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 ـةـــــــــــــمقدمـــــــــــ
 

 أ 
 

ا وبارك مقامها؛ إذ أنزل وحيه الكرمي بلغتها ، احلمد هللا الذي جعلنا من أمة العرب، اليت أعلى شأ
ويشّدون عضدها عند  ،يذبّون عن حياضها ،هلا رجاال ضوقي ،مما زادها مسّوا وإجالال ،فارتوت مباء اخللود
  .اشتداد الكروب

 ت دراسةكان، ف...من صرف وحنو وبالغةأظهر على أيديهم مفاتيح علوم اللغة واحلمد هللا الذي 
من درر مقاصد الشريعة  ، واقتناص ما حواهمبحثا من مباحثها، للولوج لبحر وحيه الكرميالسياق 
سياق، وتوحدت آراؤهم يف أمهية ال ،جهود اللغويني والبالغيني واألصوليني واملفسرين، فتضافرت اإلسالمية

م له لكن    .تنوع علومهمتنوعت استخداما
وهذا ما محلين على  منذ القدمي، اليت نالت اهتمام العلماء والباحثني، القضايامن  يعدفالسياق 

  .)داللة السياق يف فهم النص، سورة يوسف أمنوذجا(بــــ ، فجاءت دراستنا موسومة جماال للبحث هاختيار 
أمهية السياق  يفتكمن ذا املوضوع همن شرف موضوعه، لذا فإن أمهية  - ال شك–شرف البحث و 

   .املعىنعن كشف اليف  يؤديهلدور املهم الذي يف الدراسات احلديثة، وحىت القدمية، نظرا ل
اليت من بينها إبراز دور السياق يف الكشف عن املعىن وحتديد أهداف هذه الدراسة  لتحقيقوسعيا منا 

   .املعىن املراد من بني املعاين املتزامحة على األلفاظ
يف  وما هي مالمح استخداماته؟ ما هو السياق؟ وما هي أنواعه: منهاساؤالت تلة انطلقنا من مج

ه وكل هذعند علماء األصول واملفسرين؟  أمهيتهما و  ،وما هو السياق القرآين الرتاث العريب؟ وعند الغرب؟
  :التساؤالت وغريها يدور يف فلك اإلشكالية الرئيسة، وهي

  الذي يلعبه السياق يف الكشف عن املعىن وفهم النص؟ الرئيس لدورا ما -
  . ن وخامتةفصالو ، مقدمةمدخل، و : يتهذه التساؤالت جاءت خطة البحث وفق ما يأ عنجابة لإلو 
موسوم مبفهوم السياق وفيه مت احلديث عن الّســـــــــــــــّياق يف الرتاث العريب  وعند الغرب، : املدخل-

  .بشكل عام وعن أنــــــواع السياق
، وفيه مت احلديث عن "القرآين، وأركانه يف آيات السجن وما قبلهالسياق " أما الفصل األول فعنون بــــــــ -

، مقاصدهالنا الكشف عن أهم و حيث حا ،سورة يوسفإىل  ، بشكل خاص، وصوالالّسّياق القرآنــــــي
لك يف جزئها األول املتعلق فيها بالتحليل وذ عض أركان السياق، مث تناولنا بوعن سياقها، وعن سبب نزوهلا

سياق ما بعد (، و)سياق السجن وما قبله(بقصة يوسف قبل رفعة شأنه؛ ألننا قسمنا السياق إىل 
  ,)السجن



 ـةـــــــــــــمقدمـــــــــــ
 

 ب 
 

-ركزنا فيه على سياق السورة  وهنا ،"آيات ما بعد السجنيف  السياق وأركانه:"بــــ  موسومالفصل الثاين  -
، املفّسرينفتوقفنا عند األركان الرئيسة لسياقها كما جاءت عند يف اجلزء الثاين كما أسلفنا،  -الدراسةقيد 

  .حمللني ومعلقني، وشارحني
 ،من أجل تبيان داللة السياق يف فهم النص ،املنهج الوصفي التحليلي تباعااقتضت منا طبيعة الدراسة وقد 

 :أمهها ،املصادر واملراجعوركيزتنا يف كل ذلك جمموعة من  .سفوحتليل أركان السياق القرآين الواردة يف سورة يو 
تفسري التحرير و التنوير حملمد الطاهر بن عاشور وتفسري القرآن العظيم إلمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي 

  .نظرية السياق القرآين للمثّىن عبد الفتاح والتفسري املوضوعي للحافظ املتقن لبهاء الدين رشيد، و
فخشيتنا من ، صعوبة دراسة النص القرآينأبرزها صعوبات يف إجناز هذا البحث، بعض الوقد واجهتنا 

مما أدى إىل  ،ن للسياقتنوع استخدامات املفسري، و يف التحليل أو االستنتاج مل تفارقنا طيلة فرتة البحثاخلطأ 
يتها الدائمة ببحثنا، ملا جتاوزنا هذه فوزية دندوقة، وعنا/د: لوال توجيهات األستاذة املشرفةو  .صعوبة فهمه

  .الصعوبات، وملا وصل البحث إىل صورته هذه، فلها منا جزيل الشكر والعرفان
  



 
  تعريف الّســـــــــــــــيـّاق  : أّوال

 السياق في التراث العربي وعند الغرب  : ثانـــيا

 أنــــــواع الّسيّــــــــاق: ثالــــثا
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   السياق تعريف :أّوالً 

 أي قاً ياَ سِ  وقُ سُ يَ  هُ أيتُ ورَ  ،وقاً سَ  ،هُ قتُ سُ  ،قَ وَ سَ  . ) قو  س( اللغوي اجلذر من ":لغــــــة السياق -1
   2."الروح عُ نزَ  ياقَ السِّ  ":بأن) منظور ابن( وذكر ."1املوت عند زعاً نَ  عُ نِز يَ 

 هُ اقَ سَ  الُ قَ يُـ  .يءِ الشَّ  دوُ حَ  وهو .واحدٌ  أصلٌ  والقاف والواو الّسني" :فقال )فارس ابن (اأمّ 
 وقُ والسُّ  ،هُ قتُ سَ وأَ  ،هاَ اقَ دَ صَ  يتامرأَ  إىل قتُ سُ  :ويقال ،الّدوابِّ  نَ مِ  قَ استيِ  ما ةُ قَ يَـ والسِّ  .وقاً سَ  هُ وقُ سُ يَ 

 واجلمع. وغريه لإلنسان اقُ والسَّ  ،أسواقٌ  واجلمع ،شيء كل من إليها قُ ساَ يُ  ملا هذا من مشتقة
   3."عليها اقُ نسَ يَ  املاشي ألن بذلك مسيت إمنا ،وقٌ سُ 

ْهرُ  :ياقُ السِّ  ":الوسيط املعجم يف جاءو 
َ
  4." عليه جيري الذي وأسلوبه تتابعه الكالم قُ ياَ سِ و  ،امل

   :اصطالحاً  السياق - 2

 واملفّسرين والبالغّيني الّلغويني أنّ  الّ إ العريب؛ الّرتاث يف السّياق تناول من الرغم على
 صوصالنّ  فهم يف منه ستفادةلال عليه واعتمدوا ،عّددةومت عةمتنوّ  استعماالت وهاستعمل واألصولّيني

  .5وبنائها

  6.وقراءته وحميطه الكالم بيئة هبأنّ  يرى فتحي إبراهيمك احملدثني ارسنيالدّ  بعض أنّ  إال

 )Context(و ،الفرنسية يف )Contexte( مها :ترمجتني للمصطلح )صليبا مجيل (أورد وقد

 ؛الكالم سياق يف العبارة هذه وقعت نقول ،وجمراه أسلوبه الكالم سياق" :إن وقال ،اإلجنليزية يف
 فائدة وتأويلها النصوص تفسري يف الكالم اقبسيّ  دوللتقيّ  ،الّنص جممل مع متفقة جاءت أي

                                                            
   .294ص ،2 جملد .2002 ،2ط ،لبنان ،بريوت ،العلمية الكتب دار ،العني ،الفراهيدي أمحد ابن اخلليل - 1
  .167 ص ،6ط ،10م ،لبنان ،بريوت ،صادر دار ،العرب لسان ، )مكرم ابن الدين مجال( منظور ابن -2
  .117ص ،3م ،والنشر للطباعة الفكر دار ،هارون حممد السالم عبد :تح ،اللغة مقاييس معجم ،زكريا بن فارس بن أمحد - 3
   . 465 ص ،م2004 ،4ط ،الدولية الشروق مكتبة ،الوسيط املعجم ،مصر جلمهورية العربية اللغة جممع -4
   . 41ص ، ،ه1424 ،1ط،السعودية  العربية اململكة ،املكرمة مكة ،الوطنية فهد امللك مكتبة ،السياق داللة ،ردة بن اهللا ردة :ينظر -5
   . 201 ص ،1986 ،التونسية اجلمهورية ،صفاقس ،املتحدين للناشرين العربية املؤسسة ،األدبية املصطلحات معجم ،فتحي إبراهيم -6
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 نص من عبارة رتفسّ  أن شئت فإذا ،الكالم جمرى باختالف خيتلف العبارة معىن نّ أل ؛منهجية
  .1"صالنّ  ذلك اقسيّ  يف موقعها حبسب رهاتفسّ  أن كعلي وجب

 الظروف إطار يف متجانسا متسلسالً  تتابعاً  الفقرات أو الكلمات تتابع هو فالّسياق اإذ
 مدلول لتحديد الوحيد الّضامن وهو ،امعوالسّ  ماملتكلّ  حلال ومراعاة ،ا حتيط اليت واملالبسات
   .صوصوالنّ  الفقرات يف ناملتضمّ  العبارات

   :الغرب عندو  العربي التراث في السياق -ثانـــيا

   :العربي التراث في السياق -1

 عملية ألنّ  ونظرا ، مجلتها داخل املفردة لكلمةا عىنم إجالء يف السياق ألمهّية نظرا
 لكونه ،غوينياللو  والبالغيني واألصوليني مفّسرينلل األساسية االهتمامات من عىنامل عن الكشف
 يف جاّدين سعوا فلذلك ،الكرمي القرآن من الشرعية واملقاصد األحكام استنباط يف يساعدهم
  .متنوعة ومبصطلحات ،مميزا استخداما استخدامه

   :اللغويين عند السياق - أ

 180ت() سيبويه(تطرق فقد.بعضب بعضها األلفاظ برتكيب كبريا اهتماما اللغويون اهتم
 الكالم من االستقامة باب هذا( بعنوان الكالم يف واإلحالة االستقامة قضية إىل )الكتاب(يف )ه

 ؛كذب حمال هو وما ،قبيح ومستقيم ،كذب ومستقيم ،وحمال ،حسن مستقيم فمنه " :)واإلحالة
 بآخره كالمك أّول تنقض فأن احملال وأّما.غدا تيكوسآ أمس أتيتك :فقولك احلسن املستقيم فأما

 ماء وشربت ،اجلبل محلت :فقولك الكذب املستقيم وأّما.أمس وسآتيك ،غدا أتيتك :فتقول

                                                            
   .681ص ،1 ج ،1982 ،لبنان ،بريوت ،اللبناين الكتاب دار ،الفلسفي املعجم ،صليبا مجيل  -1
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 ،رأيت زيدا قد :قولك حنو ،موضعه غري يف اللفظ تضع فأن القبيح املستقيم وأّما.وحنوه ،البحر
   1"أمس البحر ماء أشرب سوف :تقول فأن الكذب احملال وأّما.هذا وأشباه ،يأتيك زيد وكي

 الرتكيب حسن بني جيمع أنّه يفرتض ،والكذب الصدق ملعيار يستند اللغويني فمذهب
   :على يرتكز املعيار اخلارجي؛فهذا الواقع مع والتوافق

  . اللفظي التطالب -

  .اخلارجي والواقع اللغوي الرتكيب بني التوافق -

 كما ،اجلملة يف األخرى األلفاظ على األلفاظ أحد يفرضه الذي هو اللفظي التطالبف
 ؛ )وغدا سآتيك(و )وأمس أتيتك( اللفظني بني احلسن املستقيم عن حديثه يف سيبويه إليه تطرق
  .للغة الّسليم األداء يف أساسيا مطلبا يعدّ  األلفاظ بني الّداليل الّتوافق بأنّ  الّتسليم إىل يقودنا ممّا

 عن حديثه يف سيبويه إليه تطّرق ما فهو اخلارجي والواقع اللغوي الرتكيب بني التوافق أّما
 ،حنويا صحيح لغوي تركيب كل فليس إذا )البحر ماء وشربت ،اجلبل محلت( :الكذب املستقيم
 العقلي للتنايف الداللة بصحة التسليم يف لاللتباس يقودنا ؛بلدائما صحيحا معىن بالضرورة حيمل
ا ؛الواقع ومقوالت الرتكيب صحة بني  ،يةلغو  غري اجتماعية جتربة عن ناجتة عقلية عمليات ألّ

  .ما تركيب داللة رفض أو قبول يف دورها تؤّدي لكّنها

 )فارس ابن( حتّدث ،واإلحالة االستقامة حيث من الكالم ألقسام )سيبويه ( تطرق فكما
 يف أمرا املخاطب إفادة وهو ،تكذيبه أو قائله تصديق جاز ما اخلرب" :بقوله اخلرب عن )ه395ت(

 وجائزا واجبا يكون مثّ . )زيد قائم(و )زيد يقوم(و )زيد قام(حنو.دائم أو مستقبل أو زمان من ماض
 محلت( :قولنا واملمتنع ،)عمرا زيد لقي( :قولنا واجلائز ، )حمرقة النار( :قولنا فالواجب .وممتنعا
  .2" )اجلبل

                                                            
 ،1ج ،م1988ه1408 ،3ط ، ،مصر ،القاهرة ،اخلاجني مكتبة ،هارون حممد السالم عبد :تح ،الكتاب ، )سيبويه(عثمان بن عمرو - 1

  .26 ،25ص
  .133ص ،م1997ه1418 ،1ط ،لبنان بريوت ،العلمية الكتب دار ،بسج حسن أمحد :حت ،)ألصاحيب (،زكريا بن فارس بن أمحد - 2



 مدخـــــــــــــــــــــــــــــــــــل                                                           مفهـــــــوم السياق
 

11 
 

 التسليم على بناء واجلواز والوجوب االمتناع مبصطلحات قال )فارس ابن( أنّ  نستنتج
 .اجلبل حيمل أن وامتناع ،غريه أو عمرا زيد يلقى أن وجواز ،حمرقة الّنار يف اخلرب بصّحة العقلي

 فقد ،واالشرتاك ،والتضاد ،الرتادف يف جليا يظهر الذي لأللفاظ املعجمية الّداللة دلتعدّ  نظراف
 داخل احملتملة للداللة جمال ال اإذالسياق؛ خارج إالّ  يكون ال الّتعّدد ذلك أنّ  إىل اللغويون أشار

  .فقط واحدة داللة عليها يفرض هّ ألن السّياق؛

 ويرتبط ،بعضا بعضه يصّحح العرب كالم إنّ " :)ه 328ت ( )يار أبو بكر األ نب( قال
 وقوع فجاز ،حروفه مجيع واستكمال ، باستيفائه إالّ  منه اخلطاب معىن يعرف وال ،بآخره أّوله

ا املعنيني على اللفظة  املعنيني أحد خصوصية على يدل ما بعدها ويأيت يتقّدمها املتضاّدين؛ألّ
 .1"اً واحد معىن إالّ  واإلخبار الّتكّلم حال يف ا يراد وال ،اآلخر دون

 حروف وجمرى" :بقوله املعاين املتعّدد اللفظ على حكمه عّمم مثّ  ،األضداد من اللفظ يف رأيه هذا
 املعىن يعرف فال ،متضادة تكن مل وإن ،املختلفة املعاين على تقع اليت احلروف رىجم ،األضداد
  2".تأويله يوّضح ممّا بعده ويتأّخر ،احلرف يتقّدم مبا إالّ  منها املقصود

 )نباري األأبو بكر ( بينهم ومن ،بالسياق العرب اللغويني اهتمام مدى نستنبط سبق فمّما
 اجلملة داخل احلرف أو للكلمة املقصود املعىن عن الكشف يف السياق أمهية على شّدد الذي
  .املراد املعىن اقتناص يتم بواسطته ؛ألن

 ،متعّددة مبصطلحات واستخدموه ،السياق العرب البالغّيون عرف :البالغيين عند السياق - ب
 دليل إالّ  )مقال مقام لكل( الشهرية للمقولة استعماهلم وما الستخداماته السباقني من كانوا بل

                                                            
- نباري،النحوي،كان عالمة وقته يف األدب،وأكثر الناس حفظا هلا،وكان صدوقا ثقة دينا حممد القاسم بن حممد بن بشار األ أيبأبو بكر حممد بن

الرد على من خالف مصحف "و" الوقف واالبتداء"خّريا من أهل السنة،صّنف كتبا كثرية يف علوم القرآن، وغريب احلديث واملشكل و 
حممد حمي :تح ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان( .ه 327ه وتويف يف 271ولد يف رجب ". املؤنث واملذكر" و" املقصور واملمدود"..."العامة

  .)463،464،ص3،م 1الدين عبد احلميد،مكتبة النهضة املصرية،القاهرة، مصر ،ط

  .2، ص1960ويت، حممد أبو الفضل إبراهيم، وزارة اإلرشاد واألنباء، الك: أيب بكر األ نباري، األضداد، تح - 1
  .4،  3املصدر نفسه، ص -2
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 أنّ  إالّ  ،املقام ،احلال ،املوقف :منها متعّددة مبصطلحات كان له استخدامهم لكن ،ذلك على
 املصاحبة اخلارجية املالبسات ما وقصد ،السياق معىن بنفس وردا واملقام املوقف :نياملصطلح
 وصفه يف )ه142ت ( )املقفع بن اهللا عبد( عن )ه255ت() اجلاحظ (مانقله وهذا ،للمقال
 سئل.قط أحد املقفع ابن تفسري البالغة يفّسر مل :)قوهي بن حسان بن إسحاق (وقال" :للبالغة

  البالغة؟ ما

 يكون ما ومنها الّسكوت يف يكون ما فمنها كثرية وجوه يف جتري ملعان جامع اسم :البالغة :قال
ا ذكرت اليت اإلطالة السامع ملّ  فإن :له فقيل :قال أن إىل...االستماع يف ّ   املوقف؟ ذلك حقّ  أ

 من وأرضيت املقام ذلك سياسة من جيب بالذي وقمت ،حّقه مقام كل أعطيت إذا :قال
 وأّما ،شيء يرضيهما ال فإنّه والعدو احلاسد رضا من فاتك ملا تم فال ،الكالم حقوق يعرف
 شيء الناس رضا( :يقال كان وقد.تناله ال شيء الناس مجيع ورضا.منك وليس منه فلست اجلاهل

 يف والتفريق ،ملله وعدم السامع انتباه مبراعاة واإلطناب اإلجياز هي املقام فسياسة 1" )ينال ال
 خطبة صدر وبني ،الّنكاح خطبة صدر وبني ،العيد خطبة صدر بني يفّرق ؛أن عنده الكالم

  .املقامات لرتابط الّنظر فهو الكالم حق الّصلح؛أّما

 يعرف أن للمتكّلم ينبغي:قال:")ه210ت( ) املعتمر بن بشر( عن) اجلاحظ (ونقل
 ذلك من طبقة لكل احلاالت؛فيجعل أقدار وبني املستمعني أقدار وبني بينها ويوازن ،املعاين أقدار
 أقدار ويقّسم ،املعاين أقدار على الكالم أقدار يقّدر حّىت  ،مقاما ذلك من حالة ولكل ،كالما

                                                            
 -  قال اخلليل ملا اجتمع .، وكان جموسيا فاسلم على يد عيسى بن علي عم املنصور السّفاح"اليتيمة"عبد اهللا بن املقفع، البليغ املشهور،صاحب
) العسقالين (أمحد بن علي بن حجر ( .ه144سنة قتل بالبصرة بأمر من املنصور " كليلة ودمنة"رأيت علمه أكثر من عقله، وهو الذي عّرب :به

  .21،22،ص5م،ج2002-ه1423، 1عبد الفتاح أبو غّدة،دار البشائر اإلسالمية، بريوت لبنان،ط:، لسان امليزان،تح
 ،1ج ،م1998ه1418 ،7ط ،مصر القاهرة ،املدين مطبعة ،هارون حممد السالم عبد :تح ،والتبيني البيان ، )اجلاحظ(حبر بن عمرو -1

  .116 ،115ص
  - كان من القرامى الكبار أخباريا شاعرا . العالمة، أبو سهل الكوفيـ مث البغدادي، شيخ املعتزلة، وصاحب التصانيف:بشر بن املعتمر

تويف سنة " العدل " و كتاب " الرد على اجلّهال" وكتاب " تأويل املتشابه" وله كتاب ...وله قصيدة طويلة يف جملد نام فيها ألوان...متكلما
-ه1423، 1عبد الفتاح أبو غّدة،دار البشائر اإلسالمية، بريوت لبنان،ط:، لسان امليزان،تح) العسقالين (أمحد بن علي بن حجر (.ه210

  .314،ص5م،ج2002
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 اخلطيب وكذلك ،1"احلاالت تلك أقدار على املستمعني وأقدار ، املقامات أقدار على املعاين
 اليت العريب اللفظ أحوال به يعرف علم هو":بأنّه )املعاين علم( عّرف الذي )ه739ت()القزويين(
 من به حييط وما ،السياق من ضمنا فهمي بالغي بغرض وفائه مع ،الاحل مقتضى يطابق ا

 الكالم بالغة وعّرف ،2"املقصود املعىن عن معّربة تأيت حبيث اجلملة يف يبحث علم هو أو ،القرائن
ا ّ   .3"فصاحته مع احلال ملقتضى مطابقته" :بأ

 خالل من ؛وجليا واضحا كان بالسياق البالغيني اهتمام أنّ  إىل خنلص سبق ما مجلة فمن
م  يف وكذلك ،اللغوية للرتاكيب ونسجهم بنائهم عملية يف قصوى قيمة له وإعطائهم له استخداما

  ،املراد املعىن إىل الوصول بغرض وتفكيكها اللغوية الرتاكيب هلذه حتليلهم عملية

) اجلرجاين القاهر عبد(الذي عّرفه  عالقة السياق بالنظم وفيما خيص:السياق والنظم -1
 ،وأصوله قوانينه على ويعمل ،الّنحو علم يقتضيه الذي الوضع كالمك تضع أن":بأنّه)ه474ت(

 ،4"منها شيء ختل فال ،لك رمست اليت الّرسوم وحتفظ ،عنها تزيغ فال جت اليت مناهجه وتعرف
 وال الكلم يف نظم ال أن ،شك يعرتضه ال علما علمت ،نفسك إىل رجعت إذا أّنك واعلم":وقال
 ال ما هذا تلك من بسبب هذه وجتعل بعض على بعضها ويبىن ببعض بعضها يعلق حّىت  ترتيب
  .الّناس من أحد على خيفى وال عاقل جيهله

 من بسبب منها الواحدة وجعل والبناء فيها الّتعليق إىل ننظر أن كذلك كان وإذا
 إىل تعمد أن غري هلا حمصول ال أن علمنا ذلك يف نظرنا وإذا ،حمصوله وما معناه ما ،صاحبتها

ملّا  5..."اآلخر عن خربا أحدمها فتجعل امسني إىل تعمد أو ،مفعوال أو لفعل فاعال فتجعله اسم
 كان للمفردة الغموض أو بساللُّ  يثح من الداللة توضيح يف ساسياأل هو العامل  كان يعترب

                                                            

  .139 ،138ص ،1ج ،نفسه املصدر - 2
 ،لبنان بريوت ،العلمية الكتب دار ،الدين مشس إبراهيم :تح ،البالغة علوم يف اإليضاح ، )ويين القز اخلطيب(الرمحن عبد بن حممد الدين جالل - 3
   .4ص ،م2003-ه1424 ،1ط
   .20ص ،نفسه املصدر -3
   .81ص ،م1991 ،1ط ،مصر القاهرة ،املدين مطبعة ،شاكر حممد حممود :تح ،اإلعجاز دالئل ،اجلرجاين القاهر عبد -4
  .55ص ،نفسه املصدر- 5 
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 مبنطق اللغوية الوحدات تنظم اليت النحوية القوانني إدراك هو) اجلرجاين القاهر عبد( عند الّنظم
   :أنّ  الدارسني بعض ويرى،واخلطأ الصواب

  .الرتكيب خيص فيما الّنحوية بآرائه )عبد القاهر اجلرجاين( متّسك  -

  .املعيارية الّنظرة عن )اجلرجاين القاهر عبد( عدم ختلِّي -

 سياقيا العريب النحو هربطيف  مع أصحاب النظرية السياقية احلديثة ) اجلرجاين القاهر عبد(ويتفق -
  1.  بالداللة

 تناسب يف وينظر ، وجيليها البيانية الوجوه يوّضح النظم للنظم؛ألنّ  خادم هو فالسياق إذا
 بسباقه املعنوية داللته خالل من السياق إبراز يتم حّىت  ، املعىن يبني يكاد ال ألنّه بألفاظها؛ املعاين
  2.النظم بواسطة عنه املبحوث الوجه يتضح مث ومن ،وحلاقه

 عن حتدثوا الذين الفقهاء أو الفقه أصول علماء هم األصوليون :األصوليين عند السياق - ب
 واعتُدوا ،كبرياً  اهتماماً  بالسياق العلماء من الفريق هذا اهتم وقد ،الفقهية لألحكام الشرعية األدلة
  .3"املراد املعىن عن للكشف وسيلة به

 ةيّ ألمهّ  نواتفطّ  الذين نياألصوليّ  لأوّ  )ه204ت() الشافعي اإلمام (نّ إ القول وميكن
 الّصنف باب " :أمساه " الرسالة "كتابه يف بابا أورد حيث .النصوص معاين وإدراك فهم يف اقالسيّ 
   :وتعاىل تبارك اهللا قول "تفسريه هلذه اآلية الكرمية : فيه جاء ما بني منو  ،"معناه سياقه يبني الذي

                                                            

، 173م، ص2007، 1مصر، ط-السياق بني القدماء واحملدثني، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندريةعبد املنعم خليل، نظرية :ينظر -1
174 ،175.  

  .19م، ص2008، 1املثىن عبد الفتاح حممود، نظرية السياق القرآين، دار وائل للنشر، عمان األردن، ط: ينظر -2
  . 130صه 1424، 1،مكتبة امللك فهد الوطنية،مكة املكرمة، اململكة العربية السعودية،طردة اهللا بن ردة، داللة السياق، -3
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 تباراتاالع هذ وهو ،اإلسالمية واألحكام ةللعقيد األول املصدر هو إذ ،صوصالنّ  أنواع باقي
 اهللا ىصلّ  دحممّ  على لاملنزّ  تعاىل اهللا كالم " :القرآين فالنص ،1والتقديس اجلالل ثوب اكتسب
 اليت روفبالظّ  علم على كانوا عليهم اهللا وانضر  حابةالصّ  نّ أ ومبا.2"بتالوته داملتعبّ  وسلم عليه
ا وردت أو اآليات فيها لتتنزّ   همفهم على احلديث احوشرّ  نو املفسر  اعتمد ،األحاديث بشأ

 من األخذ على اعتمدت اليت باملأثور التفسري مدرسة نشأة إىل أدى ما وهذا ،لآلية أو للحديث
  .3عنهم اهللا رضي الصحابة هؤالء

   الغرب عند السياق - 2

 اقيّ بالسّ  وااهتمّ  الذين وحدهم العرب يكن مل :الغرب عند للسياق األولى اإلرهاصات - أ
 بعض إليه أشار ما هذاو  ،اهلنود العلماء ذلك يف شاركهم بل ،متعددة استخدامات وهواستخدم
 احلديث اللغة علم زال وال ،إليها واأشار  اليت القضايا بني من السياق يعترب حيث ،الّدارسني
  .4"املعىن إيضاح يف السياق أمهية" حيث من ا يعرتف

 )1942- 1884( "مالينوفسكي وبرونسال" البشرية واألجناس االجتماع عامل جهود تعتربو 

Malinovski Bronislaw كان عندما وذلك ،السياق لنظرية األساس حجر مبثابة ،املولد بولنديال 
 اللغة إىل )أمريكا يف احلمر اهلنود لغات ( البدائية اللغات يف واجلمل الكلمات بعض يرتجم

ا عن املعزولة الكلمة أن له تأكد حينها ،صعوبات عدة فصادفته ،اإلجنليزية  أن وتعد ال سياقا
 من الكالمية اقاتالسي أمناط حتليل ضرورة وهو ،املشكلة هلذه حالً  قرتحفا ،مبهمة أصواتا تكون
 أن إىل توصل مث ومن ،أخرى ناحية من املصاحبة اللغوية غري الظروف مالبسات ومراعاة ،ناحية

                                                            
   .103ص ،ه1423 ،1ط الوطنية،مكة املكرمة، اململكة العربية السعودية، فهد امللك مكتبة ، ،السياق داللة ،ردة بن اهللا ردة - 1
  .16 ص ،7ط ،مصر ،القاهرة ،وهبة مكتبة ،القرآن علوم مباحث القطان مناع - 2
  .105ص ،ه1423 ،1ط الوطنية،مكة املكرمة، اململكة العربية السعودية، فهد امللك مكتبة ، ،السياق داللة ،ردة بن اهللا ردة :ينظر - 3
  .19 ص ،1998 ،5ط ،مصر ،القاهرة ،الكتب عامل ،الداللة علم ،عمر خمتار أمحد -4
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 Context of situation املشهورة عبارته ساق مث ،ما سياق يف تؤديها اليت الوظيفة هو الكلمة معىن

   .1اللغوي لألداء املصاحبة اخلارجية الظروف أو املوقف سياق تعين واليت

 االهتمام ضرورة على دوأكّ  ،Vendryes فندريس الفرنسي اللغوي العامل بعده جاء مث
 على بعينها واحدة قيمة يفرض الذي هو" السياقف ،صوصللنّ  غوياللّ  حليلالتّ  عملية يف اقيّ بالسّ 
 الذي هو :والسياق ،مؤقتاً  حتديداً  معناها حيّدد جو يف ،فيها تستعمل مرة كل يف توجد كلمة كل

 تدل أن وسعها يف اليت املتنوعة املعاين من الرغم على ،الكلمة على بعينها واحدة قيمة يفرض
 ترتاكم الذاكرة تدعها اليت املاضية الدالالت من الكلمة خيلص الذي هو :أيضا والسياق ،عليها
 من كل جهود رغم هأنّ  الباحثني بعض ويذهب ،2"حضورّية قيمة هلا خيلق الذي وهو ،عليها

-1890( )فريث روبرت جون( االجنليزي العامل أنّ  إال ياقالسّ  نظرية يف فندريس و مالينوفسكي

1960( firth- JR احينم املعامل واضحة القواعد ثابتة سياقية نظرية تأسيس حاول من لأوّ  يعترب 
 ا عرف اليت مدرسته تبنته واليت احلديث ةاللغ علم يف الداللة مفهوم يف اجلديدة ؤيتهر  قدم

 سياق أو واألحداث ظروفال البساتمل أنّ  إىل خُلص حيث ،"االجتماعية األلسنية املدرسة"
 آخر بنوع اهتم كما .3النص داخل اجلملة أو الكلمة معىن وضبط حتديد يف اأساسي ادور  احلال
 املستفادة الوظائف جمموعة به ويعين ، )linguistique context( اللغوي السياق أمساه السياق من
 السياقات بني التوازي " :على أيضا دأكّ  هأنّ  غري ،4جلملةا حتوزها اليت املقال أداء عناصر من

 به جاء ما تبىن ريثف أن أي ؛5"للموقف اخلارجية اتالسياق وبني .والشكلية الداخلية
  . اللغوي بالسياق أيضا واهتم ،)لاحلا سياق( )مالينوفسكي(

                                                            
  .55ص ،احلديث اللغة وعلم الرتاث بني السياق داللة ،الربكاوي العلم عبد الفتاح عبد ينظر -1
ا العربية اللغة يف دراسات جملة ،احلديث اللغوي الدرس يف السياق نظرية مالمح ،بله وفاطمة بصل إمساعيل حممد -2  العدد ،حمكمة فصلية ،وآدا

  . 4ص ،سورية،ةجامعة تشرين،الالذقي،م2014/س.هـ1393 ،18
   . 5 ،4ص :نفسه املصدر - 3
  . 98ص ،احلديث اللغة وعلم الرتاث بني السياق داللة ،الربكاوي العليم عبد الفتاح عبد ينظر - 4
ا العربية اللغة يف دراسات جملة ،احلديث اللغوي الدرس يف السياق نظرية مالمح ،بله وفاطمة بصل إمساعيل حممد -5  العدد ،حمكمة فصلية ،وآدا

   . 5ص، ،سوريةةجامعة تشرين،الالذقي ،م2014/س.هـ1393 ،18
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 مالينوفسكي أفكار تبين حاول نظريته فريث صاغ عندما :ونقدها فيرث نظرية أسس- ب
 ضوء ويف اخلارجي املوقف إطار يف إالّ  وظيفتها يتؤدّ  ال اجلمل أو الكلمات أنّ  أي ؛وتطبيقها
   :يأيت مافي تتمثل فريث نظرية أسس فأهم مث ومن .األخرى بالعناصر عالقتها

  .التحليل عملية يف واللغوي اخلارجي بالسياقني املتساوي االهتمام -

  .متساوية بصفة اللغوي السياق عناصر كل تثمني -

  .فيه قيلت الذي املقام يف أساسية تعترب وظيفة كل ألن ؛األساسية الوظيفة فكرة رفض -

  .التقليدي النحو مفاهيم عكس الثانوية واألمناط ريديةالتج بالقاعدة االهتمام -

  .أيضا اجتماعي نتاج بل ،فحسب شكليا نظاما اللغة تعترب ال -

  . اللغوي االستخدام يف األساسية الوحدة هي اجلملة أن ترى -

   .الفعلي بالكالم الرتباطه وذلك ،متغرية طبيعة ذو للمعىن النفعي املفهوم أنّ  تعتقد -

 ضتتعر  قد نظريته أن إالّ  ،السياقية للنظرية التأسيس يف الواحد ودوره فريث جهود ورغم
   :1يأيت فيما جنملها االنتقادات من جلملة

 مركبا يعترب املعىن أن غري اللغوي؛ للرتكيب شاملة نظرية وليس ،يكتللسيمان نظرية فريث قدم -1
  . واملعجم والنحو واألصوات السيمانتيك من

 عن حديثه كان كما ،أمهيته مع Context الّسياق مصطلح استخدام يف فريث دقة عدم -2
  . فيه مبالغا السياق عن وحديثه ،غامضاً  Situation املوقف

ا ،الكلمة استعماالت تتبع يريد ملن مفيد اهذ فريث منهج - 3  تصادفه من ال العملية واستخداما
  .2معناها إجالء عن السياق عجز اليت الكلمة

                                                            
   .52 إىل 48 من ص ،الربكاوي العليم عبد الفتاح عبد ينظر - 1
  . 74 ،73ص،1998 ،5ط ،مصر ،القاهرة ،الكتب عامل ،الداللة علم ،عمر خمتار أمحد -2
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 :السياق أنواع -  ثالثـا

 بشعب أمساها من منهم ،للسياق أنواع أربعة الداللة علم يف املعاصرون الدارسون عّدد
 التسميات تعدد رغم لكن ،السياق أمناط أمساها من ومنهم ،عمر خمتار أمحد كالدكتور ،1السياق
   :كاآليت نواعاأل وهذه ،اواحد ىيبق فاملعىن

 إنّ " :قائال اللغوي السياق ردة بن اهللا ردة يعّرف :) linguistic context ( :اللغوي الّسياق - ا 
 ألنّ  ؛)واملعجمية الوظيفية( بنوعيها اللفظية املباين فيها تبذر اليت اخلصبة األرض هو اللغوي السياق
 ويدعم ،التأويالت جمال حيصر إذ " :مزدوجا دورا يؤدي Dell Hymes هاميز يرى كما السياق
 عجمبامل االستعانةف اذإ ،2"للمعىن األمني احلارس" إنه أوملان عنه قال ولذلك ،املقصود التأويل
 ،املفردة بوضع تتعلق ،استعماالت عدة للفظ ألنّ  غرض؛الب يفي ال اجلملة داخل اللفظ لفهم

 املفاهيم تتعدد مثال اللفظي املشرتك ففي ،بعدها أو قبلها مبا وعالقتها ،ولغويا دالليا وفهمها
  .الواحدة للمفردة

 أبياتا )وأنواعها اللغة علوم يف املزهر( كتابه يف )ه911ت()السيوطي( اإلمام أورد
   :فيها جاءمن السريع  )ه175ت() الفراهيدي محدأ بن خليللل(

 الُغروب   ِعندَ  اجلريانُ  َرَحلَ  ِإذ        اهلَوى َدواعي ِمن قَليب َويحَ  يا

 الُغروب َكَفيضِ  َعيَينَّ  عُ ــــــَوَدم        واـــــــــأَمَعن دـــــــَوقَ  ريفــــــــــطَ  أَتَبعتـُُهم

  الُغروب   أَقاحي ِمثلِ  َعن َتفتَـرُّ         رَّةٌ ــــــحَ  َطفَلةٌ  مـــــــــَوفيه واــــــــــــــــــبان

 عمج والثالث .اململوءة العظيمة الّدلو وهو :غرب مجع والثاين ،الشمس غروب :األول فالغروب
  .3املنخفضة الوهاد وهو :غرب

                                                            
ا العربية اللغة يف ماجستريرسالة مقدمة لنيل شهادة  ،القرآين النص يف السياق داللة ،خضري محيد علي -1  عبد اإلله الصائغ،:إشراف،وآدا

  .41ص كوبنهاجن ،الدامنارك،،الدامنارك يف العربية األكادميية
   .103ص ،ه1423 ،1ط ،السعوديةالوطنية ،مكة املكرمة،اململكة العربية  فهد امللك مكتبة ،السياق داللة ،ردة بن اهللا ردة -2
  . 376ص ، )دت( 3ط ،1ج ،القاهرة ،الرتاث دار مكتبة ،وأنواعها اللغة علوم يف املزهر ،السيوطي -3
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  فالسياق اإذ ؛)الغروب( مفردة مفهوم إىل توصلنا ملا الشعرية األبيات هذه يف سياقال ولوال
 خالل من ودراسته النص فهم هو"أو،الرتكيب داخل اللفظ مفهوم الذي حيّدد هواللغوي 
 فهم يف املعجم إىل فالرجوع ،بعدها أو قبلها مبا وعالقتها ،اجلملة نظام داخل املفردة الاستعم
 لغة اجلوانب كافة من وفهمها املفردة بوضع تتعلق ،كثرية استعماالت له اجلملة يف اللفظ
  .1"وداللة

 وظيفتني تؤّدي أن ميكن-رأينا كما-اللغة":)Enotional context( العاطفي السياق -ب 
 جمرد هدفها يكون احلالة هذه ويف ،املوضوعية والقضايا احلقائق عن للتعبري أداة تكون قد ،رئيستني
 بصفة وديناميكية عاطفية وظيفة ذات أيضا تكون قد أيضا ولكنها ،ونقلها ألفكارا إيصال

 يف والتأثري املشاعر وإثارة ،واالنفعاالت العواطف عن التعبري هي حينئذ وظيفتها أن أي أساسية؛
 بنسب ولكن ،الكالم أساليب معظم يف موجودان اجلانبني هذين أنّ  والواقع ،اإلنساين السلوك
 والصرخات التعجبية األصوات إىل اخلالصة املنطقية الصيغة ذات اجملردة القضايا من تتفاوت
   :ناأساسيت ناوظيفت Stephen Ullmann أوملان ستيفان نظر يف لغةل اإذ ،2"يةالتعبري 

 تشمل اليت العاطفية القوالب من خالية أي ؛املوضوعية والقضايا احلقائق عن تعبريية وظيفة -
  . واحلزن الفرح عبارات

ا أي ؛عاطفية ووظيفة -   .والعواطف باالنفعاالت مشحونة تكون أ

 االستعانة علينا جيب أنه )أوملان ستيفان( يرى الوظيفتني هذين حتديد من نتمكن ولكي
 على ؤخذتُ  أن ينبغي الكلمة كانت ذاإ ما لنا يوّضح الذي هو وحده السياق":فيقول ،بالسياق

ا ّ ا أو ،صرف موضوعي تعبري أ ّ  إثارة وإىل،واالنفعاالت العواطف عن التعبري -أساسا-ا قصد أ
 حرّية(حنو الكلمات من معينة جمموعة يف خاصة بصفة هذا ويّتضح،نفعاالتواال العواطف هذه

                                                            
ا العربية اللغة يف ماجستريرسالة مقدمة لنيل شهادة  ،القرآين النص يف السياق داللة ،خضري محيد علي - 1  عبد اإلله الصائغ،:إشراف،وآدا

  . 41صكوبنهاجن ،الدامنارك،،الدامنارك يف العربية األكادميية
  . 92ص ،الشباب مكتبة ،بشري حممد كمال :تر ،اللغة يف الكلمة دور ،أوملان ستيفن -2
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 املستعملة الكلمات بعض إنّ  بل.عاطفية مبضمونات األحيان من كثري يف تشحن قد اليت )وعدل
 ومنه.1"االنفعالية املواقف يف متوقعة غري قويّة عاطفية نغمة يكتسب قد العادية اليومية احلياة يف

 حتدثه عما لنا يكشف الذي هو - العاطفي -السياق أنّ  يرى ) أوملان ستيفان( نّ إ القول ميكن
 لدى االنفعايل الشعور ميثل أن ميكن ما وكل ،والتنغيم كالنرب وانفعايل عاطفي تأثري من اللغة

 أو املبالغة أو التأكيد يتطلب مما ،االنفعال يف والضعف القوة درجة حيدد الذي هو أو ،اإلنسان
 2.االعتدال

 واصطلحوا ،املوقف بسياق العرب علماؤنا اهتم :)Situational context ( :الموقف سياق -ج
 بيئة مراعاة جيب أي ؛) مقال مقام لكل ( بعبارة البالغيني عند خاّصة اشتهر حيث ،باملقام عليه

 للحدث املصاحبة االجتماعية الظروف إمهال دون ،وجماز حقيقة من بالكالم يتعلق وما ،املتكلم
 خمتار أمحد عّرف وقد.لإلغراء أم لألمل أم للحزن أكانت سواء للمناسبات مراعاة مع ،الكالمي

  .3"الكلمة فيه تقع أن ميكن الذي اخلارجي املوقف":بأنّه املوقف سياق عمر

 جين ابن كان لقد ":)احلديث اللغة وعلم الرتاث بني السياق داللة( كتاب صاحب يقول
 وعندما ،ناحية من املعىن عن الكشف يف اخلارجي السّياق أمهّية عن حتّدث اعندم لعصره سابقا
 وقد ،العبارات أو اجلمل معاين تفسري يف اخلطأ من نوع إىل يؤدي قد السّياق هذا غياب أنّ  ذكر
 رأوا .الفصحى العربية يف املعىن بقضية اهتّموا الذين املستشرقني كبار بعض هذا من شيء إىل نّبه
 حال أي على هلم تتح مل ولكن ،كافية روايات لديهم كانت جين ابن مثل العرب نياللغوي أن

 مبعىن أحاطت اليت)اخلارجي بالسياق أي(،والتقاليد بالعادات العرى موثوقة مباشرة معرفة
  .4 "الكلمات أو )األبيات(

                                                            
  . 58ص :نفسه املصدر -1
  .70 ص ،1998 ،5ط ،مصر ،القاهرة ،الكتب عامل ،الداللة علم ،عمر خمتار أمحد :ينظر 2
  .71ص ،املصدر نفسه - 3
  . 65 ص ،الربكاوي العليم عبد الفتاح عبد -4
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 عن اللثام إماطة يف األمهية بالغال ودوره ،اخلارجي السياق قيمة هذا قوله من الباحث يربز
 رأسهم وعلى-  العربية اللغة أئمة تثمني مدى عن حيدثنا نفسه الوقت ويف ،كنهه وإجالء املعىن
 اليت الشهادة وما ،واجلمل العبارات معىن إجالء يف الفّعال ودوره ،اخلارجي لسياقل - جين ابن

  .ذلك على قاطع دليل إالّ  املستشرقني بعض عن لنا نقلها

 يقوله ما كل ":بأنّه املوقف سياق )املعىن وظالل املعىن( كتاب صاحب يعّرف أيضا
 سياقات من تتضمنه مبا الثقافية اخللفية يشكل كما يسلكونه وما ،الكالم عملية يف املشاركون
 واقعه من وكثريا ،ثقافته معه حيمل إنسان كل أنّ  إىل فريث أشار وقد ،املشاركني خربات

 ،فيها املشاركة واألطراف ،الكالمية العملية هو املوقف سياقف ومنه ،1"حل حيثما االجتماعي
 الظروف -فريث أضاف كما- ذلك على زد ،واإلحياءات كاإلمياءات هلا املصاحبة والسلوكات
  . التخاطبية العملية يف للمشاركني والثقافية االجتماعية

   :هي ،عناصر ثالثة املوقف ولسياق

  .واملشاركة املراقبة يف املشاهد ودور ،الكالم يشهد ومن ،والسامع املتكلم شخصية .1
  .الكالمي للحدث املصاحبة املختلفة واالقتصادية االجتماعية واألوضاع العوامل .2
 أو واحلزن باألمل الشعور أو الفرح عن التعبري أو كاإلقناع املتخاطبني يف اللغوي احلدث أثر .3

 .2اإلغراء

 وهو ،الثقافة سياق أي)   Context Of Culture (" أو ) Cultural context ( :الثقافي السياق -د
 أو الثقايف احمليط " وهو ،3"لغوية غري أو لغوية األخرى السياقات حتته تنضوي الذي السياق ذلك

  .4"الكلمة فيه تستخدم أن ميكن الذي االجتماعي

                                                            
  . 120ص ،م2007 ، 2ط ،لبنان بريوت ،اإلسالمي املدار دار ،العربية يف الداللة أنظمة املعىن وظالل املعىن ،علي يونس حممد حممد -1
ا العربية اللغة يف ماجستريرسالة مقدمة لنيل شهادة  ،القرآين النص يف السياق داللة ،خضري محيد علي -2  عبد اإلله الصائغ،:إشراف،وآدا

  . 45صكوبنهاجن ،الدامنارك،،الدامنارك يف العربية األكادميية
   . 53ص ،ه1423 ،1ط ، الوطنية،مكة املكرمة ،اململكة العربية السعودية فهد امللك مكتبة ،السياق داللة ،ردة بن اهللا ردة -3
  .47ص :السابق املصدر، خضري محيد علي :ينظر - 4
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 اليت السياقات من وغريه ،اللغوي السياق يشمل الثقايف السياق إن سبق مما القول ميكننا
ما من املتخاطبني يصاحب وما ،التخاطب جمال بدورها متثل  عنهما ينتج وما ،وتقاليدمها عادا
  . مساقات من



 
 

 

  السياق القرآني وأنواعه:أوال

  التعريف بسورة يوسف ومقـاصدها: ثانيا

نواع السياق القرآني في سورة يوسف وسبب  أ: ثالثا
  نزولها والعالقة بينهما

  تحليل السياق وأركانه في سورة يوسف:رابعا
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    : الّسياق القرآني وأنواعه - أوال

تتابع : "بأنّه) نظرية السياق القرآين( يعّرفه صاحب كتاب : تعريف السياق القرآني -1
املعاين وانتظامها يف سلك األلفاظ القرآنية، لتبلغ غايتها املوضوعية يف بيان املعىن املقصود، دون 

هو املعىن الذي يسلك مجيع النص القرآين، مبا : "زيد بأنّه ، ويعّرفه حممد أبو1"انقطاع أو انفصال
؛ أي ذلك التتابع املستمر دون انقطاع، 2"ال يتناقض مع ما ثبت تعّلقه به من قرائن وأحوال معتربة

والتسلسل املنتظم أللفاظ القرآن الكرمي يف سياق بياين ملعانيها الشريفة؛ لتبلغ أمسى غايتها 
  .اها املقصوداملوضوعية يف أكمل معن

ا متعددة للسياق القرآين من أنواعً  عّدد علماؤنا األفاضل: أنواع السياق القرآني -2
ا العضوية متكاملة متتامة، وسياق املقطع  حيث العموم واخلصوص، فسياق السورة يشكل وحد

طع، ويعترب يعترب أحد احملاور الرئيسة للّسورة، أمّا سياق اآلية فريتبط ارتباطا وثيقا بسياق املق
إحدى لبنات بنائه، وتّتحد مباين اآلية حول مقطعها، واملقطع بدوره يشكل العضو األساسي يف 
جسم السورة ؛ ألّن مجيع املقاطع تسبح يف فلك الّسورة الواحدة، الذي ميثل موضوعها الذي 

تبط ارتباطا وثيقا سيقت املعاين واملوضوعات ألجله؛ إّال أّن كّل هذه األنواع تتضافر فيما بينها لرت 
خيتلف عن غريه من :" عّرف بعض الّدارسني السياق القرآين بأنّه.3بالسياق العام للقرآن الكرمي

السياقات، فاآلية القرآنية تنشئ داللة سياقية، وإذا ضمت إىل جمموعة من اآليات خترج بداللة أو 
وبالنظر إىل جمموع القرآن  دالالت سياقية أخرى، وجمموع الّسورة ينشئ دالالت سياقية أخرى، 

كوحدة موضوعية واحدة وطريقته وأغراضه ومقاصده خنرج بدالالت سياقية مغايرة، وهذا مظهر 

                                  
  .15م،ص1،2008األردن،ط للنشر،عمان وائل نقدية،دار داللية تأصيلية دراسة:القرآين السياق حممود،نظرية الفتاح عبد املثىن-1
  .15صدمشق ، سورية،،4،2012+3،العدد28دمشق،اجمللد جامعة النزول،جملة وأسباب السياق اللةد بني زيد،الرتجيح أبو حممد-2
  .77السابق،ص املصدر، حممود الفتاح عبد املثىن: ينظر3
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، ومنه فأنواع السياق القرآين  1''من مظاهر اإلعجاز البياين للقرآن الكرمي والذي ال يوجد بغريه
  : كاآليت

القرآن العظيم، وهو معرفة اخللق  ويقصد به مراد اهللا تعاىل من كتابه: "سياق القرآن - أ
م إياه، وخيدم هذا اهلدف ما مسي يف كتب األصول مبقاصد الدين والضروريات م، وعباد ؛ 2"ر

م إياه حق  م، وعباد أي سبب نزول القرآن الكرمي، الذي يتمثل يف إرشاد العباد، ملعرفة ر
، وبّني هلم طريق الّرشاد ومن املقاصد العقائدو العبادة؛ فشرّع هلم الشرائع، وأنزل هلم األحكام 

ا القرآن   : األصلية اليت جاء 

  .إصالح االعتقاد وتعليم العقد الصحيح، وهذه أعظم سبب إلصالح اخللق"3 -

  .ذيب األخالق -

  .التشريع وهو األحكام خاصة وعامة  -

  .سياسة األمة وهو باب عظيم يف القرآن القصد منه صالح األمة وحفظ نظامها -

  .القصص وأخبار األمم للتأسي بصاحل أحواهلم  -

  .التعليم مبا يناسب حالة عصر املخاطبني، وما يؤهلهم إىل تلقي الشريعة ونشرها -

املواعظ واإلنذار والتحذير والتبشري، وهذا جيمع آيات الوعد والوعيد، وكذلك احملاجة  -
  . واجملادلة للمعاندين، وهذا باب الرتغيب والرتهيب

                                  
 القرآن وعلوم التفسري يف ماجستريمقدمة لنيل شهادة  التفسري،رسالة يف وأثره القرآين املطريي،السياق جرمان سرور الّله عبد الرمحن عبد -1

  .104م،ص2008ه1429السعودية، العربية اململكة،مكة املكرمة ،القرى أم القرشي،جامعة الّله عبد بن خالد د ،إشراف
  .17ص، النزول وأسباب السياق داللة بني زيد،الرتجيح أبو حممد-2
  .40،41،ص1عاشور ،ج ابن الطاهر حممد:ينظر-3



 السياق القرآني وأركانه في آيات السجن وما قبله                              : الفصل األول

 

27 
 

  " إلعجاز بالقرآن ليكون آية دالة على صدق الرسول صّلى الّله عليه وسّلما -

م يف    ذه املقاصد األصلية كمنهج حياة للمكّلفني؛ ألجل سعاد إذا فالقرآن الكرمي جاء 
  .االدارين، فطوىب ملن كان هلا أوعى، وهلا يسعى، وألجلها حيي

الكلي املفيد لعرفان مناسبات األمر  :")ه885ت()البقاعي (قال: سياق السورة -ب 
اآليات يف مجيع القرآّن هو أّنك تنظر الغرض الذي سيقت له السورة، وتنظر ماحيتاج إليه ذلك 

يف القرب والبعد من املطلوب، وتنظر ) وتنظر إىل مراتب تلك املقدمات(الغرض من املقدمات 
األحكام واللوازم التابعة له اليت عند اجنرارا لكالم إىل ما يستتبعه من استشراف نفس السامع إىل 

تقتضي البالغة شفاء العليل يدفع عناء االستشراف إىل الوقوف عليها، فهذا هو األمر الكلي 
، إذا فكل سورة يف القرآن الكرمي متثل وحدة 1"املهيمن على حكم الربط بني مجيع أجزاء القرآن

ة الكرمية، والذي يرتبط بدوره برباط متكاملة متناسقة، جيمعها سياق واحد، هو الغرض من السور 
 .وثيق بالسياق العام للقرآن الكرمي

الّسورة القرآنية هي جمموعة املقاطع أو الّنصوص من اآليات :سياق المقطع أو النص -ج
مرتابطة املباين متحدة املعاين متناسبة ومتناسقة املقاصد لتتالحم فيما بينها مشّكلة الغرض أو 

جزء من "،أو هو2) مقاصدها(أو ) وحدة الّسورة ( موم الّسورة واليت تسّمى بــ األغراض اخلاّصة لع
):" الّنبأ العظيم (يقول صاحب كتاب 3."السورة له سياقه اخلاص،ويتناسب وسياق السورة الكرمية

ا لتلتحم :ملاذا نقول إّن هذه املعاين تنتسق يف الّسورة كما تنتسق احلجرات يف البنيان؟ ال، بل إ

                                  
  .18مصر،ص اإلسالمي،القاهرة الكتاب والسور،دار اآليات بتناس يف الدرر ،نظم)البقاعي(عمر بن إبراهيم-1
 القرآن،إشراف وعلوم التفسري يف ماجستريمقدمة لنيل شهادة  التفسري ،رسالة يف وأثره القرآين املطريي،السياق جرمان سرور الّله عبد الرمحن عبد-2
  .107م،ص2008ه1429السعودية، بيةالعر  اململكة،مكة املكرمة ،القرى أم القرشي،جامعة الّله عبد بن خالد د
  .107:ينظر،ص:املصدرنفسه-3
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ا رباط موضعي من أنفسهما،   األعضاءا كما تلتحم فيه يف جسم اإلنسان، فبني كل قطعة وجار
ما عن كثب، كما  كما يلتقي العظمىان عند املفصل، ومن فوقهما متتد شبكة من الوشائج حتيط 
يشتبك العضوان بالشرايني والعروق واألعصاب، ومن وراء ذلك كّله يسري يف مجلة الّسورة اجتاه 

، وتؤدي مبجموعها غرضا خاصا، كما يأخذ اجلسم قواما واحدا، ويتعاون جبملته على أداء معني
وصف ملا ميثله املقطع أو  ، حبّق إنّه ألبلغ تعبري وأدقّ 1"غرض واحد، مع اختالف وظائفه العضوية

  .الّنص جلسم الّسورة وسياقها خاّصة، وللرتكيب القرآين وسياقه بصفة عامة

املعلوم أّن املعجم يكسب املفردة معان عامة ومتعّددة، ويكسوها من :سياق اآلية -د
برداء االحتمال؛ لكن إذا نظر إليها يف ضوء سياقها؛ فإنّه يتحّدد معناها ويربز مرادها؛ وبالتايل 
يقطع يقني السياق ريب وشك االحتمال؛ حيث يفرض يف هذا النوع من أنواع السياق النظر يف 

، دون التجاوز إىل ما يسبقها أو يلحقها من آيات، حىت نتمّكن من )اقهاسباقها وحل(سياق اآلية 
  .2اقتناص املعىن املقصود ألحد املفردات من بني معانيها املتعّددة واحملتملة

يتميز السياق القرآين بعدة خصائص جتعله خيتلف عن : يخصائص السياق القرآن - 3
م وهي   : أساليب البشر وسياقات خطابا

  . السياق القرآين لفهم املتلقيضبط  -3″

  .عدم قابلية السياق القرآين التفكيك أو التجزيء -

  ".مرونة وحيوية السياق القرآين -

                                  
  .155م،ص1985ه1405قطر، الثقافة،الدوحة دار وتوزيع العظيم،نشر درّاز،النبأ الّله عبد حممد-1
 القرآن،إشراف وعلوم ريالتفس يف ماجستريمقدمة لنيل شهادة  التفسري ،رسالة يف وأثره القرآين املطريي،السياق جرمان سرور الّله عبد الرمحن عبد-2
  .10م،ص2008ه1429السعودية، العربية اململكة،مكة املكرمة ،القرى أم القرشي،جامعة الّله عبد بن خالد د
  .53،ص1األردن،ط للنشر،اجلبيهة،عمان وائل القرآين،دار السياق حممود،نظرية الفتاح عبد املثىن-3
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نلمح أمهية السياق يف القرآن الكرمي، لكونه العلم الذي " :أهمية السياق القرآني -4
ياق غرض ومقصد يعرف به مراد اهللا سبحانه وتعاىل من كالمه، فكما لكل كلمة معىن، لكل س

- وإن كان تفسري القرآن بالقرآن أصّح تفسري لكالم اهللا . صيغ الكالم من أجل بلوغه وحتقيقه
 1." ، فإن الّسياق يف النص القرآين خادم هلذا النوع من التفسري واألداة اليت حتققه- وتعاىل سبحانه

بحانه وتعاىل من كالمه فمن هذا القول نستشف مسو السياق القرآين، لكونه يتضمن مراد اهللا س
الكرمي لسائر خلقه، ومبا أّن أصح تفسري لكتاب اهللا عز وجل باتفاق العلماء هو تفسري القرآن 

  .بالقرآن فإن السياق القرآين هو اخلادم هلذا النوع من التفسري وأداة حتقيقه

  التعريف بسورة يوسف ومقاصدها: ثانيا 

هذه السورة مّكية ":)ه817ت() ديالفريوزآبا (قال: التعريف بسورة يوسف -1
ا ا،)111(مائة وإحدى عشرة بال خالف  باالتفاق، وعدد آيا ألف وسبعمائة وسّت  وكلما

ومافيها آية خمتلف ) 7166(، وحروفها سبعة آالف ومائة وسّت وسّتون)1776(وسبعون
آخر غري ما ورد يف مل يذكر هلا العلماء امسا ، وترتيبها يف املصحف الّشريف الثاين عشر، 2"فيها

  .املصحف الكرمي، يف حني أّن هناك من السور ما تعددت أمساؤها

ا قّصت قّصة يوسف " :قال حممد الطاهر بن عاشور  عليه  - ووجه تسميتها ظاهر؛ أل
  3."كّلها، ومل تذكر قّصته يف غريها   - الّسالم 

                                  
  .18صدمشق ، سورية،،4،2012+3،العدد28دمشق،اجمللد جامعة لنزول،جملةا وأسباب السياق داللة بني زيد،الرتجيح أبو حممد-1
 ه،3،1416مصر،ط النجار،القاهرة، على حممد:العزيز،تح الكتاب لطائف يف التمييز ذوي بصائر الفريوزآبادي، يعقوب بن حممد الدين جمد-2

  .255،ص1م،ج1996
  .197،ص12للنشر،تونس،ج لتونسيةا التنوير،الدار و التحرير عاشور،تفسري بنا الطاهر حممد-3
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كرمي حوى من كما الخيفى على كّل ذي لّب؛ أّن القرآن ال:مقاصد سورة يوسف - 2
العرب واألحكام والعظات والتشريعات ما تعجزعن بلوغه األفهام، غريأّن بعض العلماء رمحهم الّله 

ها ضجنمل بع -وعليه الّصالة والّسالمعلى نبينا - مجعوا بعض العرب والعظات من قصة يوسف
  : فيمايأيت

ه، ومايف ذلك من مع إخوته ، ومالقيه يف حيات -عليه الّسالم  -بيان قصة يوسف  - "1 
  .العرب من نواٍح خمتلفة

  .تعبري الّرؤيا علم يهبه الّله ملن يشاء من صاحلي عباده -

  .حتاسد القرابة بينهم -

  .لطف اهللا مبن يصطفيه من عباده -

  .العربة حبسن العواقب، والوفاء، واألمانة، والصدق، والتوبة -

  .سكىن بين اسرائيل وبنيه بأرض مصر -

من آهلم  -عليهما الّسالم -القيه يعقوب ويوسف ملا صّلى الّله عليه وسّلم النيب تسلية -
من آله أشّد مالقيه من بعداء كفار قومه،  -صّلى الّله عليه وسّلم  - من األذى، وقد لقي النيب

  ".مثل عّمه أيب هلب، والنظر بن احلارث 

ذه القصة العظيمة  -" ذه الصورة لبيان هذه األغراض  الطويلة اليت لقي فيها تالها 
يوسف عليه الّصالة والّسالم مالقي من أقرب الّناس إليه ومن غريهم ومن الغربة وشتات الّشمل، 
ّمث كانت له العاقبة فيه على أمت  الوجوه ملا تدرّع به من الّصرب على شديد البالء والتفويض ألمر 

                                  
  .198،ص12،جاملصدر نفسه-1
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ذا القصص تثبيته صّلى الّله فكان يف سوق قصته عقب اإلخبار بأّن ا...الّله جّل وعال  راد 
ُ
مل

عليه وسّلم، وتسلية فؤاده إشارة إىل البشارة مبا وقع له صّلى الّله عليه وسّلم يوم الفتح من ملك 
  .1"قيادهم ورّد ِعنادهم ومّنه عليهم وإحسانه إليهم 

 كذلك كما عّدد حممد الطاهر ابن عاشور بعض مقاصد وأسباب نزول سورة يوسف
أّن هذه السورة  فمن بني ماأورده؛مقاصد هذه السورة الكرمية  اً بعض )يم بن عمر البقاعيابراه(ذكر

وشتات مشله  ،تضمنت مراحل حياة يوسف الصّديق ومالقيه من حتاسد إخوته وبغيهم عليه
كان له حسن العاقبة   .لكّنه ملّا جتّمل بالّصرب والّتقوى إثر ماتعّرض له من فنت ،وتفريقه عن والده

من  رأيه أنّ ففي  .علّو شأنه، وتولّيه على خزائن مصر، وملّ مشله مع والده وإخوته وعفوه عنهممن 
ا ّ تسلية للّرسول ملا يالقيه من أذى القريب والبعيد، وبشارة له بأّن فرج الّله قريب، بني مقاصدها أ

لدين الّله وشريعته دائد، وتكون الغلبة للعصبة املسلمة، ويكون الّتمكني عنه احملن والشّ وستزول 
  .الّسمحاء

  .سورة يوسف وسبب نزوهلا والعالقة بينهمايف أنواع السياق القرآين : ثالثا

أنواع من حيث العموم واخلصوص ،  ةللّسّياق القرآين عد" :السياق العام للسورة -1
ة هو والّسّياق العام للّسور ... فهناك سّياق السورة الذي يشّكل وحدة عضوية متكاملة متتامة

  : الذي يكون من بداية الّسورة حىت منتهاها، وهو نوعان

  .سّياق ذو مقاطع متعّددة : األول

  .سّياق غري متعّدد املقاطع : الثاني

                                  
  .2،3اإلسالمي،القاهرة،مصر،ص الكتاب والسور،دار اآليات تناسب يف الدرر البقاعي،نظم عمر بن إبراهيم-1
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فالّنوع األّول هو مايتناول عدة موضوعات تدورحول ركيزة أساسية يف الّسورة، وهذه الرّكيزة 
ها، وخيتلف الّناظرون يف كتاب الّله عّز وجل يف مبثابة القبلة؛ إذ تتوجه املوضوعات واملعاين حنو 

موضوع هذه الركيزة أحياناً، ويتفقون أحيانًا أخرى، أّما الّنوع الثّاين فإّن توصيف  توصيف وحتديد
  1."رب إىل الوضوح يف رؤية الباحثنيوحتديد املوضوع فيه أق

من الّسّياق القرآين؛ تنتمي إىل النوع الثّاين ) سورة يوسف ( :نّ إميكن القول  ممّا سبق
الّسورة  حيث جند الّسّياق العام للّسورةغريمتعّدد املقاطع ألّن كل مواضيع اآليات واملقاطع هلذه

  :، وهذا ماجنده يف الّتفسري املوضوعي للحافظ املتقن هلذه الّسورة الكرميةالكرمية تتمحور حول قصة
    

                                  
  .77،78،ص1للنشر،عمان،األردن،ط وائل القرآين،دار السياق حممود،نظرية الفتاح عبد املثىن-1
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آيات ومقاطع سورة 
  يوسف

  
  ضوعي للحافظ المتقنمواضيعها حسب التفسير المو 

 3إىل اآلية 1من اآلية

  6إىل  4من اآلية 

  10إىل  7من اآلية 

 18   إىل 11من اآلية 

  20، 19اآليتني 

  29إىل  21اآلية  من

  35إىل  30من اآلية 

  42إىل  36من اآلية 

  49إىل  43من اآلية 

  53إىل 50من اآلية 

  57إىل  54من اآلية 

 

 62إىل  58من اآلية 

  

 66إىل  63من اآلية 

  .من صفات القرآن ويتضّمن أحسن القصص 

  .رؤيا يوسف ورأي أبيه فيها 

  .يوسف وإخوته واتفاقهم على القائه يف اجلب 

  .تنفيذ مكيدتــــهم 

  .إخراج يوسف من اجلب بالّدلو وبيعه ألهل مصر 

  .يوسف يف مصر وتعرضه لفتنة امرأ ة العزيز وعصمته من الفاحشة 

  .شيوع خرب امرأة العزيز يف مصر وموقفها منه واحلكم عليه بالّسجن 

  .أحداث يوسف يف الّسجن 

  .ملك مصروتأويل يوسف هلا رؤيا 

  .امللك يطلب خروج يوسف من الّسجن، ويوسف يرفض حىت تظهر براءته 

خروجه من الّسجن، وطلبه ان يكون على خزائن األرض يف مصر وحصول 
  ذلك له

لقاؤه مع إخوته حيث عرفهم دون أن يعرفوه وطلب أخيه منهم ورد الّثمن 
  دون علمهم

  .سل معهم أخاهم بنيامني إىل مصر إخوة يوسف يقنعون أباهم أن ير 
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  68، 67اآليتني 

 79إىل 69من اآلية 

  

  82، 80،81اآليات

  86إىل  83من اآلية 

 92إىل  87من اآلية 

  

  98إىل  93من آلية 

  100،  99اآليتني 

  101اآليــــة 

  104إىل 102من 

  110إىل  105من 
  111اآليــــــة 

  

  .وصّية يعقوب ألوالده 

رجوع إخوة يوسف إليه بصحبة أخيه اّلذي طلبه واملكيدة اّليت دبّرهاالستقباله 
  .لديه 

  معاتبة بعضهم بعضاًورجوع إخوة يوسف إىل أبيهم واعتذارهم عّما أصيبوا به 

  .التجاؤه إىل الّله  عدم تصديق يعقوب أبناءه وإصابته بالعمى لشّدة حزنه مثّ 

يعقوب يرسل أبناءه ليبحثوا عن ولديه، وتعّرفهم على يوسف واعتذارهم منه 
  .وعفوه عنهم 

  .إعطاؤهم قميصه ليشّمه أبوه فيعود بصرياًواعتذار أبنائه منه واستغفاره هلم 

  .دخول إخوته وأبويه عليه وتكرميهما وحتقيق الّرؤيا بسجودهم له 

  .ه عليه وطلبه حسن اخلامتة اعرتاف يوسف بنعم اللّ 

  .ذكر قصة يوسف أحد األدلة على نبّوة حممد صّلى الّله عليه وسّلم 

  .إعراض املشركني عن االتعاظ بآيات الّله يف الّسموات واألرض والرّد عليهم 

  1."من حكم القصص القرآين 

  

                                  
-ه1429، 1التفسري املوضوعي للحافظ املتقن، برواية حفص عن عاصم، حراء للطباعة والنشر، مملكة البحرين، ط اء الدين رشيد ، -  1

 . 248إىل  235م، ص من 2008
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املوضوعي التفسري (املرتبة حسب  من استقرائنا ملوضوعات آيات ومقاطع سورة يوسفف
ّ ) للحافظ املتقن تتمحور حول أحداث قصة يوسف عليه الّسالم بداية من رؤياه اليت رآها  اجندأ

وهو يف سن الّسابعة من عمره مرورًا مبافعله معه إخوته بإلقائه يف غيابات اجلب، مث بيعه من طرف 
 ، بيئة قصر امللك؛ حيث انتقل إىل)فوطيفار(قافلة من اإلمساعليني إىل رئيس شرطة مدينة مصر 

حّىت اشتّد عوده وبلغ أشّده، وما تعّرض له من فتنة املراودة من طرف امرأة العزيز، وحفظه من  
إىل أن أتاه فرج الّله بتأويله  ،وخّباز امللك يكيدها مبكوثه بضع سنني يف الّسجن، وتعّرفه إىل ساق

ل عائلته وشكره لّله على حتّقق رؤياه ومتكينه على خزائن مصر، وما كان له من ملّ مشلرؤيا امللك، 
بسجود أبويه وإخوته له؛ حيث كان الّسجود يف شريعتهم سجود شكر وتكرمي ال سجود عبادة 

والّسورة كّلها حلمة واحدة عليها الطابع املّكي " :يقول سّيد قطب .1إىل أن جاء اإلسالم فنسخه
ا بل إّن عليها طابع هذه الفرتة احلرجة . واضحا يف موضوعهاويف جّوها ويف ظالهلاويف إحياءا

صّلى الّله عليه وسّلم يعاين من  - ففي الوقت الذي كان رسول الّله .. املوحشة بصفة خاّصة
وتعاين معه اجلماعة املسلمة هذه  - منذ عام احلزن -الوحشة والغربة واالنقطاع يف جاهلية قريش 

يوسف بن يعقوب بن  -  قّصة أخ له كرمي يقّص على نبّيه الكرمي- سبحانه  -الّشدة، كان الّله 
ّن إملا سبق ميكن القول   فتنخيالً  2"- عليهم صلوات الّله وسالمه أمجعني -إسحاق بن إبراهيم

تسلية وتثبيتا . حول أحداث ومراحل حياة هذا الّنيب الكرمي الّسّياق العام هلذه الّسورة الكرمية يرتكزُ 
  .قاه من أذى املشركني قريبهم وبعيدهم للّرسول صّلى الّله عليه وسّلم ملا ال

سبب نزوهلا على ماروي عن سعد " :إ نّ )ه1270ت()االلوسي(قال : سبب نزولها -2
بن أيب وقّاص أنّه أنزل القرآن على رسول الّله عليه الصالة والّسالم فتاله على أصحابه زماناً 

                                  
  .56،ص13،ج1984للنشر،تونس، التونسية والتنوير،الدار التحرير عاشور،تفسري ابن الطاهر حممد:ينظر-1
  .1950،ص12،18،األجزاء4،م11وت،لبنان،طالشروق،بري  القرآن،دار ظالل قطب،يف سيد-2
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لّرسول صلى الّله عليه وسّلم عما هو تسلية ا: يارسول الّله لو قصصت علينا فنزلت وقيل: فقالوا
إّن اليهود سألوه صلى الّله عليه : يفعله به قومه مبا فعلت إخوة يوسف عليه الّسالم به، وقيل

وسّلم أن حيدثهم بأمر يعقوب وولده وشأن يوسف وماانتهى إليه فنزلت، وقيل عن السبب الذي 
م اليهود أن  يسألوا رسول الّله صلى الّله عليه وسّلم أحّل بين إسرائيل مبصر إن كّفار مّكة أمر

  : ففي سبب نزول هذه السورة الكرمية روايتني. 1"فسألوه فنزلت

ا نزلت تسلية وتثبيتا من الّله عّز وجل للرسول صّلى الّله عليه وسلم ملا القاه *  األوىل أ
  .من املشركني من ذوي القرىب وغريهم

أن خيربهم عن يعقوب  - صّلى الّله عليه وسّلم -هوالثانية أّن اليهود سألوا رسول اللّ * 
  .وأوالده، ويوسف وماكان من شأنه

أنزل هديه الكرمي  - عّز وجل  -من املعلوم أّن الّله : عالقة السياق بأسباب النزول -3
وهو الّسبب العام لنزوله، غري أّن هناك آيات نزلت ألسباب خاّصة  إىل طريق الّرشاد هلداية العباد

ا وحدها دون غريها، وهي تنضوي حتت السبب العام لنزول القرآن الكرمي وهو اهلداية، مرتبطة 
  : وتنقسم هذه األسباب إىل قسمني

سبب خاص، وهذا األكثر يف بدون ارتباط  -من الّله عّز وجل  ما نزل: القسم األول
  .آيات القرآن الكرمي

ب خاّصة، وهو األ قل يف القرآن ما نزل من الّله عّز وجل مرتبطا بأسبا :القسم الثاين
الكرمي؛ لذلك حبث فيه العلماء وصّنفت فيه التصانيف وهو ما اصطلح عليه عند العلماء بسبب 

                                  
 عبد سراج بن فؤاد الرمحان عبد أبو:املثاين،تح والسبع العظيم القرآن تفسري يف املعاين روح ،)البغدادي االلوسي(حممود السيد الدين شهاب-1

  .232،ص12،ج7التوفيقية،القاهرة،مصر،م ،املكتبة الغفار
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ونظرا ألمهّية معرفة سبب نزول اآلية للوصول إىل تفسريها والوقوف على قصدها  1.نزول اآلية 
ما تصرف العناية إليها،  وأوىل):"أسباب نزول القرآن(صاحب كتاب )ه468ت (يقول الواحدي

أيضا يقول  2"المتناع معرفة تفسري اآلية وقصد سبيلها، دون الوقوف على قصتها وبيان نزوهلا 
الصحيح املسند (كتابهإّن من بني الدوافع اليت دفعته إىل تأليف  الشيخ مقبل بن هادي الوادعي

ّتشريع العظيم وما يف أسباب النزول الّرغبة يف الّتعّرف على أسرار هذا ال:" هي) من أسباب النزول 
ا ذرعا  ا أصحا ويف أسباب الّنزول الكثري الطّّيب من ... من العرب وحّل املشاكل اليت قد ضاق 

هذا كله يبني لنا أمهية العالقة بني أسباب النزول ف، 3"بيان مراحل الّدعوة والتوجيهات اإلهلية 
يف استنباط األحكام واملقاصد  ذي يرتكز على السّياقال خاّصة؛ التفسري علمو عامة وعلوم القرآن 

  .الشرعية

  : أنواع السياق القرآين يف سورة يوسف -4

بعد احلديث عن السياق العام لسورة يوسف، وما تضّمنه جّوها العام من تصوير للمراحل 
ا يوسف  حتليل  من خالل ننتقل . وماكان له يف كل مرحلة من شأن –عليه الّسالم  - اليت مّر 

سياقها العام إىل أنواع السياق القرآين؛ كسياق املقطع أوسياق النص وسياق اآلية؛ وللوقوف على 

                                  
 وعلوم التفسري يف ماجستريمقدمة لنيل شهادة  التفسري ،رسالة يف وأثره القرآين املطريي،السياق جرمان سرور الّله عبد الرمحن عبد:ينظر-1

  .252ص،م2008ه1429السعودية، العربية اململكة،مكة املكرمة ،القرى أم القرشي،جامعة الّله عبد بن خالد د:القرآن،إشراف
  .10م،ص1991ه،1،141بريوت،لبنان،ط،العلمية الكتب لول،دارزغ بسيوين كمال:حتالقرآن، نزول الواحدي،أسباب أمحد بن على-2
 -وبعد باليمن، صعدة يف الشيعة أهل من ،كان م1937عام باليمن  ،ولد اليمين الوادعي هادي بن مقبل احملدث الفقيه العالمة الشيخ هو 

 السنة، أهل أعداء حلق يف شوكة وأصبح السنة، أهل مذهب إىل التشيع من وانتقل م تأثر مشاخيها لدروس ومساعه السنة أهل كتب على إطالعه
 املسند-الصحيحني، يف ماليس مما املسند الصحيح-:مؤلفاته ،من وعلماء مشائخ عدة يديه على وخترج باليمن بدماج احلديث دار مدرسة أّسس
  .م2001يوليو21احلرمني،توفيعام أرض يف اخلميين اإلحلاد-النبوة، دالئل من
  .13م،ص2004ه،2،1425األثرية،صنعاء،اليمن،ط صنعاء الّنزول،مكتبة أسباب من املسند لوادعي،الّصحيحا هادي بن مقبل-3
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يف تقسيم آيات الّسورة حسب املواضيع اليت ) التفسري املوضوعي للحافظ املتقن(ذلك نستعني ب 
  : تناولتها مع حتديد آيات كل موضوع كاآليت

  .صفات القرآن ويتضّمن أحسن القصص من" 1: 3إىل اآليـــة 1من اآليـــة 

  .فيها هيرؤيا يوسف ورأي أب: 6إىل اآليــة  4من اآليـــة 

  .يوسف وإخوته واتفاقهم على القائه يف اجلب: 10إىل اآليــة  7من اآليــة 

  .تنفيذ مكيدتــــهم: 18إىل اآلية  11من اآلية 

  .وبيعه ألهل مصرإخراج يوسف من اجلب بالّدلو : 20اآلية إىل اآلية  19من 

يوسف يف مصر وتعرضه لفتنة امرأ ة العزيز وعصمته من : 29إىل اآلية  21من اآلية 
  .الفاحشة

شيوع خرب امرأة العزيز يف مصر وموقفها منه واحلكم عليه : 35اآلية إىل اآلية  30من 
  .بالّسجن

  .أحداث يوسف يف الّسجن: 42إىل اآلية  36من اآلية 

  .رؤيا ملك مصروتأويل يوسف هلا: 49ة إىل اآلي 43من اآلية 

امللك يطلب خروج يوسف من الّسجن، ويوسف يرفض : 53إىل اآلية  50من اآلية 
  .حىت تظهر براءته

                                  
  .248إىل235م،صمن2008- ه1،1429،طنمملكة البحري،رللطباعة والنش املتقن،حراء للحافظ يالتفسري املوضوعرشيد، ناء الدي-1
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خروجه من الّسجن، وطلبه ان يكون على خزائن األرض يف : 57إىل اآلية  54من اآلية 
  .مصر وحصول ذلك له

حيث عرفهم دون أن يعرفوه وطلب أخيه لقاؤه مع إخوته : 62إىل اآلية  58من اآلية 
  .منهم ورد الّثمن دون علمهم

إخوة يوسف يقنعون أباهم أن يرسل معهم أخاهم بنيامني إىل :66إىل اآلية  63من اآلية 
  .رمص

  .وصّية يعقوب ألوالده: 68إىل اآلية  67من اآلية 

لبه واملكيدة رجوع إخوة يوسف إليه بصحبة أخيه اّلذي ط: 79إىل اآلية  69من اآلية 
  .الستقباله لديه اّليت دبّرها

معاتبة بعضهم بعضاًورجوع إخوة يوسف إىل أبيهم : 82إىل اآلية  80من اآلية 
  .واعتذارهم عّما أصيبوا به

عدم تصديق يعقوب أبناءه وإصابته بالعمى لشّدة حزنه ّمث : 86إىل اآلية  83من اآلية 
  .التجاؤه إىل الّله

يعقوب يرسل أبناءه ليبحثوا عن ولديه، وتعّرفهم على يوسف : 92ة إىل اآلي 87من اآلية 
  .واعتذارهم منه وعفوه عنهم

إعطاؤهم قميصه ليشّمه أبوه فيعود بصرياًواعتذار أبنائه منه : 98إىل اآلية  93من اآلية 
  .واستغفاره هلم
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يا دخول إخوته وأبويه عليه وتكرميهما وحتقيق الّرؤ : 100إىل اآلية  99من اآلية 
  .بسجودهم له

  .اعرتاف يوسف بنعم الّله عليه وطلبه حسن اخلامتة: 101اآلية 

ذكر قصة يوسف أحد األدلة على نبّوة حممد صّلى الّله : 104إىل اآلية  102من اآلية 
  .عليه وسّلم

إعراض املشركني عن االتعاظ بآيات الّله يف الّسموات : 110إىل اآلية  105من اآلية 
  .ليهمواألرض والرّد ع

  ."من حكم القصص القرآين: 111اآلية 

سياق املقطع الذي ميّثل جمموعة من : مبا أّن السياق العام للسورة القرآنية ينقسم إىل
اآليات املرتابطة املباين املّتحدة املعاين املتناسبة واملتناسقة املقاصد؛ لتتالحم فيما بينها مشّكلة 

ميثل بدوره عملية اقتناص املعىن املقصود للمفردة من بني الغرض العام للسورة، وسياق اآلية الذي 
  1.تعّدد معانيها املعجمية احملتملة، من خالل الّنظر لسباقها وحلاقها داخل اآلية

ّن أنواع السياق املتضّمنة داخل السياق العام لسورة يوسف أغلبها متثل سياق إميكن القول 
  .فيمّثل يف كل منها سياق اآلية)  111و 101: ( املقطع إالّ أّن السياق يف اآليتني

  حتليل السياق وأركانه يف سورة يوسف:رابعا

  من صفات القرآن الكرمي ويتضّمن أحسن القصص : 1

                                  
 وعلوم التفسري يف ماجستريمقدمة لنيل شهادة  التفسري ،رسالة يف وأثره القرآين املطريي،السياق نعبد اهللا سرور جرما نعبد الرمح:ينظر- 1

  .107م،ص2008ه1429السعودية، العربية اململكة،مكة املكرمة ،القرى أم القرشي،جامعةعبد اهللا  بن خالد د القرآن،إشراف
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ووصف به يف طالعة سورة يونس ) املبني ( ووصف الكتاب هنا ب " :حممد الطاهرا بن عاشور
ألّن ذكر وصف إبانته هنا أنسب، إذ كانت القّصة اليت تضّمنتها هذه الّسورة ) احلكيم(ب 

الّسالم  عليه -مبصر، فقّصة يوسف  -عليه الّسالم  -مفّصلة مبّينة ألهّم ماجرى يف مّدة يوسف 
هود، : مل تكن معروفة للعرب قبل نزول القرآن إمجاال وال تفصيال، خبالف قصص األنبياء -

إذ كانت معروفة لديهم إمجاال،  -عليهم الّسالم أمجعني -وصاحل، وإبراهيم، ولوط، وشعيب 
اليهود يف ب -صّلى الّله عليه وسّلم  - فلذلك كان القرآن مبّينا إيّاها ونزوهلا قبل اختالط النيب 

نزوهلا يف مكة  سياقها يشري إىلف 1".املدينة معجزة عظيمة من إعالم الّله تعاىل إيّاه بعلوم األّولني 
وعلى هذا فالّسورة واحدة من الّسور اليت نزلت : " ، يقول صاحب كتاب يف ظالل القرآناملكرمة

والعصبة  - ّله عليه وسّلم صّلى ال -يف تلك الفرتة احلرجة يف تاريخ الدعوة ويف حياة الّرسول 
، إذا نزلت هذه السورة الكرمية والرسول صّلى الّله عليه وسّلم والصحابة 2"املسلمة معه يف مكة

رضوان الّله عليهم كانوا يتلقون شّىت أنواع األذى من املشركني ،ويف هذه املّدة بالّذات فقد سنده 
 أم املؤمنني - اليت آوته وصّدقته ونصرته وزوجه  - عّمه أبو طالب -الذي ظّل يدافع وحيامي عنه 

ومجع الصحابة ميّرون بظروف جّد صعبة على مجيع  فكان الّرسول - خدجية بنت خويلد 
الّله سبحانه وتعاىل أنزل هذه السورة الكرمية تثبيتا وتسلية له  لذلك يشري سياقها أنّ األصعدة؛ 

  :يف هذا املقطع القرآين كاآليت وللجماعة املسلمة من ورائه، وعليه تكون أركان السياق 

                                  
 - مث إىل تونس، التحق جبامع الزيتونة وعمره  من األندلس العالمة حممد الطاهر ابن عاشور ينحدر من أسرة أندلسية فرت إىل املغرب األقصى

عني شيخا للجامع  1945عام عاما، تفوق يف دراسته الدينية واللغوية واألدبية إىل أن صار أستاذا فيه وشيخا من أعالم شيوخه، ويف  14
مقاصد الشريعة -أصول التقّدم يف اإلسالم ، - تفسري التحرير والتنوير ، - :الشيخ عبد احلميد بن باديس، ومن مؤلفاته: األعظمالزيتونة من تالمذته

يف رمحه الّله يوم األحد يل على دالئل اإلعجاز للجرجاين، كان علما بارزا من أعالم الفكر العريب اإلسالمي، تو اماأل -اإلسالمية،
  .سنة 97م عن عمر يقارب 12/08/1973

  . 201، 200، ص 12، ج1984حممد الطاهر بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس،  - 1
  .1949املصدر السابق، ص  - 2
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والده الذي أويت احلكمة والنبوءة تأويلها وتأكد أن  فعلميرى الكواكب ساجدة له،1سنوات
م قد يعرفوا أن سيكون سي كون ليوسف شأن عظيم؛ لذلك حّذره من أن يقّصها على إخوته أل

م للبغي عليه  م فيزدادوا بغضا له، ويؤدي  م، وهذا ممّا يوقد جذوة احلسد يف قلو له شأن من دو
 ،2"رؤيا يوسف ورأي أباه فيها : " وهو صغري ال يستطيع أن يرد أي مكروه يسّلط عليه فهي إذا

رؤيا فقّصها على أبيه يعقوب؛ ليأخذ رأيه فيها، وكان عمر  -عليه الّسالم  -حيث رأى يوسف 
  3.آنذاك اليتجاوز عشر سنوات  -عليه الّسالم  - يوسف 

بذكر  -عليه الّسالم  -وابتداء قصة يوسف ): " تفسري الّتحرير والّتنوير( يقول صاحب 
أّن :" ّوة فابتدأه بالّرؤيا الّصادقة كما جاء يف حديث عائشة رؤياه إشارة إىل أّن الّله هّيأ نفسه للّنب

من الوحي الّرؤيا الّصادقة فكان ال يرى رؤيا  -صّلى الّله عليه وسّلم  -أّول ما ابتدئ رسول الّله 
عليه  -ويف ذلك متهيد للمقصود من القّصة وهو تقرير فضل يوسف "إّال جاءت مثل فلق الّصبح 

فذكر هذه الّرؤيا يف صدر القّصة كاملقّدمة والتمهيد للقّصة . وزكاء نفس وصربمن طهارة  - الّسالم 
  .املقصودة

بعلّو شأنه ليتذّكرها كّلما حّلت به  - عليه الّسالم  -وجعل الّله تلك الّرؤيا تنبيها ليوسف 
ا نفسه أّن عاقبته طّيبة، وإمنا أخرب لّرؤيا ألنّه ه اذأباه  - عليه الّسالم  -يوسف  ضائقة فتطمئّن 

                                  
.                      10م ، ص2005ه ،  1426،   1عبد اهللا بن على بصفر، عرب ودالالت من سورة يوسف ، دار نور املكتبات،  جدة ، السعودية، ط -1
، 1لتفسري املوضوعي للحافظ املتقن مع أسباب النزول وشرح املفردات، دار حراء للنشر والطباعة، دمشق، سورية، طاء الدين رشيد، ا - 2

  . 35م، ص2008ه، 1429
  . 10م، ص2005ه، 1426، 1عبد اهللا بن على بصفر، عرب ودالالت من سورة يوسف، دار نور املكتبات، جدة، السعودية، ط - 3
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يف مستقبله رفعة إهلية ألنّه علم أّن نعم الّله تعاىل متناسبة  - عليه الّسالم  -أّن رفعة يوسف  -
ا من نوعها   .فلما كان ما ابتدأه به من الّنعم اجتباء وكماال نفسيا تعّني أن يكون ما يلحق 

هلية غايته أن يبلغ بصاحبه إىل ّمث إّن ذلك االرتقاء الّنفساين الذي هو من الواردات اإل
 -عليه الّسالم  -أّن الّله سيعّلم يوسف  - عليه الّسالم  -الّنبوءة أو احلكمة فلذلك علم يعقوب 

  1"من تأويل األحاديث

هي من باب االصطفاء  الّرؤيا اليت رآها يوسففسياق هذا املقطع القرآين يشري إىل أّن  اإذ
خطاب ويشري أيضا للاده ملا هو أعظم أال وهي احلكمة والّنبوءة،الربّاين واالجتباء اإلهلي إلعد

الذي دار بني يوسف ووالده يعقوب عندما رأى يوسف الّرؤيا وقّصها على والده،وعليه تكون 
  :أركان السياق يف هذا املقطع القرآين كاآليت

  .يوسف: املخاِطــــــــــــب

  .والده يعقوب: املخاطَــــــــــــب        

  .قّص رؤياه على والده : وضوع الخطابم

  .ليطلعه على تأويلها : القصـــــــــــــــــد

مسع من يوسف رؤياه إذ أّن والده ملّا  ويواصل السياق يف تصوير احلوار بني يوسف ووالده
فخاف أن ينزغ الشيطان بينه وبني إخوته، أو تذوي نار . اليت رآها فهم أنّه سيكون له شأن عظيم

م منه فيكيدوا له كيدا الطاقة له على رّدهاحلسد  كيف ال وهو الزال غالما مل يبلغ احللم . قلو
  :بعد، فحّذره بعدم قّصها على إخوته، وعليه تكون أركان السياق يف هذا الّنص القرآين كاآليت 

                                  
  .216، ص 12حممد الطاهر بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، ج - 1
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يعين الّسائلني عن أخبارهم وقصصهم، : " بأنّه) ه310ت()ابن جرير الطربي(ويرى 
إّن الّله تبارك الّله : وإمنا أراد جّل ثناؤه بذلك نبّيه حممد صّلى الّله عليه وسّلم، وذلك أنّه يقال

ه فيها مالقي يوسف من إخوته وإذايته من احلسد، مع وتعاىل إّمنا أنزل هذه الّسورة على نبيه يعّلم
  1. " تكرمة الّله إيّاه، تسلية له بذلك مما يلقى من إذايته وأقاربه من مشركي قريش

. هذا املقطع القرآين يصّور لنا احلوار الذي دار بني إخوة يوسف فيما بينهم السياق يفف
من عند أنفسهم، وذلك ملا رأوه من فرط  من أجل إجياد حيلة تبعده عن وجه أبيهم غّال وحسدا

وتضخم يف أعينهم حكاية إيثار أبيهم له باحلب حّىت توازي : " يقول سيد قطب. حمبة أبيهم له
كان : قال قتادة، وحممد بن إسحاق" .2"أكرب جرائم األرض قاطبة بعد الّشرك بالّله .القتل 

منعهم من 3" مشعون:هوذا، وقال جماهدوقال السدي الذي قال ذلك ي) روبيل(أكربهم وكان امسه 
يف تفسريه )ه1270ت()األلوسي (قتله وأشار عليهم بتغييبه يف غيابات اجلّب وهذا ماأشار إليه 

وزعم بعضهم أّن القائل رجل غريهم شاوروه يف ذلك وهو خالف الظاهر وال ثبت له، : " بقوله
وحاصل املعىن اقتلوه أو غرّبوه فإّن الّتغريب ...والظاهر أّن القائل خّريهم بني األمرين القتل والطرح

حديثه عن املقصود " األلوسي " ّمث يستطرد  4" كالقتل يف حصول املقصود مع الّسالم من إمثه 

                                  
 -نون  أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن خالد الطربي،صاحب التفسري الكبريجامع البيان عن تأويل آي القرآن والتاريخ الشهري،كان إماما يف ف

تويف ه بآمل طربستان، و 224كثرية منها التفسري واحلديث والفقه والتاريخ وغري ذلك، وله مصنفات مليحة ندل على سعة علمه وغزارة فضله،ولد
 1حممد حمي الدين عبد احلميد،مكتبة النهضة املصرية،القاهرة، مصر ،ط:تح ،وأنباء أبناء الزمانوفيات األعيان (.ه ببغداد310شوال سنة  26يف 
  .232،ص3،م463،ص3،م
م، بريوت، لبنان،م 2001ه، 1،1421حممد بن جرير الطربي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط -  1
  . 179، ص 11، ج 7
  .1973صم، 1985ه، 1405، 11، ط 18- 12:، األجزاء 4يف ظالل القرآن، دار الشروق، بريوت لبنان، مسيد قطب،  -2
  . 977م، ص2000ه، 1420، 1إمساعيل بن عمر بن كثري، تفسري القرآن العظيم، دار ابن حزم للطباعة والنشر، بريوت لبنان، ط-3
أبو عبد الرمحان فؤاد بن سراج عبد الغفار، املكتبة :هاب الدين السيد حممود االلوسي، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، تحش -4

  . 262، ص 12،ج7التوفيقية، القاهرة، مصر، م



 

 
 
 
 
 

 

 

   

 

جن وما قبله

 إىل غريكم، 
خيرب الّله آين 

رعاية اإلهلية 
ت اجلب ، 
 مرادهم من 

جلب لتلتقطه 

ه معهم إىل 

tβθßsÁ ∩⊇⊇∪ 

(#θç7 yδõ‹ ⎯ Ïμ Î/ 

آيات السجن

تفت عنكم 
ا الّنص القرآ

إالّ أّن الر. ه 
ييبه يف غيابا
تايل يتحّقق 

  :اآليت

يف غيابت اجل

م الصطحابه

$̄Ρ … ã&s! ÅÁ≈ oΨ s9
û©Í_ çΡâ“ ós βr& õ‹s?

وأركانه في آ

 واحدة ال يلت
هذ سياق يف

ّىت أرادوا قتله
ر عليهم بتغي

بيهم ، وبالتأ
ص القرآين كا

هم بتغييبه يف

  .ية 

إقناع والدهم

 y#ß™θãƒ ¯ΡÎ) uρ
tΑ$ ’ÎoΤ Î) ósu‹ s9

ق القرآني و

49 

ليكم إقبالة 
، يف1" إيّاها 

سد والغريةحىت
 قتله ، وأشار
د من وجه أ

 يف هذا النص

 وأشار عليه

 واحدة وكلّية

 عليهم إّال إ

 $̈Ζ0Βù's? 4’ n?tã

tβθ ∩⊇⊄∪   $s%

السيا       

أي يقبل عل 
ها وينازعهم
سف من احلس
 ومنعهم من 
عدا على بعد
ركان السياق

  .ف 

  .ف

تل يوسف ق

 أبيهم إقبالة

فما  يوسف

 $tΒ y7 s9 Ÿω 

… çμ s9 θÝà Ï≈ yss9

             

:"قائال نائه 
ه يشاركهم في
من إخوة يوس
خل كبريهم 

ّمث يزيد بع ن
ليه تكون أ رك

 إخوة يوسف

 إخوة يوسف

منعهم من 

ل عليهم وجه

لى كيدهم بي

  ــــهمدتــــــــ

(#θä9 $tΡ$t/ r'̄≈ tƒ 

ó= yèù=tƒ $̄ΡÎ) uρ s9

       

            

ألبنا يعقوب 
حمبته هلم ممن 

عّما بلغ م مي
تدحيث  ، 

 القوافل ومن
هم هلم،  وعل

كبري : ــــــــــب

باقي : ــــــــــب

:ع الخطاب
.  

ليقبل: ــــــــــــد

قد عزموا على

نفــــــــــــــيذ مكيد

ä   :عاىل $s%
# Y‰î ôì s?ö tƒ tƒ uρ

             
  .262ص 

:صل األول

 

 

 إخالء وجه 
راد سالمة حم

نبّيه الكرمي ىل
عاه يف كنفها

إحدىتقطه 
الء وجه أبيه

املخاِطــــ

املخاطَــــ

موضوع
.دى القوافل

القصـــــــ

اآلن وق
  :راعي 

تن - 4

قال تعا

ã&ù#Å™ $oΨ yètΒ xî

             
املصدر نفسه، ص

الفص

يف 
واملر
تعا
ترع
لتلت
إخال

إحد

املرا

Å™ ö‘ r&
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جن وما قبله

Ü= ø ß⎯ óstΡ uρ 

ف معهم منذ 

û©Í_ çΡâ“ ósu‹ β r& 

حمّبته له، ملا 

ã&s#à2 Ü= ø Ïe%!$# 

ب ،فيأكله، 

بني عنها يف 

يقولون لئن ÷

 هذا النص 
بكل حنان  

نوا يضمرون 
حىت يفتّكوا 

حجة  - ب 

977 .  

آيات السجن

ã&s#Ÿ2r& øÏe%!$#

حاب يوسف

tΑ$s% ’ ÎoΤ Î) u‹ s9
وذلك لفرط حم

∃ βr& 2ù' tƒ

م، فيأتيه ذئب

ه، وقالوا جميب

tβρç ∩⊇⊆∪  ÷

سياق يف.3"
راودوا أباهم 
، لكنهم كان
ادعة أبيهم ح
 يأكله الّذئب

7م، ص2000ه، 

وأركانه في آ

 (#θä9$s% ÷⎦È⌡s9 r&

نه يف اصطح
عليهم فردّ 1

 أن يرجع، و

%∃ ب  s{ r&uρ
يكم ورعيكم

م فيما فعلوه

! # ]ŒÎ) çÅ£≈ y‚©9
"ون عاجزون
خوة يوسف ر

يف املرعى هم
هدهم يف خما
خوفا من أن

ه1420، 1ن، ط

ق القرآني و

50 

šχ ∩⊇⊂∪  

بيهم، يراودون

1". وبيوسف

ابكم به إىل 

يعقوبلسان 

تغلوا عنه برمي

جعلوها عذرهم

⎯ îπ t7 óÁ ãã !$̄ΡÎ)

نا إذا هلالكو
أّن إخ- سّلم 

معه ويلعب 
 قصارى جه

خ - ن عذره 

والنشر، بريوت لبنان

السيا       

çμ÷Ψ tã χθè=Ï≈ xî

هاهم عند أبي

وميكرون به 

رقته مّدة ذها

 تعاىل على ل

خشى أن تشت

 الكلمة، وج

Ü= ø Ïe% ß⎯ óstΡ uρ
ن مجاعة، إن
ى اهللا عليه وس

ه لريتعطحاب
طحابه وبذلوا
هم اختذوا من

197 .  
بن حزم للطباعة وا

             

Ü= ø óΟ çFΡr& uρ ã

فه    ∪⊇⊆∩ 

عون أباهم، و

علي مفار ق

قال  2...".م

∩⊇⊂  ß" وأخ

ن فمه هذه 

÷⎦ ã&s#Ÿ2r& Ïe%!$#

ن بيننا، وحنن
صّلى- الكرمي

صطف قصد ا
وا على اصط
م على مطلبه

       
74ص ،12-18

قرآن العظيم، دار ا

            

ã&s#à2ù' = ø Ïe%!$#

 tβρçÅ£≈ y‚©9
 أوالء خيادعو

يشق: أي" 

 اخلري العظيم

šχθè=Ï ⊂∪
ن، فأخذوا من

 (#θä9$s% ÷⎦È⌡s9
ب فأكله من

نبّيه  ه تعاىل
ألخيهم يوسف

ّروصفلذلك أ
ما أن وافقهم

             
،ج4الل القرآن،م

بن كثري، تفسري الق
  . 977ص

:صل األول

 

 

ß∃% s{ βr& ù' tƒ
îπ t7 óÁ !$̄ΡÎ) # ]Œ Î)

وهاهم. داة

(#θç7 yδ‹ ⎯ Ïμ Î/ 

وّسم فيه من 

óΟ çFΡ çμ ÷Ψ tã ≈ xî

تم التشعرون

ّساعة الرّاهنة

دا عليه الذئب
خيرب الّله رآين

أل شفقة وحمبة
؛ ف كس ذاك

ه موافقته، وم

             
سيد قطب ،يف ظال

ن عمر بنإمساعيل ب
املصدر نفسه، ص

الفص

{ r& uρ
Á ãã

الغد

õ‹s?

يتو

Ρr& uρ
وأنت

الّس

عد
القر
وش
عك
منه

   
1- 
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جن وما قبله

نص القرآين  

  . املرعى

م إيّاه  طحا

قي يف روع 
  .1"أنّه هو 

!$uΖøŠ ym÷ρ Ïμ øŠ s9 Î) 

محته وعائدته 

: ا له، وتثبيتً 

آيات السجن

ق يف هذا الن

 يوسف إىل 

وته عند اصط

 سبحانه يلق
 ال يشعرون أ

ÏM Éb= èg ø:$# 4 ÷ρr& uρ
را لطفه ورمح

ا لقلبه، تطييبً 

وأركانه في آ

ن السياقركا

طحبوا معهم

  .قهم 

ن بغي إخوت

والّله.لّنكراءا
ذا منه وهم 

çν ’Îû ÏM t6≈ uŠ xî

ل تعاىل ذاكر

حلال الضّيق، 

ق القرآني و

51 

عليه تكون أ

ف أباهم ليصط

طلبهم ّمث وافق

خوفه عليه من

ون املؤامرة 
ه مبوقفهم هذ

(#θ βr& çνθè=yèøg s†
يقول "   

 يف ذلك احلا

السيا       

م، وع مكيد

  .ف

  .ب

إخوة يوسف

.  

  .يه الّسالم

وافقته على ط

ة يوسف وخ

م أوالء ينّفذ
سيذّكر إخوته

⎯ ÏμÎ/ þθãè uΗød r& uρ
tβρá ãè  ∩⊇∈∪

 إىل يوسف 

197 .  

             

 بعد تنفيذ م

إخوة يوسف

والدهم يعقوب

مراودة : ب

م .يذ مكيد

ب علييعقو  

  . يوسف

ترّدده يف مو:

 على مفارقة

وا به، وهاهم
ّه سيعيش وس

$£ϑ (#θç7 yδ sŒ Î/

öΝ èδuρ Ÿω èô±o„
سر أنّه أوحى 

       
75، ص12-18

            

م  عند عود

إ: خاِطــــــــــــب

و: خاطَــــــــــــب

ضوع الخطا

لتنفي: صـــــــــــــــــد

:مخاِطــــــــــــب

إخوة : ــــــــــب

 ع الخطاب

حزنه: ــــــــــــد

ن وقد ذهبوا
 وتنتهي، وأنّه

ϑn=sù  :عالى

öΝ ÏδÌ # x‹≈ yδ ρ
يف حال العسر

             
،ج4الل القرآن،م

:صل األول

 

 

ا ع واجهوه 
  :آليت

املخ -1

املخ    

موض    

القص   

المخ-2

املخاطَــــ

موضوع

القصـــــــ
  . املرعى

واآلن" 
ا حمنة  ّ الم أ

قال تع

Ο ßγ ¨Ζt⁄ Îm6 t⊥ ÌøΒr'Î/

زاله اليسر يف

             
سيد قطب ،يف ظال

الفص

ليوا
كا

إىل

الغال

t⊥çFs9
وإنز

   
1- 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

جن وما قبله

هم، ويعليك 

tβ  ∩⊇∈∪  

 الكرمية خيرب 

. يف كل حمنة
مه اهللا تعاىل 

ا، وعليه م 

  .ي شأنه

ها منذ املرة 
 اليصربون، 
 دليال على 
م يكن من 

ومبثل هذا ! 

آيات السجن

رك الّله عليهم

öΝ Ÿω βρá ãèô±o„
اآلية  ق هذه

ته يفده وتثبِّ ؤيِّ 
فلذلك أهلمه،

الذي يذكرهم

علييه حمنته ويُ 

صابا ما فعلوه
نوا معجلني
ب املكشوفة
ا، فلم مون 
!م منه أمس

وأركانه في آ

ينصرا، وسسنً 

ö  öΝèδuρ وله
سياق يف 1."

هلية حترسه وتؤ
 عليه وسّلم،
سيأيت اليوم ا

علي جُ فرِّ بأن يُ 

وا أهدأ أعص
ولكنهم كا 

حلكاية الذئب
كادون يتهّكم
حّذرهم أبوهم

ق القرآني و

52 

ا حس وخمرجً 

وقو.  الّصنيع

حياء الّله إليه

ل العناية اإلهلي
ل صّلى الّله 

نه س هذه؛ أل
  

نبّيه يوسف ب

ذبة، فلو كانو
!سف معهم

ن التقاطهم حل
ا، ويك  ينفو
ئب الذي ح

السيا       

ان ذلك فرجً 

ك من هذا 

tβ  ∩⊇∈∪ öبإحي

ن وحده، بل
كرمي كما قال
وته بفعلتهم 
:رآين كاآليت 

  .الم

ّله عّزوجل لن

  .ها ل

 سبك الكذ
صطحاب يوس

كذلك كان 
 أمس، وهم 
 يوسف للّذئ

978 .  

             

 فإّن لك من

 مبا فعلوا معك

öΝ Ÿω βρá ãèô±o„
يكن مل وسف

لكرمي بن الك
 ال خيرب إخو
ا املقطع القرآ

  .عّزوجل

ف عليه الّسال

من الّل إحياءٌ  

اا لقلبه وتثبيتً 

د الفائر عن
 يعقوب باص
. مرّة أخرى

حيّذرهم منها 
صباح ليرتكوا

       
8قرآن العظيم، ص

            

مما أنت فيه، 

 وستخربهم 

öΝ  :دة èδuρ
أّن يو الكرمي

 الكرمي بن ال
أنوعليه بته 

سياق يف هذ

الّله ع: ـــــــــــب

يوسف: ـــــــــــب

:ع الخطاب

اتطييبً : ــــــــــــد

 أهلاهم احلقد
ن هلم فيها 
تيهم الفرصة
كان أبوهم حي
ذهبوا يف الص

             
بن كثري، تفسري الق

:صل األول

 

 

ك ال حتزن مم

رفع درجتك،

ل جماهد وقتا

نبّيه ا ه تعاىل
ف ال وهو 
ه سيفرّج كرب

ركان السون أ

املخاِطــــ

املخاطَــــ

موضوع

القصـــــــ

لقد " 
وىل اليت يأذن
شون أال تواتي
سرّع، وقد كا
ستساغ أن يذ

             
إمساعيل بن عمر بن

الفص

إّنك

ويرف

قال

الّله
كيف
بأنه
تكو

األو
خيش
سالتّ 
املس

   
إ -1



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

جن وما قبله

حىت ليوصف 

$oΨ ö7δ ß, Î7 oK ó¡ nΣ 

$ t⎦⎫Ï% Ï‰≈ |¹ 

×ö9|Á ×≅Š ÏΗsd ( 

خلطاب عن ا

öΝèδ [™!$t±Ïã 

ري واضحة، 

واكيفية من  
 مما ال خيلو 
موعهم مثل 
م  وا مكيد
الكذب،وال 

17 .  

آيات السجن

ر الكذب ح

!$tΡ$t/ r' $̄ΡÎ) yδsŒ

$ öθs9 uρ $̈Ζà2
öΝ ä3 # \øΒr& ( |Ásù

ع بّيه الكرمي

ÿρâ™!% ỳ uρ δ$t/ r&

مية خمتفّية وغري

م مل يرتكو ّ أ
 ختريق ومتزيق
عزب من جمم
 يوسف دبّرو
هم مالمح 

7م، ص2005ه، 

وأركانه في آ

 فكان ظاهر

∩   (#θä9$s% r'̄≈ tƒ
 9⎯ ÏΒ÷σ ßϑÎ/ $uΖ©9

öΝ ä3s9 ä3 Ý¡àΡr&

نب  الّله تعاىل

م " مكيد

 أدوات اجلرمي

والشك يف أ
ب من آثار 
م عصبة اليع
ة أّن إخوة 
 على وجوهه

ه1426، 1ة، ط
  . 238ص

ق القرآني و

53 

يف غري إتقان،

šχθä3 ∩⊇∉∪
 ( !$tΒ uρ |MΡr& 

ö≅ t/ ôM s9 §θy™ s9

خيرب  يوسف

عدما دبّروا 

 حىت تكون 

و:" والتنوير 
ن يأكله الذئب
م ذلك وهم
 اآلية الكرمية
حّىت التظهر

ت، جدة، السعودية
، ص12 تونس، ج

السيا       

لّطخوه به يف

öΝ [™!$t±Ïã ä3 ö7 tƒ
ã&s#Ÿ2 Ü= øÏe%!$#(

5>É‹ 4 tΑ$s% t/

∩    

 من سورة ي

م يعقوب بع

وا يف الّظالم 

ري التحرير و
ل قميص من
م من أن يفو

يف هذه ق 
 الشمس، ح

19 ،1976 .  
ف، دار نور املكتبات
ر التونسية للنشر، 

             

 بدم كذب ل

ÿρâ™!% ỳ öΝ èδ$t/ r&

$oΨ Ïè≈ tGtΒ Ÿ2r'sù

⎯ ÏμÁ 5Θy‰Î/ ‹x.
tβθà ÅÁs? ∩⊇∇∪

قطع القرآين

سف ووالدهم

ملغرب جاءوا

صاحب تفسري
لقميص حبال
م أفطن م وأ
خالل السياق
 بعد غروب 

       
75،ص12-18

ت من سورة يوسف
حرير والتنوير، الدار

            

على قميصه 
1  

`   :عاىل uρ
y#ß™ y‰ΖÏã tΒ

 4’ n?tã ÅÁŠ Ïϑs%
ãβ 4’ n?tã $tΒ s?

هذا املقسياق 

سني إخوة يو 

∩   ÿبعد امل

وقال صا. 2
الدم وحالة ال
س الذئب، و
تجّلى من خ

وجاءوا هم، 

             
ج،4الل القرآن،م

صفر، عرب ودالالت
عاشور، تفسري التح

:صل األول

 

 

سرع جاءوا ع
1.." ه كذب

قال تع 

$uΖò2t ß™θãƒ
∩   ρâ™!% ỳ uρ 

ª! $yètGó¡ßϑø9 $#

س يف  

ي دار بني

šχθä3 ∩⊇∉∪
2"ري ظاهرة 

افيات متويه 
ه حال افرتاس

كما يت3."ك
ّفذوا خديعته

             
سيد قطب، يف ظال
عبد اهللا بن على بص
حممد الطاهر ابن ع

الفص

التس
هبأنّ 

t s?uρ
∩⊇∠∪

ª!$# uρ

الذ

3 ö7 tƒ
وغري
كيف
عنه
ذلك
ونّف
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جن وما قبله

. ء جرميتهم
 فال خياف 

 بأّن يوسف 

م دبّروا  ّ  وأ
نفوسهم قد 
زع وال يفزع 

öΝ öΝ ä3 Ý¡àΡr& 

على أّن اهللا 

لول الظالم 
وبالتايل فلن 

آيات السجن

هم يف إخفا
موصوال بربّه

 على أبيهم 

كله الّذئب،
جههم بأّن 
تجّمال ال جيز

 ôM s9 §θy™ Ν ä3s9

ي السياق ع

لشمس وحل
ت جرميتهم، و

وأركانه في آ

سيكون حليفه
 كان قلبه م

  :آليت 

م والكذب 

وسف مل يأك
 مل تكن، فوا
رب متحّمال مت

 tΑ$s% ö≅ t/ 

∩ t"1،حيكي

د غروب الش
ءهم وأدوات

ق القرآني و

54 

ن الظالم س
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ôNu™!% ỳ uρ $§‹ y™

ª!$# uρ 7ΟŠ Î=tæ

z⎯ š⎥⎪Ï‰Ïδ≡ ¨“9 $#

       
76ص،12-18

            

م على كذ
غ ن القميص

كم أنفسكم 
وهو يعلم ع 

الّله ورمحت رجِ 

يعقوب: ـــــــــــب

أوالده: ــــــــــب

:ع الخطاب

ليشعر: ــــــــــــد

خراج يوسف 

:سيد قطب
ن حلقات ال

ô uρ  : عالى
çν Zπ yè≈ ŸÒ Î/ 4 

(#θçΡ%2 ÏμŠ Ïù z⎯ ÏΒ

             
،ج4الل القرآن،م

:صل األول

 

 

هر مالمح ك
نهم نسوا أن
كم زينت لكم

، ده يوسف
ا بفرنً صربمتيقِّ 

املخاِطــــ

املخاطَــــ

موضوع
  .احً 

القصـــــــ

إخ -5

يقول س
لقة األوىل من

قال تع

ÖΝ≈ n 4 νρ•|  r& uρ
;ο yŠρß‰÷è Ÿ2uρ

             
سيد قطب ،يف ظال

الفص

تظه
لكن
أّنك
ولد
بالص

قبيح

احلل

≈ n=äî
÷è tΒ

   
1- 



 السياق القرآني وأركانه في آيات السجن وما قبله                              : الفصل األول

 

56 
 

ô ّسالم،حني ألقاه إخوته، ا جرى ليوسف، عليه الا عمّ ربًِ يقول تعاىل خمُ : " قال ابن كثري

ا ينظرون مايصنع وما يصنع به، فساق الّله له سّيارة، فنزلوا قريبا ا وحيدً وتركوه يف ذلك اجلب فريدً 
فلما جاء تلك البئر، وأدىل دلوه  -وهو الذي يتطّلب هلم املاء  -من تلك البئر، وأرسلوا واردهم 

م يف .ق 1729وكان ذلك عام 1."بشر بهفيها، تشبث يوسف، عليه الّسالم، فيها، فأخرجه واست
  .كما ذكر ذلك حممد الطاهر ابن عاشور يف تفسريه2) أبييب(أو ) أبو فيس (فرتة حكم امللك 

إخوة يوسف ملا ألقوه ّن إ أخرب نبّيه الكرمي الّله تعاىل فسياق هذا املقطع القرآين يفيد بأنّ 
نع يوسف أو يصنع به، فبعث الّله له يف اجلب بقي أحد إخوته على قرب من اجلب؛ لينظر ما يص

غالم َحَسُن !تطلب املاء، وإذا بواردها يتفا جئ بوجود غالم يف الدلو الذي رفعه من اجلب قافلةً 
اخلْلِق ال تظهر عليه مالمح الّرق واالستعباد، فاستبشر وبّشر به قومه وكتموا سرّه، لكي ال يتهموا 

بثمن زهيد،وعليه تكون أر كان السياق يف هذا املقطع باسرتقاقه وبيعه؛فلذلك سارعوا إىل بيعه 
  :القرآين كاآليت 

  .وارد القافلة: املخاِطـــــــــــــب

  .القافلةرجال : املخاطَــــــــــــب

  . فاجأه وجود غالم يف دلو املاء واستبشاره به: موضوع الخطاب

  .المح الّرق واالستعبادألّن الغالم حسن اخللق التظهر عليه م: القصـــــــــــــــــد

                                  
  .979، 978إمساعيل بن عمر بن كثري، تفسري القرآن العظيم،ص -1
  . 206، ص12حممد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس، ج - 2



 

 

 

 
 
 

 

 

جن وما قبله

ضاعة سرية 

  ..ل 

مة  ص من 

أّن - وسّلم 
فما كان هم،

تكون أركان 

ç #©|¤tã βr& 

⎯ ÏΒ È≅ƒ Íρù' s? 

 

آيات السجن

أي اعتربوه بض

عوه بثمن قليل

دون التخّلص

صّلى اهللا عليه 
يفتضح أمرهم

وعليه تك ،قه

’ ÍΓÌ2 çμ1uθ÷W tΒ
 … çμ yϑÏk=yèãΨ Ï9 uρ 

šχ ∩⊄⊇∪   

وأركانه في آ

أ: " ل القرآن

مث باع.ألنظار

وا يريدم كان

صل-ه الكرمي
 خافوا أن ي
سرقته واسرتقا

  .ر

ÿ⎯ Ïμ Ï?r& t ò2r&

’ ÇÚ ö‘ F{ $# 

ω šχθßϑ n=ôètƒ

ق القرآني و

57 

سري يف ظالل

خفوه عن األ

م  ∪⊂⊅∩ ألّ

نبّيه الّله تعاىل
يف اجلب -
ّتهموا بسن ي

ف ألهل مصر

  .بيعه

⎯ uóÇÏiΒ øΒeω
 y#ß™θã‹ Ï9 ’ Îû

usY Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω

السيا       

صاحب تفس

قا فأسّروه ليخ

š⎥⎪Ï‰Ïδ ∪
خيرب الكرمية 

-عليه الّسالم
عه، خمافة أن

 

بيعون يوسف

  .وسف

  .خبس

وبي ة اسرتقاقه

 çμ1utI ô© $# ⎯ ÏΒ
y7 Ï9≡ $̈Ψ ©3tΒ 

£⎯ Å3≈ s9 uρ Y ò2r&

 ،1977 .  

             

Zπè 4 يقول ص

 مل يكن رقيق

ÏμŠ z⎯ ÏΒ δ≡ ¨“9 $#

هذه اآلية ا  
ع- يوسف 

 وعّجلوا بيع
  :ة كاآليت 

جال القافلة يب

 أراد شراء يو

بيعه بثمن خب 

مة ص من 

tΑ$s% “Ï% ©!$# 

# 4 ≡ x‹Ÿ2uρ
#’ n?tã ⎯Íν ÌøΒr& uρ

       
12-18،1976،

            

ççνρ•|  yè≈ ŸÒ Î/

وملا. عه رقيقا

( (#θçΡ% Ÿ2 Š Ïù

سياق  يف1"
ليت وجدت
 كتموا سّره،
ه اآلية الكرمية

رجا: ِطــــــــــــب

الذي: ــــــــــب

:ع الخطاب

التخّلص: ــــــــــــد

s%uρ  :ىعال
… çν x‹Ï‚ V$ s!uρ

ª!$#ρ ë= Ï9% yñ ã

             
2،ج4الل القرآن،م

:صل األول

 

 

   r& uρ
زموا على بيع

  2uρ
.رتقاقه وبيعه
ال القافلة ا
يهم إّال أن ك
سياق يف هذه

المخاِط

املخاطَــــ

موضوع

القصـــــــ

قال تع

!$oΨ yèx ÷ρr& ‚−GtΡ
Ï]ƒ ÏŠ$ymF{ 4 $ uρ

             
سيد قطب، يف ظال

الفص

وعز

اسرت
رجا
علي
الس

xΨ tƒ
F{ $#

   
س-1



 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

جن وما قبله

 إىل مصر، 
، وخباصة - 

ط يف حتقيق 
م مثواه دون 
 ال تعاىل

 مكّناه بأن 

ي يف أرض 
حمنة اجلب، 
دم واحلشم 
ت إلعداده 

يتنفع  ا أودً 

، 18م ،ج198

آيات السجن

صل يوسف
جوه الصباح 
دأ أول خيط
 امرأته بإكرام

مث قا...ظيم 

ة من اجلب

 األمر والّنهي
يوسف من حم
ر حيث اخلد
ر،فهي حمطات
ن يتخذه ولًد

1ه، 1401، 1

وأركانه في آ

ّصة، وقد وص
وّسم يف الوج

ا، وهنا يبدخريً 
ن أمر العزيز 
جالل والتعظ

عليه بالسالمة

ا من نً تمكِّ مُ 
أنّه ّجنى ي مي

ىل بيئة القصر
قدرصاريف ال

خريا،فأراد أن
  :كاآليت  ين

1ريوت، لبنان، ط

  . 245، ص12

ق القرآني و

58 

 حلقات القص
واخلري يتو -ري 

 به امرأته خ
وقال احملّققون
 سبيل اإلج

كما أنعمنا ع

 أن صار مُ 
نبّيه الكرمي ىل

ئة البدو إىل
اتص ّ نعان؛ إ
توّسم فيه خ
الّنص القرآين

  3.)طيفار

  .ف

والنشر والتوزيع، بري

2لنشر، تونس، ج

السيا       

 الثانية من 
ّسم فيه اخلري
 هو يوصي

و: "  تفسريه
ظر إليه على

ÇÚ  ي كمأ

ل بذلك إىل
خيرب الّله تعاىل
نتقل من بيئ
جمتمع بين كن
ذي اشرتاه ت
ياق يف هذا 

فوط(صر وامسه 

م مثوى يوسف

19 .  
 الفكر للطباعة وا

ر، الدار التونسية لل

             

احللقة: " ب
ي اشرتاه توس

ذاإف -ح ال
د الرازي يف 
نّه كان ينظ

y# ’ Îû Ú ö‘F{ $#

 حىت توّصل
خيص القرآين 
 رّيب فيها،ان
عهدها يف جم

وأّن الذّنبّوة، 
ن أركان السي

يل مدينة مص

  .ه

أمرها بإكرام 

       
78ص،12-18

فخر الرازي، دار 

سري التحرير والتنوير

            

ل سيد قطب
؛ ولكّن الذي
 الّسجايا املال
 العالمة حممد
يدل على أ

$̈Ψ ©3 y#ß™θã‹ Ï9
لب العزيز، 

هذا الّنصاق 
ة غري الّذي
د غري اليت ع

احلكمة والّن 
وعليه تكونه،

وايل: ِطـــــــــــــب

امرأته: ـــــــــــب

:ع الخطاب

             
،ج4الل القرآن،م

 الدين، تفسري الف

ر ابن عاشور، تفس

:صل األول

 

 

لاق    
ع بيع الّرقيق
ني تصاحبها

وقال  1".ؤيا
رام نفسه، ي

y7 Ï9≡ x‹Ÿ2 3tΒ
طفنا عليه قل

سيايف 2."صر
تقل إىل بيئة
ادات وتقاليد
 ءحّمل عب

دمته ونصحه

المخاِط

املخاطَــــ

موضوع

             
سيد قطب ،يف ظال
حممد الرازي فخر 

112 .  
حممد الطاهر: ينظر

الفص

وبيع
حني
الّرؤ
إكر

2uρ
عط
مص
نتوا
وعا
لتح
خبد

   
1- 
حم-2

2ص
3- 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

جن وما قبله

t⎦⎫ÏΖÅ¡ósßϑø9 $ 

šs9 4 tΑ$ s% 

ôM £ϑδ ⎯ Ïμ Î/ ( 

 4 … çμ ¯ΡÎ) ô⎯ ÏΒ 

 يوسف يف 

 ⎯ Ïμ Å¡ø ¯Ρ 

غّلقت سبعة 

  3."ع 

 اطل، واهلمُّ 
الة دالئل الدّ 

الّله  شري أنّ 

، 18م ،ج198

آيات السجن

y7 “Ì“ øg wΥ $#

ôM s9$ |M ø‹ yδ s9
∩   ô‰s) s9 uρ yδ
 u™!$t±ósx ø9 $# uρ

زيز اليت كان

 $yγ ÏF÷ t/ ⎯ tã 

  .1"فسها 

ا غ كثري ألّ

أشّد االمتناع

ن العمل البا
واعلم أّن الد
ع القرآين يش

1ه، 1401، 1

وأركانه في آ

$Vϑù=ã 4 7 Ï9≡ x‹x. uρ
šU≡ uθö/ F{ $s%uρ

šχθßϑ ∩⊄⊂∪
çμ÷Ζtã u™þθ¡9 $# 

عن امرأة العز

©L uθèδ †Îû

ودعته إىل نفس

قت على الّتك

ع من ذلك أ

ا عنكان بريئً 
و.بّ ذُ وعنه نَ 

يف هذا املقطع

1ريوت، لبنان، ط

ق القرآني و

59 

  .ه

 $Vϑõ3 ãm = Ïãuρ
 ÏM s) ¯=yñuρ F{ $#

ßxÎ=ø ßϑÎ=≈ ©à9$#

 t∃ÎóÇuΖÏ9 tã

تعاىل ع خيرب

ç çμø?yŠ uρ≡ u‘ uρ ©ÉL©9 $#

ليه األبواب و

وإّمنا جاء غّلق

    4  فامتنع

ليه الّسالم ك
 وبه نقول و

السياق يف4"

والنشر والتوزيع، بري

السيا       

نتفاع خبدمته

ÿ… çν £‰ çμ≈ oΨ ÷ s?# u™
⎯ tã ⎯ Ïμ Å¡ø ¯Ρ 

 ( … çμ ¯ΡÎ) Ÿω  ãƒ
 y7 Ï9≡ x‹Ÿ2

خي: " ابن كثري

uρ  .كرامه
وغّلقت عل..

و:  املفّسرون

|M ø‹ yδ šs9

ّن يوسف عل
 واملتكّلمني،
.ّسالم كثرية

98 .  
 الفكر للطباعة و

             

ه ولدا أو اال

$£ϑ x n=t/ £‰ä© r&

† $yγ ÏF÷ t/ ã

z⎯¡ y“# uθ÷W tΒ(

z⎯≈ yδ ⎯ Ïμ În/ u‘ 4

قال   ∪⊇⊅∩

زوجها به وبإ

..دعته إليها 

قال :" سريه 

  ô ôM s9$s%uρ 

أّن" : )ه60
ّسرينمن املف

اء عليهم الس

       
80رآن العظيم، ص

لفخر الرازي، دار

            

اختاذه: ــــــــــــد

ϑs9  :عالى uρ
çμ ©ÉL©9 $# uθèδ †Îû

… çμ þ’În1u‘ |¡ômr&

 βr& # u™§‘ öç/

š⎥⎫ ÅÁn= ∪
قد أوصاها ز

لى نفسه، ود

رازي يف تفس

 ": ابن كثري

04ت(رازي 
ول احملّققني م
عصمة األنبيا

             
ثري،تفسري القرآبن ك

ر الدين، تفسري ال

  . 980ص
118 .  

:صل األول

 

 

القصـــــــ

ل تعاقا

∩   çμ ø?yŠ uρ≡ u‘ uρ
sŒ$è «!$# ( çμ ¯ΡÎ)

§Νδ $pκ Í5 Iωöθ s9
$tΡÏŠ$t6 n= ø⇐ ßϑø9 $#

ها مبصر، وقد

حاولته على: ي

قال الر 

قال 2".واب 

قال الر
، وهذا قوّرمُ 

ى وجوب ع

             
إمساعيل بن عمر بن

حممد الرازي فخر 
115 .  

املرجع السابق، ص
8ملرجع السابق، ص

الفص

∩⊄⊄∪
yètΒ

yδuρ
t6 Ïã

بيته

أي

أبوا

احملّر
على

   
إ -1
2- 

5ص
3- 
امل-4



 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

جن وما قبله

وتغليقها سه،
ّن قلبه كان 
ركان السياق 

ا $4ttΑ جا s% 

 s: " قطب

ن ّجناين من 

الذين ..  

ع يف أّن رد 
ليه، وبتذكر 

- الكرمينبّيه 

آيات السجن

ولته عن نفس
و ختيفه؛ ألّن
عليه تكون أرك

ملخلصني أج

قال سيد قط

وأكرمين بأن

χθßϑÎ=≈ ©à 

صريح وقاطع
عمة الّله عل
نب رب الّله تعاىل

وأركانه في آ

يذ رغبتهاحا
 أن تغويه أو
حمارم الّله، وعل

 من عباده امل

šχ ∩⊄⊂∪  

z⎯ y“# uθ÷W tΒ 

 ßxÎ=ø ãƒ š ©à9 $# š

لّنص هنا ص
وب بتذكر نع
ة الكرمية خيرب

ق القرآني و

60 

 األجواء لتنفي
 أقوى من 
 بينه وبني حم

جتباه وجعله

ßx χθßϑÎ=≈ ©à9 $#

… ç þ’ În1u‘ ⎯ |¡ômr&

   … çμ ¯ΡÎ) Ÿω
وا. حظة إليه

ّيب، املصحوب
هذه اآلية ق

السيا       

عدما هّيأت 
 امتناعه كان
ة النبّوة حتول

  .ّسالم 

  .ن نفسه 

  

صطفاه الّله واج

… çμ ¯ΡÎ) Ÿω xÎ=ø ãƒ

…ç.فعل  çμ ¯ΡÎ)

 .ّيب اآلمن

دعينين اللحظ
كان هو الّتأيب

سياق يف1."ود

198 .  

             

بع مرأة العزيز
لكّن سبعة، 

ف ال وعصمة
  :يت 

  . العزيز 

سف عليه الس

مراودته عن 

. إىل نفسها 

يق الذي اصط

z⎯ y“# uθ÷W tΒ ( Î)

ي بالّله أن أف

ر مثواي الطي

ريتكبون ما تد
دة السافرة ك
ن هذه احلدو

       
1، ص 12-18

            

اأّن   الكرمي
ا س ّ  قيل إ
 وبارئه؛ كيف
لقرآين كاآليت

امرأة : ـــــــــــب

يوس: ـــــــــــــبطَ 

:ع الخطاب

دعوته : ــــــــد

وسف الصّدي

… þ’ În1u‘ ⎯ |¡ômr&

عيذ نفسيأُ   

يف هذه الّدار

ود الّله، فريت
 على املراود
من يتجاوزون

             
،ج4الل القرآن،م

:صل األول

 

 

أخرب نبّيه ىل
بوابيع األم

خبالقه  صوالً 
 هذا الّنص ا

املخاِطــــ

المخاط

موضوع

القصـــــــــــ

لكّن يو

sŒ$è «!$# ( … çμ ¯ΡÎ)

sŒ$è «!$# (  

ب، وجعل يف

زون حدوجاو 
سف املباشر
دوده وجزاء م

             
سيد قطب ،يف ظال

الفص

تعا
جلم
موص
يف 

yètΒ

yètΒ

اجلب

يتج
يوس
حد

   
1- 



 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

جن وما قبله

ك؛ ألّن الّله 
لدينء، ومسا 
يف هذه اآلية 

ôô‰s) s9 ôM £ϑyδ 

ô ôô‰   ôM £ϑ yδ 

ود من ذكر 

وقال 1."وم 
لك ملّا رأى 

به  عّما همّ 

آيات السجن

 يكون كذلك
عن مطلبها ال
ن السياق يف

ّم به   s9 uρ

(ôô‰s  :"ر s9 uρ

واملقصو.خمتربة

ن فإنّه معصو
كّف على ذل
نّه انصرف ع

وأركانه في آ

وحاشا له أن 
الّله، فرتّفع ع

كانه تكون أر 

ا إىل أن عا 

ر ابن عاشور

يماراودته الخم

هما يف الّدين
 ارعوى وانك
وبيان هذا أّن

ق القرآني و

61 

ا وح وى نزوا
 جتاوز حملارم 
ا، وعليه وزكا

  . لرغبتها

ع رغبتها دفع

 حممد الطاهر

نت جاّدة في

ق بني حاليه
دعته إليه ّمث
و.كة، وثعلب

السيا       

كن يف مستو
ّل خطيئة أو 
هارة الّنفس و

ه االستجابة 

  .صمته

ها على إشباع

⎯Ïμ 4    قال

ا كان: صود ّ أ

ا لبيان الفرق
ن جييبها ملا د
بن أيب مليكة

  . 252، ص

             

مل يك  يوسف
صمه من كّل
، حيث طها

  .ف

  . العزيز

متّنعه ورفضه 

 وطهارته وعص

عزيز وإصراره

# z⎯≈ yδöç/ Ïμ În/ u‘

واملقص. تادئيا

ا نتفاء مهّه 
 يوسف بأن
 وقتادة، وابن

       
12حرير والتنوير،م

            

أّن -  وسّلم 
ه وبالتايل عص
كوت األعلى

  

يوسف: ـــــــــــب

امرأة : ـــــــــــب

:ع الخطاب

عفته : ــــــــــــد

ربياء امرأة الع

Iωöθs9 βr& # u™§‘

ا ابتاة استئنافً 

د إىل ذكر ا
هّم:  مجاعة

 ابن عباس،

             
عاشور، تفسري التح

:صل األول

 

 

ّلى اهللا عليه 
صطفاه واجتبا
سه إىل امللك
:كرمية كاآليت

املخاِطــــ

املخاطَــــ

موضوع

القصـــــــ

لكّن كرب

⎯ ( §Ν yδuρ $pκ Í5 

مستأنفة ⎯

تمهيدها به ال
وقال : " ضا

قاله.هان ربّه

             
حممد الطاهر ابن ع

الفص

صّل
اص

بنفس
الك

⎯ Ïμ Î/

⎯ Ïμ Î/

ّمهه
أيض
بره

   
1- 



 

 

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 

جن وما قبله

صمة األنبياء 
"1  

# t$ s! É>$t7 ø9 $# 4 

  tΑ$s% }‘ Ïδ 

9≅ ôM s%y‰|Ásù 

t⎦⎫Ï% Ï‰≈ ∩⊄∠∪ 

∩   ß#ß™θãƒ 

يوسف ب، 
 ورائه فقّدته 

وهو  -دها 
جها متنّصلة 
 يف البهتان 
غة القانون، 
ت ختشى أن 

آيات السجن

فال ينايف عص
.ول اجلمهور

$uŠ $yδy‰Íh‹ y™ s!

ÒΟŠ Ï9 r& ∩⊄∈∪  

£‰è% ⎯ ÏΒ 9≅ç6 è%
uθè z⎯ ÏΒ ≈ ¢Á9 $#

⎯ ×Λ⎧Ïà tã ∩⊄∇∪
∩     

بقان إىل الباب
بقميصه من 
ه، فألفيا سّيد
 وقالت لزوج
كالم إمعانا
ي ألخذ صيغ
ولعّلها كانت

وأركانه في آ

يس بكبرية فال
ّنبوءة وهو قو

⎯ 9ç/ ßŠ uŠ x ø9 r& uρ
ρ ëU# x‹tã r&

 … çμ ÝÁŠ Ïϑs% è%
ôM t/ x‹s3sù θèδuρ

 ¨βÎ) £⎯ ä. y‰ø‹ x.
t⎦⎫Ï↔ ÏÛ$sƒ ø: ∩⊄®∪

ني خرجا يستب
 فأمسكت بق
 وهي يف إثره
ها وكيدها، 

وابتدرته بالك 
يف قالب كلي
اإلقرار هلا، و

ق القرآني و

62 

ن إيقاعها لي
م منها قبل الّن

… çμ |ÁŠ Ïϑs% ⎯ ÏΒ
β z⎯ yfó¡ç„ ÷ρr&

 βÎ) šχ% x.
£‰ ⎯ ÏΒ 9ç/ ßŠ sù

£⎯ä. Ï‰ø‹ Ÿ2 ( 

ÏMΖà2 z⎯ ÏΒ ƒ $#

 حاهلما حني
 أثناء ذلك، 
هاربا ذاهبا، 
ي فيه مبكره

: "  عاشور
ت الكالم يف
خاطب إّال ا

السيا       

مع الكّف عن
ى عصمتهم

z> ôN £‰s%uρ s%
# ¹™þθ™ HωÎ) βr&

 ô⎯ ÏiΒ !$yγ Î=÷δr& 

… çμ ÝÁŠ Ïϑs% £‰è%
tΑ … çμ ¯ΡÎ) ⎯ ÏΒ 2

Å7 ( Å7 ¯ΡÎ) 2
رب تعاىل عن 
 فلحقته يف 
مر يوسف ه
رجت مما هي
 الطاهر ابن
حلق، وأفرغت
فال يسع املخ

98 .  

             

هلّم بالسّيئة مع
ى قول من رأى

$s) t6 tGó™ >$t7 ø9 $#

 y7 Ï=÷δr'Î/ ß™

y‰Îγ Ó‰Ïδ$x©

  βÎ) uρ tβ% x. s%
⎯Β 9ç/ ßŠ tΑ$s%

“ÌÏ øó 7 Î7 /Ρx‹Ï9
خيرب" :)ه77

 إىل البيت، 
عنه، واستمط 

ند ذلك خر
وقال حممد 

 ّ ا على احل أ
قصود منها ف

       

81قرآن العظيم،ص

            

عصمته، واهل
ل الّنبوءة على

™  :عالى $# uρ
â™!#“ ô⎯ tΒ yŠ# u‘ r&

©Å¤ø ¯Ρ 4 γ x© uρ
t⎦⎫Î/ É‹ ∩⊄∉∪  

… çμ |Á £‰è% ÏΒ
# x‹≈δ 4 øótGó™ $# uρ

74ت(ن كثري
تطلبه لريجع

إنّه سقط: ل
 الباب، فعن

و 2." بدائها
م، ختيل له 
 اليعرف املق

             
 253 .  

بن كثري، تفسري الق

:صل األول

 

 

فظ الّله أو بع
ن الكبائر قبل

قال تعا

ôM s9 $tΒ ! t“ y_

©Í_ ø?yŠ uρ ⎯ tã ¯Ρ
uθèδ z⎯ ÏΒ ‹≈ s3 ø9 $#

$£ϑ # u™u‘ ÁŠ Ïϑs%
óÚ Ì ô⎯ tã yδ

قال ابن
رب، واملرأة ت

ا، يقاا فظيعً 
عند -جها 

ذفة يوسف
ث مل تتلعثم
كون قاعدة

             
املصدر نفسه،ص 
إمساعيل بن عمر بن

الفص

حبف
من

s9$s%
uρ≡ u‘

èδuρ
£ϑn=sù

ôãr&

هار
اقدًّ 
زوج
وقا

حبيث
وليك

   
1- 
إ -2



 

 
 

 
 

             

 

 

 

 

جن وما قبله

. قالب كلي
 -ه الّسالم 
- بّيه الكرمي

 ؛فتفاجأت 
 عن نفسه، 

  : اآليت

             

}‘ ©Í_ ø?yŠ uρ≡ u‘ 

باحلّق، وتربّأ 

ا اتبعته  ّ ر أ

أخرب نبّيه  ىل

آيات السجن

 كالمها يف ق
عليه -وسف

نب  الّله تعاىل
باب احلجرة

ا يوسف  ود
طع القرآين كا

. مرة أخرى 

:  tΑ$s% ‘ Ïδ

عليه الّسالم،

، وذكر 4 ¤©

الّله تعاىل أنّ 

وأركانه في آ

به، فأفرغت 
وأن ختيف يو

خيرب القرآين 
 العزيز حنو با
د شبهة مراو
 يف هذا املقط

 ال يتمّنع منها

:ام الباطل 

ر يوسف، ع

© ⎯ tã ©Å¤ø ¯Ρ
أآلية الكرمية 

ق القرآني و

63 

 له من عقاب
غري سّيدها، و
 هذا النص ا
ف من امرأة 
 يوسف لتبعد
ركان السياق 

  .احشة

 يوسف لئال

 يف وجه اال

ذلك انتصر د

}‘ Ïδ ©Í_ ø?yŠ uρ≡ u‘

ق يف هذه اآل

السيا       

مانعة -الم 
وى غري ا  ّ بأ

سياق يف  1
روب يوسف
ام  بادرته با
عليه تكون أرك

   

بالفا ف وقذفه

جها، وختيف

ف باحلقيقة 

فعند: " سريه

 %t  tΑ$sقا 

ر لنا السياق

  . 256، ص1
198 .  
981 .  

             

عليه الّسال -
عر زوجها بش

1."مرة اخرى

ن مشهد هر
من اخلارج فبا
وفائها له، وع

  . العزيز

 . مصر

ام يوسف  ّ ا

ر وفاءها لزوج

وجيهر يوسف 

ن كثري يف تفس

ل بارّا صادق

يصور3."يصه

       
12حرير والتنوير، م

82، ص12-18
1قرآن العظيم، ص

            

-زيز ليوسف 
لك أن اليش
 ميتنع منها م

عن- وسّلم 
م بابالأمام 

مدى حّبهاوو

امرأة : ـــــــــــب

عزيز : ـــــــــــب

:ع الخطاب

تظهر: ــــــــــــد

:"يد قطب 

وقال ابن2" 

 اخليانة، وقا

ّىت قّدت قمي

             
عاشور، تفسري التح

،ج4الل القرآن،م
بن كثري ،تفسري الق

:صل األول

 

 

ون حمبة العز
انت تريد بذ
ن كيدهالئال مي
ّلى اهللا عليه
جود زوجها أ
ني لزوجها م

املخاِطــــ

املخاطَــــ

موضوع

القصـــــــ

قال سي

⎯ ©Å¤ø ¯Ρ 4 

 رمته به من

ذبه إليها حّىت

             
حممد الطاهر ابن ع
سيد قطب ،يف ظال

عمر بن إمساعيل بن

الفص

تكو
وكا
من
صّل
بوج
وتبني

⎯ tã

مما 

جتذ

   
1- 
2- 
إ -3



 السياق القرآني وأركانه في آيات السجن وما قبله                              : الفصل األول

 

64 
 

ا، باذلة يف ذلك قصارى  ارستمر با الكرمي امرأة العزيز يف ّمهها لإليقاع بيوسف يف حبائل نزو
ا ا بربّه وجلوءً   يرضخ لتهديدها وختويفها؛ بل زاده ذلك استعصامً ملجهدها؛ لكّن يوسف الصّديق 

كل إليه، فجهر باحلقيقة يف وجه زوجها معلنا براءته ممّا رمته به، واستعداده ملا ستعاقبه به،معتربا  
  :ذلك هّينا مقابل التجاوز على حمارم الّله، وعليه تكون أركان السياق يف هذه اآلية الكرمية كاآليت 

    .يوسف: املخاِطـــــــــــــب

  .عزيز مصر: املخاطَـــــــــــــب

ام امرأة العزيز: موضوع الخطاب ّ   .رفض يوسف ا

  .من اخليانة هً ؤُ تربُّ : القصـــــــــــــــــد

، "1وهنا يذكر السّياق أّن أحد أهلها حسم بشهادته يف هذا الّنزاع :" سيد قطبقال  
وّمسي قوله شهادة ألنّه ِيؤّول إىل إظهار احلق يف أثبات :" وقال صاحب تفسري التحرير والتنوير 

ا لو   -عليه الّسالم  -اعتداء يوسف  على سّيدته أو دحضه وهذا من القضاء بالقرينة البّينة ألّ
ت أمسكت ثوبه ألجل القبض عليه لعقابه لكان ذلك يف حال استقباله له إيّاها فإذا أراد كان

وال شّك . االنفالت منها ختّرق قميصه من قبل، وبالعكس إن كان إمساكه يف حال فرار وإعراض
أّن االستدالل بكيفية متزيق القميص نشأ عن ذكر امرأة العزيز وقوع متزيق القميص حتاول أن جتعله 

ا أمسكته لتعاقبه، ولوال ذلك ما خطر ببال الّشاهد أّن متزيقً  ّ ا وقع وإّال فمن أين علم حجة على أ
والظّاهر أّن الّشاهد كان يظن صدقها فأراد أن يقيم دليال على صدقها . الّشاهد متزيق القميص

  2." - عليه الّسالم  -فوقع عكس ذلك كرامة ليوسف

                                  
  . 1982املرجع السابق، ص-1
  . 257،ص 12حممد الطاهر ابن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، م -2
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السيا       

أخرب نبّيه ىل
وأن يوسف 
كون أركان الس

أة العزيز ل امر 

  .هادته 

 صدق امرأة

  $£ϑn= sù # u™u‘ s%
%ttΑ$s به،  

شاب به من

والذي رأى  
ع -  يوسف 

الّنساء؛ فضم
سياق هذه2
العناية اإلهلي 

هم يكتشفون

98.  
  . 258،ص

             

ىلالّله تعا  أنّ 
يدته بريئة  و

وعليه تكف ،

اهد من أهل

  . مصر

اإلدالء بشه 

 الّدليل على

  : "فسريه

ه ورمته  قذفت

ض هذا الش

: "  عاشور
 لديه براءة 
يه من كيد ا
2." احلواضر

أّن  - سّلم 
 الشاهد هاه

       
82رآن العظيم، ص
12حرير والتنوير،م

            

لسياق يفيد 
 ظّن أّن سيد
ام يوسف ل ا

شا: ِطـــــــــــــب

عزيز : ـــــــــــب

:ع الخطاب

إقامة : ــــــــــــد

ن كثري يف تفس

ا ف يما  وكذ

 لّطخت عرض

 الطاهر ابن
استبان وقد 

 اّدعاءها علي
نزيلهن منزلة
اهللا عليه وس
ماع لشهادة 

             
بن كثري،تفسري القرآ
عاشور، تفسري التح

:صل األول

 

 

لكّن الس
سف قد قّد

ا علقاطعً  الً 

المخاِط

املخاطَــــ

موضوع

القصـــــــ

قال ابن

دق يوسف 

لطخ الذي 
وقال حممد 1

زيز الحمالة، 
وم زوجه بأّن
ن صنفها بتنز

ى اصلّ - كرمي
فبعد السمذه،

             
إمساعيل بن عمر بن
حممد الطاهر ابن ع

الفص

يوس
دليال

صد

والل

".1

العز
بلو
من
الك
هذ

   
إ -1
2- 



 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

جن وما قبله

 زوجها من 
تكون أركان 

ßß# óÚ Ìôãr& 

آلية الكرمية 

عائلة العزيز 
، فما على 
يف؛ الذي 
ن طلب من 
 السياق يف 

آيات السجن

دويتأكّ هدها،
وعليه تك له، 

  . م قذفه 

ß™θãƒ#  :قع
سياق هذه ا

سيهّز مسعة ع
نبات القصر
 الطاهر العفي
العزيز إّال أن
تكون أركان

وأركانه في آ

 العزيز وشاه
امك  عن ا

وأمرها بعدم 

كتمان ما وقع

فس1." ألحد 

هذا اخلرب  نّ 
 نتانة يف جنب
ركة يوسف 

فما على ،ه
وعليه ت ئلة،

ق القرآني و

66 

 أرادته امرأة 
قوله كّفي ع

  . وسف

ف وكيدها له

ه الّسالم، بك

 فال تذكره 

أنّ  -  وسّلم 
فوح رائحته 
ك إّال مبشارك
تهرمته به امرأ
ى مسعة العا

السيا       

ملقادير ال مبا
 زوجه إال بق

 

ز من براءة يو

ا على يوسف

وسف، عليه

ألمر صفحا،

ّلى اهللا عليه 
 املدينة، وتف
ن يتأّتى ذلك
 وكذب ما ر
حته خوفا على

982 .  

             

ا دبّره رّب امل
طع مواجهة
  :ين كاآليت 

  . مصر 

  ه 

حتّقق العزيز 

زوجه اّدعاءها

ّمث قال آمرا ليو

 عن هذا األ

صّل- ه الكرمي
وزراء وكرباء
م سرّه، ولن
لبياض زيف
يطوي صفح

  

  .ز

       
2رآن العظيم، ص 

            

دير جتري مبا
كّنه مل يستط
 النص القرآين

عزيز : ـــــــــــب

امرأته: ـــــــــــب

:ع الخطاب

لوم زو: ــــدــــــــ

ّمث:" ن كثري 

اضرب: أي

رب نبّيهأخ ىل
ن عائالت 
صفحته وكتم
ضه الناصع ال
تم األمر، وي

:كاآليت رمية  

العزيز: ـــــــــــب

             
بن كثري،تفسري القرآ

:صل األول

 

 

املقا ألنّ ؛زيز
ءة يوسف؛لك
سياق يف هذا

املخاِطــــ

املخاطَــــ

موضوع

القصـــــــ

قال ابن

ô⎯ # x‹≈ yδ 4 

الّله تعادأّن 
ا من ني نظريا
زيز إّالطّي ص

عرضكشف 
سف أن يكت

الكر ذه اآلية 

املخاِطــــ

             
عمر بنإمساعيل بن 

الفص

العز
براء
الس

ô⎯ tã

يفيد
بني
العز
سيك
يوس
هذ

   
إ -1



 

 

 

جن وما قبله

قال    ∩

عليه  -ف 

آيات السجن

  .ه كتمانه

t⎦⎫Ï↔ ÏÛ$sƒ ø: ∩⊄®∪
امها يوسف  ا

∩⊄®    .  

وأركانه في آ

، وطلب منه

ÏMΖ z⎯ ÏΒ ƒ ø:$#

ي يف بها ،أ

t⎦⎫Ï↔ ÏÛ$sƒ ø:$# ®∪

ق القرآني و
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رمته به زوجه،

 ( Å7 ¯ΡÎ) Ζà2
ستغفارمن ذنب

ÏMΖà2 z⎯ ÏΒ $#

السيا       

 بإمهال ما رم

  .ة العائلة

“ Å7 Î7 /Ρx‹Ï9 (

ر زوجه باإلس

    Å7 ¯ΡÎ) 2

             

  .ف

أمر يوسف 

ظة على مسعة

 “ÌÏ øótGó™ $# uρ
وأمر:" تنوير

   1"  عليها

            

يوسف: ـــــــــــب

:ابع الخط

احملافظ: ــــــــــــد

4  :تعالى

ري التحرير والت

رأة واإلعتداء 

:صل األول

 

 

املخاطَــــ

موضوع

القصـــــــ

قال ت 

احب تفسري

باجلرأ - ّسالم 

 

الفص

صا

الّس



شيوع خبر امرأة العزيز في مصر وأحداث  : أوال
  يوسف في السجن

يوسف من السجن و رجوع إخوته  خروج  : ثانيا
  إليه بصحبة أخيه

معاتبة إخوة يوسف بعضهم بعضا  :ثالثا
  وإعطاؤهم قميصه ليشمه

دخول إخوته وأبويه عليه والحكم من  :رابعا
  القصص القرآني

 

 
 

 

 

   



 

 

 

 

 

 
 

بعد السجن 

 

 يوسف من 

ô‰s% $yγ x tóx© 

 £⎯ çλm; $\↔ s3 −G ãΒ 

£⎯ åκ u‰Ï‰ z⎯ ù=è%uρ 

 ÏμŠÏù ( ô‰s) s9 uρ 

⎯ t⎦⎪ÌÉó≈ ¢Á9 $# 

 ث الناس به،

وهو الوزير، 

سه، وتدعوه 

يف : أي  

 هذا املقطع 
مراودة امرأة 

ي آيات ما ب

ل في خروج

 

⎯ ⎯ Ïμ Å¡ø ¯Ρ ( s%
£⎯ ôNy‰tGôãr& uρ 

… ç z⎯ ÷è©Ü s%uρ ‰÷ƒ r&

“Ï% ©Í_ ¨ΖçFôϑä9
$ZΡθä3 u‹ s9 uρ z⎯ ÏiΒ

ر حىت حيّدث

مرأة العزيز، و

مها عن نفس

 &⎦⎫Î7 •Β ∩⊂⊃∪ 

 السياق يف 
خرب مأّن  -

ق وأركانه في

ة التي تتمّثل

  .الّسجن 

ßŠ Íρ $yγ9 tGsù ⎯ tã

ôM n=y™ ö‘& £⎯ Íκ ö s9 Î)

ÿ… çμ uΖ÷ƒ& çμ tΡ÷y9ø. r&

 £⎯ ä3 Ï9≡ x‹sù Ï% ©!$#

 £⎯ uΖyfó¡ãŠ s9 uρ
، وهي مصر

على ام كرن

حتاول غالم 

 ’ Îû 9≅≈ n=|Ê 

حيرب1."فسه 
عليه وسّلم 

السياق     
        

لمرحلة الثانية

ث يوسف في

  .نه

N Í“ƒ Í• yèø9 $# Íρ≡ tè?

M £⎯ ÏδÌõ3yϑÎ/ r&

£⎯ Íκ ö n= ( $¬Ηs>sù r& u‘

∩⊂⊇∪   ôM s9$s% 

ö≅ !$tΒ … çν ããΒ# u™ 

اع يف املدينة

كرباء، ينكوال

⎯ Ïμ¡ ( أي:

 $̄ΡÎ) $yγ1 ut∴ s9 

ا إيّاه عن نف
صّلى اهللا ع-

             
            

69 

ثم ال -سجن

ينة وأحداث

 وموقفها منه

Ïπ oΨƒÏ‰ ßNr& tøΒ$#

$¬Ηs>sù ôM yèÏϑy™

ÏM ól ã÷z$# n=tã

Ô7 n=tΒ ÒΟƒÌx. ∪
⎦⌡ öΝ ©9 ö≅ yèø tƒ

رأة العزيز شا

ساء األمراء 

$γ ⎯ tã Å¡ø ¯Ρ

$‰7 ãm (.. 

ا ها، ومراود
- نبّيه الكرمي

982 .  

             

ل يوسف الس

يز في المدين

زيز في مصر

×ο uθó¡ ’ Îû ‰yϑø9 $#

&⎦⎫Î7 •Β ∩⊂⊃∪   sù

$YΖŠ Åj3 Å™ M s9$s%uρ
÷β !# x‹≈ yδ ωÎ) 

zΝ |Á ÷ètF ( ⎦È⌡s9 uρ
رب يوسف وامر

Ïπ oΨ مثل نس

“ ßŠ Íρ≡ tè? yγ9 tGsù

 ôô‰s% $ yγxtó x© 

ن حّبها فتاه
أخرب  تعاىل

          

2قرآن العظيم، ص 

            

دخول - ألولى
  .شأنه

ر امرأة العزي

ر امرأة العزي

 * tΑ$s%uρ ó¡ÎΣ
$γ ’ Îû 9≅≈n=|Ê 

;ο y‰Ïn £⎯ åκ÷] ÏiΒ Å™

# x‹≈ yδ # ·|³ o0 βÎ)

⎯ Ïμ Å¡ø ¯ Fó™ $$sù

عاىل أّن خرب

×ο ’ Îû Ψƒ Ï‰yϑø9 $#

  : يها

ßNr& t Í“ƒÍ• yèø9 $#

  نفسها،

مننيعها هذا 
الّلهرآين أّن 

                      

بن كثري، تفسري الق

فصل الثاني

مة للمرحلة األ
سجن ورفعة ش

شيوع خبر:الً 

شيوع خبر -

 :ل تعالى

$‰7 ( $̄ΡÎ) $yγ1 ut∴ s9
ôM s?# ¨≅ ä. n≡ uρ

|·≈ ¬! $tΒ yδ
… çμ ›?Š uρ ⎯ tã  ¯Ρ

خيربتع "   ∩

 tΑ$s% uρ ×ο uθó¡ÎΣ
عنب ذلك علي

 tøΒ$#

إىل

صن
القر

                      

إمساعيل بن عمر ب

الف

تتمة
الس

أوال

1-

قال

7 ãm

u™ uρ
≈ ym

uρ≡ u‘

∩⊂⊄∪

ويع

     
1- 
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صبح فاكهة جمالس نساء وأيف املدينة كالّنار يف اهلشيم، طار العزيز ليوسف عن نفسه 
؛فقررت استضافتهّن لتقيم دليل هد امرأة العزيز بّدا من إمخاد نار الكرباء واألمراء، ومل جت

الرغبة وامليل إىل يوسف عليهن، وعليه تكون أركان السياق يف هذا املقطع القرآين  
  :كاآليت 

  .نساء أمراء وكرباء مصر: المخاِطـــــــــــــب

  .امرأة العزيز : المخاطَـــــــــــــب 

مراودة امرأة العزيز يوسف عن نفسه بني نساء األمراء والكرباء يف شيوع خرب : موضوع الخطاب
  . مصر

  .ءها بعرض يوسف عليهن فريين مجالهإغرا: القصـــــــــــــــــد

ويكشف السياق . ّال يف مثل هذه األوساطوهنا كذلك يقع ماالميكن وقوعه إ:" قال سيد قطب
يف تواجه نساء طبقتها مبكر كمكرهن وكيد عن مشهد من صنع تلك املرأة اجلريئة، اليت تعرف ك

ّ . دبة يف قصرهالقد أقامت هلن مأ...من كيدهن  . ّن كّن من نساء الطبقة الرّاقيةوندرك من هذا أ
ذه الوسائل الّنا. فهّن الّلوايت يدعني إىل املآدب يف القصور . عمة املظهروهّن الّلوايت يؤخذن 

ّن كّن يأكلن وهّن مّتكئات ّ . على الوسائد واحلشايا على عادة الّشرق يف ذلك الّزمان ويبدو أ
ويؤخذ من هذا أّن  - الطّعام  وآتت كّل واحدة منهّن سّكينا تستعملها يف. ّن هذا املّتكأفأعّدت هل

فإّن . وأّن الّرتف يف القصور كان عظيماارة املاديّة يف مصر كانت قد بلغت شأوا بعيدا،ضاحل
رة اض له قيمته يف تصوير الّرتف واحلكل قبل هذه اآلالف من الّسننياستعمال الّسكاكني يف األ



 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

بعد السجن 

 

ÏM s9 ól ã÷z$# 

وأعّدت هلّن 
ّكينا وما أن 
بهرن حلسنه 

 بأنّه فاعرتفن
تكون أركان 

 الطاهر ابن 

ّن يقطّعن  أ
 قطع قطعة 

ة تنزيه تقال 

ÒΟƒ  وهذه

  

ي آيات ما ب

s%uρ$ وسف

اخل ت و يال
ة منهّن سّك
فلّماٍ رأينه انب
فان أيديهن، 

رمي، وعليه تك

  . ر
.  

وقال حممد  

يهّن حيسنب أ
ه، حّىت كأنّه

وهي كلمة 

ωÎ) Ô7 n=tΒ Ìx.
  

ق وأركانه في

ّن بيو ،فاجأ

قد استضافتز
ت كّل واحدة
خرج عليهن ف

يسيل منّدم 
إّال ملك كر 

مراء واألكابر
.غب فيه منه

2."ودهشن 

ني على أيديه
لغة يف شّدته

  |·≈ ym ¬! 

# · ÷βÎ) !# x‹≈ yδ Î)

السياق     
        

شري الفاكهة 

قزوج العزيز  نّ 
طاب، وآتت
ج عليهّن،فخ
بهن إّال والّد

 هو تما إن

من نساء األم
فيما ترغمنها 

نت لطلعته،

رين الّسكاكني
ع جمازا للمبال

⎯zz  "ن ù=è%uρ 

  # x‹≈ yδ ·|³ o0
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للحم أو تقش

بأّن ّيه الكرمي
ام ما لّذ وط
سف أن خيرج
كني، فلم ينتب

، حت حسنه
 

   
ن م ى ضيفا
معليها وال يلو 

⎯ £⎯ åκ u‰ Ï‰÷ƒ r& 

هول، أي أجر
ق عليه القطع

 ظالل القرآن

tΒ$  ع الّله
198. 
198.  
  . 263، ص

             

ت بتقطيع الل

أخرب نبّي عاىل
فاكهة والّطعا
لبت من يوس
هّن بالّسكاكني

من شدة شرا
  : كاآليتين  

  .زيز
.عليه الّسالم

روج على باخل
ن حديثهن ع

… çμ tΡ z⎯ ÷è©Ü s% uρ
كان من الّذهو
 اجلرح، أطلق

ب كتاب يف 

لّدهشة بصنع
          

84،ص 12-18
84،ص 12-18

،12حرير والتنوير،م

            

هّن منشغالت

الّله تع ق أنّ 
 هلّن من الف
فهّن حّىت طل
فقطّعن أيديه
كون هذا بش
 النص القرآين

امرأة العز: ب
يوسف ع: ب

أمرته : طاب
ليكففن عن 

 ÿ… çμ uΖ÷ƒ r& u‘ ÷y9ø. r&

ّن كيع أيديه
 بالقطع هو 

قال صاحب 3

 تعبريا عن ال
                      

،ج4الل القرآن،م
،ج4الل القرآن،م

عاشور،تفسري التح

فصل الثاني

وبينما ه. ّديّة

£⎯ Íκ ö n ( "1   

صّور لنا السيا
كئا،وقّدمت

مسن يف ترفه
اء طلعته، فق
ينبغي أن يك

يف هذاسياق 
لمخاِطـــــــــــــب
لمخاطَـــــــــــــب
موضوع الخط
:لقصـــــــــــــــــد

      $¬Ηs>sù 

وتقطي:"شور 
واكه، وأريد 

3."ن حلم اليد

املوضع  هذا
                      

سيد قطب، يف ظال
سيد قطب، يف ظال
حممد الطاهر ابن ع

الف

املاد

 n=tã

يص
مّتك
انغم
ا و
ماين
الس
ا  
ا  
م  
ا  

   

عاش
الفو

من

يف 
     

1- 
2- 
3- 



 
 
 
 
 

 

 

 

بعد السجن 

 

 هنا يفيدأّن 
نب بالّذهول 
لئّال يلومنها 
ت واعرتفت 
كون أركان 

هر والّدهش 

ة منها ببقّية 

ا أي  اأصا

   

ي آيات ما ب

السياق 1..."
ن أصنب ّ ج، إ
ّجة عليهّن، 
هلا، فتبّجحت
ها، وعليه تك

 منه من البه

وهو إباحة 

ن من قبله ما

ق وأركانه في

.لك الّزمان 
حرج مام أمر

ريد إقامة احلج
هن عذهلن هل

رضخ لرغبتهي

ن ماذا لقينت

  :ة كاآليت 

⎯ tã ⎯ ÏμÅ¡ø ¯Ρ 

ن  وقد أصا

السياق     
        

يف ذ لتوحيد
ا أم ت ضيفا
ل بساطة تري
 افتّكت منه
رب إن مل ي

انظرنف   ) 

 اآلية الكرمية

.  
  .ا يوسف

(ô ‰ … çμ ›?Š uρ≡ u‘ tã

يهن عذرها 
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من ديانات ا
العزيزوضعت
ا بكل ّ ّخاذ، إ
بالفعل لقد 
ّسجن والعقاب

©Í_ ¨ΖçFôϑ9 ÏμŠ Ïù (

يف هذهسياق 

.كابر واألمراء
هن يف مراود

":  (ô ô‰ s) s9 uρ
وضحت لدي

             

سّرب شيء م
امرأة بأّن  مي

ّخاأل يوسف 
 يوسف، و
دة إيّاه بالّس

  .مرأة العزيز
  .ز

  .وسف
  .ودهشن

£⎯ ä3 “Ï% ©!$# ϑä9
ون أركان السي

  .ز
ن نساء األك
 على حديثهن

  .ن هلا

ري روح املعاين

ّن احلّجة وأو

          

            

على تس...  
رب نبّيه الكرمي

ومجال  حسن
 صنيعها مع
وّعدة ومهّدد

:  
ضيفات ام: 
امرأة العزيز: 
يو تنزيه: اب

نت لطلعته و

ôôM s9$s% ä3 Ï9≡x‹sù

كوتوعليه   
امرأة العزيز: 
ا منض:  يفا
مهن لو : اب

نتزاع عذرهن

احب تفسري

اقامت عليهن

                      

 . 1984ص 

فصل الثاني

عبريات دليل 
أخرب ه تعاىل
من حّدهشة 

ة أخرى يف 
ا له،متو ود
:سياق كاآليت
:مخاِطـــــــــــــب
:مخاطَـــــــــــــب
ضوع الخطا
: صـــــــــــــــــد

        s%
واإلعجاب
:مخاِطـــــــــــــب
:مخاطَـــــــــــــب
ضوع الخطا

ان: ــــــــــدصـــــــ

قال صا

رها بعد أن 

                      

املرجع السابق، ص

الف

التع
الّله
والد
مرّة
مبراو
الس
الم
الم
موض
القص

الم
الم
موض
القص

سّر

     
1- 



 

 

 
 
 
 

بعد السجن 

 

صمة ومتّسك 

ال صاحب 

واستشماخا 
 مبسمع منه 
 عليه وسّلم 
ه لتاثّر عليه 

©Íh_ £⎯ èδy‰ø‹ x. 

£⎯ 4 … çμ ¯ΡÎ) uθèδ 

∩⊂    

بد الغفار، املكتبة 

ي آيات ما ب

ي طلب العص

t⎦⎪ ∩⊂⊄∪ قا

حّبها إياه، و
 قالت ذلك 

صّلى اهللا -مي
ّدده وخت يفه 

 ô∃ÎóÇs? ©Íh_ tã

çμ ÷Ζtã £⎯ èδy‰ø‹ x.
4©®Lym &⎦⎫Ïm ⊂∈∪

د بن سراج عبن فؤا

ق وأركانه في

أي: ن عطية

z⎯ ÏiΒ ⎪ÌÉó≈ ¢Á9 $#

رحيا بفرط ح
لتوكيد، وقد 
رب نبّيه الكرمي

راحت لك 
  :كاآليت ة  

© Ïμø‹ s9 Î) ( ωÎ) uρ
… ç t∃u|Çsù tã

… çμ ¨ΖãΨ àfó¡uŠ ym

أبو عبد الرمحان:تح

السياق     
        

zzΝ ( قال ابن

£⎯ $ZΡθä3u‹ s9 uρ ÏiΒ
 مراودته تصر
سجنه بنوين ال

أخرب لّله تعاىل
ولذ ، املراودة

 اآلية الكرمية

 .  
ا ش   .هو

$ϑ û©Í_ tΡθãã ô‰tƒ
z> … çμ s9 çμ š/ u‘

(# ãρ ÏM≈ tƒ Fψ $# uŠ s9

م والسبع املثاين، تح
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 zΝ |Á ÷ètFó™ $$ sù

… çν £⎯ uΖyfó¡ãŠ s9
صممة على 

ت حصول سج
الأّن  الكرمية 

ا بطلبها يف 
يف هذهسياق 

يفه بالسجن 
ى وينصاع لش

 

= ym ¥’ n<Î) £ϑÏΒ
∩   $yftFó™ $$sù

⎯ Ï‰÷èt/ $tΒ ãρr& u‘

فسري القرآن العظيم

  . 264،ص

             

 نت ومسعنت

ö≅ yè !$tΒ ããΒ# u™
ومل تزل مص
رها، فأّكدت

هذه اآلية يف 
لعزيزومتّسكها
ون أركان الس

  .ز

يوسف وختوي
نها مرة أخرى

  ي الّسجن

 ß⎯ôfÅb¡9 $# ymr&

t⎦⎫Î=Îγ≈ pg ø: ∩⊂⊂∪
 # y‰t/ Μ çλm; .⎯ ÏiΒ

          

، روح املعاين يف تف
  . 318ص 

12حرير والتنوير،م

            

ه حسبما قلنت

1  

⎦È⌡s9 uρ öΝ ©9 yèø tƒ
: " والتنوير

 اليعصي أمر
يد السياق يف
عّنت امرأة الع
، وعليه تكو

امرأة العزيز: 
  يوسف : 
ديد ي: اب

لئالّ يتمّنع منه

ث يوسف في

 tΑ$s% Éb>u‘ 

⎯ ä. r& uρ z⎯ ÏiΒ g ø:$#

ÞΟ ∩⊂⊆∪   ¢Ο èO 

                      

يد حممود االلوسي
ص، 12، ج7صر، م

عاشور، تفسري التح

فصل الثاني

ّله لقد راودته

1."وعصاين  

uρ:ىل تعال
سري التحرير

تها، وأن ظم
يفي 2."هابا له

مدى تع عن 
صاع لرغبتها

مخاِطــــــــــــــب
:مخاطَـــــــــــــب
ضوع الخطا
لئ: صــــــــــــــــــد

أحـــــــــــــــداث - 

: ل تعالى

Ü= ô¹ £⎯ Íκ ö s9 Î) uρ
ßì‹ Ïϑ¡¡ ΟŠ Î=yèø9 $#

                      

شهاب الدين السي 
يقية، القاهرة، مصر
حممد الطاهر ابن ع

الف

والّل

ا 

قال

تفس
بعظ
اره
- 
ينصف

الم
الم
موض
القص

2-

قال

ô¹r&

¡¡9 $#

     
1- 

التوفي
2- 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

بعد السجن 

 

اهر أنّه ظّ فال
... اتأمره به

بالّسجن يف 
وصرف  :" ال

 خالئلها يف 
ئر اخلالصة، 
صل لتحقيق 

قال ابن  ∩

إىل مّدة، : 
م . هته ّ فكأ

سجنوه على 
عزيز  إنّ  - 

ا ميّثل  أيض
 مبثابة اخللوة 

ي آيات ما ب

 شاهدهم، 
 أن يفعل ما
شاء الّرضى ب
رحديثه قائال
ها وال لكيد 
ليم بالّضمائر
 بضمري الفص

4©®L &⎦⎫Ïm ∩⊂∈∪
ىل حني، أي
اهيف عفته ونز 

م س ّ سه، وأ
 عليه وسّلم 

وهذا سجنه
ن ليكون له 

  :كاآليت   

ق وأركانه في

ربّه الذي هو
سا هلن من 
عمل يف إنشا
خ ابن عاشور
خدع لكيدها
 اإلجابة وعل
ه، وتأكيده 

… çμ ¨ΖãΨ àfó¡ ©®Lym

 يسجنونه إىل
لى صدقه يف
ودها عن نفس

صّلى اهللا -مي
ك بسوذلظار 

ختار السجن
 اآلية الكرمية 

السياق     
        

الم مناجاة لر
 ملئهن تأييس
 باملرأة مستعم
واصل الشيخ
صمة فلم ينخ
 ألنّه سريع
الّله ملن محد

 ÏM≈ tƒ Fψ $# ó¡uŠ s9
م  ّ ما رأوه أ

عل -ي األدّلة
ا أّن هذا راو

نبّيه الكرميالى
ءه عن األنظ
ه كيدهن فاخ

يف هذه ياق 
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وهذا الكال "
 جهر به يف
 االستمتاع 

ّمث يو1. "مه 
ّبته على العص
 بدون مهلة

مسع ا:  يقال

Ï‰÷è $tΒ (# ãρr& u‘ $

 املصلحة فيم
وهي -يات 

حلديث إيهاما
الّله تعا خيرب 

إخفاك قّرر 
 يصرف عنه
ن أركان السي

.  

  . 265، ص 

983 .  

             

: بن عاشور
وحيتمل انّه  

ّب إليه من
د عن حمارمه
وذلك بأن ثّب
جاب دعاءه
ة املطلوب، 

# Μ çλm; .⎯ ÏiΒ èt/

ظهر هلم من 
 وظهرت اآلي
وه ملّا شاع احل
 نص القرآين

لذلك ؛لعائلة
يوسف؛ بأن

وعليه تكون ،

  .ليه

-حانه وتعاىل

          

،12حرير والتنوير،م

3العظيم،ص  قرآن

            

مد الطاهر ا
 .ل يف نفسه

 الّسجن أحب
عاىل والتباعد

وصرف أثره، 
أي أج ... 

إجابةمل يف 

   ¢Ο èO y‰t/

ّمث ظه:  تعاىل
عرفوا براءتّه، 

إّمنا سجنو -
سياق هذا الن
على مسعة الع
ي عاىل لدعاء

ا إىل خالقه،

يوسف علي: 

سبح-الّله : 

                      

عاشور،تفسري التح
  . 267ص 

بن كثري، تفسري الق

فصل الثاني

قال حمم
ل هذا القول
إلخبار بأّن 
ضات الّله تع
دهن عنه ص
ضيق األوقات
ّسمع مستعم

 2 ."ك املعىن

يقول : " ري
لك بعدما ع

-والّله أعلم  
س يف. 3"ك 
عخاف صر 

تجابة اهللا تع
يت يتقّرب فيها

مخاِطــــــــــــــب

:مخاطَـــــــــــــب

                      

حممد الطاهر ابن ع
املصدر نفسه، ص
إمساعيل بن عمر ب

الف

قال
فاإل
مرض
كيد
أض
فالس

ذلك

كثري
وذل
- 

ذلك
مص
است
اليت

الم

الم

     
1- 
2- 
3- 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

بعد السجن 

 

كن الّسجن 

tΑ$s%ρ ãyzFψ $# 

t⎦⎫ÏΖÅ¡ósßϑø9 

وكان سبب 

: " د قطب
، فوّجه إليه 
ه للعمل يف 
لسياق هذا  
.  رؤيا رأياها

 يف 2. "لوك
كان متّميزا  

نسا أء فاست
التايل تكون 

ي آيات ما ب

الئلها ؛ وليك

çÅÇ # \ôϑyz ( %uρ
š1 t z⎯ ÏΒ $#

و...  خّبازه 
وقال سيد 1

حه وإحسانه،
 الطالع مثله

خيتصر ا..  
ّصان عليه ق

 والذّكر والّسل
 أّن يوسف-

 من الّسجنا
ا رآياها، وبا

ق وأركانه في

رأة العزيز وخال

þ’ û©Í_1 u‘ r& ÅÇôãr&

ÿ⎯ Ï&Î#ƒ Íρ ( $̄ΡÎ) ttΡ
ك، واآلخر 

. "ه وشرابه
ر من صالح
ساقهم سوء

 يف الّسجن 
 إليه، فهما يق
سان العبادة 
-عليه وسّلم
 انتباه فتيان
ف تعبري رؤيا

السياق     
        

 عنه كيد امرأ

  .ه

!$yϑèδß‰tn þ’ ÎoΤ Î)
çμ ÷Ζ ( $uΖø⁄ Îm; tΡ ù'tGÎ/

ساقي امللكمها 

مسّه يف طعامه
ن، وما ظهر

ممن س كثريون
م ، فألقى 
 فتيان أنسا 

وإحسّصالح 
صّلى اهللا ع-

بلذلك جل
لبا من يوسف
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 بأن يصرف 

 جتاوز حمارمه

Èβ$u‹ tF ( tΑ$s% r&

ã≅ ä. çö ©Ü9 $# ÷ΖÏΒ
كان أحدمها 

متاآل على ّمس
ف يف الّسجن
، وفيهم الك
 نزوة عارضة،
 وعلى جواره

بة والصن الطّي
نبّيه الكرمي  

 الّسجن ؛ فل
ك وخّبازه طل

  :آليت 

19 ،1988.  

             

 يوسف ربّه 
ن   .غبا

ّله خوفا من 

çμ z⎯ ôfÅb¡9 $# tFsù

©Å› # Z”ö9äz ä. ù's?

: قال قتادة 

ما ّ مت وّهم أ
ن أمر يوسف
ة املساجني،
ب عليهم يف 
 يف الّسجن 
وّمسانه فيه من

الّله تعاىل خيرب 
خالقه داخل 
 ساقي امللك

كاآل   الكرمية

  .ك وخّبازه
 

          

987، ص1-18

            

يناجي : اب
االنصياع لرغ

لّلجوء إىل الّل

Ÿ Ÿ≅ yzyŠ uρ μ yètΒ
ã≅ Ïϑ s− öθsù Å› ù& u‘

:"  ابن كثري

 إيّامها أنّه تو
ق ماكان من
ه موضع ثقة
شية، قغضب
شهد يوسف
عبريها، ملا يتو

خي ية الكرمية
ه وحسن أخ

 ّ ما، يقال أ
يف هذه اآلية

ساقي امللك: 
  .يوسف : 

                      

  . 983ص
2،ج4ل القرآن،م

فصل الثاني

ضوع الخطا
ّب إليه من ا

ا: صــــــــــــــــــد

 :ل تعالى

þ’ û©Í_1 u‘ r& Ïϑômr&

قال     ∩

س امللك، 
خيتصر السّياق
نظار، وجعله
صر أو احلاش
ه ليعرض مش
طلبان إليه تع

هذه اآلي اق
سلوكه وعبادته
ه وتقرّبا منه،
يف ان السياق

:مخاِطـــــــــــــب
:مخاطَـــــــــــــب

                      

املصدر نفسه، ص
سيد قطب،يف ظالل

الف

موض
أحب

القص

قال

þ’ ÎoΤ Î)
∩⊂∉∪
حبس
وخي
األن
القص
كله
ويط
سيا
بسل
إليه
أركا

الم
الم

     
1- 
س-2



  

 
 
 
 
 

 

 
 

بعد السجن 

 

β $yϑä3 u‹ Ï?ù'tƒ 4 

tβρãÏ≈ ∩⊂∠∪ 

 ⎯ ÏΒ &™ó©x« 4 

 Ä©t< Ås9 |Á≈ tƒ 

 ÿ⎯ Ïμ ÏΡρßŠ HωÎ) 

¬! 4 ttΒr& ωr& 

ليه ومالزمة 
ح مع الوعد 
م املساجني 
هل املدينة، 
ن نشأ فيهم 

أراد بذلك 

لعرب وأراد 
يقول  1."زاء

ي آيات ما ب

⎯ Ï&Î# Ÿ≅ ö6 s% βr&

Íο tÅzFψ öΝ èδ ≈ x.
x8 Îô³ Σ «!$$Î/

tβρãä3 ∩⊂∇∪   

tβρß‰ç7 ÷è ⎯ ÏΒ
ãΝ õ3 ß⇔ ø9 $# ωÎ) ¬

χ ∩⊆⊃∪    

 إقباهلما عل
ميان الّصحيح
 إحظار طعا
 وترك ملة أه

عانيني الذينكن

tβρ ∩⊂∠∪  

 مثل كّفار ا
األرواح واجلز

ق وأركانه في

$yϑä3 è? #ƒ Íρù'tGÎ/

«! Ν èδuρ Fψ $$Î/

šχ !$uΖs9 βr& 

Ä¨$Ζ Ÿω ä3 ô±o„
 ∩⊂®∪   $tΒ ès?

?⎯≈ sÜ ù= ß™ 4 ÈβÎ) $#

 šχθßϑn=ôètƒ

 أن يفرتص
ما إىل اإلمي

وهو وقت  
 بتوحيد الّله
مايشمل الكن

 ööΝ èδ ρãÏ≈ x.
رون البعث 

عث ثبتون ب

السياق     
        

ÿ⎯ Ïμ ÏΡ ωÎ) è?ù'¬6 tΡ
tβθãΖÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/

z> 4 $tΒ šχ% x.
⎯ usY ò2r& $̈Ζ9 $#

ß‰Ïn â‘$£γ s) ø9 $# 

ª! $pκ Í5 ⎯ ÏΒ ß™

uY Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω 

ذا اجلواب
 ذلك دعو
. معلوما هلم

ذلك املكان 
ؤمنون بالّله م

ل يف قوله 

م كانوا ينكر
انوا يث فقد ك

2 .  
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×Π$yèsÛ ÏΡ$s%y—öè?

s'©#ÏΒ 7Θöθ s% ω ãƒ
t,≈ ys >θà) ÷ètƒ uρ

Ä¨$ ¨Ζ £⎯ Å3≈ s9 uρ
ÏΘ ª!$# n≡ uθø9 $#

Ν !$̈Β tΑ t“Ρr& !$#

£⎯ Å3≈ s9 usY ò2r&

أراد : " ر
يا فيدمج يف

وقتا ل لذلك
ه انفرد يف ذ
وم الذين اليؤ

ضمري الفصل

م انيون؛ ألّ
انوا مشركني 

272، 270،ص 

             

 .ؤيامها عليه
  .ا 

 $yϑä3‹Ï?ù' tƒ Û

 ’ ÎoΤ Î) àM ø. ts? ÏΒ
zΟŠ Ïδ ysó™ Î) uρ
$uΖøŠ ’ n?tã uρ ¨Ζ9 $#

šχ îö yz r&

 Ν à2äτ!$t/# u™uρ
ß⎦⎪ ãΝÍh‹ s) ø9 $# s9 uρ

 ابن عاشور
ن تعبريه الّرؤي
بعيد، وجعل
ة الّله به أنّه

وأراد بالقو.. 

وزيادة ض.. 

 وهم الكنعا
قبط وإن كا

          

12حرير والتنوير،م

            

قّصا رؤ: اب
اأويل رؤيا مه

 t Α$s% Ÿω
©Í_ yϑ̄=tæ þ’ În1u‘ 4 

ü“Ï™!$t/# u™ ≡ tö/ Î)

È≅ ôÒ «!$# øŠ n=tã

Ò> χθè% Ìhx tG•Β
!$yδθßϑ óΟ çFΡr& 

çν 4 y7 Ï9≡ sŒ Ïe$!$#

حممد الطاهر
ذ مها يرتقبان
رؤيامها غري ب
 سبب عناية

..ره هلديهم 

.شّب فيهم

منهم بذلك
لقبط ألّن الق

                      

عاشور، تفسري التح

فصل الثاني

ضوع الخطا
تأ: صـــــــــــــــــد

 : ل تعالى

$yϑä3 Ï9 $£ϑÏΒ tæ

àM ÷èt7 ¨? s'©#ÏΒ u™
šÏ9 ⎯ ÏΒ Òsù

Ç⎯ ôfÅb¡ $t/ ö‘ r& u™
[™!$yϑ™ ϑçGøŠ £ϑy™

(# ÿρß‰ç7 HωÎ) $−ƒ Î)

قال حم
ديث معه إذ

يعّرب هلما ر ه
فأخرب بأّن. 

راد الّله اختيار

قبط الذين 

قوم م صيص
لك إخراج ال

                      

حممد الطاهر ابن ع

الف

موض
القص

قال

Ï9≡ sŒ

¨?$# uρ
Ï9≡ sŒ

Åb¡9 $#

ó™ r&

7 ÷ès?

احلد
بأنّه
...
فأر

والق

ختص
بذل
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بعد السجن 

 

و  يق الكفر

لبيهما أكثر 
مها واعتقاد 

∩⊂   $tΒ 

 $pκ Í5 ⎯ ÏΒ 

£⎯ Å3 usY ò2r& 

ت القليلة 

ا كّل  هّز 

إنّه   ⊃∩

دخل إىل 
قضية 

 سؤال 

ا ففيم إذن 
 هو الّله 

ي آيات ما ب

هجرت طري 

".1  

يتوّغل يف قل
ساد اعتقادمه

ß‰ â‘$£γ s) ø9 $# ⊂®∪
!$̈Β tΑ t“Ρr& ª!$# 

ß⎦ ãΝ Íh‹ s) ø9 $# Å3≈ s9 uρ
ذه الكلمات

كما ه. قيدة

ß‰ â‘$£γ s) ø9 $# ⊂®∪
ل من هذا املد
قإّمنا يعرضها 

وهو   ∪®⊃∩

ف إهلا واحدا
ويتبع شرعه 

ق وأركانه في

z> 4 .يقول :

"يهم أمجعني 

ّمث ي ذر ولني
شف عن فس

Θ ª!$# ß‰Ïn≡ uθø9 $#

Ν à2äτ!$t/# ¨Β
 y7 Ï9≡ sŒ ß⎦⎪Ïe$!$#

 - ه الّسالم 

ات هذه العق

Θ ª!$# ß‰Ïn≡ uθø9 $#

نسة، ليدخل
عوة مباشرة، إ

ß‰Ïn â‘$£γ s) ø9 $# ∪
 الفطرة تعرف
 ويطاع أمره و

السياق     
        

t,≈ z>θà) ÷ètƒ uρ
 وسالمه عليه

خطوة يف حذ
كامال، ويكش

  .يه 

šχ îö yz ÏΘr&

!$yδθ óΟ çFΡr& u™uρ
(# ÿρ HωÎ) çν$−ƒ Î) 4 

عليه-وسف 

ن، وكّل مقّوما
   .دا عنيفا

šχ îö yz ÏΘr&

ه الّصفة املؤنس
ومها إليها دع

ÏΘ ª!$# Ïn≡ uθø9 $#

إّن.. شديدا 
ون ربّا يعبد 
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zΟŠ Ïδ ≈ ysó™ Î) uρ
صلوات الّله 

وخطوة خط. 
 إفصاحا كا
ي يعيشون في

Ò> šχθè% Ìhx tG•Β
[™! θßϑçGøŠ £ϑy™

ttΒ ωr& ß‰ç7 ÷è s?

لقد رسم يو

مل هذا الّدين
ّية هزّا شديد

Ò> šχθè% Ìhx tG•Β
ب إليهما هذه

وهو اليدعو 

šχ îö yz Θr&

ويهّزها هزّا ش
ستحق أن يكو

98 .  

             

ü“Ï™!$t/# u™ δ≡ tö/ Î)

ء املرسلني، 

..ل لطيف 
دته ودعوته
ع الّنكد الذي

Ç⎯ ôf Ò>$t/ ö‘ r& u™
ÿ⎯ HωÎ) !$yϑó™ r&

ãΝ ωÎ) ¬! 4 tΒr&

šχ ∩⊆⊃∪  

رية، كّل معا
غوت واجلاهلّي

Ç⎯ ôf Ò>$t/ ö‘ r& u™
ني، ويتحّبب
.سم العقيدة 

Ò> χθè% Ìhx tG•Β
 يف أعماقها 
إّن الذي يس

          

84رآن العظيم، ص

            

àM ÷èt7 ¨? s'©#ÏΒ u™
ت طريق هؤال

مدخل: "طب
ح عن عقيد
د ذلك الواقع

Ä©t< Ås9Á fÅb¡9 $#

tβρ ⎯ ÏΒ Ïμ ÏΡρßŠ

?⎯ 4 ÈβÎ) Ν õ3 ß⇔ ø9 $#

¨ Ÿω χθßϑn=ôètƒ
ة احلامسة املنري
لّشرك والطاغ

Ä©t< Ås9Á fÅb¡9 $#

منهما صاحبني
 الّدعوة وجس

/t$ عية  ö‘ r& u™
على الفطرة 
إ.. ألرباب ؟

                      

بن كثري،تفسري القر

فصل الثاني

#$?¨ ن كثري  uρ
ّشرك وسلكت

قول سيد قط
كثر، ويفصح
مهما، وفساد

 |Á≈ tƒ
ρß‰ç7 ÷ès?

⎯≈ sÜ ù=ß™
Ä¨$̈Ζ9 $#

الّناصعة
قوائم ال

 |Á≈ tƒ
يتخذ م
صلب 

موضوع

يهجم 
تعّدد األ

                      

إمساعيل بن عمر ب

الف

ابن

الّش

يق 
فأك
قوم

     
1- 



 
 
  
 

 

 

 

بعد السجن 

 

Ν à2äτ!$t/# 

 من غري 

ت من 

ّلى اهللا عليه 
ك ممرّا إىل 
شرك والوثنية 
 الّله ليطّهر 

ãyz Ü= n=óÁ ãŠ sù 

لسّيئ تلطفا 
  . له

يشري  2."له 

 يوسفّن بأ 

ي آيات ما ب

!$yδ óΟ çFΡr& # u™ uρ
من البشر أم 

ليست -ر الّله 

صّلى-ه الكرمي
جعل من ذلك
 من آهلة الش
ميان وتوحيد

  : كاآليت 

  .ه 

 ( $̈Βr& uρ yzFψ $#

حب املصري ال
ي وهبه الّله 

كما قضاه الّله

- ليه وسّلم 

ق وأركانه في

[™! δθßϑçGøŠ £ϑy™

سواء كانت م

ملسّخرة بأمر
  1."ر

أخرب نبّيهىل 
؛ ليجازه إليه

حد دون غريه
 يغمرها اإلمي
قطع القرآين ك

 وحدانية الّله
   

… çμ −/ u‘ # \ôϑyz(

Èβ ∩⊆⊇∪      

من هو صاحب
العلم الذيمن 

 فهو كائن ك

صّلى اهللا عل

السياق     
        

ÿ⎯ HωÎ) !$yϑó™ r&

س - األرباب 

وى الكونية امل
الواحد القّها
ج أّن اهللا تعاىل

وخّبا  امللك
لّله الواحدية 
ومضاتّ.صر

ق يف هذا املق

وخّبازه حول 
. توحيد الّله

$yϑ ’ Å+ ó¡uŠ sù u‘

Ïμ Èβ$u‹ ÏGø tGó¡n@

ب البشرى ومن
األمر واثقا م

وانتهى ∪⊆⊇∩

ص- نبّيه الكرمي
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tβρ ⎯ ÏΒ ⎯ Ïμ ÏΡρßŠ

إّن هذه ا  

ملالئكة والقو
كون إالّ لّله 
قرآين نستنتج
ئناس ساقي
 بفيض العبود
يف ذلك العص
ياق أركان الس

ساقي امللك و
ك وخّبازه إىل

 !$̈Βr& yϑä. ß‰ tn r&

ãøΒ “Ï% ©!$# μŠ Ïù

 هو صاحب
ه أّكد هلما ا

Èβ$u‹ ÏGø tGó¡ ∪
أخرب ن تعاىل

198 ،1990 .  
1992 .  

             

 $tΒ ρß‰ç7 ÷ès?

⎯ ?⎯≈sÜ ù=ß™ 

والّشياطني وامل
كفالرّبوبية الت
ذا املقطع الق

فرصة استئز 
 إميانية تشّع 
ب الّناس يف
وعليه تكون 

  .ازهك وخبّ 
وسف مع س
 ساقي امللك

©< Ç⎯ ôfÅb¡9 $# 

⎯ 4 z©ÅÓè% F{ $#

ومل يعني من 
والّسوء ولكّنه

 “Ï% ©!$# ÏμŠ Ïù ¡n@

الّله تآين أّن 
          

89ص ،12-18
2، ص  12-18

            

 ... القّهار

tΑ ª!$# $pκ Í5 ⎯ ÏΒ
من األرواح و

... يف شئ 
ل سياق هذ

انتهزيوسف 
هلماومضات 
 قلوب أغلب
ران الشرك، و

  .يوسف: 
ساقي امللك: 
حوار يو: اب

دعوة يوسف
  ©t< Ås9 |Á≈ tƒ

çö ⎯ ÏΒ ⎯ Ïμ Å™ ù& §‘

و":يد قطب 
جهة بالشّر و

z©ÅÓè% ãøΒF{ $# 

ا النص القرآ
                      

،ج4الل القرآن،م
،ج4الل القرآن،م

فصل الثاني

الواحد 

!$̈Β Α t“Ρr&

البشر م
الرّبوبية 
من خال

ي إنّ  - سّلم 
هل الً رسِ يهمامُ 

م يت تتعّلق 
يهما من أدر
:مخاِطـــــــــــــب

:ـــــبمخاطَــــــــ
ضوع الخطا
د: صـــــــــــــــــــد
 :ل تعالى

ã≅ à2ù' ö ©Ü9 $#

قال سي
حتّرجا من املواج

    è%
سياق يف هذا
                      

سيد قطب، يف ظال
سيد قطب، يف ظال

الف

وس
قلبي
اليت
قلبي
الم
الم
موض
القص
قال

ù' tFsù

وحت

الس
     

1- 
2- 



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

بعد السجن 

 

السياق يف  

çμ ß⎯≈sÜ ø‹ ¤±9 $# 

وهنا يسقط 
ظّن يوسف 
 ذكر ربّه يف 

ß⎯≈ sÜ tò2ÏŒ 

وقد . وسف

ه ضاء حاجت
هذه يف  اق
من ساقي ب 

؛ لكّن الّله 
؛  االجتماع

ي آيات ما ب

أركان  تكون

š çμ9 |¡Σr'sù

و... كمك 
ولكن الذي ظ
سف، ونسي 

ççμ9 |¡Σ sÜ ø‹ ¤±9 $#

عائد على يو

فلم جيعل قض
السيا حّدثت

طلب يوسف
قضّية سجنه
كانته ومركزه

ق وأركانه في

وعليه رؤيامها،

  .هلما

’ ÎΤ y‰Ψ Ïã šÎn/ u‘

 سيدك وحاك
و... وسف 

ي لّقنه له يوس

Σr'sù¡. ره كّله

ري يف لبث ع

ببه وحده، ف
يت1".وإكرامه 

يو إنّ  -سّلم 
ليتحّرى يف ق

نت مكما كا

السياق     
        

عّرب هلما رؤ؛ 

عن سؤاهل ازه

$yϑ ’ ÎΤ öà2øŒ $#

   

حقيقيت عند
 على أّوله يو
الّدرس الذي

يوسف وأمره

مري األخريض

ستمسك بسب
ن اصطفائه و
 اهللا عليه وس

ند امللك ل ع
ممه خملوقّي 
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؛خّبازهمللك و 

ي امللك وخبا

… 8l$tΡ ϑßγ ÷Ψ ÏiΒ
t⎦⎫ÏΖÅ™ ∩⊆⊄∪   

يل ووضعي وح
ر قد قضي 
ك أنّه نسي ا

يها، فنسي 

والض   ∪⊅⊇∩ 

ب كّلها ويس
كان هذا من

صّلى-لكرمي
 الّتوّسط له 

بأّي يوسف 

1992 .  

             

 مع ساقي امل
  
 

  .ك وخّبازه
يوسف ساقي

  .مها

“ £⎯ sß … çμ ¯Ρr&

Ç⎯ ôf¡ yì ôÒ Î/ Å™

اذكر حايل" 
ق، وأّن األمر
الوصّية، ذلك

 وقد عاد إلي

yì ôÒ t⎦⎫ÏΖÅ™ 

قطع األسباب
وك. بط بعبد

أخرب نبّيه ال 
من الّسجن 

أمر ن يتعّلق

          

2، ص  12-18

            

ار إمياين حو 
 :آين كاآليت 

  .يوسف : 
ساقي امللك: 
إجابة ي: اب

عبري رؤيـــــــــــا مه

ttΑ$s%uρ “Ï% ©#Ï9
y] Î7 n= ’ Îû Åb¡9 $#

":يد قطب 
ويل قد حتّقق
عال مل ينّفذ 

ا  صروملهيا

’ Ç⎯ ôfÅb¡9 $# Ò Î/

ّلمه كيف يق
وال سبب يرتب

الّله تعاىلّن 
ّن أنّه ناج م
 مل يرض أن

                      

،ج4الل القرآن،م

فصل الثاني

دخل يف ماد
ذا النص القرآ
:مخاِطـــــــــــــب
:مخاطَـــــــــــــب
ضوع الخطا
تع: صـــــــــــــــــد

: ل تعالى

tò2 ⎯ Ïμ În/ u‘ =sù

قال سي
الـّتأسّياق أّن 

 ناج فنجا فع

محة حياة القص

⎯ Ïμ y] Î7 n=sù ’ Îû

ء ربّه أن يعّل
ى يد عبد و

أنبية الكرمية 
ك الذي ظن
حانه وتعاىل

                      

سيد قطب، يف ظال

الف

بعد
هذ
الم
الم
موض
القص

قال

2ÏŒ

الس
أنّه

زمح

μ În/ u‘

شا
على
اآلي

امللك
سبح
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بعد السجن 

 

لكي يبقى ؛
 :رمية كاآليت

ى يف قضية 

Ô∃$ yì ö7 y™ uρ 

šχρ ∩⊆⊂∪ 

روج يوسف 
وتعّجب من 
ى، وسأهلم 

الط اقتضت 

صحيحة من 

 الّله تعاىلّن 
جمع كهنته 

ي آيات ما ب

سف للملك
ذه اآلية الكر

ّحص ويتحّرى

⎯ ìì ö7 y™ $yfÏã

 $tƒ ö™”=Ï9 ρçã9÷ès?

خلر نت سبباً 
ؤيا، فهالته و

مارأص عليهم 

أخال: أي  

انت رؤيا ص

أّنبين يفيد 
فج ،جب منها

ق وأركانه في

كر قضية يوس
لسّياق يف هذ

ليتفح  امللك

5 £⎯ ßγ è=à2ù' tƒ
}‘ βÎ) óΟ çGΨ ä. 

∩⊆⊆     

ا كا ّ تعاىل أ
رأى هذه الّرؤ
وأمراءه وقّص

ßß] 5Ο≈ n=ômr& (  

ولو كا: أي

 املقطع القرآين
 فهالته وتعّج

السياق     
        

مللك أن يذك
كون أركان ال

وّسط له عند

;N≡ t 5β$yϑÅ™

’ ÎΤθ ’ Îû }‘≈ tƒ ö™â‘

 t⎦⎫ÏϑÎ=≈ yèÎ/ ⊆∪

 ممّا قّدر اهللا ت
ّن امللك رإك 

وكرباء دولته و

   ßß]≈ tóôÊ r&

t⎦⎫ϑ ∩⊆⊆∪  

هذا  سياق
ى رؤيا أك ر 

             
            

80 

امل سي ساقي
وعليه تكغريه،

 

 الساقي التوس

  ف لها

3“ yì ö7 y™ ts) t/

 _|yϑø9 $# θçFøùr&

È≅ƒ ÄΝ≈ n=ômF{ $#

 ملك مصر 
كّرما، وذلك
هنة واحلزاة وك

ليه بأّن هذه

ÄΝ≈n=ôm ⎫ ÏϑÎ=≈ yèÎ/

 .1" تعبريها
امللك إنّ  - 

985 .  

             

لذلك نس؛ده
وحده دون غ
  .يه الّسالم

  .ك
 يوسف من 

  .ألسباب

أويل يوسف

à7 Î þ’ÎoΤ Î) “u‘ r&

;M≈ |¡ ( $pκ š‰ r'̄≈ tƒ
$ ß⎯ øt wΥ ƒÍρù'tGÎ/

ذه الّرؤيا من 
جن معّززا مك
 فجمع الكه

ك واعتذروا إ

È≅ƒÍρù'tGÎ/ mF{ $#

أويلها، وهو
هللا عليه وسّلم

          

5قرآن العظيم، ص

            

جتباه له وحد
بالّله و وصوالً 

يوسف علي: 
ساقي امللك: 
طلب : اب

ألخـــــــــــــذ باأل

ك مصر وتـــــــــأ

tΑ$s%uρ 7 Î=yϑø9 $#

9Ø tyzé& uρ |¡Î0$tƒ
] 5Ο≈ n=ômr& ( $tΒuρ

هذ:" ن كثري 
من الّسج - 

ون تفسريها،

م يعرفوا ذلك

 $tΒu ß⎯ øt wΥ Î/

ن معرفة بتأ
صّلى اهللا-مي

                      

بن كثري ،تفسري الق

فصل الثاني

 اصطفاه واج
ل اتصاله مو
:مخاِطـــــــــــــب

:ـــــــبمخاطَــــــ
ضوع الخطا

  .جنه
األ: صـــــــــــــــــد

رؤيا ملك -

: ل تعالى

BM≈ n=ç7 /Ψ ôØäz

(# þθä9 ß]≈ tóôÊ r&

قال ابن
عليه الّسالم 

رها، وما يكو

ن تأويلها، فلم

ياك هذه، 

الط، ملا كا
رب نبّيه الكرمي
                      

إمساعيل بن عمر ب

الف

بل
حبل
الم
الم
موض
سج
القص

3-

قال

/Ψ ß™

ä9$s%

- 
أمره

عن

رؤيا

أخال
أخرب
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بعد السجن 

 

وماهي برؤيا 
 السياق يف 

Èβ ∩⊆∈∪    

وسف وكان 

yy‰÷èt/ >π ¨Βé& 

 ل هذا املنام

هذه اآلية  ق

أويل الّرؤيا، 
تكون أركان 

ي آيات ما ب

هم تعبريها، و
تكون أركان

⎯ Ï&Î# Èβθè=Å™ ö‘ r'sù

ّسجن مع يو

/t  ك تذّكر

بتأويل: أي

سياق يفكّن 

ي له علم بتأ
ه، وبالتايل ت
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ا سبعاً  اً والّسنبالت اليابسات رمز  ني ألّن البقرات رمز الّدخارها يف سبع سن ملا يّدخر، وكو
أّن سىن اجلدب أتت على ماأمثرته سنو اخلصب : العجاف أكلت البقرات الّسمان، وتأويل ذلك

م يف سنبله ليكون أسلم له من إصابة اوأش...  لّسوس الذي ا ر إىل إبقاء ما فضل عن أقوا
ليهم بعضه على بعض فإذا كان يف سنبله دفع عنه الّسوس وأشار ع. يصيب احلّب إذا تراكم

إّن السياق يف هذا 1."دخار ما فضل عن ذلك لزمن الشّدةبتقليل ما يأكلون يف سنوات اخلصب ال
ل ساقي امللك إىل و وصب-صّلى اهللا عليه وسّلم -أخرب نبّيه الكرمي الّله تعاىلأّن النص القرآين يفيدب

، يد أو شرطون قيوسف يف سجنه، وقّص عليه رؤيا امللك فما على يوسف إّال أن بادر بتأويلها د
أو تأنيب للساقي على نسيان قضيته أمام امللك، وعليه تكون أركان السياق يف هذا الّنص القرآين  

  :كاآليت

  .فيوس: المخاِطـــــــــــــب
  .ساقي امللك: المخاطَـــــــــــــب

  .تأويل رؤيا امللك: موضوع الخطاب
  .اءتهعّلها تكون سبب إلثبات بر : القصـــــــــــــــــد

  الملك يطلب خروج يوسف من الّسجن، ويوسف يرفض حّتى تظهر براءته -4
مل تاركا فجوة بني املشهدين يك.وهنا كذلك ينتقل السّياق إىل املشهد التايل " :قال سيد قطب

وحيذف السّياق مانقله . لّستار مرّة أخرى على جملس امللكويرفع ا. الّتصّور ما ّمت فيها من حركة
وعن سجنه وأسبابه واحلال اليت . الذي أّوهلا تأويل الّرؤيا، وما حتّدث به عن يوسف الّساقي من
كّل أولئك حيذفه السّياق من املشهد، لنسمع نتيجته من رغبة امللك يف رؤية يوسف، ..هو فيها
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أخرب نبّيه  ىل
  ثبات براءته

يوسف من  
عرتفوا ويقّروا 
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 شيته إحضار
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ق وأركانه في

أبة نستنبط 
ا  يف سج 

ك من حاشي
 يوسف ذلك
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السياق     
        

 اآلية الكرمية
حملنة اليت مّر 
ن طلب امللك

؛ رفضوسف
قطّعن أيديهن
ليه تكون أرك
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ياق يف هذه
رغم احملسف 

ض، فبعد أن
ذا األمر ليو
ّنسوة اآليت ق
ة العزيز، وعل

مللك مساءلة
 من مراودة ا
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 خالل السيا
يوسّن إ -ّلم 

منتقص العرض
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هادة الّنّال بش
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بعد السجن 

 

أي قالت 
قال حممد  1

دعوته إيّاهّن 
عّلق بسؤال 
ية منها، أو 
 امرأة العزيز  

سياق 2"-م 
ة امرأسأل ك 

بل ال سوءا، 
دثة املراودة، 

كالم امللك 

ون الّنسوة 

  :"القرآن 

ي آيات ما ب
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."ه من سوء
ّسوء ونفي د
ة على ما يتع
تعصم، خشي
ف وهو أّن 

عليه الّسالم 
امللك إنّ -م 
ه منكرا والمن

سف من حاد

لكن مشلها ك

 امرأة العزيزدو

ري يف ظالل 

ق وأركانه في
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 ماعلمنا عليه
ن إيّاه إىل الس
 يف الّشهادة
ن نفسه فاست

 كالم حمذوف
 -ل يوسف 

هللا عليه وسّلم
ين ممارأ نأ

 صرحية ليوس

  . الضيافة

،ولها معهند

ا وقعت من 

صاحب تفسري

السياق     
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ا راودته عن ّ
ذا يدل على
 يشملها قول

صّلى اهللا-كرمي
على أأجبنه 

يف هذا براءة 
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 يوسف يوم 

ا مل تقّطع يد

ّن املراودة إّمنا

قال ص 3"ف
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خرب نبّيه الكر
وم الضّيافة فأ
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ان معلوما ع
مرأة العزيزيف 
جواب ماسئلن
اليت احضرهن
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 tΑ$s% y7 ¨ΡÎ) $#

ÒΟ ∩∈∈∪   x‹x. uρ
â™!$ t± ( Ÿωuρ Ò çΡ

قال حم  ∋∩

وامل واستأجر 

تصاله به والع
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؛ من خاّصته

ق وأركانه في

  .خيه 

ض في مصر و

$£ϑ n=sù … çμ yϑ̄=x.
îáŠ Ï ym ÒΟŠ Î=tæ

$uΖÏFuΗ ÷q ⎯ tΒ ±®Σ
(# tβθà) −Gtƒ ∈∠∪

يف استجاب

 عن شّدة ات
 حكمته وعل

 ومجلة...ه

فأتوه : قدير

  … çμ yϑ̄=x.
صّلى-الكرمي

هف،ن السجن
واألخالق الف
ر أن جيعله م

السياق     
        

ه بصحبة أخ

زائن األرض

çμ óÁ ©Å¤ø uΖÏ9 ( 

ÇÚ ö‘ ( ’ ÎoΤ Î) ym

Ü=Š ÅÁ çΡ Η ÷q tÎ/

(#θãΖtΒ θçΡ% x. uρ
لغة، مثلها يف

وهذا كناية.د
 ماظهر من 

ب اصطفاءه

 ÿ⎯ Ïμ Î/  والتق

ب يفاملنصو  

اخرب نبّيه ا ىل
ك إخراجه من
ل احلسن وا

قّرريف .مللك
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وع إخوته إليه

كون على خز

ÿ⎯ óÁ Î=÷‚tGó™ r&

 È⎦É⎩!# t“ yz ö‘ F{ $#

ß] â™!$t±o„ 4 çΡ
×öz t⎦⎪Ï% ©#Ïj9 # u™

μ óÁ Î= للمبا

ركين فيه أحد
 تقريبه منه 

 ذلك أوجب

à7 Î=yϑ ’ ÎΤθçGø $# 

 والضمري. ه

الّله تعاىل أّن 
ملأل قّرر امللك

انسان كامل 
ا من قلب ا

  . 292ص ،

             

ّسجن ورجوع

وطلبه أن يك

à7 ’ÎΤθçGø $# Ïμ Î/

©Í_ ù=yèô_ 4’ n?tã 

é&§θ $pκ ÷] ÏΒ ] ø‹ ym

ã Íο tÅzFψ $# yz

=Î يف ÷‚tGó™ r&

صا يب اليشارك
قاق يوسف

نزاهته، فكل

ttΑ$s%uρ yϑø9ا $#

مه فلما كّلمه

رآين يبني لنا 
أمام املأل سف

 كشف عن
فيزداد قرباّوة 

          

12حرير والتنوير،م

            

وسف من الس

ن الّسجن و

t tΑ$s%uρ 7 Î=yϑø9 $#

∩∈⊆   tΑ$s% ô_$#

ÇÚ ö‘ F{ §θt6 tGtƒ
∩∈∉   ãô_V{ uρ

سني والتاء يف

، أي خالصا
 على استحق

ن خلقه، ون

وفة دّل عليها

ضر لديه وكّلم

 املقطع القرآ
برباءة يوسفن 

؛ فيكويكلمه
رة بعطر الّنبّو

                      

التحعاشور، تفسري 

فصل الثاني

خروج يو: يا

خروجه من -

uρ:ل تعالى
î⎦⎫3 ×⎦⎫ÏΒr& ⊆∪

y#ß™θ ’ Îû F{ $#

t⎦⎫ÏΖÅ¡ósßϑ ∉∪
الس: ن عاشور

لصا لنفسي،
د دّل امللك

شاق، وحسن

ى مجلة حمذو

فحض - ّسالم 

سياق يف هذا
سوة ملّا اعرتف
س امللك و
حلكمة املعطّر

                      

حممد الطاهر ابن ع

الف

ثاني

1-

قال

Å3tΒ
θã‹ Ï9
ßϑø9 $#

ابن

خا
وقد

املش

على

الّس

الس
الّنس
جملس
باحل

     
1- 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

بعد السجن 

 

ينتظرهم من 
 :  

 -ّن يوسف 

 t  $£ϑn=sùلة 

مللك الحمالة 

 امللك كالم 
ومجلة ... ه 

 على طريقة 

صّلى اهللا - مي
ليتمّكن من 
ركان السياق 

ي آيات ما ب

الد أمام ماين
كاآليت قرآين  

إفادة أّن  …

ولذلك فجمل

لقائل هو املل

كّلم   -الم 
ته وتقريبه منه

لك فّصلت 

رب نبّيه الكرمي
ض يف مصر؛ ل
ليه تكون أرك

ق وأركانه في

ى اقتصاد البال
هذا النص القر

 $£ϑn=sù … çμ yϑ̄=x.
و. مة وأدب

$£ϑ n=  . وال

عليه الّسال - 
رآه أهال لثقته

ولذم امللك 

أخرب ه تعاىل
خزائن األرض
وعلف املنتظرة،

السياق     
        

ف بنفسه على
يف هلسياق 

د من مجلة

فيه من حكم

=n  جواب
 أّن يوسف 
وآصالة رأيه ر

 جوابه لكال

الّلهبأّن ّور لنا
جيعله على خ
حط واجلفاف
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 حّىت يشرف
ن أركان اكو 

  .ن جملسه

واملقصود. -

ب امللك مبا ف

×⎦⎫ÏΒr& ∩∈⊆∪ 

على  ه دالّ 
وبالغة قوله و

حكاية     

صّوي الكرمية 
 امللك بأن جي
م سنني القح

  . 8، 7، ص 1

             

ئن األرض؛ 
ك، وعليه تك

 

ب يوسف من

  .وسف

عليه الّسالم 

أعجبكالما 

$uΖ÷ƒ t$ î⎦⎫Å3tΒ r&

ى تكليمه إيّا
سن منطقه و

È⎦ ÇÚ ö‘ F{ $# ( 

هذه اآلية يف
ف طلب من 
 وحكمة أمام

 :  

          

13حرير والتنوير، ج

            

له على خزائ
فكان له ذلك 

  .امللك: 

 .يوسف: ب

تقريب: طاب

االستئثار بيو 

ع - يوسف 

كلم امللك ك  

y7 tΠöθu‹ ø9 $# t$ s!

ا القول على
لما رأى حس

© 4’n?tã ⎦É⎩!# t“ yz

يفالسياق ّن 
بأّن يوسف  

 بكل عدل 
كاآليتكرمية  

  .يوسف: 

                      

عاشور،تفسري التح

فصل الثاني

سف أن جيعل
؛حط وجدب

مخاِطــــــــــــــب

مخاطَــــــــــــــب

وضوع الخط

: قصـــــــــــــــــد

فاملتكلم هو 

 -يه الّسالم 

… çμ yϑ tΑ$s% 7 ¨ΡÎ)

وترتيب هذا.
كيم أديب فل

tÇtΑ$s% ©Í_ ù=yèô_$#

لكن1."اورات
 -يه وسّلم 

رة اقتصادها
اآلية الك  هذه

:مخاِطـــــــــــــب

                      

حممد الطاهر ابن ع

الف

يوس
قح

الم

الم 

مو 

الق 

ف" 

علي

ϑ̄=x.
...
حك

s%
احملا
علي
إدار
يف 

الم

     
1- 



 
 
 
 
 

 

 

بعد السجن 

 

  .1"ّهلا 

  .ن علمهم

∩∈∇   $£ϑs9 uρ 

≅ O$tΡr& uρ çö yz 

ßŠ Íρ≡ uã∴ y™ çμ ÷Ψ tã 

# sŒ Î) (# þθç7 n=s)Ρ$# 

 - وة يوسف 
وها . ّسمان
 أّما. ريوا كثريا

وه يف اجلب 
دمه وحشمه 

(#θè=yz Ïμ ø‹ n= tã 

 مث أخذ يف 

فنفهم من 

ي آيات ما ب

وإبالغها حملاهل

 الّثمن دون

 tβρãÅ3ΖãΒ ∇∪
 ’ Îûρé& Ÿ≅ ø‹ s3 ø9 $#

∩∉⊃∪   (#θä9$s% y™

óΟ !$pκ tΞθèùÌ÷ètƒ 

فاجته إخوة. ا
 السنوات الس
 هم مل يتغّريو
ري الذي ألقو

ابته وخدومه

ا y‰sù  : و

 منزال طّيبا، 

ô⎯ öΝ ä3‹ Î/ r& 4 

ق وأركانه في

  . مصر

ة يف مجعها و

يه منهم ورّد

Ο öΝ èδuρ … çμ s9 

šχ÷ρt þ’ ÎoΤ r&

Ÿω Èβθç/ tø) s? ∪
öΝ ÏλÎ;% tn Ο ßγ̄=yès9

ن وما حوهلا
ض الغلة منذ
 يعرفهم فهم 
عرباين الّصغري
زيّه وحرسه و

 دروس يتلقو

 أنّه أنزهلم 

8ˆ r'Î/ Ν ä3 ©9 ⎯ ÏiΒ

السياق     
        

 على خزائن 

 ويرفق باألّمة

 وطلب أخي

Ïμ ø‹ n= óΟ ßγ sùtyèsù

öΝ ä3‹ Î 4 Ÿωr& ts?

öΝ “Ï‰ΖÏã Ÿωuρ
öΝåκ tJyè≈Ò ’ Îû Í‘

ة أرض كنعا
فائض يها من
إنّه . يعلمون

ين الغالم الع
ج يف سنه وز

فالبد من . 

 من السياق

tΑ$s% ’ ÎΤθçGø $# 
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امللك توليته  

ل يف توزيعها

ن أن يعرفوه

(#θè=yzy‰ sù n=tã

 Ν ä3 ©9 ô⎯ ÏiΒ ‹ Î/ r&

Ÿξ Ÿ≅ ø‹ x. öΝ ä3s9
μ (#θè=yèô_$# ŸÒ Î/

 

دب واجملاعةجل
ع الّناس مبا في

وهم اليف، 
وأ!  هو ذاك

صر شبه املتّوج

ف عن نفسه

ولكنا ندرك

 öΝ ÏδÎ—$yγ pg ¿2 s%

             

  يوسف من

ألموال ويعدل

 عرفهم دون

äο uθ y#ß™θãƒ sù

’ ÎΤθçGø $ 8ˆ r'Î/ ©

’ ÎΤθè? ⎯ ÏμÎ/ Ÿξsù

tΑ$s% Ïμ ÏΨ≈uŠ ÷GÏ Ï9
šχ ∩∉⊄∪   

قد اجتاح اجل
وقد تسامع 

ن على يوسف
صّور قط أنّه 
من عزيز مص

ف هلم يوسف

tβρ ∩∈∇∪  و

$£ϑ Ν èδt“ £γ y_ 

          

            

  .امللك: ب

طلب : طاب

ليحفظ األ " 

وته حيثإخ

u ™!$y_uρ uθ÷zÎ)

öΝ ÏδÎ— tΑ$s% $#

  βÎ* sù óΟ ©9 ù's?

tβθè= ∩∉⊇∪   s%uρ
óΟ ßγ ¯ χθãèÅ_ötƒ

لق: " د قطب
.إىل مصر -

دهم يدخلون
هلم ال يتصيا

اما أو تزيد م

ومل يكشف ؟

 … çμ s9 ρãÅ3ΖãΒ
ϑs9£   ألول u

                      

  . 8ص 

فصل الثاني

مخاطَـــــــــــــب

وضوع الخط

: قصــــــــــــــــــد

لقاؤه مع إ-

uρ:ل تعالى
Ν èδt“ £γ $yγ pg ¿2

t⎦, Î!Í”∴ ßϑ ∩∈®∪ 

çν $̄ΡÎ) uρ è= Ïè≈ x s9
#’ óΟ Îγ Î=÷δr& γ ¯=yès9

قال سيد
-من يتجهون

ن أوالء نشهد
سف فإّن خي
ذ عشرين عا

؟يله وهيلمانه

óΟ ßγ sùt öΝ èδuρ
داد الدرس ا
                      

املصدر نفسه، ص

الف

الم 

مو 

الق 

2-

قال

£γ y_

ßϑø9 $#

$t/ r&

#’ n<Î)

فيم
حنن
يوس
منذ

وهي

yèsù

إعد
     

1- 



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

بعد السجن 

 

ل، وأن هلم 
 الّرحلة قال 

فسأوفيكم .ن

مين اإلكرام 

ق هذا النص 

كتيال لال صر 

طول غياب 
عهم أطراف 
 فراقه، حّىت 

عليه -ط له 

  . ىل مصر

م ّ  يعلمون أ

 إنّ   -سّلم 

ي آيات ما ب

وجه التفصيل
هم حباجات 

يل للمشرتين

بل سيلقى م

يف سياق1.. "

 يوسف إىل مص

أنكروه بعد ط
ه جتاذب مع
د يصرب على 
خيمن وخيّطط

  

م إىل ء عود

جلهد الذي يع

ى اهللا عليه وس

ق وأركانه في

 هم على و
فلما جّهزه 

الكيل ين أويف

ه بخوف علي

t⎦ ∩∈®∪   .

د قدوم إخوة 

خوته الذين أ
، يبدوا وكأنّه
باهم اليكاد
ر فيما كان خي

:كاآليت  آين

 األصغر أثنا

يصور اجل) ود 

صّلى-لكرمي

السياق     
        

كروا هلم من
. يطيق فراقه

وقد رأيتم أ.

ّنزالء فال خو

çöz t⎦, Î!Í”∴ ßϑø9 $#

مشهد عن -  

ني يوسف وإخ
هم وأكرمهم
ر فيهم وأّن ا
خ هواألصغر
ذا النص القرآ

حاب أخوهم

نراو( ولفظ 

نبّيه ا  تعاىل
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جهم حىت ذك
باه حيّبه وال 

öΝ ä3‹Î/ r& 4  .

نين أكرم الّنز

Ÿ≅ ø‹ s3 O$tΡr& uρ yz

 عليه وسّلم 
لذي دار بني
حسن ضيافته
 هو األصغر
ه بأّن هلم أخ

يف هذسياق 

خوته اصطح
  .يه

tβθè= Ïè ∩∉⊇∪ 

الّلهخيرب كرمية 

201 .  
201 .  

             

جهه، واستدر 
م ألن ا معه

  .هم هذا

8ˆ Ν ä3 ©9 ô⎯ ÏiΒ r&

م، ورأيتم أن

þ’ ÎoΤ r& ’Îûρé& s3 ø9 $#

ى اهللاصلّ -مي
احلوار الوعن 

؛ حيث أحر
هلم أخ وأّن 

ب يف معرفته
كون أركان الس

يوسف من إ
 األصغر لدي

çν$ $̄ΡÎ) uρ Ïè≈ x s9
هذه اآلية الك

          

15،ص 12-18
15ص ،12-18

            

 يأنسون إليه
م مل حيضر 
 أن يرى أخاه

 ’ ÎΤθçGø $# 8ˆ r'Î/

 جييئ معكم

ω šχ÷ρt s? r&

نبّيه الكرمي ىل
دب والفقر، و

سنة أو أكثر
عرف حاهلم 
شك أو الريب

وعليه تكعد،
  .يوسف: 
  .إخوته: 
طلب ي: اب

ستبقاء أخاه

ßŠ Íρ≡ uã∴ çμ ÷Ψ tã $t/ r&

هسياق  يفن 

                      

،ج4الل القرآن،م
،ج4الل القرآن،م

فصل الثاني

ذا أنه تركهم
صغر من أبيهم

يد إنّه ير : م

        tΑ$s%
صيبكم حني

&Ÿωr  .عهود

رآنييخرباهللا تعا

دما مّسهم اجلد

رب عشرين 
ديث حّىت ع
 يأخذهم الش

فيما بع-ّسالم
:مخاِطـــــــــــــب

:ـــــــــبمخاطَــــ
ضوع الخطا
ا: صــــــــــــــــــد

 (#θä9$s% ã∴ y™

لكن..2"لوه 

                      

سيد قطب، يف ظال
سيد قطب، يف ظال

الف

هذ
اص
هلم

    

نص

املعه

القر

بعد

قار
احلد
ال 
الّس
الم
الم
موض
القص

"  

باذ

     
1- 
2- 



 

 
 
 

 

 

 
 
 

بعد السجن 

 

م  خيهم أا
 :  

ا القمح  وا 
الّصحراوي، 
 بدّسها يف 

ا  :  

 #’ n<Î) óΟ ÎγÎ=÷δr& 

 أخرب نبّيه ىل

شعر وغريها 
 يعرفوا لدى 

 ،فىل يوس
 

ي آيات ما ب

على اصطحا
يت كاآلكرمية  

وته ليستبدلو
ت الّشجر ا

أمر غلمانه.
م اليت جاءوا 

 # sŒÎ) (# þθç7 n=s)Ρ$# 

الّله تعاىلّن 

من جلود وش
علف، حّىت 

أي إىل -يه 
  :كاآليت ة  

 

ق وأركانه في

م؛ ليوافق ع
هذه اآلية الك

  . ر
  

خوا إ حضر
رى من غّالت

.. األسواق 
ا بضاعتهمّ 

óΟ !$pκ tΞθèùÌ÷ètƒ 

ني السياق أن

م ،اعة إخوته
 بالقمح والع
ى العودة إلي
ه اآلية الكرمية

  . يف رحاهلم

السياق     
        

ناع أبيهم اق
يف ه السياق 

صغر إىل مصر
.ن كيل بعري

ضاعة اليت ح
صحراوية أخر
 الّتبادل يف
ّ ني يرجعون أ

öΝ ÏλÎ;% tn Ο ßγ ¯=yès9
فيبني الكرمية 

مانه برد بضا
ها يف مصر 
ستحّفزهم على

يف هذهسياق 

خوته ضاعة إ
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 جهدهم يف
 تكون أركان

 أخيهم األص
سانه ويزدادون

ن يدّسوا البض
من غّالت ص
يستخدم يف
م يعرفون حني

öΝ åκ tJyè≈Ò ’ Îû n Í‘

هذه اآلية  

مرغلمأوسف 
دوا مقايضته
 وبالّتايل س
ون أركان الس

غلمانه رّد بض

201 .  

             

م سيبذلون 
، وعليه م هلا
  .ف

  .ه الّسالم
باصطحاب 

 ويناهلم إحس

أمر غلمانه أ
ا من نقد وم
ها مما كان ي

لعلهم - سافر 

 (#θè=yèô_$# ŸÒ Î/

أّمافىي."1 

يو بأنّ  -ّلم 
راوي اليت أرا
رّدت عليهم،

وعليه تكو،ني

يوسف من غ
          

16،ص 12-18

            

م ّ وعدوه بأ
م ر عندعود
إخوة يوسف: 
يوسف عليه 

 وهوعد: اب
ليكسبوا ثقته

وسف فقد أ
تكون خليطا
لّشعر وسواه
حل متاع املس

tΑ$ ÏμÏΨ≈ uŠ ÷GÏ Ï9 

šχθ ∩∉⊄∪
هللا عليه وسّلم
ّشجر الّصحر
ا رد ّ يّارهم أ
خيهم بنيامني

  .يوسف: 
  .غلمانه: 
طلب ي: اب

                      

،ج4الل القرآن،م

فصل الثاني

يوسف ووة 
صغرإىل مصر
:مخاِطـــــــــــــب
مخاطَـــــــــــــب 
ضوع الخطا
لي: صــــــــــــــــــد

أّما يو" 
وقد ت. علف

ن اجللود وال
والرح -اهلم 

  $s%uρ
óΟ ßγ ¯= θãèÅ_ötƒ
صّلى اهللا- كرمي

ن غالت الّش
م إىل ديّا ود
م أل صطحا

:مخاِطـــــــــــــب
:مخاطَـــــــــــــب
ضوع الخطا
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الف
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األص
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بعد السجن 

 

  

!$oΨ yè tΒ $tΡ$yzr& 

#’ Ïμ‹ Åzr& ⎯ ÏΒ 

: "  والتنوير

حكوا القّصة 
. ال ونطلبه

 ألن طلبهم 
 عليه وسّلم 
عتهم رّدت 
لبية لطلب 

  

$Ρ $tΒ ©Èö ö7 tΡ ( 

y7 ×≅ ø‹ Ÿ2 

ي آيات ما ب

.ملرة القادمة

  

ã≅ ö≅ Å™ ö‘ r'sù tΒ
öΝä3 çGΨ ÏΒr& #’ n?tã

سري التحرير

م حتعّني  ّ أ
نرحل لالكتيا
ممنوعا منهم 

صّلى اهللا -مي
ووجدوا بضاع

تل إىل مصر

.ل من مصر

 (#θä9$s% tΡ$ t/ r'̄≈ tƒ
≅ 9 Ïèt/ ( 7 Ï9≡ sŒ

ق وأركانه في

 األصغر يف ا

.ن إلى مصر

 $̈ΖÏΒ ã≅ øŠ s3 ø9 $#

ωÎ) !$yϑŸ2 r&

 صاحب تفس

فت. ا أخونا 
رسلته معنا ن
صار طلبهم مم
خرب نبّيه الكرمي
ىل ديّارهم و
مني معهم إ

  :يت

م لالكتيال د

ôN ¨Š‘ öΝ Íκ ö s9 Î) ( 

ßŠ# yŠ ÷“ tΡuρ Ÿ≅ ø‹ x.

السياق     
        

أخاهم  ابح

خاهم بنيامين

$tΡ$ t/ r'̄≈ƒ yì ÏΖãΒ
öΝ ä3 ãΨΒ Ïμø‹ n=tã Î)

قال . ∪⊇∌∩

 حضر معنا
رإن أ: ملعىن

باحلرمان فص
أخ لّله تعاىل

 ملّّا عادوا إىل
أخيهم بنيام

آين كاآليتلقر 

عود عندصغر 
  .كيل بعري

óΟ ßγ tFyè≈ ŸÒ Î/ â‘

àáx $tΡ% s{ r& 

1 .  
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ا على اصطح

سل معهم أخ

óΟ Îγ (#θä9$s% ≈ tƒ
tΑ$ ö≅ yδ Ψ tΒ# u™

 t⎦⎫ÏΗ¿q≡ §9 $# ∪
كيل إّال إذا

وامل. ور املراد
م أنذروا ب ألّ

ابأّن  يفيد ين
وأّن إخوته 
اصطحاب أ
هذا املقطع الق

م األصيب أخ
وازدياد كصر 

óΟ (#ρß‰ỳ uρ Î/

ç $uΖn=÷δr& x øt wΥuρ

16، 15، ص 13

             

هم وحيّفزهم 

باهم أن يرس

(# þθãè #’ n<Î) γ‹Î/ r&

tβθ ∩∉⊂∪   $s%
 uθèδuρ ãΝ ymö‘ r&

ن نطلب الك
 القرآن لظهو
عىن جماز، أل
 الّنص القرآين

و االكتيال، 
ن هلم يف ا
السياق يف ه

  .ف
  .وب

 الصطحاب
مني خزائن مص

(#θßs Ο ßγ yè≈ tFtΒ
$oΨ øŠ s9 ( ç ÏϑtΡ uρ

          

3حرير والتنوير، ج

            

ليكسب ثقته

ف يقنعون أب

 $£ϑn=sù ãèy_u‘

… çμ s9 θÝà Ï≈ yss9
îö $Zà Ï≈ ym ( 

منعنا من أ 
 واختصرها 
على هذا املع

هذا يف  اق 
من ا هممنع

ليأذن  أباهم
تكون أركان 

إخوة يوسف: 
أباهم يعقو: 
مراودته: اب

لبية طلب أمني

 $£ϑs9 uρ stGsù

$oΨ çG ôN ¨Š â‘ s9 Î)

                      

عاشور، تفسري التح

فصل الثاني

لي: صــــــــــــــــــد

إخوة يوسف-

sù:ل تعالى

ö≅ tGò6 $̄ΡÎ) uρ s

ã≅ ( ª!$$sù ö yz

:دير الكالم
لةيهم مفصّ 

طالق املنع ع
السيا 1."ث 

 العزيز بأنّ  
، راودوا هم
،وعليه تسف

:مخاِطـــــــــــــب
:مخاطَـــــــــــــب
ضوع الخطا
تل: صــــــــــــــــد

 : ل تعالى

⎯ Íν É‹ Gyè≈ ŸÒ Î/

                      

مد الطاهر ابن عحم

الف

القص

3-

قال

6 tΡ
≅ ö6 s%
تقد
ألبي
وإط
عبث

- 
إليه
يوس

الم
الم
موض
القص

قا 

‹≈ yδ
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بعد السجن 

 

Hω βr& xÞ$pt ä† 

: يقول تعاىل

وسف فتيانه 

  ؟ذا نريد

ت إلينا وقد 

 àáx øt wΥuρ 

وقال .ل بعري

× ∩∉∈∪   :

   

 ( !$tΒ uρ ©Í_ øî é& 

tβθè=Åe2 ∩∉∠∪

ωÎ) ¬! (   

.  وال فكاك
ميان بالقدر 

ي آيات ما ب

©Í_ ¨Ψ è? ÿ⎯ Ïμ Î/ HωÎ)

يق: " بن كثري

 كان أمر يو

ماذ: أي؟  

 بضاعتنا رّدت

،رية إىل أهلنا

كل رجل محل

×≅ ø‹ Ÿ2  Å¡o„
  .1"دل هذا

5> 7π s% Ìhx tG•Β(

È≅ ©.θ 2uθtFßϑø9 $#

 ÈβÎ) ãΝ õ3 çt ø:$# Î)

 المفّر منه 
وهذا هو اإلمي

ق وأركانه في

š∅ «!$# è?ù'tF s9
قال اب  ∌∌∩

، وهي اليت ك

$tΒ ©Èö ö7 tΡ (   

؟ إّن راء هذا

عنا نأيت باملري

كان يعطي ك

.  y7 Ï9≡ sŒ 

أخيهم مايعد

(#θè= äz ô⎯ ÏΒ ≡ uθö/ r&

Ïμ ø‹ n=tæuρ . uθtG uŠ ù=sù

  -ّسالم 

قهري الذي
و. سهم شيئا

السياق     
        

Èβ $Z) ÏOöθ tΒ š∅ ÏiΒ
ãΑθ ×≅‹ Ï. uρ ∉∪

 رّدت إليهم،

(#θä9$ $tΡ$ t/ r'̄≈ tƒ 

مانبغي ور.  

ت أخانا مع

يه الّسالم، ك

عريا،كذا قال

مقابلة أخذ أ

7‰Ïn≡ uρ äz÷Š $# uρ
Ïμ ø‹ n àM ù=©. uθ s? ( ρ
عليه الس -ب

الق القدري 
س فيه ألنفس
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 4©®Lym Èβθè?÷σ è?

4’ n?tã $tΒ θà) tΡ
وا بضاعتهم 

%s$  تاعهم

قال قتادة ما 

إذا أرسلت: ي

 يوسف، علي

ض اللغات بعري

هذا يسرييف م

(# .⎯ ÏΒ 5>$t/ uρ
ãΝ ωÎ) ¬! ( ‹ n=tã

م قول يعقوب

ا حكم الّله
ال ميلك الناس

98 .  

             

… ã& öΝ à6 yètΒ 

óΟ tΑ$s% ª!$# ã

عهم، وجدو

وجدوها يف مت

 $oΨ øŠ s9 Î) ( كم

$uΖn=÷δr&  أي

وذلك أّن  

مى يف بعض

إّن ه: ه، أي

  والده

 Ÿω θè=äzô‰ s?

>™ ( ÈβÎ) ãΝ õ3 çt ø:$#

ف هنا أمام

أنّه يعين هنا
فال به قدره 

          

88رآن العظيم،ص 

            

tΑ ô⎯ s9 ã&s#Å™ ö‘ é&

çν öθs? óΟ ßγ s) ÏOöθtΒ
 يوسف متاع

فلما وج: اهلم

$oΨ çGyè≈ ôN ¨Š â‘ 

  ç ÏϑtΡuρ r&

Ÿ≅ ø‹ x. 9 Ïèt/ (  

محار وقد يسم

كالم وحتسينه

عـــــــــقوب ألو

t tΑ$s%uρ ¢©Í_ t6≈ tƒ
«!$# ⎯ ÏΒ ó©x«

ونقف:"قطب 

سياق القول أ
 الذي جيري

                      

ن كثري، تفسري القر

فصل الثاني

×¡ ∩∉∈∪   Α$s%
öΝ3 ( !$£ϑn=sù s?# u™

ا فتح إخوة 

ضعها يف رحا

⎯ Íν É‹≈ yδ ≈ ŸÒ Î/

ىف لنا الكيل

$tΡ% s{ ßŠ# yŠ ÷“ tΡuρ x.
محل مح: هد

ذا من متام الك

وصـــــّية يع -

uρ:ل تعالى
Ν ä3Ζ š∅ ÏiΒ $

قال سيد ق  

ضح من سي
ه اإلهليؤ ضا

                      

مساعيل بن عمر بن

الف

Å¡o„
Ν ä3 Î/

وملا

بوض

δ
أوىف

s{ r&

اجم

هذ

4-

قال

Ζtã

ووا
وقض
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بعد السجن 

 

ّلى اهللا عليه 
ا ي يف طيّ  ا

اق يف هذه 

z⎯ ÏiΒ «!$# ⎯ ÏΒ 

usY2 Ä¨$̈Ζ9 $# 

خذ أسباب 
مراد الّله ّن 
ذلك،  -الم 

ّن األسباب 
 أّن الّله أراد 

صّلى اهللا - مي
شرّه؛ فلذلك 

ي آيات ما ب

صّل-ه الكرمي
ختفي بوصية 

ن أركان السيا

©Í_ øó Ο ßγ ÷Ζtã Β
 £⎯ Å3≈ s9 uρ ò2r&

بأخ - م لّسال
فإ. قّدره هلم

عليه الّسال -
همل معرفة أ
وهو ال يعلم 

نبّيه الكرمي ىل
در خريه وش

ق وأركانه في

أخرب نبّيه ىل
 سدي إليهم
 وعليه تكون

  .ذى
šχ% Ÿ2 øóãƒ

$yϑÏj9 çμ≈oΨ ôϑ̄=tæ 

عليه ا - ب 
ه من شئ ق
-لم يعقوب 

فمنهم من يه
ل األسباب و

الّله تعاىلخيرب  
القضاء والقد

السياق     
        

الّله تعا  بأنّ 
يسه أراد أن 

كل مكروه، 

ة فيصابوا بأذ
 Ν èδθç/ r& $̈Β 2
… ρä% s! 5Ο ù=Ïæ Ïj9

لّله أمر يعقوب
نهم من الّله
املعتادة، وعّلم

ف. ن أحدمها
هم من يهمل
 قطع القرآين
ايف اإلميان با
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لكرمية يفيد 
،لكنهب أبنائه

ى أبنائه من ك

   

  . ئه
أو اللصوصية

ß] ø‹ öΝ èδt tΒr& 

$yγ9 ŸÒ 4 … çμ ¯ΡÎ) uρ

واملعىن أّن الل 
 عنك اليغين

ك األسباب ا
مرين فيهملون
ه واقع، ومنهم

املق سياق هذا
شروع وال ينا

201 .  
  . 25، ص 13

             

 هذه اآلية ا
ستسلم لطلب
واخلوف على

 
يعقوب ألبنائ
م باجلوسسة أ

(#θè=yz ô⎯ ÏΒ ‹ ym

§ z>θà) ÷ètƒ ŸÒs%

: " ن عاشور
لمه بأّن ذلك
د أمر بسلوك
ن تطّلب األم
لّله وعلم أنّه

س يف.2"ريها 
باب مشاألس

          

7، ص 12-18
3حرير والتنوير، ج

            

السياق يف  
عقوب قد اس
و خريه وشرّه 

  :آليت 

 .عقوبي: 
 .هأبنـــــــــــــاء: 
وصّية ي: اب

امهم خمافة ا
  $£ϑs9 uρ zyŠ

Zπ y_ ’ Îû Ä§ø tΡ
χ ∩∉∇∪    

مد الطاهرابن
صيحة مع عل

وقد. ن الّناس
وناس اليعلم

ع أمرا قّدره ا
وال عدم تأثري
أّن األخذ با

                      

،ج4الل القرآن،م
عاشور، تفسري التح

فصل الثاني

،1"ريه وشرّه 
يعأّن ب- سّلم 

ميان بالقدر 
ية الكرمية كا

:ــــــــبمخاِطـــــ
:مخاطَـــــــــــــب
ضوع الخطا
خم: صــــــــــــــــــد
 :ل تعالى 

>™ó© ωÎ) y_% tn

 šχθßϑn=ôètƒ

قال حمم 
حتياط والّنص
ىل خفّي عن
كّن أكثر الّنا
ظاهرية التدفع
 بعض األحو

أب-يه وسّلم 

                      

سيد قطب، يف ظال
حممد الطاهر ابن ع

الف

خري
وس
اإلمي
اآلي

الم
الم
موض
القص
قال

ó©x«

Ÿω 

حاال
تعا
ولك
الظ
يف 
علي
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بعد السجن 

 

صيته ودخلوا 

ب وقاية من 

  له لديه

Ÿξsù ó§Í≥tFö; s? 

سف ألخيه 

به من قبل، 
فما كان . ه

عي واملفهوم 
ولكن هذا  

. راق الطويل
هذا الكتاب 
شهد الرحيل 
ضرورية هلم، 

أخرب نبّيه  ىل
 فاظه بأخيه

ي آيات ما ب

ه وصؤ فذ أبنا

خذا باألسباب

رها الستقبال

O$tΡr& x8θäzr& sù

ّجل بضم يوس

فعله إخوته ب
ن يعيش فيه
 بينما الطبيع
.سف بأخيه

يه، بعد الفرا
 التعبري يف ه
 ليعرض مش
 أو دروسا ض

الّله تعاىلبأّن 
دبّرحيلة احتف

ق وأركانه في

نّفذوبالفعل  
  :كاآليت   

ر متفرقني أخ

  .رة عددهم
دة التي دبّري

çν ( tΑ$s% þ’ ÎoΤ Î) r&

سياق هنا يعج

طره ذكرى ماف
ت الذي كا
ذا، لسياق 
 اختلى يوس
د رؤيته ألخي
 من دقائق 
سف وإخوته،
 إخوته درسا

يفيد ب الكرمية
ليه، وكيف د

السياق     
        

،مدينة مصر
 اآلية الكرمية 

ول إىل مصر

ألّخاذ ولكثرة
طلبه والمكي

#” Ïμø‹ s9 Î) $yzr&

وجند الس" : 

رتك من خاط
مها من البيت

يعّجل ا.عان
كن بعد أن
م عليه، وعند

وهذه. خاطر
دار بني يوسف

 ريثما يتلّقى 
هذه اآلية  يف

وة يوسف عل
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ند دخوهلم م
يف هذه ياق 

 أبنائه الدخو

م باجلمال األ
أخيه الذي 

y#ß™θ ”uρ# u™
 سيد قطب 

عوته ألن يرت
مغري كلما عل
 يف أرض كنع

ولك.  يوسف
 عند دخوهلم
 كان أول خ
لضيافة، وماد
فظ بأخيه، 

يف فالسياق 
 دخول إخوة

201  .  

             

ة لينّفذوهاعن
ن أركان السي

 
 

 يعقوب من 

لعني لتمتعهم
ليه بصحبة أ

(#θè=z 4’ n?tã θãƒ
قال    ∪®∌∩

نّه أخوه، ود
س هلا الّصغري
ه يف وسطه 
خوهلم على 
ساور يوسف 
 عمل ألنه ك
لكذلك فرتة ا
يوسف ليحتف

1."ن ومكان

شهد مب- ّلم 
          

18،ص 12-18

            

ة أبناءه وصيّ 
، وعليه تكون

  .يعقوب: 
 .هءـــاأبنــــــــــ: 
طلب : اب

وقايتهم من ا
وة يوسف إل

  $£ϑs9 uρ yzyŠ

šχθè=yϑ÷ètƒ ∪
لى أطالعه ع

بد كان يبتئس
مكتومة عنهن 

دخ دث فور
ّول خاطر س

سياق أّول ال
ي السياق ك
 على تدبري ي
 يف كل زمان

وسّلهللا عليه 
                      

،ج4الل القرآن،م

فصل الثاني

صى يعقوب
دينة متفّرقني،
:مخاِطـــــــــــــب

:طَـــــــــــــبمخا
ضوع الخطا

  .سد
و: صــــــــــــــــــد

رجوع إخو -

 :ل تعالى

$ϑ (#θçΡ$Ÿ2 tƒ
 املأوى، وإطال
ي ذكرى ال
كن أن تكون
 هذا مل حيد
شك كان أّو
ن ّمث جعله 

ويطوي!جيب
فنطّلع . خري

ضرورية للناس
صّلى اهللا- كرمي

                      

سيد قطب، يف ظال

الف

أوص
املد
الم
الم
موض
احلس
القص

5-

قال

yϑÎ/

يف 
وهي
ميك
أن
وال
ومن
العج
األخ
وض
الك
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بعد السجن 

 

تكون أركان 

îβÏiŒ xσ ãΒ $yγ çF−ƒ r& 

ß‰É) tí# uθ ß¹ 

Ο $̈Β $uΖ÷∞ Å_ 

∩∠⊆∪   (#θä9$s% 

 óΟ Îγ ÏGu‹ Ïã ÷ρr'Î/ 

x‹è{ ù'Š çν$yz r& 

ÒΟŠ ∩∠∉∪   * 

 óΟ ßγ s9 4 tΑ$ s% 

$V‚ø‹ x© # Z Î6 x. 

x‹è{ ωÎ) ⎯ tΒ 

ي آيات ما ب

ليه، وعليه ت

Ïμ §Ν èO tβ©Œ r& ãΒ
∩   (#θä9$s% ) ø tΡ

ô‰s) s9 Ο çFôϑÎ=tæ

t⎦⎫Î/ É‹≈ Ÿ2 ∪
∩∠∈∪   r& y‰t6 sù 

y# ( $tΒ tβ% x. 'uŠ Ï9
“ÏŒ AΟ ù=Ïæ Š Î=tæ

 öΝ s9 uρ $yδÏ‰ö6 ãƒ
¨βÎ) ÿ… ã&s! $\/ r& x©

sŒ «!$# βr& { ù'̄Ρ

ق وأركانه في

ىت يستأنس إ

  .ف

 È≅ ômu‘ μ‹Åzr&

šχρß‰ ∩∠⊇∪
(#θä9$s% «!$$s? s

ÿ… βÎ) óΟ çGΖä. 

š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à ∪
$tΡô‰ y#ß™θã‹ Ï9

s− öθ Èe≅ à2 ÏŒ

# ’ Îû ⎯ ÏμÅ¡ø tΡ 

$pκ š‰ r'̄≈ â“ƒÍ“ yèø9 $# 

   tΑ$s% sŒ$yètΒ

السياق     
        

حّىت ؛وسف

أنّه هو يوسف

sπ tƒ$s) Åb¡9 $# ’ Îû

Ο # sŒ$̈Β ß‰É) ø s?

ÒΟŠ Ïã ∩∠⊄∪   %
 $yϑsù … çν äτℜt“ y_

y7 “Ì“ øg wΥ à9 $#

 šÏ9≡ x‹x. ‰Ï.
⎯ â™!$t±®Σ 3 θsù uρ
$yδ§ ß#ß™θãƒ
∩∠∠   (#θä9$s% ¯≈ tƒ

š⎥⎫ ∩∠∇∪ 

  

             
            

99 

 هو أخوه يو

خيه وإبالغه بأ

öΝ ÏδÎ— Ÿ≅ yèy_ $

(#θè=t6 ø% Ο Îγ øŠ n=tæ

O$tΡ r&ρ ⎯ Ïμ Î/ Ïãy—

∩∠⊂∪   (#θä9$s% 

… çν äτℜt“ 4 7 Ï9≡ x‹x.
Ï™!% tæÍρ Ïμ‹ Åzr& 4 .
ì ;M≈ y_u‘ yŠ ⎯ ¨Β
⎯ ã≅ ö6 s% 4 §y™ r'sù

šχθà ÅÁ ∠∪
z⎯ ⎫ ÏΖÅ¡ósßϑø9 $#

šχ ∩∠®∪   

             

 وأبلغه بأنّه
  :ة هي 

  .ني
 يوسف بأخ

  
Ν èδt“ £γ Î—$ yγ pg ¿2

∩   (#θä9$s% ø%r& uρ
ã≅ ÷Η¿q 9 Ïèt/ r uρ
$̈Ζ. t⎦⎫Ï% Ì≈ y™ ∪

⎯ Ï&Î# uθßγ sù t“ y_

$yγ y_t÷‚ ⎯ ÏΒ Íρ
u™! ª!$# 4 ßì sùötΡ

s− Óˆ r& … ã&©! ⎯ÏΒ
ãΝ n=ôã $yϑÎ/ ÅÁs?

$̄ΡÎ) y71 ttΡ ⎯ ÏΒ
# ]Œ Î) χθßϑÎ=≈ sà ©9

            

ن اختلى به
ه اآلية الكرمية

  .يوسف: 
وه بنيامنيأخ: 
اختالء: اب

.إلبقائه عنده
  $£ϑn=sù £γ y_

tβθè% Ì≈¡ ∩∠⊃∪
 u™!% ỳ ⎯ Ïμ Î/ ¿q

ÇÚ ö‘ F{ $tΒuρ Ζä.
y‰É` ’Îû Î#ômu‘

Ïμ‹ §Ν èO ÷‚tGó™ $#

7 HωÎ) βr& !$t±o„
ø− ô‰s) sù s− ty™

$ZΡ% x6 ( ª!$# uρ ôãr&

ÿ… çμ tΡ% x6 tΒ ( Î)

 ÿ… çν y‰Ψ Ïã !$̄ΡÎ) 

فصل الثاني

، بعد أنامني
سياق يف هذه

:مخاِطـــــــــــــب
:مخاطَـــــــــــــب
خطاضوع ال
إل: صــــــــــــــــد
 :ل تعالى

ç Ïè öΝ ä3 ¯ΡÎ) |¡s9
Å7 Î=yϑ ⎯ yϑÏ9 uρ

y‰Å¡ø ’ Îû F{ $#

… çν äτℜt“ ⎯ tΒ ` ãρ
Ÿ≅ Ï™!% tæÍρ ‹ Åzr&

 È⎦⎪ÏŠ Å7 Î=yϑø9 $#

(# þθä9 βÎ) − Ìó¡o„
óΟ çF @x© x6 ¨Β

õ‹ã‚ $tΡy‰ tn r& 

$tΡô‰ ỳ $oΨ yè≈ tFtΒ

الف

بنيا
الس

الم
الم
موض
القص
قال

Ïèø9 $#

yϑø9 $#

 ãΖÏ9
t“ y_

Ÿ≅ ö6 s%
’ Îû 

ä9$s%
çFΡr&

ã‚sù

ỳ uρ



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

بعد السجن 

 

فمن وراء ..
 صص ألخيه،
، يف صيغة 

ف هلذا الّنداء 

جهم يتبّينون 

توّلون جتهيز 

Å7   وأعلن

⎯ u™!% ỳ ⎯ Ïμ Î/ 

ستيقنون من 

يف  لعالقات

 ÇÚ ö‘ F{ $# 

أصال فما  

t⎦⎫Î/ ∩∠⊆∪  

أن يؤخذ : ب
فقد . الرباءة

 %θä9$s#) :يه

هذه شريعتنا 

. من يوسف

ي آيات ما ب

. واملفاجآت
لّرحل املخّصص
صوت مرتفع

إخوة يوسف

ودون أدراجع

مان الذين يت

tí# uθß¹ Å7 Î=yϑø9 $#

⎯  :ف yϑÏ9 uρ
كن القوم مس

خل الثّقة وال

 y‰Å¡ø ãΖÏ9 ’Îû 

t⎦⎫Ï% Ì ∩∠⊂∪  

óΟ çGΖ Î/ É‹≈ Ÿ2
 دين يعقوب
ف موقنني با

يوسف وأخي

وه   ∪∋∠∩ 

ومسمع م ر

ق وأركانه في

واالنفعاالت 
يدّسها يف ال 

دي مناد بص

ويرتاع إ  ∩

فيع - براهيم 

قال الغلم 

(#θ ß‰É) ø tΡ ß¹

يف هذه الظّروف

ولك.ي كفيل 

اد الذي خيلخ

Ο çF $̈Β $uΖ÷∞ Å_

($tΒuρ $̈Ζä. Ì≈ y™

ÿ… çν äτℜt“ βÎ) Ζä.
ن املتبع يف 
 إخوة يوسف

تدبري الّله لي

š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9
ن على منظر

السياق     
        

 باحلركات وا
. .. الّذهب 

ّمث يناد. قليل

tβθè% Ì≈ |¡s9 ∩∠⊃∪
سحاق بن إب

šχρ ∩∠⊇∪ 

%θä9$s  :ن 
كافأة مثينة يف

أي..  ∪⊅∠∩

وا هذا الفسا

«! ô‰s) s9 çFôϑÎ=tæ

uρ  .. هذا 
  $yϑsù t“ y_

فقد كا. ف 
ا كانومل. ق

ذلك ليتم ت 

y7 “Ì“ øg wΥ 9 $#

ذا احلوار كان
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 مثري حافل 
ي عادة من 
نعلمه بعد ق

ç Ïèø9 $ öΝ ä3 ¯ΡÎ) s9
عقوب بن إس

# sŒ$̈Β ρß‰É) ø s?

أذاع باإلعال

وهي مك.ّوعا

⎯ ÏμÎ/ ÒΟŠ Ïã y— ∪
رقوا وليجرتحو

 (#θä9$s% «!$$s?

أنّنا الجنرتح 

احلراسان أو 

مه الّله يوسف
ابل ما يسرق

. أنّه سارق

… çν äτℜt“ 4 7 Ï9≡ x‹x.
كل هذ.ملني

             

وهو مشهد 
وهي -  امللك

ه له وسن اللّ 

:  $yγ çF−ƒ r& $#

وهم أبناء يع

(#θè=6 Ο Îγ øŠ n=tæ 

 هذا الذي أ

ضره متطّو حي

OO$tΡ عزيز r& uρ Î/

ماجاءوا ليسر

:وهم واثقني

هرنا ونسبنا أ

قال الغلما. 

ري الذي أهلم
 رقيقا يف مقا

أ يمن يظهر

⎯ Ï&Î# uθßγ sù t“ y_

رق من الظّامل

            

و":د قطب 
يوسف كأس
خاص أهلمه

هم منصرفون

و -  بالّسرقة 

  (#θä9$s% =t6 ø%r& uρ
حلرّاس ومنهم 

ك مكافأة ملن

ن القمح الع

مل يسرقوا، وم

م يقسمون و

ن حالنا ومظه

لفعل الّشنيع

 طرف الّتدبري
أسريا أو أو 

 شريعتهم في

y‰É` ’ Îû #ômu‘

والسار،ّسارق

فصل الثاني

قال سيد
ّستار يدسّ  يو
يذا لتدبري خ

الن عام، وه

ي يتهمهم 

)مر املريب

حال، أو احلر

هناك ؤّذن أنّ 

ã≅ 9 Ïè t/ من

م، فهم مل ء

تمعات، فهم

د علمتم من

ع مّنا هذا الف

نا ينكشف 
ّسارق رهينة أ

ضوا حتكيم 

… çν äτℜt“ ⎯ tΒ ` ãρ
كمها يف الس

الف

الّس
تنفي

إعال

الذ

األم

الّرح

املؤ

≅ ÷Η¿q
براء

اجملت

فقد

يقع

وهن
الّس

ارتض

t“ y_

حنك



 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

بعد السجن 

 

هة يف نتيجة 

جأة العنيفة 

  مجلة

 مجيع مافيه 

من  - لّسالم
هم يف جزاء 

 حيلة ي لوال
 ملك مصر  

â™ 3   تذييل

يف احلال  - 
جة أخيه يف 

ورفع . ن فيه
حنّوه عليهم 

م املؤذن بأّن 

خوة يوسف 

⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 

يوسف ن به 
أّمه  وّده، أب

ي آيات ما ب

ي اليثري شبه

لّدهشة باملفا

ومج: ن عاشور

لكيد باعتبار

عليه الس -ف 
إّن شرعه: ل

أي... يمته 
أي أّن ...مم

;M ⎯ ¨Β â™!$t±®Σ
عليه الّسالم 
ورفع درج. له

 احلكمة من
وح - ّسالم 

ّاس يف العلم

وقال إخ2."س

s− Óˆ r& … ã&©! ÏΒ
ن قبل، يعنون
ق صنما جلّد

ق وأركانه في

ل أخيه، كي

اق نتصور الد

هر ابند الطا

ª! 4 بيان للك

رغوب يوسف
ك، فقد قيل
أو ضعفي قي
كثري من األم

ßßì sùö M≈ y_u‘ yŠ

 -ة يوسف 
سقاية من رحل
كمال بتلقي

عليه الس - 

هدلتفاوت النا

من علم الّناس

ø− ô‰s) sù ty™

ل أخ له من
سف قد سرق

السياق     
        

اهلم قبل رحل

ويدعنا السيا

قال حممد 1"

Hω βr& u™!$t±o„ !$#

 مبا يالئم مر
ط ختّوله ذلك
ي املسروق أ
ما شائعا يف ك

tΡ ةومجل. 
ها رفع درجة
ستخراج الّسق

فيه والكش الرّ 
رجة يوسف

فيها شاهد...

اية م ق كل 

(# þθä9 βÎ) Ìó¡o„
 فعل كما فعل

كان يوس  :ة
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أن يبدأ برحا

Ï™!% Ïμ‹ Åzr&  

ني، املتحدين،

È⎦ Å7 Î=yϑø9 $# HωÎ)

لى أنفسهم 
ط شريعة القب

 ويغّرم ضعفي
ك كان حكم

... بغري حق

أخاه ألّن فيه
ىل وقت اسه إ
يف العيش - 

سبب رفع د

ÒΟŠ ∩∠∉∪   

وأنّه فوق. داه

%s$ * امي
رون أّن هذا 

عن قتادة. ري

201 ،2020 .  
  . 32،33،ص1

             

حصافته إىل أ

óΟÎγ Ÿ≅ ö6 s% !% tæÍρ
م، احلالفني

 çν$yz r& ’ Îû È⎦⎪ÏŠ
كم إخوته عل
ك ملاكانت 
يئ ويضرب 

ولعل ذلك. ه

د يف بالده 

أ - الّسالم 
مناجاته أخاه
عليه الّسالم 
الستقبال بس

“ÏŒ AΟ ù=Ïæ Š Î=tæ

الينحصر مد

من متاع بنيا

شّبه به ويذكر
عيد بن جبري

          

19،ص 12-18
13حرير والتنوير،ج

            

وأرشدته ح 

r r& y‰ γ ÏGu‹ Ïã ÷ρ r'Î/

ملوقنني برباء

tβ% x. x‹è{ ù'uŠ Ï9 

قاية ومن حك
ده ولوال ذلك
خذ منه الّشيئ
يف متاع أخيه

ال يأخذ أحد

عليه -سف 
م من وقت م

ع -ليوسف 
 وأبيه يف اال

ss− öθ Èe≅ à2 ÏŒ

ق هلم العلم 

 قد أخرج م

عزيز من الّتش
قال سع -م 

                      

،ج4الل القرآن،م
عاشور، تفسري التح

فصل الثاني

.فتيشمر بالتّ 

‰ :فتيش t6 sù

ناء يعقوب ا

    $tΒ x.
ن وضع الّسقا
اء أخيه عند
ّسارق أن يؤخ
ضع الّصواع يف

ن عادال فال

ّصة أخذ يوس
ّتدبري احلكيم
ال بإحلاقه لي
جات إخوته

θsùuρ ومجلة.
الذي خلقم 

الّصواع  رأوا

ّصلون إىل الع
عليه الّسالم 

                      

سيد قطب، يف ظال
حممد الطاهر ابن ع

الف

فأم

التف

ألبن

من
إبقا
الّس
وض

كا

لقص
بالّت
احلا
درج

...

علم

ملّا 

يتنص
- 
     

1- 
2- 



 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

بعد السجن 

 

قال . كرون 

â“ƒ Í“ yè ¨βÎ) ÿ… ã&s! 

دوا بوصف 

- ه الّسالم 
عوه يف أخذ 
. الّشيخوخة

اف مسوقة 
خبرب  -سالم 

šχ ∩∠®∪    

اه ليس  أخ

β x‹è{ ù'̄Ρ ωÎ) 

 (ΡÎ̄$!!  تنفيه

.  يف املوقف

 أبيهم حني 
صّلى اهللا -مي

دب ومعهم 
ه؛حيث أمر 

ي آيات ما ب

تذك: أي  

(#θ $pκ š‰ r'̄≈ tƒ   yèø9 $#

نا"   ∪∇∠∩

عليه - سف 
صّرفات وراجع

وصفة بّوة، 
األوصاصاه، ف

عليهم الّسال - 

 šχθßϑÎ=≈ sà ©9
ن يعلم أّن

sŒ$yè tΒ «!$# βr&

ام أو  ق اإل

مة األخرية 

أمام حملرج، 
رب نبّيه الكرمي
القحط واجلد
ن علم إخوته

ق وأركانه في

šχ ∩∠∠∪  

%θä9$s  1 ."ر
š⎥⎫ ÏΖÅ¡ós ∪
 فيكون يوس

الّتص فجمع 
حنان األ: ي

كرب إىل أقص
- سف وا يو 

ÿ… çν y‰Ψ !$̄ΡÎ) # ]Œ Î) 

كاألنّه  .ارق

 :s  tΑ$s% tΒ
الّلفظ حتّققيف 

ت هي الكلم

يف موقفهم احمل
أخرب ه تعاىل

دما مّسهم ا
عنده دونئه 

السياق     
        

$yϑÎ/ χθà ÅÁs?

ر قبل الذّكر

y7 z⎯ ÏΒ sßϑø9 $#

راد يف العزيز
الذي اشرتاه

وهي. ق عليه
نتهى يف الك
د كانوا أخربو

$tΡ $oΨ yè≈ tFtΒ Ψ Ïã

يئا جبريرة سا

 العربية بدّقة 

دون زيادة يف

وكانت..ظاملني

 يفّكرون يف
الّلهسياق بأنّ 

كتيال بعد لال 
ر حيلة إلبقائ
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ª!$# uρ ãΝ n=ôã r& /

باب اإلضما

ÿ… çμ tΡ ( $̄ΡÎ) 71 ttΡ
 يدعى مبا ير
والية العزيز 
قتضي الرتقيق
ه أو ألنّه ان
م قد دة ألّ

ω ⎯ tΒ tΡô‰ỳ uρ
أن نأخذ بري

 هنا باللغة 

قيقة الواقعة د

 أن نكون ظ

ء، فانسحبوا
كرمي يفيد الس
وا إىل مصر 
يوسف فيدبّر

990 .  

202 ،2023 .

             

@ $ZΡ% x6 ¨Β ( 

وهذا من ب. 

$tΡy‰ tΡ% x6 tΒ
والية مهمة 
ضّمت إليه و
ث صفات تق
نّه كبري قومه
الألصل الفائد

βr& x‹è{ ù'̄Ρ ωÎ)

الّله أ معاذ 

حيكيه السّياق

ÿ… وهي احلق

ومانريد ... 

ا من الّرجاء
 القرآين  الك

قد عادوسف 
ويلهم الّله ي 

          

0قرآن العظيم،ص 

2، ص 12-18

            

tΑ$ óΟ çFΡr& @x©

ومل يبده هلم 

#Z õ‹ã‚sù ‰tn r&

 كّل رئيس و
يوسف ض ألن

 أباهم بثالث
رب خاطره أل

بن الح االسرا 

tΑ sŒ$yètΒ «!$# r&

ومل يقل:"ب

دّق تعبري حيك

$oΨ yè≈ tF ÿ… çν y‰Ψ Ïã

šχ ∩∠®∪  

جدوى بعدها
 هذا املشهد

يوس إنّإخوة 
، )بنيامني(ر 

                      

بن كثري، تفسري الق
  . 36، ص13ج

،ج4الل القرآن،م

فصل الثاني

%ó $s ...كّسره
. ذا يف نفسه

 $V‚ø‹ x© Z Î6 x.
زيز إما ألن 

وإّما أل... يزا
ووصفوا.يهم

ستحقاقه جرب
حّث على س

%Α$s  2".هم
ل سيد قطب

فعّرب أ. سارق

⎯ $tΡô‰ỳ uρ tFtΒ
# šχθßϑÎ=≈ sà ©9

رفوا أن الج
يف 3. "جعون
؛- ّلم يه وس

وهم األصغر
                      

إمساعيل بن عمر ب
املصدر الّسابق، ج
سيد قطب، يف ظال

الف

فكس

هذ

$\/ r&

العز
عزي
أخي
واس
للح

أبيه

قال

بسا

⎯ tΒ
# ]Œ Î)

وعر
يرج
علي
أخو
     

1- 
2- 
3- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بعد السجن 

 

 أحد عّمال 
و نفسد يف 
 السارق يف 
،وبدأ عّمال 
 قبل وعاء 
تهت بوعاء 
ل يقصدون 
على يوسف 
 يف السارق 
 السياق يف 

 

χ öΝ ä.$t/ r& ô‰s% 

4©®L tβ sŒ ù'tƒ þ’Í< 

χ y7 uΖö/ $# s−

ي آيات ما ب

عتهم ينادي 
ئنا لنسرق أو
 عن معاقبة 
 الذي سرقه،
ؤوا بأوعيتهم

وعيتهم وانتأ
أخوه من قبل

حلاحهم عوا إ
ّبق شريعتهم
تكون أركان

 

 . أصيبوا به

(# þθßϑ n=÷è χr&

uÚ ö‘ F{ $# ©®Lym

( !$tΡ$t/ r'̄≈ tƒ χÎ)

ق وأركانه في

عد حزم أمتعت
وقالوا ماجئن 

ك،ّمث سأهلم
ة سيده أي 
له بأن يبدؤ
ة التفتيش بأ
 فقد سرق أ
يقته، وواصلو
 على أن يطّب

، وعليه ت أىب

 
.ه أبوه يشمّ 

ذارهم عّما 

öΝ èδç öΝ s9 r& è s?

 ( ô⎯ n=sù yytö/ r& $

öΝ ä3‹ (#θä9θà) sù

السياق     
        

 بنيامني،وبع
ذا اخلرب  

د صواع امللك
د يقوم خبدمة
 أوصى عّمال
دأت عملية
ف إن يسرق
كتشفوا حقي
وسف أصّر 
 ذلك لكّنه 

  . امللك
  .صر امللك

هم قميصه لي

ى أبيهم واعتذ

 ( tΑ$s%  Î7 Ÿ2
Ο ’ Îû y#ß™θãƒ (

(# þθãèÅ_ #’ n<Î) ‹ Î/ r&
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يف رحل أخيه
ف تفاجؤوا 
ن قال نفقد
و أكثر كعبد
كن يوسف 
 أو ريب،وبد
 إخوة يوسف

ّىت ال يكم، ح
كانه؛لكّن يو
ه وراودوه يف

  .الم

بسرقة صواع
مني معه يف قص
ضا وإعطاؤهم

 يوسف إلى

(#θÝÁn=yz $wŠ Åg wΥ (

ã≅ $tΒ óΟ çFÛ §sù

t⎦⎫ ∩∇⊃∪   Å_ö‘ $#

             

واع امللك يف
ن إخوة يوسف
 ماذا تفقدون
ذ مدة عام أ
ع امللك لك
ودهم شك
ها منه فقال 

بدها هلمومل ي
ذ أحدهم مك
كانه،فحاولوه

  
ف عليه الّسال

  .ف
خوة يوسف 

 ألخيه بنيامني
 بعضهم بعض

ورجوع إخوة

(#θÝ¡t↔ çμ÷Ψ ÏΒ yz

«! ⎯ ÏΒuρ ã≅ ö6 s%
çö yz ⎫ ÏϑÅ3≈ pt ø:$#

            

أن يدس صو
سارقون؛لكّن
سألوا العامل
بوه بأن يؤخذ
ن عن صواع

لكي ال يراو 
استخراجها متّ 

وسف أسّرها
 كبريا فليأخذ
خذ أحدا مك

 : يتآين كاآل
فتية يوسف:  
إخوة يوسف: 
ام إخ: اب ا

إبقاء يوسف
خوة يوسف 

ضهم بعضا و

( $£ϑn=sù t↔ øŠ tFó™ $#

$Z) ÏOöθ̈Β z⎯ ÏiΒ !$#

ª! ’Í< ( uθèδuρ z

فصل الثاني

د غلمانه بأ
 ّ م سسف بأ

،ّمث سرض
ريعتهم فأجابو

فّتشونسف ي
) بنيامني(يه

يه، حيث متّ 
سف؛لكّن يو
ّن أباه شيخا
لتايل لن يأخ
ذا الّنص القرآ
:مخاِطـــــــــــــب
:مخاطَـــــــــــــب
ضوع الخطا
إ:  صــــــــــــــــد

معاتبة إخ: ثا

معاتبة بعض-

:ل تعالى 

x‹z Ν ä3 ø‹ n=tæ ¨Β
þ’ ÷ρr& zΝ ä3 øt s† ª!$#

الف

أحد
يوس
األر
شر
يوس
أخي
أخي
يوس
بأّن
وبا
هذ
الم
الم
موض
القص
ثالث

1-

قال

yzr&

þ’ Î1r&



 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد السجن 

 

 $̈Ζà2 $pκ Ïù 

: خوة يوسف

 على ذلك، 

 %ttΑ$s نهم

 بقتله، قال 

 رأيتم كيف 

Ú لن : أي

: ، قيل ’

هم أن خيربوا 

 وقولههلم، 

، وقال عبد 

   ؟

uu Ïèø9 $# uρ û©ÉL©9 $# 

šχθ ∩∇⊄∪ 

ي آيات ما ب

sπ tƒös) ø9 $# ©ÉL©9 $# 

تعاىل عن إخ

ه، وعاهدوه 

ون فيما بين

بئرعندما ّمهوا

ه إليه، فقد 

yyt uÚ ö‘ F{ $#

zΝ ä3 øt s† ª!$# ’ Í<
أمرهممث    

ممّا وقع بقوهلم

 ابنك سرق،

جزاء الّسارق ؟

uρ غريها، 
$̄ΡÎ)ρ θè% Ï‰≈ |Á s9

ق وأركانه في

∩∇⊇   È≅ t↔ ó™ uρ $#

خيرب تع: " ثري

هم برّده إليه

$wŠ Åg wΥ (يتناجو

بإلقائه يف الب

لرتدنّه #$!» ⎯

  ôô⎯ n=sù tö/ r&

†ρr& t÷  ،عّين 
t⎦⎫ÏϑÅ3 ∩∇⊃∪ 

يه، ويربؤوا مم

كنا نعلم أّن 

منا سألنا ماجز

:تادة، وقيل

uρ وحراستنا

السياق     
        

 t⎦⎫Ïà Ï≈ ym ⊇∪
قال ابن كث

هد التزموا ألبي

Ågن الّناس wΥ
 أشارعليهم 

Ν $Z) ÏOöθ̈Β z⎯ ÏiΒ
وسف عنه،

إليه راضيا ع

uuθèδ çö yz Å3≈ pt ø:$#

 ويتنّصلوا إلي

ماك: دةة وقتا

إّمن،ق له شيئا

قال قت. مصر

نا وحفظنا وح
1  
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$̈Ζà2 É= ø‹ tóù=Ï9 

šχ ∩∇⊄∪  

الذي قد. ني

انفردوا عن: 

، وهو الذي 

x‹yzr& Ν ä3 ø‹ n=tæ

من إضاعة يو

يف الّرجوع إ

δuρ  خي،
را هلم عنده 

قال عكرمة 

يب أنّه يسرق

املراد مص: قيل

صدقنا وامانتن

1."وه بسرقته 

990 ،991 .  

             

$uΖôϑÎ= $tΒuρ 2
$̄Ρ χθè% Ï‰≈ |Ás9

أخيهم بنيامني

(#θÝÁn= أي

يهوذا،: وقيل

 öΝ ä.$t/ r& ô‰s% r&

تقّدم لكم م

tβ þ’ Í< þ’ Î1r& 

ين من أخذ أ

ىت يكون عذر

t⎦⎫ ∩∇⊇∪  

علمنا يف الغي

$̈Ζà2 $pκ Ïù ق

عن ص. قناها

 سرق وأخذو

          

0رآن العظيم، ص 

            

!$ ωÎ) $yϑÎ/ Î=tæ

$uΖù=t6 $pκ Ïù ( ¯ΡÎ) uρ
من ختليص أ

Án=yz  ذلك

وهو روبيل، و

(# þθßϑn= χr&

ذلك مع مات

 44©®Lym βsŒ ù'tƒ
بأن ميكنين:ل 

 ماوقع، حّىت

É= ø‹ tó ⎫ Ïà Ï≈ ym

ماع:بن أسلم

sπ tƒ ©ÉL©9 $# à2
اليت رافق: ي

 به، من أنّه 

                      

بن كثري،تفسري القر

فصل الثاني

t $tΒuρ !$tΡô‰Íκ y−

u Ïèø9 û©ÉL©9 $# t6 ø%r&

ا يئسوا مم ملّ 

متنع عليهم 

öΝ èδç Î7 Ÿ2 و

ööΝ م  s9 r& = ÷è s?

ّذر عليكم ذ

رق البلدة،

وقيل. ّسيف

هم ،بصورة 

$ $̈Ζà2 tóù=Ï9
محن بن زيد 

ÈÈ≅ t↔ ó™ uρ tƒös) ø9 $#

$uΖù=t6 $pκ Ïù يأ

فيما أخربنا   

                      

إمساعيل بن عمر ب

الف

ty™

ø9 $# uρ
م ّ أ

فام

Ÿ2
هلم

تعّذ

أفار

بالس

أباه

$tΒuρ
الرمح

uρ
t6 ø%r&

     
1- 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

بعد السجن 

 

إّن إخوة  -
 بعدما ذّكر 
 من قبل يف 
خيربوا أباهم 
ما عادوا إىل 
صر ويتقّصى 

اب أخوهم 

وقد فجوع، 
راءه أمال مل 
 حّىت حيكم 

öΝ ä3 Ý¡ # X öΔr& ( 

 t tΑ$s% ö≅ t/ 

يف هذه املّرة 

 ..  … çμ ¯ΡÎ) 

5.  

ي آيات ما ب

- عليه وسّلم
ألكرب هناك، 
م بتفريطهم 
 وأمرهم أن 

فلّماعلمهم  
هب إىل مص

جل اصطحا

ام أبيهم املف
ولكن ور. ا

سم أالّ يربح

ôM öΝ ä3s9 Ý¡àΡr&

ÞΟ ∩∇⊂∪  ö 

ولكّنه يف. ف

خّلف هناك 

50م ،ص 2005

ق وأركانه في

صّلى اهللا -
ي أخوهم األ
هم ، وذّكرهم
ني إىل الديّار
ذا إّال بعد عل
إن شاء فيذه

  : كاآليت

أبيهم من أج

هد أمايف مش
شجيا وجيعا
سريهم الذي أق

t  ö≅ t/ ôM s9 §θy™

ÞΟ ΟŠ Å6 ysø9 $#

وم فقد يوسف

نه اآلخر املتخ

5- ه1426، 1ط

السياق     
        

نبّيه الكرمي 
ىل الديّار بقي
رطوا يف أخيه
 بأخيه بنيامني
ذ  يشهدوا 
اّكد بنفسه إ
قطع القرآين ك

خذوه على أ

 
حّىت يقفهم يف
شصريا سريعا، 
مبا فيهم كبري

%tΑ$s  :ع 
… çμ uθèδ ÞΟŠ Î=yèø9 $#

ا يولمته ذا

أخاه فريد ابنه

ت،جدة السعودية،ط
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رب اهللا تعاىل
ني إىلم بنيام

بأن ال يفّرط م
 حّىت يرجع 
م مل  ّ ق، وأ
وا منه أن يتا
ق يف هذا املقط

  .1)روبيل

هد الذي أخ

  .ط ببنيامني
م، ح طريق 
 إّال رّده قص
والده الّثالثة 

الوجيعلقلب 

óΟ $·èŠ ÏΗsd 4 çμ ¯ΡÎ)

î≅Š ÏΗ  ..كل

يه يوسف وأ

ف،دار نور املكتبات

             

ص القرآين خيرب
عودة بأخيهم
 عنهم أبوهم
 يغادر مصر

سرق)نيامنيب(
ك حّىت طلبو
أركان السياق

ر(كبـــــــرف األ
  . يوسف

 إخوته بالعه

ب يف التفريط
 السياق الطر

فال نسمع  
ولديه، أو أو

ب يف ذلك ال

β ©Í_ u‹ Ï?ù'tƒ óΟ Îγ Î/

# X ( ×ö9|Ásù ÏΗsd

ن يرّد الّله علي

          

ت من سورة يوسف

            

هذا الّنص ق
يئسوا من الع
الذي أخذه 
ك قّرر أن لن
(يه بأّن ابنه 

 والدهم بذلك
وعليه تكون أ

أخو يوسف: 
باقي أخوة: 
تذكري: اب

لشعور بالذنب
ويطوي" :ب

. بأ الفضيع
أن يرّد عليه و

ألمل عجيب

©|¤tã ª!$# βr&

öΝ ä3 Ý¡àΡ X öΔr&

هذا األمل أن

                      

صفر، عرب ودالالت

فصل الثاني

سياق يف
سف ملّّا استي
وته بالعهد ا
سف؛ فلذلك
م إلي د عود
رهم أخربوا 
،وعالك األمر
:مخاِطـــــــــــــب
:مخاطَـــــــــــــب
ضوع الخطا

  .امني
ال: صـــــــــــــــــد

ل سيد قطب
ضوا إليه بالّنب
طع يف الّله أ

وإنّه أل. ه له

×ö9|Á î≅Š ÏΗsd ( ã

ôM s9 §θ öΝ ä3s9 Ρr&

ضيف إليها هذ

                      

عبد اهللا بن على بص

الف

يوس
إخو
يوس
عند
ديّا
هنا
الم
الم
موض
بنيا

القص
قال
أفض
ينقط

الّله

|Á sù

§θy™

يض

     
ع-1



 

 
 
 
 
 
 
 

بعد السجن 

 

المتحانات، 

  . اهللا

ÒΟŠ ∩∇⊆∪  

لقلوب اليت 
ّون  سه، ومل 

 يف 1."جلميل
 يوسف إىل 
حيافظوا على 

ه هم وأخربو 
جلوءا واقرتابا 

ي آيات ما ب

ألحداث واال

   والنتائج 

التجاؤه إلى

Èβ÷“ uθßγ sù Š Ïà x.
شاركه هذه ا
الذي مل ينس
على صربه اجل

عودة إخوة ب
وعهدا أن حي
عادوا إىل أبيه
تصّرب وزادا جل

  .مني

ق وأركانه في

اوراء هذه األ

ب األسباب

دة حزنه ثّم ا

 š∅ ÏΒ ÷“ ßsø9 $#

،التش مبصابه
ا.يوسف. ب

صغر فتغلبه ع
- عليه وسّلم

عنهم موثقا و
 كل حال ع

وتصل الفاجعة 
  :يت

يوسف وبنيام
 .  

السياق     
        

ه، ويعلم ما

كمته يف ترتيب

بالعمى لشّد

ôM Ò çν$uΖøŠ tã 

ّمه،  وحيد 
يف ولده احلبيب

ه األص يف أخي
صّلى اهللا ع-

لذي أخذ ع
،على ك قبل 

 لكّنه حتّمل
كاآليتلكرمية  

سه يف عودة يو
 سرعة الفرج 
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ي يعلم حاله

ا تتحّقق حك

ءه وإصابته ب

y#ß™θ Òu‹ ö/ $# uρ
ّس أنّه منفرد 
ب فجيعته يف
بته اجلديدة 

-نبيه الكرمي 
هون أباهم ال
 يوسف من
؛ف ولبنيامني

 هذه اآلية الك

وعدم يأسب 
لبالء تعقبها 

20 .  

             

الذي.. ⊃∇∩

ماسب، عند

يعقوب أبناء

4’ s∀y™ 4’ n?tã θãƒ
حيّس. فجوع

دب معزل، ين
 تذّكره به نكب

 اهللا تعاىلخيرب 
 كيف يواجه
د فّرطوا يف 
 فراقه ليوسف

يف ن السياق 

نب أبنائه بالذّ 
بأن شدة ال خ

          

25، ص12-18

            

ÞΟŠ Å6 ys ⊂∪
 يف وقته املنا

دم تصديق ي

öΝ åκ tΑ$s%uρ ™ r'̄≈ tƒ
لوالد املفثّرة ل

ه، فينفرد يف 
ّسنون والذي 
ص القرآين خي
ري اجلناح، ك

،وقد؟رطوا فيه
مل أاشتّد ه و 

 تكون أركان

  .يعقوب: 
  .هؤ أبنا: 
إشعار : اب

خيقينه الرّاس 

                      

2،ج4الل القرآن،م

فصل الثاني

uθ ÞΟŠ Î=yèø9 $# sø9 $#

يت بكل أمر 

عد -2

 ’̄<uθs?u Ν åκ÷] tã

ي صورة مؤّث
وله وال جتاوبه
ن مصيبته الّس

هذا النص اق
رهم مكسور
يهم وال يفّرط

فزاد حزنه،رب
وعليه  ،لّلهان 

:مخاِطـــــــــــــب
:مخاطَـــــــــــــب
ضوع الخطا
:  صـــــــــــــــــد

                      

سيد قطب، يف ظال

الف

uθèδ
ويأ

44   

وهي
حو
من
سيا
ديّا
أخي
اخلرب
من

الم
الم
موض
القص

     
س-1



 

  

 

 

 

 

 

بعد السجن 

 

tβθä3 š∅ ÏΒ 

šχθßϑn=÷ès? 

  وسف

tβθ š∅ ÏΒ 

 ttΑ$s% !$yϑ̄Ρ Î) 

þ ’ n<Î) «!$# 

    

يعين رؤيا  

 .عفوه عنهم
محة الّله، يف 

⎯ ÏΒ y#ß™θãƒ 

فيا   ∪∠∇∩ 

واّسكم، يف 

ة أدق دالل

 : الّله الّندي

ي آيات ما ب

$·Ê tm ÷ρr& ä3s?

 «!$# $tΒ Ÿω s?

ارق تذّكر يو

ρr& θä3÷÷قوة s?

الك والّتلف

 ©Éo\t/ þ’ÎΤ ÷“ ãmuρ
šχθ ∩∇∉∪ 

šχθ ∩∇∉∪ 

عفرهم منه و 
أسوا من رمح

 (#θÝ¡¡¡ystFsù 

ãΠ tβρãÏ≈ s3 ø9 $# 

حتّسسوا حبو

y  ة ÷ρ§‘ 

واح من روح 

ق وأركانه في

šχθä3? ym

ãΝ n=ôã š∅ ÏΒ
التفا: أي #

 ضعيف الق

ا عليك اهلال

!!$yϑ̄ΡÎ (#θä3 ô© r&

! $tΒ Ÿω θßϑn=÷ès?

$tΒ Ÿω θßϑn=÷ès?

سف واعتذا
خيه، وأّال ييأ

¢ ¢©Í_ (#θç7 yδøŒ $# 

«! ωÎ) ãΠ öθs) ø9 $#

y# ÏμŠ Åzr& uρ 

وكلمة. رمحته

م على األروا

السياق     
        

y#ß™ 4©®Lym 3s?

þ’ ’ n<Î) «!$# r& uρ
ãà2 y#ß™θãƒ 

ف اجلسم، 

احلال خشينا

(Îلوا بقوله 

ããΝ š∅ ÏΒ «!$#

 š∅ ÏΒ «!$# 

  1."ا 

فهم على يوس
 يوسف وأخ

_  :نظور t7≈ tƒ
§ ⎯ ÏΒ Çy ÷ρ§‘ «!$#

(#θ ⎯ ÏΒ #ß™θãƒ
لّله وفرجه ور

خلانق مبا ينّسم
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ãà2õ‹ ß™θãƒ
 ©Éo\t/ þ’ ÎΤ ÷“ ãmuρ
 (# àσ tGø s? 2õ‹s?

ضعيف: ي

مّر بك هذا ا

م عّما قال ا

Νحده n=ôã r& uρ

ããΝ:س n=ôã r& uρ 

هرها وينجزها

 ولديه،وتعّرفه
ب إىل تلّمس

رجه دائما منظ

… Ÿω ß§t↔ ÷ƒ ($tƒ
(#θ θÝ¡¡¡ ystFsù

ن الن يأس م

ن الكرب اخل

991  .  

             

«! (# àσ tGø s? ‹s?

!$yϑ̄ΡÎ (#θä3 ô© r&

 ( (#θä9$s% «!$$s?

$·Ê tym أي

وإن استم: ن

أجا: أي !»

’ n< «!$#    وح

عن ابن عبأس

 البّد أن يظه

ليبحثوا عن 
ههم يعقوب

ّله واسعة وفر

Çy ÷ρ «!$# ( çμ̄ΡÎ)

 ¢©Í_ t7≈ θç7 yδøŒ $#

ودون.بحث 

السرتواح من
          

1آن العظيم،ص قر 

            

 ( (#θä9$s% !$$ s?

∩∇∈∪   tΑ$s% Î)

 : "ن كثري

šχθä3s? m

يقولون ∪∋∇∩

þ’ ÎΤ ÷“ãm ’ n<Î) «!$#

’   نا فيه  n<Î)

وع. كّل خري

دق وأّن الّله 

رسل أبناءه ل
ّمث يوّجه:" ب

 فإّن رمحة الّل

(#θÝ¡t↔ ÷ƒ ⎯ ÏΒ ρ§‘

≈7  !!! ل tƒ
صرب على الب

ففيها ظل ا 
                      

بن كثري، تفسري الق

فصل الثاني

 :ل تعالى

š⎥⎫ Å3 Î=≈ yγ ∪
قال ابن   ∇∩

   44©®Lym s?

š⎥⎫ Å3 Î=≈ yγ ∪
(#θä3© ©Éo\t/ muρ

ّمهي وما أ: ي

أرجومنه ك: ي

ا صد ّ سف أ

يعقوب ير -
ل سيد قطب

ثور عليهما، 

ÏμŠ Åz Ÿωuρ ↔ ÷ƒ ($s?

لب املوصول

ف وبصر وص

. كثر شفافية
                      

إمساعيل بن عمر ب

الف

قال

yγ ø9 $#

∇∉∪

   

yγ ø9 $#

ô© r&

أي

أي

يوس

3-
قال

العث
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بعد السجن 

 

م بالّله،  لو

 ولو أحاط 
ته بربّه، ويف 

قود، وجاءوا 
مل يعهد يف 

 Ïμ ø‹ n=tã (#θä9$s% 

ø− !$uΖøŠ n=tã ( ¨β Î) 

حام والّضيق 

عنهم حبقيقة 
ل، فإذا هو 

ومل يطّلع م، 
- عليه وسّلم

  رداء الذلّ 
يف هذه اآلية 

ي آيات ما ب

ن املوصولة قل

من روح الّله
نس من صلت

ت منهم الّنقو
هم انكسار 

$£ϑn=sù (#θè=yz yŠ 

Ÿ≅ ø‹ ø− £‰|Ás?uρ
 من االسرتح

 والّتخّفي ع
 هلم على بال
رفونه وحدهم

صّلى اهللا ع-
هميلفّ ، تيال

ن السياق يف

ق وأركانه في

فأّما املؤمنون

 الييأسون م
 إميانه ،ويف أ

"...1  

جملاعة، ونفدت
 ويف حديثهم

sù:م أأليام 

Å∃ρ $uΖs9 ø‹ s3 ø9 $#

ىل هذااحلّد 

ز،العزي دور 
 اليت الختطر 
د الذي يعرف

-نبيه الكرمي 
يوسف لالكت
ه تكون أركان

السياق     
        

tβρã ∩∇∠∪   

م لّرخّية، فإ
ح من ظالل 
انق الكروب

م ا جملضرت 
يدخلون..  

م ما فعلت 

 7π8y_÷“ •Β ÷ρr' sù

م إ  األمر 

ضي يف متثيل
جأة الكربى 
املاضي البعيد

 اهللا تعاىلخيرب 
إىل يو عادوا 

 إليهم، وعليه
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ãΠöθs) ø9 ãÏ≈ s3 ø9 $#

يية الحاته احمل
ؤمن لفي روح
ق الشّدة وخما

الثة، وقد أض
ا الزّاد  ون 

ة تدّل على م

$uΖ÷∞ 7π yè≈ ŸÒ Î7 Î/ 

وعندما يبلغ 

درة على املض
 وقت املفاج
م إىل ا ود 
خيآلية الكرمية 

وع والقحط 
 واإلحسان 

20 .  
20.  

             

Çy «!$# ωÎ) ) ø9 $#

شاعرون بنفح
وإّن املؤ.ضيق

هو يف مضايق

صر للمرة الثا
لديهم يشرتو

ى من اجملاعة

 •‘Ø9 $# ÷∞ Å_uρ
š⎥ ∩∇∇∪ و

س يوسف قد
روس، وحان
 إليهم، فيعو

هذه اآلسياق 
 مّسهم اجلوع
ّصدق عليهم

  .سف
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27ص،12-18

            

ß§t↔ ⎯ ÏΒ y ÷ρ§‘

م بروحه، الش
م الض شتد 
ته مبواله، وهو

ة يوسف مص
هي الباقية ل

قبل، وشكوى

$uΖ¡¡Β $uΖn=÷δr& uρ
š⎥⎫Ï% Ïd‰ |ÁtFßϑ
بقى يف نفس
د انتهت الّدر
ضاء باحلقيقة

سيف  .2"لّله
سف بعد ما
لبون منه التص

:  

إخوة يوس:  
  .يوسف: 

                      

2،ج4الل القرآن،م
،ج4الل القرآن،م

فصل الثاني

  … çμ ¯ΡÎ) Ÿω ↔ ÷ƒ ($tƒ
دية أرواحهم
وام الكرب، 

مأنينة من ثقت

ويدخل إخوة
ضاعة رديئة 

اديثهم من ق

$pκ š‰ â“ƒ Í“ yèø9 $# tΒ
©! “Ì“ øg s† ßϑø9 $#

النكسار التب
فقد. خصيته

ّفق يف اإلفض
يه أحد إّال ا

ّن إخوة يوسف
يطلب إلنكسار

كرمية كاآليت 

ــبمخاِطــــــــــــ
مخاطَــــــــــــــب
                      

سيد قطب، يف ظال
سيد قطب، يف ظال

الف
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م
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بعد السجن 

 

ورّن  !!؟  

يلتفتوا إليها 
اىل أخربنبّيه 
تكون أركان 

فاآلن تدرك 

y7 ¯ΡÏ™ |MΡV{ 

 χ ©!$# Ÿω 
م يف إمجال 

وعلى أخيه، 
ورة ما فعلوا 
. وقد جهلوا

ي آيات ما ب

šχθ ∩∇®∪  

ه لعّلهم مل ي
بأّن اهللا تعا 
وعليه ت ،قته

ف !؟ك ألنت

  (# þθä9$s% Ï™ r&

, ÷É9óÁtƒ uρ χÎ* sù

سف ويذّكرهم

 الّله عليه و
م صو م وقلو

م و  حليما 

ق وأركانه في

.  
óΟ çFΡr& θè=Îγ≈ y_

 مالمح وجه
يفيد  الكرمية
ف حقيقكش

ß#ß™θ أئّنك

 .ل الكبري 

… çμ ¯Ρ ⎯ tΒ È, −Gtƒ
علنها هلم يوس

ن يذكر مّنة
م تمّثل لعيو
. وقد أساءوا

السياق     
        

  .سان إليهم
وسف وأخيه

# Ïμ‹ Åzr& uρ øŒ Î) r&

والحت هلم
هذه اآلية اق

ج إخوته يف ك

.  
  .قة

y7 ¯ |MΡV{ θãƒ
يف ذلك الّرجل

ª!$# !$uΖøŠ n=tã ( ¯ΡÎ)

يع.جأة عجيبة

سوى أن.. د
أّما هم فتت .ء

حمسنا إليهم و
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يهم واإلحسا
حّسس من يو

Λ ä⎢ù=è y#ß™θã‹ Î/

و.  من نرباته
سيا.1"وشياته
ستدرجاسف 

شف حقيقته
جأة كالصاعقة

 ((# þθä9$s% 7 ¯ΡÏ™r&

ف الّصغري يف

ô‰s%  ∅ tΒ $#

مفاج!فاجأة 

واليزيد.. الة
جلزاء الّله يف ا

يواجهونه حمس 

20.  

             

 التصدق علي
بيهم يف التح

Λä⎢ ôϑÎ=tæ $̈Β yè sù

ذكرون شيئا 
ته و ّ مصر وأ

يوسبأّن - ّلم
  :كاآليتة  

 
  .ف

راجهم يف كش
عليهم املفاج

 :عيد من ب

ظالل يوسف

!# x‹≈ yδρ ©År& ( 

š⎥ ∩®⊃∪  مف

يف دفعة اجلها
ّصرب وعدل 
خلجل وهم 
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طلب :  اب
نفيذ وصية أ

 tΑ$s% ö≅ yδ 

ت لعّلهم يذ
مست عزيز م
هللا عليه وسّل
ه اآلية الكرمية

  .يوسف:  
إخوة يوسف: 
استدرا:  اب

 تقع عكي ال
وسهم خاطر

م  هم وآذا

O$tΡ ß#ß™θãƒ uρ
š⎥⎫ÏΖÅ¡ósßϑ
ف وأخيه يف

وى والص بالّتق
هم اخلزي وا

                      

،ج4الل القرآن،م

فصل الثاني

ضوع الخطا
تن: صـــــــــــــــــد
:ل تعالى 

م صوت  آذا
م يرونه يف مس

صّلى اهللا- كرمي
يف هذهسياق 

مخاِطــــــــــــــب
مخاطَــــــــــــــب
ضوع الخطا
لك: صـــــــــــــــــد

لتمع يف نفو

م وجوارحه و

ß#ß™ ( tΑ$s% tΡr&

ßì‹ ÅÒ tô_r& ϑø9 $#

 فعلوه بيوسف
ّلال هذه املنة
وسف، وجيّلله

                      

سيد قطب، يف ظال

الف

موض
القص

قا 

يف 
وهم
الك
الس

الم
الم
موض
القص

وال"

قلو

™θãƒ
ÅÒ ãƒ
مبا 
معّل
بيو
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بعد السجن 

 

βÎ) uρ $̈Ζà2 

ّله له عليهم 

شيمة . جل

|=ƒ ãΝ ä3 ø‹ n=tæ 

فقد انتهى .

 سياق هذا 
عن حقيقته  
ّكرهم بعاقبة 

  :كاآليتمية  

.  إىل تبشريه
 وماأصاب 

# †ÎΤθè?ù& uρ 

كليل؟ ذلك 

ي آيات ما ب

 ª!$# $uΖøŠ n=tã ρ
 من إيثار الّل

املوقف املخج

 ttΑ$s% Ÿω ƒÎøYs?

التأنيب اليوم

يف1.."محني 
كشف عملّّا   

ذّكف اجتاهه، 
ه اآلية الكرمي

  .فاره لهم
 فهو معّجل 
ه من ضىن،

ÏN ù'tƒ # Z ÅÁt/

ه الكأبيه بصر 

ق وأركانه في

ô‰s) s9 x8trO# u™
قرير ملا يرونه 

اء  لعفو وإ

  احملسنني

خذة لكم وال

و أرحم الّرمح
يوسفإّن -

روا بالّذنب 
يف هذهسياق 

 منه واستغفا
ه من احلزن ا

وماأّمل جبسمه

 Ïμ ô_uρ ’ Î1r& tƒ
 سرتّد على أ

السياق     
        

( (#θä9$ «!$$s? s9
بالّذنب، وتق

فح وال بالصّ 

 إنّه كان من

المؤاخ ∪⊅®∩

 باملغفرة وهو
- عليه وسّلم

طيئتهم واقّرو
ون أركان الس

  .ة

عتذار أبنائه 
ابيّضت عينا 

 من حزن، و

çνθà) ø9 4’ n?tã 

ف أّن رائحته 
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%s$  : كرمي
طيئة، وإقرار ب

قابله يوسف

الء بالّشّدة 

š⎥⎫ ÏϑÏm ∪
والّله يتوالكم

صّلى اهللا -
عرتفوا خبطفا 

و، وعليه تكو

إقرار باخلطيئة

ود بصيرا واع
 ن أبيه الذي
اعلق بقلبه 

© # x‹≈ yδ ø9 r'sù

عرف يوسف

20.  

             

ه موقفا غري

عرتاف باخلط

يقا. إلحسان

سف يف االبتال

uθ ãΝ ymö‘ r& ≡ §9 $#

و. له جذور
كرميالىنبّيه ال

على إخوته،
ّصفح والعفو

  .سف
 

ف بالذنب وإ
  .ح والعفو 

ّمه أبوه فيعو
شأن. ن آخر

ىل كشف ما

(#θ ©ÅÂ‹ Ïϑs) Î/

كيف ع ⊃®∩
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قد وقفوا منه

اع..   ∪⊆®∩

 والّتقوى واإل

وينجح يوسف 

ª! öΝ ä3s9 ( uθèδuρ
ي ومل تعد ل
 خيرب اهللا تعا
ة شديدة ع

قابلهم بالصو ، 

إخوة يوس:  
  .يوسف: 
اعرتاف:  اب

طلب الّصفح
قميصه ليشّم
يث إىل شأن
ئه معّجل إىل

θç7 الل yδøŒ $#

š⎥⎫ Ïè yϑ_ ⊂∪
                      

،ج4الل القرآن،م

فصل الثاني

رميا معهم وقد

š⎥⎫ Ï↔ ÏÜ≈ y‚ ∪
كانة واحللم

. جل الكرمي

tΠ öθu‹ ( ãÏ øótƒ ª!$#

مر من نفسي
قطع القرآين 
نت املفاجأة
قوى والّصرب،

ــبمخاِطــــــــــــ
مخاطَــــــــــــــب
ضوع الخطا
ط: صـــــــــــــــــد

إعطاؤهم ق-
ّمث حيّول احلد
ّجل إىل لقائ

صره من كال

öΝ à6 Î=÷δ ϑô_ r&

                      

سيد قطب، يف ظال

الف

كرمي

y‚s9
ملكبا

الّرج

u‹ ø9 $#

األم
املقط
كا
الّتق

الم
الم
موض
القص

4-
مث" 

معج

بص

δr'Î/
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بعد السجن 

 

يوسف رقة و 
،حّىت تنتهي 

 - عليه وسّلم
عجزات اليت 

Èβρß‰ÏiΖx è? ∩®⊆∪
حياء بعد هذ

ن تقولوا شيخ

ولكن ...يد 

(#θ «!$$s? y7 ¨Ρ Î)

مذهب الذي

ç çμ9 s) ø9 r& ’ n?tã

   

ي آيات ما ب

التكون خار
عد مفاجأة ،

صّلى اهللا عل-
ا من بني املع

  :يت 

  .صريا 

y# ( Iωöθs9 βr& è?

 األح بعد يف

yx .لوال أن

 الغائب البعي

%θä9$s وسف
مذهب وقد 

u™!% ỳ ç Ï±t6 ø9 $#

šχθ ∩®∉∪

ق وأركانه في

وماهلا .. رقة
 يف القّصة بع

-ه الكرميربنبيّ 
ا؛ بإذن اهللا ّ إ

كاآليتلكرمية  

لريتّد بص همأبي

 yxƒ Í‘ y#ß™θãƒ
 أّن يوسف 

 ß‰Å_V{ yxƒ Í‘

جده من ريح 

 من رائحة يو

ك بانتظاره و

!$£ϑn=sù βr& 

 $tΒ Ÿω θßϑn=÷ès?

السياق     
        

ت فعل اخلار
أمام مفاجأة 

هللا تعاىل أخرب
فيعود بصريا 

هذه اآلية ال 

ه على وجه أ

öΝ ’ ÎoΤ Î) ß‰Å_V{ 

ى بال أحد

’  !كليل ÎoΤ Î)
 معي ما أج

جيدوا ماوجد 

ف، وضاللك

:جأة أخرى

ãΝ n=÷æ z⎯ ÏΒ «!$# 
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ري من احلاالت
ّلحظة حنن أ

  ."غري

يفيد بأّن اهللا
 وجه أبيهم ف

 يفن السياق 

أمرهم بإلقائه

š^$ öΝ èδθç/ r&

ما خيطر على

ا الّشيخ الك

لصّدقتم.. 

 ربّه، فلم جي

اللك بيوسف

وتتبعها مفاج

öΝà6 þ’ÎoΤ Î) ær&

             

يف كثري صنع
؟ ومنذ الّلول

 الّصيب الّصغ

ي القرآين ص
على لقوه  لي

 تكون أركان

 
  .ف

هم قميصه وأ
  .ه 

ÏM n=Á ç Ïèø9 $# $s%
فم.ء إّال هذا 

 يشّمها هذ

Èβρß‰ ∩®⊆∪   

هلم ماله عند

يف ضال ∋®∩

عيدة تقع، و

tΑ öΝ s9 r& ≅ è%r& 6 ©9

            

واملفاجأة تص 
قوب نّيب رسو

بتأويل رؤيا ة

هذا الّنص يف 
طاهم قميصه

وعليه ،سف

  .يوسف:  
إخوة يوسف: 
أعطاه:  اب

مل مشل عائلته
  $£ϑs9 uρ |Ásù

كّل شيء! ف

ه رحياوأّن ل 

ω  βr& ß‰ÏiΖx è?

ب مل يكن هل

 ÉΟƒ Ï‰s) ø9 $# ∈∪
املفاجأة البعي

£‰ # Z ÅÁt/ ( Α$s%

فصل الثاني

.  عّلمه الّله
يب رسول ويعق
شاهدها املثرية

السياق
أعط يوسف 

ا يوس رم اهللا 

مخاِطــــــــــــــب
مخاطَــــــــــــــب
ضوع الخطا
مل: صـــــــــــــــــد
 :ل تعالى 

ريح يوسف 

. مد الّطويل

ωöθs9    رف
يطني بيعقوب

’ šÎ=≈ n=|Ê

ولكن ا.عود

⎯ Ïμ Îγô_ £‰s?ö‘ $$sù

الف

ممّا 
نّيب
مش

ّن إ
أكر

الم
الم
موض
القص
قال

األم

خر

احملي

’ Å∀s9
اليع

ô_uρ



 

 

 

       

 
 
 
 

بعد السجن 

 

د ماابيّضت 
  :يفهموه

þ’ ãΝ n=÷ær& z⎯ ÏΒ 

ونلمح هنا 

 هلم بعد أن 

ÞΟ ∩®∇∪      

هد الّنهائي 
عن  -وسّلم

 فالمه أبناؤه 
كون أركان 

 

ي آيات ما ب

د البصر بعد
من قبل فلم ي

≅ öΝ à6 ©9 ’ ÎoΤ Î)
t⎦⎫Ï↔ ÏÜ ∩®∠∪  

ستغفار الّله 

â‘θà ÞΟŠ Ïm§9 $#

تقي يف املشه
ليه وى اهللا ع

 من البكاء، 
، وعليه تكخا

  

ق وأركانه في

فاجأة ارتداد
ا من حّدثهم 

tΑ$s% öΝ s9 r& ≅ è%r&

$̄ΡÎ) $̈Ζä. ÏÜ≈ yz

ن يعدهم با

… çμ ¯Ρ uθèδ à tóø9 $#

واملكان، لنلت
صّلى-الكرمي 

ّضت عيناه 
خا يقينا راس

 .ّكر يوسف 

  

السياق     
        

ومف.ب لقياه
تلك اليت ح. 

£‰s? # Z ÅÁt/ ( s%
 $uΖs9 !$uΖt/θçΡèŒ )

بعد، وإن كا

 öΝä3s9 þ’ În1u‘ ( ¯ΡÎ)

وي الزمان و
نبّيه ّله تعاىل

،حّىت ابيض مني
ما  يف عود

هم على تذّك
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 يوسف وقرب
.علمه من ربّه

⎯Ïμ Îγ ô_uρ s?ö‘ $$sù

$tΡ$ öÏ øótGó™ $# 

 يصف هلم ب

š’ ãÏ øótGó™ r& 

فيطو. القّصة
الّل قرآين خيرب

ف وأخيه بنيام
اق، ورجاؤه

 
.  

ة يوسف أباه
.  

20.  

             

لى  دليل ع
 حقيقة مايع

çμ9 s) ø9 4’ n?tã uρ
∩   (#θä9$s% $t/ r'̄≈ tƒ

بنيه، وأنّه مل 

 tΑ$s% š’ôθy™

 مفاجآت ا
ذا املقطع الق
 فقده يوسف
لّله قائم وبا

  :ين كاآليت 
.سفخوة يو 
  .عقوب

عذل إخوة  
قة بأبيـــــــــــهم 

          

28،ص12-18

            

وهو.قميص
بيذكر يعقو 

u™!%` ç Ï±t6 ø9 $# r&

šχθßϑ ∩®∉∪
ب شيئا من ب

 : ويسرتيح

 السياق يف
هذسياق ي ف

على شديد 
أمله يف ا نّ 

 النص القرآين
إخ:  ِطــــــــــــــب
يع:  طَــــــــــــــب

:ع الخطاب
شفق:  ــــــــــــد

                      

،ج4الل القرآن،م

فصل الثاني

مفاجأة الق..
وهنا يذ.. ناه 

 t!$£ϑn=sù βr& y`

«! $tΒ Ÿω ßϑn=÷ès?

 قلب يعقوب

صفو ويسكن 

وميضي
فف:1"ؤثّر املثري

زن يعقوب الش
لكنى ذلك؛

سياق يف هذا
المخاِط
المخاط
موضوع
القصـــــــ

                      

سيد قطب، يف ظال

الف

   .

عين

«!$#

يف 

يص

املؤ
حز
على
الس

     
1- 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

بعد السجن 

 

uóÇ βÎ) u™!$ x© 

# x‹≈δ ã≅ƒÍρù' s? 

u™!% ỳ uρ Ν ä3 Î/ 

â™! 4 … çμ ¯ΡÎ) uθ èδ 

وقدومه بالد 

 وترّحلوا من 
لّقيهم، وأمر 

إّن : ،ويقال
أخرب   تعاىل

هللا من خزائن 
، طلب من 
. واب مصر

 على كرسي 

ي آيات ما ب

  

 (#θè=äz÷Š $# ÇÏΒ
tΑ ÏM t/ r'̄≈ tƒ ≈ yδ

z⎯ Ç⎯ ôfÅb¡9 $# 

×# $yϑÏj9 !$t±o„
ويه الّسالم، 

 عن آخرهم 
لتلقم خرج 
،عليه الّسالم

اهللا  فيد بأنّ 
ومّكنه اهللا مر

نيامني لديه،
خرج إىل أبو
جلس والديه 

ق وأركانه في

  ي

 .جودهم له

 Ïμ÷ƒ uθt/ r& tΑ$s%uρ
# Y‰£∨™ ( Α$s% uρ

©Í_ y_t÷zr& ⎯ ÏΒ
¨βÎ) ’ În1u‘ #‹ ÏÜ s9

 يعقوب، علي

عني فتحّملوا 
باقرتا -ّسالم 

عه يعقوب، 
طع القرآين يف
ستقر له األم

بن ألخيهقائه 
ان جميئهم خ

وأج ،وته لهخ
 :  

السياق     
        

ص القرآنيصَ 

سجق الّرؤيا ل

#“uρ# u™ Ïμ ø‹ s9 Î) 

(#ρ”yz … çμ s9 ß™

z⎯ |¡ þ’Î1 øŒ Î) r&

 þ†ÎAuθ÷zÎ) 4 Î)

ىل عن ورود 

 بأهلهم أمجع
عليه الّس - 

لّقي نيب الّله
ا املقطعهذيف 

ا ا الّسالم ملّ 
له من استبق

أن حا  وملّاّ 
ود والديه وإخ

كاآليت قرآين  
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صم من القَ كَ 

مهما وتحقيق

4’ n?tã y#ß™θãƒ 

 Ä¸ öyèø9 $# yzuρ
$ ( ô‰s%uρ ¡ômr&

⎯ ©Í_ ø‹ t/ t⎦÷⎫t/ uρ 

خيرب تعاىل: " 

وته أن يأتوه 
أخرب يوسف
ع يوسف لتل

السياق يف1."
يوسف عليه

وما كان له 
قق له ذلك
ؤياه يف سجو
هذا النص الق

  .-م 
  

993 .  

             

كوالحِ   عليهِ 

عليه وتكريم

$£ϑ (#θè=yzyŠ tã

 Ïμ ÷ƒ uθt/ r& ’ n?tã 

$yγ ’ În1u‘ $y) ym

sø“ ß⎯≈sÜ ø‹ ¤±9 $#

قال ابن كثري

قّدم إىل إخو
مصر، فلّما أ
 باخلروج مع
وهو األشبه 

ن إ؛- وسّلم
تهخوته حقيق
مجعني، فتحق
 وحتققت رؤ

يف ه السياق 
عليه الّسالم 

.عليه الّسالم

          

3لعظيم، ص رآن ا

            

بويهوأَ  هُ خوتُ ِ 

خوته وأبويه ع

ϑn=sù£   : ى

∩®®∪  yì sùu‘ uρ 

ã≅ ô‰s% yγ n=yèy_

 Ï‰÷èt/ βr& øt“ ¯Ρ
ق     ∪⊂⊂⊆∩ 

يوسف قد تق
صدين بالد م
وأكابر الّناس
ضا لتلّقيه، و
ّلى اهللا عليه 
ن كشف إلخ
وه بأهلهم أمج
سن استقبال
تكون أركان 

 -يوسف:  
يعقوب ع:  

                      

بن كثري،تفسري القر

فصل الثاني

إِ  ولُ خُ دُ : عا

دخول إخ -

قال تعالى

ª! t⎦⎫ÏΖÏΒ# u™ ∪
}‘≈ tƒ ⎯ ÏΒ ≅ ö6 s%

z⎯ Íρô‰t7 ø9 $# .⎯ ÏΒ
ÞΟŠ Î=è ãΛ⎧Å3pt ø:$# 

، ملا كان يرص
الد كنعان قاص
ك أمراءه وأ
ك خرج أيض

صّل-الكرمي ه
وبعد أنصر، 

وته أن يأتوه
ستقبلهم أحس
رش، وعليه ت
مخاِطــــــــــــــب
مخاطَــــــــــــــب

                      

إمساعيل بن عمر ب

الف

رابع

1-

ª!$#

ö™â‘

z⎯ ÏiΒ
yèø9 $#

مص
بال

امللك
امللك
نبّيه
مص
إخو
فاس
العر
الم
الم

     
1- 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

بعد السجن 

 

Ï]ƒ 4 tÏÛ$sù 

t⎦⎫ÅsÎ=≈ ¢Á9 $$Î 

باجتماعه . 

 نعمته عليه 
حممد الطاهر 
 نعم الّدنيا 

صّلى اهللا -مي
مللك وعّلمه 
لصاحلني يف 

ي آيات ما ب

È≅ƒρ ÏŠ% tn F{ $#

©Í_ ø) Åsø9 r& uρ $$Î/

 الّنعمة عليه

عاىل كما أّمت
ال الشيخ حم
رتاف بأعظم

الكرمي نبّيه ىل
وآتاه امل حملن
نبياء والبة األ

  .آلخرة

ق وأركانه في

©Í_ tF ⎯ ÏΒ Íρù's?

©Í_ $VϑÎ=ó¡ãΒ 

ملّا ّمتتاىل، 

 سبحانه وتع
قا 1."ني يتوفّاه

ة ربّه باالعرت
الّله تعاىل خيرب

ث ّجناه من ا
جيعله يف مرتب

:  

صاحلني يف اآل

السياق     
        

  .لخاتمة

Å7 ù=ßϑ tFôϑ̄=tãuρ
Íο tÅzFψ ( ©Í_ ©ùuθs?

 سبحانه وتعا

ك، سأل ربّه
 مسلما حني
ه إىل مناجا
خيية الكرمية 

حيث ؛ن نعم
وأن جيمسلما،

:كرمية كاآليت

  .ىل
 األنبياء والص
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  . رؤياه

لبه حسن الخ

©Í_ tF÷ z⎯ ÏΒ ßϑø9 $#

 $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Fψ $# uρ
 دعا به ربّه 

ن الّنبّوة وامللك
يتوفّاه  وأن. 

 عليه بتوّجهه
هذه اآلي اق

ى ماآتاه من
ه بأن يتوفّاه 
هذه اآلية الك

  .عاىل
سبحانه وتعاىل

زل وينزله منا

994 ،995.  
  . 59، ص1

             

والده بتحّقق 

هللا عليه وطل

Éb>‘ ô‰s% ÷ s?# u™
|M ⎯ Çc’Í<uρ ’ Îû 

ف الصّديق،

 به عليه من
.ه يف اآلخرة
ر نعمة الّله 

سيا يف 2." 
ربّه علىشكر 

ّم نعمته عليه
 السياق يف ه

  .سف
 سبحانه وتع

يدعو اهللا س 
وفّاه مسلما و

          

4، صرآن العظيم 
13حرير والتنوير، ج

            

خيرب و:  اب
  .شكر اهللا 

وسف بنعم اهللا

‘u *  :لى

ÇÚ ö‘ F{ |MΡr&

عاء من يوسف

 وما مّن الّله
ا عليه ستمّر 

أعقب ذكر 
ى يف اآلخرة

شسف يو  نّ 
بأن يتّم دعاه

تكون أركان 
سيو :  ــــــــــــب
اهللا:  ــــــــــــب

:   الخطاب
أن يتو:  ــــــد

                      

بن كثري،تفسري القر
عاشور،تفسري التح

فصل الثاني

ضوع الخطا
:  صـــــــــــــــــد

اعتراف يوس-

قال تعال

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡ F $# uρ
هذا دع  ∩

ويه وإخوته، 
 الّدنيا أن يس

: "ن عاشور
ّنعمة العظمى

إ -يه وسّلم
دفم الّتاويل، 

خرة، وعليه ت
المخاِطـــ
المخاطَـــ
موضوع 
القصــــــــــــ

  

                      

إمساعيل بن عمر ب
حممد الطاهر ابن ع

الف

موض
القص

2-

¡¡9 $#

∩⊇⊃⊇∪
بأبو
يف 
ابن
والّن
علي
علم
اآلخ

     
1- 
2- 



 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

بعد السجن 

 

 øŒÎ) (# þθãèuΗød r& 

$tΒ óΟ ßγ è=t↔ ó¡n@ 

عبده ورسوله 
يهم، وجعل 
 وأمصاله يا 
ك واالتعاظ 

öΝ èδ  أي :

إنزاال عليك 

اء إىل اخلري 
 لّله ونصحا
 -عليه وسّلم

الذي جرى 
كّله تثبيتا له 
 هذا املقطع 

ي آيات ما ب

  .م

|MΨ öΝ Íκ ö‰ y‰s9 

t⎦⎫ ∩⊇⊃⊂∪   Βuρ
قول تعاىل لع
رفعه الّله علي

هذا : إلعدام
 من العربة لك

(# þθãèuΗød r& δ{ øΒr&

حيا إليك، وإ

ّنصح والدعا
تغاء وجه ال

صّلى اهللا ع 
كن تعلم ماا
كرمي،وهذا ك
 السياق يف 

ق وأركانه في

هللا عليه وسّلم

y7 ( $tΒuρ Ψ ä.
|M¹ ⎫ ÏΨ ÏΒ÷σ ßϑÎ/

يق:" ن كثري 
ف، وكيف ر
 واهلالك واإل
ك به ملا فيه 

øŒدا هلم  Î) r&

اك به وحعلمن

دعلى هذا الّن
ل تفعله ابت
-نبّيه الكرمي

ميحمد مل تك
ذا الوحي الك
تكون أركان

السياق     
        

مد صّلى اهللا

 Ïμ‹ ÏmθçΡ 7 ø‹ s9 Î)

¨ öθs9 uρ ô¹tym

ابن قال   
أ إخوة يوسف
ه من الّسوء 

y7 (  ونعلمك

م وال مشاهد

به، ولكنا أع

سأهلم ياحممد
بل. ى ذلك

تعاىل أخرب ن 
، واّنك يا مي
ذ  مل خنربك 
كني، وعليه ت

  .خوته
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ى نبّوة محم

Ï™!$6 É= ø‹ tóø9 $# 

çsY ò2 Ä¨$̈Ψ9 $#

t⎦⎫ÏΗs>≈è ∩⊇⊃⊆∪ 

قّص عليه نبأ
 ما أرادوا به

ÏÏμ‹ Ïmθ y7 ø‹ s9 Î)

حاضرا عندهم

tβρ ∩⊇⊃⊄∪   ب

وماتس: أي
ال أجرة على
يفيد أّن اهللا 
حانه وتعاىل،
هم عليه، لو

أذى املشركن 

  .م
وسف من إخ

.  

99 .  

             

د األدّلة على

y7 Ï9 ô⎯ ÏΒ t6 /Ρr&

∩   !$tΒuρ 2r&

ω Öò2ÏŒ yèù=Ïj9
ه عليه، ملّا ق
واحلكم، مع 

θçΡ   ّسابقة
 öΝ Íκ ö‰ y‰s9 ح

öΝ èδuρ  ρãä3 øÿs‡
μ ô⎯ ÏΒ @ô_r& 

ن جعالة وال
ي ص القرآين

عند اهللا سبح
 إخوته وبغيه
 ما حلقه من

  .تعاىل
هللا عليه وسّلم
 مبا حدث ليو
هللا عليه وسّلم

          

96رآن العظيم،ص

            

 يوسف أحد

≡Ï9 :عالى sŒ

tβρãä3 øÿs‡ ∩⊇⊃⊄∪
@ 4 ÷βÎ) uθèδ ωÎ)

 الّله وسالمه
صر وامللك و
ر الغيوب الس

  $tΒ uρ |MΨ ä. 

uρ   اجلب،
óΟ ßγ è=t↔ ó¡ Ïμø‹ n=tã

أي منجر، 
هذا النصق يف 

ي كّله من ع
حسد ومكر 
 وسّلم على

  
هللا سبحانه وتع
مد صّلى اهللا

تذكريه  :اب
 له صّلى اهللا

                      

بن كثري،تفسري القر

فصل الثاني

ذكر قصة -

قال تع  

öΝ èδ{ öΝ èδuρ ‡
Ïμ ø‹ n ô⎯ÏΒ @ô_r&4

مد، صلوات
 العاقبة والّنص

ن أخبارمد م

 ن خالفك

ى إلقائه يف 

.  $tΒuρ ó¡n@

رشد من أج
السياق.1"لقه

ّن هذا الوحي
وسف  من ح
ّلى اهللا عليه

:كاآليت  آينر 
اهللا :مخاطب

حمم :اطبمخ
ضوع الخطا

تثبيتا :د ـص

                      

إمساعيل بن عمر ب

الف

3-

{ øΒr&

‹ n=tã

حمم
له 
حمم

ملن

على

...
والر
خللق
بأّن
ليو
صّل
القر 
الم
لما

موض
القص
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بعد السجن 

 

  

 öΝ èδuρ $pκ ÷] tã 

 βr& öΝ åκ u Ï?ù's? 

⎯Íν É‹ þ’ Í?Š Î6 y™ 

š⎥⎫ ∩⊇⊃∇∪ 

† ÇÚ ö‘ F{ $# 

(# öθs) ¨? 3 Ÿξsùr& 

$tΡçóÇ z©ÉdfãΖsù 

آليات الّدالة 

يف السموات 
تدعو الناس 
يتسّمع فيها 
 هذا القلب 

tβθ ∩⊇⊃∈∪  

يف ..    ⊆∩

ملشركني عن 
م  ف مّر  

ي آيات ما ب

.عليهم لردِّ 

šχρ $pκ ö n=tæ

   (# þθãΖÏΒr'sù r&

∩⊇   ö≅ è% É‹≈ yδ
z⎯ ÏΒ ⎫ Ï. Îô³ ßϑø9 $#

Ο (#ρç Å¡o„ †Îû

š⎥⎪Ï% ©#Ïj9 ¨?$#

ôΜ èδu™!$y_ óÇtΡ
واآل" :طب 

يف. والبصائر
طقة تكاد ت
حلظة واحدة ي
فية الرتعاش 

$pκ ÷] tã θàÊ Ì÷èãΒ
tβθä. Îô³ •Β ⊇⊃∉∪

بإعراض امل -
كيف الغابرة ف

ق وأركانه في

 واألرض وا

ÇÚ ö‘ F{ ρ”ßϑtƒ
tβθä. Îô³ ∩⊇⊃∉∪

šχρâ ßê ⊇⊃∠∪
«! !$tΒuρ O$tΡr& ÏΒ

#“tà) ø9 3 óΟ n=sùr&

Íο tÅzFψ ×ö yz 

 (#θç/ É‹à2 _

قال سيد قط 

ضة لألبصار و
وهي نا. هار

حل..محة الّنهار
 واحدة لكافي

$pκ ö n=tæ öΝ èδuρ ã

«! ωÎ) Ν èδuρ Β
- عليه وسّلم

 عن األمم 

السياق     
        

ي السموات

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡ F{ $# uρ
ω Ν èδuρ ô³ •Β

öΝ èδuρ Ÿω ßêô±o„
z⎯≈ ysö6 ß™ uρ «!$#

 ô⎯ ÏiΒ È≅ ÷δr& ø9 $#

Ο 3 â‘# t$ s!uρ Fψ $#

(# þθ öΝ åκ ¨Ξ r& ô‰s% 

t⎦⎫ ∩⊇⊇⊃∪  

معروضةكون، 
وأطراف الّنه

يف زمح ويل أ
إّن حلظة .. 

š    tæنهم 

Ν èδçsY ò2 «!$$Î/

صّلى اهللا -مي
ون ، وأيضا
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في اهللاِ  ياتِ آ

7π tƒ#u™ ’ Îû ¡¡9 $#

Ν èδ «!$$Î/ ωÎ)

èπ tã$¡¡ Zπ tFøót/ uρ
Ç⎯ ©Í_ yèt6 ¨?$# ( uρ

û©Çrθ Ν Íκ ö s9 Î) 

 ⎯ ÏΒ óΟ Îγ Ï=ö7 s%
ã≅ ß™ ”9 θ‘Ζsß uρ

ÏΘ ⎦⎫ ÏΒÌôfßϑø9 $#

ضاعيف الكو
،آناء الليل 
، يف هدأة الي
ود العجيب 

ولكن. تجيب

$tΒ ß⎯ ÏΒ÷σ ãƒ 2r&

ىل نبّيه الكرمي
كوهم ويف ال

20.  

             

بآ عاظِ تِّ ن اإلِ 

 ô⎦Éi⎪r( Ÿ2 ô⎯ ÏiΒ u™
ß⎯ ÏΒ÷σ çsY ò2r&

÷ρ ãΝåκ u Ï?ù's? ¡¡9 $#

>ο uÁ O$tΡr& Ç⎯ tΒuρ
ω Zω% ỳ Í‘ θœΡ

èπ t7 É)≈ t⎦⎪Ï% ©!$#

 }§t↔ ø‹ tFó™ $# 9 $#

$ Ç⎯ tã Θöθs) ø9 $#

 تضمبثوثة يف
مساء صباح

ح أو مساء،
هذا الوجوت 

 والّتأثّر املستج

 ...!  tΒuρ
خيرب اهللا تعاىل
  هلايف أنفسه
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مشركين عن

Ÿ2uρ  :لى
∩   $tΒuρ ÷σ ãƒ

É># x‹ «!$# ÷ρr&

«! 4 4’ n?tã ÅÁt/

⎯ šÎ=ö6 s% ωÎ)

# šχ% x. ≈ tã

  #©̈Lym # sŒ Î) 

ω –Š tãƒ $uΖß™ ù't/

دانيته كثرية 
ميّرون عليها ص

يف صبح تأّمل
 إىل إيقاعات

ك الّرهيب، 

1"ن األكثرون

طع القرآين خي
 معاينتهم  
                      

،ج4الل القرآن،م

فصل الثاني

الم عراضُ إِ  -

قال تعالى

tβθàÊ Ì÷è ∩⊇⊃∈∪
×π u‹ Ï± ô⎯ ÏiΒ ‹ tã

(# þθãã ’ n<Î) «!$#

!$ $uΖù=y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ
(#ρãÝàΖ y#ø‹ x.

tβθè=É) ∩⊇⊃®∪ 

⎯ â™!$t±®Σ ( Ÿωuρ
ى الّله ووحد

مير. يف األرض
حلظة ت...ها 

لب البشري

شعريرة اإلدرا

ذلك اليؤمن

اق هذا املقط
ت اهللا رغم
                      

سيد قطب، يف ظال

الف

4-

÷èãΒ
±≈ xî

ã ÷Š r&

$tΒuρ
ΖuŠ sù

) ÷ès?

⎯ tΒ
على
ويف
إليه
القل

بقش

لذ..

سيا
آيات
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بعد السجن 

 

ك معترب؟، 

تتابع الّزمان 
يف صفحات 

(# þθãΖÏΒr'sù r& βr& 

وهي ..   

هللا الذي ال 
لى األبواب 

ماض  -ّلم 

þ’ Í?Š Î6 (# þθãã ÷Š r& 

š⎥ ∩⊇⊃∇∪  

ونور، نعرف 

 ωÎ) Zω% ỳ Í‘ 

ي آيات ما ب

ن هلم يف ذلك

على تغريهم 
 املعروضة يف

&r  )؟نتظرون

šχρ ∩⊇⊃∠∪ 

فإّن عذاب ا
ون الساعة عل
لّله عليه وسّل

öö≅ ⎯ Íν É‹≈ yδ 6 y™

š⎥⎫Ï. Îô³ ßϑø9 $#

ى من الّله و

⎯ ÏΒ šÎ=ö6 s% 

ق وأركانه في

أال يكونهذا،

، وتشمل غ
 آيات الّله 

أجرا؟ ماذا ين

öΝ Ÿω ρâ ßêô±o„
ف. هذه الغفلة

م، ورمبا تكو
صّلى ال -ل 

≅öö   :1"ني è%
!$tΒ O$tΡr& z⎯ ÏΒ $#

ن على هدى

!$tΒuρ $uΖù=y™ ö‘ r& 

السياق     
        

 إىل يومنا ه
  :اآليت 

  

له يف اجلزيرة
عرضون عن 

ألون عليها أ

èπ tã Zπ tFøót/ Ν èδuρ
بة هذروا عاق

هم وتشملهم
فالّرسول...ن 

ون باملنحرفني

z⎯≈ ys «!$# tΒuρ
فنحن... هة 

"2      uρ
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هدة عليهم 
طع القرآين كا

  . وسّلم
.يات اهللان آ

  .ه وسّلم
هم رسول الّله
ه أولئك املع

سأن، اليت الي

ãΝ åκu Ï? tã$¡¡9 $#

فلتهم، وليحذ
فه بغاشية تل

م ال يشعرون

ون وال يتأثّرو

©Í_è ( ysö6 ß™ uρ
شّك وال شبه

إدراك ومعرفة

2033،20.  

             

 ال تزال شا
 يف هذا املقط

  .وتعاىل
صّلى اهللا عليه
 املشركني عن
صّلى اهللا عليه
كان يواجههم
الذي ينتظره

 آيات القرآن

É> «!$# ÷ρr& Ï ù's?

ضهم من غف
شاهم اللحظة
يف بغتة وهم

ه، ال ينحرفو

O$ Ç⎯ tΒuρ yèt6 ¨?$#

ج فيها وال ش

على بصر وإ

          

34،ص12-18

            

 أّن آثارهم 
كان السياق 

هللا سبحانه و
بّيه الكرمي ص

إعراض:اب 
يتا للّرسول ص
ق على من ك

وبعد فما ا 

عراضهم عن 

×π ô⎯ ÏiΒ É># x‹tã

عرهم، إليقاض
حد، قد يغشا
الّرهيب املخي

ديه  اهتدى 

’ >ο u ÅÁt/ $tΡr&

قيمة، ال عوج

نسري فيها عو 

                      

،ج4ن،مالل القرآ
2034 .  

فصل الثاني

، حّىت ؟مان
ليه تكون أرك

اهللا :مخاطب 
نب :مخاطب 

ضوع الخطا
تثبي :د ــــــــص

فتنطبق" 
. غّري املكان

جود، بعد إع

öΝ åκ u Ï? ×π u‹ Ï±≈ xî

سة قويّة ملشاع
لم موعده أح
طرقهم اليوم ا

 طريقه ومن 

’ «!$# 4 4’ n?tã

واحدة مستق

ريقنا جّيدا، و 

                      

د قطب، يف ظالسي
4،صنفسهملصدر 

الف

الزم
وعل

الم
الم
موض
القص

وتغ

الوج

Ï?ù's?

ملس
يعلم
فيط

يف 

’ n<Î)
و...

طري
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èπ t7 É)≈ t⎦⎪Ï% ©!$# 

 آثار الغابرين

م   ...جا

مل يكونوا 

ليكونوا أرق 

èπ t⎦⎪Ï% ©!$# ⎯ ÏΒ 

رين ستناهلم 

خري من هذه 

أفال تعقلون 

لّرسل، قبيل 

# #©̈Lym # sŒÎ) 

 –Š tãƒ $uΖß™ ù' t/ 

ق يف حياة 

ستجيب هلم 

 رور األيام و
ّصرب والّتقوى 

ي آيات ما ب

y# šχ% x. ≈ tã

يف آ ّن الّنظر

م وخلج كنا

≅ #“tà) ø9 $# 3 

لي،هل البادية

šχ èπ t7 É)≈ tã

يف آثار الغابر

 (# öθs) خ 3 #$?¨

يف الغابرين ؟أ

 يف حياة ال

#ف وال حتيد

 â™!$t±®Σ ( Ÿωuρ 

كرب والضيق

دعون فال يس

ة والشرك مبرو
فهم ألّن الّص

ق وأركانه في

(#ρãÝàΖŠ y#ø‹ x.
tβ ∩⊇⊃®∪  إّن

م وسك حلركا

Ν ô⎯ÏiΒ È≅ ÷δr&

ال من أه،ضرة

(#ρã y#ø‹ x. χ% x.
ضحة اآلثار يف

×ö š⎥⎪Ï% ©#Ïj9 

 سنن الّله يف

القاسية حلرج

اليت التتخّلف

 z©ÉdfãΖsù ⎯ tΒ
غ الشّدة والك

أليّام وهم يد

ة الوثنيةواجه
 الّنصر حليفه

السياق     
        

† ÇÚ ö‘ F{ $# ΖuŠ sù

Ÿξsùr& βθè=É) ÷ès?

جاع اخليايل حل

 û©ÇrθœΡ ΝÍκ ö s9 Î)

ل احلاض أه

ÇÚ ö‘ ãÝàΖuŠ sù

لّله الواضاّنة 

 Íο tÅzFψ $# ö yz

فتتدبّروا   

 ساعات احل

 فيها سنته 

ôΜ èδu™ $tΡçóÇtΡ
 ترسم مبلغ

ومتّر األ. حود

مو كرمي؛ بأنّ 
ميتهم ، وأّن 
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(#ρç Å¡o„ †Îû

š⎥ (#öθs) ¨?$# 3 r&

ظات االسرتج

ωÎ) Zω% ỳ Í‘ 

 مثلك من

(#ρç †Îû F{ $#

ريهم، وأّن سّن

#‘ââ  ب t$ s!uρ 

tβθè= É) ∩⊇⊃®∪ 

يصّور...ري ؟

الّله، ومتضي

(#θç/ É‹à2 u™!$y_

صورة رهيبة،

إلصرار واجلح

عاىل نبّيه الك
 يثين من عزمي

20.  

             

#“t 3 óΟ n=sù r& ¡o„
Íο ×ö yz ⎥⎪Ï% ©#Ïj9

وحلظا.جّربين

⎯ šÎ=ö6 s% Î)

ا كانوا بشرا

  óΟ n=sùr& ç Å¡o„
ريهم كمصري

ض إىل ذهاب

 ŸŸξsùr&  É) ÷ès?

ملتاع القصري

ق فيها وعد 

öΝ åκ ¨Ξ r& ô‰s% 2
ا ص ∪⊂⊆⊆∩ ّ إ

فروالعمى واإل

 اهللا تعة خيرب
صّدقني لن 
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ô⎯Β È≅ ÷δr& à) ø9 $#

â‘# t$ Íο tÅzFψ $#

ّىت قلوب املتج

! $uΖù=y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ
إّمنا.خلقا آخر

  ...جانبا 

ا أن مصريدركو 

يف هذه األرض

 س فيها قرار

لباقي على امل

ة اليت يتحّقق

ã≅ ß™ (# þθ‘Ζsß uρ r&

t⎦⎫ÏΒÌôfßϑø9 ∪
واجهون الكف

 اآلية الكرمية
 املؤمنني واملص

                      

،ج4الل القرآن،م

فصل الثاني

û©Çr Ν Íκ ö s9 Î) ⎯ ÏiΒ
⎯ óΟ Îγ Ï=ö7 s% 3 $ s!uρ

حىت.ّز القلوب

  !$tΒuρ
الئكة وال خل

شية وألني ج

óΟ Îγ Ï=   فيد

هم يفّن عاقبت

ار اليت ليس

تاع البؤثروا امل

حظة احلامسة

}§t↔ ø‹ tF™ ß™ ”9 $#

Ç⎯ ÏΘöθs) ø9 $# ϑø9 $#

سل، وهم يو
  .1" قليل

 سياق هذه 
سنني مع قّلة
                      

سيد قطب، يف ظال

الف

θœΡ
⎯ ÏΒ
يهّز

مال

حا

Ï= ö7 s%
وأّن

الّد

فتؤ

اللح

ó™ $#

Ç⎯ tã

الّرس
إّال

يف 
الس
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ضائه،وعليه 

  1."ّد عليهم

$ZV 2”u tI ø ãƒ 

tβθãΖÏΒ÷σ ∩⊇⊇⊇∪
لواقع وماهو 

واهلدي ..قع
اء القصص 
ذلك الرمحة 

هذه اآلية  
ب يستمّدون 
عاىل، وعليه 

م، 2008-ه،1

ي آيات ما ب

ه وال راّد لقض

ألرض والرّداو 

 tβ% x. ZVƒ Ï‰tn

Zπ uΗ÷q 5Θöθ s) Ïj9 ÷σ ãƒ
دق مطابق لل
ربا عن أمر وق
األدلة يف أثنا
 واآلخرة، وكذ

سياقيف 2."
ذوي األلباب
ا هو الّله تع

1429بحرين، ط

ق وأركانه في

اضية يف كونه

 الّسموات و 

É=≈ t6ø9 F{ $ 3 $tΒ
“Y‰èδuρ ÷q u‘ uρ

ص خرب صد
ا كانت خرب
 ماجاء من 
خلرييف الدنيا 
م يف اآلخرة
ذهل العقول و 
ملتصّرف فيها

ة والنشر، مملكة الب

السياق     
        

قه وسننه ما

آيات الّله يف
 

×ο uö9Ïã ’ Í<'ρT[{ F $#

Èe≅ à2 &™ó©x« uρ
 ذلك القصص

ل إّال إذحيص
وى مبشاهدة 
هي أساس اخل
 لرمحته إيّاهم

ّن أهإ- سّلم 
ألّن امل ؛رآين

صم، حراء للطباعة
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يف خلق ماضِ 
  :مية كاآليت

  . وسّلم 
ن االتعاظ بآ
  .عليه وسّلم

öΝ ÎηÅÁ|Ás% Ïã

Ÿ≅‹ ÅÁ ø s?ρ 2
أي ألّن : " 

ر بالقصة الحي
إلميان والّتقو
 أّن الّتقوى ه
ى رمحة الّله

ى اهللا عليه وس
لقصص القر

  :كاآليت  مية

واية حفص عن عاص

  . 72،73، ص

             

ّن وعد اهللا م
الكرميه اآلية 

  .جل 
ّلى اهللا عليه 
ض املشركني عن
 صّلى الّله عل

  قرآني

 šχ% x. ’ Îû %
 t⎦÷⎫t/ Ïμ ÷ƒ y‰tƒ uρ

حرير والتنوير
 أّن االعتبار
باعثة على ا

وعلى ،تعاىل
ل داللة على

صّلى -كرمي
لّتقوى من ال
ه اآلية الكرمي

  .جل
          

لحافظ املتقن، بروا

،13ر والتنوير،جري

            

 واليسر، وأن
سياق يف هذ

الّله عّزوج : 
الّرسول صّل: 
إعراض":اب
لرسول ل اً ثبيت
ص القصَ  القَ 

(ô‰s  :ى s9 

t,ƒ Ï‰ “Ï% ©!$# 

ب تفسري التح
ووجه الّتعليل

العرب الب: ص
ف هو الّله ت
ص أهل الفضل

نبّيه الك تعاىل 
ى اإلميان وال

يف هذ سياق
الّله عز وج: 

                      

تفسري املوضوعي لل

عاشور،تفسري التحر

فصل الثاني

قبتهما الفرج
ون أركان الس

:مخاِطـــــــــــــب
:مخاطَـــــــــــــب
ضوع الخطا
تث: صــــــــــــــــد

م كَ من حِ  -

تعالى قال

⎯ Å6≈ ‰óÁs?

بقال صاح 
ّصة خمرتعة و

ي يف القصص
ى أّن املتصّرف
ّن يف قصص

لّله اكرمية خيرب 
ربالباعثة على
ون أركان الس
:مخاِطـــــــــــــب
                      

اء الدين رشيد،الت
 248 .  

حممد الطاهر ابن ع

الف

عاق
تكو

الم
الم
موض
القص
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≈ s9 uρ
 

بقص
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العرب
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  .صّلى الّله عليه وسّلم رسوله الكرمي : المخاطَـــــــــــــب
  .القرآين القصصوالعرب من كم احل: موضوع الخطاب

  .ية الّرسول صّلى اهللا عليه وسّلمتسل :القصــــــــــــــد 
ا يف رحاب السياق عرب آيات ونصوص هذه السورة  ميكن القول إّن هذه اجلولة املباركة اليت قمنا 

ن املعىن املراد؛إذ أنّه يعترب الكرمية، قد بّينت وأبرزت لنا مدى أمهّية السياق كوسيلة للكشف ع
احلارس األمني للمعىن املقصود فبواسطته نكشف عن املعىن املراد من بني املعاين احملتملة؛ ألّن 

  .الداللة املعجمية وحدها غري كافية للوصول إليه
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 : ص إىل جمموعة من النتائج أمههامن خالل ما مت إجنازه خنل

ا الغربية؛ وذلك لتضّمنها السياق القرآين -    .متّيز النظرية السياقية العربية على نظري
تضافر جهود اللغويني والبالغيني واألصوليني واملفسرين وتوحد آرائهم يف أمهية السياق  -

 .ودوره يف كشف املعىن 
لفهم  اهتمام األصوليني واملفّسرين بالدراسات اللغوية املتعّلقة باأللفاظ ومعانيها؛ -

  .ا وتطبيقهاهقصد فهم ،منهواستنباط املقاصد الشرعية  الوحي الكرمي،
) الرسالة(األصوليني بالسياق جعل اإلمام الشافعي يورد بابا يف كتابه اهتمام  -
  ."باب الّصنف الذي يبني سياقه معناه"بعنوان

وذلك باستنباط األحكام الشرعية  ،أهم فوائد السياق الكشف عن معىن النص القرآين -
  .منه

واع تعدد أن، و )احلال، املقام مقتضى املوقف،(ستخدام السياق يف الرتاث العريب تنوّع ا -
  .غلبة سياق املقطع أو النص القرآين على سياق اآلية فيهاو  ،السياق القرآين يف سورة يوسف

 ا حتكي يف جمملها قّصة وسفييف سورة  وحد أركان السياق يف أغلب أنواعهت ؛أل
  .يوسف
 جند ، ففي سورة يوسف خاصة القصصيالقرآين،  السياق يساهم يف متاسك النص

 .أنّه أكسبها حلمة واحدة، وذلك لتعّرضها يف صورة إمجالية لقّصة يوسف
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  .القرآن الكرمي برواية حفص عن عاصم - *
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                                                       ــــصملخـ
   

وحتديدا يف  ،حاولنا من خالل هذا البحث إبراز داللة السياق ودوره يف فهم النص القرآين         
السياق وأنواعه مع توضيح مالمح استخداماته يف الرتاث  مفهوم ناحددحيث ؛ سورة يوسف

اليت تبلورت من ألوىل ااإلرهاصات إىل  ّمث تطرقنا العريب،وانفراد الدرس العريب بالسياق القرآين،
 قمنا مثّ ،ام للسورة وعالقته بأسباب النزولخالهلا النظرية السياقية الغربية، كما عرضنا السياق الع

لوقوف على يف اكربى ال تهروسة وخلصنا إىل  أمهيان السياق يف السورة املدبعد ذلك بدراسة أرك
  .حلكيم، واستنباط األحكام الشرعيةمراد الشارع ا

  
Abstract 

     The present research was an attempt to highlight the  context's 
signification  contribution  in the comprehension of qur'anic text. To  achieve  
this  study the surah of   "youcef " was selected as a specimen. 
     As a first step , the concept of "context" was delimited and its types 
were distinguished. In order to reveal the particularity of the qur'anic context, 
some of its usages in the arabic heritage were also exposed. Then the 
beginnings of the " context theory " in the occidental semantic studies were 
explored, and the general context of the examined surah was introduced 
taking into account its relationship with the historical data "Asbab 
Ennouzoul". 
    The findings of the study showed the great importance of the 
"context" in grasping the legislator's intention and deducing sharia laws. 
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