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:

محمد حمودي .

أحمد هللا وأشكره على نعمته وأسأله دوامها ،فمن غٌره ماكنا وما
وصلنا إلى نهاٌة مسارنا التعلٌمً ،فالشكر لك ٌا منٌر دروبنا ٌا هللا سبحانك.
الشكر للذٌن أناروا دروبنا وطرٌق العلم أمام نا :الوالدٌن الكرٌمٌن
حفظهما هللا وأطال عمرهما ،وكل األساتذة من اإلبتدائً حتى الجامعة،
وخاصة أستاذ المشروع ٌاٌوش ،واألستاذ المشرف حمودي دمحم و األستاذة
فطٌمة داوود رحمها هللا وجعل مثواها الجنة ،و إلى جمٌع أساتذة جامعة عبد
الحمٌد ابن بادٌس بمستغانم بقسم األدب العربً.
كما أتوجه إلى كافة من ساعدن ا فً انجاز هذا البحث ،وفً
كتابته وإخراجه ،وأقدم لهم جزٌل الشكر والعرفان ،وخاصة

أختً "حاجة"،

والى كافة موظفً الوظٌفة العمومٌة وبالخصوص منصورٌة ،خدٌجة ،سمٌر،
وعلٌلو ،وإلى كل من كان حبهم وردة عنبري ونجمة لعٌنً ،فلكم منً ألحانً
أعزفها على أوتار قلبً المتفائل.
وإلى كل من وضع ٌده على مذكرت ي ،وكذلك كل من ٌرغب
وٌحب الوصول إلى أعلى درجات العلم والمعرفة.

إلى الذي شرفنً بالعلم وسعى جاهدا ألبلغ فٌه الغاٌة ،أعزنً بالكلمة
حتى استوت معً ،ووثك صلتً بالخٌر ،وورثنً الحك ،إلى الذي علمنً أن ال
أتوانى فً إعطاء الملٌل ،إلٌن ٌا أبً "دمحم" الغالً أطال فً عمرن.
وأهدي هذا الجهد إلى ٌنبوع البر والجنة والعطاء والخٌر ،وأٌمونة
الصبر ،إلى أمً التً كان دعائها لً سندا ودعما ،وسمانً حبها فوق احتٌاجً،
ً ،فإنً أحبن من صمٌم للبً ٌا أمً
إلى التً أفنت نفسها من أجل السهر عل ّ
"خٌرة".
كما أهدٌه إلى الرٌاض المثمرة والرٌاحٌن المزهرة ،إلى إخوتً :نورٌة
وزوجها "شارف" والتوأم "عائشة وخدٌجة" ،إلى فاطمة وزوجها"عصمان"
وإبنتها" حواء" ،إلى إبراهٌم وزوجته "إٌمان" وابنته "هاجر" ،إلى أمٌنة
وزوجها"لاسم" وولدها" عبد الرحمن"  ،إلى حاجة وموسى ،وإلى كل العائلة
الكرٌمة من الصغٌر إلى الكبٌر.
وإلى كل من أدٌن لهم ببسمة للبً ،فكانوا مصدر سعادتً ودوائً من كل
سمم ،وأناروا كل دروب الحٌاة أمامً ،إلى كل األصدلاء واألحباب :صابرٌنة،
حٌاة ،حلٌمة ،أحمد ،وإلى كل طلبة تخصص أدب وحضارة عربٌة.
وإلى كل األحباب واألصدلاء التً نسٌتهم سهوا.

ة

المقدم ـــــة
بــســم هللا الرحــمــن الــرحــٌــم
والـصـالة والـســالم عـلـى رســول هللا وعلـى آلـه وصحـبــه ومـن وااله.
لمد اهتم الباحثون على مر العصور بالمرآن ،تفسٌرا وتأوٌال ،تحلٌال ولراءة من
حٌث النظرٌة والتطبٌك ،وتعددت مناهجهم فً ذلن بتعدد خلفٌاتهم الثمافٌة والمعرفٌة ،ذلن
لمعرفة أسراره وإعجازه وأسالٌبه البٌانٌة التً ال ٌمكن أن ٌجارٌها كالم البشر ،فهً تفوق
ورةٍ ِم ْن ِمثْ ِل ِه
كل خطاب ،ومن هنا التحدي على اإلتٌان بمثله ،فً لوله تعالى" :فَأتُوا ِب ُ
س َ
عوا ُ
ُون ُ ِ
صا ِدلٌِنَ " البمرة .23
َوا ْد ُ
اا ا ِْن ُك ْنت ُ ْم َ
ش َهدَا َء ُك ْم ِم ْن د ِ
ومن المفٌد المول أن الخطاب المرآنً شكل بناءا تبلٌغٌا مؤسسا على ممدمات تواصلٌة،
ٌتم من خاللها التخاطب والتحاور متخذا الحجاج وسٌلة فً اإللناع واستمطاب الناس نحو
عمٌدة اإلسالم ،واستطاع أن ٌؤثر فً متلمٌه باعتماده استراتٌجٌات تتوجه إلى الروح والعمل
معا ،مما دعا الباحثٌن العرب ،إلى بذل جهود فً دراسة النص المرآنً من أجل الكشف عن
لٌمة هذه األسالٌب.
وعلٌه جاءت الفكرة فً الغوص فً إحدى تمنٌات وآلٌات المرآن ،تمثلت فً الحجاج،
فالمرآن خطاب حجاجً بإمتٌاز وجه لجمٌع الناس وبمختلف مشاربهم ومسالكهم بغٌة
إستمالتهم وتوجٌههم ،مخاطبا العمول ثم النفوس ،ولد عنونا بحثنا هذا " الخطاب الحجاجي
في القرآن الكريم سورة يوسف نموذجا" ،ومنه كانت اإلشكالٌة التالٌة :
ـ مامفهوم الحجاج ،وما أهم مرادفاته فً المرآن؟.
ـ كٌف ساهم الحجاج فً نجاح الخطاب الموجه للكفار والمعاندٌن للرساالت؟ ،وما هً أهم
خصائص هذا األسلوب؟.
ـ مامدى مساهمة الخطاب الحجاجً فً المرآن إلستمالة النفوس وتوجٌه العمول؟.
ـ و ماهً أهم اآللٌات الحجاجٌة الموظفة فً سورة ٌوسف ـ علٌه السالم ـ ،لتحمٌك اإللناع؟.

ج

المقدم ـــــة
ـ ومن أهم الدوافع التً حفزتنا لدراسة هذه الظاهرة هً:
ـ تمٌز المرآن الكرٌم باستراتجٌات الحجاجٌة الخطابٌة.
ـ كما أن هنان دوافع ذاتٌة حفزتنا فً الخوض فً هذه اإلشكالٌة وهً المكانة التً ٌحتلها
المرآن فً نفوسنا منذ حداثة سننا.
ـ كما أن سبب إختٌارنا لسورة ٌوسف وهً األسلوب اللغوي الجمٌل واللطٌف و المص
الممتع والكامل ،وكما أنها منبع األخالق وتوجٌه النفوس إلى الصبر واإلحسان والصفح
واإلٌمان والصدق.
أما المنهج الذي اِعتمدناه فً بحثنا فهو المنهج التداولً الحجاجً الذي ٌموم على
وصف الظاهرة وتحلٌلها ثم إصدار األحكام التً تبٌن لٌمة هذه الظاهرة.
ومما تجدر اإلشارة إلٌه هو أهم الدراسات التً استفدنا منها ،من بٌنها :الحجاج فً
المرآن الكرٌم من خالل أهم خصائصه األسلوبٌة "لعبد هللا صولة"،

الحجاج فً الشعر

العربً القدٌم من الجاهلٌة الى القرن الثالث الهجر " لسامٌة الدرٌدي" ،صفوة التفاسٌر"لدمحم
علً الصابونً" ،التداولٌة والحجاج مداخل ونصوص "لصابر حباشة".
ولد التضت منا طبٌعة الموضوع أن نمسم بحثنا الى ممدمة وثالث فصول:
ـ الفصل األول فمد جاء معنونا" :بـالحجاج في القرآن الكريم" ولد تضمن ثالث مباحث:
المبحث األول :الخطاب القرآني.
المبحث الثاني :الحجاج في الخطاب القرآني.
المبحث الثالث :البالغة والحجاج.
ـ وتناولنا فً الفصل الثاني الذي جاء بعنوان " :الخطاب الحجاجي في القرآن " ولد تضمن
أٌضا ثالث مباحث:
المبحث األول:الخطاب الحجاجي.
المبحث الثاني :سمات الخطاب الحجاجي.
المبحث الثالث:الخطاب الحجاجي بين المرسل والمرسل إليه.
ج

المقدم ـــــة
ـ الفصل الثالث كان دراسة تطبٌمٌة لنموذج حجاجً ،عنواناه بـ"مماربة حجاجٌة فً سورة
ٌوسف" ،وتضمن خمسة مباحث:
المبحث األول :اآلليات البالغية واألساليب الحجاجية في سورة يوسف.
المبحث الثاني :األدوات اللغوية في سورة يوسف.
المبحث الثالث:العوامل الحجاجية .
المبحث الرابع :الحجاج في سورة يوسف.
المبحث الخامس:القيم الحجاجية المتجلية في السورة.
أما الخاتمة فكانت عبارة عن مجمل النتائج المتوصل الٌها.
وفً الختام نشكر هللا سبحانه وتعالى الذي وفمنا إلى هذا ،ثم نتمدم بشكرنا إلى األستاذ
المحترم "دمحم حمودي" الذي أشرف على بحثنا وعلى توجٌهاته السدٌدة والصائبة والذي
كان خٌر عون لنا ،كما نمدم شكرنا أٌضا إلى األستاذٌن الكرٌمٌن

" د.عبد الرحمن بن

زورة"و "د .عبد الحكيم بوغازي" و أ .سميرة عبايبي".
وهلل الحمد من لبل ومن بعد وصلى هللا على سٌدنا دمحم وآله وصحبه الطٌبٌن الطاهرٌن.

ج

الفصل األول :الحجاج في القرآن الكريم.

المبحث األول :الخطاب القرآني.
المبحث الثاني :الحجاج في الخطاب القرآني.
المبحث الثالث :البالغة والحجاج.

انحجاج في انخطاب انقزآَي

انفصم األٔل
انًثحث األٔل :انخطاب انقشآًَ:

ثُنطجح ً ٖٓ ٞٛالّ هللا ٓٞؽٜج كٓ ٢ؼظٔ ٚإُٜٕ ٖٓ ٠وٝث َٗ ٍٝثُوٌإٓ دٌَٖ
مجٗ ٓذجٌٕ -نهشعٕل طهً هللا ػهٍّ ٔعهى ٝ ،-دٌَٖ ػجّ ُْجةٌ ثُ٘جُ ،فقال ذؼانىَُ ":وُ ْو
ُ ََْٗ َُْ٘ج ِإُُ ًِْ ْْ ٌُ ٤ضَجدًبج كِِ ِٚ ٤ى ًْ ٌُ ًُ ْْ َكَ َال ص َ ْؼ ِوُِ.)1( " َٕٞ
ثُنطجح ثُوٌآًّٗ ٢جُز إدالؿ٤ز ًدجٗ٤ز ػجُٔ٤ز ٌَُ ثُ٘جُ َُٚٗ ،هللا ذؼانى ػِ٠
ٌِ٣ث "(ٝ ،)2ك ٢ىُي ٣و ٍٞثُؼالٓز ثُٖ٤ل
ٗذِْ ُِ ٌَُٕٞ َ٤ُِ "ٚ٤ؼَجَُ َِٔٗ َٖ٤ي ًب

عٍذ قطة ُ ":وو ؽجء ٛيث

ثٌُضجح ُٖ٘٤ب ٓز ٘٣ٝظْ ٓؾضٔؼج عْ ُٖ٘٤ب ػجُٔج  ٝؽِ٘...إٗ ٚؽجء إلٖٗجء ٓؾضٔغ ػجُٔ٢
إْٗجٗٝ ٢د٘جء ٓز صوٞه ٛيث ثُٔؾضٔغ ثُؼجُٔ ٚٗ ٝ ٢ثٌُّجُز ثألمٌ٤ر ثُضْ٤ُ ٢ش دؼوٛج ٖٓ
ثُْٔجء ًّجُز"(.)3
ٌٗ ٕ ٟثُوٌإٓ كٗ ٢وثءثصٝ ٚصٞؽٜ٤جص٣ ٚضْْ دجُٖٔ ٍٞف٤ظ ٗ٣ ُْ ٚؾؼَ ٗوثءٙ
إُ ٠كتز ه ٕٝكتز ٝ ،ؽِ٘ ه ٕٝؽِ٘ َٛ ٝ ،ه ٖ٣ه ٕٝؿ.ٌْٛ٤
خظائض انخطاب انقشآًَ:
مجٟخ ثُوٌإٓ ثٌٌُ ْ٣ثُ٘جُ ؽٔ٤ؼج دٔج ك ْٜ٤ثألٗذ٤جء ٝثًٌُِّٔٝ ٖ٤جكز ٘ٙجف
ثُذٌٖ٣ز ًجُٔؤٓ٘ٝ ٖ٤ثٌُلجً ٝ ٖ٣ثُٔ٘جكو َٛ ٝ ٖ٤ثٌُضجحًٝ ،جٕ ثُنطجح ثُوٌآٗ ٌَُ ٢كتز دٔج
٘٣جّذٜج٣ٝ ،ؤعٌ كٝ ٢ؽوثٜٗج ٝصلٌٌٛ٤ج ،كنجٟخ ٌٓ َٛز دجُؾَٔ ثُوٌ٤ٚر ىثس ثُؾٌُ
ثُٔ٤ّٞو ٢ثُقجه ،ثُي٣ ١وٌع هثمَ ثألىٕ ،كٞ٤هظّ ٖٓ ْٜذجص ْٜثُؼٔ٤ن إُ ٠فو٤وز ثُٔذجها
ِ،ٌ٤
ػْ ٌ
 ،ًٞكَيَ ُِ َي َٓ ْٞ َ٣تِ ٍي َ ٌّ ْٞ َ٣
ٝثألكٌجً ثُض ٢ؽجء دٜج ثُوٌإٓ ،قال ذؼانى  ":كَئِىَث ُٗ ِو ٌَ كِ ٢ثَُّ٘جهُ ِ
ػَِ ٠ثُ ٌَجكِ ٌَِ َٖ٣
ٚج َمزُِ َ٣ َّ ْٞ َ٣ ،ل ٌُ ثُ َٔ ٌْ ُء ِٓ ْٖ َ ِم،ِٚ ٤
ِٔ ، )4( "ٌ٤قٕنّ ذؼانى ":كَئِىَث َؽج َء ِ
س ثُ َّ
َ
ؿِ َْ٣ ٌَْ ٤
ٕ ْ ٌٕ ْ ُ٣ـِ٘.)5( "ِٚ ٤
ا ِٓ ْ٘ ُْٓٞ َ٣ ْْ ٜتِ ٍي َ
ِ ٙ
جفذَضِ َِٝ ٚدَِ٘ َِ ٌُ ُِ ،ِٚ ٤إِ ْٓ ٌِ ٍ
ََ َٝ ِٚ ِٓ ُ ٝدَِ ٝ ،ٚ٤

ًّٞ -1ر ثألٗذ٤جء ،ث٣٥ز.10
ًّٞ - 2ر ثُلٌهجٕ ،ث٣٥ز .1
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انحجاج في انخطاب انقزآَي

انفصم األٔل

ثى َٓج ثُ َقجهَزًَُ ،يَدَ ْ
ػز ،كَ َ َٓج
قٕنّ ذؼانى ":ثُ َقجهَزَُٓ ،ج ثُ َقجهَزَُٓ ٝ ،ج َه ًَْ َ
جً َ
ش ع َ ُٔٞه ُ ََ ٝ
ػجه ُ ِدجُوَ ِ
ع َ ُٔٞهَ كَ ُ ٌُْٞ ِِ ٛث ِدجُ َ
ػجصَِ٤ز "(.)1
َ ٌٍ ٙ
طج ِؿَ٤زَّٓ َ َٝ ،ج َ
َ ٌْ ٙ
ػجه ُ كَ ُ ٌُْٞ ِِ ٛث ِد ٌِ٣ـٍ َ
ؽجء ثُوٌإٓ ثٌٌُ ْ٣د ٝٝـ ص٣ ٞٛٝ ٌ٣ٞٚذ ٖ٤فجٍ ثٌُجكٌ ٖ٣ػ٘وٓج ِ٣ضو ٢دْٜ
ًّ ٍٞهللا ٓ ْٛٝؾضٔؼ٤ُ ٕٞوػ ْٛٞثُ ٠فو٤وز ٛيث ثُو ،ٖ٣ك٤لٌٝث ٖٓ ٓجّ ٛي ٙثُوػٞر كًَ ٢
ثصؾج٣ ٙضنذ ،٠كٕ ْٜو فٞ٤ثٗ٤ز ٖٓ ثُقٞ٤ثٗجس ثُض ٢صلٌ ٖٓ هًْٞر ثُي ١ؽجء ُ٤لضٌّجٛج
ُ٤ؼ ٔ٤ػِٜ٤ج ،دٔ٘٤ج ثٌُّ ٍٞدمحم ؽجء ْٛدٜيث ثُن ٌ٤ثُؼٔ ْ٤ثُٔضٔغَ كٛ ٢يث ثُوٖ٣

()2

قال

ػ ْٖ ثُض َ ْي ًِ ٌَر ُٓ ْؼ ٌُِ ْْ ُٜ ََٗ ًَ ، َٖ٤ِ ٝف ْٔ ٌٌ ُٓ ْْض َ ْ٘لَ ٌَرٌ،
ذؼانى ":كَ َٔج ص َ ْ٘لَؼُ َُ ْْ ٜ
ػزُ ثَُٖجكِؼِ ، َٖ٤كَ َٔج َُ َُ ْْ ٜ
ٕلَج َ
كَ ٌَ ْ
س ِٓ ْٖ هَْ ًََْ ٞرٍ"(.)3
دٔ٘٤ج ثُنطجح ثُوٌآٗ ٢ك ٢ثُٔو٘٣ز ٣نجٟخ ثُٔؤٓ٘ ٖ٤دٌهز ًٝفٔز ٔ٣ٝضجٍ دْالّز
ثُؼذجهر ٝمِٛٞج ٖٓ ثُوْٞر ٝثُٖور ،الٗ٣ ٚنجٟخ هٓٞج ٓؤٖٓ ٟجةؼ ٖ٤ألٌٓ هللا  ،ًُّٚٞٝقال
ؿ َِِ ٤
ش كَظج ًب َ
ْق
خ ِإل ْٗلَ ُ
ش َُ َُ ْ٘ ًُ ْٞ ََُٝ ْْ ٜ
ثَللِ ُِ ْ٘ َ
ذؼانى ":كَِٔ ٤ج ًَ ْف َٔزٌ َِٖٓ َ
ع ثُوَ ِْ ِ
ٞٞث ِٓ ْٖ َف َْ ُِ ٞي كَجػ ُ
خ
ػ َِ ْٓ َ
ثَلل ُِ ٣ق ُ
ثَللِ ِإ َّٕ َ
ػََِ ٠
ش كَض َ ََّ َْ ًَ ٞ
ػ ْ٘ ُٝ ْْ ٜث ّْض َ ْـ ِل ٌْ َُ ََُٕٝ ْْ ٜج ِ ْْ ُٛ ًْ ٝكِ ٢ثأل َ ْٓ ٌِ كَئىَث َ
َ
ثُ ُٔض َّ َ.)4(" َٖ٤ًِِِ ٞ
ثُنطجح ثُوٌآٗ٣ ٢ضٞؽ ٚدٌَٖ ٓذجٌٕ ٛجهف إُ ٠ثإلْٗجٕ كٗٞ٘٤ً ٢ض ٚثٌُجِٓز ػوال
ٗٝلْج ٝٝؽوثٗج ٝػجٟلز٣ ،و ٍٞانذكرٕس ػثذ هللا دساص ٝ ":ك ٢ثُ٘لِ ثإلْٗجٗ٤ز هٞصجٕ :هٞر
ثُضلٌٝ ،ٌ٤هٞر ٝؽوثٕٝ ،فجؽز ًَ ٝثفور ٜٓ٘ٔج ؿ ٌ٤فجؽز مضٜج ،ك ٓج إفوثٔٛج كض٘وخ ػٖ
ثُقن ُٔؼٌكز ٝػٖ ثُنُِ ٌ٤ؼَٔ دٓ ،ٚج ثألمٌ ٟكضْؾَ إفْجّٜج دٔج ك ٢ثألٕ٤جء ٖٓ ُير،
ٝ ،ُْ ٝثُذ٤جٕ ثُضجّ  ٞٛثُيٞ٣ ١كُ ٢ي ٛجص ٖ٤ثُقجؽض٣ٝ ٖ٤ط ٌ٤إُٗ ٠لْي دٜي ٖ٣ثُؾ٘جفٖ٤
ك٤ؤصٜٔ٤ج فظٜٔج ٖٓ ثُلجةور ثُؼوِ٤ز ٝثُٔضؼز ثُٞؽوثٗ٤ز ٓؼج (. (5

ًّٞ -1ر ثُٔوعٌ ،ث٣٥ز 48ثُ.51 ٠
ٓ - 2ل ّٜٞثُنطجح ثُوٌآٗ ٢كٞٝ ٢ء ًّٞر ثُ٘ٓ ًٞجؽْض, ٌ٤ػٚجّ ثُؼذو ٍٛو ,ثُؾجٓؼز ثإلّالٓ٤ز ،ؿَر.8،9 ،ٗ ،
ًّٞ - 3ر ثُٔوعٌ ،ث٣٥ز .48،51
ًّٞ - 4ر آٍ ػٌٔثٕ ،ث٣٥ز .159
- 5ػذو هللا هًثٍ ،ثُ٘ذ ثُؼظ ،ْ٤هثً ثُوِْ.114 ،113ٗ ،06ٟ ،
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ك ٜٞمطجح الدو ٕ ٣ذو دجإلْٗجٕ ىثصٗٝ ٚلْ ٚك ٢إٟجً ثألٓز ٖٓ ؿ ٌ٤ثٗقٌثف
ٗق ٞػٌم ٟ ٝذوز  ٝالٞٛس ٓ ٝج إُٜ٤ج ،كئٜٗج ًِٜج صض٘جكٓ ٠غ ٌٓٗٞجس ٛيث ثإلْٗجٕ
ٝمٚجة ٞٛٝ ٚٚمطجح ٓٞؽ ٖٓ ٚثُٔنجٟخ ' هللا' إُ ٠ثُٔضِو ٢دؾٔ٤غ ْٓض٣ٞجصٝ ٚإهًثً،ٚ
كنطجح ال ْٔ٣ـ ُِٔنجٟخ ٕ ٣ضؾجِٜٛج ٣ٝضؾجٍٛٝج ،ك٣ ٜٞلٌ ٛػِ ٠ثُٔنجٟخ ثإلّضؾجدز.
أعهٕب انقشآٌ:
ظَ ِّٞح ثُوٌإٓ ًثّنج ػِ ٌٓ ٠ثُوٌ ،ٕٝصيٍ ٓجٓ ٚػ٘جم مجٝؼز ال صلٌٌ
ك ٕ ٢صؾجً ٖٜ٣ألٜٗج ٕو ػؾَث٤ّٝ ،ظَ ٛيث ثألٌٓ ػِ ٠فجُ ٚإُ ّٞ٣ ٠ثُو. ٖ٣
َ٤ٔٓ ٖٓٝثس ثُض ٢إمض٘ دٜج ثألِّٞح ثُوٌآٗ:٢
1ـ ثٌُٔٗٝز ٝثُٔطجٝػز ك ٢ثُض ُ٤ق ُذوجة ٚمجُوث د ِّٞد ٚثُٔضٔٝ ،َ٤دنٚجة ٚٚثُلٌ٣ور ىثس
ثٌُٔٗٝز ك ٢ثُض  َ٣ٝثُض ٢ال صقَٔ ثً٥ثء ثُٔض٘جهٞزٓٝ ،ج َ٣ثٍ ٛيث ثألِّٞح ٣قَٔ ٖٓ ًٍ٘ٞ
ثُؼِٝ ّٞثُقٌْ ٝثُقوجةن(.)1
 2ـ ثإلػضٔجه ػِ ٠ثُطٌ٣وز ثُض٣ٌ٣ٞٚز ك ٢ثُضؼذ ٌ٤ػٖ ثُٔؼجٗٝ ٢ثألكٌجً ثُض٣ٌ٣ ٢و إٞ٣جفٜج
ّٞثء ًجٗش ٓؼجٗ ٢ى٤٘ٛز ٓؾٌهر  ٝهٚٚج ػجدٌر ٖٓ ٝجٛور  ّٞ٣ثُو٤جٓز ٝؿٌٛ٤ج ٖٓ
ثُٔؾجالس.
3ـ ثإلػضٔجه ػِ ٠ثُطٌ٣وز ثُٔضَٔ٤ر ك ٢ثُٔقجؽز ٝثإلّضوالٍ ًْ٤جم ٓقجؽؾز ثٌُلجً،
ٝثُٞػٞه أل٤ُٝجء هللا ٝثُٞػ٤و ألػوثء هللا (.)2
ٖٓ  ْٛمٚجة٘ ثألِّٞح ثُوٌآٗ ٢ثٗ٣ ٚنجٟخ ْٓض٣ٞجس ثُذٌٖ٣ز ك ٢إٓ ٝثفو
ٜٓٔج إمضِلش ٓٞثٛذ ٝ ،ْٜكٜجٓٝ ْٜإمضٚجٙجص.ْٜ

٘٣ - 1ظٌ٤ّ:و هطخ ،ثُض ٌ٣ٞٚثُل٘ ٢ك ٢ثُوٌإٓ ،هثً ثٌُٖٝم ،دٌٝ٤س ،ثُوجٌٛر 1402،1982/1400،1980،7،6 ٟ
ٗ .243
٘٣ - 2ظٌ٘ٓ :جع ثُوطجٕٓ ،ذجفظ ك ٢ػِ ّٞثُوٌإٓٓ ،ؤّْز ثٌُّجُز ،دٌٝ٤سُ ،ذ٘جٕ.243 ٗ 1401،1981 ،3ٟ ،
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إَٔاع انخطاب انقشآًَ:

هجٍ ثُٖ٤ل ػٍغى تٍ قاعى كً ٢ضجد ٚثُْٔٔ" ٠ثُلضـ ثُٔقٔو ١ك ٢ػِْ ثُذو٣غ ثُذ٤جٕ
ٝثُٔؼجٗ" :"٢ثُنطجح ك ٢ثُوٌإٓ ػًِ ٠دؼٝ ٖ٤ػٛج (ٝ ،)1هو ىًٌ اإلياو انضسكشً كً ٢ضجدٚ
"ثُذٌٛجٕ ك ٢ػِ ّٞثُوٌإٓ "ُِنطجح عالعز ٝعالعٝ ٖ٤ػٛج)ٓ (2غ ثإلّضؼجٗز دٌّجُز ٓجؽْضٌ٤
ٍمجُو هثه ِٓي ،ثُنطجح ثُوٌآٗٞٗ ٝ ٢ثع  ٖٓٝ ،مالٍ ٛجى ٖ٣ثٌُضجد ٖ٤ثّضو٘٤ج ٖٓ  ٞٛثألٝؽٚ
ثُض ُْ ٢صٌه ٖٓضًٌز كٜٔ٤ج فض ٠دِؾ ػوهٛج مْٔز ً ٝدؼٝ ٖ٤ؽٜج ح:
أٔال :خطاب انؼاو ٔانًشاد تّ انؼًٕوً :و ُٚٞصؼجُ :٠هللاُ ثَُّيَِ ١مَِوَ ٌُ ْْ﴾)ِ ،(3إ َّٕ هللاَ ِد ٌُ َِّ
ػ ِِ ْ.)4(﴾ ٌْ ٤
َ
ٕ ْ٢ءٍ َ
ثاٍَا  :خطاب انخاص ٔانًشاد تّ انخظٕصً :و ُٚٞصؼجًُْ َ ": ٠لَ ٌْصُْ َد ْؼوَ ِإَٔ ٣جِٗ ٌُ ْْ"(" ،)5
ّ ٍُ ٞدَِّ ْؾ َٓج ُ ْٗ َِ ٍَ ِإََُْ ٤ي ِٓ ْٖ ًَّ ِدّ َي ".
ثٌُ ُ
َ٣ج َُّٜ ٣ج َّ

() 6

جُ ثصَّوُٞثْ ًَدَّ ٌُ ُْ '').(7
ثانثا  :خطاب انؼاو ٔانًشاد تّ انخظٕص ً:و ُٚٞصؼجَُ٣ '': ٠ج َُّٜ ٣ج ثَُّ٘ ُ
 ٢إِىَث َ
ْج َء﴾
ْ َِّٟوض ُ ُْ ثُ ِّ٘ َ
ساتؼا :خطاب انخاص ٔانًشاد تّ انؼًٕوً :و ُٚٞصؼجَُ٣ :٠ج َُّٜ ٣ج ثَُّ٘ذِ ُّ

)(8

ثكضضـ ثُنطجح دجُ٘ذ ٠ِٙ ٢هللا ػِٝ ،ِّْٝ ٚ٤ثٌُٔثه ّجةٌ ٖٓ ِٔ٣ي ثُطالم .
 ٢إَِّٗج َ ْفَِ َِْ٘ج َ ٍ َى َ ٍْ َٝث َؽ َي﴾ ) ،(9ث٣٥ز ً:جٕ ثدضوثء ثُنطجح ُ ،ٚكِٔج هجٍ
ٝ .هَ٣ : ُٚٞج َُّٜ ٣ج ثَُّ٘ذِ ُّ
ٚز َُّ َي ﴾ ال
ٚزَ َُّ َي ﴾ ،ػٖ ػٌٌٓ ٚسػً هللا ػُّ فً قٕنّ مَج ُِ َ
ك ٢ثُٔٞٛٞدز َ ﴿:كثُ َ

 -1ثُذٌٛجٗل ، ١ًٞع ٠ْ٣دٖ هجُّ ثٍكضـ ثُٔقٔو ،١ك ٢ػِْ ثُذو٣غ ٝثُذ٤جٕ  ٝثُٔؼجٗٓ ،٢نط.50ٗ، ٟٚٞ
 -2ثًًَُٖ ٢د ٞػذو هللا دوً ثُو ٖ٣دٖ دٜجهً دٖ ػذو هللا ثُٔ ،١ٌٚثُذٌٛجٕ ك ٢ػِ ّٞثُوٌإٓ  ،صـ دمحم د ٞثثُل َٞثدٌث،ْ٤ٛ
ػ ،1هثً ثُلٌٌ.231ٗ ،1400،1980 ،3ٟ ،
ًّٞ - 3ر ثٌُ، ّٝث٣٥ز .54
ًّٞ - 4ر ثُٔؾجهُز ،ث٣٥ز .7
ًّٞ - 5ر  ،ِٗٞ٣ث٣٥ز.4
ًّٞ -6ر ثُٔجةور :ث٣٥ز .67
ًّٞ -7ر ثُْ٘جء ::ث٣٥ز . 1

ًّٞ -8ر ثُذوٌر :ث٣٥ز. 13.
ًّٞ -9ر ثألفَثح ث٣٥ز .50.
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صقَ ثُٔٞٛٞدز ُـٌ٤ى  ٕ ُٞٝإٌٓ ر ٛٝذش ٗلْٜج ٌُؽ ٍَ ُْ صقَ ُ ٚفض٣ ٠ؼطٜ٤ج ٕ٤تج ًب ٝهجٍ
ثَُ: ١ٌٛال صقَ ُٜذز ألفو دؼو سعٕل هللا طهى هللا ػهٍّ ٔعهى.(1(.
جُ ث ْػذُو ُٝثْ ًَدَّ ٌُ ُْ ثَُّيَِ ١مَِوَ ٌُ ْْ َٝثَُّ ِيْٖ ِٓ َْٖ٣
خايغا :خطاب اندُظ :كقٕنّ ذؼانى ٣َ :ج َُّٜ ٣ج ثَُّ٘ ُ
هَ ْذ ِِ ٌُ ْْ ُ َؼَِّ ٌُ ْْ صَضَّوُ (2)﴾ َٕٞكئٕ ثٌُٔثه ؽِ٘ ثُ٘جُ ال ًَ كٌهٝ ،إال كٔؼِ ٕ ّٞؿ ٌ٤ثٌُِٔق ُْ
٣ومَ صقش ٛيث ثُنطجحٛٝ ،يث ٣ـِخ ك ٢مطجح ٌٓ َٛز ًٔج ّذنًٝ ،ؽـ األطٕنٌٍٕ
جُ﴾ ٝك ٢ثُوٌإٓ ًّٞصجٕ،
هم ٍٞانُثً -طهى هللا ػهٍّ ٔعهى -ك ٢ثُنطجح ـح َ٣ج َٜ ُ٣ج ثَُّ٘ ُ
ُٜٔٝج ٣ج َ ََٜ ُ٣ج ثَُّ٘جُ﴾ إفوثٔٛج :ك ٢ثُ٘ٚق ثأل ٢ٛٝ ،ٍٝثًُْٞر ثٌُثدؼز ًّٓ٘ٞ ٢ٛٝ ،ٚر
ثُْ٘جءٝ ،ثُغجٗ٤ز :ك ٢ثُ٘ٚق ثُغجًّٗٞ ٢ٛٝ ،ٚ٘ٓ ٢ر ثُقؼ.

ػَِ ْْٝ َ َٝ ْْ ٌُ ٤كُٞثْ
 ٢ثَُّضَِ ْٗ َ ٢ؼ ْٔشُ َ
عادعا :خطاب انُٕعٓ:غَ ٣َ :ج َدِِ٘ ٢إّ ٌَْثةِ ََ ٤ثى ًْ ٌُٝثْ ِٗ ْؼ َٔضِ َ
ُٝ ،)3( ﴾ٕٞثٌُٔثه دذ٘ ٢ثٌّثة َ٤د٘٣ ٞؼوٞح ػِ ٚ٤ثُْالّ.
ِد َؼ ْٜوِِ ُ ١
َّج ١كَ ْ
جً َٛذ ِ
ٝف ِد َؼ ِْ ٜو ًُ ْْ َِ ٝإَ ٣
ش َُ ْٝ ٍَٝؽ َي ثُ َؾَّ٘زَ ًَُ ٝالَ ِٓ ْ٘ َٜج ًَؿَوث ًب َفُ ٤
ْظ
عاتغا :خطاب انؼٍٍ ٗ :قَٝ : ٞهَُِ٘ج َ٣ج آهَ ُّ ث ّْ ٌُ ْٖ َ ْٗ َ
ظج ُِ ِٔٝ،(4)﴾ َٖ٤ه ُٚٞهِ َْ٣ ََ ٤ج ُُٗ ٞؿ ث ْٛذِ ْ
ٖ َؾ ٌَر َ كَض َ ٌَُٗٞج ِٓ ْٖ ْثُ َّ
ِٕتْض ُ َٔج َٝالَ ص َ ْو ٌَدَج َِ ٛي ِ ٙثُ َّ
ْالَ ٍّ ِٓ ْ٘ج
 ٠دِ َ
ََ ٝدٌ ًَج ٍ
ُّ٘ َٔ ِض ّؼُ ُ٣ ُْٝ ) 5(﴾ ْْ ٜوغ ك ٢ثُوٌإٓ ثُنطجح ـح" ٣ج
ػََِْ ٤ي َ ٝ
س َ
ػََِ َّٓ َّٖٔ ّٓ ِ ٍْ َٓ ُ ٠ؼ َي ََ ٌْ َٓ ُ ٝ
ٚج ديُي ػٖٔ
ثٌُ ُ
ّ ﴾ٍُٞصؼظً ٤بٔج ُٝ ٚصٌٖ٣لًبجٝ ،صنً ٤ٚب
٣َ ،﴾٢ج َٜ ُ٣ج َ
دمحم" دَ َ٣ج َٜ ُ٣ج ثَُ٘ ِذ ُ
ّٞثٝ ،ٙصؼِٔ٤ج ًب ُِٔؤٓ٘ ٕ ٖ٤ال ٘٣جه ٙٝدجّٔ.ٚ
ثايُا:خطاب انًذذٓ :غَ َ٣ :ج ََٜ ُ٣ج ثُيِّ َٖ٣آ َُٓ٘ٞث﴾)(6؛ ُٜٝيث ٝهغ مطجدج ًب أل َٛثُٔو٘٣ز  :ثُيَِّٖ٣
آ َُٓ٘ٞث ََٛٝج َؽ ٌُٝث﴾  (7).مٌػ اتٍ أتً حاذى ػٖ خٍثًح هجٍ ٓ:ج صوٌؤٕ ك ٢ثُوٌإٓ ٣ج َ ََٜ ُ٣ج
ثُيِّ َٖ٣آ َ َُٓ٘ٞث﴾ كئٗ ٚك ٢ثُضًٞثر" ٣ج ٜ٣ج ثُْٔجً. (8) ''ٖ٤

 -1ثدٖ د ٢فجصْ ،صلْ ٌ٤ثدٖ د ٢فجصْٟ ،ذؼز دٔ ٙ 1389 ٌٚـ . 482/ 32
ًّٞ -2ر ثُذوٌر ::ث٣٥ز .21
ًّٞ -3ر ثُذوٌر ،ث٣٥ز .40
ًّٞ - 4ر ثُذوٌر  :ث٣٥ز .3
ًّٞ -5ر ٞٛه ث٣٥ز .48:
ًّٞ -6ر ثُذوٌر ث٣٥ز. 104:
ًّٞ -7ر ثُضٞدز :ث٣٥ز . 20
 -8د ٢فجصْ ،ثدٖ د ٢فجصْ ك ٢صلْ.196 ٗ،ٌ٤
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 ٝمٌػ أتٕ ػثٍذ ػٍ اتٍ يغؼٕد هجٍ :إىث عًؼد هللا ٣وَ٣ : ٍٞج ََٜ ُ٣ج ثُيِّ َٖ٣آ َُٓ٘ٞث﴾،
(.(1

م ٌٓ ٣ ٌ٤د ٠ٜ٘٣ ٌٕ ٝ ،ٚػ٘ٚ
ك ػٌٛج ّٔؼي ،كئٌٗ ٚ

ثُي ِك ٌُُٔٝ(3) ﴾ َٕٝج صٖٔٞ
تاسعا :خطاب انزوٗ :ق٣َ : ٞج َٜ ُ٣ج ثُيًَّ َٖ٣لَ ٌُٝث﴾) ،(2هُ َْ َ٣ج ََٜ ُ٣ج َث
صٛ ٖٔٞيث ثُنطجح ثُيّ ُْ ٣وغ ك ٢ثُوٌإٓ ك ٢ؿٛ ٌ٤ي ٖ٣ثُٔٝٞؼً ٖ٤ؼٌْ ٚك ٢فن
ثُٔؤٓ٘ ٖ٤ثُٔٔوٝف ٖ٤ـح َ٣ج َٜ ُ٣ج ثُيِّ َٖ٣آ َُٓ٘ٞث﴾ .ػِ ٠ثُٔٞثؽٜز ٝك ٢ؽجٗخ ثٌُلجً ؽ٢ء دِلع
ٝج ػً٘ ْٜوِ : ُٚٞإ َّٕ ثُيًَِ َٖ٣لَ ٌُٝث﴾(.)4
ثُـ٤ذز إػٌث ًب
)(5
ّ ﴾ٍُٞهجٍ دؼٗ: ْٜٞؾو
ثٌُ ُ
َ٣ ٝ ﴾٢ج َٜ ُ٣ج َ
ػاششا :خطاب انكشايحً :وَ٣ : ُٚٞج ََٜ ُ٣ج ثَُ٘ ِذ ُّ

ثُنطجح دجُ٘ذ ٢كٓ ٢قَ ال ٤ِ٣ن د ٚثًٌُّٝ ،ٍٞيث ػًٌْ ٚو ُٚٞك ٢ثألٌٓ دجُضٌٖ٣غ ثُؼجّ:
)(6
 َْ ُِ ٢ص ُ َق ِ ٌّ ُّ
ثٌُ ُ
َ٣ج َُّٜ ٣ج َّ
ّ ٍُ ٞدَِ ْؾ َٓج ُ ْٗ َِ ٍَ ِإََُْ ٤ي ِٓ ْٖ ًَّ ِدّ َي ﴾ ٝ ،كٓ ٢وجّ مجٗ َ٣ ﴿:ج َُّٜ ٣ج ثَُّ٘ذِ ُّ
)(7
ٞج كٓ ٢وجّ ثُضٌٖ٣غ ثُؼجّ.
َٓج َ َف ََّ هللاُ َُ َي ﴾  ،هجٍ ٝ:هو ٣ؼذٌ ثُ٘ذً ٣ ٢ب

الحادي ػشش :خطاب اإلْاَحٗ :ق ٞه ﴿: ُٚٞهَج ٍَ ْ
ْؤث كِ َْٜ ٤ج ََ ٝال صٌُ ِِ ُٔ ﴿ٝ.(8) ﴾ َٕٞكَئَّٗ َي
ثم َ
()10
()9
ػَِ ْ ِْٜ ٤دِ َن َْ ِِ ٤ي َِ ًَ ٝؽ ِِ َي﴾
ًَ ِؽٝ ، ( ٌْ ٤هْ َ َٝ ﴿: ُٚٞؽِِخْ َ
11
ْ َ٣ثُ ٌَ ٌِ(،)12(﴾ُْ ٣كَذَ ّ
ش ْثُ َؼ َِ ُ
ح
الثاًَ ػشش :خطاب انرٓكى ٗ:ق( ٞى ُ ْم إَِّٗ َي َ ْٗ َ
ٖ ٌِْ ُ ْٛدِؼَيَث ٍ
َ ُِ ٍ. )13(﴾ْ٤

 - 1ثُوجّْ دٖ ّالّ ،كٞجةَ ثُوٌإٟٓ ،ذؼز هثً ثٌُضخ ثُؼِٔ٤ز ،دٌٝ٤س 1991 ،م. 31ٗ ،
ًّٞ -2ر ثُضقٌ ْ٣ث٣٥ز . 7
ًّٞ -3ر ثٌُجكٌ ٕٝث٣٥ز. 1
ًّٞ -4ر ثُذوٌر ث٣٥ز . 6
ًّٞ - 5ر ثألٗلجٍ :ث٣٥ز . 65
ًّٞ - 6ر ثُٔجةو: ٙث٣٥ز.67:
ًّٞ - 7ر ثُضقٌ ْ٣ث٣٥ز51:
ًّٞ - 8ر ثُٔؤٓ٘ ٕٞث٣٥ز. 10:
ًّٞ - 9ر ثُقؾٌ :ث٣٥ز. 34
ًّٞ -10ر ثإلٌّثء:ث٣٥ز. 64:
 11ـ ثُْجدن ،ثًًَُٖ ٢ثُذٌٛجٕ ك ٢ػِ ّٞثُوٌإٓ.232ٗ ،
ًّٞ -12ر ثُومجٕ ث٣٥ز . 49:
ًّٞ -13ر آٍ ػٌٔثٕ ث٣٥ز . 21:
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ْ ُ
جٕ َٓج ؿ ٌََّ َى ِد ٌَ ِدّ َي ْثُ ٌَ ٌِ ِْ٣
ثإلٗ َ
انثانث ػشش :خطاب اندًغ تهفظ انٕاحذٗ:قَ٣ :ٞج َُّٜ ٣ج ْ ِ
)(2
)(1
ْ ُ
َْٖ َُُٝتِ َي ًَكِ ْ٤وًبج ﴾(.(3
جٕ ِإَّٗ َي ًَج ِه ٌؿ ِإَُِ ًَ ٠دّ َي ًَ ْو ًبفج كَ ُٔ َالهَِ َٝ ، ﴾ِٚ ٤ف ُ
ثإلٗ َ
﴾ َ٣ ،ج َُّٜ ٣ج ْ ِ
ّ َُ ًُُِٞث ِٓ ْٖ َّ
س َٝث ْػ َُِٔٞث
ثُط ِّ٤ذَج ِ
ثٌُ ُ
انشاتغ ػشش  :خطاب انٕاحذ تهفظ اندًغٓ :غََ٣ :ج َُّٜ ٣ج ُّ
 ،ٕٞكَضَوَ َّ
طؼُٞث َ ْٓ ٌَ ُْٛ
ػ ِِ ِْ َٝ ،ٌْ ٤إ َّٕ َِ ٛي َِّٓ ُ ٙض ُ ٌُ ْْ ُ َّٓزًب َِ ٝ
ٙجُ ًبقج إِ ِّٗ ٢دِ َٔج ص َ ْؼ َُِٔ َْ َٕٞ
َ
ثفوَر ًب َْٗ َ ٝج ًَدُّ ٌُ ْْ كَجصوَّ ِ
دٌث ًُ َُّ ْ
ح دِ َٔج َُوَ ْ ْْ ِٜ ٣كَ ٌِ ُف ،(4) ﴾ َٕٞك ٜٞمطجح ُ ٠ِٙ -ٚهللا ػِٝ -ِّْٝ ٚ٤فو،ٙ
فَ ٍ
دً ٍُ ْْ ُٜ ََ٘٤ب
ٝفو ،ٙإى ال ٗذٓ ٢ؼٝ ٚال دؼو.(5(ٙ
انخايظ ػشش :خطاب انٕاحذ تهفؾ االثٍٍُٗ :قِ ُْ َ : ٞوَ٤ج كِ َْ ٢ؽ َٝ ،(6) ﴾ َْ َّٜ٘ثُنطجح
ُنجٍٕ ثُ٘جً ُٔ ١جُي ٝهُ: َ٤نَٗز ثُ٘جً ٝثَُدجٗ٤ز ،ك ٖٓ ٌٕٞ٤مطجح ثُؾٔغ دِل ٠ثالع٘،ٖ٤
ٝال ٣نلٓ ٠ج ك ٕ ٖٓ ٚ٤ثُنطجح ٌُِةٝ ٖ٤ْ٤ثُؾ٘و صذغ ُٜٔج ٛٝج٘ٛج ٓ٘جهٖز  ٕ ٢ٛٝثُِٔو٢
ك ٢ثُ٘جً  ٞٛٝثُٔجُي ٝثَُدجٗ٤ز صٌٞح ثُٔطجًم كال  ٌٕٞ٣ثُنطجح إال ألفؤٛج ص َٓ،
)(7
ٞج
ّٔؼُٞث ُ َٜج َ َ
ٌّ ﴾ ًٞع ثَُدجٗ٤ز ً ٣ب
إال ٕ ٣وجٍ ِ :إىَث ُ ُْوُٞث كِ َْٜ ٤ج ِ
 ٢صَلُ ُ
ٕ ِ٤ٜوًبج ََ ِٛ ٝ
ٝثإلُوجء ٝه: َ٤ثُنطجح (ٌُِِٔ ٖ٤ثُٔ ٖ٤ًِٞثُٔيً ٖ٣ًٞك ٢هَ َٝ : ُٚٞؽ ْ
جءس ًُ َُّ ٗلَ ٍِ َّٓ َؼ َٜج
ّجةِ ٌن َ٤ِٜ ٕٝو ٌ﴾((8ك ٌٕٞ٤ػِ ٠ثألٝ ،َٙه: َ٤ثُنطجح ُِٞثفو ٝصغ٘٤ز ثُلجػَ َُٓ٘ز صغ٘٤ز ثُلؼَ
َ
ثُلؼَ ٝصٌٌٝ ٌٙ٣ثألُق دوٍ ٖٓ ٗ ٕٞثُض ً٤و ػِ ٠ثؽٌثء ثُٓ َٙٞؾٌ ٟثُٞهق(.)9
عى﴾ )١ (10
انغادط ػشش  :خطاب األثٍٍُ تهفظ انٕاحذً :و ُٚٞصؼجُ :٠فَ ًٍَ َّستُّ ُك ًَا ٌَا ُيٕ َ
٣ٝج ٛجًٝ ،ٕٝكٜ٤ج ٝؽٜجٕ :فؤٛج  ٚٗ :كٌه ٙدجُ٘وثء إلهالُ ٚػِ ٚ٤دجُضٌد٤ز ٝ.ث٥مٌ :ألٗٚ
ٙجفخ ثٌُّجُز ٝث٣٥جسٛٝ ،جً ٕٝصذغ ُ ،ٚىًٌ ٙثدٖ ػط٤ز )ٛ ٕ : ٞٛٝ(11جًُٔ ٕٝج ًجٕ
كٚـ ٖٓ ٌٓٗ ،٠ّٞخ كٌػ ٕٞػٖ مطجد ،ٚفيًث ًب ٖٓ ُْجٗ.ٚ

ًّٞ - 1ر ثإلٗلطجً ،ث٣٥ز 6
ًّٞ - 2ر ثإلٖٗوجم ،ث٣٥ز .6
ًّٞ - 3ر ثُْ٘جء ،ث٣٥ز. 63:
ًّٞ - 4ر ثُٔؤٓ٘،ٕٞث٣٥ز.52،53، 51:
 - 5ثُنًَؽ ،٢د ٞؽؼلٌ ،صلْ ٌ٤ثُنًَؽٟ ،٢ذؼز هثًثٌُضخ ثُؼِٔ٤ز ،دٌٝ٤س . 2ٗ ،ٙ 1429
ًّٞ -6ر م ،ث٣٥ز24 :
ًّٞ -7ر ثُِٔي ،:ث٣٥ز . 7
ًّٞ -8ر م ،ث٣٥ز : 21
 -9ثًًَُٖ ،٢ثُذٌٛجٕ ك ٢ػِ ّٞثُوٌإٓ. 13ٗ ،
ًّٞ -10ر ،ٟٚث٣٥ز .49:
 -11ثدٖ ػط ،ٚ٤ثُٔقًٌ ثُٞؽ ،َ٤هثً ثٌُضخ ثُؼِٔ٤ز ،دٌٝ٤سٛ 1429،ـ.146 ٗ،
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ثؽ َؼُِٞثْ
 ٌَ ٚدُٞ٤صًبج َْ ٝ
انغاتغ ػشش :خطاب االثٍٍُ تهفظ اندًغ ٓغَ ْٕ َ :صَذَ ََّ ٞءث ُِوَ َْٔ ٌُ ِٓ ٞج ِد ِٔ ْ
دُٞ٤ص َ ٌُ ْْ هِ ْذَِزًب ﴾(.(1
انثايٍ ػشش  :خطاب اندًغ تهفظ انرثٍُحٝ :ىُي ًٔج صووّ ك٢

جً
َ ُْ ِوَ٤ج كِ َْ ٢ؽ ًََ ََّ ًُ َْ َّٜ٘لَّ ٍ

((2

ػٍِ٘ ٤و ﴾
َ

انراعغ ػشش :خطاب اندًغ تؼذ انٕاحذً :وَٓ َٝ : ُٚٞج ص َ ٌُ ُ
ٕ ْ ٍٕ ََٓ ٝج صَضْ َُْٖ ِٓ ُٚٗٝ
 ٕٞكِ َْ ٢
ػ َٔ ٍَ﴾ )(3ه(4): َ٤ؽٔغ ك ٢ثُلؼَ ثُغجُظ ُ٤وٍ ػِ ٕ ٠ثألٓز هثمِٕٞ
إٓ َٝالَ ص َ ْؼ َُِٔ َْ ْٖ ِٓ َٕٞ
هُ ٌْ ٍ
ٓغ ثُ٘ذ ٠ِٙ- ٢هللا ػِٓٝ ،-ِّْٝ ٚ٤غِ٣ ٚج ٜ٣ج ثُ٘ذ ٢إىث ِٟوضْ ثُْ٘جء﴾ ).(5
انؼششٌٔ:خطاب ػكغّٗ :ق : ٞهٞٔ٤ث ثُٚالر﴾)ٝ ،(6دٌٖ ثُٔؤٓ٘.(7) ﴾ٖ٤
ػَِ ْ ِٚ ٤آ َدجءَٗج
ػ ّْ ث َ ََ ٝؽ ْوَٗج َ
انحادي ٔانؼششٌٔ  :خطاب اإلثٍٍُ تؼذ انٕاحذ :هَجُُٞثْ َ ِؽتْضََ٘ج ُِض َ ِْ ِلضََ٘ج َ
﴾ٛ
َٝص َ ٌَُٔ ٌُ َُ َٕٞج ْثُ ٌِذ ٌِْ َ٣جء كِ ْ ٢ثأل َ ًْ ِ

(. (8

انثاًَ ٔانؼششٌٔ :ػكغّ ٗق : ٞكَ َال ُْ ٣ن ٌِ َؽَّ٘ ٌُ َٔج ِٓ ْٖ ثُ َؾَّ٘ ِز كَض َ ْٖوَ. (9(﴾٠
 ٢ثص َّ ِ
انثانث ٔانؼششٌٔ  :خطاب انؼٍٍ ٔانًشاد تّ انغٍشٗ :قَ٣ : ٞج َُّٜ ٣ج ثَُّ٘ ِذ ُّ
ن هللاَ ََ ٝال ص ُ ِطغِ
)(10
٘ش كِ ٍَّْ ٕ ٢ي ِ ّٓ َّٔج َ ََْٗ َُْ٘ج ِإََُْ ٤ي ﴾ ) ،(11كقجٕجٟ ٖٓ ٙجػز ثٌُجكٌ ٓ٘ٚ
ْثُ ٌَجكِ ٌِ ، ﴾ َٖ٣كَئِٕ ًُ َ
ٝثُٖي ك ٢ثَُ٘.ٍٝ
انشاتغ ٔانؼششٌٔ  :انخطاب نهغٍش ٔانًشاد تّ ػٍٍ انًخاؽة(ٝ :)12هَُ ﴿: ُٚٞوَ ْو َ ََْٗ َُْ٘ج ِإَُ ْْْ ٌُ ٤
ًِضَجدًبج كِ ِْ ِٚ ٤ى ًْ ٌُ ًُ ْْ ﴾(.(13

ًّٞ -1ر  ،ِٗٞ٣ث٣٥ز 8
ًّٞ -2ر م،:ث٣٥ز 24
ًّٞ -3ر ،ِٗٞ٣ث٣٥ز: 61
 -4ثدٖ ثُؾ ،١ٍٞصيًٌر ثألً٣خ ك ٢صلْ ٌ٤ثُـٌ٣خٟ ،ذؼز هثًثٌُضخ ثُؼِٔ٤ز ،دٌٝ٤س 15ٗ ،ٙ 1425
ًّٞ -5ر ثُطالم ،ث٣٥ز .1
ًّٞ -6ر ثُذوٌر:ث٣٥ز .11
ًّٞ -7ر ثُذوٌر: 100
ًّٞ - 8ر  ،ِٗٞ٣ث٣٥ز.78
ًّٞ - 9ر  ،ٟٚث٣٥ز.117
ًّٞ -10ر ثألفَثح ،ث٣٥ز.1
ًّٞ - 11ر  ِٗٞ٣ث٣٥ز.94
 -12ثُذٌٛجٗل،١ًٞػِْ ثُذ٤جٕ ٝثُذو٣غ ٝثُٔؼجٗ.54ٗ ،٢
ًّٞ -13ر ثألٗؼجّ. 27:
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انخايظ ٔانؼششٌٔ  :انخطاب انؼاو انزي نى ٌقظذ تّ يخاؽةٌب يؼٍٍٗ :ق ْٞ ََُٝ : ٞص َ ٌَِ ٟإ ِى
)(1
ػًَِ ٠د ْْ َُ ،)2( )ْٜص َ ٌَ َ ْٕ هللاَ َُ ْْ ٣ؾو ُ َُ َٖٓ ُٚكِ ْ٢
ْثُ ُٔ ْؾ ٌِ ُٓ ْٞ ََُٝ ، ﴾ َٕٞص َ ٌَِ ٟإ ْى ُٝهِلُٞثْ َ
)(3
ْق َٓوَّ ِ ّ
ثُظ ََّ ﴾(.)4
ْ َٔ َجٝث ِ
ثُ َّ
س َ َٖٓ ٝكِ ْْ ٢ثأل َ ًْ ِ
 ْْ َُ ، ﴾ٛص َ ٌَ إَُِِ ًَ ٠دّ َي ًََ ٤
انغادط ٔانؼششٌٔ  :خطاب نهخطاب انًؼٍٍ انًًذٔذ ثى ػذل إنى غٍشًِ :و ُٚٞصؼجُ: ٠
َٗ ٍِ ِد ِؼ ِْ ِْ هللاِ﴾( ،)5مٟٞخ د -ٚثُ٘ذ ٢طهى هللا ػهٍّ ٔآنّ
كَئِٕ ُ ْ ّْ َْْ ٣ض َ ِؾ٤ذُٞثْ َُ ٌُ ْْ كَج ْػَِ ُٔٞثْ َ ْٗ َٔج ُ ِ
ٔآنّ ٔعهى ،-عْ هجٍ ٌُِلجً  :كَج ْػَِ ُٔٞثْ َ ْٗ َٔج
َجى َٕج ِٛوًبث ََ ُٓ ٝذ ّ
ٖ ًبٌِث
ّ ِْ٘ َ
ٝه ُٚٞصؼجُِ ٠إَّٗج َ ًْ َ

ٗش ِْٓٔ،(6)﴾ٕٞ
َٗ ٍِ ِد ِؼ ِْ ِْ هللاِ﴾ دوُ َ٤كّ َٜ
ُ ِ
ّ(7) ﴾ ِٚ ُِ ٞك ٖٔ٤هٌ
ٌِ٣ث ُِضُؤْ ِٓ ْ٘ٞث ِدجاِ َُ ًَ ٝ
ََٗٝي ًب

َْٗ ٠الَّ صَؼُُُٞٞثْ ﴾ (. (8
دجُلٞه٤ز ٔ.قٕنّ  ﴿:ىَ ُِ َي َه َ
 ٢إِىَث َ
ْجء
ْ َِّٟوض ُ ُْ ثُ ِّ٘ َ
انغاتغ ٔانؼششٌٔ  :خطاب انرهٌٍٕ ْٕٔ االنرفاخ ٝهَ٣ : ُٚٞج َُّٜ ٣ج ثَُّ٘ذِ ُّ
((10
)(9
ّ﴾٠
﴾  ﴿ ،كَ َٖٔ ًَّدُّ ٌُ َٔج َ٣ج َُٓ ٞ
جءى
 ٛث ْد ََعِ َٓ ١
انثايٍ ٔانؼششٌٔ :خطاب اندًاداخ خطاب يٍ ٌؼقم ً:و ُٚٞصؼجُ٣َ :٠ج َ ًْ ُ
ػج َ ًْ ٌْ ًَ ٝبٛج هَجَُضَج َ ْ٣سَ٘ج َ
َ٣َ ٝج ّ َٔجء َ ْه ِِ ِؼٝ(11) ﴾٢ه : ُٚٞثِةْضِ َ٤ج َ
ٟجةِؼِ ،(12)﴾ َٖ٤هََُٝ : ُٚٞوَ ْو آص َ َْ٘٤ج
ً ْٞ ٟب
هَ ُثٝٝهَ ِٓ ْ٘ج كًَ ٞبْال َ٣ج ِؽذَج ٍُ َ ّ ِِ ٝدَ َٓ ٢ؼَّ َٝ ُٚ
ثُطََُّ٘ َ َٝ ٌَْ ٤ج َُ ُٚثُ َقوِ٣وَ﴾(.(13
()14
ػَِ ٠هللاِ كَض َ ًََُِّٞ ٞثْ ِإٕ ًُ٘ضُْ ُّٓؤْ ِٓ ْ٘) َْٖ٤
انراطع ٔانؼششٌٔ:خطاب انرٍٍٓح
ٗ ،قَ َٝ :ٞ
)ٝ(15ه :ُٚٞكَجا َ َف ُّن َ ْٕ ص َ ْنٖ َِْ ُٙٞإٕ ًُ٘ضُْ ُّٓؤ ُِٓ ْ٘.(16)﴾ َْٖ٤

ًّٞ - 1ر ثألٗذ٤جء ،ث٣٥ز. 10
ًّٞ -2ر ثُْؾور:ـ،ث٣٥ز .12
ًّٞ -3ر ثألٗؼجّ ،ث٣٥ز .27
ًّٞ -4ر ثُقؼ ،ث٣٥ز. 14:
ًّٞ - 5ر ثُلٌهجٕ ،ث٣٥ز .45:
ًّٞ - 6ر ٞٛه ،ث٣٥ز.13
ًّٞ - 7ر ٞٛه ،:ث٣٥ز .14
ًّٞ - 8ر ثُلضـ ،ث٣٥ز.7،8
ًّٞ - 9ر ثُْ٘جء ث٣٥ز.3
ًّٞ -10ر ثُطالم ،ث٣٥ز.1
ًّٞ - 11ر ٞٛه،ث٣٥ز44
ًّٞ - 12ر كِٚش ،ث٣٥ز.11
ًّٞ - 13ر ّذ  ،ث٣٥ز.10
 14ـ ثُذٌٛجٗل ، ١ًٞع ٠ْ٣دٖ هجُّ ثٍكضـ ثُٔقٔو ،١ك ٢ػِْ ثُذو٣غ ٝثُذ٤جٕ  ٝثُٔؼجٗٓ ،٢نط.55ٗ، ٟٚٞ
ًّٞ 15ر ثُٔجةور،ث٣٥ز.23
ًّٞ 16ر ثُضٞدز ،ث٣٥ز.13
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ػَِْٗ َ ٠لُ ِْ َِ ْْ ٜال
ِ ١ثَُّ ِيٌَْ َّ َْٖ٣كُٞث َ
انثالثٌٕ :خطاب انرحٍُ ٔاالعرؼطاف ٗق : ٞهُ َْ َ٣ج ِػذَجه َ
((1
ص َ ْوَ٘ ُ
ثٌُ ِف﴾ ُْ ٤
ٞح ِ
َّ ًٞ
ؽٔ٤ؼًبج ِإَّْٗ َٞ ُٛ ُٚثُـَلُ ُ
طٞث ِٓ ْٖ ًَّف َٔ ِز هللاِ ِإ َّٕ هللاَ ٣ـَ ِل ٌُ ثُيُُّٗ َ
انحادي ٔانثالثٌٕ  :خطاب انرحزٌش ٔانرهقٍٍٝ :ه : ُٚٞهَ َ٣ج ِػ َذج ِه ثَُّ ِي َْٖ٣آ َُٓ٘ٞث ثصَّوُٞث ًَدَّ ٌُ ْْ
ٌ ((2
َْ٘ز﴾
ُْ٘ٞث كِ ِْ َٛ ٢ي ِ ٙثُوُّ ْٗ َ٤ج َف َ
َُِِّيِْ َ َٖ٣ف َ
)(3
ِ ٢إََّٗٚث إِ ْٕ
انثاًَ ٔانثالثٌٕ  :خطاب انؼشعً :و ُٚٞصؼجَُ٣ : ٠ج َدَ ِ
ش ُِ َْ ص َ ْؼذُوِ﴾ َ٣ ،ج دَُ٘ َّ
ص َيُ ﴾)َ٣ ،(4ج ثِدَْٖ آهَ َّ َال ص َ ْ ُم ِي دِ ِِ ْقَّ٤ضِ.(5)﴾٢

انثانث ٔانثالثٌٕ  :خطاب ٗق : ٞكجصٞث دًْٞر ٖٓ ٓغِٝ ،(6)﴾ٚه : ُٚٞكَ ِْْ َ٤صُٞث ِد َقوٍِ ٣
ظ ِ ّٓغْ ِِ ِٚ
((7
ػٞثْ َٓ ِٖ ث ّْض َ َ
ّ َّٓ ِ ًٍ ٞغْ ِِ ِْ ُٓ ٚلض َ ٌََ٣ج ٍ
ط ْؼضُْ
س َٝث ْه ُ
ٙج ِههِٝ ، ) َٖ٤ه : ُٚٞهُ َْ كَ ْصُٞثْ ِد َؼ ْٖ ٌِ ُ
ِإٕ ًَجُٗٞث َ
((8

ٙج ِههِ﴾ َٖ٤
ُ ٕٝهللاِ ِإٕ ًُ٘ض ُ ْْ َ
ِٓ ْٖ ه ِ

انشاتغ ٔانثالثٌٕ :خطاب انرششٌف ٓ ًَ ٞٛٝج ك ٢ثُوٌإٓ ـح" هَ "كانقالقم") ،(9كئٗٚ
صٌٖ٣ق ٓ٘ ٚصؼجُُٜ ٠ي ٙثألٓز ،د ٕ ٣نجٟذٜج دـٝ ٌ٤ثّطز؛ ُضل ٍٞدٌٖف ثُٔنجٟذزٗ ٝ ،ش
ثُيكِ ٌُ. (10(﴾ َٕٝ
مذ ٌ٤د ٕ ثٌُِ٤ز ٓ٘لٝٞز دو : ُٚٞهُ َْ َ٣ج ََٜ ُ٣ج َث
انخايظ ٔانثالثٌٕ  :خطاب انًؼذٔوٚ٣ٝ :ـ ىُي صذؼج ًب ُٔٞؽٞه ٗقَ٣ : ٞج دَِ٘ ٢آهَ َّ هَ ْو َ ََْٗ َُْ٘ج
ّ َْ ٞءث ِصٌ ْْ ًَ ٣ًِ ٝب
س هللاِ َُ َؼَِّ ُْْ ٜ
 ٟىَ ُِ َي َم ٌٌْ ٤ىَ ُِ َي ِٓ ْٖ آ َ٣ج ِ
ػ َِ َْ ُِ ْْ ٌُ ٤ذج ًب
ٖج ََ ُِ ٝذ ُ
َ
ِ ٞ٣ثًَ ١
ّج ُ
جُ ثُض َّ ْو ََ ٞ
َ٣يَّ ًَّ ٌُ ،)11(﴾ َٕٝكئٗ ٚمطجح أل َٛىُي ثَُٓجٕ  ٖٓ ٌَُٝدؼو.)12(ْٛ

ًّٞ -1ر ثٌَُٓ ،ث٣٥ز.53
ًّٞ -2ر ثٌَُٓ ،ث٣٥ز.10
ًّٞ -3ر ٌٓ ،ْ٣ث٣٥ز.42
ًّٞ -4ر ُؤجٕ ،ث٣٥ز.16
ًّٞ -5ر ،ٟٚث٣٥ز.94
ًّٞ - 6ر ثُذوٌر ،ث٣٥ز.23
ًّٞ - 7ر ثُط ،ًٞث٣٥ز.34
ًّٞ - 8ر ٞٛه ،ث٣٥ز.13
 ًّٞ: ٢ٛ - 9ثٌُلٌٝ ،ٕٝثإلمالٗٝ ،ثُلِن ٝثُ٘جُ.
ًّٞ -10ر ثٌُلٌ ،: ٕٝث٣٥ز.1
ًّٞ - 11ر آٍ ػٌٔثٕ ،ث٣٥ز . 6
ٗٞثع ،هًثّز دالؿ٤ز كٞٝ ٢ء ثُلضـ ثُٔقٔو ١ك ٢ػِْ ثُذو٣غ ٝثُذ٤جٕ
12ـ مجُو هثه ِٓي ،ثُنطجح ثُوٌآٗٝ ٢
ٝثُٔؼجٗٓ،٢ؾِز ثُوْْ ثُؼٌد ،٢ؽجٓؼز د٘ؾجح ،ال ًٞٛدجًْضجٕ،ثُؼوه ثُغجٗٝ ٢ثُؼٌٖٓ2015،ٕٝـ..69ٗ ،
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ػَِ َْ٘٤ج ًَد َُي)(.)1
انغادط ٔانثالثٌٕ  :خطاب اإلعرغاثحٝ :هْ ٤ُِ : ُٚٞو ِ
َ ٜ
ػَِ٠
انغاتغ ٔانثالثٌٕ :انخطاب تًؼُى انرؼدة أٔ انحغشج :ه ُٚٞصؼجٍ ٣َ :ٟج َفْ ٌَْر َ َ
ثُ ِؼذَجهِ﴾(.(2
انثايٍ ٔانثالثٌٕ :خطاب انخثش ٔاإلَشاء يؼا ًاٝ :ه﴿: ُٚٞهُ َِ ثُِ َُٓ َّْ ٜج ُِ َي ْثُ ُٔ ِْ ِي صُؤْ ِصْ ٢ثُ ُٔ ِْ َي
(.(3
َٖٓ صََٖج ُء﴾
انراعغ ٔانثالثٌٕ  :يا َضل تًكح خاطح أٔ تانًذٌُح خاطح٣ٝ :ضذغ ثُٔؼوُِٞٔ ّٝؽٞه كٚ٤
مٌػ ثُقجًْ كْٓ ٢ضوًًٝ ٚثُذٜ٤و ٢ك ٢ثُوالةَ ٝثُذَثً كْ٘ٓ ٢و٣ٌٟ ٖٓ ٙن ثألػٔٔ ػٖ
إدٌث ْ٤ٛػٖ ػِؤز ػٖ ػذوهللا هجٍ ٓج ًجٕ َ٣ج ََٜ ُ٣ج ثُيِ َٖ٣آ َُٓ٘ٞث﴾ ثٍَٗ دجُٔو٘٣ز ٓٝج ًجٕ َ٣ج
جُ﴾ كذٌٔز.
َٜ ُ٣ج ثَُّ٘ ُ
هجٍ اتٍ ػطٍح ٔاتٍ انفشدٔط ٝؿٌٔٛ٤ج كَ٣ : ٢ج ََٜ ُ٣ج ثُيِ َٖ٣آ َ َُٓ٘ٞث﴾ ٙق٤ـ ٓ ٝج :
جُ﴾ كوو  ٣ص ٢ك ٢ثُٔوٗٝ ،٢هجٍ اتٍ حظاس :هو ثػض٘ ٠ثُٔضٖجؿِ ٕٞدجُْ٘ل ثُقو٣ظ
َ٣ج ََٜ ُ٣ج ثَُّ٘ ُ
جُ﴾
ٝثػضٔو ٙٝػِٝ ٠ؼلٝ ،ٚهو ثصلن ثُ٘جُ ػًِّٞ ٕ ٠ر ثُْ٘جء ٓوٗ٤ز ُٜٝ ٝج َ٣ج ََٜ ُ٣ج ثَُّ٘ ُ
ثً ًَؼُٞث﴾ ٛٝج٘ٛج ثمضالف ًغ.ٌ٤
ٝػًِّٞ ٕ ٠ر ثُقؼ ٌٓ٤ز ٝكٜ٤ج َ٣ج ََٜ ُ٣ج ثُيِ َٖ٣آ َ َُٓ٘ٞث ْ

()4

ػ ْ٘ ُْْ ٜ
األستؼٌٕ :خطاب االػرثاس ًو ُٚٞصؼجُ ٠فجً٤ج ًب ػٖ هٙ ّٞجُـ ُٔج ِٛي ه ﴿: ٚٓٞكَض َ ََ ٠َُّٞ
جِ ٙق ،(5)﴾ َٖ٤مجٟذْٜ
ْ ٚقشُ َُ ٌُ ْْ َ ٌِٖ َُٝالَّ ص ُ ِقذُّ َٕٞثَُّ٘ ِ
َٝهَج ٍَ َ٣ج هَ َُْ ِّ ٞوَ ْو َ ْدَِ ْـض ُ ٌُ ْْ ًِ َ
ّجَُزَ ًَ ِدَّ ََٗٝ ٢
دؼو ٛالًْٜ؛ إٓج ألْٗٔ٣ ْٜؼ ٕٞىُي ًٔج كؼَ ثُ٘ذ ٠ِٙ ٢هللا ػِ ِّْٝ ٚ٤د  َٛدوً؛ ٝإٓج
 ٛكَجٗ ُ
ب ثَُّ٘ ْٖ َر َ
ْق دَوَ َ ثُن َِْنَ عُْ هللاُ ُ ِٖ ُ٘٣
ُالػضذجً ًو ﴿: ُٚٞهُ َْ ِّ ُ
ٌٝ٤ث كِ ْْ ٢ثأل َ ًْ ِ
ظ ٌُٝث ًََ ٤
ِ. (6(﴾ ٌ٣
ػََِ َِّ ًُ ٠
ٕ ْ٢ءٍ هَو ٌ
ْثِ ٥م ٌَر َ إِ َّٕ هللاَ َ

 1ـ ًّٞر ثَُمٌف ،ث٣٥ز: 77
 2ـ ًّٞر د ،ِٗٞث٣٥ز .30
 .3ـ ًّٞر آٍ ػٌٔثٕ ،ث٣٥ز.26
 4ـ ثُْجدن ،مجُو هثه ِٓي ،ثُنطجح ثُوٌآٗٞٗ ٝ ٢ثعٓ ،ؾِز.70,71 ٗ ،
5ـ ًّٞر ثألػٌثف ،ث٣٥ز. 79
 6ـ ًّٞر ثُؼٌ٘ذٞس ،ث٣٥ز. 20
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ػ ِٖ ثَُّ ِي َْٖ٣هَجصَُِِ ْْ ًُ ٞك ْ٢
انٕاحذ ٔاألستؼٌٕ  :خطاب اإلغؼابً :و ُٚٞصؼجُِ : ٠إَّٗ َٔج َٜ َ٘٣ج ًُ ُْ هللاُ َ
جً ًُ ْْ ََ ٝ
ثؽ ٌُ ْْ َ ْٕ ص َ َ٣ َٖٓ َٝ ْْ ُٛ ْٞ َُّٞض َ َ ُْ ُٜ َُّٞكَ ُ َُْ ٝتِ َي ُُْ ٛ
ظجٌَُٝ ٛث َ
ػَِِ ٠إك ًَ ِ
ِْ َ َٝ ٖ٣م ٌَ ُؽِ ْٖ ِٓ ًُْ ٞه َِ ٣
ثُوّ ِ
َّ
ثُظج ُِ ُٔ.(1(﴾ َٕٞ
انثاَى ٔاألستؼٌٕ  :خطاب انرشدٍغ ٔانرحشٌغ ٞٛٝ :ثُقظ ػِ ٠ثالصٚجف دجُٚلجس
() 2
ٙلج ًَ َ ْٗ ُ ْٜدُ٘ ٌَ ٤
جٕ
ثُؾِٔ٤ز ً ،و ُٚٞصؼجُِ ﴿: ٠إ َّٕ هللاَ ُِ ٣قخُّ ثَُّ ِي٣ َْٖ٣وُج ِصُِ ِْ َٕٞك َْ ٢
ّ ِذَ ِٚ ِِ ٤

.(3) ﴾ٗٞ
ٌ ٙ
َّٓ ٌْ ُ
ٞج َُِ ٣قخُّ َ َفو ُ ًُ ْْ
 ٌُْ ٞد َؼ ًب
انثانث ٔاألستؼٌٕ:خطاب انرُفٍش :كقٕنّ ذؼانى َ َٝ :ال ٣ـَضَخ دؼَّ ُ
ثح ًَّ ِف. (4(﴾ ٌْ ٤
ُق َْ َ ِم٤ْ َٓ ِٚ ٤ضًبج كَ ٌَ ٌِ ْٛض ُ َُٔٝ ُٙٞثصَّوُٞث هللاَ إِ َّٕ هللاَ ص َ ٌَّ ٞ
َ ْٕ ْ ََ ًُ ْ َ٣
انشاتغ ٔاألستؼٌٕ  :انرحغٍش ٔانرهٓفَ :حٕ قٕنّ ذؼانى ﴿:هُ َْ ُٓٞصُٞثْ ِدـَِْ ٤ظ ٌُ ْْ ِإ َّٕ ّ
ػ ِِ ٌْْ ٤
ثَللَ َ
ُ. (5(﴾ ًٝ
ِديَث ِ
س ثُ ُّ
ٚو ِ
انخايظ ٔاألستؼٌٕ:انركزٌة( :)6كقٕنّ ذؼانى  :هُ َْ كَ ْصُٞثْ ِدجُض َّ ًَْ ٞث ِر كَجصَُِْٛٞج ِإٕ ًُ٘ض ُ ْْ
ٙج ِههِٝ(7 ) ﴾ َٖ٤ه :ُٚٞهُ َْ َُ َّْ ُِٛ
ٕ َٜوَثء ًُ ُْ ثَُّ ِيَٜ ْٖ ٣َ َْٖ٣و ُ.)8(﴾ َٕٝ
َ
٣ضذُ٘ ٖ٤ج ٕ ثُنطجح ثُوٌآٗ ٢مطجح هثٍ ػِ ٠ىثص ،ٚدَ دؼو ٖٓ ىُي هالُضٚ
ػِٓ ٠ذوػٝ ٚإػؾجٍ ٙكّ ٢ذي ثٌُِٔجس ٘ٙٝغ ثُنطجدجس.

 1ـ ًّٞر ثُٔٔضق٘ز ،ث٣٥ز. 9
2ـ مجُو هثه ِٓي ،ثُنطجح ثُوٌآٗٞٗ ٝ ٢ثػ.13 ٗ،ٚ
 3ـ ًّٞر ثُٚق ،ث٣٥ز: 4
 4ـ ًّٞر ثُقؾٌثس  ،:ث٣٥ز.12
 5ـ ًّٞر آٍ ػٌٔثٕ ث٣٥ز .119:
 6ـ ثًًَُٖ ،٢ثُذٌٛجٕ ك ٢ػِ ّٞثُوٌإٓ.234 ٗ،
 7ـ ًّٞر آٍ ػٌٔثٕ ،:ث٣٥ز 93
 8ـ ًّٞر ثألٗؼجّ ،ث٣٥ز . 150
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انًثحث انثاًَ :اَنٍاخ انحداخٍح فً انخطاب انقشآًَ :
ٓل ّٜٞثُقؾجػ ك ٢ثُوٌإٓ:

انحذيج عٍ انحجاج في انثقافت انعزبيت اإلسالييت ْي َظزة دقيقت انٗ انتزاث
انعزبي ،نتتقاسًّ فزٔع أخزٖ ،كعهٕو انقزآٌٔ ،عهى انتفسيزٔ ،عهى أصٕل انفقّ ،انفهسفت،
ٔعهى انكالو ٔ ،يعٕد تسزب انحجاج نٓذِ انفزٔع ،إنٗ تقاسًٓا نفٍ انخطابت باعتبارْا فُا
قادرا عهٗ يجابٓت انجًٕٓر ٔحًهٓى عهٗ اإلقُاع.
ٖٓ ثٌُضخ ثُض ٢صؼٌٝش ثُ" ٠

انحداج" كُ ٢لجظ ٓنضِلزً ،ضخ ػِ ّٞثُوٌإٓ

ًـ":انثشْاٌ فً ػهٕو انقشآٌ" نهضسكشً  "ٝ ،اإلذقاٌ فً ػهٕو انقشآٌ "نهغٍٕؽً ،ف٤ظ
هجٓش ًِٔز انحداج ٓوجّ اندذل ك ٢ثُوٌإْٓٓ ،ضنوٓ" ٖ٤

انًحاخح" "ٝ ،اإلحرداج"ٝ،

"انحداج" ٌٓثهكجس ُِؾوٍ.
ًٔج ال ٣نل ٠ػِ٘٤ج ٕ ًضخ ثُضلْ ٌ٤صؼٌٝش إُ ٠د٤جٕ

آنٍح اإلقُاع فً انخطاب

انقشآًَ ٝصلْ ٌٙ٤هالُز نفظرً" حداج" "خذل "ٖٓ مالٍ ثُوٌإٓ ثٌٌُ ْ٣كوو ؽجء ك ٢صلٌْ٤
ْ٤
ثُضقٌٝ ٌ٣ثُض٘ ٌ٣ٞإٕجًر إُٓ ٠ؼ٘ "٠حاج "ك ٢قٕنّ ذؼانى َ ٍّْ َ :
سً ثَُِ ٠ثُّيَِ ١فج َػ ِإد ٌَْث َِ ٛ
كًَِ ٢د ِ ْٕ َ ٚآصَج ُٙهللا ثُ ُٔ ِْ َي إ ْى هَج ٍَ إد ٌَْث ِِ ًَ ُْ ٤ٛدّ ٢ثُيُِْ ٣ ١ق٤ُِٔ ٣َٝ ِ ٢شُ هج َ ٍَ ََٗج ُ ْف٤ِٓ ُ َٝ ِ ٢شُ َهج ٍَ
ِإد ٌَْث ُِّ ٙ
م كَ ْ ِ
ح كَذُ َِ ٜ
ش ثُيًَِ ١لَ ٌْ ََ ٝ
ثَللُ
س ِد َٜج َِٖٓ ثُ َٔ ْـ ٌِ ِ
 ١كَئَٕ هللاَ ْ َ٣صِِ ٢دجُٖ َْٔ ِِ َِٖٓ ثُ َٔ ْٖ ٌِ ِ
َالْٜ َ٣وِ ١ثُوَ ْ َّ ٞثُ َ
عثِ ُِٔ.)1() َٖ٤
يؼُى حاج خاطى ٞٛٝ ،كؼَ ؽجء ػِ ٠صَح انًفاػهحٝ ،ال ٣ؼٌف ُقجػ ك »٢ثالّضؼٔجٍ
كؼَ ٓؾٌه هثٍ ػِٝ ٠هٞع ثُنٚجّٝ ،ال صؼٌف ثُٔجهر ثُض ٢ثٕضن ٜٓ٘ج ٖٓٝ،ثُؼؾ٤خ ٕ
انحدح كً ٢الّ ثُؼٌح انثشْاٌ )ٓ (..غ ٕ فجػ ال ْ٣ضؼَٔ ؿجُذج إال كٓ ٢ؼ٘٠
ثُٔنجٔٙز(. )2
ػٖ ثَُّيِ٣ ٖ٣نضجَٗٗ َٕٞلْ ْٜإٕ هللا
هجٍ ك ٕ ٕ ٢ثُؾوٍ ك ٢ه ُٚٞصؼجَُ ٝ : ٠ال صؾجهٍِ ِ
خ َٓ ْٖ ًَجَٕ م ََٞثَٗج َ ِعَٔ ٤ج ﴾(.) 3
الَُِ ٣ق ُ

 1ـ ًّٞر ثُذوٌر،ث٣٥ز.258
 2ـ ثدٖ ػجٕ ،ًٞثُضقٌٝ ٌ٣ثُض٘ ،ٌ٣ٞثُوثً ثُض٤ْٗٞز ٌُِٖ٘ ،ثُوثً ثُؾٔج٣ٌ٤ٛز ٌُِٖ٘ ،هس،ٟ 3،
ًّٞ -3رثُْ٘جء ،ث٣٥ز. 107
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ٝثُٔؼثهُز ٓلجػِز ٖٓ ثُؾوٍ  ٞٛٝثُووًر ػِ ٠ثُنٚجّ ٝثُقؾز ك٘ٓ ٢ٛٝ ،ٚ٤جٍػز
دجُو ٍٞإله٘جع ثُـ ٌ٤دٌ ٣ي" ،كجُؾجٓغ دُ ٖ٤لظ "٢ثُؾوٍ " "ٝثُقؾجػ"  ٞٛثُٔنجٔٙز(.)1
ُوو ًٝه ؽيً(ؿ-ػ-ػ) ٖٓٝضوجصٚث ك ٢ثُوٌإٓ ثٌٌُ ْ٣ك ٢عالعز ٝعالعٝٞٓ ٖ٤ؼج ،كل٢
ػٌٖٝٞٓ ٖ٣غ هُش ػِٓ ٠ؼ٘" ٠ثُٔقجؽز"ٝ ،إع٘ ٠ػٌٖر ٓٝٞؼج دٔؼ٘" ٠ثُقؼ" ١
ثُٖؼٌ٤رٝ ،آمٌ ٝف٤و دٔؼ٘ ٠ثُْ٘ٞثس:
ٝثُؾو ٍٝث٥ص٣ ٢ذُ٘ ٖ٤ج ثُْٝ ًٞث٣٥جس:
ثًُْٞر ًٝهٜٔج

ث٣٥ز
ََُْ صٌ إَُِ ٠ثَُّيِ ١فجػ إِدٌث ِ ْ٤ٛكًِ ٢د ِ﴾... ٚ

ثُذوٌر258

كَٖٔ فجؽي كِ ِٖٓ ِٚ ٤دؼ ِو ٓج ؽج َءى ِٖٓ ثُْ ِؼ ِِْ ﴾...

آٍ ػٌٔثٕ61

كَئِٕ فجؽٞى كَوَ ََِّٔش ٝؽ ََِّ ِ ٢ٜللِ ﴾...

آٍ ػٌٔثٕ20

ٛج َٗضْ َ
ٛؤال ِء فجؽؾضْ كِٔ٤جُ ٌُْ ِد ِِ ٚػِْ ﴾...

آٍ ػٌٔثٕ.66

ٝؿثؽ ٚهَ﴾... ٚٓٞ

ثألٗؼجّ80

٤ُِ ..قجؽِ ًُْ ٞد ِِ ٚػ٘و ًد ٌُْ ﴾...

ثُذوٌر76

هَُ َصقجؽ٘ٗٞج ِكَّ ٢
ثَللِ ﴾...

ثُذوٌر139

ح ُِْ صقجؽِ َٕٞكِ ٢إدٌث ِ﴾... ْ٤ٛ
٣ج َ ََ ٛثُْ ٌِضج ِ

آٍ ػٌٔثٕ65

 ..كَ ِِْ صـثؽ َٕٞكِٔ٤ج ُِْ٤يُ ّ دِ ِِ ٚػِْ ﴾...

آٍ ػٌٔثٕ66

٣ َٝ ..قجؽِ ًُْ ٞػ٘و ًد ٌُْ ﴾...

آٍ ػٌٔثٕ73

 ..هَج ٍَ َصقجؽ ٢ٗٞكَِّ ٢
ثَللِ﴾...

ثألٗؼجّ80

ٝثُي٣ ٖ٣قجؽ ٕٞك ٢هللا ﴾

ثُٖ16ًٟٞ

ثُ٘جً ﴾
ِ ٝإ ْى ٣ضقجؽ َٕٞكِ ٢
ِ٘جُ ػ َِ٤يُّ فؾزٌ ﴾...
ُِ ..ت َ َّال ِ ُِ ٌَُٕٞ ٣

ؿجكٌ47
ثُذوٌر150

ِ٘جُ ػََِّ ٠
ثَللِ فؾزٌ دؼو ثٌُّ َِ ﴾...
ُِ ..ت َ َّال ِ ُِ ٌَُٕٞ ٣

ثُْ٘جء165

ُٜٔ 1جدز ٓقلٞظ ٓ٤جًر  ،ثُقؾجػ هًثّز ٓٚطِق٤زٓ ،ؾِز ٓؾٔغ ثُِـز ثُؼٌد٤ز ،هٖٓن ،ع ، 71ػ531.139ٗ ، 3
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﴾... ِٚ ٓٞ
ٝصِِي فؾض٘ج آَص٘٤جٛج ِإدٌث ِ ْ٤ٛػَِ ٠هَ ِ

ثألٗؼجّ83

هَُ كَ َِِِّ ِ ٚثُْقؾزُ ثُْذج ُِـزُ﴾

ثألٗؼجّ149

الفؾز د٘٘٤ج  ٝد﴾ٌُْ ٘٤

ثُٖ15 ًٟٞ

هثفٞزٌ ِػ٘وً ِدّ ِ﴾ْٜ
فؾضِ ْٜ

ثُٖ16ًٟٞ

ٓج ًَجَٕ فؾضِ ٚإ َّال َٕ هَجُُٞث )

ثُؾجع٤ز25

كجُقؾجػ ك ٢ثُوٌإٓ ثٌٌُٓ ْ٣لٓ ّٜٞؼذٌ ػ٘ ٚد ٌٕجٍ ٖٓ ثُؼذجًثس ٝثألّجُ٤خ ثُض ٢صٌّٝ
ثُقٞثً ٝصٜوف ثُ ٠ثإله٘جع دجُذٌثٝ ٖ٤ٛثألهُز ثُؼوِ٤ز ٝثٌُ٤ٗٞز ٝثُلٌٌ٣زٝ ،هو ؽٔغ ثُوٌإٓ
ثٌٌُ ًَ ْ٣ىُي ك ٢هالالس ٔ٤ٔٝز ؽجٓؼز  ٢ٛثُقؾز ثُذجُـز " ،

قم فههّ انحدح

انثانغح"(ٛٝ ،)1يث ٓج٣ظ ٕ ٌٜثُي٣ ١وػٙ ٢قز ً  ٚ٣ػِ ٚ٤دئعذجس ىُي ٝهو ًٝه ُلع ثُقؾجػ
ك ٢ػور آ٣جس ٖٓ ثُوٌإٓ ًٔج  ٞٛػال......ٙ
ص٘ضٔ ٢ثُ ٠ثُقؾجػ كٓ ٢ؾجُ ٚثُٔل ٢ٜٓٞػور ٓلٌهثس ْٓضؼِٔز ك ٢ثُوٌإٓ ثٌٌُ،ْ٣
ٓ ٢ٛٝلٌهثس  ٕ ٌٖٔ٣صٌ٘ٓ ٕٞظٓٞز ٖٓ ثُٔلج ْ٤ٛثُض ٢صؾٔؼٜج ػالهجس ثُضٌثهف ٝثُضوجدَ
ُٝؼَ ٓؾٔٞع ٓج ٌٖٓ ًٙو ٖٓ ٙصِي ثُٔلٌهثس ٓج :٢ِ٣
 )1اندذلٌ٣ٝ :جه ٌ٣ثهف ثُقؾجػ ،عْ ثٗٝ ٚثًه ك ٢ثُوٌإٓ ثًٌٌُٝٝ ْ٣هث ٌ٣جه ْٓج٣ٝج ُلع'
ِ ٞٞد ِٚ
جُ٤ُِ َِ ٟو ِْف ُ
ثُقؾجػ' ثى ًٝه ك ٢صْؼز ٝػٌٖٝٞٓ ٖ٣ؼج ًو ُٚٞصؼجَُ َٝ ":٠ؽجهَُُٞث ِدجُذَ ِ
ثُ َقنَ ". )2(.
 )2انًخاطًح :دٔؼ٘ ٠ثُضنج ،ْٙثُنٚجّ ٞٛٝ ،هِ َ٤ثًُٝٞه ك ٢ثُوٌإٓ " ِإَّٗ ٌُ ْْ َ َّ ْٞ ٣ثُ ِو َ٤ج َٓ ِز
.)3( َُٕٞٔ ٚ
ُِِ ًَ ٠د ٌُ ْْ ص َ ْنض َ ِ
ث َ

 1ـًْٞرثألٗؼجّ  ،ث٣٥ز.149
 2ـ ًّٞر ؿجكٌ ،ث٣٥ز .5
 3ـ ًّٞر ثٌَُٓ ،ث٣٥ز.31
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 )3انًشاء(ٌ٣ :)1جه ٌٓ ٌٕٞ٣ثهكج ُِقؾجػ ٝثُؾوٍ ٞ٣ج ؿ ٚٗ ٌ٤هِ َ٤ثًُٝٞه ك ٢ثُوٌإٓ
ْ ٠ث ُ
ن ثُيِ ١كِْٔ َ٣ ِٚ ٤ض َ ٌُ.)2(" َٕٝ
ثٌٌُ ":ْ٣ىَ ُِ َي ِػَ ٤
ِدٖ َٓ ٌْ َْ َ٣هَ ْ ٍُ ٞثُ َق ِ
 )4انرحأس " :ثُٔقجًٝر ٝثُقٞثً" ْٛ ٖٓ ٞٛٝ ،ثألُلجظ ثُْٔضؼِٔز كٛ ٢يث ثُٔؾجٍ
ٌٜٕٛ ٝج ٝمٙٞٚج ك ٢ثُؼ ٌٚثُقو٣ظ ( ٞٛٝ ،)3هِ َ٤ثًُٝٞه ك ٢ثُوٌإٓ ًَ َٝ ":جَٕ َُ ُٚع ُ ُٔ ٌٌ
(. ) 4
ػ َُ َٗلَ ٌَث "
ِ ٚ
جف ِذ َِ ُ٣ َٞ ُٛ َٝ ٚقج ُ
ََِٗ ًُٙٝج َ ًْغ َ ٌُ ِٓ ْ٘ َي َٓ ًبجال ََ َ ٝ
كَوَج ٍَ ُِ َ
 )5انًُاصػح :ثَُ٘ثع ٢ٛٝ ،ال صوَ ك ٢هٞصٜج ثُٔل٤ٜٓٞز ػٖ ثُٔٚطِقجس ثُْجدوز ،دَ إٜٗج
كُ ٢لظٜج صؼو ػٌ٘ٚث ٓق٣ًٞج ك ٢صؼٌ٣ق ثُؾوٍ ٝثُقؾجػ فض ٠هجٍ أتٕ انثقاء ك ٢صؼٌ٣ق
َُُّٚٞ
ثُؾوٍ ٞٛٝ ":ال ٌٕٞ٣ثال دجُٔ٘جٍػز " ْٕٔ قهٍم انٕسٔد فً انقشآٌ ٤ِٟ َ َٝ ":ؼُٞث هللاَ َُ ًَ ٝ
ُِٖٞث"
ػٞث كَض َ ْل َ
ََ ٝالصََ٘جٍَ ُ

(. ) 5

 )7انخالف :ثإلمضالف ٞ٣ ٞٛٝج ٖٓ  ْٛثُٔٚطِقجس ثُٔضوثُٝز كٛ ٢يث ثُٔؾجٍ ُٝيُي ٣يًٌ
ػِْ ثُنالف ثُ ٠ؽجٗخ ػِْ ثُؾوٍ ٓ ٝج ٓجهص ٚك ٢ثُوٌىٖ ثًٌٌُ ْ٣غٌ٤ر ،صقضجػ ثُ ٠هًثّز
ْٓضوِز( ،)6كقٕنّ ذؼانىْ ":
 ٢ٞدَ ْ َّ ْٞ َ٣ ْْ ُٜ َ٘٤ثُ ِوَ٤ج َٓ ِز كَِٔ ٤ج ًَجُٗٞث كِْ َ٣ ِٚ ٤نض َ ِِلُ.)7( " َٕٞ
إٕ ًَدِ َي ْ َ٣و ِ
ثُقؾجػ ثُوٌآٗ ٞٛ ٢ثُقٞثً ثُيٌ٣ ١ثه د ٚثإلدجٗز ٝثإلدالؽ ٝثإله٘جع ٝىُي دئّضنوثّ
ثُوالةَ ثُؼوِ٤ز ٝثُؼِٔ٤ز ٝثُِـ٣ٞز ٝثُلطٌ٣ز ٝثُٞثهؼ٤ز ٝثُذ٤جٗجس ثُوٌآٗ٤ز ٝثٌُ٤ٗٞز ك ٢ثألٗلِ
ٝث٥كجم ،إعذجصج ُقو٤وز ثإلّالّ ٝثإلٔ٣جٕ دجا ُٝوجةٝ ًِّٚٝ ٚهٞج٣ج ث٥مٌر.
إّضؼٔجٍ ثُٔ٘جٛؼ ثُؾوُ٤ز ٝثُذٌث ٖ٤ٛثُوٌآٗ٤ز ك ٢هػٞر ثُ ٠ثٌُٚث ٟثُْٔضو ْ٤ثَُٔٙٞ
ثُ ٠ى ١ثُؼَر ٝثُؾالٍ ،إٗ ٚثٗضٜجػ ثُطٌم ثُقٞثً٣ز ثٌُلِ٤ز دضقو٤ن ثُقن ٝصغذ٤ضٝ ،ٚثدطجٍ
ثُذجٝ َٟصَ٤ٛو ٚهكؼج ُٞالالس ثٌُجكٌٕٝ ٖ٣ذٜجس ثُٔ٘جكوٝ ،ٖ٤صٌٌٖ٤جس ثُٜٞ٤ه ٝثُ٘ٚجًٟ
ٝثُِٔقوٝ ،ٖ٣دجُ٘ظٌ ثُ ٠ثُْ٤جهجس ٝثُٔٞثٝغ ،كوو ًٝه ثُقؾجػ ثُوٌآٗ ٢ك ٢عالط ْٓجًثس:

 1ـ ُٜٔجدز ٓقلٞظ ٓ٤جًرٓ ،ل ّٜٞثُقؾجػ ك ٢ثُوٌإٓ ثٌٌُٓ ،ْ٣ؾِز ثُِـز ثُؼٌد٤ز ،هٖٓن ،ثُؼوه .530ٗ ،71
 2ـ ًّٞر ٌٓ ،ْ٣ث٣٥ز .34
 3ـ ثُْجدنُٜٔ ،جدز ٓقلٞظ ٓ٤جًرٓ ،ل ّٜٞثُقؾجػ ك ٢ثُوٌإٓ ثٌٌُ.530ٗ ،ْ٣
 4ـ ًّٞر ثٌُٜق ،ث٣٥ز.34
 5ـ ًّٞر ثألٗلجٍ ،ث٣٥ز .46
 6ـ ثُْجدنُٜٔ ،جدز ٓقلٞظ ٓ٤جًر.533ٗ ،
 7ـ ًّٞر  ،ِٗٞ٣ث٣٥ز.93
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1ـ انًغاس األٔل  :ثُقؾجػ هجه ثُ ٚ٤ثٌُلٌ ٝثُ٘لجم  ٞٛٝؽوٍ ثُٔذطَِ٤ٓ ،ٖ٤ص ٚثٌُذٌٕ ٟ
هٞثهؿ ثُٝ ٟٜٞثُؼٔ ٠ك ٚ٤ػِ٘ٓ ٠جهخ ثُٜوٝ ٟثُضو.ٟٞ
2ـ انًغاس انثاًَ :صٔٛ َ٤يث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُقؾجػ دجإلّضٌٕجه ٝفخ ثإلّضطالعٝ ،هو ًٝه ٛيث
ثٌُٞح ػُِْ ٠جٕ إدٌث - ْ٤ٛػِ ٚ٤ثُْالّ  -د ِّٞح ثُوػجء(.)1
3ـ انًغاس انثانث  :فؾجػ هكغ ثُ ٚ٤ثُقن ٝثُٜو٣ٝ ٟومَ ك ٚ٤ثُؾوٍ ثُوٌآٗ ٢إلظٜجً ثُقن،
فؾجػ ْ٣ؼ ٠إُ ٠صذٝ ٖ٤٤ؽ ٚثُٞٚثح  ٞٛٝثُيًٝ ١ه ػُِْ٘ ٠ز ثألٗذ٤جء ٝثٌُِّٖٔ٤
 ٝصذجػ.)2( ْٜ
انًثحث انثاًَ :اَنٍاخ انحداخٍح فً انخطاب انقشآًَ:
صٞثكٌ ك ٢ثُوٌإٓ ٖٓ ثُٔؼط٤جس ٓج ؽؼِ ٚمطجدج فؾجؽ٤جٓٝ ،ج ؽؼَ ثُقؾجػ ٤ٚ٣خ
ًغٌ٤ث ٖٓ ثُؼ٘ج ٌٙثُِـ٣ٞزٓ ،غَ ثٌُِٔجس ٝثُضٌثً٤خ ٝثُ ٢ٛٝ ،ًٞٚصضًٌٌ ك ٚ٤صٌٌثًث ؽؼَ
ٜٓ٘ج مٚجة٘ ِّٞد ٚثَُٔٔ٤ر(.)3
إٗ٘ج ٗ٘طِن ٖٓ كٌٌر دو٤ٜ٣ز ؽوث  ٕ ٢ٛٝثُوٌإٓ مطجح ًٚٗٞٝ ،مطجدج ٣وض٢ٞ
ٗ ٚثه٘جع ٝص عٔٓ ٝ ،ٌ٤ج

٣غذش ٗ ٚمطجح ًغٌر ٓنجٟذجص ٚفض ٠ؽؼِش ٛي ٙثُٔنجٟذجس ك٢

ثُوٌإٓ ػِٔج ٖٓ ػِ.)4(ٚٓٞ
ثُٔنجٟذ ٕٞكٞٗ ٚ٤ػجٕ ػِ ٠ثألهَٞٗ :ع ٣يًٌ هثمَ ثُ٘٘ ثُوٌآٗٛٝ ٢يث دوًٙٝ
هْٔجٕ ،هْْ ٓيًٓ ًٞؼ ٖ٤دئُّٔ ٝ ٚوذ ٝ ،ٚد ٌ٤ٔٞثُنطجح ثُي٣ ١ؼ٘ ٕ ٕ ،ٚ٤مطجح
سعٕل هللا –ملسو هيلع هللا ىلصٝ -مطجح انكافشٌٍ ٗق":ٞهُ َْ َ٣ج ََٜ ُ٣ج ثُ ٌَجكِ ٌُ. )5( " َٕٝ

 1ـ ثُْجدنُٜٔ ،جدز ٓقلٞظ ٓ٤جًرٓ ،ل ّٜٞثُقؾجػ ك ٢ثُوٌإٓ ثٌٌُ.532،533 ٗ ْ٣
 2ـ ثُْجدن.552 ٗ،
 3ـ ػذو هللا ُٞٙز ،ثُقؾجػ ك ٢ثُوٌإٓ ثٌٌُ ،ْ٣ثٌُٔؽغ ثُْجدن40.ٗ ،
 4ـ دوً ثُو ٖ٣ثًًَُٖ ،٢ثُذٌٛجٕ ك ٢ػِ ّٞثُوٌإٓ ،ػ.217،253ٗ ،2
 5ـ ًّٞر ثٌُجكٌ ،ٕٝث٣٥ز.1
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فانًخاؽثٌٕ ٘ٛج ُْٞ٤ث د ػ٤جٗ،ْٜ

هْْ ٓيً ًٞك ٢ثُوٌإٓ ٌُ٘ ٚؿٓ ٌ٤ؼٝ ٖ٤الٓقوه

ٝثًُٞٚر ثُ٘ق٣ٞز ثُض ٢ؽؼِش ُ ٌ٤ٔٝ ْٜثُٔنجٟخ ثُٔلٌه ػجهر (.)1
س "( " ،)2كَج ْٗ ُ
ػجهِ َذزَ
ٗق ٞه ُٚٞصؼجُ ْٞ ََُٝ ":٠ص َ ٌَِ ٟإ ِى ثَُ َ
ظج ُِ ُٔ َٕٞكَِ ٢
س ثُ َٔ ِْ ٞ
ؿ َٔ ٌَث ِ
ْق ًَجَٕ َ
ظٌ ًََ ٤
ثُ ُٔ ْل ِْوِ ،)3(" َٖ٣ػِ ٖٓ ٠ثػضذٌ ثُنطجح ك ٢ث٣٥ضُ ٖ٤ـٓ ٌ٤ؼٝ ،ٖ٤هو  ٌٕٞ٣انشعٕل -طهى
هللا ػهٍّ ٔعهى.-
ٓج ثُ٘ٞع ث٥مٌ ٖٓ انًخاؽثٍٍ كٞثهغ مجًػ ثُ٘٘ ثُوٌآٗ ٢ؿٓ ٌ٤يً ًٞكٌُٚ٘ٝ ،ٚ٤
ٓغ ىُي ٓؼ٘ ٠دنطجح ثُوٌإٓ ٞٛٝ ،ؽٔ ًٜٞثُْجٓؼٝ ٖ٤ثُٔضِو ٖ٤ػِ ٠إمضالف ػًْٛٞٚ
ٌ٘ٓ ٝض ،ْٜإٗ ٚدؼذجًر "ثُقؾجؽ" "ٖ٤ثُؾٔ ًٜٞثٌُ"٢ٗٞ

() 4

ثُنطجح ثُوٌآٗ ٢ك ٢ىُي ًِٞٗ ٚثع ،ك ٜٞفْخ

انضسكشً" :مطجح ص٤٤ٜؼ

ٝإؿٞجحٝ ،صٖؾ٤غ ٝصقٌٝ ٜ٣ص٘لٝ ٌ٤صقذ٤خ ٝصؼؾٝ َ٤صقْٝ ٌ٤صٌي٣خ ٝصٌٖ٣ق" (.)5
ثُوٌإٓ ثٌٌُ "ٞٛ ْ٣ه ٟٞثُٔٞثٝغ فؾز ال صٌ ٟثٕ هللا ؽؼِ ٚثُقؾز ٝثُذ٤جٕ،
(. ) 6

ٝثُوثػٝ ٢ثُذٌٛجٕ"

ثفض ٟٞػِ ٠ؽٔ٤غ ٗٞثع ثُذٌثٝ ٖ٤ٛثألهُز "كٔج ٖٓ دٌٛجٕ ٝهالُز ٝصوْٝ ْ٤صقيٌ٣
صذ٘٤ًِ ٖٓ ٠جس ثُٔؼِٓٞجس ثُؼوِ٤ز ٝثُْٔؼ٤ز إال ًضجح هللا هو ٗطن ُ.)7(" ٚ

 1ـ ػذو هللا ُٞٙز.41ٗ ،
 2ـ ًّٞر ثألٗؼجّ ،ث٣٥ز .93
 3ـ ًّٞر ثَُ٘ٔ ،ث٣٥ز .14
 4ـ ٘٣ظٌ ،ػذو هللا ُٞٙز ،ثُقؾجػ ك ٢ثُوٌإٓ ثٌٌُ.42ٗ ،ْ٣
 5ـ ثًًَُٖ ،٢ثُذٌٛجٕ ك ٢ػِ ّٞثُوٌإٓ.253
ٓ2،1990ـٛ1411،ـ،
 6ـ د ٞدٌٌ ثُذجهالٗ ،٢ثػؾجٍ ثُوٌإٓ ،دمحم ٌٕ٣ق ٌٌّ ،هثً إف٤جء ثُؼِ ،ّٞدٌٝ٤س ٟ
ٗ.373،374
،1
 7ـ دمحم ثٌُضجد ،٢ؽوٍ ثُؼوَ ٝثُ٘وَ ك٘ٓ ٢جٛؼ ثُضلٌ ٌ٤ثإلّالٓ ،٢هثً ثُغوجكز ٌُِٖ٘ ٝثُض٣ٍٞغ ،ثُوثً ثُذٞ٤جءٟ ،
.44ٗ،1992
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ٛٝي ٙدؼ ٜثألهُز ٖٓ ثُوٌإٓ ثٌٌُ:ْ٣

ػ ْ٘ ُّ٤ِ ّ ْْ ٜتَجصِ ِْْ ٜ
أ ـ انقٍاط انًؼًش :ك ٢ه ُٚٞصؼجُ ََ ْٛ َ َّٕ َ ْٞ ََُٝ " :٠ثُ ٌِضَج ِ
ح آ َُٓ٘ٞث ٝثصَّوَٞث َُ ٌَّلَ ٌَْٗج َ
ثإل ْٗ ِؾَٓ َٝ ََ ٤ج َ ََْٗ ٍَ ثَُِ ِْ ًَ ْٖ ِٓ ِْٜ ٤د َِ ُْ ٜأل َ ًَُِٞث
ََ ٝأل َ ْهم ََِْ٘ج َُ ْٛؽَ٘ج ِ
س ثَُّ٘ ِؼ َِ ُْٜ ََّٗ ْٞ ََُٝ ،ْ٤هَج ُٓٞث ثُض َ ًَْ ٞثر َ َِ ٝ
ّج َء َٓج ْ َ٣ؼ َُِٔ.)1(" َٕٞ
ِٓ ْٖ كَ ِٞهِ ِ ْٖ ِٓ ِٝ ْْ ٜص َ ْق ِ
ٚوَر ٌ ًََ ٝغِ ٌ
َ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ٌ٤
ش َ ًْ ُؽ ِِ َِٓ ُ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ْٜزٌ ُٓ ْوض َ َ
ٝصنٌ٣ؾٗ ٚق:ٞ
ثُٔووٓز ثٌُذٌٓ( ٟيًًٞر) :
 ُٞٝثٕ  َٛثٌُضجح آٓ٘ٞث ٝثصوٞث ٌُلٌٗج ػ٘٤ّ ْٜتجص(ْٜثأل. )٠ُٝ
ُ ٞثٗ ْٜهجٓٞث ثُضًٞثر ٝثإلٗؾ...َ٤ألًِٞث ٖٓ كٞه( ...ْٜثُغجٗ٤ز).
ثُٔووٓز ثُٚـٌٌٔٞٓ (ٟر):
ٌُ٘٣ ُْ ْٜؤٓ٘ٞث ٣ ُْٝضوٞث (ثأل. )٠ُٝ
ٌُ٘٣ ُْ ْٜوٞٔ٤ث ثُضًٞثر ٝثإلٗؾ( َ٤ثُغجٗ٤ز) .
ثُ٘ض٤ؾز:
ُٖ ٌٗلٌ ػ٘٤ّ ْٜتجصٗ ُٖٝ ْٜومِ ْٜثُؾ٘ز(ثأل)٠ُٝ
ُٖ ًِٞ ٣ث ٖٓ كٞه( .....ْٜثُغجٗ٤ز).
ب ـ قٍاط انخهف:
فً قٕنّ ذؼانىَ " :كَ َال َ٣ضَوَ َد ٌُ َٕٝثُوُ ٌْإَٓ ًََ ْٞ َُٝجَٕ ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِو َ
ؿ ٌِْ ٤هللاِ َُ ََ ٞؽو ُٝث ِك ِٚ ٤ث ِْم ِض َالكًبج
ٌ٤ث"(.)2
ًَغِ َ
ٝصنٌ٣ؾٗ ٚقٞ

:

ثُٔووٓز ثٌُذٌٓ (ٟيًًٞر)ً ُٞ :جٕ ثُوٌإٓ ٖٓ ػ٘و ؿ ٌ٤هللا ُٞؽو ثُ٘جُ ك ٚ٤ثمضالكج.
ثُٔووٓز ثُٚـٌٌٔٞٓ( ٟر)٣ ُْ ٌُْٜ٘ :ؾوٝث ك ٚ٤ثمضالكج.
ثُ٘ض٤ؾز( ٌٓٔٞر) :ثىٕ ثُوٌإٓ ثٌٌُ ٖٓ ٞٛ ْ٣ػ٘و هللا (. )3

 1ـ ًّٞر ثُٔجةور ،ث٣٥ز.67،67
 2ـ ًّٞر ثُْ٘جء ،ث٣٥ز.81
 3ـ دمحم ثٌُضجد ،٢ؽوٍ ثُؼوَ ٝثُ٘وَ ك٘ٓ ٢جٛؼ ثُضلٌ ٌ٤ثإلّالٓ.44ٗ،٢
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ٛ
ْ َٔ َجٝث ِ
خـ  -قٍاط انرًثٍم  :قٕنّ ذؼانىْٝ ٌَ َ٣ ْْ ََُٝ َ ":ث ثََٕ هللاَ ثُيَِ ١مَِنَ ثُ َّ
س ٝثأل َ ًْ َ
ْخ كِ ِٚ ٤كَ َدَ ٠ثُ َ
ًٞث "(.)1
ػَِْ َ٣ ْٕ َ ٠نُِنَ ِٓغَِْ َُ َٝ ْْ ٜؽ َؼ ََ َُ َُ َ ْْ ٜؽالًب َال ًََ ٣
هَجه ًٍِ َ
ظج ُِ ُِٔ َٕٞإ َال ًُلُ َ
كجا صؼجُ ٠مجُن ثُْٔجٝثس ٝثألً ٛعذضش هوًص ٖٓ ٚمالٍ مِوُٜ ٚيث ثٌُٕٞ
ثُذو٣غ ،كجُي ١هوً ػِٛ ٠يث ٣ووً ػِٓ ٠ج هٓٝ ٚٗٝج ًغٌ ٓ٘. ٚ
د ـ انقٍاط ػهى انًحال:
جء
ْ َٔ ِ
قٕنّ ذؼانىِ ":إَٕ ثُيًَِ َٖ٣يَدُٞث ِدآََ٣جِصَ٘ج َٝث ّْض َ ٌْذَ ٌُٝث ػ ْ٘ َٜج َالص َ ْلض َ ُـ َُ َُ ْْ ٜد َُْ ٞ
ثح ثُ َ
جًَ َٝ ٟيَ ُِ َي ٗ َْؾ َِ ١ثُ ُٔ ْؾ ٌِ ِٓ.)2(" َٖ٤
ثُنِ َ٤
ّ ِْ ِ
ََ ٝال ْ َ٣و ُمُِ َٕٞثُ َؾَ٘زَ َفضَ ٠ص َ ِِ َؼ ثُ َؾ َٔ ََ كُِ ٢
ثُٔووٓز:
ـ ٣ومَ ثٌُٔيد ٕٞدآ٣جس هللا ثُؾ٘ز ػ٘وٓج ِ٣ؼ ثُؾَٔ ك ّْ ٢ثُن٤ج.ٟ
ـ ٌُٖ ثُؾَٔ ُٖ ٣ومَ دوث ٖٓ ّْ ثُن٤ج.ٟ
ثُ٘ض٤ؾز:
ـ ُٖ ٣ومَ ثٌُٔيد ٕٞثُؾ٘ز دوث.

() 3

ٝثُٔذضـٛ ٖٓ ٠ي ٙثُِٔقجس ثال ثُض٘ذ ٕ ٚ٤ثُوٌإٓ مطجح فؾجؽٝ ٢ػِ ٞٛ ٚ٤ثُقؾز
ثٌُذٌ ،ٟكٓ ٚ٤ج ٣و٘غ ثُ٘جُ ػِ ٠إمضالف ٘ٙجكٖٓٝ ْٜجًد.ْٜ
خظائض انحداج فً انخطاب انقشآًَ:
ثصذغ ثُوٌإٓ ثٌٌُ ْ٣ثّضٌثصؾ٤جس ٖٓ ؽَ ثإله٘جع ٝثُض عٝ ٌ٤ثُض َّٞد ُٞثٕ ٖٓ ثُقؾؼ
ٝثُذٌثُٝ ٖ٤ٛوو صٔٛ َ٤يث ثُنطجح دنٚجة٘ ٜٓ٘ج :

ث٣٥ز.99

 1ـ ًّٞر ثإلٌّثء،
 2ـ ًّٞ.ر ثألػٌثف ،ث٣٥ز.40
 3ـ ف٤جر هفٔجٕٓ ،جؽْض ٌ٤صؾِ٤جس ثُقؾجػ ك ٢ثُوٌإٓ ثًٌٌُّٞ"ْ٣ر ّٞ٣ق ثٗٔٞىػ" ،ثٌٕثف ػَ ثُوٙ ٖ٣قٌث١ٝ
.106،107 ٗ ،2013 ،2012
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1ـ يخاؽثح انُاط حغة يذسكاذٓى:

ثُٔض َٓ ٌُضجح هللا ٣وًى ٕ ثُوٌإٓ ؽجء ٓنجٟذج ثُ٘جُ ؽٔؼ ٖ٤دئمضالف ْٓض٣ٞجصْٜ
ٌٕ ٝجُٝ ْٜصؼوه َٗػجص ُْٝ ْٜصوض ٌٚهػٞص ٚػِ ٠ؽٓ َ٤ؼٍٓ ٝ ٖ٤جٕ ٓؼ.)1( ٖ٤
ب  -يراَح ٔإحكاو انحدح:
هجٓش فؾؼ ٝدٌث ٖ٤ٛثُوٌإٓ ػِٓ ِّ ٠ض٘٤ز ٖٓ ثُؾٞهر ٝثألفٌجّ ّٞثء ًجٕ ك٢
ٗظٜٔج  ٝصًٌ٤ذٜج ّ كٙ ٢قز ٓووٓجصٜج ٗٝضجةؾٜج ٝدؼو ٌٓثٜٓ٤ج كٓ ٢ؼجُؾز ثُوِٞح ٝإٙالؿ
ثُٔؾضٔؼجس.
خـ ـًخاؽثح انؼقم ٔانحظ ٔانؼاؽفح:
جُق ٌْ َٔ ِز ٝثُ َٔ ِْ ٞػ َ
َْ٘ ِز ََ ٝؽجه ُِْ ُْْ ٜ
ّذًَِ َِ ٤دِ َي دِ ِ
ظ ِز ثُ َق َ
ثِٗطالهج ٖٓ ث٣٥ز ثٌٌُٔ٣ز(:ث ْهعُ ثََُِ ٠
ّذِْ َ َٞ ُٛ َٝ ِٚ ِِ ٤ػَِ ُْ دِجُ ُٔ ْٜضَوِ.)2( ) َٖ٣
ْ ُٖ َٕ ًَدَ َي ُْ َ َٞ ٛػَِ ُْ دِ َٔ ْٖ َ
َ ََ ٝ
ػ ْٖ َ
ْ َ ٢ف َ
دِجُضَِ ِٛ ٢
هْْ دمحم انرٕيً ،ثُٔنجٟذ ٖ٤إُ ٠عالعز ٘ٙجف صنضِق كّٝ ْٜ٤جةَ ثإله٘جع :

() 3

انظُف األٔل:
ّ َٜثٌُٔثُ َّٜ ،ثُوذٝ ٍٞثإله٘جع ،صلٌ ٌٙ٤هٌح ثُ ٠ثُلطٌر ٝػِ ٚ٤كِٖٓ ِ٤
ثُقٌٔز ٕ ٣نجٟخ دضلٌ ٌ٤كِْلٝ ٖ٤ال د ِّٞح ػِٔ ٢ؽجفٝ ،إٗٔج ٣نجٟخ د ِّٞح ِِّ
٣ـي ١ثُلطٌر ٖ٣ٝو ثُٞؽوثٕ  ٣ٝمي ثألُذجح ،د ِّٞح إُضوش ك٤ّ ٚ٤جّز ثُذ٤جٕ ٝدالؿض ٚدوٞر
ثُقن(.)4

 1ـ ٘٣ظٌ :ثُقٞثُ ْٓؼٞه ،١ثُذ٘٤ز ثُقؾجؽ٤ز ك ٢ثُوٌإٓ ثًٌٌُّٞ ،ْ٣ر ثَُ٘ٔ ٗٔٞىػٓ ،ؾِز ثُِـز ٝثألهحٓ ،ؼٜو ثُِـز
ٝآهثدٜج ،ثُؼوه  ،12ثُؾَثةٌ ،هْٔ٣ذٌ.330ٗ ،1997
 2ـ ًّٞر ثُ٘قَ ،ث٣٥ز.125
 3ـ دمحم ثُض ،٢ٓٞثُؾوٍ ك ٢ثُوٌإٓ ثٌٌُ،ْ٣كؼجُ٤ز ك ٢ثُؼوِ٤ز ثإلّالٓ٤زًٌٕ ،ز ثُٖٜجح ٌُِٖ٘ ٝثُض٣ٍٞغ ،دجح ثُٞثه ،
ثُؾَثةٌ ،ه،ٟهس.13،12 ٗ ،
 4ـ ثُْجدن.241 ٗ،
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انظُف انثاًَ:

 ٖٓ ٞٛؿِخ ػِ ْٜ٤ثُ٘ٚق ثُوٓ ٝ ٢٘٣ذو ثِ٣وُٞٞ٣ؽ ٢هكؼ ٚإُ ٠ثُضؼٚخ"،
ٝثُضؼٚخ ٣ؼٔ٣ٝ ْٚ٣ٝ ٢ؾؼَ ثُ٘لِ ِٓض٣ٞز ٓٝضٖذؼز ٝال صْضْ٤ؾ ثُقن إال دؼو ؽٜو ٝدؼو
ػالػ ػْٝ ٌ٤ال  ٌٖٔ٣إٍثُز ٓجػ٘وٓ ٖٓ ٙالدْجس ٝإُضٞثءثس ثال دئّضنوثّ ؽوٍ ه ١ٞكٚ٤
ثُوُ َ٤ثُوجٟغ ٝثُقؾز ثُٚجههزُٝ )1("...يُي ٝؽذش ٓنجٟذض ْٜدجُؼوَ.
انظُف انثانث:
ك ٜٞال ٚ٣وم إال دجُذٌٛجٕ ٝثُو٤جُ ثُضجّ ْٛٝ ،ثُ٘نذز ث ٝثٌُثّن ٕٞك ٢ثُؼِْ،
٘ٚ٣ٝل ٕٞثُ ٠عالعز هْجّ:
)1ـ ٘ٙق ُ َٛ ٖٓ ِ٤ثُض ٙ َ٣ٝال ٛٝؤالء ٣ض َٙٞإُ ْٜ٤دجُطٌ٣وز ثُنطجد٤ز ْٛٝ
ثُؾٔ.ًٜٞ
)2ـ ٘ٙق ٖٓ  َٛثُض  َ٣ٝثُؾوُ ْٛٝ ٢ثُؾوُٟ ٕٞ٤ذؼجٟ ٝ ،ذؼج ٝػجهر.
)3ـ ٘ٙق  َٛ ٖٓ ٞٛثُض  َ٣ٝثُ٤و ْٛٝ ٢٘٤ثُ٤و ٕٞ٤٘٤دجُطذغ ٝثُ٘ٚجػز ٘ٙ ١جػز ثُقٌٔز
ٝثُٔ٘طن.
د) انذػٕج انى اندذل تانؼهى:
هػج ثُوٌإٓ ثٌٌُ ْ٣كٓ ٢ؼٌ ٛثُؾوٍ ٕ ٣ضِْـ ثُٔؾجهٍ  ٝثُٔقجؽؼ دجُؼِْ
الٕ ؿٌ ٚٝك ٢ىُي إفوجم ثُقن ٝثُوػٞر إُٛٝ ٚ٤ي ٙثُوػٞر ال صٌ ٕٞثال دجُؼِْ  ،2قال ذؼانى :
جؽوِ.)3( " َٖ٣
َٓ ِ٤جَُ َي َ َال ص َ ٌَُ َٓ َٕٞغ ثُ َّ
"هَج ٍَ َ٣ج ِإ ْد ِِ ُ
ْ ِ
ٕ َْ ٤
جٕ َٓ ٌٍِ ٣و"
جُ َٓ ْٖ َ ُ٣ؾج ِه ٍُ كِ ٢هللاِ ِدـَِ ٌِْ ٤ػ ِْ ٍْ ََ٣ٝض َ ِذ ُغ ًُ ََ َ
ٔقال أٌؼا  َِٖٓ َٝ " :ثَُّ٘ ِ
ط ٍ

 1ـ ثُْجدن.242 ٗ ،
 2ـ دمحم ثُض ،٢ٓٞثُؾوٍ ك ٢ثُوٌإٓ ثٌٌُ.14 ٗ،ْ٣
 3ـ ًّٞر ثُقؾٌ ،ث٣٥ز .32
 4ـ ًّٞر ثُقؼ ،ث٣٥ز .3
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ٝهجٍ ك ٕ ٕ ٢ؽوثٍ  َٛثٌُضجحَٛ" :ج َ ْٗض ُ ْْ َٛؤ َُال ِء َفج َؽ ْؾض ُ ْْ كَِٔ ٤ج َُ ٌُ ْْ ِد ِِ ٚػ ِْْ كَ ِِ ْْ ص ُ َقج ُؽ َٕٞكَِٔ٤ج
ِْ َُ ٌُ ْْ ِد ِِ ٚػ ِْ ٌْ َٝهللاُ ْ َ٣ؼَِ ُْ َْٗ َ ٝض ُ ْْ َال ص َ ْؼَِ ُٔ.)1( " َٕٞ
ََُ ٤
ْـ) إذاحح انفشطح نهرفكٍش ٔانًُاقشح :
ألٗ ٚمجٟخ ثُؼوَ ثإلْٗجٗ ٢هٔٗٝج إػضٔجه ػِ ٠ثُقٞثُ ثإلْٗجٗ٤ز ُِ ِّ ٝـز ؽو٣ور
ك ٢ثُؼالهز د ٖ٤هللا ٝثإلْٗجُٕ ،ـز صؼضٔو ػِ ٠ثُؼوَ دؼوٓج عذش ُِذٌٖ كَٖ ثُِـجس ثألمٌٟ
ك ٢ػالهز دٝ ْٜ٘٤د ٖ٤هللا إى صجؿ ثُوٌإٓ ثٌٌُُ ْ٣إلْٗجٕ ٓ٘جهٖز ٓ ًٞثُؼو٤ور ٝثُلؤً ٚج كضـ
ُ ٚدجح ثُقٞثً ٗٝيًٌ ٗٔجىػ ٖٓ ثُوٌإٓ صذ٤ً ٖ٤ق ٕ هللا ػَ ٝؽَ ػِْ ثُ٘جُ ً٤ل٤ز
ٓقجًٝر ث٥مٌّٞ ٖ٣ثء ًجٕ ٛيث ث٥مٌ ٖٓ ثُي٣ ٖ٣ؾجهٌُٓ ٕٞجدٌر ّ ػ٘جهث ّ صلوٜج ّ
ثِٟٔت٘جٗج ًَ ػِ ٠فْخ ٗ٤ض ،ٚك٤و ٍٞإلتشاٍْى –ػهٍّ انغالو  -فٔ٘٤ج ِٟخ ٓ٘٤ً ٚل٤ز إف٤جء
() 2
ْق ص ُ ْق ِ ٢٤ثُ َٔ ْٞصَ ٠هَج ٍَ َ َْْ َُ ٝ
ثُٔٞص ٠د٘٤ز ثإلٟٔت٘جٕ َٝ " ،إ ْى هَج ٍَ ثِد ٌَْث ِِ ُْ ٤ٛأل ًب ِدًَ ِٚ ٤حّ ِ َ ًَِِٗ ٤ًَ ٢
صُؤْ ِٓ ْٖ هَج ٍَ دََِْ َ٤ُِ ْٖ ٌِ َُ َٝ ٠
ط َٔتَِٖ هَ ِْ ِذ.)3( " ٢
ؽجح ثُ٘ٚق ثٌُٔجدٌ ثُٔؼجٗو ٓغجٍ كٌػ ٕٞثُي ١ثِهػ ٠ثٌُدٞد٤ز ٝهجٍ ٗج
ًدٌْ ثألػِ ٠كٖٔ ًدٌٔج ٣ج ٓ ٠ّٞؽجد ٚػُِْ ٠جٕ ّ٤وٗج ٓ " : ٠ّٞهَج ٍَ ًَدَُ٘ج ثُيِْ َ ١ػ َ
ط٠
ٕ ْ٢ءٍ م َِْوَ ُٚع ُ َْ َٛوَ.)4( "ٟ
ًُ ََّ َ
ٝػِ ٚ٤الدو ػِ ٠ثُٔقج ًٝكٍٓ ١ ٢جٕ ٌٓٝجٕ ألٕ ٣ؾؼَ ثُطٌف ث٥مٌ ٌ٣صو ٢إُ٠
هًؽز ٖٓ ٣ضؼجٓ ٕٝؼ ٚك ٢إٖٗجء ثُٔؼٌكز ٖٓضًٌز ك ٢ثُضٞثِٓ َٙضَٓج د ّجُ٤خ ٓؼ٘٤ز
ُضقو٤ن ثإله٘جع ٓضنيث ثُوٌإٓ ثٌٌُٜ٘ٓ ْ٣ؾج ُ٣ٝ ،ٚو- ٍٞدمحم فْ ٖ٤ك َٞهللاٝ-ثٙلج ثُقٞثً
ك ٢ثُوٌإٓ":ثُوٌإٓ ٝع٤وز ًثةؼز ٖٓ ٝعجةن ثُقٞثً ثُو ٢٘٣ثُي٣ ١ضؼِن دٌَ هٞج٣ج ثُؼو٤ور
ثدضوثء ٖٓ كٌٌر ٝؽٞه هللا ٝفوثٗ٤ض ٚثُ ٠ثألفٌجّ ثٌُٖػ٤ز" (.)5

 1ـ ًّٞر آٍ ػٌٔثٕ ،ث٣٥ز.66
 -2ؽٔجٍ ف ،١ٌٞثُٔوج ِ٤٣ثألِّٞد٤ز ك ٢ثُوًثّجس ثُوٌآٗ٤زٓ ،ؾو ثُٔؤّْز ثُؾجٓؼ٤ز ُِوًثّجس ٝثٌُٖ٘ ٝثُض٣ٍٞغ،1 ٟ،
هس.281 ٗ ،
ًّٞ- 3ر ثُذوٌر ،ث٣٥ز .260
ًّٞ -4ر  ،ٟٚث٣٥ز .50
 - 5دمحم فْ ٖ٤ك َٞهللا ،ثُقٞثً ك ٢ثُوٌإٓ ثٌٌُ ،ْ٣هثً ثُٔ٘ ، ٌُِٖ٘ ١ًٞٚثُؾَثةٌ ،ػ ،1ه س.10 ٗ ،
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ثُٔضضذغ ٣٥جس ثُوٌإٓ ثٌٌُ٣ ْ٣وًى ً٤ق هػج هللا ثُٔؤٓ٘ ٖ٤إُ ٠ثِصذجع ثُقٞثً ك،ٚ٤
دجِصذجع ٣ٌٟن ثُقْ٘ ٠ك ٢فٞثًٝ ،ْٛد٤ً ُْٜ ٖ٤ق ٚ٣ذـ ثُؼوٙ ٝو٣وج،

ٌقٕل هللا ذؼانى":

َْ٘زُ َ
٢
ْ ُٖ كَئِىَث ثُيِ ١د ََْ ٘٤ي َٝدَ َْ َُٚ٘٤
ْ َ ٢ف َ
ٝال ثُ َ
ََ ٝال ص َ ْْض َ ِ ١ٞثُ َق َ
ػوَ َثٝر ٌ ًَ ٌََٗ ُِ َٝ ُٚ
ِْ٤تَزُ ث ْهكَغ دِجُضَِ ِٛ ٢
َف ِٔ.)1("ٌْ ٤
ٔ  -إػداصِ:
ؿج٣ز ثُقؾجػ ثِّضٔجُز ػو ٍٞث٥مٌٝ ٖ٣ثُض ع ٌ٤ك ،ْٜ٤ك ٜٞآُ٤ز ٖٓ آُ٤جس ثُذ٤جٕ ألٕ:
" ثُذ٤جٕ ك ٢ثٌُالّ ػٌِٓ ٠ثصخ ،ك ػالٛج ٌٓصذز ٓجؽٔغ ثألّذجح ثُق ٖ٤ك ٢ثُؼذجًر ٖٓ
صؼو َ٣ثُ٘ظْ فض٣ ٠قْٖ ك ٢ثُْٔغ  َْٜ٣ٝػِ ٠ثُِْجٕ ،صضوذِ ٚثُ٘لِ صوذَ ثُذٌه ٝفض ٣ ٠ص٢
ػِٓ ٠ووثًثُقجؽز كٔ٤ج  ٞٛفو ٖٓ ٚثٌُٔصذز " (.)2
ٝػِٗ ٚ٤وًى ٕ ثُقؾجػ ك ٢ثُوٌإٓ ٖٓ  ْٛثألّجُ٤خ ثإلػؾجٍ٣ز ك.ٚ٤
انؼٕايم ٔ انشٔاتؾ انحداخٍح:
ثُؼٞثَٓ  ٝثٌُٝثد ٠ثُقؾجؽ٤ز ٓلجّ ْ٤ٛجّ٤ز ك ٢ثُقؾجػً ،ؿْ ثٕ ٘ٛجى ثمضالف
ك ٢ثُٔوُ ٍٞثُؼجَٓ ٝثٌُثد٠

"كجُؼجَٓ  ٞٛثُي٣ ١و ّٞدجٌُد ٠دٝ ٖ٤فوص ٖ٤هالُ٤ض ٖ٤هثمَ

ثُلؼَ ثُِـٗ ١ٞلْ ،ٚك ٜٞػِٛ ٠يث ٓ َٙٞه ،١ٞٞك ٜٞدٜيث ٣قَٔ ثٌُٔٗٞجس هثمَ ثُلؼَ
ثُِـ ، ١ٞك٤ذوٛ ٠يث ثُلؼَ ِٓضقٔجٓ ،ج ثٌُثد ٠ك ٜٞثُيٌ٣ ١د ٠د ٖ٤كؼُِ ٖ٤ـ ٖ٤٣ٞثِع٘ ، ٖ٤كٜٞ
ٓ َٙٞصوثٓ ٢ُٝؼ٘جٌ٣ ٚٗ ٙلَ ٛي ٙثٌُٔٗٞجس ُ٤ؾؼَ ٜٓ٘ج كؼجال ُـ٣ٞز .
انشاتؾ انحداخً:
ثٌُثد ٠ثُقؾجؽ " ٞٛ ٢ثُيٌ٣ ١د ٠دِٓ ٖ٤لٞظً ٝ ٖ٤غٌ ك ٢إٟجً إّضٌثص٤ؾ٤ز فؾجؽ٤ز
ٝثفو".

ًّٞ -1ر كِٚش ،ث٣٥ز .159
 -2ثٌُٓجٗ ،٢ثٌُ٘ش ك ٢إػؾجٍ ثُوٌإٓ ٖٔٝ ،عالط ًّجةَ ك ٢ثُوٌإٓ ،صـ :دمحم مِق هللا ٝدمحم ٍؿِّ ٍٞالّ ،هثًً
ثُٔؼجًف .106 ٗ، ،1968-1387 ،2ٟ ،ٌٚٓ ،
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صَٖٔ ثُِـز ثُؼٌد٤ز ػوهث ًذٌ٤ث ٖٓ ثٌُٝثد ٠ثُقؾجؽ٤ز  ٖٓٝ ،دٜ٘٤ج ٗيًٌ  :ثُٞث ،ٝثُلجء،
ٌُٖ ،دَ ،إىُٕ ،ؼَ ،فض ،٠الّٔ٤ج ،إى ،دٔج ٕٓ ،غ ىُي ً ،دٔج  ،صوٌ٣ذج  ،إٗٔج....
كئىث ميٗج ثُٔغجٍ ثُضجُ:٢
ٍ٣و ٓؾضٜو ،إرٌ ّ٘٤ؾـ ك ٢ثالٓضقجٕ(.)1
كْ٘ؾو ٖٗ٣ ٚضَٔ ػِ ٠فؾز  ٢ٛصٌذ يدرٓذ ) ٗٝض٤ؾز ( ّ٘٤ؾـٝ ،ثٌُثد ٠ثُقؾجؽ٢
(إرٌ) ثُيٌ٣ ١د ٠دٜٔ٘٤ج.
ٝهو و ٌض أتٕ تكش العصأي دٔٗ ٖ٤ج ٟػو٣ور ٖٓ ثٌُٝثدٜ٘ٓ ٠ج:
ثٌُٝثد ٠ثُٔوًؽز ُِقؾؼ :فض – ٠دَ – ٌُٖ – ٓغ ىُي – ألٕ......ح -ثٌُٝثد ٠ثُٔوًؽز ُِ٘ضجةؼ :إىٕ – ُٜيث – ٝدجُضجُ.....٢
ػ  -ثٌُٝثد ٠ثُض ٢صوًػ فؾؾج ه٣ٞز :فض – ٠دَ – ٌُٖ – ال ّٔ٤ج.......
ه ًٝ -ثد ٠ثُضؼجً ٛثُقؾجؽ: ٢دَ – ٌُٖ – ٓغ ىُي........
ٛـ ًٝ -ثد ٠ثُضْجٝم"ثُضضجدغ" ثُقؾجؽ: ٢فض – ٠ال ّٔ٤ج......
انغهى انحداخً:
ـــ ٣ؼٌف ثُِْْ ثُقؾجؽ ٢د ٗٓ ":ٚؾٔٞػز ؿ ٌ٤كجًؿز ٖٓ ثألهٞثٍ َٓٝهّر دؼالهز صٌص٤ذ٤ز
ْٓٝضٞك٤ز ٌُِٖ "ٖ٤ٟثُضجُ:ٖ٤
 ًَ ه٣ ٍٞوغ كٌٓ ٢صذز ٓج ٖٓ ثُِْْ  َِّ٣ػ٘ٓ ٚج ٣وغ صقض ٚدق٤ظ  ٕ َِّ٣ثُو ٍٞثُٔٞؽٞهك ٢ثُطٌف ثألػِ ٠ؽٔ٤غ ثألهٞثٍ ثُض ٢ه.ٚٗٝ
 ًَ هً ٍٞجٕ ك ٢ثُِْْ هُ٤ال ػِٓ ٠وُٓ ٍٞؼً ٖ٤جٕ ٓج ٣ؼٌِٓ ٙٞصذز هُ٤ال ه ٟٞػِ. ٚ٤ؽؼَ  ٟٚػذو ثٌُفٔجٕ ُِِْْ ثُقؾجؽ ،٢عالعز هٞثٗٗ ٖ٤يًٌ ٜٓ٘ج:
٘٣ -1ظٌ ،ثٌُث٤ًٕ ٢ٝو  :ثُقؾجؽ٤جس ثُِْجٗ٤ز ػ٘و هٌْٓٞٗ ٝ ٌٌٝ٣ذٌٓ ،ؾِز ػجُْ ثُلٌٌ-عّ 1ذضٔذٌ234ٗ- 2005
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 قإٌَ انخفغ٘٣ :ضؼ هجٗ ٕٞثُنل ٜػٖ ٣ٌٟن ثُ٘ل ٢ثُِـٝ ،١ٞهو ٙجؿٚدجُضؼٌ٣ق ثُضجُ" : ٢إىث ٙوم ثُو ٍٞكٌٓ ٢ثصخ ٓؼ٘٤ز ٖٓ ثُِْْ ثُقؾجؽ ٢كئٕ ٗوٚٞ٤
ٚ٣وم ك ٢ثٌُٔثصخ ثُض ٢صوغ صقضٜج"(.)1
ح – قإٌَ ذثذٌم انغهىٞٚ٣ :ؿ ٟٚ ٚػذو ثٌُفٔجٕ دٜيث ثُضؼٌ٣ق ك٤وٓ" : ٍٞوض٠ٞ
ٛيث ثُوجٗ ٚٗ ٕٞإىث ًجٕ ثُو ٍٞهُ٤ال ػِٓ ٠وُٓ ٍٞؼ ٖ٤كئٕ هُٗ َ٤وٛ ٜ٤يث ثُو ٍٞهُ َ٤ػِ٠
ٗوٓ ٜ٤وُ. ")2(ُٚٞ
ؽـ ـ قإٌَ انقهةٓ :وضٛ ٠ٞيث ثُوجٗ ٕٞثُغجُظ ٗ ٚإىث ًجٕ فو ثُو ٖ٤ُٞه ٖٓ ٟٞث٥مٌ ك٢
ثُضوُ َ٤ػِٓ ٠وُٓ ٍٞؼ ،ٖ٤كئٗٗ ٚو ٜ٤ثُغجٗ ٢هٗ ٖٓ ٟٞو ٜ٤ثأل ٍٝك ٢ثُضوُ َ٤ػِٗ ٠وٜ٤
ثُٔوُ. )3(ٍٞ
ك٘ظٌ٣ز ثُْالُْ ثُقؾجؽ٤ز صطٌؿ صُ ًٞٚؼَٔ ثُٔقجؽؾز ٖٓ ،ف٤ظ ثُنطجح
ثُقؾجؽٝ ٢ثُ٘ض٤ؾز ثُض ٢ٌٓ٣ ٢إُٜ٤ج.
انًثحث انثانث :انثالغح ٔانحداج:
ُ ِ٤ثُقؾجػ ػِٔج  ٝك٘ج ٞ٣ثٍ ١ثُذالؿز ،دَ  ٞٛصٌّجٗز ٖٓ ثألّجُ٤خ ٝثألهٝثس
٣ضْ ثهضٌثٜٝج ٖٓ ثُذالؿز( ٖٓٝؿٌٛ٤جً ،جُٔ٘طن ٝثُِـز ٝثُؼجه٣زُٝ ،)....يُي ٖٓ ثٌُ٤ْ٤
ثُقو٣ظ ػٖ ثٗوٓجػ ثُقؾجػ ٓغ ثُذالؿز كً ٢غ ٖٓ ٌ٤ثألّجُ٤خُٔٝ ،ج ًجٕ ٓؾجٍ ثُقؾجػ ٞٛ
ثُٔقضَٔ ٝؿ ٌ٤ثُٔؤًو ٝثُٔضٞهغ ،كوو ًجٕ ٖٓ ِٓٚقز ثُنطجح ثُقؾجؽ٣ ٕ ٢وٌٟ ١ٞفٚ
دجالػضٔجه ػِ ٠ثألّجُ٤خ ثُذالؿ٤ز ٝثُذ٤جٗ٤ز ثُض ٢صظ ٌٜثُٔؼ٘ ٠دطٌ٣وز ؽًِ ٝ ٠هغ ك٢
ثُ٘لِ(. )4

 ،1ثًٌَُٔ ثُغوجك ٢ثُؼٌد ،٢دٌٝ٤س/ثُوثً ثُذٞ٤جء،

 ٟٚ -1ػذو ثٌُفٖٔ ،ثُِْجٕ ٝثَُٔ٤ثٕ  ٝثُضٌٞعٌ ثُؼوِٟ ،٢
.274،275 ٗ1998
 2ـ دضٌٚف ،د ٞدٌٌ ثُؼَث ،١ٝثُِـز ٝثُقؾجػ, ،هثً ثألفٔو٣ز ٌُِٖ٘  ,ثُوثً ثُذٞ٤جء  ,ثُطذؼز ثألٙ , 1021 ٠ُٝ
.30ٗ ،2441
 -3ثُْجدن ٟٚ،ػذو ثٌُفٔجٕ ،ثُِْجٕ ٝثَُٔ٤ثٕ.277،278 ٗ ،
 4ـ ٙجدٌ فذجٕز ،ثُضوث٤ُٝز ٝثُقؾجػ ٓوثمَ ٙ ،1 ٟ ،ٗٞٚٗٝلقجس ُِوًثّجس ٝثٌُٖ٘٣ًّٞ ،ز هٖٓن  ٗ ،2008ـ
ح.50 ٗ ،3397:
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كٜيث ًِٗ ٕ ٌٖٔ٣ ٚو٘ٛ ِ٤ُ ٕ ،ٍٞجى ٕ٢ء ٣ؾؼِ٘ج ٖٗي ك ٢ه ًٝثُذالؿز ٛيث
ثُو ًٝثُلؼجٍ ثُي٣ ١نجٟخ ثُؼو ٍٞدجُوًؽز ثالٝ ،٠ُٝىُي دضؾْ٤و ثألٓ ًٞثُٔؼ٘٣ٞز ك٢
ٓجه٣جس ٓقّْٞز ف٤ظ ٣ضقون ٛيث ثُضؾْ٤و ػٖ ٣ٌٟن ثُّٞجةَ ثُذالؿ٤ز ثُٔنضِلز

ٜٔٛج

ثالّضؼجًر ،كجُذالؿز ػِ ٠فو ه ٍٞخًٍم ػثذ انًدٍذ  ٢ٛإىٕ ":ثإلدالؽ ثُٔل ْٜثُٔؤعٌ إكٜجٓج
ٝص عٌ٤ث ٖٓ ٜٓٗٔج صقو٤ن ثإله٘جع ٝثإلّضٔجُز" (. )1
ٝصضٔغَ ه ًٝثُذالؿز ك ٢ثُقؾجػ ػُذ انضيخششي:
اعرشاذٍدٍح انرأثٍش ٔانرًثٍم:
٣ ٠ٔٗ ٞٛٝذ٘ ٢ك ٢ثُنطجح ٟجهز اعرؼاسٌح كٜ٤ج انرظٌٕش  ٝانرًثٍم  ٝانرٌٕٓم
ٔانًثانغح ٔاإلغشاء ٝ ،صٖضو ثُيثس ثُٔضوِذز إُٝ ٠هغ ثُنطجح كضوض٘غ ُٝؼَ ٛيث فجٞٛ َٙثُي١
ؽؼَ ػِٔجء ثُقؾجػ ٣وٌ ٕٝدجُطجهجس ثُقؾجؽ٤ز ثُض ٢صقض ١ٞػِٜ٤ج ثألّجُ٤خ ثُذالؿ٤ز ىثس
هٔ٤ز ص٣ٌ٣ٞٚز  ٠ٖ٘٣كٜ٤ج ثُن٤جٍ ٝصؼِ ٞهثمِٜج هٔ٤ز ثُضٔغ.َ٤
ٌٙؿ انضيخششي د ٕ ػِْ ثُذالؿز ٝمجٙز ػِٔ ٢ثُٔؼجٗٝ ٢ثُذ٤جٕ ثٜٗٔج ػِٖٔ٤
ٓ ٖ٤ِٙٞإًُٞ ٠ثٖٓ ثُِلع ثُوٌآٌّٗ ٝ ٢ثً ثُقٌف ثٌُدجٗٛٝ ،٢يث فْخ ثُو ًٝثُي٣ ١قووٚ
 ٞٛٝاإلقُاع ثُي ١ػوو ثَُٓنٌٖ ١ػَٓ ٚػِ ٠إٙجدضٝ ٚإهًثًٝ ،ٚػِ ٚ٤هًى ٕ ك ٢ثُقؾجػ
دالؿز ٝك ٢ثُذالؿز فؾجؽج(...)2
كجُؼالهز دٜٔ٘٤ج ػالهز إه٘جع ٝإّضٔجُز ثُؼوٝ ،ٍٞكٛ ٢يث ثُْ٤جم ٗيًٌ دؼٜ
م إه٘جػ٤ز ًـ :ثإلّضلٜجّ ٝثُضٌٌثً ٝثُنذٌ ٝثإلٖٗجء....
ثُضٌثً٤خ ثُض ٢صضٟ ٖٔٞج ر
اإلعرفٓاو:
٘ٛج ٓغجٍ ٌٖ٣ق ػٖ ثّضٌثص٤ؾ٤ز ك ٢صوو ْ٣ثُقؾؼ ثُٔذ٘٤ز ػِ ٠ثإلّضلٜجٌُّٚ٘ ،
ثّضلٜجّ صوٌ٣ ١ٌ٣و ْ٤ثُقؾز ػِ ٠ثُن ِ٤ُٝ ْٚثّضلٜجٓج ٖٓ ؽَ ف ٍٞٚإؽجدجس ٙٞٗٝـ
ىُي ك ٢إفوًّ ٟجةَ انداحظ :" ،ؽؼِش كوثى ُ ٖٓ ِ٤إمض٤جً ١ثُ٘نَ ػِ ٠ثًَُع،
 1ـ ؽٔ َ٤ػذو ثُٔؾ٤و ،ثُذالؿز ٝثإلصٚجٍ ،هثً ثُـٌ٣خ ُِطذجػز ٝثٌُٖ٘ٝثُض٣ٍٞغ ،ثُوجٌٛر.129 ٗ ،200 0،
 2ـ ػِٕ ٢ؼذجٕ ،ثُقؾجػ ٝثُقو٤وز ٝآكجم ثُضج ،َ٣ٝدقظ ك ٢ثألٌٕجٍ ٝثإلّضٌثص٤ؾ٤جس ،هثً ثٌُضجح ثُؾو٣ور،2010 ،1 ٟ ،
ٗ.334
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ه٤ٚض٘ٝ ،٢ال ػِ ٢ِ٤ٓ ٠إُ ٠ثُٚوهز ه ٕٝإػطجء ثُنٌثػ ػجهذض٘ٝ .٢ال ُذؼ ٜهكغ ثألصجٝر
ٝثٌُٝج دجُؾَ٣ز فٌٓضُْ٘ٝ ٢ش هًُٔ ١ج ًٌٛش هٌد٣ٞٛٝ ٢ش دؼوٝ ١ثّضغوِش ًٝف٢
ٗٝلْ ٢ثِّضطِش ػٌٔ٣ ٝ ،١جّ ٓوجُٓٔٝ ،٢ج ٌّصي ّ٤تض٤ٚٓٝ ٢ذضّٝ ٢جءصي فْ٘ض٢
ّٝالٓض٢؟.
ٗؼْ ٌّى ػَثةٝ ٢صقِٔ ٢دووً ٓجٌّى ؽَػٝ ٢صٞؾٌٝ ١فض ٠صٔ٘٤ش ٕ
مطب ػِ٤ي ،كضؾؼَ مطت ٢فؾز ُي ك ٢ثِدؼجهًٌٛٝ ،١ش ٞٙثد ٢ك٤ي مٞكج ٖٓ ٕ صؾؼِٚ
ىً٣ؼز إُ ٠صوٌ٣ذ.)1("٢
ٓج ٓجؽجء ػُِ ٠لع ثإلّضلٜجّ ك ٢ثُوٌإٓ كئٗٔج ٣وغ ك ٢مطجح هللا صؼجُ ٠ػِ٠
ٓؼ٘ ٕ ٠ثُٔنجٟخ

ػ٘و ٙػِْ ىُي ،ثإلعذجس  ٝثُ٘ل ٢ثُقجَٙ

( ،)2كجالعذجس ًوُٚٞ

() 3
جٕ ِف ٌ
َِٖٓ ٖ٤
ٙوَ ُم َِٖٓ َ
صؼجُْ َ ْٖ َٓ َٝ ":٠
ثَللِ َفوِ٣غَج" ٝ ،ثُ٘لً ٢و ُٚٞصؼجَُ ََْ ٛ"٠صََ ٠
ثإل ْٗ َ
ػٍَِ ٠
ْ ِ
()4
ًٞث"
ثُوَ َْ ْٖ ٌُ َ٣ ْْ َُ ٌِ ٛ
ٕ ْ٤تًبج َٓ ْي ًُ َ

ًٔج ٣يًٌ انقاػً ػثذ اندثاس ٕ ثإلّضلٜجّ ٖٓ هللا ال دو ٕ ٣نٌػ ػٖ ٓؼ٘ج ٙإُ ٠ؿٌثٛ
مٌ ٖٓ ٟد:ٚ٘٤
-ثُض٘ذ ٚ٤ػِ ٠هوًر هللا.-ثُ٘.٢ٜ-ثُوػجء.انركشاس:
ُضقو٤ن ثُ٘ض٤ؾز ثإله٘جػ٤ز ص٘ٞػش ثألّجُ٤خ ثُقؾجؽ٤ز دجُِـز ِّٞ ٝح ثُضٌٌثً،
ٖٓ دٛ ٖ٤ي ٙثألّجُ٤خ ثُضٝ ٢لش هًثّز ثُووٓجء ٝثُٔقوع ٖ٤ثُ ٠عٌ ٙثُض٤ًٞوٝ ١ثإله٘جػ٢

 ،2هثً ثٌُضخ ثُؼِٔ٤ز ،دٌٝ٤س،1 ٟ ،

 1ـ ثُؾجفع ،ثٌُّجةٌَٖ٣ ،ؿ دمحم دجَّ ػ ٕٞ٤ثُْٞهًّ ،جُز ثُؾو ٝثُٓ ،ٍَٜؼ
.61 ٗ،2000
 2ـ ؽٔجٍ ف :١ٌٞثُٔوج ِ٤٣ثألِّٞد٤ز ك ٢ثُوًثّجس ثُوٌآٗ٤ز ٓ ،ؾو ثُٔؤّْز ثُؾجٓؼ٤ز ُِوًثّجس ٝثٌُٖ٘ ٝثُض٣ٍٞغ ،1 ٟ
ٗ.269
 3ـ ًّٞر ثُْ٘جء ،ث٣٥ز .87
 4ـ ًّٞر ثالْٗجٕ ،ث٣٥ز .1
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ٓغجُ ٚصٌٌثً ثإلّضلٜجّ ثُيْ٣ ١ضٜوف إعجًر ثُقٞثً ٝثُؾوٍ ٍٝػَػز ثُو٘جػجس ثُْجدوز ،دـ٤ز
إػجهر صٌِٖٜ٤ج(. )1
انخثش ٔاإلَشاء:
ٖٓ ّجُ٤خ صقو٤ن ثإله٘جع ٖٓ مالٍ ثُٔؼجٗٝ ٢ثُض٘٤ٔٞجس ثُض٣ ٢قِٜ٤ج
ثُْ٤جمٓ ،ج ثُنذٌ ٣وٚو د ٚإكجهر ثُٔنجٟخ كّ ٜٞجُ فُٔٞز ثإلمذجً٣ز ٓٝغ ىُي كِ٤ّٝ ٜٞز
ص ع٣ٌ٤ز ٓض٘ٞػز ثُٔوجٙو

(.)2

إىث ًجٗش ثُذالؿز ثُوؤ٣ز – ّٞثء ػٌد٤ز  ٝؿٌد٤ز -هو ص٘جُٝش ه٤ٞز ثُقؾجػ إال ٗٚث ُْ
صض٘ج ٍٝدؼجهٛج ًِٜج ف٤ظ عْ ثالًضلجء دجإلٕجًر إُٓ ٠وجٓجس ثُْجٓؼٝ ٖ٤ثُ ٤ٜر ثُض ٢ػِ٠
ثُنط٤خ ٕ  ٌٕٞ٣ػِٜ٤ج كوو هثً ص٘ج ٍٝه٤ٞز ثُقؾجػ ف ١ثُنطجح ثُٖل ١ٞثُٔذجٌٕ ٓ ،ج
ثُقؾجػ ك ٢ثُوًُ ثُذالؿ ٢ثُٔؼج ٌٙكوو دٌٍ »  ،ثالٛضٔجّ د ٖٓ ٚمالٍ ثُقوِ ٖ٤ثُ٘وو١
ٝثُِْجٗ ٢مجٙز ٝثإلْٗجٗ ٢ػجٓز ٝكٓ ٢ؾجُ ٢ثُٖٔجكٜز ٝثٌُضجدزٝ ،هو فٛ َٚيث ثإلٛضٔجّ
دؼو ثُغًٞر ثُض ٢ػٌكٜج ثُوًُ ثُِـ.١ٞ
ػِ ٠ثٌُؿْ ٖٓ ثُض٘ٞع ك ٢ثُٞظجةق ٝثُٖٔجؿَ ثُذالؿ٤ز ،إال ٕ" ثُٔظ٣ ٌٜظَ
ٖٓ دٌٍ مٚجة٘ ثُلٌٌ ثُذالؿ L'aspect argumentatif ٢ثُقؾجؽ ٢ػذٌ
ٌٓثفِ...ٚ

() 3

 1ـ ؽٔجٍ ثُق ،١ٌٞثُٔوج ِ٤٣ثألِّٞد٤ز ك ٢ثُوًثّجس ثُوٌآٗ٤ز.267 ٗ ،
 -2ثًًَُٖ ،٢ثُذٌٛجٕ ك ٢ػِ ّٞثُوٌإٓ ،ػ.316ٗ ،2
 - 3ثٔ٣جٕ هًٗٓ ،٢ٗٞجؽْض ٌ٤ثُقؾجػ ك ٢ثُ٘٘ ثُوٌآًّٗٞ"٢ر ثألٗذ٤جء ٗٔٞىػ" ،ؽجٓؼز ثُقجػ ُن'ٌٞدجص٘ز' ،هْْ ثُِـز
ثُؼٌد٤ز.20 ٗ،2012،2013 ،
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اُلظَ اُضبٗ٢
المبحث األول

اُخطبة اُؾغبع ٢ك ٢اُوشإٓ

انخطاب انحجاجي:
ٓٔب الشي ك ٚ٤إٔ ُ٤ظ ًَ خطبة ثبُؼشٝسح  ٌٕٞ٣خطبثب ؽغبع٤ب ،كوذ رٌٕٞ

ٜٗب٣خ خطبة ٓب رار٤خ د ٕٝإٔ رٜذف اُ ٠ئه٘بع  ٝرأص٤ش ك ٢أُزِوٝ ،٢ثبُزبُ ٢كٜذف اُخطبة
ُ٤ظ ثؾغبط ؽزٝ ٠ئٕ ًبٗذ ٘ٛبى رؼبث٤ش ؽغبع٤خ رأر ٢ثشٌَ ػشػ ٢ال ٛ ٌٕٞ٣ذكٜب ؽغخ
أٝاإلعزذالٍ ػِٞٓ ٠هق أ ٝاُذكبع ػٖ أؽشٝؽخ

أ ٝؽَٔ ا٥خش ػِ ٠اإلٗخشاؽ ك ٢ػَٔ ٓب

ٛٝزآب ٣إًذ" ٙبالوتيه" ٖٓ :اُششع اإلػزوبد إٔ اُخطبة ُ ٌٕٞ٣ـب٣خ ؽغبع٤خ كوؾ  ،كٜ٘بى
اٌُض٤ش ٖٓ األهٞاٍ ٗغزؼِٜٔب ك ٢شٌَ ػِٔ٤بد ؿ٤ش ؽغبع٤خ"(.)1
٣زؼذد اُخطبة اُؾغبع ٢ثزؼذد األٛذاف ٝاألؿشاع أُزٞخبح ٓ٘ ٚكٜ٘بى اُخطبة
اإلشٜبس ١اُز ١ك ٢اُـبُت ٜ٣ذف اُ ٠اعزٔبُخ ٝعزة اُضثٕٞ

(اُغِؼخ أُبد٣خ أ ٝأُؼ٘٣ٞخ )

ثبػزجبس اُؾغبط ٝاإلشٜبس ثٞطلٜٔب ػِٔ٤زُ ٖ٤غبٗ٤زٝ ٖ٤ػوِ٤ز ،ٖ٤رؼزٔذإ ٓجذأ اعزٔبُخ ا٥خش،
ٝرش٣ٝغ ٓشبػشٝ ٙكٌش ،ٙرٔ٤ٜذا ُزؼذ َ٣عِٞٓٝ ًٚٞاهل ٚاُؼبٓخ ٖٓ األش٤بء أُبد٣خ ٝاُلٌش٣خ
ُشؤ٣خ اُؼبُْ ػ٘ذٓ ،ٙغ رج٤بٕ أٗٞاع اُؾغظ٤ًٝ ،ل٤خ ث٘بئٜب ٝرشر٤جٜب ك ٢اُخطبة اإلشٜبس١
رؾو٤وب ُِزشاثؾ اُ٘ظٝ ٢رلغ٤ش ث٘٤برٜب )...(2
الخطاب ٣زظَ ثبُؾ٤بح اُ٤ٓٞ٤خ ُِلشد ٝرُي ثبُ٘ظش اُ ٠هٔ٤ز ٚاالعزٔبػ٤خ
ٝاألخاله٤خ ٝاُؾؼبس٣خ ٝاُزغبس٣خ ٝاُضوبك٤خ.....
اُخطبة اُؼِٔ ٢اُزٜ٣ ١ذف ئُ ٠رجِ٤ؾ األكٌبس أُخزِلخ ػٖ ؽش٣ن اُششػ ٝاُزؾَِ٤
ٝطٞال ئُ ٠ث٤بٕ ٝاُزج ٖ٤٤أ ٝاالكٜبّ (اُلٝ ْٜاإلكٜبّ ) ،ثِـخ اُغبؽع اُز ١ؽذ ٙثوٝ": ُٚٞاُج٤بٕ
اعْ عبٓغ ٌَُ ش٢ء ًشق ُي ه٘بع أُؼ٘ٛٝ ٠زي اُؾغت د ٕٝاُؼٔ٤ش ،ؽز٣ ٠لؼ ٢اُغبٓغ
اُ ٠ؽو٤وزٜ٣ٝ ٚغْ ػِٓ ٠ؾظً ُٚٞبئ٘ب ٓبًبٕ رُي اُج٤بٕ  ٖٓٝأ ١ع٘ظ ًبٕ رُي اُذُ ،َ٤ألٕ

 1عبٓ٤خ دس٣ذ ،١اُؾغبط ك ٢اُشؼش اُؼشث ٢اُوذ ٖٓ ْ٣اُغب٤ِٛخ اُ ٠اُوشٕ اُضبُش اُٜغش ،ػبُْ اٌُزت اُؾذ٣ش ،األسدٕ ؽ ،1
 ،2007ص .24
)ربس٣خ اُض٣بسح
 2اٍ خطبة اإلشٜبسٝ ١اُؤ٤خ اُؾغبع٤خ٣ ُْ(search/com.google.www ،زًش طبؽت أُوبٍ
.27،03،2015
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ٓذاس األٓش ٝاُـب٣خ اُز ٢اُٜ٤ب ٣غش ١اُوبئَ ٝاُغبٓغ ئٗٔب  ٞٛاُلٝ ْٜاإلكٜبّ ،كجأ ١ش٢ء ثِـذ
األكٜبّ ٝأٝػؾذ ػٖ أُؼ٘ ٠كزُي  ٞٛاُج٤بٕ ك ٢رُي أُٞػغ "(.)1
كبُغبؽع ثغؾ ٓل ّٜٞاُج٤بٕ اُز٣ ١زؾون ثٞاعطخ اُخطبة ،ثٔخزِق آُ٤بر ٚاُِـ٣ٞخ
أُغزؼِٔخ ٖٓ ؽشف أُشعَ إله٘بع أُزِو ٢ثٜب .
٘ٛٝبى اُخطبة اإلػالٓٝ ،٢ؿب٣ز ٚاإلخجبسأٝ

"ٗشش ٓؼِٓٞبد (ؽوبئن أٓ ٝجبدب أٝ

ٓغبدالد أ ٝاشبػبد أ ٝاٗظبف ؽوبئن أ ٝأًبر٣ت ) ٝكن ارغبٓ ٙؼ ٖٓ ٖ٤عبٗت كشد ٓؼ ٖ٤أٝ
عٔبػخ كٓ ٢ؾبُٝخ ٓ٘ظٔخ ُِزأص٤ش ك ٢اُشأ ١اُؼبّٝ ،رـ٤٤ش ارغب ٙاألكشاد ٝاُغٔبػبد ثبعزخذاّ
ٝعبئَ اإلػالّ ٝاألرظبٍ ثبُغٔب٤ٛش"٣ٝ ،غؼ ٠اُ ٠رـ٤٤ش كٞٓ ٢اهق أُزِوٝ ٢أكٌبس.(2) ٙ
ػِٛ ٠زا اُ٘ؾ ًٖ ْ٣ ٞرؼش٣ق اُخطبة اُؾغبط ثٌ ٚٗٞخطبثب ٓزشاثطب ٓز٘بؿٔب ٣و ّٞػِ٠
ٝؽذح ٓؼ٘٤خ ال رٌ ٕٞثبُؼشٝسح ٝاػؾخ عِ٤خ ثَ هذ رأر ٢ػِٗ ٠ؾ ٞخل ٢ال ٌٗبد ِٗٔؾ،ٚ
ٝػغ إله٘بع أُزِو ٢ثلٌشح ٓب أ ٝثؾو٤وخ ٓؼ٘٤خ ػٖ ؽش٣ن رو٘٤بد ٓخظٞطخ ٝهذ رزذاخَ
اُخطبثبد ٝاُ٘ظٞص كٔ٤ب ثٜ٘٤ب ،ك٘ظلش ك ٢اُ٘ض اُٞاؽذ ثٔب ٣ؼٞد ئُ ٠اُزؾِٝ َ٤اُشأ ١أٝ
ثٔب ٗشعؼ ٚئُ ٠اُؾغبط ٝاُزٞعٓٝ ٚ٤غشد اإلخجبس؛ ُزا كال ٗضػْ اُجزخ إٔ ٛزا اُزلش٣ؾ هبئْ ك٢
ٝاهغ اُخطبثبد أٝاُ٘ظٞص ػِٗ ٠ؾ ٞطبسّ ده٤ن ئر ال ٗغذ ط٘لب ٝاؽذا ٖٓ األط٘بف
أُزًٞسح ك ٢شٌِ ٚاُخبُض اُ٘و ٢ثَ ًض٤شا ٓب رزذاخَُ ،زُي رو ٍٞماري جان بورال" ٗؾٖ ال
ٗؼجؾ ؽذٝد اُخطبثبد ًٔب ٗؾذ أسػب أًٔ ٝب ٗلٌي آُخ كبُٔؼب٤٣ش ٝاُوٞاػذ ٝاُؼٞاثؾ اُز٢
رغِٜ٤ب اُؾ٣ٞ٤خ ٝؽ٣ٞ٤خ اُخطبة ػِٝ ٠عٓ ٚخظٞص ال رلشع ػِ ٖٓ ٚ٤اُخبسط أٖٓ ١
ٝعٜخ ٗظش ال ر٘ذسط  ٢ٛرارٜب ك ٢ؽ٣ٞ٤ز ٚرِي"(.)3

1اُغبؽع ،اُج٤بٕ ٝاُزج ،ٖ٤٤رؾو٤ن دس٣ٝش ع٣ٞذُ ،١ج٘بٕ  ،أٌُزجخ اُؼظش٣خ ،2001 ،ط ،1ص.56؛
2أدمحم ػشاث ،٢اُج٘٤خ اُؾغبع٤خ ك ٢هظخ ع٤ذٗب ٓٞع' ٠ػِ ٚ٤اُغالّ '،اششاف ػجذ اُخبُن سش٤ذٓ ،زًشح رخشط ُ٘ َ٤شٜبدح
أُبعغز٤ش ك ٢اُِـخ اُؼشث٤خ.2009،2008 ،ص.14
3عِِ٤خ ث٘ذ عؼ٤ذ ثٖ عِ ْ٤اُوبعٔ٤خ ،اُجؼذ اُؾغبع ٢ك ٢األػٔذح األدث٤خ (ٓغِخ دث ٢اُضوبك٤خ أٗٔٞرط) ،سعبُخ ٓوذٓخ إلعزٌٔبٍ
ٓزطِجبد اُؾظ ٍٞػِ ٠دسعخ ٓبعغز٤ش ك ٢اُِـخ اُؼشث٤خ ٝآداثٜب رخظض  :أدة ؽذ٣ش  ،ئششاف طالػ اُذ ٖ٣ثٛٞبط،
عبٗل،2016 ٢عِط٘خ ػٔبٕ عبٓؼخ ٗض٤ًِ ٟٝخ اُؼِٝ ّٞا٥داة مطّ اُِـخ اُؼشث٤خ ٝآداثٜب ،ص .54
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٤ٔ٣ٝض ؽ ٚػجذ اُشؽٔبٕ ث ٖ٤اُخطبة اُؾغبعٝ ٢ثبه ٢اُخطبثبد األخشٟ

"ثٌٚٗٞ

خطبثب ٓج٤٘٤ب ٓٞعٜب ٛٝبدكبٓ ،ج٘٤ب ث٘بءا اعزذالُ٤ب ٣زْ ك ٚ٤اُِغٞء اُ ٠اُؾغخ ٝاإلعزذالٍ
ٝأُ٘طن ٝاُؼوَ ٞٓٝعٜب ٓغجوب ثظشٝف رذا٤ُٝخ رذػ ٞاُٜ٤ب ئًشاٛبد ه٤ُٞخ أ ٝاعزٔبػ٤خ أٝ
صوبك٤خ أ ٝػِٔ٤خ أ ٝػِٔ٤خ أ ٝع٤بع٤خ رزطِت اُذكبع ػٖ اُشأٝ ١اإلٗزظبس ُلٌشح ٝرزطِت ٗوبشب
ؽغبع٤ب ٣الٓظ اُؾ٤بح اإلعزٔبػ٤خ أ ٝأُإعغبر٤خ ُٜذف رؼذ َ٣كٌشح اٗ ٝوَ أؽشٝؽخ أ ٝعِت
ئػزوبد أ ٝدكغ اٗزوبد" (.....)1
ٝػِ ٚ٤كٖٔ خظبئض اُخطبة اُؾغبع ٞٛ ،٢ئه٘بع أُخبؽت ٝئعزٔبُزٚ
ثبُؼشٝسح ٖٓٝ ،أ ْٛاُخظبئض األخش:٢ٛ ٟ
خاصية انبىاء وانديىاميكية  :ئٕ كؼبُ٤خ اُخطبة اُؾغبع ٖٓ ٢ؽش٣وخ ث٘بئٝ ٚرلبػَ
ٝد٘٣بٓ٤خ ػ٘بطش ،ٙكبالهزظبد ك ٢األدُخ اُؾغبع٤خ ُ ٚدٝس ك ٢ػِٔ٤خ االه٘بع ،ئر أُجبُـخ ك٢
عشد اُؾغظ ك ٢ؿ٤ش ٓ٘بعجخ ٣لوذ اُؾغبط كؼبُ٤زٝ ٚهٞر. ٚ
ثٔؼ٘ ٠روذ ْ٣اُؾغظ أُ٘بعجخ ُِٔٞػٞع٣ٝ ،ؼزجش خطبثب ٓج٘٤ب رٌ ٕٞك ٚ٤اُؾغخ
ٝاالعزذالٍ ٝأُ٘طن ٓٞعٜب ثظشٝف رذا٤ُٝخ أ ١اُذكبع ػٖ اُشأٛٝ ١بدكب ُزؼذ َ٣كٌشح أٗ ٝوذ
أؽشٝؽخ.
خاصية انتفاعم ٣ :ج٘ ٠اُؾغبط ػِٓ ٠جذأٓ ٖ٣ؼشكٓ ٖ٤٤جذأ اإلػزشاع ٣إد٣بٕ ئُ٠
اخزالف ك ٢اُشأ ١أ ٝك ٢اُذػ٣ٝ ،ٟٞذكؼبٕ ئُ ٠اُذخ ٍٞكٔٓ ٢بسعخ اُذكبع أ ٝاإلٗزظبس
ُِذػٛٝ ٟٞزا ٓب ٣إد ١ئُ ٠رؾو٤ن ٗٞع ٖٓ اُزغبٝص أُلزشع ُِٔزٌِْ ٝأُخبؽتٝ ،هذ ٘٣شأ
ػٜ٘ٔب اصدٝاط كٓ ٢خزِق اُؼِٔ٤بد اُؾغبع٤خ :)2( ٢ٛٝ
أ-اصدٝاط اُزًٌِْ:بٕ أُغزٔغ  ٞٛاُز٣ ١زٌِْ ،أًٔ ٝب ًُ ٞبٕ أُزٌِْ ٣ؾَٔ ُغبٕ أُغزٔغ .
ة -اصدٝاط ك ٢اُوظذ :ثٔؼ٘ ٠ؽظ ٍٞاُٞػ ٢ثبُوظذ ٖ٣ػ٘ذ ًَ ٜٓ٘ٔب .

 1ؽ ٚػجذ اُشؽٔبٕ ،اُِغبٕ ٝأُ٤ضإ ،ص.226
 2ػجذ اُغالّ ػش٤ش،ػ٘ذٓب ٗزٞاطَٓ ،وبسثخ رذا٤ُٝخ ٓؼشك٤خ ٤ُ٥بد اُزٞاطَ ٝاُؾغبط ،أُـشة ،2006ص.130
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ط-اصدٝاط ك ٢اُغ٤بم ٣ :زؼٖٔ ًَ ٖٓ ع٤بم اٗشبء اُوٝ ٍٞع٤بم اُزأ َ٣ٝػِٗ ٠ظ٤ت ٖٓ
اإلصدٝاط كٔ٤ب ثٜٔ٘٤ب٘ٛ ٖٓٝ ،ب كبٕ ا٤ٔٛخ اُزلبػَ أُجبششح ٝؿ٤ش أُجبشش ث ٖ٤أُزٌِْ
ٝأُغزٔغ رٌٖٔ ك ٢ػشٝسح االُزضاّ ثطج٤ؼخ أُشزشًخ ثٜٔ٘٤ب .
ـ خاصية االنتباس  :اُؾغبط  ٞٛػٔن اإلُزجبط اُز٣ ١شٌَ ٓوٓٞب ٖٓ ٓوٓٞبد اُزٞاطَ
اُجِ٤ؾٝ ،األطَ ك ٢اإلُزجبط اُؾغبع ٞٛ ٢إٔ ٣غزٔغ ك ٚ٤اػزجبسإ اص٘بٕ ال ٣غزٔؼبٕ ك٢
اُجشٛبٕ ٔٛب :اػزجبس اُٞاهغ ٝاػزجبس اُؤ٤خ.
كبُؼجبسح ك ٢اُؾغبط ئرا اهزظشد ػِ ٠ظبٛشٛب عبءد ػبد٣خ أ ٝػبسػخ ك ٢اُو،ٍٞ
ثؾ٤ش ال ٣ؼ٤شٛب أُغزٔغ أدٗ ٠اٛزٔبّ ،أٓب ارا ؽِٔذ ٓؼٜب ئشبساد سٓض٣خ كبٜٗب عزؾشى
آُ٤بد اُلٝ ْٜاُزأُ َ٣ٝذ ٟأُخبؽت ٝرذكؼٗ ٚؾ ٞاػزوبد ٓب (.)1
٘ٛ ٖٓٝب ٣زؼؼ إٔ ؽو٤وخ اُخطبة ُ٤غذ ٓ ٢ٛغشد اُذخ ٍٞك ٢ػالهخ ٓغ اُـ٤ش،
ٝئٗٔب  ٢ٛاُذخٓ ٍٞؼ ٚكٜ٤ب ػِٓ ٠وبطذ اإلدػبء ٝاإلػزشاعٝ ،ثبُزبُ ٢كبُؼالهخ اإلعزذالُ٤خ
 ٢ٛاُز ٢رؾذد اُخطبة ٤ُٝظ اُؼالهخ اُزخبؽج٤خ ٝؽذٛب كال خطبة ثال ؽغبط .
كبُخطبة اُ ٢ٓٞ٤اُز٣ ١غش ١ث ٖ٤ػبٓخ اُ٘بط كٔ٤ب ثٓ ٖٓ ْٜ٘٤ؼبٓالد ٗٝوَ
ُِٔؼِٓٞبد ٝرجبدُٜب ال ٛ ٌٕٞ٣ذك ٚروذ ْ٣األدُخ ٝاُؾغظ .
ؽ٤ش ٣إًذ بهووتان plantinك ٢ه ٖٓ ": ُٚٞاُزغشع اإلػزوبد إٔ اُخطبة ٌٕٞ٣
ُـب٣خ ؽغبع٤خ كوؾ ،كٜ٘بى ًض٤ش ٖٓ األهٞاٍ ٗغزؼِٜٔب ك ٢شٌَ ػِٔ٤بد ؿ٤ش ؽغبع٤خ "(.)2
ٗ ٖٓٝبؽ٤خ أخش ٌٖٔ٣ ٟاُو ٍٞثإٔ اُؾغبط ك ٢اسرجبؽ ٚثبُٔزِو٣ ٢إد ١اُ ٠ؽظٍٞ
ػَٔ ٓب أ ٝاإلػذاد ُ ٖٓ ٚصْ ع ٌٕٞ٤كؾض اُخطبثبد اُؾغبع٤خ أُخزِلخ ثؾضب ك ٢طْٔ٤
األكؼبٍ اٌُالٓ٤خ ٝأؿشاػٜب اُغ٤به٤خٝ ،ػالهخ اُزشاثؾ ث ٖ٤األهٞاٍ ٝاُز ٢ر٘زٔ ٢اُ ٠اُج٘٤خ
اُِـ٣ٞخ اُؾغبع٤خ (.)3

 1ػش٤ش ػجذ اُغالّ ،ػ٘ذٓب ٗزٞاطَ ٗـ٤ش .131،
.
 2السابق ،ص128
 3ثٞهشح ٗؼٔبٕٗ ،ظش٣خ اُؾغبطٓ ،غِخ أُٞهق األدث ،٢ئرؾبد اٌُزبة اُؼشة ،دٓشن اُؼذد ٓ2005 ،407ـ،ص .1
37

اُخطبة اُؾغبع ٢ك ٢اُوشإٓ

اُلظَ اُضبٗ٢

أ ١اُـب٣خ ٖٓ اُؾغبط إ روجَ اُؼو ٍٞاُزظذ٣ن ٓب٣طشػ ػِٜ٤بٝ ،رُي ال ٣زأر ٠اال
ثخطبة ؿ٤ش ػو. ْ٤
سمات انخطاب انحجاجي:
ٌَُ خطبة عٔبد ٤ٔ٣ض ٙػٖ ؿ٤شُٝ ،ٙؼَ ٖٓ أٓ ْٛبعبء ك ٢اُخطبة
اُؾغبع ٖٓ ٢عٔبد ٝرُي ؽغت ٓب سطذ ٙبىوا رووو  ٖٓ benoit renaudخالٍ ًزبثٚ
اُ٘ض اُؾغبعً ٢ٛle texte argumenté ٢ب٥ر:٢
ـ اُوظذ أُؼِٖ:
أُوظٞد ث ٚاُجؾش ػٖ ئؽذاس رأص٤ش ٓب ك ٢أُزِو ،٢أ ١اه٘بػ ٚثلٌشح ٓؼ٘٤خ ٓ ٞٛٝب
٣ؼجش ػ٘ ٚاُِغبٗ ٕٞ٤ثبُٞظ٤لخ اإلؽبئ٤خ ٌُِ conativeالّ  ٝهذ أدسى سعبٍ اإلشٜبس أ٤ٔٛخ ٛزا
األٓش ك٘غؾٞا ك ٢اعزـالٍ ٛزا اُشٌَ اُ٘بعؼ ٖٓ أشٌبٍ اُزٞاطَ (.)1
ـ اُز٘بؿْ:
٣ؼزجش ٖٓ أ ْٛعٔبد اُخطبة اُؾغبع ،٢ثبػزجبس ٙخطبة ٓغزذٍ ػِ،ٚ٤

" ك٣ ٜٞوّٞ

ػِ٘ٓ ٠ظن ٓب كٓ ًَ ٢شؽِخ ٖٓ ٓشاؽِٞ٣ٝ ،ٚظق ػِٗ ٠ؾ ٞده٤ن اُزغِغَ اُز٣ ١ؾٌْ ٓب
رؼِن األٓش

٣ؾذص ٚاٌُالّ ٖٓ رأص٤شاد ،عٞاء

بانفتىةl’envoutmentأٝ

اإلٗلؼبٍ  ،l’émotionأ ٝئؽذاس ٓغشد روذّ ٛ ٖٓ ْ٘٣ ٞٛٝ progressionزا اُٞع ٚػٖ
رًبء طبؽج٣ٝ ٚش ٢ثٔؼشكز ٚاُذه٤وخ ث٘لغ٤خ أُزِوٝ ٢هذسارٝ ٚآكبه ،)2(" ٚك ٜٞخطبة ٓزشاثؾ
ٓٝز٘بؿْ....
ـ اإلعزذالٍ:
٣ؼزجش االعزذالٍ ع٤بم اُخطبة اُؾغبع ٢اُؼوِ ٢أ ٝرطٞس ٙأُ٘طو ،٢ألٕ اُخطبة
اُؾغبع٣ ٢و ّٞػِ ٠اُجش٘ٛخ ُزا ٣زٞعت إٔ  ٌٕٞ٣ث٘بؤ ٙػِٗ ٠ظبّ ٓؼ ٖ٤رزشاثؾ ك ٚ٤اُؼ٘بطش

 1عبٓ٤خ اُذس٣ذ ،١اُؾغبط ك ٢اُشؼش اُؼشث ،٢ص .26
٘٣ 2ظش ،اُغبثن ،ص.26
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ٝكن ٗغن رلبػِٝ ،٢رٜذف عٔ٤ؼٜب اُ ٠ؿب٣خ ٓشزشًخٓٝ ،لزبػ ٛزا اُ٘ظبّ ُغبٗ ٢ثبألعبط كبرا
أػذٗب اُخطبة اُؾغبع ٢ئُ ٠أثغؾ طٞسح ٝعذٗب ٙرشر٤جب ػوِ٤ب ُِؼ٘بطش اُِـ٣ٞخ رشر٤جب
٣غزغ٤ت ُ٘٤خ اإله٘بع ٖٓ ٞٛٝ ،أٓ ْٛشاؽَ اُؾغبط ...
ـ اُجش٘ٛخ:
 ٢ٛاُطش٣وخ اُز ٢رٞظق كٜ٤ب اُؾغظ ُؾَٔ أُزِو ٢ػِ ٠اإلرػبٕٝ " ،اُٜ٤ب رشد األٓضِخ
ٝاُؾغظ  ًَٝرو٘٤بد اإله٘بع ٓشٝسا ثأثِؾ اؽظبء ٝأٝػؼ اعزذالٍ ٝطٞال اُ ٠أُطق كٌشح
ٝأٗلزٛب"٣ٝؼجش ث ٚػٖ ٓب ٣ش٣ذ ثأدُخ ٝاػؾخ ٝك ٢طِت أُٞػٞع (.)1
رًش بىوا رووو اُؼذ٣ذ ٖٓ اُظلبد اُز ٢رٔ٤ض

انخطاب انحجاجي ،ئال أٗ ٚرٞعذ عٔبد

أخش ٟرغ ْٜك ٢سطذ ؽذٝد اُخطبة اُؾغبعً َٛٝ ٢ب٥ر: ٢
ـ اُؾٞاس أ ٝاُزؾبٝس٣خ:
٣ؼزجش ؽ ٚػجذ اُشؽٔبٕ اُؾٞاس٣خ ٖٓ ٓغِٔبد اُو٤بط اُخطبث٤خ ٣ٝش ٟإٔ
ٓوزؼبٛب":أٗ ٚال ًالّ ٓل٤ذ اال ث ٖ٤اصٜ٘ٔ٘ٓ ٌَُ ،ٖ٤ب ٓوبٓبٕ ٔٛب ٓ :وبّ أُزٌِْ ٓٝوبّ أُغزٔغ
ٓ ٌَُٝ ،وبّ ٝظ٤لزبٕ ٔٛب ٝ :ظ٤لخ أُؼزوذ ٝٝظ٤لخ أُ٘زوذ  ،ثؾ٤ش ئرا ًبٕ ٓزٌِْ ٓؼزوذا ًبٕ
أُغزٔغ ٓ٘زوذاٝ ،ئرا ًبٕ أُغزٔغ ٓؼزوذا ًبٕ أُزٌِْ ٗبهذا ".
اُخطبة اُؾغبع ٢ك ًٜٚ٘ ٢ؽٞاس ث ٖ٤اُجبس ٝأُزِو ،٢ؽٞاس ٣و ّٞػِ ٠ػالهخ ٓب ثٖ٤
ٓإعظ اُخطبة ٓٝزِو ،ٚ٤ألٕ " أُؾبٝس ٣زٞع ٚاُ ٠ؿ٤شٓ ٙطِؼب ا٣ب ٙػِٓ ٠ب ٣ؼزوذ ٓٝب
٣ؼشفٓٝ ،طبُجب ئ٣ب ٙثٔشبسًز ٚاػزوبدارٓٝ ٚؼبسكٝ ،ٚكٛ ٢زا
() 2

 ٌٖٔ٣اُجؼذ االعزٔبػُِ ٢ؾٞاس٣خ "

"اإلؽالع " ٛٝز" ٙأُطبُجخ"

.

 ٖٓٝصْ كإ اُؾٞاس ال ٣زْ اال ثٞعٞد ٓزخبؽج ٖ٤رغٔغ ثٓ ْٜ٘٤ؼبسف كٗ ٢لظ أُغبٍ ..

٘٣ 1ظش عبٓ٤خ دس٣ذ ،١اُؾغبط ك ٢اُشؼش اُؼشث ٢اُوذ ،ْ٣ص .27
٘٣ 2ظش ،اُغبثن،ص .30،28
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ـ اُزخط٤ؾ schématisation:
ٝرزٔضَ ك ٢اإلػذاد عِلب ٌُ٤ل٤خ ث٘بء اُ٘ض اُؾغبعٝ ٢كن ٓؼب٤٣ش ٓؼ٘٤خ ،كؾٔ٘٤ب
ٗؾزظ"ُٔٞػٞع ٓب أ ٝألؽشٝؽخ ٓؼ٘٤خ ٣ؼ٘ ٢أٗ٘ب ٗشعْ ػٖ ؽش٣ن اُخطبة ًٗٞب ٓظـشا
ٔ٣ضَ اُ٘ٔٞرط األٓضَ ُٞػؼ٤خ ٓب ٌُٖ ،د ٕٝإٔ ٣ؼٌظ ٓوزؼ٤بد اُج٘بء اُؼِٔٓ ٢غ اإلػزٔبد
أعبعب ػِ ٠ثؼذ ؽٞاسٛٝ " ١زا ٓب ٗغذ ٙك ٢اُخطبة اإلشٜبس ١اُزٜ٣ ١ذف اُ ٠ئعزٔبُخ
اُضث ٕٞثـشع ئه٘بػ ٚثبُؼشع أُوذّ.
ـ اإلٗزوبء أ ٝاإلٗزوبئ٤خ :
رؼزجش اإلٗزوبئ٤خ ٜٓٔخ ك ٢رؾو٤ن اُلبػِ٤خ اإله٘بػ٤خ ،ثبػزجبسٛب اٗزوبء ٌُٔٗٞبد اُخطبة،
ٝاُز٘٣ ٢زٜغٜب أُؾبعظ ك ٢ث٘بء خطبثٝ ،ٚرزٔضَ ك " ٢اٗزوبء اُؼ٘بطش أٌُٗٞخ ُٜزا اُؼبُْ ثشٌَ
ده٤ن ٞٓٝع ٚأ ١ثشٌَ ٣غب٣ش ك ٚ٤رِي اُؼ٘بطش أُ٘زوبح ؿب٣خ اُخطبة ٖٓ عٜخٝ ،رالئْ ٝػغ
أُزِوٝ ٢هذسارٝ ٚرغزغ٤ت خبطخ ٥كبم اٗزظبس ٖٓ ٙعٜخ أخش.)1(" ٟ
ٝػِ ٠أُؾبعظ اإلٗزوبء اُذه٤ن ُألُلبظ إله٘بع أُزِوٝ ٢رأ ِٚ٣ٝاُظؾ٤ؼ .
ـ اُـبئ٤خ:
٣ؼزجش خطبثب ؿبئ٤بٓ ٞٛٝ ،ب رٞطَ اُ" ٚ٤ك ٞ٘٤عٞسط " ٖٓ خالٍ ًزبث" ٚاُؾغبط ٓؾبُٝخ
ك٘ٓ ٢طن اُخطبة" ،1967ؿ٤ش أٗ٘٣ ٚل ٢إٔ  ًَ ٌٕٞ٣خطبة ؿبئ ٢ؽغبع٤ب ثبُؼشٝسح ،ألٕ
٘ٛبى خطبثبد راد ؿب٣خ شخظ٤خ خبطخ ًبُشؼشٝ ،أُزًشاد ٝاُغ٤ش اُزار٤خٝ ،ؿ٤شٛب ،أٓب
ػِٓ ٠غز ٟٞاُخطبثبد اُؾغبع٤خ كبألٓش ٣خزِق ،ألٜٗب رغؼ ٠اُ ٠االه٘بع ال اُغشد ا ٝاالثالؽ
كوؾ  ".كٖٔ اٛذاف اُز٣ ٢شٓ ٢أُشعَ اُ ٠رؾو٤وٜب ٖٓ خالٍ خطبث ٚاه٘بع أُشعَ اُ ٚ٤ثٔب
٣شا ،ٙأ ١اؽذاس رـ٤٤ش ك ٢أُٞهق اُلٌش ١ا ٝاُؼبؽل .)2(" ٢كبُـب٣خ ٖٓ اُؾغبط اإله٘بع أٝ
رؼذ َ٣كٌشح.

 1عبٓ٤خ اُذس٣ذ ،١اُؾغبط ك ٢اُشؼش اُؼشث ٢اُوذ.31،ْ٣
 2اُغبثن ،ص.32
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ٌٛٝزا كبٕ اُخطبة اُؾغبع ُٚ ٢عٔبد ػذ٣ذح رٔ٤ض ٙػٖ ثبه ٢اُخطبثبد ،ألٗ٣ ٚإد١
اُ ٠ئه٘بع أُخبؽت ثبُخطبة.
انخطاب انحجاجي بيه انمرسم وانمرسم إنيه:
٣زؾون اُخطبة اُؾغبع ٢ث ٖ٤أُشعَ ٝأُزِوٓٝ ،٢ب ٣غ ْٜك ٢رؾو٤ن أؿشاػ، ٚ
ك٣ ٜٞؼشع ؽغخ ٓب ٣ٝؾزظ ُٜب اؽزغبعب  " :هذ  ٌٕٞ٣طبسٓب ده٤وبٝ ،هذ ٣لزوش أؽ٤بٗب اُ٠
اُظشآخ ٝاُذهخ أُ٘شٞدر ،ٖ٤ئٗٔب ٜ٣ذف اُ ٠ئه٘بع أُزِو ٢أ ٝئؿشائ ٚأ ٝؽِٔ ٚػِ ٠اإلرػبٕ
د ٕٝاهز٘بع ؽو٤وٗٝ ، ٢غبػخ ٛزا اُخطبة ئٗٔب رٌٖٔ كٓ ٢ذ ٟهذسر ٚػِ ٠ئهزؾبّ ػبُْ أُزِو٢
ٝرـ٤٤ش.)1("ٙ
٣زٛت ثشُٔبٕ اُ ٠إٔ اُخطبة اُؾغبع٣ ٞٛٝ ٢زخز ٖٓ ئه٘بع أُزِوٛ ٢ذكب أعبع٤ب،
٣جزؼذ ػٖ ًٓ ٚٗٞغشد كي سٓٞص ثٞاعطخ اُِـخ ُ ٌٕٞ٤اُل ْٜثَ ٣و ّٞػِ ٠اُلؼَ كٛ ٢زا أُزِو٢
٣ٝوزؼ ٚ٘ٓ ٢رأ٣ٝال ٓؾذدا ُِخطبة ٝثٜزا  ٌٕٞ٣اُؾغبط ٗبعؾب ٝاُخطبة ٗبعؼب ألٗ ٚرٌٖٔ ٖٓ
رـ٤٤ش ٝػؼ٤خ عبثوخ ُذ ٟأُزِو٣ٝ ،٢خِض ثشُٔبٕ كٛ ٢زا ًِ ٚاُٗ ٠ز٤غخ أعبع٤خ ٓلبدٛب إٔ
اُؼالهخ ث ٖ٤اُجبس ٝأُزِو٤ُ ٢غذ ٓؼطًٔ ٠ب  ٢ٛػِٝ ٖٓ ٚ٤عٜخ ٗظش عٌ٤ٗٞخ ثَ ٢ٛ
"موجه" ٣وٞد اُخطبة كٓ ًَ ٢شاؽِٓ ٞٛٝ ٚب ٣وزشة ًض٤شا كٗ ٢ظشٗب ٖٓ اُ٘ظش٣خ اُجالؿ٤خ
اُوذٔ٣خ ٝرؾذ٣ذا ٖٓ ؽذ٣ش اُوذآ ٠ػٖ خظبٍ اُخط٤ت أ ٝأُزٌِْ ػٔٓٞب ٝأط٘بف
أُخبؽجٓٝ ٖ٤وزؼ٤بد أُوبّ ؽذ٣ضب رشؼت ُٞ٤سد ًَ ٓب٣خض اُخط٤ت ٖٓ ٝعبئَ ٓغبػذح
ئثزذاءا ٖٓ ٤ٛئزٝ ٚاٗزٜب ًء ثضوبكز ٚأ ١اُؼ٘ظش أُغشؽٝ ٢ػ٘ظش اُشط٤ذ اُضوبك ٢أُز٘ٞع
أُؾ٤ؾ ثبُٔٞػٞع ٔٛٝب اُؼ٘ظشإ أٌُٔالٕ ُؼ٘ظش اُؼجبسح أ ٝاألعِٞة ٝػ٘ظش أُوبّ
ٝاألؽٞاٍ.

() 2

٘٣ 1ظش ،عبٓ٤خ اُذس٣ذ ،١اُؾغبط ك ٢اُشؼش اُؼشث ٢اُوذ،ْ٣ص .32
٘٣ 2ظش،عِِ٤خ ث٘ذ عؼ٤ذ ثٖ عِ ْ٤اُوبعٔ٤خ ،اُجؼذ اُؾغبع ٢ك ٢األػٔذح األدث٤خ (ٓغِخ دث ٢اُضوبك٤خ ٗٔٞرعب) ،ص.58،57
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ٗزأًذ ٖٓ إٔ أُزخبؽج٤ُ ٖ٤غٞا ػِ ٠دسعخ ٝاؽذح ثَ ٣ ْٛخزِل ٕٞك ٢اُزلٌ٤ش
أُؼشكٝ ٢اإلعزٔبػُ ،٢زا ٝعت اُزلبػَ ٝئهبٓخ اُظالد كٔ٤ب ث،ْٜ٘٤

" كوذ  ٌٕٞ٣أُشعَ

اٗغبٗب ٓشًضا ؽ ٍٞرار٣ٝ ،ٚؼزوذ إٔ ٓب  ٞٛثذٝٝ ٢ٜ٣اػؼ ثبُ٘غجخ ًُ ٞٛ ،ٚزُي ثبُ٘غجخ
ُِطشف ا٥خش،أ ٝإٔ ٓبٓ ٞٛوج٣ ٚ٘ٓ ٍٞؾظ ٠ثبُؼشٝسح ثشػ ٠اُطشف ا٥خش ،أ٣ ٝظَ ك٢
هٞهؼز ٚال ٣ش ٟع ٟٞعذساٜٗب اُذاخِ٤خ ٓٔب ٘ٔ٣ؼ ٖٓ ٚروذ٣ش ٝػغ أُغزٔغ ٝؽبعبرٞٓٝ ٚاهؼٚ
ٝروذ٣شاع٤ذا ؽٓ ٍٞب٣زْ اُؾٞاس ثشأٗ.)1(" ٚ
 ٖٓٝرُي كبُٔغزٔغ ٝعِ٤خ رٞاطَ ٝرشبسى ث ٖ٤أُزخبؽج. ٖ٤
٣ؾون اُخطبة اُؾغبع ٢ؿب٣زٓ ٝ ٚوج٤ُٞز ٚالثذ ٖٓ رٞاكش ك ٚ٤عِٔخ ٖٓ اُششٝؽ ٢ٛ
ثٔضبثخ ٓوٓٞبد اُز٘بؿْ اُؼشٝس ١ك ،ٚ٤صالصخ :
ـ اُوجLA RECEVABILITé :ٍٞ
ٌُ٣ ٢زْ اٗخشاؽ أُزِو ٢ك ٢اُؼبُْ اُز٣ ١شعٔ ٚاُخطبة ،كؼِ ٠اُجبس إٔ ٣ؼٖٔ أٝال
ػِٔ٤خ اُزِو ٢رارٜبٝ ،ال ٣زْ رُي ئال ئرا ٝعذ أُزِو ٢ك ٢اٌُالّ شٌال ٓوجٞال .
ـ ٓشبثٜخ اُؾو٤وخ :LA VAISEMBLENCE
ئٕ اُؼبُْ أُؼشٝع ك ٢اُخطبة ٘٣جـ ٢إٔ ٓ ٌٕٞ٣زظٞساٝ ،إٔ رٌ ٕٞأش٤بء ٙهبثِخ
ُِزؾذ٣ذٝ ،ػالهبرٓ ٚؾزِٔخ رطبثن ٓب ٣ؾِٔ ٚأُزِو ٖٓ ٢رظٞساد ؽ ٍٞاُٞاهغ ػِٓ ٠غزٟٞ
أٌُٖٔ ٝأُغزؾ.)2(َ٤

٘٣ 1ظش ،أدمحم ػشاث ،٢اُج٘٤خ اُؾغبع٤خ ك ٢هظخ ع٤ذٗب ٓٞع ٠ػِ ٚ٤اُغالّ ،ئششاف ػجذ اُخبُن سش٤ذٓ ،بعغز٤ش ك ٢اُِـخ
اُؼشث٤خ  ،2009،2008ص.22 ،21
 2اُغبثن،ثزظشف ،ص.23
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ـ اإلهشاس:ACCEPTABILIIE
اُـب٣بد ٝأُٞاػ٤غ ٝاُو ْ٤اُز٣ ٢شعٜٔب اُخطبة ٣ٝؼزٔذٛبُِٔ ٌٖٔ٣ ،زِو ٢رؾذ٣ذٛب
كٓ ٢وبّ أ ٍٝصْ ئهشاسٛب ٝاإلهزذاء ثٜب كٓ ٢وبّ صبٕ .
ـ ٝأخ٤شا كبٕ رؾو٤ن ٛذف اُؾغبط ٣شر ٖٜثٔذ ٟاإلئزالف اُضالصُِ ٢ؼِٔ٤خ اُزٞاطِ٤خ،
ار ٣غت:
 -1إٔ  ٌٕٞ٣اُخطبة اُؾغبعٓ ٢زغوب ٓ٘غغٔب هبئٔب ػِ ٠ؽغظ ٓزٔبعٌخ رذس٣غ٤ب ثـشع
اُزأص٤ش ٝاإله٘بع.
 - 2ػِ ٠أُشعَ إٔ  ٌٕٞ٣را ًلبءح ئثالؿ٤خ رٌٔ٘ ٖٓ ٚؽغٖ اإلٗزوبء ٝعالٓخ االخزجبس ُألُلبظ
ٝاألكٌبسًٝ ،زا اُزو٘٤بد اُز ٢رٌٔ٘ ٖٓ ٚاُزؼبَٓ ٓغ ٓخزِق أُزِو ٖ٤ػِ ٠ئخزالف ٓغز٣ٞبرْٜ
أُؼشك٤خ ٝاإلعزٔبػ٤خ.
 - 3إٔ ٔ٣زبص أُزِو ٢ثبػزجبس ٙاُؾبَٓ ُِخظبئض اُغٔبػ٤خ اٌُجش ٟاُز٣ ٢زوبؽغ كٜ٤ب اُغٞاد
األػظْ ثلٌش رأ٣ ٢ِ٣ٝإُ ِٚٛزوظٓ ٢وبطذ أُشعَ ثبػزجبس ٙأُغزٜذف ٖٓ أُٔبسعخ
اُؾغبع٤خ (. )1
٣ؾزَ أُزِو ٢ػ٘ظشا ٛبٓب ك ٢اُ٘ض اُوشآٗ،٢

كوذ ئٛزْ اُوشإٓ ثبُٔخبؽت ٓ٘ز ٗضُٚٝ

كغبءد ا٣٥بد ٝاػؾخ ُْ ،رخشط ػٖ ٗطبم اُؼوَ ٝاُؾٞاطٔٛٝ ،ب أُظذسإ اُِزإ ٣غزو٢
اإلٗغبٕ ٓؼبسكٓ ،ٚزٞعٜب ئُ ٚ٤ئُ ٠أهشة ٓذسى ُذ ٞٛٝ ٚ٣اُؼوَ ،داػ٤ب

ئ٣ب ٙثبُزؼوَ ٝاُزذثش

ٝاُزلٌشٝ ،رُي ٓبٗغذ ٙك ٢ا٣٥بد اُوش إٓ اٌُش ْ٣أكال ٣ؼوِ ، ٕٞأكال ٣زذثش. ٕٝ
عؼِذ اُجالؿخ ؽظب ُٜب ك ٢اُوشإٓ ٝرُي ُِٞظ٤لخ اُز ٢ششكذ ثٜب ك ٢ثِٞؽ ٗلظ أُزِو٢
ٝاُخؼٞع ُٜبٓ ،غزؼِٔخ آُ٤بد ٝٝعبئَ اه٘بػ٤خُ ،زُي ئسروذ ئُٓ ٠غز ٟٞػبٍ ك ٢اُوذسح ػِ٠
ئعزٔبُزٝ ٚاُزأص٤ش كٓ ،ٚ٤زغِؾخ ثأعِٞث ٖ٤اص٘ ، ٖ٤اإله٘بع ٝاإلٓزبع .

1

٘٣ظش ،أدمحم ػشاث ،٢اُج٘٤خ اُؾغبع٤خ ك ٢هظخ ع٤ذٗب ٓٞع" ٠ػِ ٚ٤اُغالّ" ،ص.22
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المبحث األول  :اآلليات البالغية واألساليب الحجاجية في سورة يوسف.
تمهيد :التعريف بسورة يوسف:
سورة مكية انفردت بالحديث عن قصة سيدنا يوسف –عليه السالم -بن
يعقوب ،وما القاه من أنواع البالء والشدائد وضروب المحن من إخوته واآلخرين ،في بيت
عزيز مصر ،وفي السجن بعد تآمر النسوة عليه حتى نجاه هللا تعالى من ذلك الضيق).(1
السور المفتتحة بحروف"ألر" ،عدد آياتها  111آية ،ترتيبها في القرآن ،12
الجزء  ،12والمتأمل في ذلك يرى أن رقم السورة والجزء الذي عين فيه يناظر عدد أبناء
يعقوب –عليه السالم ،-وقد ذكر إسم سيدنا يوسف 27مرة 25 ،في سورة يوسف ،ومرة
في األنعام وغافر(.)2
ـ سبب النزول:
روى الكثير من المفسرين سبب نزول هذه السورة ،ولعل من أهمها كون السورة
الكريمة ذكرت في سياقها أن هناك سائلين عن قصة يوسف تجيبهم هذه السورة" ولقد كان
في يوسف وإخوته آيات للسائلين" ( ،) 3وإن كان رواة أسباب النزول يميلون إلى كون
السائلين في اآلية عن قصة يوسف ،ومن هنا فإنهم يروون عدة أخبار وروايات عن بني
إسرائيل ،أنهم سألوا رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -عن قصة يوسف ،ففي الكشاف
للزمحشري ":أن يهود قالوا أن كبار المشركين سلوا محمدا لم انتقل آل يعقوب من الشام إلى
مصر وعن قصة يوسف" ،فنزلت السورة تروي هذه القصة ،كما سألوه عن رجل كان
ي.....ما خبره ومن يكون...؟ ،كما سألوه عن الكواكب
بالشام فارقه ولده فبكى عليه حتى عم َّ
التي وردت في السورة(....)4

 1ـ ينظر ،محمد علي الصابوني ،صفوة التفاسير ،دار الجيل ،بيروت،دـ ت المجلد الثاني ،ص.30
 2ـ ينظر ،أحمد نوفل ،سورة يوسف دراسة تحليلية ،دار الفرقان ،ط1،1409هـ1989،مـ ،عمان األردن ص .25 ،24
 3ـ سورة يوسف ،اآلية .7
 4ـ ينظر ،أحمد نوفل ،سورة يوسف دراسة تحليلية ،ص .33
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األرجح واألصح في ذلك أنها نزلت بعد سورة هود على الرسول صلى هللا عليه
وسلم ،في تلك الفترة العصيبة والحرجة من حياته ،حيث توالت الشدائد والنكبات عليه
وعلى المؤمنين ،وباألخص بعد أن فقد عليه السالم نصيريه ،زوجته خديجة ،وعمه أبو
طالب  ،الذي كان له خير نصير وخير معين وبوافتهما اشتد البالء واألذى على رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ،حتى عرف ذلك بعام الحزن(.)1
كلها روايات إن دلت فانها تدل على سبب نزولها ،حتى وان كانت بعض
الروايات ال تصح ،والمعمول عليه ما في النص القرآني من عموم أن في سورة آيات لكل
السائلين عن الحكمة والعبرة والفهم والصراط السوي والهدى.
الوسائل البالغية:
من أهم ماتميزت به هذه السورة من استعارة وطباق ،وهذا ما أضفى نوعا من
اإلمتاع والتأثير ،وهي حجاجية من حيث أنها تعبر عن الحجج بطريقة مركزة ،مع جعلها
أكثر تأثيرا وإصابة ،تضفي على النص إبداعا وإقناعا.
ويؤكد عبد القادر الجرجاني بفصل القول في المجاز ووظيفته الحجاجية ،فنحن
عندما نؤلف جملة فمن أجل أن نقول شيئا وأن نبني معنى ،فالمجاز ليس مجرد وسيلة
تزيينية إضافية ،بل هو مكون أساسي في بناء المعنى ،فالتشبيه والتمثيل واإلستعارة":
أصول كبيرة كان جل محاسن الكالم-إن لم نقل كلها -متفرغة عنها ،وراجعة إليها ،وكأنها
أقطاب تدور عليها المعاني في متصرفاتها وأقطار تحيط بها من جهاتها"(.)2
وعليه فالمجاز يؤدي وظيفة إخبارية ،نستطيع إثباتها أو نفيها ،ومادامت كذلك
فهي تؤدي وظيفة حجاجية.

 -1السابق ،أحمد نوفل ،دراسة تحليلية،ص .34
 -2ينظر ،عبد القاهر الجرجاني ،أسرار البالغة ،شرح محمد عبد المنعم الخفاجي وعبد العزيز شرف ،دار الجيل
بيروت ،ط،1991 /1،1411ص.26
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أول اـ علم البيان:

ـ لغة :هو الكشف  ،أي هو اسم لكل شيء كشف لك بيان المعنى ،واإليضاح والظهور.
ـ اصطالحا :هو أصول قواعد يعرف بها إيراد المعنى الواحد ،بطرق مختلفة بعضها عن
بعض ،في وضوح الداللة ،العقلية على نفس ذلك المعنى"(.)1
ـ المـجـاز:
يعرفه السيد الهاشمي" :هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطالح
التخاطب لعالقة مع قرينة مانعة إرادة المعنى الوضعي" وهونوعان:
 1ـ المجاز اللغوي :وهو ال يهتم إال بالكلمة المفردة اقتضتها اللغة دون غيرها ،وهي ال
ترقى إلى النوع الثاني.
2ـ المجاز العقلي :كما عرفه األستاذ السيد الهاشمي  ":الكالم المستعمل قصدا في غير
معناها األصلي لمالحظة عالقة غير المشابهة مع قرينة دالة على عدم إرادة المعنى
الوضعي".
وقيل" :هو إسناد الفعل أو ما في معناه من إسم الفاعل ،أو إسم المفعول أو مصدر
إ لى غير ماهو له ،في الظاهر من المتكلم لعالقة ،مع قرينه تمنع من أن يكون اإلسناد إلى
ماهو له" (.)2
ـ المجاز المرسل في السورة:
قوله تعالى":واسأل القرية التي كنا فيها والعيرالتي أقبلنا فيها وا ًّن
لصادقون"( ،)3وهنا مجاز مرسل ،والمقصود منه إسأل أهل القرية التي كنا فيها وهي
مصر ،وإسأل أ صحاب العير الذين كانوا معنا لجلب الطعام ،وهذا المجاز مبالغ فيه إلزالة
التهمة عليهم ،ألنه كانوا مشكوكين فيهم ،وذلك بسبب ما وقع ليوسف –عليه السالم،-
صادقون" فيما أخبرناك به عن السرقة(.)4
عالقته محلية ،مؤكدين قولهم بـ":وإنا ل َّ

 - 1ينظر السيد الهاشمي ،جواهر البالغة ، ،دار الفكر ،بيروت لبنان ،ط،1،1992ص.244
 - 2ينظر ،السابق ،ص .253
 - 3سورة يوسف ،اآلية.82
 - 4ينطر وهبة زحيلي ،التفسير المنيرفي العقيدة والشريعة والمنهج ،دار الفكر المعاصر ،بيروت ،دمشق ،ط،1
1998/1418مـ ،ج ،13ص .44
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وهذا مجاز تضمن حجة اإلخوة التأثير وإقناع األب "يعقوب عليه السالم" ،ببراءتهم من
تهمة السرقة.
ـ المجاز العقلي:
ومثال ذلك" :وجاؤوا على قميصه بدم كذب"( .)1أي مكذوب فيه ،ألن الكذب من
صفات األقوال ال األجسام ،وهو دم مكذوب أي :دم أحد مواشيهم ،وجاءت بصيغة المجاز
العقلي إليضاح مدى إفتراء وغش وكذب األبناء على أبيهم(.)2
وبهذا لو جاءت اآلية على الحقيقة أي :القصد المراد  ،لماأعطتنا داللة عميقة،
كما جاءت على صيغة المجاز.
ـ الكـنـايـة:
يعرفونه بأنه :لفظ أريد به غير معناه الذي وضع له ،مع جواز إرادة المعنى
األصلي لعدم وجود قرينة مانعة من إرادته"(.)3
عرفها الجرجاني ،بقوله" :أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فال يذكره باللفظ
الموضوع له في اللغة ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود ،فيومئ به إليه
ويجعله دليال عليه") ،(4ومثال ذلك قوله تعالى " :اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم
وجه أبيكم ونكونوا من بعده قوما صالحين"(.)5
والكناية في "يخلوا لكم وجه أبيكم" كناية عن خلوص المحبته لهم ،ويكون المراد
يخل وجه أبيهم "إقباله عليهم واصطفاؤهم بالمحبة" ،وال يتأتى هذا إال بإقباله بوجهه عليهم،
وإقبال ـ يعقوب عليه السالم ـ بوجهه على أبنائه إخوة يوسف الزم لخلوص المحبة لهم،
واشتغاله بهم،والهشاشة لهم ،فيتوصل عن طريق الالزم وهو إقبال بالوجه عليهم إلى

 -1سورة يوسف ،اآلية .18
 -2جالل الدين عبد الرحمان السيوطي ،االتقان في علوم القرآن،مؤسسة الرسالة ناشرون ،بيروت لبنان ،ط11429هـ،
،2007ص .498
 -3الكناية وبالغتهاhttp:/www.onefd. edu .dz
 -4طاهر القحطاني ،المعاني الثواني عند عبد القاهر الجرجاني من خالل :الكناية واإلستعارة والتمثيل ،مجلة كلية
االنسانيات والعلوم االجتماعية العدد 23،2000مـ ،ص.450
 - 5سورة يوسف ،اآلية .09
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الملزوم وهو خلوص المحبة ،والوصول من خلوص الوجه الى نيل الرعاية واإلهتمام
الخاص بكم دون يوسف ،ففيه إنتقال من الالزم الى

()1
الملزوم.

ونمثل هذه الكناية على النحو الحجاجي التالي:
النتيجة

مقدمة

يخل وجه أبيكم

اقتلو يوسف

وكأن ذريعتهم لقتل يوسف توصل الى هدف واحد ،وهو خلوص وصفاء حب
يعقوب –عليه السالم -واقباله عليهم ،وهذا ماهي اال حجة لإلقتناع بقتل أخيهم.
و قوله تعالى:

"قالوا يا أبانا مالك ال تأمنا على يوسف وإنا له

()2
لناصحون"

والكناية في

قوله تعالى" :وإنا له لناصحون" :كناية عن الشفقة والحنان وزيادة ،فنحن ال نحافظ عليه
فحسب ،بل سيكون محل رعايتنا وعطفنا ،فالنصح مرحلة فوق اإلشفاق والحب ،بل فيها
معنى الحنان والعطف والرحمة وزيادة ،ناصح وشفيق " وإنا له

()3
لناصحون"

المقدمة

النتيجة

مالك ال تأمنا على يوسف

وإنا له لناصحون

فإن إجماعهم على التفرقة بين يوسف وأبيه جعلهم يزينون لسيدنا يعقوب –عليه السالم-
قولهم بأن يستأمنهم عليه.
التـشـبـيـه:
لون من ألوان التعبير األنيق تعمد إليه النفوس بالفطرة وهو من الصور البيانية التي
ال تختص بجنس واللغة ألنه من الخصائص اإلنسانية.

 - 1عمر محمد عمر باحاذق ،الداللة اإلعجازية في رحاب سورة يوسف عليه السالم ،دار المأمون للتراث ،ط،1
1417هـ1997،مـ ،دمشق،ص .75،74
 - 2سورة يوسف ،اآلية .11
 - 3السابق ،ص .75
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التشبيه عند إبن أثير في كتابه المثل السائر" أن يثبت للمشبه حكم من أحكام المشبه
به".
وعند السكاكي في كتابه مفتاح العلوم ":وصف الشيء بمشاركته المشبه به في أمر"(،)1
ومثال ذلك في قوله تعالى":فلما رأينه أكبرنه وقطع َّن أيديه َّن وقلن حاش ِل أن يكون هذا
بشرا إ َّن هذا إال ملك كريم"(. )2
والتشبيه هنا تشبيه بليغ ،يكمن في قوله تعالى ":إ َّن هذا إال ملك كريم" ،هذا
ماقالته النسوة األربعة إذا صحت األقوال وهن :زوجة الحاجب ،وزوجة الساقي ،وزوجة
الخباز ،وزوجة السجان ،لما رأينه أكبرنه وشبهنه بالمالئكة ،فإن هذا الجمال الفائق والحسن
الرائع مما اليكاد يوجد في البشر ،فجمال يوسف وروعته نفين عنه البشرية لغرابة جماله
وروعة حسنه(.)3
األقرب عن الرازي":أن النسوة لما رأين عليه هيبة النبوة والرسالة وعالمة التطهر
والعفة ،نفين عنه آثار الشهوة البشرية والصفات اإلنسانية ،وأثبتن له طهر المالئكة''(.)4
التشبيه في القرآن يعد من أهم الطرق الحجاجية ،إلقناع المتلقي وإستمالته ،ويمكن أن
نعبرعلى ذلك بـالسلم الحجاجي التالي:
امتالكه ـ عليه السالم ـ الجمال والكمال المالئكي
ــ إن هذا اال ملك كريم
ــ الحسن المالئكي

 -1علوم البالغة.http:/www.onefd. edu .dz،
 - 2سورة يوسف ،اآلية .31
 - 3ينظر،الصابوني ،صفوة التفاسير ،ج ،12ص.46
 -4الرازي فخر الدين،التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ،دار الفكر للطباعة والنشر ،بيروت لبنان ،ط،1
1401هـ1981،مـ،ج،18ص .129
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وقوله تعالى":ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم
وإسحاق إ َّن ربك عليم

()1
حكيم".

والتشبيه هنا" :كما أتمها على أبويك" ،روى البخاري وأحمد أن النبي –صلى هللا
عليه وسلم -قال ":الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم :يوسف إبن يعقوب بن إسحاق
بن إبراهيم"  ،وهذا التشبيه إثبات من هللا عز وجل على أنه أتم نعمة النبوة على يوسف
وجده إسحاق وجد أبيه إبراهيم ،وخصهم بالشرف" ،ألنه سبحانه وتعالى عليم بخلقه ،وبمن
يستحق االجتباء واالصطفاء فهو أعلم حيث يجعل رسالته ،حكيم في صنعه وتدبيره ،بفعل
األشياء كما ينبغي"(.)2
والتشبيه القرآني من أهم وسائل الحجاج في اإلقناع فهو يوصل الفكرة بصورة
واضحة جلية خالية من الشوائب ،و يدرك المخاطب المقصود من خالل معرفة العالقة بين
المشبه والمشبه به.
ـ اإلستـعـارة:
يعرف عبد القادر الجرجاني اإلستعارة على أنها ":إعلم أن االستعارة في الجملة أن
يكون للفظ أصال في الوضع اللغوي معروفا تدل على أنه اختص به حين وضع ،ثم يستعمله
الشاعر أو غير الشاعر في ذلك األصل وينقله اليه نقال غير الزم ،فيكون هناك

()3
كالعاريه"

أو هي :هي مجاز لغوي عالقته المشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى
المجازي ،أو هي تشبيه سكت عن أحد طرفيه ،وذكر فيه الطرف اآلخر ،فالمتكلم يستعير
لفظ المشبه ليستعمله للداللة على المشبه ثم يرجعه إلى مجاله األصلي( ،)4ومثال ذلك في

 - 1سورة يوسف ،اآلية .08
 - 2دحمان حياة ،تجليات الحجاج في القرآن الكريم ،ص .143
 - 3هبد القادر الجرجاني ،أسرار البالغة ،ط ،2ص.27
 -4األزهر الزناد ،دروس في البالغة العربية- ،نحو رؤية جديدة ،-المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط،1
 ،1992ص.59
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قوله تعالى":إذ قال يوسف ألبيه ياأبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم
لي ساجدين" (.)1
إذ شبهت النجوم والشمس والقمر بقوم مصلين ،وحذف المشبه به ورمز له بشيء
من لوازمه ،وهو" السجود" ،ثم أضيف الزم المشبه به للمشبه على سبيل االستعارة المكنية،
والقرينة الدالة على اإلستعمال المجازي في اإلستعارة هي قرينة)السجود( ،وهي قرينة
تخييلية ،إذ كيف يتصور السجود من الكواكب والشمس والقمر إال على باب التخييل ،ثم
القرينة األخرى وهي جمعهم جمع العقالء بالضمير (هم) قرينة أخرى ،والضمير) هم (
ترشيح ،والترشيح ذكر الزم من لوازم المشبه به(.)2
"رأيتهم لي ساجدين" والسجود هنا اإلنحناء الذي سببه الخضوع أو المبالغة في
التعظيم(.)3
ويمكن التمثيل له بالمسار الحجاجي التالي:
علو شأنه عليه السالم ورفعة مقامه مستقبال
سجود العقالء له
"إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين"
السجود داللة االحترام والتعظيم .
وهناك وجه آخر يجعلها إستعارة تصريحية :ويكون الكالم ،شبه الخنوع
والخضوع بالسجود ،ثم اشتق من السجود ساجد يمعنى خاضع على سبيل اإلستعارة
التصريحية ،ألنه صرح بلفظ المشبه به " السجود" وتبعية ألنها جرت في المشتقات(. )4

 - 1سورة يوسف ،اآلية.04
 - 2عمر باحذق ،الداللة اإلعجازية في رحاب سورة يوسف ،ص.74
 - 3ينظر ،محمد رشيد رضا ،تفسير سورة يوسف عليه السالم ،صاحب المنار ،1935 ،1865مكتبة الوفاء ،دار المنار،
ط ،1ص.19
 - 4عمر محمد عمر باحاذق،الداللة اإلعجازية في رحاب سورة يوسف عليه السالم ،ص.74
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"فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليه َّن واعتدت له َّن متكأ وآتت ك َّل

واحدة منه َّن سكينا وقالت اخرج عليه َّن فلما رأينَّه أكبرنه وقطع َّن أيديه َّن"( ،)1واإلستعارة في
قوله تعالى" :قطع َّن أيديه َّن" ،حيث استعارة لفظ القطع للجرح -جرحن أيديهن ،-فقد جرحن
أيديهن بالسكاكين ،ولم يشعرن باأللم لشغل قلوبهن بيوسف ،ودهشتهن من جماله الرائع،
وذلك مايفعله المعجب بالشيء الغريب والمثير(.)2
إذن :أريد بالقطع الجرح ،أطلق عليه القطع مجازا للمبالغة في شدته ،حتى كأنه
قطع قطعة من لحم اليد ،فهذه االستعارة – بما هي عليه من مبالغة – تجعل المتلقي يتصور
موقف اندهاش النسوة حين رأين يوسف ،فتقطيع األيدي دون شعور دليل على اإلنبهار
والدهشة ،والمجازهنا فيه من الحجة ما يثبت ويقنع بأن يوسف في غاية الجمال والحسن
والكمال "،فهو حقيق بأن يحب لجماله وكماله"(.)3
وعليه فلإلستعارة دور هام و مكون أساسي في بلورة وتأييد الخطاب الحجاجي في
القرآن ،فهو ال يعد مجرد أسلوب راق ،وانما وسيلة اقناع وتفاعل وإبهار المتلقي والتأثير
فيه.
ثانيااـ علم البديع:
ـ لغة :الطريف والعجيب والجديد المخترع ال على مثال سابق وال احتذاء متقدم.
ـ اصطالحا :علم يعرف به الوجوه والمزايا التي تكسب الكالم حسنا وقبوال بعد رعاية
المطابقة لمقتضى الحال التي يورد فيها ،ووضوح الداللة(.)4
وتنقسم المحسنات البديعية الى :محسن بديعي لفظي،وآخر معنوي...
أـ المحسنات اللفظية":هو مارجعت وجوه تحسينه إلى اللفظ دون معنى ،فال يبقى الشكل إذا
تغير اللفظ" .

 - 1سورة يوسف ،اآلية.31
 - 2وهبة الزحيلي ،التفسير المنير ،ص .251
 - 3دحمان حياة ،تجليات الحجاج ي القرآن الكريم ،سورة يوسف أنموذج،ص .145
. http://elbassair.net/bouhouth/d1emsec/06tibakmok.pdf- 4
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عرفه السيد الهاشمي بأنه ":تشابه اللفظتين في النطق وإختالفهما في

المعنى" ،ومثال ذلك في قوله تعالى" :وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال
انَّك اليوم لدينا مكين

()1
أمين"

والجناس هنا  :بين مكين وأمين ،احتوت على كل منها على معنى مختلف في نسق
اآلية الكريمة وهو كما قال تعالى" :فلما كلمه" ،أي عندما ( كلم الملك يوسف ،وعرف
براءته وعظم أمانته قال له :إنك يا يوسف" ،لدينا مكين أمين  :أي متمكن مما أردت
وأعرض لك من حاجة قبلنا  ،لرفعة مكانك  ،لدينا "أمين" ،أؤتمنت عليه من

()2
شيء).

مثال ثاني :قال تعالى" :وتولى عنهم وقال يا أسفي على يوسف"( ،)3وهنا جناس
ناقص :أسفي ،يوسف ،وسمي كذلك لعدم تطابق اللفظتين في النطق ،وقد زاده جماال
وحالوة وأكساه رونقا وبهاءا ،فكانت كل هذه الخصائص اللفظية بعد مطابقة الكالم الذي
يحمل الجناس لمقتضى الحال ،ألن األسف يعني الحزن الشديد وهذا المعنى ما يطابق حال
يعقوب عليه السالم تماما ،فلو استبدلنا لفظتا الجناس إلختلف التنغيم أوال ثم انحرف المعنى
ثانيا(.)4
 – 2السجع:
يعرفه أحمد الهاشمي بأنه":هو توافق الفاصلتين في الحرف األخير ،وأفضله ما
"(.)5
تساوت فقره
وأما السجع في قوله أحمد مطلوب " تواطؤ الفواصل في الكالم المنثور على حرف
واحد ،والسجع من أوصاف البالغة في موضعه وعند سماحة القول فيه وأن يكون في
بعض الكالم الجميعه ،فإنه في الكالم كمثل القافية في الشعر ،وإن كانت القافية غير
مستغنى عنها في الشعر القديم والسجع مستغنى عنه(.)6

 - 1سورة يوسف ،اآلية.54
 - 2جاسم غالي الرومي المالكي ،الجناس الصوتي وأثره في سورة يوسف عليه السالم ،جامعة البصرة –مركز دراسات
الخليج العربي  ،مجلة البصرة /العدد  45لسنة ،2008ص .44
 - 3سورة يوسف ،اآلية.84
 - 4عزوز سطوف ،بالغة مقام القص القرآني سورة يوسف انموذج،ص .137
 -5أحمد الهاشمي ،جواهر البالغة ،ص .326
 -6أحمد مطلوب ،فنون بالغية البيان –البديع ،دار البحوث العلمية الكويت1975 ،مـ ،ط ،1ص.244
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ومثال ذلك في قوله تعالى " :قالوا يا أبانا ال تأ َّمنا على يوسف وإنا له
لناصحون ،أرسله معنا غدا يلعب ويرتع وإنا له لحافظون ،قال إنني ليحزنني أن تذهبوا به
وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه

()1
لغافلون"

فتوافق الفواصل في كل آية جعل لها ،نغما موسيقيا تطرب اليه األذن ،كما يؤدي
الى حركة ذهنية تثير اإلنتباه عن طريق االختالف في المعنى ،ويزداد الجناس جماال اذ
إبتعد عن التكلف.
ب  -المحسنات المعنوية:
تعريفها" :هو الذي وجبت فيه رعاية المعنى دون اللفظ فيبقى مع تغير األلفاظ" ،وفي
مصطلح البالغة المحسنات المعنوية هي التي تكون التحسين بها راجعا إلى اللفظ أصالة
وإن حسنت المعنى أحيانا تبعا لكنه غير مقصود ،لذلك أن المحسنات المعنوية هي ما قصد
بها تحسين المعنى أوال ،وإن تبعه تحسين

()2
اللفظية.

 1ـ الطباق:
"هو الجمع بين الشيء وضده في الكالم"( ،)3وبتعبير آخر هو ":الجمع بين الشيء
وضده في جزء من األجزاء الرسالة أو الخطبة أوبيت من بيوت الشعر"(.)4
قال تعالى" :وقال للذي ظ َّن أنه ناج منهما أذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث
في السجن بضع سنين "(.)5
والطباق في قوله تعالى أذكرني ،فأنساه ،فهما كلمتان متضادتان في المعنى وهذا ما
أكسبهما قوة وجزالة ،فظهر لنا مدى األسى الذي شعر به يوسف عليه السالم عندما علم أن
الذي عول عليه أن يذكر له مظلمته عند الملك نساه،وشتان بين الوضعيتين الذكر والنسيان.

 - 1سورة يوسف ،اآلية11الى .13
http://media.tafsir.net/ar/books//6926.pdf - 2

.
- 3تعريف بعض المصطلحات األدبية.http://myschool.co.il/upload/upload/2011/3/05032011 ،
- 4أبو الهالل العسكري ،كتاب الصناعتين،ص .316
 - 5سورة يوسف،اآلية .42
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وفي قوله تعالى":وقال الملك إني رأيت سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع
سنبالت خضر وأخرى يابسات"( ،)1والطباق هنا في المعاني المتضادة :سمان وعجاف،
خضر ويابسات.
وعليه فحجاجية الطباق هنا تتجلى في إثبات قدرة يوسف –عليه السالم-على
تفسير وتأويل هذه الرموز الغامضة(عجاف ،سمان/خضر ،يابسات)في منام الملك ،وهي
من وحي هللا وإلهامه ،وتلك معجزة تدل على صدق نبوة سيدنا يوسف -عليه

()2
السالم.-

 2ـ المقابلة:
عرفها السكاكي" :المقابلة بأن تجمع بين شيئين فأكثر ،وتقابل باألضداد ،ثم إذا شرط
هنا شرطت هناك ضده" ،والخطيب القزويني :هي أن يؤتى بمعنين متوافقين ،أو أكثر ،ثم
بما يقابل ذلك على الترتيب"( ،)3وذلك في قوله تعالى ":يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون
(.)4

خير أم اِل الواحد القهار"

والمقابلة هنا تكمن في تقابل أجزاء العبارة الثانية" ،أأرباب" تقابل "هللا"
و"متفرقون" تقابل "الواحد".
صرح العالمة صفي الدين الحلي :بأن محاسن البديع يعرف بها كما يعرف
بغيرها من ألوان المعاني والبيان ومسائلهما ،وجه إعجاز القرآن الكريم ،وذلك في قوله" :ال
سبيل إلى فهم القرآن الكريم ومعرفة حقائقه ،إال بمعرفة علم البالغة وتوابعها من محاسن
البديع ،اللتين بهما يعرف وجه إعجاز القرآن وصحة نبوة محمد بالدليل والبرهان"(.)5
فالبديع له دور في إبراز الفروق بين المتضادين ،وهو ال يقل شأنا ومنزلة عن علم
البيان ،وهو سر إعجاز القرآن الكريم عظمته.

 - 1سورة يوسف اآلية.46
 - 2وهبة الزحيلي ،التفسير المنير ،ص.279
 - 3منتدى اللغة العربية والبالغة.http://www.sunnti.com/vb/showthread.php?t=14313 ،
 - 4سورة يوسف،اآلية.39
 - 5المكتبة الشاملة ،البالغة ،البيان والبديعhttp://shamela.ws/browse.php/book-11200/page- ،
15303#page57
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ثالثا ا -علم المعاني:

وهو العلم الذي يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال ،وهو
أصول وقواعد يعرف بها أحوال الكالم العربي التي يكون مطابقا لمقاضى الحال ،بحيث
يكون وفق الغرض الذي سيق له.
وذكاء المخاطب حال يقتضي إيجاز القول ،فإذا أوجزت في خطابه كان كالمك
مطابقا لمقتضى الحال ،وغباوته حال تقتضي اإلطناب واإلطالة ،فإذا جاء كالمك في
مخاطبته مطنبا :فهو مطابق لمقتضى الحال ،ويكون كالمك في الحالتين بليغا ،ولو أنك
عكست لنفت من كالمك صفة البالغة(.)1
ويعرفه السكاكي" :إعلم أن علم المعاني هو تتبع تراكيب الكالم في اإلفادة ،وما
يتصل بها من اإلستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليها من الخطئ في تطبيق الكالم على
ما يقتضي الحال ذكره ،وأعني بتركيب الكالم الصادرة عمن له فضل التمييز ومعرفة وهو
تركيب البلغاء ال الصادرة عمن سواهم لنزولهما في صناعة منزلة األصوات حيوانات
تصدر عن محالها بحسب ما إتفق"(.)2
1ـ الخبر:
كالم يحتمل الصدق أو الكذب لذاته بقطع النظر عن خصوص قائله ،ويتحقق مدلوله
في الواقع بدون النطق به ،والخبر عند البالغيين "ما يصح أن يقال لقائله أنه صادق فيه أو
كاذب ،فإن كان الكالم مطابقا للواقع كان قائله صادقا ،وإن كان غير مطابق له كان قائله
() 3

كاذبا.

 - 1علي بن نايف الشحود ،الخالصة في علوم البالغة .http://www.shamela.ws

- 2السكاكي ،مفتاح العلوم،ص .247،248
 - 3عتيق عبد العزيز ،علم المعاني والبيان والبديع ،ص.43
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ومن أمثلة هذا الخبر:

في قوله تعالى":إذ قال يوسف ألبيه يا أبت إني رأيت أحد عشركوكبا والشمس
والقمر رأيتهم لي ساجدين"( ،)1فساق هللا تعالى في هذه اآلية خبرا لمحمد -صلى هللا عليه
وسلم -يتمثل في رؤيا رآها يوسف عليه السالم ،وقلنا أن غرض الخبر في هذه اآلية هو
فائدة الخبر ألن محمد صلى هللا عليه وسلم ،لم يطلع من قبل على رؤيا يوسف عليه السالم،
ولم يعلمها من أي طريق( ،)2وما يؤيد هذا القول تعالى في اآلية التي سبقتها":وإن كنت من
قبل لمن الغافلين"(.)3
وهنا المخاطب غير مباشر ،أما عن المخاطب المباشر وهو أبو يوسف عليهما السالم
فنفس الغرض يفيد هذا الخبر ،ألن يعقوب عليه السالم كان جاهال برؤيا يوسف ألنها رؤيا
خاصة باألحالم.
2ـ اإلنشاء  - :لغة :اإليجاد.
إصطالحا :ماال يحتمل صدقا وال كذبا ،كاألمر والنهي واإلستفهام والتمني والنداء وغيرها،فإنك إذا قلت :اللهم أرحمني ال يصح أن يقال لك :صادق أوكاذب ،نعم يصح ذلك بالنسبة
إلى خبر الضمني المستفاد من الكالم ،وهو أنك طالب

(4).
للمغفرة

وينقسم إلى:
اإلنشاء غير الطلبي ":هو ما ال يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب ويكون بصيغالمدح والذم ،وصيغ العقود والقسم والتعجب والرجاء ،وكذا رب ولعل ،وكم الخبرية ".
ـ اإلنشاء الطلبي" :هو الذي يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب ،حسب اعتقاد المتكلم
وهو المبحوث عنه في علم المعاني ،لما فيه من اللطائف البالغية"(. )5

 - 1سورة يوسف ،اآلية .04
 2ـ عزوز سطوف ،بالغة مقام القص القرآني سورة يوسف أنموذج ،ص.111
 3ـ سورة يوسف ،اآلية .03
 - 4اإلنشاء ،تعريف اإلنشاء ،أقسام اإلنشاء.http://forum.al-rsalah.com/t68293.html ،
 -5السابق ،أحمد الهاشمي،جواهر البالغة،ص .62
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وهو خمسة أقسام ،نذكر منها:
1ـ األمر:

اللغة :األمر الشأن وجمعه أمور ،ومصدره أمرته اذا كلفته أن يفعل شيئا ،وهو لفظ
عام لألفعال واألقوال كلها( ،)1وعلى ذلك قوله تعالى" ،إليه ترجع األمور"(.)2
اصطالحا :تحدث عنه البالغيين  ،قال السكاكي ":لألمر حرف واحد وهو الم الجزم في
قولك :ليفعل ،وصيغ مخصوصة في علم الصرف ،وعدة أسماء ذكرت في علم

()3
النحو"

القزويني ":فلم يخرج عما قاله السكاكي ،بقوله" واألظهر أن صيغته المقترنة بالالم نحو،
ليحضر زيد وغيرها ،نحو أكرم عمرا ورويدا بكرا ،موضوعة لطلب الفعل استعالءا،
ليتبادر الذهن عند سماعها الى ذلك ،وتوقف ما سواه على القرينة ").(4
والمثال ذلك:
قوله تعالى" :وقال الذي اشتراه من مصر إلمرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو
نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في األرض ولنعلمه من تأويل األحاديث واِل غالب على
أمره ولكن أكثر النَّاس ال يعلمون"( ،)5خاطب زوجته بأسلوب أمر حقيقي يستدعي الوجوب
بأن تجعل إقامته عندها كريمة ،أي كاملة في نوعها ،وأراد أن يجعل اإلحسان إليه سببا في
إجتالب محبته إياهما ،ونصحه لما ينفعهما ،أو ليتخذانه ولدا فيبر بهما (.)6
وقال تعالى ":وراودته التي هي في بيتها عن نفسه وغلقت األبواب وقالت هيت لك قال
ي إنه ال يفلح الظالمون"(.)7
معاذ اِل إنه ربي أحسن مثوا َّ

 - 1أ بو قاسم حسين بن محمد ،المعروف بالراغب األصفهاني ،المفردات في غريب القرآن ،تح نزار مصطفى الباز ،
ج ،1مكتبة نزار مصطفى الباز،ص .30
 - 2سورة هود ،اآلية.123
 - 3السكاكي ،مفتاح العلوم،تح نعيم زرزور ،دار الكتب العلمية-بيروت – لبنان ،ط1،1403هـ 1983مـ ،ص.318
- 4الخطيب القزويني ،االيضاح في علوم البالغة ،تح محمد عبد المنعم خفاجي ،ص.241
 - 5سورة يوسف ،اآلية .21
 - 6أحمد فتحي رمضان ،اسلوب االمر في سورة يوسف عليه السالم ،آداب الرافدين العدد1432 ،60هـ2011،مـ،
ص.09
 - 7سورة يوسف ،اآلية.23
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ورد إسم فعل مرة واحدة في هذه اآلية الكريمة بلفظت"هيت" قال الكسائي والفراء
أنها لغة حورانية وقعت على أهل الحجاز ،فتكلموا بها ومعناها"تعال" أو "أسرع"وإن
وردت فيها كلمات مختلفة فالمعنى ال يخرج عن اإلقبال والحث على الفعل(.)1
2ـ اإلستفهام":هو طلب العلم بالشيء لم يكن معلوما من قبل"(.)2
وأدواته  :الهمزة ،وهل ،وما ،ومتى ،وأيان ،وكيف ،وأين ،وكم ،وأي ،ومثال ذلك في قوله
تعالى " :يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون أم اِل الواحد القهار"(.)3
وهنا قدم يوسف -عليه السالم -دعوة الى توحيد خالص القائم على اإلعتراف بإاله
واحد ورب واحد ،وأبطل تعدد اآللهة ،وهذا هو مبدأ األنبياء في الدعوة يحبطون عبادة
األوثان ،ويقيمون األدلة العقلية على وجود هللا ووحدانيته(.)4
فخرج هذا اإلستفهام عن غرضه األصلي وهو طلب العلم الى غرض "التقرير" ألن
يوسف –عليه السالم -يعتقد اعتقادا جازما بأن هناك ربا واحدا ،فأراد بسؤاله لصاحبي
السجن تقرير هذه الحقيقة التي يعتقدها(.)5
-3النداء:
"طلب المتكلم إقبال المخاطب عليه بحرف نائب مناب :أنادي المنقول من
الخبر إلى اإلنشاء"( ،)6قال المخزومي" :النداء تنبيه المنادى وحمله على اإللتفات ،ويعبر
عن هذا المعنى أدوات استعملت لهذا الغرض"(.)7
ومثال ذلك في قوله تعالى" :يا بشرى هذا غالم"( )8معنى(النداء) فيما ال يعقل تنبيه
المخاطب وتوكيد القصة ،فإذا قلت :يا عجبا ،فكأنك قلت/ :أعجبوا ،وفي اآلية كأنه
قال:أبشروا  ،وقوله تعالى":إذ قال يوسف ألبيه يا أبت إني رأيت أحد عشرة كوكبا والشمس

 -1السابق،حمد فتحي رمضان ،أسلوب األمر،ص.13
 -2السابق ،احمد الهاشمي ،جزاهر البالغة ،ص .71
 - 3سورة يوسف ،اآلية.39
 -4السابق ،وهبة الزحيلي ،التفسير المنير ،ص.265
 - 5السابق،عزوز سطوف،بالغة سورة يوسف،ص.39
 - 6السابق،أحمد الهاشمي ،أسرار البالغة ،ص.88
 - 7مهدي المخزومي ،في النحو العربي تقد وتوجيه ،دار الرائد العربي ،بيروت لبنان ،ط1986 ،2مـ،ص.301
- 8سورة يوسف،اآلية.19
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والقمر رأيتهم لي ساجدين"( )1فنادى يوسف عليه السالم أباه ليخبره برؤياه التي رآها في
منامه ،وإستعمل المنادى حرف نداء البعيد بالرغم من قرب المنادى منه وذلك ألمرين،
األول :لعلو شأن المنادى عند المنادى ،وهذا ظاهر هنا ألن اإلبن ينادي أباه فيجب أن يوقره
ويحترمه ويبره فيراعي حقوق األبوة فيه (.)2
ـ المبحث الثاني:

األدوات اللغوية في سورة يوسف:

هي األدوات التي تقيم العالقات بين الحجج والنتائج ،أي أنها تعين المتكلم على
تقديم حججه في صورة تناسب المقام أو السياق الذي هو فيه ،وتصله إلى غرضه من طرح
الخطاب على ذلك المتلقي(.)3
وتعد الوسائل واألدوات اللغوية في كل خطاب ،وفي الخطاب القرآني بالخصوص ،من
الوسائل الحجاجية األفضل لتحقيق اإلقناع والتصديق بما جاء فيه.ويمكن رصد أهم هذه
األدوات اللغوية فيما يلي:
-1الروابط الحجاجية :

تضطلع بعض األدوات اللغوية بدور حجاجي ،يتمثل في "الربط

بين قضيتين وترتيب درجاتها بوصف هذه القضايا حججا في الخطاب" ،من بينها (لكن،
بل،حتى ،إذن ،ألن ،بما ،أن ، )....وتقوم بالربط بين قولين فأكثر ،ضمن هدف إقناعي
واحد ،ولكل رابط سمة حجاجية نضبطها أثناء اإلستعمال(.)4
لكن:
حرف مشبه بالفعل ،من أخوات ) إن(  ،يدخل على الجملة اإلسمية ،فينصب المبتدأ
ويصبح إسما له ،ويرفع الخبر ويكون خبرا له ،وتفيد) لكن ( معنى االستدراك ،وهو" تعقيب
الكالم برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه(.)5

 - 1سورة يوسف ،اآلية.04
 - 2السابق ،عزوز سطوف،بالغة سورة يوسف،ص.119
 - 3السابق،بتصرف ،عبد الهادي بن ظافر الشهري ،استراتيجية الخطاب  ،ص .477
 - 4السابق ،بتصرف،ص.508
 - 5جمال الدين بن يوسف ين هشام األنصاري ،شرح قطر الندى وبل صدى ،تح محي الدين عبد الحميد ،الشركة
المتحدة للتوزيع ،القاهرة ،مصر ،ط11،1983مـ،ص.148
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هي أداة حجاجية تربط بين قولين متفاوتين في القوة ،وهي تفيد اإلستدراك ،وهو
"تعقيب الكالم بإزالة بعض الخواطر واألوهام التي ترد على الذهن بسببه،وهو يقتضي أن
يكون مابعد أداة االستدراك مخالفا لما قبلها في الحكم المعنوي"( ،)1فاستعمال أداة االستدراك
"لكن" يكون من أجل إزالة الوهم وإبعاده  ،ومثال ذلك في قوله تعالى" :واتبعت ملة آبائي
ابراهيم وإسحاق ويعقوب ماكان لنا أن نشرك بالل من شيء ذلك من فضل اِل علينا وعلى
النَّاس ولكن أكثر النَّاس ال يشكرون"(.)2
يؤكد يوسف -عليه السالم -أنه قد اتبع ملة آبائه والمرسلين'ابراهيم واسحاق
ويعقوب'الذين يدعون الى التوحيد ،وانه قد هجر طريق الكفر واإللحاد.
ثـم قرر منهـج األنبياء بصفة عامة ،فقال :ما صح لنا وما ينبغي لنا معـشر األنبياء
أن نشرك بالل أي شيء كان ...ذلك التوحيد الذي هدانا به إلى اإلقرار بوجـوده وتـوحيده في
ربوبيته وألوهيته ،وعلى الناس بإرسالنا إليهم ننبـههم ونرشدهـم إلى الصـواب ،ونبعدهم
عن طريق الضالل(.)3
وعليه أتى بلكن الحجاجية إلستدراك القول في "ولكن أكثر الناس ال يشكرون"
للتصريح بأن حال المخاطبين في إشراكهم حال من يكفر نعمة هللا ،ألن إرسال الهداة نعمة
ينبغي أن ينظر الناس فيها فيعلموا أن ما يدعونهم إليه خير وإنقاذ لهم من اإلنحطاط في
الدنيا والعذاب في اآلخرة ،وألن اإلعراض عن النظر في أدلة صدق الرسل كفر بنعمة
العقل والنظر( ،)4و"لكن" جاءت هنا لتوضيح نتيجة المتمثلة في أعراض الناس عن شكر هللا
والشرك به والكفر نعمه.

 - 1عباس حسن ،النحو الوافي ،دارالمعارف بصر ،ط ،4ج  ،3ص .616
 - 2سورة يوسف ،اآلية.38
 - 3السابق،وهبة الزحيلي ،التفسير المنير،ص.264
 - 4السابق،ابن عاشور ،التحرير والتنوير،ص.273،274
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بل:

وهي أداة ربط بين قولين ،ومعناها "اإلضراب عن األول واثبات الثاني"ويتحدد
دورها في الربط نفيا أو ايجابا حسب السياق الذي ترد فيه ،فهي تأتي " لتدارك الكالم غلط
فيه...وتكون لترك شيء من الكالم وأخذ غيره"(.)1
وذلك في قوله تعالى" :وجاؤوا أباهم عشاءا يبكون ،قالوا يا أبانا إنَّا ذهبنا نسابق وتركنا
يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ،وجاؤوا على قميصه
سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل واِل المستعان على ماتصفون"(.)2
بدم كذب قال بل َّ
ويقدم الرابط بل هنا عالقة حجاجية مركبة من عالقتين حجاجيتين:
وهي العالقة بين الحجة وهي ـ إتيان إخوة يوسف بقميص ملطخ بالدم وهم يبكون ـ
وذلك لنتيجة ،أال وهي:إقناع النبي يعقوب عليه السالم ،بصدقهم في قضية أكل الذئب
ليوسف ،ورغم إحساسهم بضعف الحجة والمتبين في قولهم( ولو كنا صادقين) ،أي و لوكنا
عندك من أهل الثقة والصدق ما صدقتنا(.)3
فهذا الرابط يوجد تعارضا بين ما يقدمه وما يتبعه ،من خالل التلفظ ولذلك يقدم المتكلم
الحجة الثانية بوصفها الحجة األقوى (بل سولت لكم أنفسكم أمرا) ،ألنها توجه الخطاب أو
القول برمته ،وهي إبطال دعواهم أن الذئب قد أكله ،وهنا قدم لهم وصرح لهم بكذبتهم بحجة
التسويل ،وهو تزيين النفس لكي تحصل على مرادها.
 حتى:وهي من األدوات السلم الحجاجي "حتى" حيث يمكن دورها في ترتيب عناصر القول،
ويفهم معناها من السياق الذي ترد فيه ،ومن أقسامها" :حتى الجارة" وتفيد انتهاء الغاية،
وهناك شروط لمجرورها "األول :أن يكون ظاهرا....والثاني :أن يكون آخر جزء أو مالقي
آخر جزء(.)4

 -1أبو العباس محمدبن يزيد المبرد،المقتضب في اللغة،مكتبة المشكاة االسالمية ،ج،1ص .35
 -2سورة يوسف ،اآلية.16،17،18
 -3السابق ،وهبة الزحيلي ،التفسير المنير،ص.227
 - 4بتصرف ،ابن أم قاسم المرادي ،الجنى الداني في حروف المعاني ، http://www.islamicbook.wsص.127
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"حتى العاطفة" فهي تعطف األسماء فقط ،كقولك":أكلت السمكة حتى رأسها" ،أي أكلتالسمكة ورأسها أيضا ،ومثال ذلك في قوله تعالى " :ثم بدا لهم من بعد ما رأوا اآليات
ليَّسجننه حتى حين"( ،)1حتى في اآلية حرف جر ،يجر اإلسم الظاهر (أي اليجر الضمير)،
ومعناها انتهاء الغاية ،أي :ليسجننه إلى حين ،قال تعالى" :قالو تالل تفتأ تذكر يوسف حتى
تكون حرضا ،أو تكون من الهالكين"( ،)2عندما شاهد أبناء يعقوب -عليه السالم –ماحدث
ألبيهم ،فشفقوا عليه وقالو له  :وهللا الزلت تذكر يوسف حتى تكون مريضا ضعيف القوة،
أو تموت ،إن استمر بك الحال هكذا(.)3
وهنا تأتي وظيفة الرابط (حتى) حيث يسوق الحجج وهي " :إما المرض المضعف
للقوة وإما الهالك والموت ،وهذا أمر واقعي ،مطابق ألحوال الناس ،ومقصودهم اإلنكار
عليه صدا له عن مداومة ذكر يوسف– عليه السالم -على لسانه ،ألن ذكره باللسان يفضي
إلى دوام حضوره في ذهنه(.)4
الواو:
يستعمل الواو حجاجيا وذلك بترتيبه للحجج ووصل بعضها ببعض ،بل وتقوي كل
حجة منها األخرى ،وتعمل على الربط النسقي أفقيا على عكس السلم الحجاجي ،قوله تعالى:
"وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلَّقت األبواب وقالت هيت لك"( ،)5لقد جمعت الواو
بين ثالث حجج :األولى :المراودة ،والمراد هنا "تحايل امرأة العزيز على يوسف إلغوائه
بالفاحشة ،لكنها لم تجد منه قبوال ،ثم إحكام إغالق األبواب  ،والثالثة :دعوت يوسف لنفسها
بقوله :هيت لك ،أي :أقبل(.)6

 سورة يوسف ،اآليةاآلية.35 سورة يوسف ،اآلية.85 السابق وهبة الزحيلي ،التفسير المنير،ج 13ص.46 -نفسه بتصرف.

1
2
3
4
 - 5سورة يوسف ،اآلية.23
 - 6ينظر ،عبد الهادي بن ظافر الشهري ،استراتجيات الخطاب ،ص.472
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وهذه الحجج جاءت مترابطة متناسقة متالحقة ،لنصل الى نتيجة مراودة زليخة
ليوسف عليه السالم .
الفاء:
وهو يحقق اإلنسجام الحجاجي في ترتيب النتائج ،إذ من معانيها الترتيب والتعقيب،
قال سيبويه "هي تضم الشيء إلى الشيء كما فعلت الواو غير أنها تجعل ذلك متسقا بعضه
في أثر بعض ،وذلك قولك :مررت بعمرو فزيد فخالد ،وسقط المطر بمكان كذا وكذا فمكان
كذا وكذا"(.)1ومثال ذلك في قوله تعالى" :فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو
السميع العليم "( ،)2ألن إمرأة العزيز ظلت تحاول فتنته وهو يمتنع ،حتى يئست من ذلك،
وصرف هللا عنه كيدها" ،إنه هو السميع" لدعاء يوسف ،ودعاء كل من دعاه" ،العليم"
بحاجة يوسف اليه ،ونيته الصادقة في االعتصام به من المعاصي(.)3
وفي اآلية كريمة هناك حجتان مترابطتان بالفاء ،األولى :اإلستجابة (استجابة هللا
لدعاء يوسف عليه السالم) ،والثانية :أقوى من األولى أن هللا نجاه من كيد النسوة ،والحجتان
"دليل على حراسة ربه له وعنايته به

).(4

أداة الشرط:
يعرف الشرط بأنه "أسلوب لغوي يبنى -بالتحليل -على جزئين األول منزل بمنزلة
السبب ،يتحقق الثاني إذا تحقق األول ،وينعدم الثاني إذا انعدم األول ،وجود الشيء المعلق
على وجود األول".
أ َّما :حرف شرط وتفصيل وتوكيد ،ودليل شرطيهما لزوم الفاء بعدها ،كما تنوب أما عن
أداة الشرط وفعل الشرط معا بعد حذفهما،فهي بمعنى "مهما يكن من شيء"(..)5

 - 1خالد اسماعيل صاحب المديرية العانة للتربية في محافظة ذي قار ،الطرائق الحجاجية النحوية في الخطابة
السياسية ،مجلة كلية التربة للعلوم االنسانية /جامعة ذي قار،المجلد الخامس،العدد األول،آذار ،2015ص .161
 - 2سورة يوسف ،اآلية.34
 - 3رامي حنفي محمود ،تفسير سورة يوسف كاملة ،شبكة األلوكة. www.Aluka. Net .
 - 4السابق،وهبة الزحيلي ،التفسير المنير،مجلد ،6ص..275
 - 5مهدي المخزومي ،في النحو العربي ،نقد وتوجيه ،دار الراشد العربي بيروت لبنان ،ط1406 ،2هـ 1987مـ،
ص.248
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وفي الحجج تمثل أ َّما مع جملتها مقدما للنتيجة التي ال تقبل الرد أو الشك ،بل
تأتي كقناعة راسخة لدى المحاجج الذي يفصلها بعد ذلك و يؤكد صحتها ويقينها ،ويمكن
()1
تمثيلها يالشكل اآلتي :أما....فاء الجزاء ......النتيجة.
نموذج من السورة:
قال هللا تعالى ":يا صاحبي السجن أ َّما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما اآلخر
فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضيا األمر الذي فيه تستفتيان").(2
جاء في اآلية الكريمة تفسير وتأويل لرؤيا صاحبيه في السجن ،أما الذي حلم أنه
يعصر خمرا فتأويله الخروج من السجن ،ويعود الى القصر ليسقي سيده الخمر ،واآلخر
الذي حلم أن الطير تأكل من رأسه خبزا ،فسيعلق على خشبة وتأكل الطير لحم
رأسه(،)3وعليه فالرابط أما قدم لنا تأكيدا على مدى صحة تأويل يوسف للرؤيا ،وال يقبل
الشك والرد ألنه وحي من عند هللا  ،ليس مجرد تخمين.
 أما=أحدكما ،فـ=يسقي ،النتيجة= ربه خمرا. المبحث الثالث :العوامل الحجاجية:تحتلف العوامل الحجاجية عن الروابط الحجاجية في كونها ال تربط بين متغيرات
حجاجية) أي بين حجة ونتيجة أو بين مجموعة من الحجج( ،بل تقوم بحصر كتقييد
اإلمكانات الحجاجية التي تكون بقول ما ،وتضم مقولة العوامل الحجاجية في اللغة العربية
كأدوات النفي ،أدوات القصر ،التوكيد ،أو بعض المكونات المعجمية مثل: ) :ربما،تقريبا،
كاد ،قليال ،كثيرا ،ما...إال ، ...وجل أدوات القصر(.)4
العامل الحجاجي(إنما):
تعريفه:أداة حصر مركبة من َّ
(ان) و (ما) الكافة الزائدة التي منعتها من العمل ،وتفيد
التوكيد .)5(.ويرى أئمة النحو ":وإنما تأتي إثباتا لما يذكر بعدها ونفيا لما سواه"(،)6

 - 1السابق ،دحمان حياة ،تجليات الحجاج في القرآن الكريم سورة يوسف –أنموذج،-ص.188
 - 2سورة يوسف ،اآلية. .41
 - 3السابق ،الصابوني ،صفوة التفاسير،ص.48
 - 4السابق،أبو بكر العزاوي ،اللغة والحجاج،ص..58
.http://www.almaany.com5
 - 6السابق ،السكاكي ،مفتاح العلوم ،ص.291
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قوله تعالى":قال إنما أشكو بثي وحزني إلى اِل"( ،)1وهنا إجابة يعقوب -عليه السالم﴿ -إنَّما
أشكو بثي﴾ أي همي ﴿وحزني إلى هللا ﴾وحده ،فهو كاشف الضر والبالء(.)2
وهنا جاءت إنما تفيد قصر شكوى" يعقوب عليه السالم" وهو التعلق باسم هللا ،أي
يشكو الى هللا وحده ،وألن الدعاء عبادة ،وهنا تكمن القيمة الحجاجية ألسلوب القصر بإنما
في هذه اآلية ،بالنظر إلى القيمة الواقعية لهذا التخصيص "تخصيص الشكوى لل وحده"،
فهذا هو المطلوب شرعا لكل شاك حزين(.)3
التوكيد:
اللغة :إحكام الشيء وتوثيقه ،أو شده ،وكذا التأكيد.
إصطلح النحويون :على أن التوكيد ،أو التأكيد هو لفظ يراد به تحقيق المعنى وتمكينه في
نفس السامع ،وإزالة الشك أو اللبس عن الحديث ،أو المحدث عنه( ،)4ومثال ذلك في قوله
تعالى" :إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب الى أبينا منَّا ونحن عصبة َّ
إن أبانا لفي ضالل مبين
"(.)5
وهنا حلفوا لما يظنون وهللا ليوسف وأخوه ''بنيامين'' أحب إلى أبينا يعقوب –عليه
السالم ،-ثم أكدو قولهم بـ"إ َّن أبانا لفي ضالل مبين" وهنا مؤكدين "إن ،لـ" ،وإخوة يوسف
ال يدخل الشك بينهم في أن حب يعقوب ليوسف وبنيامين أكبر منهم ،وقوله تعالى":قالوا
تاِل لقد ءاثرك اِل علينا وإ َّن كنا لخاطئين").(6

- 1سورة يوسف ،اآلية.86
 - 2السابق ،رامي حنفي محمود ،تفسير سورة يوسف ،الربع الرابع من السورة  ،ص.19
 - 3السابق ،وهبة زحيلي التفسير المنير ،بتصرف ،ص .51.54،
- 4المتولى على المتولى األشر م ،ظاهرة التوكيد في النحو العربي ،مكتبة جزيرة الورد بالمنصورية ،منتدى سور
األزبكية2004 ،مـ ،ص.04
 - 5سورة يوسف ،اآلية .08
 - 6سورة يوسف ،اآلية.91
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هنا التوكيد بالقسم " تالل" ،باإلضافة إلى حرف التوكيد"إن" المخففة ،وهنا فيه اقرار
بالذنب ،واالعتراف به( ،)1وعليه شكل التوكيد لنا في السورة أثر مهم في تبيين وتوضيح
اللغة ومتانتها.

المبحث الرابع :الحجاج في سورة يوسف:
الحجاج القرآني هو الحوار الذي يراد به اإلبانة واإلبالغ واإلقناع ،وذلك
باستخدام الدالئل العقلية والعلمية واللغوية والفطرية والواقعية ،والبينات القرآنية والكونية
في األنفس واآلفاق ،إثباتا لحقيقة اإلسالم واإليمان بالل ولقائه ورسله وجزائه ،وقضايا
اآلخرة بعثا وحشرا ونشرا وعرضا وحسابا ومصيرا.
اشتمل القرآن الكريم على العديد من القصص بأساليب مختلفة ،واستنتاجات
عظيمة ،وكانت سورة يوسف حافلة في جوهرها بأسلوب العقالني أال وهو الحجاج في كل
فترة مرت على سيدنا يوسف ـ عليه السالم ـ ،وقد استخدمه لتقديم حجة بليغة وبرهان وذلك
إلقناع المخاطب بما يقال ،وسنبين ذلك في بعض ماجاء في السورة:
أ ـ حجاج إخوة يوسف ألبيهم:
لما أحس اإلخوة بتفضيل أبيهم يعقوب – عليه السالم -يوسف وأخيه " ونحن
عصبة" أي أكبر سنا واألكثر عددا ،فكيف يفضلهما علينا بالمحبة َّ
"إن أبانا لفي ضالل" أي
خطأ في تدبيره.
فإجتمعوا على تدبير مكيدة له وهو إلقاءه في الجب ،بعد أن "قال قائل منهم" أي أحد
اإلخوة ،وهو عدم قتله ،فقتله أشد إثما ،وبذلك محاولين إقناع األب بأخذه معهم ليلعب ويرتع
بشرط أن يحموه ويحافظوا عليه ،قال هللا تعالى" :إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب الى أبينا منا
ونحن عصبة َّ
إن أبانا لفي ضالل مبين ،إقتلوا يوسف أو إطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم
وتكونوا من بعده قوما صالحين ،قال قائل منهم ال تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب
سيارة إن كنتم فاعلين ،قالوا يا أبانا مالك ال تأمنا على يوسف وإنا له
يلتقطه بعض ال َّ
لناصحون ،أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون ،قال إني ليحزنني أن تذهبوا به و
أخاف أن يأكله الذئب وأنتم غافلون ،قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا اذن لخاسرون،

 - 1تفسير ابن كثير.http://www.alro7.net،
69

مقاربة حجاجية في سورة يوسف

الفصل الثالث

فلما ذهبوا به وأجمعوا على أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنَّهم بأمرهم هذا
وهم ال يشعرون  ،وجاءوا أباهم عشاءا يبكون ،قالوا ياأبانا إنَّا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف
عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ،وجاءوا على قميصه بدم كذب
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل واِل المستعان على ما تصفون" (.)1
المتأمل في هذه اآليات يرى إبتداءها بالم التوكيد ،وذلك بقصد القول وتحقيق
بالفعل ،وهم ال يشكون في حب أبيهم ليوسف -عليه السالم -وأخيه ،وقد بينت اآليات درجة
التفاوت في الحقد والضغينة كما هو واضح وجلي في قوله تعالى (والمشروح سابقا)(.)2
قد وصل إخوة يوسف إلى حد التفكير في أن النبي يعقوب -عليه السالم -في
ضالل في حب يوسف وأخيه " إ َّن أبانا لفي ضالل مبين"(.)3
وقد استعملوا أسلوب األمر ،وهم غير مترددين في فعلتهم بل جادين مواصلين
متشاورين في اإلتيان بالفعل" ،إقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا" ،وهو التخلص منه إما
بالقتل أو رميه في أرض قاحلة ،وذلك ليخلو قلبه عن حب يوسف و يتحول حبه إليهم ،وبعد
الجريمة يتوبون "وتكونوا من بعده قوما صالحين".
وقد جاء أسلوب أمر ونهي المتمثل في قوله تعالى "ال تقتلوا يوسف و ألقوه في
غيابات الجب" ،المستعملين في النصح واإلرشاد ،وبعد أن عزموا ،ذهبوا إلى أبيهم طالبين
منه أن يترك يوسف يذهب معهم "وإنا له لحافظون" ،وقد جاء قبل هذه اآلية أساليب عديدة
تمثلت في:
أسلوب النداء" :يا أبانا".
أسلوب اإلستفهام" :مالك ال تأمنا على يوسف".
أسلوب األمر" :أرسله معنا غدا يلعب ويرتع" المتمثل في الحث على إرساله واإلغراء في
حفظه.

 - 1سورة يوسف ،اآلية08الى .18
 - 2ينظر إبن عاشور ،التحرير والتنوير ،ص.220
 - 3سورة يوسف ،اآلية.08
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أسلوب التوكيد َّ
":ان له لحافظون" ،التعهد في الحماية(.)1

وهذه األساليب استعملها اإلخوة إلقناع األب ،وهي لم تستعمل إال في اإلفتراء
والكذب والتنميق في الكالم وذلك لتصديق يعقوب -عليه السالم ، -وقد اصطنعوا حب أخيهم
ولبسوا قناع الالكراهية والحماية وذلك في قوله تعالى":قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة
إنا إذا لخاسرون"( ،)2وهمهم األكبر هو التخلص من يوسف –عليه السالم.-
ورغم الحوار واستئمان أبيهم على أخيه  ،إال أنه لم يكن مرتاحا وذلك في قوله
تعالى " :قال إني ليحزنني أن تذهبوا به و أخاف أن يأكله الذئب وأنتم غافلون "(.)3
لم تجد المحاورة بين األب وأبناءه نفعا ،للمحافظة على أخيهم وأصروا على فعلتهم،
وهانت عليهم األبوة واألخوة ،وذلك في قوله تعالى ":فلما ذهبوا به وأجمعوا على أن
يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنَّهم بأمرهم هذا وهم ال يشعرون "(.)4
وهنا قد أحاط هللا تعالى النبي يوسف-عليه السالم -بالعناية( ،)5وبشره بقوله" لتنبئنهم
بأمرهم هذا وهم ل يشعرون" ،وجاء اإلخوة في الليل متصنعين الحوادث والبكاء ،فقد ادعوا
في األقوال واألفعال متأسفين في فقدان أخيهم ،وذلك في قوله تعالى " :وجاءوا أباهم عشاءا
يبكون ،قالوا ياأبانا إنَّا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن
لنا ولو كنا صادقين "(.)6
قد تعذروا بعذر كاذب ،قائلين " يا أبانا إنا ذهبنا نستبق" ،أي نتسابق في الجري
والرمي بالسهام وتركناه عند زادنا ،فأكله الذئب ،متأكدين من بطالن حجتهم وعدم تصديق
النبي يعقوب لهم ،فقالوا" :وما أنت بمؤمن لنا ولو كنَّا صادقين"(.)7

 - 1بتصرف ،عبد الكريم الخطيب ،القصص القرآني  ،في منطوقه ومفهومه،ص .413،417
 - 2سورة يوسف ،اآلية .12
 -3سورة يوسف  ،اآلية .13
 - 4سورة يوسف ،اآلية.15
 - 5ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ص.222
 - 6سورة يوسف ،اآلية 15الى .17
 www.pdffactory.com7بتصرف.
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وباإلضافة أنهم إختاروا الليل ألنه مناسب للتمويه ،وعدم كشف مالمحهم الحقيقية
في رواية ماحدث وألن الليل ستار ظالمه حالك ،إختاروا ذلك الوقت لخداع والدهم
وتصديقه لهم وحتى اليشك بفعلتهم ،إال أنهم تسرعوا في حبك الجريمة ،أن جاءوا على
قميص يوسف بدم كذب لطخوه به في غير إتقان  ،لذلك كانت الحجة ناقصة وملغاة من
الحقيقة (.)1
ورغم ذلك كان حزن النبي يعقوب على طريقة األنبياء ،كما هو موضح وصريح
في قوله تعالى ":قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والل المستعان على ما
تصفون"(.)2
وعليه ننفي عنه تعدد الروايات بشأن حزنه ،فهو لم يكن حزن بالمعنى الجاهلي
المتمثل في الضرب والصراخ والعويل.....الى غير ذلك ،بل كان صابرا محتسبا متأمال
مستعينا بالل سبحانه وتعالى.
ومن ذلك فإن الحجج القائمة في هذه اآليات والمحاورات أتت لإلطاحة بيوسف
عليه السالم وإبعاده عن أبيه ،وقد جسدت السورة الكريمة سوء األخالق والمعاملة،
والضغينة والحسد الذي قد يحمله األبناء في تفضيل بعضهم على بعض ،والمكائد التي تنجم
عنها.
-2حجاج إمرأة العزيز للنسوة :
لما سمعت النسوة بالخبر راحت كل واحدة منهن تتكلم عن الحادثة ،وتحتقرن امرأة
العزيز(زلخية) ،أنها وقعت في حب فتاها وهي التي ربته في بيتها ،فكان على إمرأة العزيز
أن تدبر أمرا لتسقطهن وتخرصهن عنها ،فأعدت لهن مأدبة وقامت بإستدعائهن ،قال هللا
تعالى" :وقال نسوة المدينة امرأت العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في
ضالل مبين  ،فلما سمعت بمكره َّن أرسلت إليه َّن وأعتدت له َّن متكئا وءاتت كل واحدة منه َّن
سكينا وقالت فخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش ِل ماهذا بشرا إ َّن

 - 1ينظر ،إبن عاشور ،التفسير المنير،ص .236
 - 2سورة يوسف ،اآلية18
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هذا اال ملك كريم ،قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم
ي مما يدعونني إليه
يفعل ما آمره ليَّسجنن وليكونن من ال َّ
صاغرين ،قال رب السجن أحب ال َّ
وإال تصرف عني كيده َّن أصب إليه َّن وأكن من الجاهلين ،فاستجاب له ربه فصرف عنه
سميع العليم"(.)1
كيدهن إنَّه هو ال َّ
وبعد مجيئهم للزيارة وجلوسهن أعطت لكل واحد منهن سكينا ،لقطع الطعام به" ،فلما
رأينه أكبرنه " أي أعظمنه وأجللنه  ،فمن الدهشة "قطعن أديهن" ،أي جرحن من الدهشة
أيديهن وقلن "حاش لل" معاذ هللا "ماهذا بشرا" أي من الجنس البشري ،ألن جماله غير
معهود " ،إ َّن هذا إال ملك كريم" من المالئكة ال من البشر(.)2
وقد فسر ابن عاشور صيغة المراودة فقال":ومجيء فعل 'تراود' بصيغة المضارع
مع كون المراوضة مضت لقصد استحضار الحالة العجيبة ،واإلنكار عليها في أنفسهن
ولومها على صنيعها وجملة "قد شغفها حبا " في موضع التعليل لجملة "تراود فتاها" وجملة
"إنَّا لنراها في ضالل مبين " إستئناف إبتدائي إلظهار اللوم واإلنكار عليها ،والتأكيد ب"إ َّن"
و"الالم" لتحقيق إعتقادهن ذلك ،والضالل هنا :مخالفة طريق الصواب ،أي :هي مفتونة
العقل بحب هذا الفتى وليس المراد الضالل الديني"(. )3
رفض النبي يوسف ما دعته اليه إمرأة العزيز و"استعصم" أي المبالغة في عصم
نفسه( ،)4وبذلك استجاب هللا لدعائه وصرف عنه كيدهن "فإستجاب له ربه فصرف عنه
سميع العليم" ،فالل سبحانه وتعالى سميع لدعائه مجيب.
كيدَّه َّن انه هو ال َّ
ي مما يدعونني اليه" ،واستعان بالل عليهن،
فعند ذلك قال يوسف "السجن أحب إل َّ
أو سيقع بين أيديهن ويكون من الجاهلين ،الذين خالفوا أمرك ونهيك(.)5

 - 1سورة يوسف ،اآلية 30الى.34
 - 2بتصرف ،أبو عبد الرحمن جمال بن ابراهيم القرشي ،قصة يوسف عليه السالم ،تفسير فوائد عبر مواعظ ،دار النشر
مكتبة طالب العلم  ،جمهورية مصر ،ص .34
 - 3إبن عاشور ،التفسير المنير ،ص.261
 - 4نفس المرجع ،ص .254
 - 5بتصرف،عبد الرحمان القرشي ،قصة يوسف  ،ص.43
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فسر ابن عاشور قوله هللا تعالى" وجملة إنه هو السميع العليم في موضع العلة لـ
"استجاب" ،لكن قال تعالى فـ"استجاب" المعطوفة بفاء التعقيب  ،أي اجاب دعاءه بدون
مهلة ألنه سريع اإلجابة وعليم بالضمائر الخالصة"(.)1
وكل هذه الحجج القائمة إن دلت فهي تدل على نقاوة ونزاهة األنبياء واحتسابهم
وارجاعهم األمور الى هللا ،وأن اللهو الدنيا ليس بدائم ،في مقابل جنة النعيم ،وسنبين ذلك
في النقاط التاليه لقصة يوسف -عليه السالم:-
أـ امتناعه عن طاعة امرأة العزيز في قضية المراودة " إنه ربي أحسن مثواي "(.)2
ب ـ الفرار من معصية هللا ،بعد أن غلقت األبواب "قد قميصه من دبر"(.)3
ج ـ فشل النسوة في محاولة إغرائه على ارتكاب الفاحشة " وقطعن أيديَّهن وقلن حاش ِل
ماهذا بشرا َّ
إن هذا إال ملك كريم"(.)4
ي مما يدعونني إليه"(.)5
دـ إيثار السجن على ارتكاب الفاحشة" ،السجن أحب إل َّ
 3ـ قضية صاحبي السجن والدعوة إلى هللا:
مكن هللا سبحانه وتعالى ليوسف تفسير األحالم ،فأتاه رجلين من السجن قاصين
عليه الحلم ،راجين تأويال منه فاستغل يوسف – عليه السالم – الفرصة في الدعوة الى هللا
قبل تفسير المنام ،ألن حاجتهما إلى معرفة تفسير الحلم سيجعالنهما أكثر انتباها واستماعا
لما يقال ،وهذا من دهاء وفطنة يوسف –عليه السالم ،-قال تعالى":واتبعت ملة ءابائي
ابراهيم وإسحاق ويعقوب ماكان لنا أن نشرك بالل من شيء ذلك من فضل اِل علينا وعلى
النَّاس ولكن أكثر النَّاس ال يشكرون ،ياصاحبي السجن ءأرباب متفرقون خير أم اِل الواحد
القهار ،ماتعبدون من دونه اال أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ماأنزل اِل بها من سلطان إن
الحكم اال ِل أمر أالَّ تعبدوا إال إيَّاه ذلك الدين القيم ولك َّن أكثر النَّاس ال يعلمون"(.)6

 - 1السابق ،ابن عاشور ،التفسير المنير ،ص .267
 - 2سورة يوسف اآلية .23
 - 3سورة يوسف ،اآلية.25
 - 4سورة يوسف ،اآلية.32
 - 5سورة يوسف ،اآلية.33
 - 6سورة يوسف ،اآلية 38الى.40
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فقد مهد لهم أنه على هذه العقيدة وقد عقلها منذ نشأته متبعا أباءه ،ثم يتوغل –عليه
السالم -شيئا فشيئا في لطف ولين في حديثه إليهما بهدف التأثير فيهما وإقناعهما بفساد
معتقدهما وبطالن ما يعبدون من دون هللا ودعوتهما إلى توحيد هللا –سبحانه وتعالى-
وتنزيهه عن الشرك ،فيناديهما بلفظة (صاحبين) تقربا وتحببا اليهما ،قصد التأثير فيهما
عاطفيا ليستمعا ويصغيا إلى رسالته ليدخل بذلك صلب الموضوع أال وهو الدعوة الى هللا
واإلبتعاد عن الشرك ويطرح القضية بطريقة موضوعية(.)1
طارحا بعد ذلك سؤال "ءأرباب متفرقون خير أم اِل الواحد القهار" ( ،)2وهنا
استفهام تقريري ،لعقد المقارنة بين تعدد اآللهة في الوجود خير ،أم هللا الواحد األحد ،ألن
تعدد اآللهة يقع اإلختالف في الحكم.
وهنا أقام عليهما الحجة ببطالن تعدد اآللهة وعبادتها التي ال أساس لها من الصحة،
فهي ال تنفع وال تضر في شيء ،وما هي اال أصنام صنعوها آباءهم و إتباعهم في عبادتها
وتأليهها ،داعيا اياهم بوحدانية هللا وعبادته وحده ال شريك له ،مالك كل شيء.
4ـ رؤيا الملك يعجز تأويلها من حوله:
وبعد أن فسر يوسف الرؤيا بأن أحدهما سيعود الى القصر ليسقي ربه خمرا،
واآلخر يصلب فتأكل الطير من رأسه ،قال -عليه السالم -للذي ظن أنه ناج بأن يذكره عند
ي يوسف -عليه السالم-
ربه أي سيده وأخبره بمظلمتي وقصتي ،فنسي الرجل ذلك ،وعليه بق َّ
بضع سنين ،من جراء ذلك ،إلى أن رأى الملك رؤيا عجز كل الكهنة والمفسرين عن
تأويلها.
قال تعالى":وقال للذي ظ َّن أنه ناج منهما إذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر
ربه فلبث في السجن بضع سنين"( ،)3وبعدما حلم الملك  ،تذكر الفتى ،يوسف -عليه السالم-

 - 1السابق ،أحمد المزواغي ،أساليب اإلقناع في سورة يوسف ،ص.241
 - 2سورة يوسف ،اآلية.39
 - 3سورة يوسف ،اآلية.42
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بعد أن قالوا المفسرين أنها أضغاث أحالم ،وطلب من المسؤولين في القصر بأن يرسلوه إلى
السجن ليطلب من يوسف تفسير الرؤيا(.)1
قال تعالى" :يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع
سنبالت خضر وأخر يابسات لَّعلَّى أرجع إلى النَّاس لعلهم يعلمون"( ،)2فسر يوسف –عليه
السالم -المنام  ،طلب الملك مجيء يوسف –عليه السالم – لكنه رفض ذلك ،قبل أن تكشف
براءته ،قال هللا تعالى" :وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسئله
ما بال النسوة التي قطعن أيديه َّن إ َّن ربي بكيده َّن عليم ،قال ماخطبك َّن إذ راودت َّن يوسف عن
نفسه قل َّن حاش ِل ماعلمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز اآلن حصحص الحق أنا راودته
صادقين ،ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأ َّن اِل اليهدي كيد الخائنين،
عن نفسه وإنه لم َّن ال َّ
وما أبرئ نفسي إ َّن النفس ألمارة بالسوء إال مارحم ربي إ َّن ربي غفور رحيم ،وقال الملك
ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين ،قال اجعلني على
خزائن األرض إني حفيظ

()3
عليم".

جلب يوسف –عليه السالم – احترام واهتمام الملك  ،فأراد عليه السالم أن
يفتح قضية المراودة ليبرئ نفسه من التهمة وإقناعه بإعادة التحقيق في سبب إدخاله للسجن،
حيث لما أرسل الملك في طلبه أبى أن يخرج منه حتى تظهر وتثبت براءته من التهمة
المنسوبة إليه ،فأرسل رسول ليستفسر عن سبب تقطيع النساء أليديهن ،وطلب عليه السالم
من الملك أن يسأل النسوة دون إمرأة العزيز وذلك خوفا على عزوف الملك من التحري في
القضية مراعاة لمنصب ومكانة 'العزيز' كما أن النسوة يوم المتكأ سمعن اعتراف وإقرار
إمرأة 'العزيز' أمامهن بأنها راودت يوسف عن نفسه ،األمر الذي يسهل على الملك تحري
واستقصاء الحقيقة وذلك منتهى الحكمة في البحث وغاية االيجاز في الخطاب(.)4

 - 1بتصرف،ابن عاشور ،التفسير المنير،ص.265
 - 2سورة يوسف ،اآلية.46
 - 3سورة يوسف ،اآلية 50الى.55
 - 4بتصرف ،ابن عاشور ،تفسير التحرير والتنوير ج ،12ص .289
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فأجبنه "حاش ِل ماعلمنَّا عليه من سوء" أي لم يرون منه أدنى شيء يشينه ال
قليل وال كثير ،وجاء اإلعتراف فجأة من زوجة العزيز قائله" اآلن حصحص الحق" أي
انكشف فظهر بعد خفائه واعترافها بمحاولة فتنته وإغوائه(.)1
ولما اكتشفت الحقيقة وظهرت أمام المأل ،طلب الملك أن يجعله –عليه السالم-
من المقربين ،قال تعالى ":وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنَّك اليوم
لدينا مكين أمين ،قال اجعلني على خزائن األرض إني حفيظ عليم(.)2
ومن ذلك يكمن الحجاج في تبيان عصمة النبي يوسف-عليه السالم:-
1ـ رفض يوسف –عليه السالم -الخرج من السجن قبل تبرئة ساحته من التهمة  :قال
تعالى ":قال ارجع إلى ربك فسأله ما بال النسوة التي قطع َّن أيديَّه َّن إ َّن ربي بكيده َّن
عليم"(.)3
-2االعتراف الصريح من إمرأة العزيز والنسوة ببراءته :قال تعالى":قالت امرأة العزيز
اآلن حصحص الحق"(.)4
المبحث الخامس :القيم الحجاجية المتجلية في السورة:
أتت سورة يوسف حافلة بالحجاج منذ بداية اآليات ،كما أنها من أحسن القصص
التي ذكرت في القرآن ،قال تعالى ":نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا اليك هذا
القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين"( ،)5وهنا قد خاطب الرسول صلى هللا عليه وسلم
ذاكرا له قصته ( أي قصة يوسف)" ،ذلك من أنباء الغيب" أي ماكان غائبا عنك ،والذي
يجهله فنبأه به هللا عن طريق الوحي ،ثم ذكر سبحانه وتعالى في نهايتها" لقد كان في
قصصهم عبرة ألولي األلباب"). (6

- 1السابق ،أحمد المزواغي ،أساليب اإلقناع في سورة يوسف ،ص.28
 - 2سورة يوسف،اآلية.55
 - 3سورة يوسف ،اآلية.50
 - 4سورة يوسف ،اآلية.51
 - 5سورة يوسف ،اآلية .01
 - 6سورة يوسف اآلية.111
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وذلك لتبيين أن قصة يوسف من القصص التي ينتفع بها ،فقد بين هللا تعالى فيها الكيد
والمكر وجزاء الصابرين بطريقة تغزو أحداثها العقل.
 وجاءت هذه اآليات كأدلة واضحة ،لصدق الوحي ووقوعه ،ولتدل على صدقنبوة محمد  -صلى هللا عليه وسلم ، " -فمهما كنت حريصا على إيمانهم وتصديقهم ،
وقدمت لهم الحجج والبراهين القاطعة والحجج البالغة فإن أكثرهم يبقى معارضا ( ،)1قال
تعالى وما أكثر النَّاس لو حرصت بمؤمنين"( ،)2وهنا يقول تعالى لنبيه محمد" :وما أكثر
الناس" مشركي قومك ،يا محمد "ولو حرصت " على أن يؤمنوا بك فيصدقوك "بمؤمنين"
أي = بمصدقيك وال متبعيك(.)3
 قد بين يوسف عليه السالم قبل تفسيره لمنام الرجلين ،واستغل الفرصةلدعوتهما الى التوحيد مبينا ذلك في أسلوب حجاجي عقلي خالص ،وذلك راجيا أن تتفتح
قلوبهم على الهدى وتقبل النصح واإلرشاد ،قال تعالى" يا صاحبي السجن ءأرباب متفرقون
خير أم اِل الواحد القهار"(.)4
 دعوة اإلسالم واضحة بينة صريحة تستند إلى حجج وبراهين ،يتخلله أسلوبإقناع باألدلة العقلية ،قال تعالى مخاطبا رسوله ليبين لهم الطريق الصحيح :قال تعالى":قل
هذه سبيلي أدعوا إلى اِل على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان اِل وما أنا من
المشركين"(.)5
ـ كما أنه وجه سبحانه وتعالى آيات عديدة للمعارضين والمعاندين على اإلعتبار
بآثار األمم المكذبة السابقة(،)6قال تعالى" أفلم يسيروا في األرض فينظر كيف كان عاقبة
الذين من قبلهم" (. )7

 - 1الرحمان القرشي ،قصة يوسف  ،ص.55
 - 2سورة يوسف ،اآلية ..103
 - 3السابق ،الرحمان القرشي ،قصة يوسف  ،ص.124
 - 4سورة يوسف ،اآلية.39
 - 5سورة يوسف ،اآلية.108
 - 6السابق ،دحمان حياة ،تجليات الحجاج في الخطاب القرآني ،ص.258
 - 7سورة يوسف ،اآلية.109
78

مقاربة حجاجية في سورة يوسف

الفصل الثالث

ـ زادت محن يوسف -عليه السالم -مدة طويلة ،ثم جعل هللا له فرجا وعاقبة حميدة،
ي من نشاء وال
قال تعالى" :حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنج َّ
يرد بأسنا عن القوم المجرمين"( ،)1وهنا يبين هللا تعالى و يطمئن رسله بالفرج القريب إذا
ي" فننجي "من نشاء" من
كذبوا بما أخبروه عن هللا "جاءهم نصرنا" هند شدة الكرب "فنج َّ
عبادنا المؤمنين "واليرد بأسنا" عقوبتنا وبطشنا "عن القوم المجرمين" الذين خالفوا أمره(.)2
ـ ولعل سورة يوسف واحدة من هذه القصص الذي يجسد هذه القيم والدروس
والعبر إنطالقا من سرد يوسف رؤياه على أبيه ،ونصح يعقوب –عليه السالم -له بإخفاء
األمر عن إخوته خوفا عليه من أذيتهم وصوال إلى تحقق هذه الرؤيا ،رؤيا يوسف -عليه
السالم  ، -وبين رؤيا وتحققها حياة يوسف وأبيه المألى باإلبتالءات والمحن واألحزان
واألشجان واآلالم واآلمال وبالصبر والتجلد ،والدعاء والتضرع وتفويض األمر لل عز
وجل(.)3
والدارس للسورة الكريمة يتيقن من قيمتها وأسلوبها الحجاجي في الدعوة إلى هللا
وتبرئته –عليه السالم ،-وقد قدم الحجة والبرهان على دعواه بدالئل عقلية يتقبلها العقل
ويسلم لها ،والقصة بكاملها عبر و مواعظ وأساليب حجاجية  ،فاآلية التي ختمت بها السورة
تدعوا إلى استخدام العقل في معرفة الحق من الباطل ،قال تعالى" :لقد كان في قصصهم
عبرة أللـي األلباب"(..)4

-1
-2
-3
-4

سورة يوسف ،اآلية.110
السابق ،الرحمان القرشي ،قصة يوسف،ص.132
السابق ،أحمد مزاوغي ،أساليب اإلقناع في سورة يوسف ،ص.286
سورة يوسف ،اآلية.111
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الخاتمـة
خـاتـمـة:
لمد كان الهدؾ من هذه الدراسة الكشؾ عن دور الحجاج فً الخطاب المرآنً
ومساهمته فً اإللناع ،وذلن من خالل عظمة المرآن فً اختٌار األلفاظ وانسجامها ،ودلتها
فً تأدٌة وتوصٌل المعنى ،ولعل سورة ٌوسؾ من أهم المصص والعبر التً جاءت كاملة
فً المرآن وذلن لمعرفة المٌم والدروس وأسلوب الحجاج المتوفر فٌها ،ومن اهم نتائج التً
توصلنا الٌها هً كاآلتً:
1ـ تعددت مصطلح الحجاج فً الداللة علٌه ،وجاء فً المرآن بصٌػ مختلفة وارتبط
بمصطلحات لطالما كانت مرادفات له كـ الجدل ،الحوار ،البرهان ،المناظرة....
2ـ ورد مصطلح الحجاج فً المرآن للرد على أصحاب الكفر والنفاق وإلبطال الباطل.
3ـ الحجج الواردة فً المرآن تتمٌز باإلحكام والمتانة ،وذلن مراعٌا مدركات الناس.
4ـ الحجاج المرآنًٌ ،تٌح الفرصة للتفكٌر والمنالشة ،وٌستخدم آلٌات اإلبانة واإلبالغ
بواسطة االدلة العملٌة والفطرٌة.
5ـ ٌتوفر النص المرآنً على استراتجٌات بالؼٌة تخدم ممومات الحجاج واإللناع.
6ـ ٌعد الحجاج فً الخطاب المرآنً عنصرا مهما فً عملٌة اإللناع ،وفً التمٌٌز الح
والباطل.
7ـ هنان عاللة واضحة بٌن الحجاج واإللناع ،فهو آلٌة أو وسٌلة تضفً الى اإللناع ،فهدؾ
الحجاج هو اإللناع.
8ـ الخطاب المرآنً ،خطاب صالح فً كل زمان ومكان فهو ال ٌستثنً زمناٌ ،ستهدؾ
إرشادهم جمٌعا مراعٌّا تدرج الفهم والعمل.
9ـ الخطاب الحجاجً لوى طرحه باإلعتماد على األسالٌب البالؼٌة والبٌانٌة التً تظهر
المعنى بطرٌمة اوضح وأجل.

الخاتمـة
10ـ ٌهدؾ الخطاب الحجاجً الى الناع التخاطب واستمالته ،ومن خصائصه:
البناء والدٌنامٌكٌة ،التفاعل ،اإللتباس......
11ـ وعلى الخطاب الحجاجً أن ٌكون ذا سمات واضحة ،وهً حسب ماحددها بنوا رونو
:benoit renaud
المصد المعلن ،التناؼم اإلستدالل ،البرهنة ،الحوار أو التحاورٌة ،التخطٌط ،اإلنتماء ،الؽائٌة.
 12ـ أكد بٌرلمان ان الخطاب الحجاجً ٌأخذ من المتلمً هدفا أساسٌا ،وذلن من خالل
اسماط علٌه كل األسالٌب إللناعه وتوفٌر له الجو المالئم للتحاور واعطاء الحجج.
13ـ احتل المتلمً مكانة الخطاب المرآنً وذلن من خالل توجٌه الخطاب الى العمل ،داعٌا
اٌاه بالتعمل.
 14ـ سورة ٌوسؾ ،سورة مكٌة انفردت فً الحدٌث عن لصة ٌوسؾ ـ علٌه السالم ـ ،عدد
آٌاتها  ،111ذكر اسم ٌوسؾ  27مرة 25 ،فً سورة ٌوسؾ ،ومرة فً األنعام وؼافر.
15ـ جاءت المصة المرآنٌة إلثبات وحً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ،فمع انه كان أمًٌّا ،اال أنه لدم لهم أخبار
ؼٌبٌة ،وذلن لتٌببن أنه وحً ٌوحى ،وهنا ٌأتً وٌتجسد دور الحجاج وأسلوب إلناعه.
16ـ لما كانت المصة المرآنٌة مدرسة لتعلٌم األخالق المحمودة من نصٌحة وامانة وصبر
وصدق وتسامح وعفة ،احتوت على لٌم مذمومة والتً منها الحسد ،الكذب ،الظلم ،المكر،
االحتٌال والخٌانة ،ولد تجل ذلن كله فً سورة ٌوسؾ التً تعد لاعدة أخالق المسلم.

 17ـ كما أنه ال ٌخفى أن للحجاج حظ من البالؼة وذلن اهم ما تمٌزت به السورة الكرٌمة،
وذلن فً :

الخاتمـة
المجاز والكناٌة أتٌا كنمط للتعبٌر الذي أوضح بمهارة واختٌار لأللفاظ وذلن إلٌجاد صلة
بٌن المعنى األصلً والمجازي ،وبذلن لد أدتا وظٌفة حجاجٌة متمثلة فً استفزاز المتلمً
شعورٌا والتأثٌر فٌه.
18ـ التشبٌه من ألوان التعبٌر األنٌك الذي ٌمٌل الٌه العدٌد من الناس ،ولد أضفى على آي
السورة الناعا بتوصٌل الفكرة بصورة واضحة خالٌة من النمص ،وذلن بربط بٌن المشبه
والمشبه به ،وعلٌه ٌعد التشبٌه آلٌة حجاجٌة فً نمل المشاهد ؼٌر المرئٌة الى مشاهد
مرئٌة ،لالت نسوة مصر فً ٌوسؾ" َّ
إن هذا إال َ م ِلنٌ َكرٌم".
19ـ االستعارة هً األخرى ال تخرج المصة عن والعٌتها ،بل ٌعكس تأثٌرها فً الوالع
كأنها تمثٌل حً لوالع.
20ـ وعلم البدٌع بأنواعه ـ محسنات لفظٌة ومعنوٌة ـ هو اآلخر أضفى على السور لوة
وحدة بسلب عمل المتلمً ولفت انتباهه والناعه بفحواه.
21ـ أما الروابط والعوامل الحجاجٌة فساهمت فً ربط األحداث ومتانتها ،وذلن لتحمٌك
نتٌجة واحدة ،فمد شكل التوكٌد ركنا أساسٌا اذ بٌن أثرا مهما فً كشؾ الحمائك وماتخفٌه
األنفس من مٌول وأهواء ،ومكنوناتها الدفٌنة وتمثل ذلن بموة فً اخوة ٌوسؾ ومحاولة
ابعاده عن أبٌهم ،وكان للحوار فً الحجاج استراتٌجٌة لإللناع فً اخذ ٌوسؾ معهم بشرط
المحافظة علٌه ،اذ شكل دورا هاما فً تعزٌز البٌنة الحجاجٌة.
22ـ تجلت المٌم الحجاجٌة فً السورة ككل من بداٌة آٌاتها الى آخرها ،وبذلن ٌمكن أن
نمول ان سورة ٌوسؾ نسٌج متكامل ٌعكس الهدؾ ،ممدما حجة وبرهانا بدالئل ٌسلم لها
العمل.
شهدنا أن سورة ٌوسؾ هً أحسن المصص ألنها فرٌدة فً شكلها وفً طرٌمة عرضها،
وفً حجاجها وكٌفٌة إلناعها.

الخاتمـة
وهذا البحث ٌعتبر لبنة بسٌطة فً بناء شامخ لم ٌكتمل الن أسلوب الحجاج عمٌك فً
مضمونه وتوجٌهه ،والبحث ٌعتبر حجرة صؽٌرة فً سد كبٌر ،او صرح مشٌد ،والرجاء ان
ٌضٌؾ اآلتً والالحك الى السابك ،وباهلل العون وعلٌه التوكل.
وبعد كل هذا ،لم ٌبك لنا سوى الدعاء من أجل ان ٌنجح هذا العمل والحمد هلل رب العالمٌن.

وهللا أعلم وله الحمد من لبل ومن بعد.
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بسم هللا الرحمن الرحيم
ك آيَ ُ
ب ْال ُم ِبي ِن
 .1الر تِ ْل َ
ات ْال ِكتَا ِ
 .2إِنَّا أَن َز ْلنَاهُ قُرْ آنًا َع َر ِبيًا لَّ َعلَّ ُك ْم تَ ْعقِلُونَ
ك هَ َذا ْالقُرْ آنَ َوإِن ُك َ
نت ِمن قَ ْبلِ ِه
ص بِ َما أَوْ َح ْينَا إِلَ ْي َ
 .3نَحْ ُن نَقُصُّ َعلَ ْيكَ أَحْ َسنَ ْالقَ َ
ص ِ
لَ ِمنَ ْال َغافِلِينَ
ت إِنِّي َرأَي ُ
 .4إِ ْذ قَا َل يُوس ُ
س َو ْالقَ َم َر َرأَ ْيتُهُ ْم لِي
ْت أَ َح َد َع َش َر َكوْ َكبًا َوال َّش ْم َ
ُف ِِلَبِي ِه يَا أَبَ ِ
َسا ِج ِدينَ
ك َعلَى إِ ْخ َوتِكَ فَيَ ِكي ُد ْ
إلن َسا ِن
وا لَ َ
 .5قَا َل يَا بُنَ َّي الَ تَ ْقصُصْ ر ُْؤيَا َ
ك َك ْيدًا إِ َّن ال َّش ْيطَانَ لِ ِ
َع ُد ٌّو ُّمبِين
ك َو َعلَى آ ِل
ث َويُتِ ُّم نِ ْع َمتَهُ َعلَ ْي َ
ك يَجْ تَبِيكَ َربُّكَ َويُ َعلِّ ُم َ
َ .6و َك َذلِ َ
ك ِمن تَأْ ِوي ِل اِلَ َحا ِدي ِ
ك َعلِيم َح ِكيم
ق إِ َّن َربَّ َ
ب َك َما أَتَ َّمهَا َعلَى أَبَ َو ْيكَ ِمن قَ ْب ُل إِ ْب َرا ِهي َم َوإِ ْس َحا َ
يَ ْعقُو َ
 .7لَّقَ ْد َكانَ فِي يُوسُفَ َوإِ ْخ َو ِت ِه آيَات لِّلسَّائِلِينَ
 .8إِ ْذ قَالُ ْ
وا لَيُوس ُ
ين
ُف َوأَ ُخوهُ أَ َحبُّ إِلَى أَ ِبينَا ِمنَّا َونَحْ ُن عُصْ بَة إِ َّن أَبَانَا لَفِي َ
ضال ٍل ُّم ِب ٍ
وا يُوسُفَ أَ ِو ْ
اط َرحُوهُ أَرْ ضًا يَ ْخ ُل لَ ُك ْم َوجْ هُ أَ ِبي ُك ْم َوتَ ُكونُ ْ
 .9ا ْقتُلُ ْ
وا ِمن َب ْع ِد ِه قَوْ ًما
صالِ ِحينَ
َ
.11

وا يُوسُفَ َوأَ ْلقُوهُ فِي َغيَابَ ِة ْالجُبِّ يَ ْلتَقِ ْ
قَا َل قَائِل ِّم ْنهُ ْم الَ تَ ْقتُلُ ْ
طهُ َبعْضُ

ال َّسيَّا َر ِة إِن ُكنتُ ْم فَا ِعلِينَ
قَالُ ْ
.11
صحُونَ
وا يَا أَبَانَا َما لَ َ
ك الَ تَأْ َمنَّا َعلَى يُوسُفَ َوإِنَّا لَهُ لَنَا ِ
.12
أَرْ ِس ْلهُ َم َعنَا َغدًا يَرْ تَ ْع َويَ ْل َعبْ َوإِنَّا لَهُ لَ َحافِظُونَ
قَا َل إِنِّي لَيَحْ ُزنُنِي أَن تَ ْذهَب ْ
ُوا بِ ِه َوأَ َخ ُ
.13
اف أَن يَأْ ُكلَهُ ال ِّذ ْئبُ َوأَنتُ ْم َع ْنهُ َغافِلُونَ
.14
.15

قَالُ ْ
وا لَئِ ْن أَ َكلَهُ ال ِّذ ْئبُ َونَحْ ُن عُصْ بَة إِنَّا إِ ًذا لَّ َخا ِسرُونَ
ُوا بِ ِه َوأَجْ َمع ْ
فَلَ َّما َذهَب ْ
ُوا أَن َيجْ َعلُوهُ ِفي َغيَابَ ِة ْالجُبِّ َوأَوْ َح ْينَا إِلَ ْي ِه لَتُنَ ِّبئَنَّهُم

بِأ َ ْم ِر ِه ْم هَ َذا َوهُ ْم الَ يَ ْش ُعرُونَ

َو َجا ُؤ ْ
.16
وا أَبَاهُ ْم ِع َشاء يَ ْب ُكونَ
قَالُ ْ
وا يَا أَبَانَا إِنَّا َذهَ ْبنَا نَ ْستَ ِب ُ
ق َوتَ َر ْكنَا يُوسُفَ ِعن َد َمتَا ِعنَا فَأ َ َكلَهُ ال ِّذ ْئبُ َو َما
.17
أَ َ
صا ِدقِينَ
نت ِب ُم ْؤ ِم ٍن لَّنَا َولَوْ ُكنَّا َ
ب قَا َل بَلْ َس َّولَ ْ
صبْر َج ِميل
.18
ص ِه بِد ٍَم َك ِذ ٍ
ت لَ ُك ْم أَنفُ ُس ُك ْم أَ ْمرًا فَ َ
َو َجا ُؤوا َعلَى قَ ِمي ِ
َو َّ
هللاُ ْال ُم ْستَ َع ُ
صفُونَ
ان َعلَى َما تَ ِ
.19

ت َسيَّا َرة فَأَرْ َسلُ ْ
َو َجا َء ْ
ار َدهُ ْم فَأ َ ْدلَى د َْل َوهُ قَا َل يَا بُ ْش َرى هَ َذا ُغالم
وا َو ِ

ضا َعةً َو َّ
هللاُ َعلِيم بِ َما يَ ْع َملُونَ
َوأَ َسرُّ وهُ بِ َ
س َد َرا ِه َم َم ْع ُدو َد ٍة َو َكانُ ْ
.21
وا فِي ِه ِمنَ ال َّزا ِه ِدينَ
َو َش َروْ هُ بِثَ َم ٍن بَ ْخ ٍ
.21
َوقَا َل الَّ ِذي ا ْشتَ َراهُ ِمن ِّمصْ َر ِال ْم َرأَتِ ِه أَ ْك ِر ِمي َم ْث َواهُ َع َسى أَن يَنفَ َعنَا أَوْ
ث َو َّ
نَتَّ ِخ َذهُ َولَدًا َو َك َذلِ َ
هللاُ
يل اِلَ َحا ِدي ِ
ض َولِنُ َعلِّ َمهُ ِمن تَأْ ِو ِ
ك َم َّكنَّا لِيُوسُفَ فِي اِلَرْ ِ
اس الَ يَ ْعلَ ُمونَ
َغالِب َعلَى أَ ْم ِر ِه َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َر النَّ ِ
.22
ك نَجْ ِزي ْال ُمحْ ِس ِنينَ
َولَ َّما بَلَ َغ أَ ُش َّدهُ آتَ ْينَاهُ ُح ْك ًما َو ِع ْل ًما َو َك َذلِ َ
اب َوقَالَ ْ
ت هَي َ
ْت لَكَ قَا َل
.23
ت اِلَ ْب َو َ
َو َرا َو َد ْتهُ الَّتِي هُ َو فِي بَ ْيتِهَا عَن نَّ ْف ِس ِه َو َغلَّقَ ِ
َم َعا َذ َّ
ي إِنَّهُ الَ يُ ْفلِ ُح الظَّالِ ُمونَ
هللاِ إِنَّهُ َربِّي أَحْ َسنَ َم ْث َوا َ
َولَقَ ْد هَ َّم ْ
ك لِنَصْ ِرفَ َع ْنهُ السُّو َء
.24
ت بِ ِه َوهَ َّم ِبهَا لَوْ ال أَن رَّأَى بُرْ هَانَ َربِّ ِه َك َذلِ َ
صينَ
َو ْالفَحْ َشاء إِنَّهُ ِم ْن ِعبَا ِدنَا ْال ُم ْخلَ ِ
.25

ب قَالَ ْ
اب َوقَ َّد ْ
ت َما َج َزاء
ت قَ ِمي َ
َوا ْستَبَقَا ْالبَ َ
صهُ ِمن ُدب ٍُر َوأَ ْلفَيَا َسيِّ َدهَا لَدَى ْالبَا ِ

ك سُو ًءا إِالَّ أَن يُ ْس َجنَ أَوْ َع َذاب أَلِيم
َم ْن أَ َرا َد بِأ َ ْهلِ َ
صهُ قُ َّد ِمن
.26
قَا َل ِه َي َرا َو َد ْت ِني عَن نَّ ْف ِسي َو َش ِه َد َشا ِهد ِّم ْن أَ ْهلِهَا إِن َكانَ قَ ِمي ُ
ص َدقَ ْ
ت َوهُ َو ِمنَ ْال َكا ِذبِينَ
قُبُ ٍل فَ َ
.27

صهُ قُ َّد ِمن ُدب ٍُر فَ َك َذبَ ْ
َوإِ ْن َكانَ قَ ِمي ُ
ت َوهُ َو ِمن الصَّا ِدقِينَ
صهُ قُ َّد ِمن ُدب ٍُر قَا َل إِنَّهُ ِمن َك ْي ِد ُك َّن إِ َّن َك ْي َد ُك َّن َع ِظيم
فَلَ َّما َرأَى قَ ِمي َ
يُوس ُ
اطئِينَ
ت ِمنَ ْال َخ ِ
ك إِنَّ ِك ُكن ِ
ُف أَ ْع ِرضْ ع َْن هَ َذا َوا ْستَ ْغفِ ِري لِ َذن ِب ِ

.31

او ُد فَتَاهَا عَن نَّ ْف ِس ِه قَ ْد َش َغفَهَا حُبًا إِنَّا
يز تُ َر ِ
َوقَا َل نِ ْس َوة فِي ْال َم ِدينَ ِة ا ْم َرأَةُ ْال َع ِز ِ

.28
.29

ين
لَنَ َراهَا فِي َ
ضال ٍل ُّم ِب ٍ

َت لَه َُّن ُمتَّ َكأ ً َوآتَ ْ
ت إِلَ ْي ِه َّن َوأَ ْعتَد ْ
ت بِ َم ْك ِر ِه َّن أَرْ َسلَ ْ
فَلَ َّما َس ِم َع ْ
ت ُك َّل َوا ِح َد ٍة
.31
ت ْ
اخرُجْ َعلَ ْي ِه َّن فَلَ َّما َرأَ ْينَهُ أَ ْكبَرْ نَهُ َوقَطَّ ْعنَ أَ ْي ِديَه َُّن َوقُ ْلنَ َح َ
اش ِ َّلِلِ
ِّم ْنه َُّن ِس ِّكينًا َوقَالَ ِ
َما هَ َذا بَ َشرًا إِ ْن هَ َذا إِالَّ َملَك َك ِريم
.32

قَالَ ْ
ص َم َولَئِن لَّ ْم يَ ْف َعلْ
ت فَ َذلِ ُك َّن الَّ ِذي لُ ْمتُنَّنِي فِي ِه َولَقَ ْد َرا َودتُّهُ عَن نَّ ْف ِس ِه فَا ْستَ ْع َ

ْجنَ َّن َولَيَ ُكونًا ِّمنَ الصَّا ِغ ِرينَ
َما آ ُم ُرهُ لَيُس َ
ي ِم َّما يَ ْد ُعونَنِي إِلَ ْي ِه َوإِالَّ تَصْ ِر ْ
ف َعنِّي َك ْي َدهُ َّن
.33
قَا َل َربِّ ال ِّسجْ ُن أَ َحبُّ إِلَ َّ
أَصْ بُ إِلَ ْي ِه َّن َوأَ ُكن ِّمنَ ْال َجا ِهلِينَ
.34
.35

ص َرفَ َع ْنهُ َك ْي َدهُ َّن إِنَّهُ هُ َو ال َّس ِمي ُع ْال َعلِي ُم
اب لَهُ َربُّهُ فَ َ
فَا ْستَ َج َ
ت لَيَ ْس ُجنُنَّهُ َحتَّى ِحي ٍن
ثُ َّم بَدَا لَهُم ِّمن بَ ْع ِد َما َرأَ ُو ْا اآليَا ِ

ص ُر َخ ْمرًا َوقَا َل اآل َخ ُر
.36
َود ََخ َل َم َعهُ ال ِّسجْ نَ فَتَيَانَ قَا َل أَ َح ُدهُ َما إِنِّي أَ َرانِي أَ ْع ِ
ك ِمنَ
ق َر ْأ ِسي ُخ ْب ًزا تَأْ ُك ُل الطَّ ْي ُر ِم ْنهُ نَبِّ ْئنَا ِبتَأْ ِويلِ ِه إِنَّا نَ َرا َ
إِنِّي أَ َرانِي أَحْ ِم ُل فَوْ َ
ْال ُمحْ ِسنِينَ
قَا َل الَ يَأْتِي ُك َما طَ َعام تُرْ َزقَانِ ِه إِالَّ نَبَّأْتُ ُك َما بِتَأْ ِويلِ ِه قَب َْل أَن يَأْتِيَ ُك َما َذلِ ُك َما ِم َّما
.37
عَلَّ َمنِي َربِّي إِ ِّني تَ َر ْك ُ
الِل َوهُم بِاآل ِخ َر ِة هُ ْم َكافِرُونَ
ت ِملَّةَ قَوْ ٍم الَّ ي ُْؤ ِمنُونَ بِ َّ ِ
وب َما َكانَ لَنَا أَن نُّ ْش ِركَ بِ َّ
َواتَّبَع ُ
الِلِ ِمن
.38
ْت ِملَّةَ آبَائِي إِ ْب َرا ِهي َم َوإِ ْس َحا َ
ق َويَ ْعقُ َ
ك ِمن فَضْ ِل َّ
اس الَ يَ ْش ُكرُونَ
َش ْي ٍء َذلِ َ
اس َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َر النَّ ِ
هللاِ َعلَ ْينَا َو َعلَى النَّ ِ
صا ِحبَ ِي ال ِّسجْ ِن أَأَرْ بَاب ُّمتَفَ ِّرقُونَ َخيْر أَ ِم َّ
هللاُ ْال َوا ِح ُد ْالقَهَّا ُر
.39
يَا َ
نز َل َّ
َما تَ ْعبُ ُدونَ ِمن ُدونِ ِه إِالَّ أَ ْس َماء َس َّم ْيتُ ُموهَا أَنتُ ْم َوآبَا ُؤ ُكم َّما أَ َ
هللاُ بِهَا ِمن
.41
س ُْلطَا ٍن إِ ِن ْال ُح ْك ُم إِالَّ ِ َّلِلِ أَ َم َر أَالَّ تَ ْعبُ ُد ْ
اس الَ
وا إِالَّ إِيَّاهُ َذلِكَ الد ُ
ِّين ْالقَيِّ ُم َو َل ِك َّن أَ ْكثَ َر النَّ ِ
يَ ْعلَ ُمونَ
صا ِح َب ِي ال ِّسجْ ِن أَ َّما أَ َح ُد ُك َما فَيَ ْس ِقي َربَّهُ َخ ْمرًا َوأَ َّما اآل َخ ُر فَيُصْ لَبُ فَتَأْ ُك ُل
.41
يَا َ
ان
الطَّ ْي ُر ِمن ر َّْأ ِس ِه قُ ِ
ض َي اِلَ ْم ُر الَّ ِذي فِي ِه تَ ْستَ ْفتِيَ ِ
.42

ك فَأَن َساهُ ال َّش ْيطَ ُ
ان ِذ ْك َر َربِّ ِه
اج ِّم ْنهُ َما ْاذ ُكرْ نِي ِعن َد َربِّ َ
َوقَا َل لِلَّ ِذي ظَ َّن أَنَّهُ نَ ٍ

فَلَبِ َ
ث فِي ال ِّسجْ ِن بِضْ َع ِس ِنينَ
َوقَا َل ْال َملِ ُ
ت
.43
ان يَأْ ُكلُه َُّن َسبْع ِع َجاف َو َس ْب َع سُنبُال ٍ
ك إِنِّي أَ َرى َس ْب َع بَقَ َرا ٍ
ت ِس َم ٍ

ي إِن ُكنتُ ْم لِلرُّ ْؤيَا تَ ْعبُرُونَ
ُخضْ ٍر َوأ ُ َخ َر يَابِ َسا ٍ
ت يَا أَ ُّيهَا ْال َمألُ أَ ْفتُونِي ِفي ر ُْؤيَا َ
قَالُ ْ
وا أَضْ َغ ُ
.44
الم ِب َعالِ ِمينَ
اث أَحْ ٍ
الم َو َما نَحْ ُن ِبتَأْ ِوي ِل اِلَحْ ِ
َوقَا َل الَّ ِذي نَ َجا ِم ْنهُ َما َوا َّد َك َر بَ ْع َد أُ َّم ٍة أَنَاْ أُنَبِّئُ ُكم بِتَأْ ِويلِ ِه فَأَرْ ِسلُو ِن
.45
صدِّي ُ
يُوس ُ
ت ِس َما ٍن يَأْ ُكلُه َُّن َسبْع ِع َجاف َو َسب ِْع
.46
ُف أَيُّهَا ال ِّ
ق أَ ْفتِنَا فِي َسب ِْع بَقَ َرا ٍ
اس لَ َعلَّهُ ْم يَ ْعلَ ُمونَ
ت ُخضْ ٍر َوأ ُ َخ َر يَا ِب َسا ٍ
سُنبُال ٍ
ت لَّ َعلِّي أَرْ ِج ُع إِلَى النَّ ِ
صدتُّ ْم فَ َذرُوهُ فِي سُنبُلِ ِه إِالَّ قَلِيالً ِّم َّما
.47
قَا َل تَ ْز َر ُعونَ َس ْب َع ِسنِينَ دَأَبًا فَ َما َح َ
تَأْ ُكلُونَ
.48
.49

صنُونَ
ثُ َّم يَأْتِي ِمن َب ْع ِد َذلِ َ
ك َسبْع ِشدَاد يَأْ ُك ْلنَ َما قَ َّد ْمتُ ْم لَه َُّن إِالَّ قَلِيالً ِّم َّما تُحْ ِ
ك عَام فِي ِه يُ َغ ُ
صرُونَ
ثُ َّم يَأْتِي ِمن َب ْع ِد َذلِ َ
اث النَّاسُ َوفِي ِه يَ ْع ِ

َوقَا َل ْال َملِ ُ
ك ا ْئتُو ِني بِ ِه فَلَ َّما َجا َءهُ ال َّرسُو ُل قَا َل ارْ ِج ْع إِلَى َربِّكَ فَاسْأ َ ْلهُ َما بَا ُل
.51
النِّ ْس َو ِة الَّالتِي قَطَّ ْعنَ أَ ْي ِد َيه َُّن إِ َّن َربِّي ِب َك ْي ِد ِه َّن َعلِيم
قَا َل َما َخ ْ
لِل َما َعلِ ْمنَا َعلَ ْي ِه ِمن
.51
طبُ ُك َّن إِ ْذ َرا َود ُّت َّن يُوسُفَ عَن نَّ ْف ِس ِه قُ ْلنَ َح َ
اش ِ َّ ِ
ص ْال َح ُّق أَنَاْ َرا َودتُّهُ عَن نَّ ْف ِس ِه َوإِنَّهُ لَ ِمنَ
يز اآلنَ َحصْ َح َ
سُو ٍء قَالَ ِ
ت ا ْم َرأَةُ ْال َع ِز ِ
الصَّا ِدقِينَ
.52
.53

ب َوأَ َّن َّ
هللاَ الَ يَ ْه ِدي َك ْي َد ْال َخائِنِينَ
َذلِ َ
ك لِيَ ْعلَ َم أَنِّي لَ ْم أَ ُخ ْنهُ بِ ْال َغ ْي ِ
س ِلَ َّما َرة بِالسُّو ِء إِالَّ َما َر ِح َم َرب َِّي إِ َّن َربِّي َغفُور
َو َما أُبَرِّ ُ
ئ نَ ْف ِسي إِ َّن النَّ ْف َ

َّر ِحيم
.54

َوقَا َل ْال َملِ ُ
ك ْاليَوْ َم لَ َد ْينَا َم ِكين
ك ا ْئتُونِي بِ ِه أَ ْستَ ْخلِصْ هُ لِنَ ْف ِسي فَلَ َّما َكلَّ َمهُ قَا َل إِنَّ َ

أَ ِمين
ض إِنِّي َحفِيظ َعلِيم
.55
قَا َل اجْ َع ْل ِني َعلَى َخ َزا ِئ ِن اِلَرْ ِ
ض َيتَ َب َّوأ ُ ِم ْنهَا َحي ُ
صيبُ بِ َرحْ َمتِنَا َمن
.56
َو َك َذلِ َ
ْث َي َشاء نُ ِ
ك َم َّكنَّا لِيُوسُفَ فِي اِلَرْ ِ
نَّ َشاء َو َ
ضي ُع أَجْ َر ْال ُمحْ ِسنِينَ
ال نُ ِ
.57

وا َو َكانُ ْ
َو َِلَجْ ُر اآل ِخ َر ِة َخيْر لِّلَّ ِذينَ آ َمنُ ْ
وا يَتَّقُونَ
َو َجا َء إِ ْخ َوةُ يُوسُفَ فَ َد َخلُ ْ
وا َعلَ ْي ِه فَ َع َرفَهُ ْم َوهُ ْم لَهُ ُمن ِكرُونَ

.59

خ لَّ ُكم ِّم ْن أَبِي ُك ْم أَالَ تَ َروْ نَ أَنِّي أُوفِي
َولَ َّما َجهَّ َزهُم ِب َجهَ ِ
از ِه ْم قَا َل ا ْئتُونِي بِأ َ ٍ

.58

نزلِينَ
ْال َك ْي َل َوأَنَاْ َخ ْي ُر ْال ُم ِ
ُون
.61
فَإِن لَّ ْم تَأْتُونِي بِ ِه فَالَ َكي َْل لَ ُك ْم ِعن ِدي َوالَ تَ ْق َرب ِ
قَالُ ْ
.61
او ُد َع ْنهُ أَبَاهُ َوإِنَّا لَفَا ِعلُونَ
وا َسنُ َر ِ
ْرفُونَهَا إِ َذا انقَلَب ْ
َوقَا َل لِفِ ْتيَانِ ِه اجْ َعلُ ْ
ُوا إِلَى
.62
وا بِ َ
ضا َعتَهُ ْم فِي ِر َحالِ ِه ْم لَ َعلَّهُ ْم يَع ِ
أَ ْهلِ ِه ْم لَ َعلَّهُ ْم يَرْ ِجعُونَ
فَلَ َّما َر َجعُوا إِلَى أَبِي ِه ْم قَالُ ْ
وا يَا أَبَانَا ُمنِ َع ِمنَّا ْال َك ْي ُل فَأَرْ ِسلْ َم َعنَا أَ َخانَا نَ ْكتَلْ
.63
َوإِنَّا لَهُ لَ َحافِظُونَ
.64

قَا َل هَلْ آ َمنُ ُك ْم َعلَ ْي ِه إِالَّ َك َما أَ ِمنتُ ُك ْم َعلَى أَ ِخي ِه ِمن قَ ْب ُل فَ َّ
الِلُ َخيْر َحافِظًا َوهُ َو

أَرْ َح ُم الرَّا ِح ِمينَ
ت إِلَ ْي ِه ْم قَالُ ْ
ُوا َمتَا َعهُ ْم َو َج ُد ْ
َولَ َّما فَتَح ْ
ضا َعتَهُ ْم ُر َّد ْ
وا يَا أَبَانَا َما نَب ِْغي هَ ِذ ِه
.65
وا بِ َ
ضا َعتُنَا ُر َّد ْ
ك َكيْل َي ِسير
ير َذلِ َ
بِ َ
ت إِلَ ْينَا َونَ ِمي ُر أَ ْهلَنَا َونَحْ فَظُ أَ َخانَا َونَ ْزدَا ُد َك ْي َل َب ِع ٍ
قَا َل لَ ْن أُرْ ِسلَهُ َم َع ُك ْم َحتَّى تُ ْؤتُو ِن َموْ ثِقًا ِّمنَ َّ
هللاِ لَتَأْتُنَّنِي بِ ِه إِالَّ أَن يُ َحاطَ ِب ُك ْم
.66
فَلَ َّما آتَوْ هُ َموْ ثِقَهُ ْم قَا َل َّ
هللاُ َعلَى َما نَقُو ُل َو ِكيل
ب َوا ِح ٍد َوا ْد ُخلُ ْ
ي الَ تَ ْد ُخلُ ْ
ب ُّمتَفَ ِّرقَ ٍة َو َما أ ُ ْغنِي
.67
وا ِم ْن أَ ْب َوا ٍ
وا ِمن بَا ٍ
َوقَا َل يَا بَنِ َّ
هللا ِمن َش ْي ٍء إِ ِن ْال ُح ْك ُم إِالَّ ِ َّلِلِ َعلَ ْي ِه تَ َو َّك ْل ُ
ت َو َعلَ ْي ِه فَ ْليَتَ َو َّك ِل ْال ُمتَ َو ِّكلُونَ
عَن ُكم ِّمنَ َّ ِ
َولَ َّما َد َخلُ ْ
هللا ِمن َش ْي ٍء إِالَّ
وا ِم ْن َحي ُ
.68
ْث أَ َم َرهُ ْم أَبُوهُم َّما َكانَ يُ ْغنِي َع ْنهُم ِّمنَ َّ ِ
اس الَ
وب قَ َ
س يَ ْعقُ َ
ضاهَا َوإِنَّهُ لَ ُذو ِع ْل ٍم لِّ َما عَلَّ ْمنَاهُ َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َر النَّ ِ
َحا َجةً فِي نَ ْف ِ
يَ ْعلَ ُمونَ
َولَ َّما َد َخلُ ْ
ك فَالَ تَ ْبتَئِسْ ِب َما
.69
وا َعلَى يُوسُفَ آ َوى إِلَ ْي ِه أَ َخاهُ قَا َل إِنِّي أَنَاْ أَ ُخو َ
َكانُ ْ
وا يَ ْع َملُونَ
از ِه ْم َج َع َل ال ِّسقَايَةَ فِي َرحْ ِل أَ ِخي ِه ثُ َّم أَ َّذنَ ُم َؤ ِّذن أَيَّتُهَا ْال ِعي ُر
.71
فَلَ َّما َجهَّ َزهُم ِب َجهَ ِ
ارقُونَ
إِنَّ ُك ْم لَ َس ِ
.71
.72
.73

وا َوأَ ْقبَلُ ْ
قَالُ ْ
وا َعلَ ْي ِهم َّما َذا تَ ْفقِ ُدونَ
قَالُ ْ
ير َوأَنَاْ بِ ِه َز ِعيم
وا نَ ْفقِ ُد ُ
ص َوا َع ْال َملِ ِ
ك َولِ َمن َجا َء بِ ِه ِح ْم ُل بَ ِع ٍ
قَالُ ْ
وا تَ َّ
ارقِينَ
ض َو َما ُكنَّا َس ِ
الِلِ لَقَ ْد َعلِ ْمتُم َّما ِج ْئنَا لِنُ ْف ِس َد فِي اِلَرْ ِ

قَالُ ْ
.74
وا فَ َما َج َزا ُؤهُ إِن ُكنتُ ْم َكا ِذبِينَ
قَالُ ْ
.75
ك نَجْ ِزي الظَّالِ ِمينَ
وا َج َزا ُؤهُ َمن ُو ِج َد فِي َرحْ لِ ِه فَهُ َو َج َزا ُؤهُ َك َذلِ َ
ك ِك ْدنَا
.76
فَبَدَأَ بِأَوْ ِعيَتِ ِه ْم قَ ْب َل ِوعَاء أَ ِخي ِه ثُ َّم ا ْستَ ْخ َر َجهَا ِمن ِوعَاء أَ ِخي ِه َك َذلِ َ
ك إِالَّ أَن يَ َشاء َّ
ت ِّمن نَّ َشاء
هللاُ نَرْ فَ ُع د ََر َجا ٍ
لِيُوسُفَ َما َكانَ لِيَأْ ُخ َذ أَ َخاهُ فِي ِدي ِن ْال َملِ ِ
ق ُك ِّل ِذي ِع ْل ٍم َعلِيم
َوفَوْ َ
قَالُ ْ
ق أَخ لَّهُ ِمن قَ ْب ُل فَأ َ َس َّرهَا يُوس ُ
ُف فِي نَ ْف ِس ِه َولَ ْم يُ ْب ِدهَا
.77
ْر ْق فَقَ ْد َس َر َ
وا إِن يَس ِ
لَهُ ْم قَا َل أَنتُ ْم َش ٌّر َّم َكانًا َو َّ
صفُونَ
هللاُ أَ ْعلَ ْم بِ َما تَ ِ
.78

قَالُ ْ
ك ِمنَ
وا يَا أَيُّهَا ْال َع ِزي ُز إِ َّن لَهُ أَبًا َش ْي ًخا َك ِبيرًا فَ ُخ ْذ أَ َح َدنَا َم َكانَهُ إِنَّا نَ َرا َ

ْال ُمحْ ِسنِينَ
قَا َل َم َعا َذ َّ
.79
هللاِ أَن نَّأْ ُخ َذ إِالَّ َمن َو َج ْدنَا َمتَا َعنَا ِعن َدهُ إِنَّا إِ ًذا لَّظَالِ ُمونَ
ُوا نَ ِجيًا قَا َل َكبِي ُرهُ ْم أَلَ ْم تَ ْعلَ ُم ْ
ُوا ِم ْنهُ َخلَص ْ
فَلَ َّما ا ْستَيْأَس ْ
وا أَ َّن أَبَا ُك ْم قَ ْد أَ َخ َذ
.81
َعلَ ْي ُكم َّموْ ثِقًا ِّمنَ َّ
ض َحتَّ َى يَأْ َذنَ
هللاِ َو ِمن قَ ْب ُل َما فَرَّطتُ ْم فِي يُوسُفَ فَلَ ْن أَ ْب َر َح اِلَرْ َ
لِي أَبِي أَوْ يَحْ ُك َم َّ
هللاُ لِي َوهُ َو َخ ْي ُر ْال َحا ِك ِمينَ
ُوا إِلَى أَبِي ُك ْم فَقُولُ ْ
ارْ ِجع ْ
ق َو َما َش ِه ْدنَا إِالَّ ِب َما َعلِ ْمنَا َو َما
.81
ك َس َر َ
وا يَا أَبَانَا إِ َّن ا ْبنَ َ
ب َحافِ ِظينَ
ُكنَّا لِ ْل َغ ْي ِ
.82
صا ِدقُونَ
َواسْأ َ ِل ْالقَرْ يَةَ الَّتِي ُكنَّا فِيهَا َو ْال ِعي َر الَّتِي أَ ْقبَ ْلنَا فِيهَا َوإِنَّا لَ َ
صبْر َج ِميل َع َسى َّ
قَا َل بَلْ َس َّولَ ْ
هللاُ أَن يَأْتِيَنِي بِ ِه ْم َج ِميعًا
.83
ت لَ ُك ْم أَنفُ ُس ُك ْم أَ ْمرًا فَ َ
إِنَّهُ هُ َو ْال َعلِي ُم ْال َح ِكي ُم
.84

ال يَا أَ َسفَى َعلَى يُوسُفَ َوا ْبيَض ْ
َّت َع ْينَاهُ ِمنَ ْالح ُْز ِن فَهُ َو
َوتَ َولَّى َع ْنهُ ْم َوقَ َ

َك ِظيم
.85
.86

قَالُ ْ
وا تَ َّ
الِل تَ ْفتَأ ُ تَ ْذ ُك ُر يُوسُفَ َحتَّى تَ ُكونَ َح َرضًا أَوْ تَ ُكونَ ِمنَ ْالهَالِ ِكينَ
هللاِ َوأَ ْعلَ ُم ِمنَ َّ
قَا َل إِنَّ َما أَ ْش ُكو بَثِّي َوح ُْزنِي إِلَى َّ
هللاِ َما الَ تَ ْعلَ ُمونَ

ُوا ِمن يُوسُفَ َوأَ ِخي ِه َوالَ تَيْأَس ْ
ُوا فَتَ َح َّسس ْ
ي ْاذهَب ْ
ح َّ
هللاِ إِنَّهُ الَ
.87
يَا بَنِ َّ
ُوا ِمن َّروْ ِ
ح َّ
هللاِ إِالَّ ْالقَوْ ُم ْال َكافِرُونَ
يَيْأَسُ ِمن َّروْ ِ
.88

وا َعلَ ْي ِه قَالُ ْ
فَلَ َّما َد َخلُ ْ
ضا َع ٍة
وا يَا أَيُّهَا ْال َع ِزي ُز َم َّسنَا َوأَ ْهلَنَا الضُّ رُّ َو ِج ْئنَا ِببِ َ

ص ِّدقِينَ
هللا َيجْ ِزي ْال ُمتَ َ
ف لَنَا ْال َكي َْل َوتَ َ
ُّم ْز َجا ٍة فَأَوْ ِ
ص َّد ْق َعلَ ْينَا إِ َّن َّ َ
.89
قَا َل هَلْ َعلِ ْمتُم َّما فَ َع ْلتُم ِبيُوسُفَ َوأَ ِخي ِه إِ ْذ أَنتُ ْم َجا ِهلُونَ
.91

قَالُ ْ
ُف َوهَ َذا أَ ِخي قَ ْد َم َّن َّ
ُف قَا َل أَنَاْ يُوس ُ
نت يُوس ُ
ك َِلَ َ
هللاُ َعلَ ْينَا إِنَّهُ َم َّن
وا أَإِنَّ َ

ق َويَصْ بِرْ فَإ ِ َّن َّ
ضي ُع أَجْ َر ْال ُمحْ ِس ِنينَ
هللاَ الَ يُ ِ
يَتَّ ِ
قَالُ ْ
ك َّ
وا تَ َّ
.91
اطئِينَ
الِلِ لَقَ ْد آثَ َر َ
هللاُ َعلَ ْينَا َوإِن ُكنَّا لَ َخ ِ
.92
.93

يب َعلَ ْي ُك ُم ْاليَوْ َم يَ ْغفِ ُر َّ
هللاُ لَ ُك ْم َوهُ َو أَرْ َح ُم الرَّا ِح ِمينَ
قَا َل الَ تَ ْث ِر َ
ْاذهَب ْ
صيرًا َو ْأتُونِي بِأ َ ْهلِ ُك ْم
ت بَ ِ
يصي هَ َذا فَأ َ ْلقُوهُ َعلَى َوجْ ِه أَبِي يَأْ ِ
ُوا بِقَ ِم ِ

أَجْ َم ِعينَ
.94

ون
ت ْال ِعي ُر قَا َل أَبُوهُ ْم إِنِّي َِلَ ِج ُد ِر َ
َولَ َّما فَ َ
صل َ ِ
يح يُوسُفَ لَوْ الَ أَن تُفَنِّ ُد ِ
قَالُ ْ
وا تَ َّ
ك ْالقَ ِد ِيم
ضال ِل َ
الِلِ إِنَّ َ
ك لَفِي َ

.96

صيرًا قَا َل أَلَ ْم أَقُل لَّ ُك ْم إِنِّي أَ ْعلَ ُم
فَلَ َّما أَن َجا َء ْالبَ ِشي ُر أَ ْلقَاهُ َعلَى َوجْ ِه ِه فَارْ تَ َّد بَ ِ

.95

ِمنَ َّ
هللاِ َما الَ تَ ْعلَ ُمونَ
قَالُ ْ
.97
وا يَا أَبَانَا ا ْستَ ْغفِرْ لَنَا ُذنُوبَنَا إِنَّا ُكنَّا َخا ِطئِينَ
.98
.99

َّحي ُم
قَا َل َسوْ فَ أَ ْستَ ْغفِ ُر لَ ُك ْم َربِّ َي إِنَّهُ هُ َو ْال َغفُو ُر الر ِ
ال ا ْد ُخلُ ْ
فَلَ َّما َد َخلُ ْ
وا ِمصْ َر إِن َشاء َّ
هللاُ
وا َعلَى يُوسُفَ آ َوى إِلَ ْي ِه أَبَ َو ْي ِه َوقَ َ

آ ِمنِينَ
ش َو َخرُّ ْ
ي
.111
ت هَ َذا تَأْ ِوي ُل ر ُْؤيَا َ
وا لَهُ ُس َّجدًا َوقَا َل يَا أَبَ ِ
َو َرفَ َع أَبَ َو ْي ِه َعلَى ْال َعرْ ِ
ِمن قَ ْب ُل قَ ْد َج َعلَهَا َربِّي َحقًا َوقَ ْد أَحْ َسنَ بِي إِ ْذ أَ ْخ َر َجنِي ِمنَ ال ِّسجْ ِن َو َجا َء بِ ُكم ِّمنَ
ْالبَ ْد ِو ِمن َب ْع ِد أَن نَّ َز َغ ال َّش ْيطَ ُ
ان بَ ْينِي َوبَ ْينَ إِ ْخ َو ِتي إِ َّن َربِّي لَ ِطيف لِّ َما يَ َشاء إِنَّهُ هُ َو
ْال َعلِي ُم ْال َح ِكي ُم
ت
.111
ث فَا ِط َر ال َّس َما َوا ِ
ك َوعَلَّ ْمتَنِي ِمن تَأْ ِوي ِل اِلَ َحا ِدي ِ
َربِّ قَ ْد آتَ ْيتَ ِني ِمنَ ْال ُم ْل ِ
ض أَ َ
نت َولِيِّي فِي ال ُّد ْنيَا َواآل ِخ َر ِة تَ َوفَّنِي ُم ْسلِ ًما َوأَ ْل ِح ْقنِي بِالصَّالِ ِحينَ
َواِلَرْ ِ
.112

نت لَ َد ْي ِه ْم إِ ْذ أَجْ َمع ْ
ك َو َما ُك َ
ُوا أَ ْم َرهُ ْم َوهُ ْم
وحي ِه إِلَ ْي َ
َذلِ َ
ب نُ ِ
ك ِم ْن أَنبَاء ْال َغ ْي ِ

يَ ْم ُكرُونَ
.113

اس َولَوْ َح َرصْ َ
ت بِ ُم ْؤ ِم ِنينَ
َو َما أَ ْكثَ ُر النَّ ِ
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َو َما تَسْأَلُهُ ْم َعلَ ْي ِه ِم ْن أَجْ ٍر إِ ْن هُ َو إِالَّ ِذ ْكر لِّ ْل َعالَ ِمينَ
ْرضُونَ
َو َكأَيِّن ِّمن آيَ ٍة فِي ال َّس َما َوا ِ
ض يَ ُمرُّ ونَ َعلَ ْيهَا َوهُ ْم َع ْنهَا ُمع ِ
ت َواِلَرْ ِ
َو َما ي ُْؤ ِم ُن أَ ْكثَ ُرهُ ْم بِ َّ
الِلِ إِالَّ َوهُم ُّم ْش ِر ُكونَ

.117

أَفَأ َ ِمنُ ْ
ب َّ
هللاِ أَوْ تَأْتِيَهُ ُم السَّا َعةُ بَ ْغتَةً َوهُ ْم الَ
وا أَن تَأْتِيَهُ ْم َغا ِشيَة ِّم ْن َع َذا ِ

.115
.116

يَ ْش ُعرُونَ
صي َر ٍة أَنَاْ َو َم ِن اتَّبَ َعنِي َو ُس ْب َحانَ َّ
قُلْ هَ ِذ ِه َسبِيلِي أَ ْد ُعو إِلَى َّ
هللاِ َو َما
.118
هللاِ َعلَى بَ ِ
أَنَاْ ِمنَ ْال ُم ْش ِر ِكينَ
وحي إِلَ ْي ِهم ِّم ْن أَ ْه ِل ْالقُ َرى أَفَلَ ْم يَ ِسير ْ
ُوا فِي
.119
َو َما أَرْ َس ْلنَا ِمن قَ ْبلِ َ
ك إِالَّ ِر َجاالً نُّ ِ
ُوا َك ْيفَ َكانَ عَاقِبَةُ الَّ ِذينَ ِمن قَ ْبلِ ِه ْم َولَدَا ُر اآل ِخ َر ِة َخيْر لِّلَّ ِذينَ اتَّقَ ْ
ض فَ َينظُر ْ
وا
اِلَرْ ِ
أَفَالَ تَ ْعقِلُونَ
وا أَنَّهُ ْم قَ ْد ُك ِذب ْ
ظنُّ ْ
س الرُّ ُس ُل َو َ
ُوا َجا َءهُ ْم نَصْ ُرنَا فَنُجِّ َي َمن
.111
َحتَّى إِ َذا ا ْستَيْأ َ َ
نَّ َشاء َوالَ يُ َر ُّد بَأْ ُسنَا ع َِن ْالقَوْ ِم ْال ُمجْ ِر ِمينَ
ب َما َكانَ َح ِديثًا يُ ْفتَ َرى َولَ ِكن
.111
لَقَ ْد َكانَ فِي قَ َ
ص ِه ْم ِع ْب َرة ِِّلُولِي اِلَ ْلبَا ِ
ص ِ
صي َل ُك َّل َش ْي ٍء َوهُدًى َو َرحْ َمةً لِّقَوْ ٍم ي ُْؤ ِمنُونَ .
تَصْ ِدي َ
ق الَّ ِذي بَ ْينَ يَ َد ْي ِه َوتَ ْف ِ

فهرس انمىضىعات
فـهـرس الموضـوعـات

كلمة شكر.
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