا
الكيد أخص من االحتيال وما  يرادف املكر واحليلة... إن  » املفسر الطاهر بن عاشور يف قوله : إن  الكيد

ألنه غلب استعماله يف االحتيال على حتصيل ما لو اطلع عليه املكيد الحرتز منه فهو احتيال فيه  ذلك إالِ 
 فعل شيء يف صورة غري املقصودة للتوصل إىل مقصود» الكيد ومن مث فإن   ]11[«مضرة ما على املفعول به

 وهي على النحو التاِل : ويف سورة يوسف ثالثة أمناط من الكيد ،  ]12[«

 ـ الكيد األول : كيد أخوة يوسف ، وهو كيد شر. 1

 ـ الكيد الثاين : كيد امرأة العزيز ، وهو كيد شر. 2

 ـ الكيد الثالث : كيد يوسف الخوته ، وهو كيد خري. 3

 الكيد األول :

الوهم يف اإلحساس  لكل كيد دوافعه ، وتكمن دوافع الكيد لدى أخوة يوسف يف ريب أن   وال        
يعقوب عليه السالم كان ميايز بينهم وبني يوسف وأخيه. قال  ابلتمايز بني األبناء ، إذ توهم أخوة يوسف أن  

 .]13[«ِإْذ قَالُوا لَُيوُسُف َوَأُخوُه َأَحبُّ ِإىَل أَبِيَنا ِمن ا َوحَنُْن ُعْصَبٌة ِإن  َأاَباَن َلِفي َضاَلٍل ُمِبنٍي » تعاىل : 
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 ولقد مر كيد أخوة يوسف مبراحل متعددة يكتنفها اإلخفاء واإلظهار على النحو التاِل :   

 ـ التخطيـــط : 1

سف يعد أمرا قضية التخلص من يو  وفيه خيطط أخوة يوسف للتخلص من يوسف ، ويظهر أن          
مفروغاً منه ، ولكنهم اختلفوا أول األمر يف الكيفية اليت يتم فيها التخلص من يوسف ، مث استقر رأيهم بعد 

 ذلك على قرار واحد. 

 إن  البدائل املطروحة للتخلص من يوسف تنحصر يف :        

 ـ قتل يوسف.1

 ـ طرحه أرضا. 2

 ـ إلقاؤه يف غيابة اجلب. 3

حتقيق الغاية اليت تزيل دوافع الكيد ، وهي االنفراد مبحبة األب. وصالح حاهلم يف قوله واهلدف من ذلك 
ويبدوا  ،]14[« اقْـتُـُلوا يُوُسَف أَْو اْطَرُحوُه أَْرًضا خَيُْل َلُكْم َوْجُه أَبِيُكْم َوَتُكونُوا ِمْن بـَْعِدِه قـَْوًما َصاحِلِنيَ » تعاىل

أن  أثر الدوافع كان قوايً وعنيفاً يف نفوس أخوة يوسف ، وِما يدل على ذلك البدائل املطروحة ، القتل ، 
كان « القتل  »والطرح يف األرض ، ومن مث اإللقاء يف غياية اجلب ، ومن اجلدير ابلذكر يف هذا السياق أن  

 األول املطروح.البديل 

وكان الرتكيب اللغوي يعرب عن حركية احلدث ، إذ تتكون اآلية الكرمية من جمموعة من اجلمل الفعلية         
اقْـتُـُلوا يُوُسَف أَْو اْطَرُحوُه أَْرًضا خَيُْل َلُكْم َوْجُه أَبِيُكْم َوَتُكونُوا ِمْن بـَْعِدِه قـَْوًما َصاحِلِنَي، » القصرية املتالحقة ،

بِِ يـَْلَتِقْطُه بـَْعُض الس ي ارَِة ِإْن ُكنُتمْ قَ  ُهْم ال تـَْقتُـُلوا يُوُسَف َوأَْلُقوُه يف َغَيابَِة اجلُْ  .]15[«فَاِعِلنيَ  اَل قَاِئٌل ِمنـْ

  

 ـ التنفيـــذ : 2

يلحق التخطيط التنفيذ ، وهو االحتيال يف استدراج يوسف إىل تنفيذ الكيد ، ويتم ذلك عرب و         
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 حلقني:

  

  ) أ ( ما قبل اإللقاء يف اجلب :

:»   قال تعاىل  احلقد عليه احلرص واحملبة والنصح ليوسف ، وإضمار وإخفاء ويشتمل على إظهار
ى يُوُسَف َوِإان  َلُه لََناِصُحوَن، أَْرِسْلُه َمَعَنا َغًدا يـَْرَتْع َويـَْلَعْب َوِإان  َلُه قَالُوا اَيَأاَباَن َما َلَك ال أَتَْمن ا َعلَ 

، قَالُوا لَِئْن َأَكَلُه حَلَاِفظُوَن، قَاَل ِإيِنِ لََيْحزُُنيِن َأْن َتْذَهُبوا ِبِه َوَأَخاُف َأْن ََيُْكَلُه الذِِْئُب َوأَنـُْتْم َعْنُه َغاِفُلونَ 
 .]16[«ُب َوحَنُْن ُعْصَبٌة ِإان  ِإًذا خَلَاِسُروَن الذِِئْ 

  ) ب ( ما بعد اإللقاء يف اجلب :

ُهْم ِعَشاًء َوَجاُءوا َأابَ »السرور ، قال تعاىل  احلزن والبكاء على يوسف ، وإخفاء ويشتمل على إظهار 
 .]17[«يـَْبُكوَن 

 ـ االهتــــام : 3

َنا َنْسَتِبُق :» ويشتمل كيد اخوة يوسف على اهتام الذئب بقتل يوسف ، قال تعاىل          قَالُوا اَيَأاَباَن ِإان  َذَهبـْ
 .]18[« رَْكَنا يُوُسَف ِعْنَد َمَتاِعَنا فََأَكَلُه الذِِْئُب َوَما أَْنَت مبُْؤِمٍن لََنا َوَلْو ُكن ا َصاِدِقنَي َوتَـ 

 ـ الدليــــل :  4

وَوَجاُءوا َعَلى َقِميِصِه ِبَدٍم َكِذٍب قَاَل َبْل » يوسف بدم كذب. وهو القميص ، الذي لطخه اخوة        
ُ اْلُمْستَـَعاُن َعَلى َما َتِصُفونَ  يٌل َواَّلل   .]19[« َسو َلْت َلُكْم أَنُفُسُكْم أَْمرًا َفَصرْبٌ مجَِ

، فالتخطيط والتنفيذ واالهتام والتدليل كلها متثل ظاهراً  واإلظهار إن  كيد أخوة يوسف يكتنفه اإلخفاء        
إلقاء يوسف يف اجلب  ال ميثل احلقيقة ، وحتيل إىل ابطن ميثل احلقيقة. اليت متثل الوجه األخر ، كما أن  

راج يوسف من اجلب ميثل إظهارا ، وكأن  حياة إخ يوسف ، غري أن   يشتمل يف الوقت نفسه على إخفاء
بكيفيات  وإظهار يوسف متر مبراحل متعددة فما ان خيرج من كيد ، حىت يدخل يف كيد آخر، إخفاء

 متعددة.
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 = إخراج يوسف من اجلب  اإلظهار

 على مستوى الرتكيب اللغوي على النحو التاِل: واإلظهار وتتجلى مظاهر اإلخفاء       

 اهرالظ اخلفي

 أتمنا ال أتمنا

 انصحون غري انصحني

 حافظون غري حافظني

 غافلون غري غافلني

 خاسرون خاسرين غري

 صادقون غري صادقني

 يكون ال يكون

 صاحلون غري صاحلني

 خيلو لكم وجه أبيكم ال خيلو

ل من كيد إىل كيد ومن اجلدير ابلذكر أن  الكيد وتنفيذه يقودان يوسف من مرحلة إىل أخرى ، وكأنه ينتق
 آخر.

 الكيد الثاين : 

كان اخوة يوسف قد خططوا  أما الكيد الثاين فإنه يلتقي مع الكيد األول يف كونه كيد شر ، وإذا        
امرأة العزيز قد خططت هي األخرى من أجل التواصل مع يوسف ، كما  للتخلص منه وإبعاده عنهم ، فإن  

دوافع امرأة العزيز وهي دوافع اإلعجاب واالنبهار بشخصية يوسف وكمال  هذا الكيد تبعث على حتقيقه أن  
 مجاله.

 ويتم حتقيق الكيد وفق املراحل التالية :

 ـ التخطيـــط : 1

امرأة العزيز قد خططت لتحقيق التواصل مع يوسف ، ويدل على ذلك عملية التنفيذ اليت  مبعىن أن          
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 عرض هلا القرآن الكرمي.

 نفيــــذ :ـ الت 2

إن تنفيذ الكيد األول ال يشرتط يف حتقيقه رغبة الكائد والذي وقع عليه الكيد ، ولذلك متكن اخوة         
تنفيذ الكيد ال يتحقق متاماً إال بتوافق رغبة امرأة  مع امرأة العزيز فإن   يوسف من إلقاء يوسف يف اجلب. أما

لطرف الفاعل يف هذه القضية املرأة ، والذي يقع عليه الفعل العزيز ورغبة يوسف عليه السالم. ولذلك كان ا
َورَاَوَدْتُه ال يِت ُهَو يف بـَْيِتَها َعْن نـَْفِسِه :» هو يوسف ، الذي يعيق حتقيق هذه الرغبة ابالمتناع. قال تعاىل 

 . ]20[«َأْحَسَن َمثْـَواَي ِإن ُه ال يـُْفِلُح الظ الُِمونَ َوَغل َقْت اأْلَبـَْواَب َوقَاَلْت َهْيَت َلَك قَاَل َمَعاَذ اَّلل ِ ِإن ُه َرّبِِ 

املراودة قد شاهبا قدر من امتالك األخر ابلقهر ، بدليل ختلص يوسف ابستباقها إىل  ويظهر أن          
 .]21[« َقا اْلَباَب َوَقد ْت َقِميَصُه ِمْن ُدبٍُر َوأَْلَفَيا َسيَِِدَها َلَدى اْلَبابِ َواْستَـبَـ » الباب

 ـ االهتـــام :  3

جلاين إىل غريه ، أي إزاحة هتمة كيد اخوة يوسف قد اشتمل على إزاحة التهمة عن ا وكما أن          
امرأة العزيز تزيح هتمة املراودة عن نفسها وتسقطها على يوسف  من اخوة يوسف إىل الذئب ، فإن   اإلخفاء
 .]22[«قَاَلْت َما َجزَاُء َمْن أَرَاَد أِبَْهِلَك ُسوًءا ِإال َأْن ُيْسَجَن أَْو َعَذاٌب أَلِيٌم »نفسه ، 

 ـ الدليـــــل :  4

لقد كان قميص يوسف عليه السالم دليالً يف كيد أخوة يوسف ، حني لطخوا القميص بدم كذب ،         
وعلى الرغم  واهتموا الذئب يف قتله ، ويف هذا الكيد يتحول قميص يوسف املقدود إىل دليل براءة يوسف ،

يستخدم دليالً ابلدم دون إشارة إىل متزيقه ، ألن  اآلية القرآنية َل  قميص يوسف يف الكيد األول من أن  
القميص يف كيد امرأة العزيز يكون مقدوداً ، ويتحدد متزيقه من اخللف لتأكيد  تعرض لتمزيق القميص ، فإن  

ْفِسي َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن َأْهِلَها ِإْن َكاَن َقِميُصُه ُقد  ِمْن قـُُبٍل َفَصَدَقْت قَاَل ِهَي رَاَوَدْتيِن َعْن نَـ  »براءة يوسف. 
 .]23[« َوُهَو ِمْن اْلَكاِذِبنَي 

التخطيط والتنفيذ واالهتام كلها  واإلظهار،فإن   د اإلخفاءإن  كيد امرأة العزيز تكتنفه هو األخر أبعا       
 تظهر
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 شيئاً ، وختفي خالفه. 

 : الشهادة برباءة يوسف :ـ اإلظهار

 ولقد أتكدت براءة يوسف من خالل ثالثة طرق :

ٌد َوَشِهَد َشاهِ   »الشاهد الذي أرسى قواعد االهتام والرباءة يف املوقع الذي حتدد فيه متزيق القميص ، -1
ُدبٍُر  ِمْن َأْهِلَها ِإْن َكاَن َقِميُصُه ُقد  ِمْن قـُُبٍل َفَصَدَقْت َوُهَو ِمْن اْلَكاِذِبنَي، َوِإْن َكاَن َقِميُصُه ُقد  ِمنْ 

 ]24[«   َفَكَذَبْت َوُهَو ِمْن الص اِدِقنيَ 

» هذا من كيدهن  العزيز نفسه الذي برأ يوسف حني رأى قميص يوسف مقدوداً من دبر. وأكد أن   -2
 .]25[« فـََلم ا َرَأى َقِميَصُه ُقد  ِمْن ُدبٍُر قَاَل ِإن ُه ِمْن َكْيدُِكن  ِإن  َكْيدَُكن  َعِظيٌم 

لوحة أتكيد الرباءة من خالل نسوة املدينة. واعرتاف امرأة العزيز مبراودهتا إايه وإصرارها على ذلك ،  -3
ان  لَنَـرَاَها يف َوقَاَل ِنْسَوٌة يف اْلَمِديَنِة اْمَرأَُة اْلَعزِيِز تـُرَاِوُد فـََتاَها َعْن نـَْفِسِه َقْد َشَغَفَها ُحبًّا إِ » وتكرارها

َعْت مبَْكرِِهن  أَْرَسَلْت ِإلَْيِهن  َوَأْعَتَدْت هَلُن  ُمت َكأً َوآَتْت ُكل  َواِحَدٍة ِمنْـ َضاَل  ُهن  ِسكِِيًنا ٍل ُمِبنٍي، فـََلم ا مسَِ
ا َرأَيـَْنُه َأْكرَبْنَُه َوَقط ْعَن أَْيِديـَُهن  َوقـُْلَن َحاَش َّللِ ِ مَ  ا َهَذا َبَشرًا ِإْن َهَذا ِإال  َمَلٌك َوقَاَلْت اْخرُْج َعَلْيِهن  فـََلم 

ْل َما آُمرُُه لَُيْسَجَنن  َكِرمٌي، قَاَلْت َفَذِلُكن  ال ِذي لُْمتُـن يِن ِفيِه َوَلَقْد رَاَودتُُّه َعْن نـَْفِسِه فَاْستَـْعَصَم َولَِئْن َلَْ يـَْفعَ 
 .]26[« َولََيُكوَن ِمَن الص اِغرِيَن 

أخر وهو  يوسف يقع يف إخفاء احلق.. فإن   كانت براءة يوسف حتققت من خالل إظهار وإذا   
يف غيابة اجلب إجباري ُأكره يوسف عليه  اإلخفاء غيابة اجلب ، ألن   السجن ، ولكنه خيتلف عن إخفاء

 اختياري ، كان أحب إليه من ارتكاب الكبرية. إخفاءالسجن فإنه  ، أما

 الكيد الثالث : 

يف كيد يوسف الخوته ، فلقد عرف يوسف أخوته وهم له  واإلظهار وتتجلى مظاهر اإلخفاء        
منكرون، وكان لدى يوسف دافع خطط له ونفذه ، وكان يهدف إىل رأب الصدع مع اخوته وان حيقق 

 .ومر كيد يوسف ابملراحل التالية : التواصل مع أسرته كاملة

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.arabiancreativity.com/waili6.htm#_ftn24#_ftn24
http://www.arabiancreativity.com/waili6.htm#_ftn25#_ftn25
http://www.arabiancreativity.com/waili6.htm#_ftn26#_ftn26


 ـ التخطيط :  1

 وتتجلى مالمح التخطيط من خالل مراحل التنفيذ.        

 ـ التنفيـــذ : 2

إال  الكيل ال يتم أن   ، إذ اشرتط يوسف وإظهار ومنع الكيل فيه إخفاء منع الكيل ، : املرحلة األوىل      
تهم يفبضاع حبضور شقيقه ، وقد تضمن ذلك إخفاء   .رحاهلم 

 .ابلسرقة ، بعد أْن دبر أمر وضع السقاية يف رحل أخيه االهتام : املرحلة الثانية      

 ـ االهتـــام :  3

َقايََة يف َرْحِل َأِخيِه مُث  أَذ َن ُمَؤذٌِِن » لقد اهتم يوسف اخوته ابلسرقة         َزُهْم ِِبََهازِِهْم َجَعَل السِِ فـََلم ا َجه 
 َولَِمْن َجاَء ِبِه مِحُْل بَِعرٍي تُـَها اْلِعرُي ِإن ُكْم َلَسارِقُوَن، قَالُوا َوأَقْـبَـُلوا َعَلْيِهْم َماَذا تـَْفِقُدوَن، قَالُوا نـَْفِقُد ُصَواَع اْلَمِلكِ أَيـ  

 .]27[« َوَأاَن ِبِه َزِعيٌم 

 ـ الدليـــل : 4

فـََبَدأَ أِبَْوِعَيِتِهْم قـَْبَل ِوَعاِء َأِخيِه مُث  اْسَتْخَرَجَها ِمْن ِوَعاِء َأِخيِه َكَذِلَك » إخراج السقاية من رحل أخيه        
ُ نـَْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء َوفـَْوَق ُكلِِ ِذي ِعْلٍم ِكْداَن لُِيوُسَف َما َكاَن لَِيْأُخَذ َأَخاُه يف ِديِن اْلَمِلِك ِإال  َأْن َيَشاءَ   اَّلل 

 .]28[« َعِليٌم 

 : ـ اإلخفاء 5

هنا إىل  ، اصالً ليقود اإلخفاءالعبودية َل تتحقق  وهو ظاهر له ابطن. ألن         اسرتقاق أخيه ،          
 .إظهار

 أتمالت يف أمناط الكيد :

 وتتحدث اآلايت القرآنية الكرمية ]29[«َوَجاَء ِبُكْم ِمْن اْلَبْدوِ » إن  يعقوب وأسرته يعيشان يف البادية        
ويرتع له  ]30[«يـَْرَتْع َويـَْلَعْب » عن مكان عيش هذه األسرة وتتجلى يف مالمح عديدة منها قوله تعاىل 
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القي فيه يوسف ، وميكن أْن داللته الرعوية اليت حتدد مالمح السكىن يف البادية ، إضافة إىل البئر الذي 
البادية مكان مفتوح وِمتد ، ومن هنا كان  الرؤاي كانت تتنفس يف املناخ نفسه ، ألن   نضيف إىل ذلك أن  

مظاهر الكون تتجلى بشكل أكثر وضوحا والتصاقا من املدينة ، ولذلك   للذئب دور يف االهتام ، كما أن  
جمتمع البادية يتجلى  ومشس وقمر. ومن اجلدير ابلذكر أن   كانت رؤاي يوسف ذات طبيعة كونية ، كواكب

كما تتجلى فيه بعض مالمح القوة والقسوة ، لدرجة تذكر « وحنن عصبة » التفاضل على أتساس الكم
حبديث الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم من بدا جفا ، ولذلك كانت بدائل التخلص من يوسف : القتل 

إللقاء يف اجلب ، وكان البديل األول هو القتل ، فضال عن دال تلطيخ قميص ا والطرح يف األرض ، أو
 يوسف بدم كذب.

أما الكيد الثاين فإنه يقع يف املدينة ، فامرأة العزيز تسكن املدينة ، وللمدينة مالحمها يف السكىن ، ويف         
التفاضل يف املدينة خبالف  الذهن أن  وأول ما يبده « نسوة املدينة » العالقات االجتماعية مع نساء أخرايت

البادية يتأسس على العقل والفعل ، وأن جمتمع املدينة يتحدد وجوده مبساحات حمدودة ، وأبواب تغلق ، 
وينتقل فيه الكيد من الفعل اإلنساين القائم على احلدة والقسوة يف اإليثار ـ كما هو احلال مع أخوة يوسف ـ 

سبق يف حتقيق التواصل العاطفي ـ حال امرأة العزيز ـ وإذا كان الكيد األول يتنفس إىل االحتيال والتخطيط امل
يف مكان مفتوح على الطبيعة ، تتجلى فيه املفردات الدالة عليها ويتأسس على : القتل والطرح أرضا أو 

طبيعة الكيدين تقودان  الكيدين الثاين والثالث يتنفسان يف مناخ املدينة ، ومن مث فإن   اإللقاء يف اجلب ، فإن  
 واالسرتقاق ظاهرا ، أي سجن يوسف ، واسرتقاق يوسف ألخيه يف ظاهر األمر.   إىل السجن حقيقة

 إن  أمناط الكيد املتعددة متتد من حيث حدوثها زمنياً امتداداً أفقياً :         

 كيد يوسف ألخوته         كيد امرأة العزيز       كيد أخوة يوسف

يد مرحلة مهمة من حياة يوسف ، إذ ميثل املوقع املكاين والزماين لكيد أخوة يوسف املرحلة األوىل وميثل كل ك
من حياته وسط أسرته وأهله ، وابخلروج من هذا الكيد يقوده إىل الوقوع يف كيد آخر يكتنفه موقع مكاين 

الكيد الثاين قد  يف اجلب فإن   وزماين آخر يف بيت العزيز وكيد امرأته.وملا كان الكيد األول قد أوقع يوسف
 أوقع يوسف يف السجن.

وخيتلف الكيد   أما الكيد الثالث فإنه ميثل مرحلة أخرى متثل امتالك يوسف سلطة واحتالله مكانة        
الكيد الثالث إمنا  هنا ، فبعد أن كان الكيدان األول والثاين ميثالن الشر ويدفعان إىل التفريق ال التجميع فإن  
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 و خري ، ويبعث إىل التجميع.ه

 إن  الكيد أبنواعه الثالثة يشرتك يف خصائص متكررة ، وهي : 

ومتثل شخصية يوسف حموراً مركزايً ترتكز عليه مقومات الكيد ، منفعالً يف الكيدين األول والثاين ،         
تؤثر  ل الكيد أو تتحدث عنه أوهناك مجاعة تسهم يف فع وفاعالً يف الكيد الثالث ، ومن اجلدير ابلذكر أن  

أو تتأثر به ، ففي الكيدين األول والثالث ميثل أخوة يوسف طرفاً أساسياً يف الكيد فاعلني أو منفعلني ، وهم 
 اجلماعة تتمثل يف مجاعة إانث عصبة ، مجاعة ذكور وعالقتهم بيوسف عالقة قرابة ، أما يف الكيد الثاين فإن  

 طهن بيوسف عالقة قرابة. وال ترب « نسوة املدينة» 

وميثل الدم عنصرا جوهرايً وأساسياً يف الكيدين األول والثاين ، إذ يستخدم الدم ـ يف الكيد األول ـ         
الدم يتأتى ـ يف الكيد الثاين  وسيلة إيهام يف تلطيخ قميص يوسف ، ويؤدي هذا الدور أخوة يوسف ، غري أن  

الدم الذي لطخ به قميص يوسف كان  مجال يوسف ، فيقطعن أيديهن ، إن  ـ بسبب انبهار نسوة املدينة من 
دماً كذابً ، وكان وسيلة لإليهام ، أما دماء نسوة املدينة فهو دم حقيقي جاء نتيجة فعل انبهاري بسبب 

 مجال يوسف.

 التاِل :  هناك عالقة إزاحة وإحالل يف الكيدين األول والثاين ، على النحو بقي أن أشري إىل أن      

وإحالل االخوة أنفسهم حمله وسبب اإلزاحة احلسد والغرية، ويعمد أخوة يوسف  إزاحة يوسف   
 .« القتل / من الكبائر» اإلزاحة واإلحالل ابحملرم لتحقيق

وتسعى امرأة العزيز  العزيز زوجها وإحالل يوسف حمله ، سبب اإلزاحة الفتنة ابجلمال إزاحة امرأة     

الزان / من الكبائر» حة واإلحالل ابحملرملتحقيق اإلزا ». 

 املكــــــــــان 

وميثل املكان بعداً أساسياً حيس به اإلنسان ويؤثر يف وجوده وكينونته ، وإن  إحساس اإلنسان ابملكان         
ه أسبق من إحساسه ابلزمان ، غري أن  إدراكه للمكان يقرتن أببعاد حسية مادية ، يف حني يقرتن إحساس

 ابلزمان أببعاد ذهنية شعورية.

وميكن التحدث عن منطني من املكان : املكان املفتوح كالصحراء ، واملكان املغلق كالبيت ، ويف كال         
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البعدين يتفاعل اإلنسان بكيفيات متفاوتة ، ويف قصة يوسف هناك ثالثة أمكنة ال بد من التوقف عندها 
 وهي : 

 جن. اجلب ، وبيت العزيز ، والس

واجلب مكان مغلق منخفض يف األرض ، وحتيط املخلوق الداخل فيه جدران مرتفعة ، وليس له من         
وميكن اإلشارة ـ هنا ـ إىل الفوقية اليت متثل   اتصال ابلعاَل اخلارجي ، سوى تلك الكوة اليت تقع يف األعلى

يوسف قد القي يف اجلب  ة واإلحاطة ، وال ريب أن  النور واحلياة والتواصل ، والسفلية اليت متثل العتمة والظلم
والنيب يف املرحلة األوىل « اجلب » مكرها يف مرحلة طفولته ، فهل ميكن التحدث عن عالقة رمزية بني املكان

من حياته ، وهي مرحلة تتميز ابلبساطة وان النيب َل تكتمل بعد مراحل نضجه ، إذ يتلقى النيب يوسف الرؤاي 
 رحلة ـ ولكنه ال يعرف أتويلها ، ومن هنا حذره أبوه ، وطلب منه أن يكتمها عن اخوته ، كما أن  ـ يف هذه امل

االجتباء والتمكن من أتويل األحاديث جاء يف مراحل الحقة ، وهي مراحل البلوغ والنضج. ولذا كان اجلب 
هذه املرحلة ال ختلو  ح أن  وهو مكان سفلي يف األرض يعرب عن ترميز يتناغم مع مرحلة طفولة النيب ، صحي

من إحاطة جسد النيب ابملاء ، وهو مصدر كل حي ، وقد يكون احلديث عن املاء ترميزا ميد النيب ابلوعي 
 واملعرفة.

إذن فاجلب مكان مغلق يدل على مرحلة مهمة من مراحل حياة يوسف ، إذ ينتقل فيه من احلرية إىل         
ذه املرحلة يكتمل نضجه ، وتتجلى مالمح رجولته ، وخباصة اجلسدية ، وإذا  العبودية يف بيت العزيز ، ويف ه

تغليق األبواب حماطا بنوااي سيئة ودعوات لفعل مريب  كان البيت يعرب عن االستقرار واألمن واالطمئنان فإن  
ى الصيغة وأكثر قسوة وعنفا من اجلب ، ولعل يف أتكيد اآلايت القرآنية عل  جتعل البيت هنا مكاان خانقا

 األبواب أتكيد هلذا املعىن ، وإحكام وإحاطة ومشول.« وغِلقت » اللغوية

إن  يوسف يف مرحلة اجلب يف حالة استسالم لتأدية الفعل ، استسالم الخوته الذين ألقوه يف اجلب ،         
االستسالم ، إذ يهرب  واستسالم ملن أخرجوه منه ، ولكنه يف بيت العزيز ـ وخباصة يف حلظة املراودة ـ يتجاوز

إرادته الواعية تسهم يف اختيار الفعل وتنفيذه ، ومن مث تقرر اختيار السجن وهو  من ارتكاب احملرم ، مبعىن أن  
 مرحلة اتلية من مراحل حياة يوسف.

بيت العزيز ـ يف حلظة  وإذا كان اجلب ينطوي على كوة علوية تصل الكائن ابلعاَل اخلارجي ، فإن  
ـ والسجن ميثالن مكاان مغلقا منقطعا عن العاَل اخلارجي ، إذ حتيط النيب جدران بيت العزيز ،  املراودة
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وتتحول من كوهنا سياجاً لَلمن واالستقرار إىل جدران تبعث على الضياع والتالشي ، وِما يزيد من وطأة 
 اإلحساس هبذه املعاين تغليق األبواب ، يف بيت العزيز والسجن.

 صحيح أن    بيت العزيز ميثل مرحلة مهمة يف حياة يوسف ، إذ تدل على االكتمال والنضجإن          

اآلايت تشري إىل اكتمال رجولته ، ولكنها يف الوقت نفسه تتضمن معاين الفعل املقرتن ابإلرادة يف اختيار 
ن ينعزل فيه عن احلق واجتناب الباطل. أما السجن فهو املكان الذي يكتمل فيه وعي النيب ، وكأنه مكا

النيب يوسف قد اكتمل وعيه ونضجه يف هذه املرحلة أتويله للرؤى  الدنيا معتكفاً ومتأمالً ، وِما يؤكد أن  
املتعددة فضالً عن دعوته لتعريف صاحبيه يف السجن ابألرابب املتفرقة والرب الواحد األحد ، ومن اجلدير 

 قبل الشروع يف أتويل رؤييت صاحبيه.النيب يشرع يف الدعوة إىل داينته  ابلذكر أن  

 إن  املكان هنا ليس حمايداً ، بل هو ِمتزٌج حبالة النيب ومعرٌب عن مراحل تطوره اجلسدية والذهنية        
 
 والروحية. 

 القميـــــص 

 د تتعد إذ ميثل داالً   وحيتل قميص يوسف موقعاً خاصاً يف سياق القصة ، ويعرب عن دالالت متعددة        
 دالالته ، ويقرتن بصفة مرافقة ، تسهم يف حتديد داللته. 

 ـ القميص السليم + الدماء الكاذبة : 1

الذئب قد أكل  بدماء كاذبة للربهنة على أن   وهو الدال األول ، حني جاء أخوة يوسف بقميصه ملطخاً 
 يوسف ، وهو دال يعرب عن الكيد الذي دبره أخوة يوسف.

 رائحة يوسف : ـ القميص السليم +  2

للشفاء ، ولذا كان القميص سليماً ورافقته رائحة يوسف اليت تسهم يف حتديد داللة  وهذا الدال يكون سبباً 
 الشفاء.

 ـ القميص + التمزيق :  3
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وداللة القميص املمزق هلا بعدان : اهتام يوسف ابملراودة أو العكس ، غري أن حتديد موقع التمزيق حيدد إن  
 اً أو بريئًا.كان يؤسف متهم

 اخلصائص األسلوبية للسياق الذي ورد فيه القميص : 

 وتتـوزع عـلى النحـو التـاِل :

 أوال : القميص + ضمري الغائب ) اهلاء ( ويرد هذا األسلوب َخس مرات : 

ُ اْلُمْستَـَعاُن َعَلى َما َوَجاُءوا َعَلى َقِميِصِه ِبَدٍم َكِذٍب قَاَل َبْل َسو َلْت َلُكْم أَنُفُسُكْم أَْمرًا َفصَ »  -1 يٌل َواَّلل  رْبٌ مجَِ
 .]31[« َتِصُفوَن 

َما َجزَاُء َمْن أَرَاَد أِبَْهِلَك ُسوًءا َواْستَـبَـَقا اْلَباَب َوَقد ْت َقِميَصُه ِمْن ُدبٍُر َوأَْلَفَيا َسيَِِدَها َلَدى اْلَباِب قَاَلْت »  -2
 .]32[« ِإال  َأْن ُيْسَجَن أَْو َعَذاٌب أَلِيٌم 

َكاَن َقِميُصُه ُقد  ِمْن قـُُبٍل َفَصَدَقْت َوُهَو ِمْن   قَاَل ِهَي رَاَوَدْتيِن َعْن نـَْفِسي َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن َأْهِلَها ِإنْ »  -3
 .]33[« اْلَكاِذِبنَي 

م ا َرَأى َقِميَصُه ُقد  ِمْن ُدبٍُر قَاَل ِإن ُه ِمْن َوِإْن َكاَن َقِميُصُه ُقد  ِمْن ُدبٍُر َفَكَذَبْت َوُهَو ِمْن الص اِدِقنَي، فـَلَ     » -4
 .]34[« َكْيدُِكن  ِإن  َكْيدَُكن  َعِظيٌم 

 .]35[«   َكْيدُِكن  ِإن  َكْيدَُكن  َعِظيمٌ فـََلم ا َرَأى َقِميَصُه ُقد  ِمْن ُدبٍُر قَاَل ِإن ُه ِمنْ »    -5

 اثنيا : القميص + ضمري املتكلم ) الياء ( 

 ]36[« تُوين أِبَْهِلُكْم َأمْجَِعنَي اْذَهُبوا ِبَقِميِصي َهَذا فَأَْلُقوُه َعَلى َوْجِه َأّب ََيِْت َبِصريًا َوأْ    »

 حبرف اجلر :  فإنه َييت مسبوقاً  ، فحني يكون القميص سليماً  وجاء الرتكيب األسلوّب متفاواتً 

 َوَجاُءوا َعَلى َقِميِصهِ 

 ِصياْذَهُبوا ِبَقِمي 
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 ففيه حالتان :  وحني كان القميص ِمزقاً 

 األوىل : حالة الشك والسعي حنو التثبت : 

 اجلملة شرطية تعتمد الفعل الناقص كان :         

 ِإْن َكاَن َقِميُصُه ُقد  ِمْن قـُُبٍل َفَصَدَقْت َوُهَو ِمْن اْلَكاِذِبني »  

 ]37[«   َبْت َوُهَو ِمْن الص اِدِقنيَ َوِإْن َكاَن َقِميُصُه ُقد  ِمْن ُدبٍُر َفَكذَ   

إن هاتني اآليتني تتماثالن من حيث البنية العميقة ، ولكنهما ختتلفان من حيث الداللة بسبب التغري يف 
 الكلمات : 

 دبر        :      قبل 

 كذبت       :          دقت ص

 الكاذبني    :   الصادقني

 الثانية : التيقن : يكون الرتكيب على النحو التاِل : 

 فعل اتم ماض + الفاعل ) ضمري مسترت ( + املفعول به 

 َوَقد ْت َقِميَصهُ 

 فـََلم ا َرَأى َقِميَصُه.

 
 .23ـ  22سورة القيامة ، اآليتان :       ـ  ]1[

 .37ـ  36 /1الشريف املرتضى ، أماِل املرتضى ،       ـ  ]2[
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 .4سورة يوسف ، آية :      ـ  ]3[

 .78ـ  76سورة األنعام ، اآلايت :       ـ  ]4[

 .4سورة يوسف ، آية :      ـ  ]5[

 .36سورة يوسف ، آية :       ـ  ]6[

 .36سورة يوسف ، آية :       ـ  ]7[

 .43سورة يوسف ، آية :       ـ  ]8[

 .47سورة يوسف ، آية :       ـ  ]9[

 ابن منظور ، لسان العرب ، مادة : كيد.    ـ  ]10[

 .192/  9الطاهر بن عاشور ، تفسري التحرير والتنوير ،     ـ  ]11[

 .258 /12نفسه ،     ـ  ]12[

 .8سورة يوسف ، آية :      ـ]13[ 

 .9سورة يوسف ، آية :      ـ]14[ 

 .10ـ  9سورة يوسف ، اآليتان :      ـ]15[ 

 . 15ـ  12سورة يوسف ، األايت :      ـ]16[ 

 . 17ـ  16سورة يوسف ، اآليتان :      ـ]17[ 

 .17سورة يوسف ، آية :      ـ]18[ 

 .18سورة يوسف ، آية :      ـ]19[ 
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 .23سورة يوسف ، آية :      ـ]20[ 

 .25سورة يوسف ، آية :      ـ]21[ 

 .25سورة يوسف ، آية :      ـ]22[ 

 .27سورة يوسف ، آية:      ـ[23] 

 .27ـ  26سورة يوسف ،آية :        ـ]24[ 

 .28سورة يوسف ، أية :      ـ[25] 

 .32ـ  30يوسف ، اآلايت : سورة      ـ]26[ 

 .71ـ 70سورة يوسف ، آية :      ـ]27[ 

 .76ورة يوسف ، آية : س     ـ]28[ 

 .100سورة يوسف ، آية :    ـ]29[ 

 .12آية  سورة يوسف ،    ـ]30[ 

 .18سورة يوسف ، أية :      ـ]31[ 

 .25سورة يوسف ، آية :      ـ]32[ 

 .26سورة يوسف ، آية :      ـ]33[ 

 .27سورة يوسف ، آية :      ـ]34[ 

 .28سورة يوسف ، آية :      ـ]35[ 

 .93سورة يوسف ، آية :         ـ]36[ 
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 .27ـ  26سورة يوسف ،آية :     ]37[ 
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