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 مقدمة

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الحمد هلل حمداً  يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه ، والصالال  والسالالع علال 

 خير الورى جوهر الحق وريحانه .

 أما بعد :

مالن فصالول اتالابن اقال  عالد أعد باله ، بعقالوا     هذا الكتاب إنما هو فصل  ف   

االعجاز البالغي في عصة يوسف علياله السالالع ، ولمالا االا  لزعجالاز وجالو   

متعالد   رأيالال  أ  أفالالر  الحالالدين هقالالا عالن االعجالالاز القصصالالي ، فتقاولالال  فيالاله 

فتقاولالالال  المعقالالال  اللقالالالول للقصالالالم القر نالالالي ، مالالالن  الالالم ،  المحالالالاور التاليالالالة 

اليات وحقيقة القصم القرأني ، بطرع  للمقاصد واألغراض التالي جالا  جم

مالن أجلهالا القصالم القر نالي ، وهلل المألالالل األعلال  فقالد عمال   بمقارنالة سالالر ية 

بالالالين  القصصالالالي القر نالالالي  والعهالالالد القالالالديم   التالالالورا    ، وبالالالم سالالالر  بعالالال  

وعالد االا  للقصالم القر نالي ، الدالالت القفسية في عصة يوسالف علياله السالالع

شالالعراً وعصالالة إلالال  غيالالر بلالال  مالالن أبالالواب ر الكبيالالر فالالي األ ب العربالالي ، األ الال

األ ب ؛ فاستعرضالال  بعالال     الالار عصالالة يوسالالف فالالي األ ب وال الالعر ، ومالالن 

المالحالال   أ  القصالالم القر نالالي األيالالراً مالالا يتكالالرر فالالي مواضالال  متعالالد   مالالن 

القر   الكريم ، إال أ   عصة يوسالف علياله السالالع ال يتكالرر بارهالا ، ولالذل  

الحكمة في عدع بكرار  عصة يوسف عليه السالالع  ،  الم بطرعال  حكمة ،  فم

للمستويات التي جالا ت عليهالا القصالة ، فالذارت المسالتويات هالذ  ، الم بقاولال  

 .  شخصيات هذ  القصة القر نية 

وهللا أرجالالو أ  يكالالو  هالالذا العمالالل فالالي ميالال،ا  الحسالالقات ، وأ  يسالالتفيد مقالاله  

لالي وللمساللمين ، ومالا بالوفيقي  اما أرجو أ  ال يفوباله الالدعا القارئ الكريم ، 

 إال باهلل .
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 المعنى اللغوي للقصص .

حين نقظر إل  المعق  اللقول للقصة نجد أ  أصل اشتقاعها  يتالع  م  أصل 

التسمية للقصم القر ني ؛ فالقصة م تقة من القصم وهو بتب  األ ر واعتفائه 

يهأ فَبَُصَرتْ ﴿ ،عال هللا بعال : ُْختأهأ قُص أ  بأهأ َعن ُجنٍُب َوهُْم ََل َوقَاَلْت ِلأ

ومن هذا عولهم: عم األ ر ؛ أل نظر إليه واعتف    ار  وشواهد   (1)﴾يَْشعُُرونَ 

ي ما قص من أثره  قُلَت في عينيِه أفئدة        عال ال اعر :  تُنَح ِ

يقال : عصصُ  أ ر  واعتصصته  وبقصصته  ، وخرج   في أ ر فالال  عصصالاً 

ىاقَاَل ﴿ ، عال ع، وجل :  َمىا قََصص  هأ ، ومقاله (2) ﴾ذَلأَك َما كُنَّا نَْبغأ فَاْرتَدَّا َعلَى  ثََارأ

: 

قَىىاَل يَىىا بُنَىى َّ َلَ ﴿عالالم عليالاله الرويالالا والحالالدين ، عالالال بعالالال  فالالي سالالور  يوسالالف: 

يَىىىاكَ  َْ نَ ىىىانأ  تَْقُصىىىْر ُر ا ْأنَّ الشَّىىىْيَ اَن لأ أ يىىىُدواْ لَىىىَك َكْيىىىد  َعىىىُدو   َعلَىىى  ْأْخَوتأىىىَك فَيَكأ

بأىىين   ؛ فالالالقم لر الالر أشالالبه بمالالا يعالالرو ا    بتصالالوير البصالالمات ، أو رفالال   (3)﴾مُّ

ا  ار وبصويرها ؛ ليستدل علال  مالا ورا هالا مالن أحالدا  م ال  ،  والقصالة فالي 

القر    هي بتب  أحدا ن ماضيةن  واععالةن ، يعالرض فيهالا مالا يمكالن عرضاله ، ومالن 

فالي المعقال   هقا جا ت بسالمية األخبالار التالي جالا  بهالا القالر    عصصالاً ممالا يالدخل

العاع  لكلمة خبر  أو نبأ ؛ فقد استعمل القر    الخبالر والقبالأ  بمعقال  التحالد  عالن 

الماضي  ، وإ  اا   عد فالر  بيقهمالا فالي المجالال الالذل اسالتعمال فياله ، ومالن هالذ  

التفرعة  نتبين   عة  ألف  القر   الكريم  ؛ جرياً عل  ما عاع عليه نظماله  مالن  عالة  

اسالتعمل القبالأ عالن  األحالدا  البعيالد   زمانالاً أو مكانالاً  فالي   وإحكاع  وإعجاز ؛ فقد

 حين  استعمل  الخبر  في  الك ف  عن  الوعائ   عريبة  العهد  والوعوع، أو التي

 نَْحُن نَقُرُّ َعلَْيَك نَبَأَهُم﴿  ؛ عال بعال  : (4)ال ب،ال  م اهدبها عائمة للعيا     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 64الكهف - 2                                        11القصم    -1

   5يوسف  -3

 44القصم القر ني : عبد الكريم خطيب  ،  ار الفكر العربي  ، ص  -4
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ْدنَىىاهُْم هُىىد   ْأ ْم َو أ ْأنَُّمىىْم فأتْيَىىن  ثَمنُىىوا بأىىَرب أمأ ، نجالالد أ  القصالالم  القر نالالي        (1) ﴾بأىىاْلَحِّ 

مالالن عبيالالل األنبالالا  أو األخبالالار  التالالي بعالالد الالال،من بهالالا، وانالالد رت  أو االالا ت بقالالد ر؛ 

ولهالالذا سالالماها القالالر     أنبالالا  القيالالب  ، وعقالالدما  نم الالي بالالالقظر فالالي القصالالم 

القر ني  نرى أناله يجالي  بما باله  مالن الماضالي البعيالد،  و  أ  يكالو   فياله شالي  

 . (2)أو من متوععات المستقبل  من واع  الحال 
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 13الكهف  -1

 78الفن القصصي : محمد أحمد خلف هللا ، مكتبة القه ة  ، ص  -2
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 جماليات وحقيقة القصص القرآني .

 إ  القصم  القر ني بوصفه  أعظم المصا ر  وأو قها  في أيدل العرب        

لمقهج متمي، في عم القصم باللقة العربية ، بكفي للك ف عن الفار  الهائل  

بالالالين القصالالالم القر نالالالي وعصالالالم ال الالالعوب  واللقالالالات األخالالالرى مالالالن األسالالالا ير 

والروايالالات والمسالالرحيات ، بلالالا هالالذا الفالالار  حالالد مالالابين الجالالد والهالال،ل  ومالالا بالالين  

 واألغراض  ،  فالفار  شاس   وفي جمي  المجاالت و المقاصد (1) الحق والكذب

 ويت ح أ  القاية أ  يكو  بل  القصم نفسه ها ياً للمؤمقين إل  الطريق     

نَْحىىُن نَقُىىرُّ َعلَْيىىَك نَْحَ ىىَن ﴿ الصالالحيح ، والصالالرا  المسالالتقيم . فالالاهلل بعالالال  يقالالول: 

َن اْلغَافأ  ن قَْبلأهأ لَمأ  ،     م (2)﴾ لأينَ اْلقََصرأ بأَما نَْوَحْينَا ْألَْيَك َهذَا اْلقُْرثَن َوْأن كُنَت مأ

يقالالم هللا  بعالالال  عصالالة يوسالالف وأخوبالاله ؛ فالقصالالم الحسالالن هقالالا لالالي  الروايالالة  

المتخيلالالة مالالن الواعالال  وليسالال  الروايالالة المصالالقوعة بمحااالالات الواعالال  ، إنمالالا هالالي 

التاريخ والخبر وحقيقة ما اا  ، إنه م اهد التاريخ في حراةن وصالورن وأصالواتن 

القر نالالي لالي  هالذا اننسالا   بذاباله الالالذل  ، ونجالد أ  البطالل الحقيقالي فالي القصالم 

بالالدور بالاله أو مالالن حولالاله  أحالالدا  الخبالالر ؛ فالبطالالل هالالو القالالانو  التالالاريخي المالالربب  

بعقيد  اننسا  وأخالعه وسلواه  ، والبطل هالو هالذا القالانو  الالذل بظهالر  نتائجاله  

في أعوال وأفعال اننسا   المؤمن أو الكافر في الجماعة التي يعبر عقها أو التالي 

يعارضها ؛ فالبطل مألالً  لي  يعقوب عليه السالالع  وأوال   ، إنمالا هالو  الهدايالة  

فالالي يعقالالوب عليالاله السالالالع  و  الحسالالد   فالالي أوال   ، والبطالالل أي الالاً لالالي   يوسالالف 

عليه السالالع  وامالرأ  الع،يال، ؛ بالل هالو   الطهالار   واألمانالة    فالي يوسالف علياله 

 في مختلف المواعف يكو  اننسا السالع، و ال هو   في امرأ   الع،ي،، وهكذا 

 ،وعل  ما م   يت ح   (3)بهداية  انيما   أو  ب اللة الكفر رم،اً  لقانو  يحكم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   211ص لجيل، تأحمد موس  سالم،بيروت، اراعصم القر   في مواجهة أ ب الرواية والمسرح: -1

    3يوسف  -2

    212ص  أحمد موس  سالم ، عصم القر   في مواجهة أ ب الرواية والمسرح : -3
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أ  اننسا  في عصم القر   لم يكن شاليااً مالذاوراً  مالن أجالل اسالتعراض   الو 

االحتمالالاالت  المتخيلالالة لقوبالاله أو ل الالعفه ؛ بالالل هالالو إنسالالا  مالالذاور  اخالالل جماعتالاله  

ونالرى  أ  األسالو  لقيالر   ، وهالو القالدو   لمالن يقتالدل باله  ؛  يحمل عيماً ومبا ئ ،

 .  (1)ألنه أعط  عانو  البرها  العقلي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 95، ص  ع 1971أحمد ماهر ، انسكقدرية ،  يوسف في القر   : -1
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 وأغراض القصص القرآني  . مقاصد

 لي   مة حجة ننكار أ  في القصم القر ني  بوجيهات  يقية  لكل ما جا  به  

انسالالالع مالالن مبالالا ئ وعقائالالد،ولكل مالالا أنكالالر  انسالالالع مالالن خلالالق وعالالا ات و را   

زائفة وعقائد وعا ات با لة،لكن م  ال هذا ال نستطي  عد هذ  األمور أغراضاً 

القر ني؛بلالال  أ  هالالذ  األمالالور اانالال  بالالأبي بالالين حالالين نالالدرر أغالالراض القصالالم 

 يات هذ  القصم و قاياها،وهي في هذا الوض  أو من هذا الجانب ب به بمامالاً 

 .  (1)بل  ا را  والصور المقألور  التي بأبي أ قا  العرض القصصي في ال عصة

القرض هقا هو القصد الذل ن،ل  من أجله القصة القر نية،وهو الالذل مالن        

ه بقيالال  علالال  صالالور  خاصالالة وعرضالال  بأسالاللوب خالالاص،وإل  جانالالب هالالذ  أجلالال

األغالالراض نجالالد الو يفالالة التالالي بؤ يهالالا القصالالة فالالي المجتمالال  وبخالالدع بهالالا الحيالالا  

واألحيالالالا ،وهي و يفالالالة بؤ يهالالالا جميالالال  الفقالالالو  مالالالن موسالالاليق  ومسالالالرح ونحالالال  

وبصالالوير،هذ  الو يفالالة نسالالتطي  عالالدها غرضالالاً عامالالاً للقصالالة أ بالاله فالالي المجتمالال  

،ونور  فيمالا (2)الو ألوانه،وعل  ما فيه من مؤيدين ومعارضينالعربي عل  اخت

 يلي أهم وأ هر هذ  المقاصد .

علال  القبالي صالل  تخفيف الضغغ  أولها وأهمها  من جهة نظر القر   نفسه    -1

هللا علياله وسالاللم؛فهذا ال الالق  االالا  عويالاً وعقيفاً،واانالال  أسالالبابه واضالالحة جليالالة؛من 

 سالع، وهذا أ ر بطريقة مباشر  في نف  القبي،ايدن  للقبي  والقر    والدعو   لز

يُِّ َصْدُرَك  ﴿و فعه  إل  أ  ي يق صدراً؛فقد عال هللا بعال :   َولَقَْد نَْعلَُم نَنََّك يَضأ

نُىَك  ْأنَّىهُ   نَْعلَىمُ   قَىدْ  ﴿   ، وعال  أي اً:(3)﴾بأَما يَقُولُونَ  ُْ   فَىِأنَُّممْ   يَقُولُىونَ   الَّىذأ  لَيَْح

أ يَْجَحُدونَ َلَ يَُكذ أ  يَن بأآيَاتأ ّللا  نَّ الظَّالأمأ  ، لقد اا  لما  يقوله  الكفار(4)﴾ بُونََك َولَكأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 37القر   الكريم  هدايته وإعجاز  في أعوال المفسرين : محمد الصا   عرجو  ، ص  -1

   60ص : عبد المقعم  الجداول ،القاهر   ،  ت، القر    نظر  عصرية جديد  : -2

                      97الحجر -3

 33األنعاع  -4 
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فَىِأن كُنىَت فأى  َشىك ٍ ﴿  أ ر بالا  في نف  القبي  ونف  أبباعه  وعد عال هللا بعال  : 

 َُ يَن يَْقَر ْلنَا ْألَْيَك فَاْ أَلأ الَّذأ َْ ا نَن مَّ ب أىَك م أ ىن رَّ ن قَْبلأَك لَقَىْد َجىاََك اْلَحىُِّّ مأ تَاَب مأ وَن اْلكأ

ينَ  َن اْلُمْمتَرأ فى  شىك  ﴿صالل  هللا علياله وساللم  يا محمالد فإ  اق (1)﴾فَالَ تَكُونَنَّ مأ

ً ﴾مما ننْلنا ْليك التالورا   أل﴾فا ىأل الىذين يقىرَون الكتىاب ﴿من القصم فرضالا

عالال عتالا   بالن  عامالة بلققالا أ  وعد فإنه  اب  عقدهم يخبرون  بصدعه،﴾من عبل ﴿

،إ  هالذا ال الالق   لالالم ﴾َل نشىك وَل ن ىىأل ﴿رسالول هللا صالاللي هللا علياله وسالاللم عالالال:

يقالالف عقالالد حالالد   ؛ بالالل بجالالاوز بلالال  إلالال  مالالا هالالو أبعالالد مالالدى  ، عالالال هللا بعالالال  :           

بأ اْلُحىوتأ ْأْذ نَىاَد  َوهُىوَ ﴿  لَىْوََل   * َمْكظُىوم   فَاْصبأْر لأُحْكمأ َرب أىَك َوََل تَكُىن َكَصىاحأ

ب أىىهأ لَنُبأىىذَ بأىىاْلعََراَ َوهُىىَو َمىىْذُموم   ىىن رَّ فَلَعَلَّىىَك ﴿ ،وعالالال أي الالاً:(2)﴾ نَن تََداَرَكىىهُ نأْعَمىىن  م أ

  ْ َل َعلَْيىهأ َكنى ْأ ك  بَْعَض َما يُوَح  ْألَْيَك َوَضىآِأِّ  بأىهأ َصىْدُرَك نَن يَقُولُىواْ لَىْوَلَ نُنى تَارأ

يىىل  نَْو َجىىاَ َمعَىىهُ َملَىى ٍَ َوكأ ُ َعلَىى  كُىىل أ َشىىْ  ير  َوّللا  ، ونجالالد أ  (3)﴾  ك  ْأنََّمىىا نَنىىَت نَىىذأ

ْن نَنبَاَ ﴿ القر   صرح بهذا القرض وبل  في عوله   بعال  : َوكُالًّ نَّقُرُّ َعلَْيَك مأ

ْكىَر  لأ  َظىن  َوذأ لأ اْلَحىُِّّ َوَمْوعأ اَدَك َوَجىاََك فأى  َهىذأ ََ نأينَ الرُّ ُلأ َما نََُب أُت بأهأ فُى مأ َْ  ﴾ ْلُمى
(4) . 

نتبين من هذ  ا ية أ  القالرض هالو التألبيال    للقبالي   صالل   هللا   علياله  وساللم    

 .  (5)وموعظة  وبارى   للمؤمقين  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   94يونس   -1
   49-48القلم  -2

 12هو   -3

   120 هو  -4

 89بحو  في عصم القر    : عبد الحاف  عبد ربه ،  ار الكتاب اللبقاني ، ص  -5
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بوجيه العوا الف  القويالة الصالا عة  نحالو عقائالد الالدين انسالالمي ومبا ئاله  ،   - 2

ونحو  الت حية  بالقف   والقفي  في سبيل ال ما هو حق ، وال ما هو  خيالر ، 

هي التي بدف  إل  الق ا   للدعو  ، اما  وال ما هو جميل ، ولعل هذ  العوا ف

بجعالالل اننسالالا   يسالالتعذب  األلالالم  ويتحمالالل األبى فالالي سالالبيلها  ، ومالالن هقالالا يكالالو  

التوجيه  نحو القيم  الجديد   وانيما  بها ،  م الدفاع عقهالا  ، والعمالل علال  حالن   

القالار علال  انيمالا  بهالا إيمانالاً ال ب،ع،عاله  الحالوا   ، وأي الاً بكالوين عوا الالف 

 وية  وصا عة  ضد ما هو   عبيح   وبميم   من  األشيا   والعا ات   واألعمال .ع

ومالالالالن أهالالالالم األمالالالالور التالالالالي وجالالالاله القالالالالر   العوا الالالالف نحوهالالالالا م الالالالكالت البعالالالالن 

،وإ بالالالالات الالالالالوحي (1)والوحدانية،وب الالالالرية الرسالالالالل،وبأييد بع الالالالهم بالالالالالمعج،ات

ع إلال  عهالد والرسالة،وبيا  أ  الدين الاله مالن عقالد هللا،مالن عهالد نالوح علياله السالال

محمدن صل  هللا عليه وسلم،وأ  المؤمقين الهم أمة واحد ،وهللا واحد رب الجمي  

(2)  

أما األشاليا  التالي وجاله القالر   العوا الف ضالدها  فهالي األيالر   ومتقوعالة  ، فعلال   

 المألال ال الحصر نذار : لسبي

،  بخ  القار أشيا هم  ، وبطفيف  المكيال  والمي،ا   ، وال،نا  والربا  –أ 

 والسرعة والقميمة .

فقصالالة إبلالالالي  مالال    ع  عصالالالة بليقالالة   وهالالالي    -لعقالالاله هللا  -إبلالالي        –ب 

 إحدى نمابج القصم القر ني . 

وبأييالد  بمالا اصالطفا   انيحا  أ  محمداً  صالل  هللا علياله وساللم  رسالول حقالاً ،  -3

ال يطلال   هللا    من الرسالة ، من التحدل بالقيب  ، وانعجالاز بمعرفالة  بفاصاليلن 

 عليها أحد   إال عالع القيوب  ولهذا ناحيتا  : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 200الفن القصصي في القر   ،  ص  -1

 159روح الدين انسالمي ،ص  -2
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 اعت،ازاً به .     بلوغ عمة التوحيد وانيما  والتسليم  والتوال  عل  هللا  –أ 

مما يحقق األسو  الصالحة  والقدو  الطيبة  ؛ لالتمر الالقف  المطماقالة  بالالع،        

 باهلل  واللجو  إل  حما  .

بعلالاليم األ ب فالالي الحالالوار والرعالالة والتلطالالف  والعطالالف ليالالتعلم الالالداخلو  فالالي  –ب 

 .   (1)انسالع  بل  القيم ، ويعي ونها  

األنبيالا  السالابقين ، وبخليالد مالم رهم ، وبيالا  نعمالة  ومن ناحية أحالرى بصالديق     

هللا  بعالالالال   علالالاليهم اقصالالالم سالالالليما  و اوو  وأيالالالوب وإبالالالراهيم علالالاليهم السالالالالع  

وغيرهم ؛إب ور ت حلقات من عصم هؤال  األنبيا  عليهم السالع   برزت فيها  

 القعمة من هللا في مواعف شت  .

عبالة  االسالتقامة  والصالالح ، وعاعبالة  بيا  عدر   هللا عل  الخوار  ، وبيا  عا -4

االنحالالراو  وانفسالالا  ، وبيالالا  الحكمالالة اننسالالانية  العاجلالالة  ، والحكمالالة الكونيالالة  

 .  (2)البعيد  ا جلة  اقصة موس  عليه السالع والخ ر
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وعبالالر  فالالي عصالالة يوسالالف عليالاله السالالالع : عبالالد الالالرحمن عبالالد   رور وعظالالات -1

القا ر  المعلمي ، انسكقدرية  ،  ار انيما  للطب  والق ر والتوزي  ،  ار القمالة 

   6، ص  2003لتوزي  الكتاب ، الطبعة األول  ، 

 161علوع القر   : عدنا  زرزور ، ص  -2

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 11 

 القديم . مقارنة السرد القصصي بين   القرآن الكريم  والعهد

تَىاَب   فأى   فَِأن كُنىتَ ﴿ عال بعال : وَن اْلكأ َُ يَن يَْقىَر ْلنَىا ْألَْيىَك فَاْ ىأَلأ الَّىذأ َْ ىا نَن مَّ َشىك ٍ م أ

ينَ  َن اْلُمْمتَرأ ب أَك فَالَ تَكُونَنَّ مأ ن رَّ ن قَْبلأَك لَقَْد َجاََك اْلَحُِّّ مأ  .(1)﴾مأ
كتالالب السالالابقة  لالاله ؛ ولبيالالا   إ  األخبالالار التالالي جالالا  بهالالا القالالر   عالالد ور ت فالالي ال    

الفار  بين أسلوب القر   عن غير  من الكتب  نالور  م الهداً مالن العهالد القالديم   

التورا    ، وهذا الم هد هو  امتحا   ليوسف عليه السالع  في بيال  الع،يال، امالا 

عرضه القر   بأ   بفاصيله  وأحدا ه  ، وبالكلمات  المطهر    اخالل م الهد فياله 

ىىهأ ﴿ يم .عالالال هللا بعالالال  :  امالالرأ   وملالال  االالر َوَراَوَدتْىىهُ الَّتأىى  هُىىَو فأىى  بَْيتأَمىىا َعىىن نَّْ  أ

أ ْأنَّهُ َرب أ  نَْحَ َن َمَْىَواَ  ْأنَّىهُ َلَ يُْ لأىُ   َوَغلَّقَتأ اِلَْبَواَب َوقَالَْت َهْيَت لََك قَاَل َمعَاذَ ّللا 

ىْت بأىهأ َوَهىمَّ بأَمىا لَى  * الظَّالأُموَن  َ  َولَقَْد َهمَّ نَ  بُْرَهىاَن َرب أىهأ َكىذَلأَك لأنَْصىرأ ْوَل نَن رَّ

ىينَ  نَىا اْلُمْخلَصأ بَادأ ىْن عأ ََ َواْل َْحَشاَ ْأنَّهُ مأ يَصىهُ  * َعْنهُ ال ُّو َوا ُىتَبَقَا اْلبَىاَب َوقَىدَّْت قَمأ

اَ َمىىْن نََراَد بأأَْهلأىى َْ ىىن ُدبُىىٍر َونَْل َيَىىا َ ىىي أَدَها لَىىَد  اْلبَىىابأ قَالَىىْت َمىىا َجىى ا ْأَلَّ نَن مأ  َ َك  ُىىَو

هالالذا الم الهد بعيقاله  بقدمالاله التالورا   بأيالدل األحبالالار  . (2)﴾  يُْ ىَجَن نَْو َعىذَاب  نَلأىيم  

اما يلي جياشاً بقب ات ان ار  وخافتاً في مفهوع  العبر   ، فقالد جالا  فالي التالورا  

:   وحد  بعد هذ  األمور أ  امالرأ  ساليد   رفعال  عيقيهالا إلال  يوسالف وعالال   : 

ضطج  معي ، فأب  وعال المرأ   ساليد   : هالو با ساليدل ال يعالرو معالي مالا فالي ا

البي  ، وال ماله   فعه إل  يدل ، لي  هو في هذا البي  أعظم  مقي ولم يمس  

شيااً عقي غيرك ؛ ألن  امرأبه  ؛ فكيف أصق  هذا ال ر العظيم  ، وأخطال  إلال  

 سمح لها  أ  ي طج  بجانبها هللا  ، واا  إبا الم  يوسف يوماً فيوع  أنه ال ي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 94يونس   -1

 25-23يوسف  -2
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ليكو  معها ،  الم حالد  نحالو هالذا الوعال  أناله  خالل البيال   ليعمالل عملاله ولالم يكالن  

ال   اضطج   معالي ، إنسا   من أهل البي  هقاك في البي  ؛ فأمسكته بألوبه  وع

فترك  وبه في يدها وهرب  إل  الخارج  ،  الم إنهالا  نالا ت  أهالل بيتهالا   والمالتهم 

عائلةً : انظالروا عالد جالا  إليقالا برجالل عبرانالي يالداعيقا ،  خالل إلاليم لي الطج  معالي 

 . (1)فصرخ   بصوتن عظيم   

 فالالي ضالالو  هالالذ  المقارنالالة  فالالي م الالهد  مالالن الم الالاهد  الم الالتراة بالالين القالالر        

ل  فالالي نصوصالالها األحبالالار ؛ فيتبالالين  ويت الالح لقالالا أ   الكالالريم والتالالورا   التالالي ب الالد خم

االبتكالار  فالي القصالة  لالي  فالي خلالق موضالالوع جديالد لالم يسالبق إلياله  ؛ فقالد يكالالو   

مألوفالالاً  لالالدى القالالار أو لالالدى  ائفالالة مالالقهم  ؛ ولكالالن بمالالا ي الالي  فيالاله الفالالن مالالن  يالالات 

لياً واضالحاً سالوا  فالي المالدخل إبداعه ، ويسكب فيه من روحه، وعد اا  الفر  ج

 إل   هذ  القصة أو في أسلوب  عرض األحدا  ، أو في األحدا   نفسها .

     

إ  القر   ي   القصة  فالي إ الار   يقالي ، بقفالذ معاله أشالعة روحيالة إلال  القفالور  

 ببيا   العبر  األخالعية  والتربوية  التي من أجلها  أن،ل هللا القصة. 
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 بعض الدالالت النفسية في قصة يوسف عليه السالم .

إ  عصة يوسف عليه السالع  في القالر   هالي عصالة ال خصالية واألحالدا  معالاً؛   

ل بقتصر للقيم اننسانية الجدير  بالخلو ،إنا بقتصر فهي ال بسجل واععاً فحسب،ب

لزيمالا  وللصالبر وللعفالاو ولرمانالة ولزخالالص والطهر،وعالد عالاع بالاأل وار فيهالالا 

شخصيات متبايقة في السن،وفي المكانة االجتماعيالة،ولكلن مقهالا  ابعهالا الخالاص 

  (1)علم وفق التربية والتجارب التي مرت بكل مقها؛االبرا   والحكمة والحسد وال

إ  المالتمعن فالالي هالالذ  القصالالة مالالن القالالر   يالالتلم  شالالحقات  نفسالالية  مالالن أبطالالال      

  مالالألالً  بجالالدها  الصغغ رالقصالالة  ، ومالالن بعالال  المابهالالا وإشالالارابها  ؛  فكلمالالة   

علالال    واالسغغاعا ة مغغن ال لغغمحاضالالر   ائمالالاً علالال  لسالالا  يعقالالوب  عليالاله السالالالع ، 

لسالا  أخوباله ، ولالو نظرنالا مالن علال   وتوكيد اإليمغانلسا  يوسف عليه السالع ، 

كغالا رير واإلسغقا  مقظور  علم  القف  لوجدنا  سلوااً متبايقالاً مالن شخصاليابها  ، 

، ونحالالو بلالال  مالالن  الحيالالل القفسالالية   والكغبب والغيغغرة والقلغغح واإلحسغغان  بالغغبن 

الالشعورية  التي يلجأ لها  اننسا   فالي معامالباله القفسالية  ، والتالي يسالميها علالم 

يالالات عقليالالة   ، يقالالالب بهالالا المالالر  إحبا الاله وعلقالاله وبالالوبر   القاشالال  عالالن الالقف     ل

.فالالأخو  يوسالالف عليالاله السالالالع ضالاللوا ضالالحايا (2)ف الالله،وهو يحالالاول بحقيالالق رغبابالاله

الكب  الذل عاشو ؛اي يخفوا رغبتهم في التخلم من أخيهم يوسالف؛حت  يخلالو 

ببدو فيما  لهم حب أبيهم،ولكقهم يف لو  في إخفا  واب  هذ  الرغبة؛بل األيراً ما

 يصدر عقهم من بصرفات ومواعف والمات ضد يوسف؛مما جعل يعقوب عليه 

 السالع ي   في حسن نواياهم عقدما  عوا يوسف إل  أ  يلعب معهم؛فقال لهم :

ُِْب َونَنتُْم َعْنهُ ﴿  نُنأ  نَن تَْذَهبُواْ بأهأ َونََخاُ  نَن يَأْكُلَهُ الذ أ ُْ   (3)﴾َغافألُونَ   قَاَل ْأن أ  لَيَْح
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                      123يوسف في القر    ص  -1

سيكلوجية القصة في القر   : التهامي نقر  ، بون  ، الدار التونسالية للتوزيال   -2

 516، ص  1987، الطبعة الألانية ، 

 13يوسف  -3
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من  نتيجة هذا الكب  ومعانابه أ  انحرفوا بتفكيرهم،فكل ما يهمهم بحقيقه واا   

هو أ  يُحولالوا بالين يوسالف وأبياله؛فكا  ابفالاعهم علال  عتلاله،وبلطيخ عميصاله بالالدع، 

ا بهبالوا يتسالابقو  وبراالو  عقالد متالاعهم،غير أ  التلفيالق  وا عا  أ  الذئب أاله لمم

أسالالقا  الالذئب؛مما جعالالل يعقالالوب  االا  واضالالحاً؛أل  القماليم لالالم يكالالن مم،عالاً بم الالار

عليه السالع ال يصدعهم؛ولهذا اا   ائماً يدعوهم إل  أ  يتقصوا   الار أخيهم،ولالو 

حالغغة أنالاله صالالدمع هم فالالي  عالالواهم  لمالالا أصالالر علالال  أ  يقتفالالوا   ار ،وعالالد وععالالوا فالالي 

امالا يفعالل المالذنب؛إب يعمالد إلال  بفسالير ساللواه؛ليبين  لقفساله  وللقالار أ     الا رير

ذََهْبنَىا نَْ ىتَبأُِّ َوتََرْكنَىا   قَالُواْ يَا نَبَانَىا ْأنَّىا ﴿ ا أسباباً معقولةً،فهم يقولو :لسلواه  هذ

قأيَن  ٍن ل أنَا َولَْو كُنَّا َصادأ مأ َْ ُِْب َوَما نَنَت بأُم نَا فَأََكلَهُ الذ أ نَد َمتَاعأ  . (1)﴾  يُو َُ  عأ

وبالاله علالال  ا خالالرين  ، أمالالا انسالالقا  فهالالو حيلالالة يسالالق  بهالالا المالالر   نقائصالاله وعي    

ويهماله بالدرجالة األولال   أ  يلصالقها بمالن  يظقاله مقافسالاً لاله  مباشالر ً ، االصالالديق 

 الذل  يقدر بصديقه   م يتهمه بالقدر . 

في علم القف  فإ  القر   روى بلال  عالن أخالو  اإلسقا  إبا اا  هذا هو مفهوع   

أخياله،وألق  يوسف، وبل  حيقما  ر يوسف عليه السالع صواع المل  في متالاع 

 القب  عليه  بتهمة السرعة ليستبقيه   و  أ  يك ف لهم عن شخصيته  فقالوا : 

َها ﴿  ىهأ َولَىْم يُْبىدأ َها يُو ُىُ  فأى  نَْ  أ ىن قَْبىُل فَأََ ىرَّ ْق فَقَْد َ َرَق نَخ  لَّىهُ مأ قَالُواْ ْأن يَْ رأ

ُ نَْعلَْم بأَمىا تَ  َكان ا َوّللا  ى ُونَ لَُمْم قَاَل نَنتُْم َشر  مَّ . وفالي السالور    يالات  أخالرى (2)﴾  صأ

 .  (3)نستخلم من  خاللها  أ   القظريات التي جا  بها علم القف  الحدين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 17يوسف  -1

 72يوسف  -2

 221القر    نظر  عصرية جديد  . ص  -3
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 يوسف في األدب والشعر .أثر قصة  

اان   عصة يوسف  مطمح أنظار الكتالاب وال العرا  عالديماً وحالديألاً ، ومقبعالاً      

لَّقَىْد َكىاَن فأى  يُو ُىَ   ﴿يستوحو  مقاله خيالاالبهم وإبالداعابهم  ؛ وعالد عالال  بعالال  : 

ا حالين فهذ  زوجة شاعر  لم بصد   موع  زوجه ؛  (1)﴾   َوْأْخَوتأهأ ثيَات  ل أل َّاِألأينَ 

رأبه يبكي ؛ ف بهتها بقميم يوسف  لما جا  به أخوبه  وعليه   ع اذب ، وهالذ  

 إحدى  الالت القميم في القصة فقال  :

 وقل ك ليس بالقل  الكئي ِ   جفونك   والدموع   تجول  فيها 

 على   ل اته   بدٍم   كبوبِ   ن ير قميص يوسف يوم جاءوا

 وعال أبو الطيب المتقبي:

 لَّ َ ويِل الُرمحِ حاِملُهُ       ِمن َسرجِ كُل ِ َ ويِل ال اعِ يَع وبِ يَِح َّ كُ

 سُؤاٍل في َمساِمِعِه       قَميُص يوسَُف في أَجفاِن يَعقوبِ  كُلَّ   َكأَنَّ 

 وعال  خر  يمجد صاحبته  ويقدب حظه فيقول :

 ولي  حزن  يعقوب  وقصة آدم لها علم لقمان وسورة يوسف       

 بلى فاسألوها كيف حل لها دمي الوها إن قالت بها جوًى فال تق  

 ويقول ابن الفارض :

 ُمنيَة  كُل   على   يُْربي   بما  عليَّ      اشاِماِلها   لُْطُف  ال َين  أنَف   وأرَغَم 

 أمست ُمغَرماً       وما أْص حْت فيه من الحسنِ    أْص حتُ  أمَسيُت  بها مثلَما 

ال   رى بع   فلْو مقحْ  ال  الو يمة    ُهم ــفاب    ما  يوسُفن  ُحسقها       خ   ،  بم 

وعالالال ابالالن عبالالد ربالاله األندلسالالي  وفالالي حديألالاله إشالالار  إلالال  الحسالالن اليوسالالفي الالالذل 

 ااتحل  به األبصار:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7يوسف  -1
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ن      يجرل الماُ  في العو   البأر  والجو        من جو   اف ر اُ    عليه    يا م 

ا   بال عيد   عيدن   في    حول   الخمي   لقا      والقاُر   يوع   في   بطلع     لمم

  او      محراب    في يوسُف    وااتحلْ       بحسن   وبا رْت نحوك  األبصاُر 

 

وهذا  العبار بالن األحقالف يست الهد بإحالدى  الالت عماليم يوسالف وهالي البالرا   

 به امرأ  الع،ي،،  فقال  : مما ابهمته 

ماني اــف ل     ر  د بقي    م  ن  الق بل      أ عص  شاع  الباع يات  م  هاُمهُ       ب ك  لي و   س 

ع د ع م      و  ها  أ ر  بُها      ع ل     ب أ ن ي  من  ــيُ   ز  ن ف عل    ب ب اً   ن فس   ل ذ ل    م 

د  يوسُفن       ألل  شاه  ن عُبل   ي كُن عُدم  ف إ  م ع ميصي ل م  س لوا ع ن ع ميصي م   م 

 وعال ابن عبد ربه االندلسي :

تم  لم أ   ْع  ملوا الهو  ج  ف و   الق لوصْ   ب كيُ  ح   ع بر  ً       إ بْ ح 

تم    بُكا   ي عقوبن عل  يُوسُفن      بالق ميمْ     غُلمت هُ   ش ف     ح 

 وعال ابن الققيب :

 أعلبه       عميُم يوسف  في أجفا  يعقوباأنمه وهو في افي 

 ويقول ابن راشد الحمامي :

ر    لِل     ر    و  يه     في  ناض  يا ا ست حيائ ه  ي حم   س وس ن       غ  ٌّ ح 

مالُهُ  ج  ُ  ل حظُهُ       و  حر  هاُروتن يُحد   يه ع ن س   ع ن يُوسُفن ي رو 

  

 

 

 

 وعال ابن سالم الهمداني :

قم  ل ك  ق        الع      ذ الح  ـــمُ   هُ ـــــو  ن ب ع ذ را ي لول    ف ال  عذار          ب ج   ع ل  م 
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ما ب اع قي إ ال  ب أ رخ م  ما  هُو  في الُحسن  يُوسُف        و   ا شت رى ش راني ب ب خ ن و 

ي هُجر   ما أ  ل م      إ با   ف يُمسي راا  صاع    إ      الل يُل  ال مي       و  ه ج   لق هاُر و 

 

أما أمير ال عرا  أحمد شوعي فقد استح ر  عمة الحسن  التي ليوسالف ، واالذل  

استح ر الحد  الذل وع  عقد خالروج يوسالف علياله السالالع علال  نسالو  المديقالة 

 الالبي عطعن أيديهن ، يقول شوعي :

 والصور  أن  مفر ُ ُ  الحسُن حلف   بيوسفه 

عةن   دها لو بُْبع ن  ب هدُ ُ ي إب  و مْت  الُّ   مقط  

 وعال ابراهيم األحدب :

عل   الصبابة واستعل   أهلعل          فتا     سمو   بيوسف    من  يا 

 الب ر

الذل عد عد من   القميم  صفة       سوى ما في  من يوسف الم هور من 

  بر

 وعال ابن الور ل :

 شاهدب هُ       يختاُل بح   المصحف     لو  أعسمُ  

 بسور   يوسف     سب   صور   يوسفن      بم يلح

 

وي،خر األ ب العربي  بقتاجن وافرن  يستلهم  من القصة  أ وابه وخياالبه ومدا   ؛ 

 بل  لما للقصة من أ ر  واضح في نفور األ با  . 
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 الحكمة في عدم تكرار قصة يوسف في القرآن .

هر  التكالرار  ؛ وهالو أ  إ  من المعروو عن سمات القصم القر نالي   الا      

بتكرر القصالة  فالي أاألالر مالن موضال   مالن القالر   ، امالا فالي عصالة  موسال  علياله 

السالع  ، وعصة نالوح علياله السالالع  وغيالرهم مالن األنبيالا  ، ولكالن نجالد أ  عصالة  

يوسف عليه السالع لم بتكرر في أل موض  من القر    ؛ فقد جا ت في موضال  

الحكمة  في عدع بكرار عصالة يوسالف علياله واحد  ، وهقا  يطرح السؤال نفسه:ما

السالع،وسالالالالالالوعها مسالالالالالالاعاً واحالالالالالالداً فالالالالالالي موضالالالالالال  واحالالالالالالد  و  غيرهالالالالالالا مالالالالالالن 

القصم ،والحكمة في عدع بكرارهالا امالا يراهالا  بعال  علمائقالا األجالال  بتجلال  

فيما يلي: فيها من ب البيب  لقسالو   بيوسالف علياله السالالع ، وب المقها أخبالاراً عالن 

ع القالار جمالاالً ، وأرفعهالم  مقالاالً ، فقاسالب عالدع حال امرأ   ونسو   افتتن  بالأرو

بكالالرار مالالا فيهالالا مالالن انغ الالا  والسالالتر  عالالن بلالال  ؛ وألنهالالا اختصالال   بحصالالول  

الفرج بعد ال د   ، بخالو غيرها  من القصم ؛ فإ  مملهالا إلال  الوبالال  اقصالة 

فلمالالا اختصالال  بالالذل  ابفقالال   ؛نالالوح  وهالالو  وعالالوع صالالالح علالاليهم السالالالع  وغيالالرهم 

 .ت القصماقلها لخروجها عن سمالدواعي عل  ن

وفي عدع بكرارها إشار  إل  عج، العرب  ، اأ  القبي صل  هللا عليه وسلم       

عالال لهالم : إ  االا  مالالن بلقالا  نفسالي بصالدير   علالال  الفصالاحة  فالافعلوا  فالي عصالالة 

أ  سالور  ، و مالة أمالر  خالر وهالو  (1)يوسف ما فعل   فالي عصالم سالائر األنبيالا  

 ل،  فقالالد رول الواحالالد  يقالالم علالاليهم  لصالالحابة أ يوسالالف ن،لالال  بسالالبب  لالالب ا

والطبالرل ي،يالد أحالدهماعل  ا خالر  عالن سالالعد  بالن أبالي وعالاص أناله  عالال : أُنالال،ل 

القالالالالر   فالالالالتال   رسالالالالول هللا  صالالالالل  هللا عليالالالاله وسالالالاللم  علالالالال  أصالالالالحابه  زمانالالالالاً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فو  التفاسير: محمد علي الصالابوني . بيالروت ،  ار القالر   الكالريم ،  ص ص -1

52  
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      يالالا رسالالول هللا لالالو  عصصالال  عليقالالا  ، فالالأن،ل هللا  -أل المسالاللمو  بمكالالة  -فقالالالوا 

تَابأ اْلُمبأينأ ﴿  ْلنَىالُ قُْرثن ىا َعَربأيًّىا لَّعَلَّكُىْم تَْعقألُىوَن  *الر تأْلَك ثيَاُت اْلكأ َْ نَْحىُن    * ْأنَّا نَن

ىن قَْبلأىهأ  َهىذَا  بأَما نَْوَحْينَا ْألَْيَك   نَْحَ َن اْلقََصرأ    نَقُرُّ َعلَْيكَ  اْلقُىْرثَن َوْأن كُنىَت مأ

ىىىَن اْلغَىىىافألأينَ  فق،لالالال  مبسالالالو ة بامالالالة ليحصالالالل لهالالالم مقصالالالو  القصالالالم مالالالن  (1)﴾لَمأ

،استخالصالالالاً لعبرهالالالا وانحا الالالة بطرفيها،ر بهاوالقصالالالة وبالالالرويح القفالالال اسالالالتيعاب

 الالبها .و 

كالالررت أل  بإنمالالا  علالاليهم السالالالع  أعالالوى مالالا يجالالاب بالاله أ  عصالالم األنبيالالا و      

و بوهالالم ؛ والمواعالالف التالالي يعي الالها  المقصالالو  بهالالا إفالالا   إهالالالك مالالن االالذبوا رسالاللهم

صالل  هللا  لتكريالر بكالذيب الكفالار لرسالول هللا التكرير ؛ بلال   بل  القبي بستدعي 

بحلالالول العالالذاب امالالا حالالل علالال   قالالذر   م فكلمالالا االالذبوا أن،لالال  عصالالة   عليالاله وسالاللم ،

ىا قَىْد َ ىلََ    ﴿ :ولهذا عال بعال  ؛ المكذبين يَن َك َُرواْ ْأن يَنتَُمواْ يُغَ َْر لَُمىم مَّ قُل لألَّذأ

لأينأ  ىن  ﴿وعال أي الاً :(2)﴾  َوْأْن يَعُوُدواْ فَقَْد َمَضْت  ُنَّنُ اِلَوَّ نَلَىْم يَىَرْواْ َكىْم نَْهلَْكنَىا مأ

ىىن م م أ م  قَىىْبلأمأ ىىن لَّكُىىْم َونَْرَ ىىْلنَا ال َّىىَماَ َعلَىىْيمأ كَّنَّىىاهُْم فأىى  اِلَْرضأ َمىىا لَىىْم نَُمك أ قَىىْرٍن مَّ

ْم  هأ ىن بَْعىدأ ْم َونَْنَشىأْنَا مأ ْم فَأَْهلَْكنَىاهُم بأىذُنُوبأمأ ىن تَْحىتأمأ ا َوَجعَْلنَا اِلَْنَماَر تَْجرأ  مأ ْدَرار  م أ

يَن     .(4) ها بل وعصة يوسف لم يقصد مق(3)﴾قَْرن ا ثَخرأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      3-1يوسف  -1

   38األنفال  -2

    6األنعاع  -3

: السالاليو ي ، القالالاهر  ،مطبعالالة مصالالطف  البالالابي  انبقالالا  فالالي علالالوع القالالر    -4
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 مساويات قصة  يوسف .

بعد عصالة يوسالف مالن القصالم الطالوال ، وعالد ب الكل  بقيتهالا مالن خالالل عالد      

              أمور ب ابك  فيما بيقها  مكونةً عصة من أروع القصم وأحسقها . عال بعالال  : 

 . (1) ﴾نَْحُن نَقُرُّ َعلَْيَك نَْحَ َن اْلقََصرأ   ﴿

ا  ال،مالالالاني ، وبختلالالالف هالالالذ  األمالالالور وبتبالالالاين فيمالالالا بيقهالالالا فبع الالالها يخالالالم البقالالال  

وبع الالالها البقالالالا  المكالالالاني ، وبع الالالها بقالالالا  ال خصالالاليات ، بتكالالالا ف هالالالذ  األبقيالالالة  

 ويظهر من خاللها مستويات عد ،نتقاول في هذا البس   ال ة مستويات هي :

    مساوى الحيل،      مساوى الرمز،      مساوى الرؤيا      

 أوالً : مساوى الرؤيا .

بالالالالدأت بالالالاله القصالالالالة عمومالالالالاً ، عالالالالال بعالالالالال  :               وهالالالالو المسالالالالتوى األول الالالالالذل      

َبأيىىهأ يَىىا نَبىىتأ ْأن أىى  َرنَْيىىُت نََحىىَد َعَشىىَر َكْوَكب ىىا َوالشَّىىْمَ  َواْلقََمىىَر ﴿   ْأْذ قَىىاَل يُو ُىىُ  ِلأ

ينَ  دأ  .  ويققسم  مستوى الرويا إل  أرب  مراحل : (2)﴾ َرنَْيتُُمْم لأ  َ اجأ

 عليه السالم :المرحلة األولى : رؤيا يوسف 

َبأيىهأ يَىا نَبىتأ ْأن أى  ﴿   وهي التي عصها علال  أبياله حيالن عالال :      ْأْذ قَىاَل يُو ُىُ  ِلأ

ينَ  دأ ، وعالد  هالر  (3)﴾  َرنَْيُت نََحىَد َعَشىَر َكْوَكب ىا َوالشَّىْمَ  َواْلقََمىَر َرنَْيىتُُمْم لأى  َ ىاجأ

يه  الحكمة ويجعلاله نبيالاً ألبيه مقها أنه سوو يق،له هللا مق،الً مباراا ، وسوو يؤب

، فخ الي عليالاله مالالن أخوبالاله فالالأمر  أ  ال يحالالد  بهالالا أخوبالاله ، خالالوو أ  يكيالالدوا لالاله 

ويؤبو  . وبمألل هذ  الرويا مساراً سالارت علال   خطو اله أحالدا  القصالة ، علال  

 مختلف أمااقها وأزمانها ؛ لتلتقي في نهايتها بالتأويل ، فقد جعلها هللا حقاً . عال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4يوسف  -2                                            3يوسف  -1
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يىُل   نَبََوْيهأ َعلَ    َوَرفَعَ ﴿ بعال  :   ا َوقَاَل يَىا نَبَىتأ َهىذَا تَأْوأ د  واْ لَهُ  ُجَّ اْلعَْرشأ َوَخرُّ

يَا َْ ىْجنأ َوَجىاَ ُر ىَن ال  أ ن قَْبُل قَْد َجعَلََما َرب أ  َحقًّا َوقَْد نَْحَ َن بَ  ْأْذ نَْخَرَجنأى  مأ َ  مأ

يى   ل أَمىا  ىن بَْعىدأ نَن نَّىَْا الشَّىْيَ اُن بَْينأى  َوبَىْيَن ْأْخىَوتأ  ْأنَّ َرب أى  لَ أ َن اْلبَْدوأ مأ بأكُم م أ

يمُ    . (1)﴾  يََشاَ ْأنَّهُ هَُو اْلعَلأيُم اْلَحكأ

 المرحلة الثانية : رؤيا فاى السجن األول .

ب  بلال  أ   خالل معاله فتيالا  ، ورأى االل    حالين  خالل علياله السالالع السالجن  صالاح 

ىىْجَن فَتَيَىىاَن قَىىاَل نََحىىُدهَُمآ ْأن أىى  نََرانأىى   ﴿مقهمالالا رويالالا . عالالال بعالالال :                  َوَدَخىىَل َمعَىىهُ ال  أ

ا ُر َخْمر  ليه السالع رويا الفت   بأنه سيسقي رباله  خمالراً ، ورباله      فعبرع؛(2)﴾ نَْعصأ

ا ﴿أل  سيد    عال بعال : ا نََحُدكَُما فَيَْ قأ  َربَّهُ َخْمر  ْجنأ نَمَّ أ ال  أ بَ   (3) ﴾يَا َصاحأ

عالال األع ال  .(4)يد ربسالمعروو في اللقة أ  يقال للواستعمل  هذ  اللفظة ألنه 

 : 

 َوُمناَِ ٍر َغدا   أَو كُنَت  ا َعَوٍز    لَها      تَكِرَمٍة   بَعَد   نَفَسَك   أَ لَلَت 

 ُمَؤيَّدا  يَعوَد   أَن  َربَُّك   فَلَعَلَّ   َخصاَصة        َربَُّك فَِاعاََرتَك   أَم غابَ 

ُر   ال   ريم  ـــكَ    َرب ي   أَنَشدا بِالَمهاِرِق  يُناَشُد    نِعَمةً       َوإِ ا    يَُكد ِ

 رحلة الثالثة : رؤيا فاى السجن الثاني .الم

هو الفت  ا خر الذل  خل معه السجن وعم عليه رويا   التالي االا  بعبيرهالا     

 له وع  ابير عل  القف  الب رية ، عال بعال  :

ا اآلَخُر فَيُْصلَُب فَ   ﴿ ا َونَمَّ ا نََحُدكَُما فَيَْ قأ  َربَّهُ َخْمر  ْجنأ نَمَّ أ ال  أ بَ   تَأْكُُل يَا َصاحأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نْ أ  ن رَّ َ  اِلَْمُر الَّذأ  فأيهأ تَْ تَْ تأيَانأ ال َّْيُر مأ ولو نظرنا إل  القصة من   (1) ﴾  هأ قُضأ

جهة الدعو  هلل نرى أنه عليه السالع  لم يترك فرصةً إال واستقلها في الالدعو  هلل 

ع، وجل ، فقرا  وهالو فالي سالجقه  يالدعو هلل ، فعقالدما  ُلالب  مقاله بعبيالر الرويالا لالم  

تطي  أ  نالتلم  إصالقا هم إلياله  ، واسالتفا به مالن هالذا يعبرها لهم  مباشر ً ، ونسال

ْجَن فَتَيَاَن قَاَل نََحُدهَُمآ ْأن أ  نََرانأى  ﴿ انصقا في الدعو .عال بعال : َوَدَخَل َمعَهُ ال  أ

ْنىهُ  ا تَأْكُىُل ال َّْيىُر مأ  ْ ى  ُخْبى ىُل فَىْوَق َرنْ أ ا َوقَاَل اآلَخُر ْأن أى  نََرانأى  نَْحمأ ُر َخْمر  نَْعصأ

ىنأينَ نَب أ  ىىَن اْلُمْح أ يلأىهأ ْأنَّىىا نَىَراَك مأ قَانأىهأ ْأَلَّ نَبَّأْتُكَُمىىا  *ِْنَىا بأتَأْوأ َْ قَىىاَل َلَ يَأْتأيكَُمىا َ عَىىام  تُْر

أ  نُوَن بأىال  مأ َْ لَّنَ قَْوٍم َلَّ يُ ا َعلََّمنأ  َرب أ  ْأن أ  تََرْكُت مأ مَّ يلأهأ قَْبَل نَن يَأْتأيكَُما ذَلأكَُما مأ  بأتَأْوأ

َرةأ هُْم َكافأُرونَ وَ  يَم َوْأْ ىَحَِّ َويَْعقُىوَب َمىا َكىاَن  *هُم بأاآلخأ لَّىنَ ثبَىآِأ  ْأْبىَراهأ َواتَّبَْعُت مأ

ىنَّ نَْكََىَر  أ َعلَْينَىا َوَعلَى  النَّىا أ َولَكأ ىن فَْضىلأ ّللا  ٍَ ذَلأىَك مأ ىن َشىْ  أ مأ َك بأىال  لَنَا نَن نُّْشرأ

بَ  *النَّىىا أ َلَ يَْشىىكُُرونَ  ىىُد يَىىا َصىىاحأ ُ اْلَواحأ قُىىوَن َخْيىىر  نَمأ ّللا  تَ َر أ ىىْجنأ نَنَْربَىىاب  مُّ  أ ال  أ

ارُ  ُ بأَمىا  *اْلقَمَّ َل ّللا  َْ ىا نَنى كُم مَّ َُ ْيتُُموَها نَنىتُْم َوثبَىآ ىن ُدونأىهأ ْأَلَّ نَْ ىَماَ َ ىمَّ َما تَْعبُُدوَن مأ

أ نََمىَر نََلَّ تَْعبُىدُ  ن  ُْلَ اٍن ْأنأ اْلُحْكىُم ْأَلَّ لأ  ىنَّ نَْكََىَر مأ يُن اْلقَىي أُم َولَكأ واْ ْأَلَّ ْأيَّىالُ ذَلأىَك الىد أ

ا اآلَخىُر  * النَّا أ َلَ يَْعلَُموَن  ا َونَمَّ ا نََحُدكَُما فَيَْ قأ  َربَّهُ َخْمر  ْجنأ نَمَّ أ ال  أ بَ  يَا َصاحأ

َ  اِلَْمُر الَّذأ  فأيهأ  هأ قُضأ نْ أ ن رَّ  . (2) ﴾ تَْ تَْ تأيَانأ فَيُْصلَُب فَتَأْكُُل ال َّْيُر مأ

  المرحلة الرابعة :   رؤيا الملك :

َوقَىىاَل اْلَملأىىُك ْأن أىى  نََر  َ ىىْبَع ﴿ رأى الملالال  رويالالا سالالع  لتعبيرهالالا عالالال بعالالال  :   

 بَقََراٍت 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ىَماٍن  َجىىا   َوَ ىْبَع  ُىنباُلٍَت ُخْضىٍر َونَُخىىَر يَابأَ ىاٍت يَىا نَيَُّمىا اْلَمىى ُ   أ يَىأْكُلُُمنَّ َ ىْبع  عأ

يَا تَْعبُُروَن  َْ يَاَ  ْأن كُنتُْم لألرُّ َْ  .   (1) ﴾ نَْفتُونأ  فأ  ُر

 ومن خالل رويا يوسف عليه السالع ، ورويا الفتيالين بالسالجن ، ورويالا الملال      

بتجلالال  صالالور مرئيالالة ، مالالن الكوااالالب السالالاجد   وال الالم  والقمالالر ، إلالال  الخمالالر 

المعصالالور  ، إلالال  الخبالال، المحمالالول ، إلالال  الطيالالور ا الالالة مالالن رأر الفتالال  ، إلالال  

البقرات التي بأاالل مأليالبهالا الهال،يالت  والسالقابل الخ الر واليابسالات ، فكالل هالذ  

لتعبيالر  البالغالي الالذل الصور بكا  براها بعيقيال  رأل العالين ؛ بلال  راجال  لقالو  ا

 بمتاز به  القصة ، ويمتاز به القظم القر ني .

ف خصيات القصة    يوسف ، ويعقوب ، وأخوبه ، والمل   ، وفتيا السجن        

هي صور مختلفة للجق  الب رل ،بتباين وبختلف في مسالتويات متبايقالة ، سالوا  

 بقية  ، بتفاعل فيما بيقهالا اان  هذ  المستويات  اجتماعية أو  يقية أو   قافية أو 

 متممةً البقا  وال كل القهائي للقصة . 

ويظهالالر المكالالا   اعقصالالر متقيالالر فالالي  قايالالا القصالالة والالالروى التالالي بت الالمقها ؛      

 هو الكو  الذل سجدت فيه الكوااب وال م  والقمر. الرؤيا األولىفالمكا  في 

مكانهالا  والرؤيا الثالثغةية  ، فالمكا  هو  الو يفة اليوم الرؤيا الثانيةأما في      

الرؤيغا الحيا  اليومية لخباز  من خالل حمله للخب، عل  رأساله  والسالير باله ، أمالا 

فمكانها هو الدولة  ؛ فالسالقابل والبقالر بمالألال  رمال، الألالرو  الو قيالة ؛ أل  الرابعة

مصدر الرز  والحيا  . ويتطور ال،من في القصة  مالن خالالل نمالو يوسالف علياله 

  حيطين به ؛ يوسف  فالً،ويوسف شاباً ،  م بلوغه الرشد عال بعال  :السالع والم
نأيَن ﴿   ْأ  اْلُمْح أ ا َوَكذَلأَك نَْج ْلم  ا َوعأ ا بَلََغ نَشُدَّلُ ثتَْينَالُ ُحْكم   . (2)﴾  َولَمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ويتفاعل الحد  مالن  خالالل بفجالر عقاصالر الحيالا   التالي بت المقها الرويالا مالن     

خالالالل  الالبهالالا المتعالالد   ، فالرويالالا هالالي التالالي بحالالرك ال خصالاليات  والمواعالالف ؛ 

فرويا يوسف علياله السالالع  أيقظال   هالواج  يعقالوب وخوفاله علال  يوسالف علياله 

ع  ؛ فدفعته لتحذير   من أخوبه ، هالذا التحالذير والخالوو مبعألاله شالعور  بمالا السال

يكقه له أخوبه من ايد وحسالد ، وبالتالالي  بقالذل حسالد األخالو  فلجالأوا إلال  بقييالب 

 يوسف عليه السالع .

أمالالا السالالاعي فتأويالالل يوسالالف رويالالا   لالاله  أنجالالا  مالالن السالالجن ، ومالالن التهمالالة التالالي    

الد بأويلالاله لرويالال ا الملال  ؛ لعو بالاله إلالال  العائلالة  ، وا الالف المالالؤامر   أُلصالق  بالاله ومهم

 األول  ، ومن  م بحقق  الرويا األول  . 

 ثانياً : مساوى الحيلة .

 مة أرب  حيل بقتمي إل  مراحل القصة المتعاعبة  المكونة لبقيتها ، غير أنها      

 بختلف من حين  وافعها  السلبية أو انيجابية  ، وهي االتالي :

 : أخوة يوسف حيلة -أ 

ويتمألالل موضالالوعها فالالي التقييالالب الكامالالل لوجالو  يوسالالف عليالاله السالالالع ، سالالوا      

الوجو  الما ل أو االجتماعي , والداف  لها امالا مالر بقالا هالو حالب األب ليوسالف ، 

نَّىا َونَْحىُن عُْصىبَن  ْأنَّ نَبَ ﴿  عال بعال  : انَىا ْأْذ قَالُواْ لَيُو ُُ  َونَُخولُ نََحىبُّ ْألَى  نَبأينَىا مأ

بأىينٍ  ، وبالالدأت الحيلالة  باسالالتدراج يوسالف عليالاله السالالع  وهالالو    (1)﴾ لَ أى  َضىىالٍَل مُّ

قَالُواْ يَا نَبَانَا َما لَىَك َلَ تَأَْمنَّىا َعلَى  ﴿ الع،ل  بعد أخذ انب  من أبيه ، عال بعال  : 

ىُحوَن  ا يَْرتَىْع َويَ   * يُو َُ  َوْأنَّىا لَىهُ لَنَاصأ ىْلهُ َمعَنَىا َغىد   ْلعَىْب َوْأنَّىا لَىهُ لََحىافأظُونَ نَْر أ
 وعد استعملوا  الكذب  عل  أبيهم ،  م نفذوا الحيلة  برميه في البار . (2)﴾

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 حيلة  امرأة العزيز األولى : –ب 

 َوَراَوَدتْهُ الَّتأ  هَُو فأ  ﴿ والداف  إليها هو حبها له  وشقفها به ، عال بعال  :     

أ ْأنَّىهُ َرب أى  نَْحَ ىَن  ىهأ َوَغلَّقَىتأ اِلَْبىَواَب َوقَالَىْت َهْيىَت لَىَك قَىاَل َمعَىاذَ ّللا  بَْيتأَما َعن نَّْ  أ

 . (1)﴾   َمََْواَ  ْأنَّهُ َلَ يُْ لأُ  الظَّالأُموَن 
  حيلة امرأة العزيز الثانية : –ج 

 وهي حيلتها عل   نسا  المديقة ، و افعها  هو االعتصاص من  بل  القسو     

ينَىنأ ﴿  الالبي  أ لقن ال ائعات في المديقة حولها،عالال بعالال : َوقَىاَل نأْ ىَوة  فأى  اْلَمدأ

ىهأ قَىْد َشىغَ ُد فَتَاَهىا َعىن نَّْ  أ ْأ تُىَراوأ ي ْأ بأىيٍن اْمَرنَةُ اْلعَ  ََما ُحبًّىا ْأنَّىا لَنََراَهىا فأى  َضىالٍَل مُّ

، واحتالالالالال  علالالالاليهن بالالالالأ  أعالالالالدت لهالالالالن متكأً،وأعطالالالال  االالالالل واحالالالالد ن مالالالالقهن (2)﴾

سالالالكيقاً،وأمربْه بالخروج؛فلمالالالالا رأيقالالاله  عطعالالالالن أيالالالديهن بالالالالال شالالالالعور،وعلن ماهذا 

ب الراً ،وهذا مالالا بصالبو امالالرأ  الع،يال، إليه؛لتسالالويا فعلتها،فقالال  لهالالن:إ  هالذا هالالو 

لمتققالالالالالالي فيالالالالالاله ، فك الالالالالالف  عالالالالالالن سالالالالالالبب موعفهالالالالالالا مالالالالالالن يوسالالالالالالف؛مقيبةً  الالالالالالالذل

نَّ ﴿ مكانتالالاله اابن ،ومظهر  مكانتالالاله ارجل ، عالالالال بعالالالال : هأ عَْت بأَمْكىىىرأ ىىىا َ ىىىمأ فَلَمَّ

ين ا َوقَالَىىتأ اْخىىُرْ   ىىك أ ىىْنُمنَّ  أ ىىَدةٍ م أ نَّ َونَْعتَىىَدْت لَُمىىنَّ ُمتََّكىىأ  َوثتَىىْت كُىىلَّ َواحأ نَْرَ ىىلَْت ْألَىىْيمأ

نَّ  ا ْأْن َهىذَا ْأَلَّ َعلَْيمأ أ َمىا َهىذَا بََشىر  يَُمنَّ َوقُْلَن َحىاَش لأ  ا َرنَْينَهُ نَْكبَْرنَهُ َوقَ َّْعَن نَْيدأ فَلَمَّ

يم    .(3)  ﴾  َملَك  َكرأ

 حيلة يوسف عليه السالم : –د 

وهي حيلة إيجابية،مفا ها وموضوعها إعا   الحق إلال  نصالابه،وبحقيق العدالالة   

 الحيلة هم أخو  يوسف عليه السالع؛فقد استدرجهم و لب  والمستهدو من هذ 

 مقهم أ  يأبوا بأخن لهم من أبيهم،ولما أبوا به جعل برحله صواع المل ،متهماً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 23يوسف  -1

 30يوسف   -2

 31يوسف  -3

This file was downloaded from QuranicThought.com



 26 

ىقَايَنَ فأى  َرْحىىلأ ﴿  عالال بعالالال  : إيالاهم بالسالرعة ،  ْم َجعَىىَل ال  أ هأ ْأ هُم بأَجَمىا َْ ى ىا َجمَّ فَلَمَّ

قُونَ  يُر ْأنَّكُْم لََ ارأ ن  نَيَّتَُما اْلعأ ذ أ ََ يهأ َُمَّ نَذََّن ُم ؛ لوصوله إل  الهالدو الالذل  (1) ﴾   نَخأ

﴿  هو اجتماع األسالر  والتمالاع ال المل ، بعالد ا الف حيلالتهم األولال  ، عالال بعالال  :

ىىن بَْعىىدأ نَن نَّىىَْا  ىىَن اْلبَىىْدوأ مأ ىىْجنأ َوَجىىاَ بأكُىىم م أ ىىَن ال  أ َوقَىىْد نَْحَ ىىَن بَىى  ْأْذ نَْخَرَجنأىى  مأ

ىيُم  ي   ل أَما يََشاَ ْأنَّهُ هُىَو اْلعَلأىيُم اْلَحكأ  (2)﴾  الشَّْيَ اُن بَْينأ  َوبَْيَن ْأْخَوتأ  ْأنَّ َرب أ  لَ أ

. 

 ثالثاً : مساوى الرمز :

قميم رم،اً  اللياً  بعيد الداللة ، فقد شكل نقا  بحولن بالقصة ااملالة ، شكل ال   

وبكرر في  ال  عصمن ج،ئية من عصة يوسف ، من رويا  األول   إل  بحققها 

 بسجو  أبويه له . وسوو نتتب   المواعف التي  هر بها القميم .

عالو بهم فالي المالؤامر  التالي حااهالا أخوباله ضالد   وهالي رمياله بالجالب ، و :  األول

إل  أبيهم  يحملو   عميصه ، وعليه  ع  اذب  ، فالقميم الملطخ بالدع  هو ال ما 

 ؛ وربمالا   رمغز الغيغابببق  من يوسف القائب  ، لذا حمل في هالذا الموعالف     

حمل   اللة االحتيال والكذب ؛ فقالد اسالتخدع  هالذا القماليم  الملطالخ بالالدع الكالذب  

 ال عر العربي : في الداللة عل  الكذب ؛ فجا  في 

 وقل ك ليس بالقل  الكئي ِ   جفونك   والدموع   تجول  فيها 

 على   ل اته   بدٍم   كبوبِ   ن ير قميص يوسف يوم جاءوا

وبل  حيقما حاول  امرأ  الع،ي،الالدفاع عالن نفسها،وصالرو التهمالة عقهالا  :الثاني

    شهد  شاهد  من با عائها أ  يوسف هو الُمداُ ،بإرا به السو  بها؛ولألبوت  البرا 
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أهلها ، بأ  عميصه إبا عُدم من أماع فهي صا عة ، وهو االابب ، وإ  االا  عميصاله  

ىَ  َراَوَدتْنأى  َعىن ﴿  إنه صا   وهي ااببالة .  عالال بعالال  : عُدم   من خلفن ف قَىاَل هأ

ىىَن  ىىن قُبُىىٍل فََصىىَدقَْت َوهُىىَو مأ يُصىىهُ قُىىدَّ مأ ىىْن نَْهلأَمىىا ْأن َكىىاَن قَمأ د  م أ َد َشىىاهأ ىى  َوَشىىمأ نَّْ  أ

بأيَن  قأ   * الَكىاذأ ىىادأ ىىن الصَّ ىىن ُدبُىىٍر فََكىذَبَْت َوهُىىَو مأ يُصىىهُ قُىدَّ مأ ،  (1) ﴾  ينَ َوْأْن َكىىاَن قَمأ

 فصار هذا القميم هو القاعد  األساسية التي بقي عليها الحكم .

حالالين عالالا وا بقمالاليم يوسالالف إلالال  يعقالالوب عليهمالالا السالالالع  ؛ فقالالد حالالل  : الثالغغ 

القميم محل يوسف ، فالقميم هو الذل ير   البصر إل  يعقوب عليه السالع .  

ى  ﴿  : فهو من خالل هذا القميم  ي م  ريح يوسف ، عال بعالال   يصأ اْذَهبُىواْ بأقَمأ

ىيَن  ا َونْتُىونأ  بأىأَْهلأكُْم نَْجَمعأ ىير  ىا فََصىلَتأ  * َهذَا فَأَْلقُولُ َعلَى  َوْجىهأ نَبأى  يَىأْتأ بَصأ َولَمَّ

يىَ  يُو ُىَ  لَىْوَلَ نَن تُ َن أىُدونأ  ىُد رأ يُر قَاَل نَبُوهُْم ْأن أ  َِلَجأ أ ْأنَّىَك لَ أى    * اْلعأ قَىالُواْ تَىال 

يمأ َضالَ  ا قَاَل نَلَىْم نَقُىل   * لأَك اْلقَدأ ير  هأ فَاْرتَدَّ بَصأ يُر نَْلقَالُ َعلَ  َوْجمأ ا نَن َجاَ اْلبَشأ فَلَمَّ

أ َما َلَ تَْعلَُمونَ  َن ّللا   . (2)  ﴾  لَّكُْم ْأن أ  نَْعلَُم مأ
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  شخصيات قصة يوسف عليه السالم .

بتكالالو  القصالالة مالالن عالالد  ج،ئيالالات مالالن القصالالم المكونالالة للبقالالا  التالالاع  لقصالالة     

يوسالالف عليالالاله السالالالالع ، وهالالالذ  الج،ئيالالالات التالالالي ب الالالكلها شخصالالاليات القصالالالة  بهالالالا   

لطبقالالات االجتماعيالالة  أنما الالاً مختلفالالةمن  الالالقف  الب الالرية ،علالال  مختلالالف الربالالب وا

والحيا  الديقية ، والق،عات المختلفة ، فكل ال خصيات األخالرى مأسالور   بفكالر  

 معيقة أو بحالة نفسية مقفر   .

 يوسف عليه السالم . -ا 

إ  شخصية يوسف عليه السالع هالي ال خصالية المحوريالة بالقصالة  ، وهالي التالي 

  بدور حولها ال القصم المكونة لقصته عليه السالع .

 يعقوب عليه السالم . –ب 

هو بل  اننسا  الحكيم  الذل  يمتل  بعد القظالر ويسالتطي  أ  يقالرأ أو يست العر   

أ َمىا َلَ تَْعلَُمىونَ  ﴿ما سيحد  عال بعال : ىَن ّللا  ،  (1)﴾ قَاَل نَلَىْم نَقُىل لَّكُىْم ْأن أى  نَْعلَىُم مأ

ه أخوبالاله  عتالاله فحالتالاله القفسالالية  التالالي بتسالالم بالالالخوو علالال  يوسالالف مالالن أ  يكيالالد لالال

قَىاَل يَىا بُنَى َّ َلَ تَْقُصىْر ﴿ لتحذير  مقهم ، وأ  يكالتم رويالا   عالقهم ؛ عالال بعالال  : 

بأين   نَ انأ َعُدو  مُّ ا ْأنَّ الشَّْيَ اَن لأ أ يُدواْ لََك َكْيد  يَاَك َعلَ  ْأْخَوتأَك فَيَكأ َْ  . (2)﴾   ُر

 أخوة يوسف عليه السالم .  -ج 

ر  مقهم  مأخذاً ابيراً ، فقمر الحسد علوبهم ، فعملوا عل  هم أخو   أخذت القي   

 بقييب أخيهم  بالكيد له ورميه بالجب .

 امرأة العزيز . –د 

 امرأ  افتتق ،همها إشباع رغبابها،وفي القهاية بعو  وب هد لصالحه بعد سجقه .
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 الملك .  -هـ 

بتحكم به فكر  الصراع  ، واالهتماع ب ؤو   ولته ؛ لذا  هالرت فالي رويالا        

 السقابل والبقرات التي هي رم، لالعتصا  .

 السيارة " ال دو"  –و 

 هم مجموعة من البدو،حصلوا عل  غقيمة وأرا وا بيعها  للحصول عل  المال .

 ان .الفاي –ز 

هما صاحبا  في السجن ، وهمالا يمالألال  الحيالا  اليوميالة  ، فأحالدهما بالائ   للخبال، ، 

 وا خر عاصر  للخمر  .

 النسوة . –ح 

 هن نسو  بالمديقة يألر  انشاعات عل  امرأ  الع،ي، .

 الشاهد . –  

 وهو ال اهد الذل أشار إل  القميم وموض  عد    ، من القبل أع الدبر .

يوسالالف عليالاله السالالالع ؛ فهالالي ال خصالالية المحوريالالة  ، فقالالد االالا  ونعالالو  ل خصالالية 

 ور  بحريالر اننسالالا  مالالن الفكالالر  المسالاليطر  عليالاله ، وهالالو يقالالف فالالي وجالاله الحسالالد  

و وافعه ، ويواجه الدعو  نشباع ال هوات خارج القظاع األخالعي واالجتمالاعي 

 ، وهالو يوجالاله الملالال   إلالال  نظالالاعن اعتصالالا ل بالدي   ،  وعمالالل  علالال  الالالدعو  لالاله عالال،

 . (1)وجل ، و عا لتحرير اننسا  من  نوازعه الذابية  ال يقة  
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