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 قسم المغة العربية / كمية التربية لمعموم اإلنسانية/   جامعة البصرة
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 :الممخص
لقصص كمقارنتيا بسكرة كأقصد بذلؾ سكرتي طو كا ،لـ يكف اختيار ىذه السكر اعتباطيان 

في بياف العاطفة عند كالن مف الذكر كاألنثى؛ ألنو كبسبب قصة مكسى مع أيمِّو في سكرتي  ،يكسؼ
كانفجار  ،فمف خالؿ قصة يعقكب مع ابنو يكسؼ ،ككذلؾ الذكر طو كالقصص نيًسبت العاطفة لألنثى.

بمعنى  ،سب العاطفة إلى الذكرنستطيع أف نن ،العاطفة عنده لدرجة اعتزاؿ عائمتو كابيضاض عينيو
أف العاطفة التي تتمتع بيا األنثى اتجاه ىذه الفئة العمرية ىي عينيا العاطفة التي يتمتع بيا الرجؿ 

فال داعي مف اتياـ المرأة _ كىك اتياـ لما فيو مف سمب لمحقكؽ _ بالعاطفة دكف  ،اتجاه الفئة نفسيا
بدليؿ  ،ذه الفئة العمرية سٌياف إذا لـ نقؿ بغمبتيا عند الرجؿالرجؿ؛ ألف الذكر كاألنثى في التعامؿ مع ى

 سكرة يكسؼ. 
 .)العاطفة، الذكر، األنثى(الكممات المفتاحية: 

Male Emotion in the Noble Qur'an The story of Abu Yusuf as a model 
A study in the structure of language 

 dr. Anwar Aziz Jalil Al-Asadi 
University of Basra / College of Education for Human Sciences / 

Department of Arabic Language 
 

Abstracts: 
The selection of these surahs was not arbitrary, and by that I mean 

the two surahs of Taha and the stories and comparing them with Surat 
Yusuf, in expressing the emotion of both the male and the female; Because 
because of the story of Moses with his mother in the two surahs of Taha 
and the stories, affection was attributed to the female. Likewise, the male, 
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through the story of Jacob with his son Joseph, and the explosion of his 
passion to the point of his family’s retirement and the whiteness of his eyes, 
we can attribute the emotion to the male, meaning that the emotion that the 
female enjoys towards this age group is the same as the emotion that the 
man enjoys towards the same group, so no There is a reason to accuse the 
woman - which is an accusation because of the robbery of rights - of being 
emotional rather than a man; Because the male and female in dealing with 
this age group are the same if we do not say that they are predominant in 
the man, as evidenced by Surat Yusuf. 

 
 المقدمة

 بسم ا الرحمن الرحيم

كالصالة كالسالـ عمى خير األنبياء  ،كالحمد  ربِّ العالميـ ،كبو نستعيف
 كالمرسميف أبي الزىراء محمد كعمى آؿ بيتو الطيبيف الطاىريف.

كاف البيدَّ عميَّ مف أف  ،فة عند المرأة في القرآف الكريـعندما بحثتي عف العاط
كفي القرآف الكريـ أيضان. كىنا كانت  ،كىي العاطفة عند الذكر ،أبحث فيما يقابميا

المفاجئة!!! إذ كجدتي أف ىناؾ قصة تقابؿ قصة أيِـّ مكسى التي بحثناىا في دراسة 
فكانت  ،أال كىي قصة أبي يكسؼ ،أنمكذجان تطبيقيان عمى العاطفة عند المرأة سابقة

إذ أف الكتاب الحكيـ  ،أنمكذجان تطبيقيان أيضان لبحث العاطفة عند الرجؿ في القرآف الكريـ
سكاءن أكانت بطريقة مباشرة أـ غير  ،لـ يغادر شيئان مف المكضكعات عمى اختالفيا

ييحتـ عمى البحث كسكاءن أكانت قصدان أـ تمميحان. كبما أف التقابؿ بيف القصتيف  ،مباشرة
إذ  ،دراستيما معان كانت ىناؾ إشارة طكيمة إلى قصة أيِـّ مكسى في ثنايا ىذا البحث

 كالسٌيما أف ىناؾ آياتو متشابية بيف القصتيف. ،المكافقات كالمفارقات بيف القصتيف
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كبما أف البحث في العاطفة فالبيدَّ مف كقفة عند مفردة العاطفة لغةن كاصطالحان 
 ،كقد طاؿ كقكفنا في المبحثيف األكؿ كالثاني كثيران  ،الكريـ تمييدان ليذه الدراسة في القرآف

فكاف المبحث األكؿ بعنكاف: عاطفة الذكر في القرآف الكريـ )قصة أبي يكسؼ أنمكذجان( 
في سكرة يكسؼ. كتناكؿ المبحث الثاني ىذه العاطفة أيضان كلكف مف خالؿ البنية 

فضالن عف المفارقات كالمكافقات  ،ء الصكتي كالصرفي كالتركيبيالمغكية ليا متمثمة بالبنا
 ،كأقصد بذلؾ قصة أيِـّ مكسى في سكرتي طو كالقصص ،بيف القصتيف في ىذه السكر

امش ثـ كقصة أبي يكسؼ في سكرة يكسؼ. منتييان البحث بخاتمةو مردفة بقائمة اليك 
 قائمة المصادر كالمراجع. 

تي في صفحات أعمالي يكـ القيامة أف يجعؿ ما ذكر  المكلى العميَّ القدير سائمة
 إنو قريب مجيب.

 

 التمييد                                            
 العاطفة لغة واصطالحاً 

: ماؿى  عىطىؼى )) مف  العاطفة لغة: كالًكسادةى:  .كتعطَّؼى  ،كعميو: أشفؽى  ،يىعًطؼي
العيف كالطاء كالفاء أصؿ كاحد صحيح يدؿ عمى انثناء  )). فػػػػ (ُ)((كعىطَّفىيا ،ثىناىا

:  ،إذا انعاج ،كانعطؼ ،إذا أممتو ،كًعياج. يقاؿ: عىطىفتي الشيء كمصدر عىطىؼى
كتىعٌطؼى بالرحمًة كتىعٌطؼى بالرحمًة تىعطُّفان. كعىطىؼ ا تعالى فالنان عمى فالفو  ،العطكؼي 

. إذف فالعطؼ ىك (ِ)((فان إذا ارتفؽ بيا عط ،عطفان. كالرجؿ يىعًطؼي الكسادةى: يثنييا
 بمعنى: الميؿ كالرفؽ. *االنثناء كالعىكىج

العطؼي يقاؿ في الشيء إذا ثينيى أحدي )) جاء في مفردات الراغب األصفياني: أف 
كمنو قيؿ لمرداًء المثني: ًعطاؼه  ،كعىٍطؼ الغيصًف كالكسادًة كالحبؿ ،طرفيو إلى اآلخر

يقاؿ: عطؼ  ،خر: كمنو ييستعار لمميؿ كالشفقة إذا عيدِّمى بعمىكقاؿ في مكضع آ ،(ّ)((
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ذا عيدِّمى بعف يككف عمى الضد . ىذا يعني أف (ْ)نحك: عىطىٍفتي عف فالف ،عميو كثىناه. كا 
 العطؼ ىك الثني بمعنى: الميؿ كالشفقة.

كعطفو ا  ،عطفتي عميو عطكفان )) كجاء مثؿ ذلؾ عند الزمخشرم في قكلو: 
كخير الناس العطَّاؼ عمييـ:  ،كفالفي أىؿ أف يىعطؼى عميو كيتعطَّؼ ،و عطفان تعالى عمي

  .(ٓ)((العطكؼ عمى صغيرىـ ككبيرىـ. كالرجؿ يعطؼي الكسادةى: يىثنييا فيرتفقييا

ىي الميؿ  العاطفة اصطالحًا:كمف خالؿ ىذه النصكص نستطيع أف نقكؿ إف 
 كالرفؽ كالشفقة. 

كجدت  ،ي المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـكعند البحث عف لفظ العاطفة ف
نما كردت إحدل  ،الدراسة أف كممة )عطؼ( كمشتقاًتيا لـ ترد في القرآف الكريـ مطمقان  كا 

 .(6)﴾نأى بجانبو  ﴿كذلؾ في قكلو تعالى:  ،معانييا

ًعطفا اإلنساًف: )) قاؿ الراغب األصفياني عند إيراده ليذه اآلية في مفرداتو:  
كىك الذم يمكنو أف يمقيو مف بدنو. كيقاؿ: ثنى ًعٍطفًو:  ،ف لديٍف رأسو إلى كركوجانباه م

. أم أف تفسير نأل بجانبو: ماؿ بًعطفو. يؤكد ىذا المعنى قكؿ (ٕ)((إذا أعرض كجفا 
ييقاؿ )) . كمنو (ٖ)((بالكسر: جانباه  ،ًعٍطفا كؿِّ شيءو )) الفيركزآبادم في قامكسو: 

يا بذلؾ؛ ألف اإلنساف يميؿ عمييماأال ترل أنيـ يقكلكف: ثىنى سمٌ  ،لمجانبيف: الًعطفاف
  .(ٗ)((إذا أعرض عنؾ كجفاؾ ،ًعطفىو
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 أال كىي: ،كىنا أسئمة البد مف اإلجابة عمييا

 لماذا لـ ترتبط العاطفة بالذكر؟ فيؿ العاطفة معدكمة عنده؟ أواًل:
 أـ العكس؟ ،عند األنثى عيبان كنقصان  ،ىؿ العاطفة حيسنان ككماالن عند الذكر ثانيًا:

 كاإلجابة عف ىذه األسئمة ستككف االنطالقة ليذه الدراسة.
 المبحث األول

 في القرآن الكريم عاطفة الذكر
 عيبًا ونقصًا أم ُحسنًا و كماالً 

 السالم( أنموذجاً  ماُيوُسف )عميي أبي قصة

نثى مف خالؿ عالقتيا مع العاطفة ارتبطت باأل أف (َُ)ذكرنا في بحث سابؽ
سكاءن أكانت أيمَّان أـ ال. إاٌل أنيا عيدٍت عيبان كنقصان فييا!!! كمنعت مف  ،األطفاؿ ال غير

 الكثير بدعكل العاطفة!!! فمماذا؟!.

ربَّما ذيمت العاطفة عند األنثى كعيدٍت نقصان كعيبان مف خالؿ قصة مكسى التي 
لكال أف  ،كتكشؼ أمره كليدىاأف تبدم بأيُـّ مكسى  كادتٍ عندما  ،تطرَّقنا إلييا فيما سبؽ

كقمنا: بؿ أف مف  ،. كقد أجبنا عمى ىذا اإلشكاؿ في مكانوربط ا تعالى عمى قمبيا
بؿ أكثر مف  ،عندما تراه في أحضاف غيرىا ،مف غير الطبيعي أف ال تبدم بوك  ،السمبية
فالبيدَّ ىنا مف أف  ،فاؿىك دخكلو إلى بيت فرعكف الذم يخطط لقتؿ جميع األط ،ذلؾ

حيف سمعت بكقكعو في  ،فارغان مف العقؿ لما دىميا مف الخكؼ كالحيرة)) يككف فؤادىا 
كتقتؿ عاطفتيا اتجاه  ،. إذف فالعيب كالنقص ىك أف ال تبدم بو((يد عدكه فرعكف 

 ال العكس.  ،كليدىا

عاطفتيا مع ىذه  ككأنيا الكحيدة التي أظيرت ،ثيَـّ لماذا تنفرد األنثى بيذا الذـ
الفئة العمرية؟!. في حيف أف القرآف الكريـ يشير إلى عاطفة الذكر كذلؾ اتجاه فئة 

كعمى مستكل نبيو مف األنبياء. فمماذا لـ تيمصؽ العاطفة  ،عمرية أكبر منيا بكثير
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بالذكر؟! كلماذا لـ تيعدُّ عيبان كنقصان عنده؟! كلماذا لـ يحـر مف مزاكلة الكثير مف 
ليات؟! فيؿ الذكر مجرد مف العاطفة؟!. فمماذا لـ ترتبط العاطفة بالذكر؟! فيؿ المسؤك 

 العاطفة معدكمة عند الذكر؟!.

العاطفة ارتبطت باألنثى مف خالؿ قصة كالدة  أف إلى بحث سابؽفي  لقد أشرنا
أم ضمف أحداث تدكر مع شخصيات  ،سكاءن أكانت أيمَّان أـ أختان أـ غيرىما ،مكسى

كمف خالؿ القرآف  ،ياز. أما في ىذا المبحث  فسنشير إلى عاطفة الذكرنسكٌية بامت
 كضمف أحداث تدكر مع شخصيات ذككرية بامتياز أيضان. ،الكريـ

كضمف أحداث تدكر مع  ،يشير القرآف الكريـ إلى عاطفة الذكر في قصة يكسؼ
خَوِتِو آَياٌت  ﴿شخصيات ذككرية. قاؿ تعالى:  َقاُلوا  ... ِلمسَّاِئِمينَ َلَقد َكاَن ِفي ُيوُسَف وا 

نَّا َلُو َلَناِصُحونَ  َأرِسمُو َمَعَنا َغدًا َيرَتْع َوَيمَعْب  َيا َأَباَنا َما َلَك اَل تأَمنَّا َعَمى ُيوُسَف َواِ 
نَّا َلُو َلَحاِفُظونَ  ُتم َعنُو َقاَل ِإنِّي َلَيحُزُنِني َأن َتذَىُبوا ِبِو َوَأَخاُف َأن َيأُكَمُو الذِّئُب َوَأن َواِ 

وهُ  ... َغاِفُمونَ  َوَجاَءت َسيَّارٌة َفأرَسُموا َواِرَدُىم َفأدَلى َدلَوُه َقاَل َيا ُبشرى َىَذا ُغالٌم َوأَسرُّ
َوَقال اّلِذي اشَترَاُه ِمن مِّصَر اِلمرَأِتِو أكِرِمي َمثَواُه ...  ِبَضاَعًة َواُ َعِميٌم ِبَما َيعَمُمونَ 

 .(ُُ)﴾َنتَِّخَذُه َوَلداً  َعَسى أن َينَفَعَنا أو

كىك نبي  ،كبمقارنتيا مع قصة مكسى نرل أف الشخصٌية الذككرية األكلى األب 
 ،كىـ ما يمثمكف الشخصٌية الذككرية الثانية ،ا يعقكب يرفض تسميـ ابنو يكسؼ إلخكتو

ا َعَمى ُيوُسَف َقاُلوا َيا َأَباَنا َما َلَك اَل تأَمنَّ  ﴿: كما يتضح ذلؾ مف ىذا الحكار القرآني
نَّا َلُو َلَناِصُحونَ  نَّا َلُو َلَحاِفُظونَ  َواِ  َقاَل ِإنِّي  َأرِسمُو َمَعَنا َغدًا َيرَتْع َوَيمَعْب َواِ 

ف أرسمو . (ُِ)﴾َلَيحُزُنِني َأن َتذَىُبوا ِبِو َوَأَخاُف َأن َيأُكَمُو الذِّئُب َوَأنُتم َعنُو َغاِفُمونَ  فيك كا 
ار الكاقع بينو كبيف بنيًِّو يؤكد بأنو كاف يمنع إخكتو مف اصطحابو إاٌل أفَّ الحك  ،معيـ

بدليؿ قكلو  ،معيـ؛ ألنو كاف ال يأمنيـ عميو. ككاف يكسؼ غالمان كلـ يكف رضيعان 
وُه  ﴿تعالى:  َوَجاَءت َسيَّارٌة َفأرَسُموا َواِرَدُىم َفأدَلى َدلَوُه َقاَل َيا ُبشرى َىَذا ُغالٌم َوأَسرُّ
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. قاؿ: يا بشرل ىذا غالـ. ككاردىـ كاف الشخصية (ُّ)﴾َواُ َعِميٌم ِبَما َيعَمُمونَ ِبَضاَعًة 
 الذككرية الثالثة.

َوَقال اّلِذي اشَترَاُه ِمن مِّصَر  ﴿كىك عزيز مصر:  ،ثـ الشخصٌية الذككرية الرابعة
الذم كاف سببان لحفظ يكسؼ  ،(ُْ)﴾اِلمرَأِتِو أكِرِمي َمثَواُه َعَسى أن َينَفَعَنا أو َنتَِّخَذُه َوَلداً 

 ﴿: فرعكف كلكنيا عمى لساف امرأة ،ية قصة مكسىكىذه اآلية تشبو آ ،كالتمييد لميمتو
وَقالِت امرأُت ِفرعوَن ُقرَُّت َعيٍن لي وَلَك ال َتقُتُموُه َعَسى أن َينَفَعنا أو َنَتِخَذُه َوَلدًا َوُىم 

 .ف القتؿ أيضان التي كانت سببان لحفظ مكسى م ،(ُٓ)﴾ال َيشُعُرون

كأف ا حافظو؛  ،ككاف نبيَّ ا يعقكب يعمـ عممان يقينيان بأف يكسؼ نبيُّ مف بعده
 ﴿بدليؿ قكؿ يعقكب نفسو:  ،ألف يعقكب نبيٌّ أيضان كا تعالى ىك مف أكحى لو بذلؾ

ِيم َجِميعًا إنُو ُىو َقاَل َبل َسولْت َلُكم أنُفُسُكم أمرًا َفَصبٌر َجميٌل َعَسى اُ أن َيأِتَيِني بِ 
ْت َعيَناُه ِمَن الُحزِن  الَعِميُم الَحِكيمُ  وَتولَّى َعنُيم وَقاَل َيا أَسَفى َعَمى ُيوُسَف وابَيضَّ

 َقاُلوا تَاِ َتفتَُأ َتذُكُر ُيوُسَف َحتَّى َتُكوَن َحَرضًا أو َتُكوَن ِمَن الَياِلِكينَ  َفُيَو َكِظيمٌ 
َيا َبِنيَّ اذَىُبوا  ي وُحزِني إَلى اِ وأعَمُم ِمَن اِ َما اَل َتعَمُمونَ َقاَل إنََّما أشُكو َبثِّ 

وِح اِ إالَّ  وِح اِ إنَُّو اَل َييأُس ِمن رَّ َفَتَحسَُّسوا ِمن ُيوُسَف َوأِخيِو َواَل َتيأُسوا ِمن رَّ
 .(ُٔ)﴾القوُم الَكاِفُرونَ 

 ،كمف خالؿ حكاره مع أبنائو ،سالـ(بٌينت أف يعقكب )عميو ال المباركة فاآليات
كأنو يعمـ مف ا ما ال يعممكنو. بؿ أٌنو لشدة يقينو  ،أٌكد ليـ بأف ا تعالى سيأتيو بيما

طالبان منيـ عدـ اليأس مف  ،كعممو بكجكد يكسؼ أمر إخكتو أف يبحثكا عنو كعف أخيو
 ركح ا. 

ككاف  ،دكه ال إلى إخكتوفي حيف أيِـّ مكسى أرسمتو إلى المجيكؿ ليصؿ إلى ع
ككادت أف تبدم بًو ال أنيا منعتو  ،رضيعان كلـ يكف غالمان يستطيع أف يدافع عف نفسو

كىذه  ،ككانت امرأة ييكحى إلييا إليامان كلـ تكف نبٌيان ييكحى إلييا كحٌيان  ،حٌقان مف إخكتو



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةجلة الدراسات المستدامة . السنة الم

 

 

2112 

ال فقد أثبتنا في البح ،المقارنة نذكرىا لمف نفى النبكة عند النساء بأف األنثى  ث السابؽكا 
 بدليؿ قصة مريـ )عمييا السالـ(. ،يمكف أف تككف نبٌية

فضالن عف ذلؾ نالحظ أف نبي ا يعقكب أبا يكسؼ كاف يؤخر تنفيذ ميمة ابنو 
مف خالؿ منعو عف إخكتو. أما أيِـّ مكسى فقد سارعت  ،يكسؼ التي كمفو ا تعالى بيا

نما نفذت أمر ا إلتماـ الميمة.  ،ي يكبركلـ تنتظر ك ،في إلقاء مكسى كىك رضيع  كا 

كمف خالؿ المقارنة بيف المكقفيف أك أحداث القصتيف يتبٌيف قكة سيطرة األنثى 
كبدليؿ القرآف الكريـ أيضان؛ ألنو  ،كضعؼ سيطرة الذكر عمى عاطفتو ،عمى عاطفتيا

ُموَسى َفارغًا إن كاَدْت  وَأصَبَح ُفَؤاُد ُأمِّ  ﴿تعالى أخبرنا عف أيِـّ مكسى بالفؤاد الفارغ: 
. كأخبرنا عف يعقكب (ُٕ)﴾َلُتبِدي ِبِو َلوال أن رَّبطَنا عمى َقمِبَيا ِلَتُكوَن ِمن الُمؤِمنين

وَتوَلى َعنُيم وَقاَل َيا أَسَفى َعَمى ُيوُسَف وابَيضَّت َعيَناه ِمَن الُحزِن  ﴿بفقداف البصر: 
 يف.ما بيف الخبر كشتاف  ،(ُٖ)﴾َفُيو َكِظيمٌ 

تغيير عاطفتيا بما يخدـ مصمحتيا كيبرئ ساحتيا بممح تستطيع  األنثىؿ أف ب
راَوَدْتُو الِتي ُىَو ِفي َبيِتَيا َعن َنْفِسِو  ﴿ فبعد أف ،كما فعمت امرأة العزيز ،البصر

فبمجرد أف رأت سيدىا لدل الباب تحكؿ الحب  ،(ُٗ)﴾َقِت األبواَب وَقاَلْت َىيَت َلكَ وَغمَّ 
وألَفَيا َسيِّدَىا َلَدى الَباِب َقالْت َما َجزَاُء َمْن أرَاَد ِبأىِمَك ُسوءًا  ﴿الشركر: إلى قمة الكره ك 

. كىذا عمى النقيض مف مكقؼ امرأة فرعكف التي (َِ)﴾أليـه إالَّ أْن ُيْسَجَن أو َعذاٌب 
َوُىم ال  ُقرَُّت َعيٍن لي وَلَك ال َتقُتُموُه َعَسى أن َينَفَعنا أو َنَتِخَذُه َوَلداً  ﴿قالت: 
      .(ُِ)﴾َيشُعُرون

إذف كمف خالؿ ىذا البحث يثبت لدينا أيضان بأف العاطفة مرتبطة بالذكر كليست 
إال أنيا لـ تكف عيبان كنقصان فيو كما ىي الحاؿ عند المرأة. كبالمقابؿ  ،معدكمة عنده

 ،يتيايتبيف لنا أف األنثى تستطيع التحكـ بعاطفتيا كتكجيييا بما يالئـ مزاجيا كنفس
ذا  ،كبأنيا أكثر قدرة عمى تحمؿ فراؽ أطفاليا كأبنائيا مف الذكر كأنيا أكثر صبران منو. كا 
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قمنا ذلؾ نفينا عنيا الذـ المصاحب ليذه الصفة عند النساء؛ ألف العالقة بيف عاطفة 
فإذا قمنا إف العاطفة عيبان كنقصان عند األنثى فيي كذلؾ عند  ،األنثى كالذكر طردية

سنان ككماالن عند الذكر فيي كذلؾ عند األنثى أيضان. ىذا إذا أردنا ك  ،الذكر ذا قمنا حي ا 
ال فالقصتاف قد أثبتت  ،أك إذا قمنا بنسبيتيا عندىما عمى السكاء ،المساكاة بينيما كا 
 العكس تمامان.

 المبحث الثاني
  أبي يوسف في القرآن الكريمقصة العاطفة في 

 في بنية المغةدراسة 

َلَقد َكاَن ِفي  ﴿ ككردت في قكلو تعالى: يكسؼ في القرآف الكريـ:قصة أبي 
خَوِتِو آَياٌت ِلمسَّاِئِمينَ  نَّا َلُو ...  ُيوُسَف وا  َقاُلوا َيا َأَباَنا َما َلَك اَل تأَمنَّا َعَمى ُيوُسَف َواِ 

نَّا َلُو َلَحاِفظُ  َلَناِصُحونَ  َقاَل ِإنِّي َلَيحُزُنِني َأن  ونَ َأرِسمُو َمَعَنا َغدًا َيرَتْع َوَيمَعْب َواِ 
َقاُلوا َلئن أَكَمُو الِذئُب وَنحُن  َتذَىُبوا ِبِو َوَأَخاُف َأن َيأُكَمُو الذِّئُب َوَأنُتم َعنُو َغاِفُمونَ 

َوَجاَءت َسيَّارٌة َفأرَسُموا َواِرَدُىم َفأدَلى َدلَوُه َقاَل َيا ُبشرى  ...ُعصَبٌة إنَّا إذًا لََّخاِسُرون
وُه ِبَضاَعًة َواُ َعِميٌم ِبَما َيعَمُمونَ ىَ  َوَقال اّلِذي اشَترَاُه ِمن مِّصَر ...  َذا ُغالٌم َوأَسرُّ

. كبعد األحداث الطكيمة (ِِ)﴾...اِلمرَأِتِو أكِرِمي َمثَواُه َعَسى أن َينَفَعَنا أو َنتَِّخَذُه َوَلداً 
عندىا رجع إخكتو إلى  ،خذ أخيوكبعد أف مكٌنو ا تعالى مف أ ،التي مرت عمى يكسؼ

لْت َلُكم  ﴿ىنا جاء جكاب نبي ا يعقكب:  ،أبييـ كقالكا لو: أف ابنو سرؽ َقاَل َبل َسوَّ
 أنُفُسُكم أَمرًا َفَصبٌر َجِميٌل َعَسى اُ أن َيأِتَيني ِبِيم َجِميعًا إنَُّو ُىَو الَعِميُم الَحِكيمُ 

اُلوا قَ  َمى ُيوُسَف وابَيضَّت َعيَناه ِمَن الُحزِن َفُيو َكِظيمٌ وَتوَلى َعنُيم وَقاَل َيا أَسَفى عَ 
َقاَل إنََّما أشُكو َبثِّي  تَاِ َتفتَُأ َتذُكُر ُيوُسَف َحتَّى َتُكوَن َحَرضًا أو َتُكوَن ِمَن الَياِلِكينَ 

َفَتَحسَُّسوا ِمن ُيوُسَف  َيا َبِنيَّ اذَىُبوا وُحزِني إَلى اِ وأعَمُم ِمَن اِ َما اَل َتعَمُمونَ 
وِح اِ إالَّ القوُم الَكاِفُرونَ  وِح اِ إنَُّو اَل َييأُس ِمن رَّ  .(ِّ)﴾َوأِخيِو َواَل َتيأُسوا ِمن رَّ
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 بين سورتي يوسف والقصص: اتارقمفال
وَتوَلى َعنُيم وَقاَل َيا أَسَفى َعَمى ُيوُسَف  ﴿قاؿ تعالى في سكرة يكسؼ: 

وَأصَبَح ُفَؤاُد ُأمِّ ﴿كقاؿ في سكرة القصص:  ،(24)﴾ه ِمَن الُحزِن َفُيو َكِظيمٌ وابَيضَّت َعيَنا
 . (ِٓ)﴾ُموَسى َفارغًا إن كاَدْت َلُتبِدي ِبِو َلوال أن رَّبطَنا عمى َقمِبَيا ِلَتُكوَن ِمن الُمؤِمنين

 ،نالحظ كمف خالؿ السياؽ القرآني السمكؾ االنفعالي عند نبي ا يعقكب
إذ تكلى  ،كىك كظـ الحزف ،قبؿ أف ينيج السمكؾ اليادئ ،كاألثر ،النطؽك  ،بالحركة
ككاف  ،كتأسؼ عمى يكسؼ أشد الحزف ،أم: أعرض عنيـ كراىة لما جاءكا بو ،عنيـ

كلكنو جعمو سببان ليذكر فراقو  ،األكلى أف يتأسؼ عمى ابنو الثاني حيف لحؽ بيكسؼ
بدليؿ: )فارتد  ،أم عميَّ  ،ثـ بعد ذلؾ ابيضت عيناه مف كثرة البكاء ،عمى يكسؼ

 .(26)﴾َفممَّا أن َجاَء الَبشيُر ألَقاُه عمى وجِيِو َفارَتدَّ َبصيراً  ﴿بصيران( في قكلو تعالى: 
بدليؿ قكؿ يعقكب  ،أم: كتمو ،كىي مرحمة كظـ الحزف ،كأخيران لجأ إلى السككف كاليدكء

كىك جيد الجسـ  ،لعدـ فتكره عف ذكر يكسؼ حتى يككف حرضان  نفسو حيف المو أبناؤه
َقاُلوا تَاِ َتذُكُر ُيوُسَف حتى َتُكوَن َحَرضًا أو َتُكوَن  ﴿أك المكت نفسو:  ،ما دكف المكت
َقاَل إنَّما أشُكو َبثِّي وُحزِني إلى اِ  ﴿إذ رد عمييـ يعقكب قائالن:  (ِٕ)﴾ِمن الَياِلكينَ 

كىك الحزف اليادئ  ،أم يردد حزنو في جكفو ،(ِٖ)﴾َما ال َتعَمُمونَ  وأعَمُم ِمن اِ 
 .(ِٗ)بعدما سمع غمظة أبنائو كسكء لفظيـ معو ،كالصامت إال مع ا

بمعنى كاتـ حزنو في قمبو. كقيؿ:  ،أم: كاظـ ،كقيؿ كظيـ: فعيؿ بمعنى فاعؿ
كلكنو ال يظير  ،بمعنى مممكء مف الغيظ عمى أكالده ،أم: مكظكـ ،فعيؿ بمعنى مفعكؿ

كىذا ما  ،إال أف المعنى األكؿ ىك األكلى بالمقاـ ،. كاآلية تحتمؿ الكجييف(َّ)ما يسكؤىـ
َقاَل  ﴿بدليؿ قكؿ يعقكب )عميو السالـ( السابؽ الذكر:  ،يكشفو النص القرآني كيؤيده

 .(ُّ)﴾إنَّما أشُكو َبثِّي وُحزِني إلى اِ وأعَمُم ِمن اِ َما ال َتعَمُمونَ 

انتياجيا السمكؾ اليادئ منذ  ،أما أيُـّ مكسى فنالحظ كمف خالؿ السياؽ القرآني
ذك ىيبة عظيمةن. فما ىك مكنكف ىذه األنثى؟!  ،مضفيَّة عمى النص سككنان رىيبان  ،البدء
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كال  ،كال بكاء ،كال تأسؼ ،فال اعتراض ،ما ىذا الجبؿ؟! إذ مع تكقد فؤادىا نرل فراغو
تفيد قرب زمف كقكع )) ككاد مف أفعاؿ المقاربة التي  ،م بوشككل. فقط كادت أف تبد
. (ِّ)(( بؿ قد يستحيؿ كقكعو ،كقد يقع الخبر أك ال يقع ،الخبر مف االسـ قربان كبيران 

ال تذكر خبرىا  ))كمعنى اآلية: لـ تبدم كلـ تكد كلـ تدفي أك تقترب مف البكح بو. كليذا 
أم تأتي لمقرب  ،. ككاد أبمغ في المقاربة(ّّ)(( إال فعالن؛ ألنيا لمقاربة الفعؿ في ذاتو

إال أنو لـ يقع بعد؛  ،فالمراد قرب كقكعو في الحاؿ ،كىك اقتراب حدكث الخبر ،الشديد
. أم أنيا عمى حدِّ البكح (ّْ)ألنؾ ال تقكلو إال لمف ىك عمى حد الفعؿ كالداخؿ فيو

 بابنيا مكسى إال أنيا لـ تفعؿ. 

كفراغ فؤاد أيِـّ مكسى. ابيضت عيناه:  ،عيف يعقكبمف الفكارؽ أيضان ابيضاض 
كالبكاء ىك مف  ،كالحزف كاف سببان لمبكاء ،ىك انقالب سكاد عينيو إلى بياض مف الحزف

. أما أيِـّ مكسى فصار قمبيا فارغان مف كؿ شيء إال مف ذكر (ّٓ)سبَّبَّ ابيضاض العيف
فال حجة لمف قاؿ: أصبح  ىنا كمف .(ّٕ)﴾إن كاَدْت َلُتبِدي ِبوِ  ﴿بدليؿ:   ،(ّٔ)مكسى

 .(ّٖ)أك صار فارغان مف الصبر ،بمعنى: طار عقميا أك طاش لبُّيا ،فؤادىا فارغان 

َيا َبِنيَّ اذَىُبوا َفَتَحسَُّسوا  ﴿قكؿ يعقكب لبنيِّو:  كمف الفكارؽ أيضان بيف السكرتيف
وِح اِ إنَُّو اَل َييأ وِح اِ إالَّ القوُم ِمن ُيوُسَف َوأِخيِو َواَل َتيأُسوا ِمن رَّ ُس ِمن رَّ

يِو َفبُصَرْت ِبِو َعن ُجُنٍب  ﴿كقكؿ أيِـّ مكسى ألختو:  ،(ّٗ)﴾الَكاِفُرونَ  َوَقالْت أِلُخِتِو ُقصِّ
يو. فما ىك  ،إذ قاؿ أبك يكسؼ: تحسسكا ،(َْ)﴾َوُىم ال َيشُعُرون كقالت أيِـّ مكسى: قيصِّ

 الفرؽ بيف المفردتيف:

كىي السمع كالبصر  ،: طمب الشيء بالحكاس الخمسالتحسس: بالحاء الميممة
. كفي اآلية يككف المعنى أف يعقكب )عميو السالـ( أمرىـ (ُْ)كالشـ كالذكؽ كالممس

عمنان ال خفيةن؛ ألنو أشار عمييـ باستعماؿ  ،بالبحث عف يكسؼ كأخيو تحسسان ال تجسسان 
قمب نبينا يعقكب  ىذه الحكاس الخمس. كىذا يكشؼ حجـ العاطفة التي كانت تتقد في

 )عميو السالـ(.
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يو : ىك تتبع األثر ،أما أـ مكسى فقالت: قصِّ كالتتبع مف معناه يككف  ،(ِْ)كالقصُّ
كتقديـ عقميا  ،كسككف عاطفتيا ،كىذا ما يؤكد قكة قمب أيِـّ مكسى ،بخفاء كىدكء كحذر

 عمى عاطفتيا. 

ا يكسؼ لـ يذكر صمة كما أف مف المفارقات أك الفكارؽ بيف ىاتيف اآليتيف: أف أب
خكتو فمـ يقؿ: تحسسكا مف أخككـ يكسؼ؛ كذلؾ بسبب تكتر  ،الدـ كاألخكة بيف يكسؼ كا 

أك بمعنى أصح النعداـ العاطفة عند أخكة يكسؼ. في حيف ذكرت  ،العالقة بيف األخكة
إْذ َتمِشي ُأخُتَك  ﴿األيُـّ عالقة الدـ كاألخكة بيف مكسى كأختو في سكرتي طو كالقصص: 

إذ جاءت كممة األخت متصمة بضميرم كاؼ  ،(ْْ)﴾َوَقالْت أِلُخِتوِ  ﴿ ،(ّْ)﴾تُقولُ فَ 
إلى مكسى )عميو السالـ( اتصاالن مباشران دكف فاصؿ.  فالمخاطب كىاء الغائب العائدي

كىذا إف دٌؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى االتصاؿ العاطفي اإليجابي الذم تتمتع بو 
فقد رجحت كفة األخت  ،يا معادلة ليست بالعادلةاألنثى أك األخت اتجاه أخييا. إن

رجحت كفة عاطفتيا ألخييا عمى كفو  ،الكاحدة عمى كفة األخكة رغـ كثرة عددىـ
 إذ لـ تيقطع صمتيا بينما قيطعت صمتيـ. ،بغضيـ ككرىيـ ألخييـ

كىك: لماذا لـ تستقبؿ  ،كمف خالؿ الفكارؽ بيف القصتيف لدينا سؤاؿ يطرح نفسو 
كما استقبمت امرأة فرعكف نبيَّ ا  ،يز نبيَّ ا يكسؼ الطفؿ بعاطفة األيِـّ امرأة العز 

كمف خالؿ  ،مكسى الطفؿ بيذه العاطفة؟ لإلجابة عمى ذلؾ نرجع إلى السياؽ القرآني
كىي مف  ،الحكار أك السرد القرآني نالحظ أف الذم استقبؿ مكسى ىي امرأة فرعكف

رَُّت َعيٍن لي وَلَك ال َتقُتُموُه َعَسى أن َينَفَعنا أو َنَتِخَذُه قُ  ﴿ذىبت بو إلى فرعكف قائمةن لو:
. في حيف أف الذم اشترل يكسؼ مف ًمصر كذىب بو المرأتو ىك العزيز (45)﴾َوَلداً 

فضالن عف الفارؽ . (46)﴾أْكِرمي َمثَواُه َعَسى َأن َينَفَعنا َأو َنتَِّخَذُه َوَلداً  ﴿قائالن ليا: 
 ،كما تكضح مف اآليات السابقة. كيكسؼ غالـ ،سى رضيعإذ مك  ،فالعمرم بيف النبييٌ 

َوَجاَءت َسيَّارٌة َفأرَسُموا َواِرَدُىم َفأدَلى َدلَوُه َقاَل َيا ُبشرى  ﴿ استنادان عمى قكلو تعالى:
وُه ِبَضاَعًة َواُ َعِميٌم ِبَما َيعَمُمونَ   كىذا إف دؿَّ عمى شيء فإٌنما .(47)﴾َىَذا ُغالٌم َوأَسرُّ

ىذا مف جية. كمف جية  ،يدؿ عمى أنو كاف عمى درجة مف النضج يمفت انتباه النساء



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةجلة الدراسات المستدامة . السنة الم

 

 

2111 

واْستَبَقا  ﴿أخرل تدؿ اآلية المباركة عمى أف األنثى في سكرة يكسؼ في قكلو تعالى: 
ِبأىِمَك الَباَب وَقدَّْت َقِميَصُو ِمن ُدُبٍر وألَفَيا َسيِّدَىا َلَدى الَباِب َقالْت َما َجزَاُء َمْن أرَاَد 

ىؿ ىي  ،ىي مف تقرر طريقة استقباليا لألمر (48)﴾ُسوءًا إالَّ أْن ُيْسَجَن أو َعذاٌب أليمٌ 
بعاطفة األمكمة أـ بعاطفة الحب أـ بعاطفة أيخرل. إذ نرل في ىذه اآلية كيؼ تحكؿ 
الحب عند امرأة العزيز كفي لحظة كاحدة إلى سجفه كعذابه أليـ قد يككف حدَّ المكت في 

في حيف امرأة فرعكف تمنع عنو القتؿ كتعمف أمكمتيا لو في سكرة  ،يكسؼسكرة 
 القصص.

 بين سورتي يوسف والقصص: اتالتوافق
َوَقال اّلِذي اشَترَاُه ِمن مِّصَر اِلمرَأِتِو أكِرِمي َمثَواُه  ﴿قاؿ تعالى في سكرة يكسؼ: 

وَقالِت امرأُت ِفرعوَن ﴿القصص:  كقاؿ في سكرة ،(ْٗ)﴾ َعَسى أن َينَفَعَنا أو َنتَِّخَذُه َوَلداً 
ففي كال اآليتيف  ،(َٓ)﴾ُقرَُّت َعيٍن لي وَلَك ال َتقُتُموُه َعَسى أن َينَفَعنا أو َنَتِخَذُه َوَلداً 

ىذا أكالن. كثانيان: نالحظ أف المتكمـ في اآليتيف أك في  ،قاؿ: امرأة كلـ يقؿ: زكج
 القصتيف مختمؼ.

 ،(ُٓ)عجاز البياني في القرآف الكريـكمف خالؿ المصادر التي تناكلت اإل
عرفنا أف القرآف الكريـ  ،أك الفركؽ الداللية بيف األلفاظ ،كبالكقكؼ عمى مسألة الترادؼ

مفادىا: أنو ال كجكد لمترادؼ في القرآف  ،قد قاؿ كممة الفصؿ في مسألة الترادؼ
طيو كممة أك . بمعنى أف كممة أك لفظة زكج ال تعطي المعنى نفسو الذم تع(ِٓ)الكريـ

 لفظة امرأة. فما ىك سر اختيار لفظة امرأة دكف زكج في ىاتيف اآليتيف؟ 

جاء عف الدكتكرة عائشة عبد الرحمف بنت الشاطئ قكليا في سرِّ داللة لفظتي 
حكمة الزكجية في اإلنساف كسائر الكائنات الحية  ))زكج كامرأة في القرآف الكريـ: أف 

ة في البشر تعطمت حكمة الزكجي فإذا ...تكالدحياة بالىي اتصاؿ ال ،مف حيكاف كبنات
كتكافقت  ،إذف فقد تعطمت آية الزكجية في السكرتيف .(ّٓ(()فامرأة ال زكج ،أك ترمؿبعقـ 

كقد يككف العقـ عند فرعكف  ،كنقصد بذلؾ امرأة فرعكف كامرأة العزيز ،بالعقـ في المرأتيف
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 ﴿عزيز مصر المذيف نطقا بالقكؿ نفسو: كالدليؿ عمى ذلؾ قكؿ امرأة فرعكف ك  ،كالعزيز
 إذ اتخاذ الكلد يأتي بسبب الحرماف منو.  ،(ْٓ)﴾َعَسى أن َينَفَعَنا أو َنتَِّخَذُه َوَلداً 

كربما  ،ؾ أسباب أخرل لتعطؿ حكمة الزكجية في ىاتيف القصتيفلإال أف ىنا
ال فانعداـ الذرية ال يربؾ العالق ،يمكف إيعازىا إلى العاطفة أيضان   ،ة الزكجية في شيءكا 
كما ىي الحاؿ في  ،أم: التبني ،أك شبيو التخاذ الكلدكالسٌيما إذا كاف ىناؾ اتفاؽ 

إذ يمكف أف يككف السبب الرئيس الختيار مفردة امرأة ال زكج ىك الفتكر . القصتيف
 ،بدالن مف زكجتي أك حبيبتي ، ،إذ ينادم الرجؿ زكجتو: يا امرأة ،العاطفي بيف الزكجيف

بدالن مف زكجي أك حبيبي... إلخ مف عبارات الرحمة  ،كذلؾ تناديو: يا رجؿكىي 
 كالمكدة بينيـ.

كىذا مف التكافؽ العجيب في السكرتيف _ رغـ اختالؼ المتكمـ _ إذ إنيما تكافقتا  
كمف األنثى المتمثمة بامرأة  ،فقد جاء مف الذكر المتمثؿ بعزيز مصر ،في اتخاذ الكلد

ف العاطفة التي تتمتع بيا األنثى اتجاه ىذه الفئة العمرية ىي عينيا فرعكف. كىذا يعني أ
فال داعي مف اتياـ المرأة _ كىك اتياـ  ،العاطفة التي يتمتع بيا الرجؿ اتجاه الفئة نفسيا

لما فيو مف سمب لمحقكؽ _ بالعاطفة دكف الرجؿ. ألف الذكر كاألنثى في طمب الذرية 
 سٌياف. 

 اليوامش
                                                           

 .ّٕٕ( القامكس المحيط: ُ)
 .ٕٗٓ( معجـ مقاييس المغة: (ِ

* العىكىج: ما يدرؾ بالبصر, كالًعكىج: ما يدرؾ بالبصيرة, أم أف العىكىج في الماديات, كالًعكىج في 
 (.ِٗٓ, كمفردات ألفاظ القرآف: ِٗٔكيات. ) ينظر: معجـ مقاييس المغة: المعن

 .ِٕٓ( مفردات ألفاظ القرآف: (ّ
 ( ينظر: المصدر نفسو.(ْ
 .ِٔٔ/ُ( ينظر: أساس البالغة: ٓ)



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةجلة الدراسات المستدامة . السنة الم

 

 

2113 

                                                                                                                                                      
 .ّٖ( اإلسراء: (ٔ
 . ِٕٓ( مفردات ألفاظ القرآف: (ٕ
 .ّٕٕ( القامكس المحيط: (ٖ
 .ٕٗٓ( معجـ مقاييس المغة: ٗ)
 راجع بحث: عاطفة األنثى في القرآف الكريـ, قصة أيِـّ مكسى أنمكذجان, دراسة في بنية المغة.( يي َُ)

 .ُِ, ُٗ, ُّ, ُِ, ُُ, ٕ( يكسؼ: (ُُ
  .ُّ-ُُ( يكسؼ: (ُِ
 .ُٗ( يكسؼ: (ُّ
 .ُِ( يكسؼ: (ُْ
 .ٗ( القصص: (ُٓ
 .ٕٖ-ّٖ( يكسؼ: (ُٔ
 .َُ( القصص: (ُٕ
 .ْٖ( يكسؼ: (ُٖ
 .ِّ( يكسؼ: ُٗ)
 .ِٓ( يكسؼ: َِ)
 .ٗ( القصص: ُِ)

 .ُِ, ُٗ, ُْ, ُّ, ُِ, ُُ, ٕ( يكسؼ: (ِِ
 .ٕٖ-ّٖ( يكسؼ: (ِّ
 .ْٖ( يكسؼ: (ِْ
 .َُ( القصص: (ِٓ
 .ٔٗ( يكسؼ: (ِٔ
 .ٖٓ( يكسؼ: (ِٕ
 .ٖٔ( يكسؼ: (ِٖ
, كتفسير البحر المحيط: ِٕٓ, كتفسير الكشاؼ: ِٖٔ -ٖٕٔ( ينظر: تفسير جامع البياف: (ِٗ

 .ُْ-ّٗ/ُّ, كتفسير ركح المعاني: ّّْ -ّّّ/ٓ
 ( ينظر: المصادر نفسيا.(َّ
 .ٖٔ( يكسؼ: (ُّ
 .ُ, ىامش: ُٓٔ/ُ( النحك الكافي: (ِّ
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 .ٕٓ/ّ( المقتضب: (ّّ
 .ّٕٔ/ْ( ينظر: شرح المفٌصؿ: (ّْ
 .َْ/ُّ, كتفسير ركح المعاني: ّّّ/ٓ, كتفسير البحر المحيط: ِٕٓ( ينظر: تفسير الكشاؼ: (ّٓ
 .ّْٕ-ِْٕ/ٖ( ينظر: تفسير جامع البياف: (ّٔ
 .َُقصص:( ال(ّٕ
, كتفسير ركح المعاني: َُِ-َُُ/ٕ, كتفسير البحر المحيط: ٕٓٗ( ينظر: تفسير الكشاؼ: (ّٖ

َِ/ْٖ-ْٗ . 
 .ٕٖ( يكسؼ: (ّٗ
 .ُُ( القصص: (َْ
 .ْٖٗ, كالقامكس المحيط: ُِّ( ينظر: مفردات ألفاظ القرآف: ُْ)
 .ٕٗٓ, كالمصدر نفسو: ُٕٔ( ينظر: المصدر نفسو: ِْ)

 .َْ( طو: (ّْ
 .ُُ ( القصص:(ْْ
 .ٗ( القصص: (ْٓ
 .ُِ( يكسؼ: (ْٔ
 .ُٗ( يكسؼ: (ْٕ
 .ِٓ( يكسؼ: ْٖ)

 .ُِ( يكسؼ: (ْٗ
 .ٗ( القصص: (َٓ
( ينظر: الخصائص البف جني, كالفركؽ المغكية ألبي ىالؿ العسكرم, الصاحبي في فقو المغة (ُٓ

عجاز القرآف لمباقالني, كفقو المغة ألبي منصكر الثعالبي, كالمخصص الب ف ألحمد بف فارس, كا 
 سيدة.

 .َُٓ-َُّ( ينظر: سكرة مريـ )عمييا السالـ( دراسة لغكية )رسالة ماجستير(: (ِٓ
 .ُِّ-َِّ( اإلعجاز البياني لمقرآف: (ّٓ
 .ٗ, كالقصص: ُِ( يكسؼ: (ْٓ
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 الخاتمة
 

لـ يكف اختيار ىذه السكر اعتباطيان, كأقصد بذلؾ سكرتي طو كالقصص كمقارنتيا 
عند كالن مف الذكر كاألنثى؛ ألنو كبسبب قصة مكسى  بسكرة يكسؼ, في بياف العاطفة

مع أيمِّو في سكرتي طو كالقصص نيًسبت العاطفة لألنثى. أما اختيار سكرة يكسؼ؛ فألف 
ذ الرضيع كالغالـ كالىما تـ , إىناؾ الكثير مف األحداث كالشخصيات المتشابية بينيا

كسى بيد محبيو كيكسؼ بيد في الماء, أحدىما في اليـ كاآلخر في الجب, م اإلقاؤىم
مبغضيو. كاألـ كاألب, في قصة مكسى لـ يذكر أبكه كفي قصة يكسؼ لـ يذكر أمو. 
كاألخت كاألخكة, معادلة ليست بالعادلة, لقد رجحت كفة األخت الكاحدة عمى كفة 
األخكة رغـ كثرة عددىـ. كامرأة فرعكف كعزيز مصر, ككأف ىنالؾ اتصاؿ ركحي عبر 

ؽ قكليما معان في نصرة النبييف مكسى كيكسؼ, فنطقا بصكت كاحد: ﴿ األزمنة ليتكاف
لىدان ﴾. كفرعكف كزكجة العزيز, كىنا االتصاؿ نفسو كاالتفاؽ  عىسىى أف يىنفىعىنىا أك نىتًَّخذىهي كى

فضالن عف أحداث اليجر كالفراؽ, كالبعد كالكصاؿ, كالعشؽ  عينو كلكف في أذيتيما.
ذلؾ ممزكجان. كيؿُّ ذلؾ جاء مع شخصيات القصتيف معان,  كالكره, كالخكؼ كالحزف, كؿُّ 

كممزكجان بالعاطفة البشرية, كدكره ىذه العاطفة في رسـ خارطة طريؽ لتحرير اإلنسانية 
بتمييدىا لحياة نبييَّف مف األنبياء, كىما: مكسى كيكسؼ )عمييما السالـ(. ككاف لمبناء 

الصكتي كالبناء الصرفي كالبناء التركيبي أثره  المغكم بأنكاعو الثالثة, كنقصد بذلؾ البناء
 في إبراز ىذه العاطفة بنكعييا السمبية كاإليجابية عند الذكر كاألنثى. 
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 ائمة المصادر والمراجعق

 .القرآف الكريـ 

  اإلعجاز البياني لمقرآف كمسائؿ ابف األزرؽ )دراسة قرآنية لغكية بيانية(, الدكتكرة
 ـ.ُُٕٗ, ّحمف بنت الشاطئ, دار المعارؼ, القاىرة, ط/عائشة عبد الر 

  ىػ(, تحقيؽ: السيد  َّْإعجاز القرآف, الباقالني )أبك بكر محمد بف الطيب، ت
 . ُْٓٗ, ْأحمد صقر, دار المعارؼ, مصر, ط/

  :ىػ(,  ْٕٓتفسير البحر المحيط, أبك حياف األندلسي )محمد بف يكسؼ، ت
مكجكد, كالشيخ عمي محمد معكض, كآخركف, دار تحقيؽ: الشيخ عادؿ أحمد عبد ال
 ـ.  ُّٗٗق, ُُّْ, ُالكتب العممية, بيركت, لبناف, ط/

  تفسير التقريب لتفسير التحرير كالتنكير البف عاشكر, الدكتكر محمد بف إبراىيـ
 الحمد, دار ابف خزيمة, د.ـ, د.ط, د.ت.

 ف, )أبك جعفر محمد بف تفسير جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف, تفسير جامع البيا
ق(, تحقيؽ: إسالـ منصكر عبد الحميد, دار الحديث, َُّجرير الطبرم, ت: 

 ـ.ََُِق, ُُّْالقاىرة, د.ط, 

  تفسير ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني, اآللكسي )أبك الفضؿ
كسي ىػ(, تحقيؽ: السيد محمكد شكرم اآلل َُِٕشياب الديف السيد محمكد، ت: 

 )د.ت(. –)د.ط( –لبناف  –بيركت  –دار إحياء التراث العربي  –

  تفسير الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ, الزمخشرم
ىػ(, تحقيؽ: خميؿ  ّٖٓ)أبك القاسـ جار ا محمكد بف عمر الخكارزمي، ت: 

 ـ. ََِٗق, َُّْ, ّمأمكف شيحا, دار المعرفة, بيركت, لبناف, ط/
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  ىػ(, تحقيؽ: محمد عمي النجار,  ِّٗالخصائص, ابف جني )أبك الفتح عثماف، ت
 ـ. َََِ, ِدار اليدل, بيركت,  لبناف, ط/

  شرح المفٌصؿ لمزمخشرم, ابف يعيش )أبك البقاء يعيش بف عمي بف يعيش
ق(, تحقيؽ: إميؿ بديع يعقكب, دار الكتب العممية, بيركت, ّْٔالمكصمي, ت: 

 ـ. ََُِق, ُِِْ, ُلبناف, ط/

    الصاحبي في فقو المغة كسنف العرب في كالميا, ابف فارس )أبك الحسف أحمد بف
ىػ(, تحقيؽ: الدكتكر عمر فاركؽ الطٌباع, مكتبة  ّٓٗفارس بف زكريا، ت 

 ـ.ُّٗٗق, ُُْْ, ُالمعارؼ, بيركت, لبناف, ط/

 البخارم, ت:  صحيح البخارم, البخارم )اإلماـ أبك عبد ا محمد بف إسماعيؿ
 ـ.ََِِق, ُِّْ, ُق(, دار ابف كثي, دمشؽ, بيركت, ط/ِٔٓ

  ىػ(, تحقيؽ: مصطفى  َّْفقو المغة كسٌر العربية, أبك منصكر الثعالبي )ت
براىيـ األبيارم, كعبد الحفيظ شمبي, مطبعة مصطفى البابي الحمبي  السقا، كا 

 ـ. ُِٕٗ, ّكأكالده, مصر, ط/

 ىػ(, إعداد: ُٕٖدم )مجد الديف محمد بف يعقكب, ت: القامكس المحيط, الفيركزآبا
,  ِمحمد عبد الرحمف المرعشمي, دار إحياء التراث العربي, بيركت, لبناف, ط/

 ـ.ََِّىػ, ُِْْ

  المخصص البف سيدة, ابف سيده )أبك الحسف عمي بف اسماعيؿ األندلسي، ت
 ىػ(, المكتب التجارم لمطباعة, بيرك ت, )د.ط(, )د.ت(. ْٖٓ

 ـ مقاييس المغة, ابف فارس )أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا, ت: معج
ق(, تحقيؽ: الدكتكر محمد عكض مرعب, كاآلنسة فاطمة محمد أصالف, ّٓٗ

 ـ.ََِٖق, ُِْٗ)د.ط(, دار إحياء التراث العربي, بيركت, لبناف, 
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  ىػ، تحقيؽ: صفكاف عدناف  َّٓمفردات ألفاظ القرآف, الراغب األصفياني، ت
 ـ. ُٔٗٗ, ُككدم, منشكرات ذكم القربى, بيركت, لبناف, ط/دا

  :ق(, تحقيؽ: محمد عبد ِٖٓالمقتضب, المبرد )أبك العباس محمد بف يزيد, ت
 ـ.ُْٗٗق, ُُْٓالخالؽ عضيىمة, لجنة إحياء التراث اإلسالمي, القاىرة, 

 /د.ت(.ّالنحك الكافي, عباس حسف, دار المعارؼ, مصر, ط( , 

 يحالرسائل واألطار 

  سكرة مريـ )عمييا السالـ( دراسة لغكية, أنكار عزيز جميؿ, رسالة ماجستير, كمية
 ـ.ََِٓق, ُِْٔالتربية لمعمـك اإلنسانية, جامعة البصرة, 

 


