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تمهيد
اقعي يف التاريخُ ،رويت للعربة ،أو واقعيّة تق ّدم
القصة القرآنيّةّ ،إما تاريخيّة ألحداثها وشخصيّاهتا ٌ
وجود و ٌّ
ّ

أمنوذجا من أحوال البشر ،سواءٌ حدثت يف الواقع أو أ ّّنا ممكنةُ احلدوث؛ فمن األحداث الواقعيّة اليت أشار
ً

كيت أُ ُحد وحمراء
النيبّ :
كقصة معركة بدر يف سورة األنفال ومعر ي
إليها القرآن الكرمي ما حدث يف عصر ّ
وقصة اإلفك
األسد يف سورة آل عمران ،ومعركة الخندق يف سورة األحزاب وصلح احلديبيّة يف سورة الفتحّ ،
مثًل ،وميكن أن حتدث يف
ضرب ً
بعض القصص القرآنيّة هلا ٌ
يف سورة النور؛ وهنالك ُ
طابع تمثيلي أو رمزي تُ ُ

ِ
أصحاب الجنّة يف سورة ال يقليم ،فالبِنية
كقصة صاحب الجنّتين يف سورة الكهف ،و
أي زمان ومكان ّ
ّ
التفصيليّة ٍ
قصةٌ واقعيّة ال مانع من حدوثها يف
القصتني ومضامينها وحوادثها تشري إىل ّأّنا ّ
لكل من هاتني ّ
مثًل وعربًة.
املاضي أو احلاضر أو املستقبل؛ ذكرها القرآن ً

اقعي الواحد ،باستثناء سورة يوسف ،ترد
على الرغم من أ ّن ّ
القصة القرآنيّة الواحدة ذات األصل الو ّ
تعبريا عن االنعكاسات الذهنيّة
أحيانًا بأشكال خمتلفة ،فإ ّن ذلك ال يعين تع ّدد الوقائع ،وإّمنا يأيت ً

قصة موسى
القصة ،وختتلف األلفاظ أحيانًا باختًلف األحوال والظروف واحلالة الذهنيّة كما يف ّ
لشخصيّات ّ
توزع عناصرها ،من نوع القصة القصرية ،ومل ِ
تأت روايةً مكتملة
القصة القرآنيّة من حيث ّ
ّ
أمنوذجا ،كذلك فإ ّن ّ
ً
يوسف.
ّإال يف ّ
قصة ُ
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يوسف:
سورة ُ
تقرر أ ّن اهلل سبحانه وتعاىل أنزل هذا القرآن عربيًّا ملواجهة املشركني بعربيّة
تبدأ السورة مبق ّدمة متهيديّة ّ
النيب (ص) أحد األميّني يف
القرآن الذي كانوا ي ّدعون أ ّن أعجميًّا يعلّمه لرسول اهلل (ص) ّ
وتقرر أنّه ٌ
وحي إىل ّ
يتوجهون إىل هذا النحو من املوضوعات اليت جاء هبا القرآن ،ومنها القصص الكامل الدقيق.
قومه ،الذين ال ّ

سند ْي
سورة يوسف من السور املكيّة الطوال ،نزلت بني عام احلزن على موت أيب طالب وخدجية ي
وبيعيت العقبة األوىل مثّ الثانية اليت جعل اهلل فيهما لرسول اهلل صلّى اهلل
رسول اهلل صلّى اهلل عليه وآله وسلّم ي

وخمرجا باهلجرة إىل املدينة ،والسورة كلّها
فرجا ً
عليه وآله وسلّم وللعصبة املسلمة معه وللدعوة اإلسًلميّة ً
ِ
منت
خاصة .تتألّف من  111آية ،يؤلِّف ُ
حلمة واحدة عليها طابع هذه املرحلة احلرجة املوحشة بصفة ّ

القصة اليت تبدأ
احلكاية
معظمها :تبدأ مبق ّدمة متهيديّة ،وتنتهي خبامتة حتفيزيّة للتدبّر يف حكمة هذه ّ
ي
بيوسف وهو خيرب أباه يعقوب عن رؤياه ،إىل املواقف واحملن الصعبة اليت ّ
مر هبا يف أثناء حياته :ابتداءً

للرق أو ملا يشبهه ،إىل موقف اإلغراء الذي
تعرض فيه ّ
مبؤامرة إخوته عليه ً
حسدا وبغيًا ،إىل ْ
أسره الذي ّ
القوة الكبرية
وتعرضه بعد ذلك للسجن م ّد ًة طويلة ...والذي انتهى إىل أن يتسلّم مر ي
كز ّ
خيتلط بالتهديدّ ،
مجيعا...
يف إدارة شؤون البًلد ،ممّا جعله حيتوي مشاعر إخوته ض ّده ...مثّ جيمع إليه أهليه ً
القصة تتألّف من حلقات واحللقة تتألّف من مشاهد:
ّ
األول (ستّة مشاهد)
الفصل ّ

يوسف
المشهد ّ
األول :املكان هو حيث جيلس يعقوب مع ابنه الذي ّ
يقص عليه رؤياه "إذ قال ُ
عظيما هلذا الغًلم ،مل
ألبيهُ ( "...
حبسه وبصريته أ ّن وراء هذه الرؤيا شأنًا ً
يوسف ،اآلية  )1أدرك يعقوب ّ
القصة كذلك ،وال تظهر بوادره ّإال بعد حلقتني منهاّ ،أما اكتماله فًل
يُفصح هو عنه ،ومل يُفصح عنه ُ
سياق ّ

القصة...
يظهر ّإال يف ّناية ّ
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وحسدا له ،إليثار أبيهم
حقدا عليه
ً
يوسف يتآمرون ويدبّرون له ما يدبّرون ً
المشهد الثاني :مشهد أخوة ُ

ِ
النيب صلّى اهلل عليه وآله وسلّم...
يوسف أو اطرحوه ً
له" :اقتلوا ُ
أرضا" ...يف هذا املشهد تربي ٌد لقلب ّ
فاألخوة يتآمرون على أخيهم فكيف به هو الذي يواجه التآمر من جمتمع بأسره؟!
المشهد الثالث :األخوة حياورون يعقوب.
يتوسم فيه أن
وسلوا به إىل قلب الوالد املتعلّق بولده الذي ّ
كل ما بذلوه ليت ّ
و ّ
النص يرسم بكلماته وعباراته ّ

يكون الوارث لربكات أبيه إبراهيم.

اصحو ين) ِ
ِ
ِ
فذ ْك ُر النصح
خفي؛ ( َما لَ َ
ب وفيه استنكار ٌّ
يوسف يوإنَّا ليهُ ليني ُ
ك َال تَأ َْمنَّا يعليى ُ
يبدأ سؤال فيه يعتي ٌ

هنا وهو الصفاء واإلخًلص يشي مبا كانوا حياولون إخفاءه من َّ
الد يغ ِل املـُريب ...وحني علّل ما يتّهمونه به
احلجة والذريعة اليت كانوا يبحثون عنها ،واليت كانت
بقلّة صربه على فراقه وخوفه عليه من الذئاب :أعطاهم ّ

دليًل على كذهبم كما سيتّضح الح ًقا.
ً

المشهد الرابع :تنفيذ املؤامرة النكراء:
ناج وأنّه
يف هذه اللحظة البائسة اليت ال يمنفذ فيها وال ُم ِنق يذ وال مغيث ،يُلقي اهلل يف روع الغًلم أنّه ٍ
حت يواجه أخوته هبذا املوقف الشنيع ،وهم ال يشعرون أنّه هو.
سيعيش ّ
المشهد الخامس :األخوة يواجهون الوالد املفجوع:
احلقد الغائر عن سبكها ...تسرعوا وجاؤوا على قميصه ٍ
بدم كذب لطّخوه به يف
قص ًة أهلاهم ُ
يل ّفقون له ّ
ّ

غري إتقان...

يوسف:
المشهد السادس :المحنة األولى يف حياة ُ
يوسف الذي ُرمي يف البئر تلتقطه قافلةٌ سيّارة وتبيعه بثم ٍن خبس ...وحيذف السياق التفاصيل :غري
ُ
القصة.
املهمة بالنسبة إىل مدار ّ
ّ

3

الفصل الثاني (أربعة مشاهد)
عمن اشرتاه ،لكنّنا بعد شوط نعلم
المشهد ّ
يوسف يُباع يف سوق الرقيق ،وال يكشف السياق ّ
األولُ :

ف قد وصل إىل مكان آمن "أ ْك ِرمي يمثْواهُ" مبالغ ًة يف اإلكرام.
يوس ي
أنّه عزيز مصر ،ونعلم أ ّن ُ

يتوّسُه يف الغًلم من خري؛ وهنا يقف السياق لينبّه إىل أ ّن هذا التدبري من
يكشف
عما ّ
الرجل المرأته ّ
ُ

"لكن أي ْكثيـير الن ِ
أمر اهلل هو
يوسف التمكني يف األرض َّ
اهلل ،وبه ومبثله قُدِّر ل ُ
َّاس ال يـي ْعلي ُم ْون" ،ال يعلمون أ ّن ي
ِ
غالب
الذي يكون وهذا الكًلم ّ
أمر اهلل ٌ
النيب أل ّن ي
موجه إىل قوم الرسول ،أ ّّنم لن يُفلحوا يف التص ّدي لدعوة ّ
ْما يو ِع ْل ًما" وكان ذلك جزاءً إلحسانه يف االعتقاد وإحسانه يف السلوك
ومسيطر " ،يولي َّما بـيلي يغ أ ُ
يشدَّهُ آتيـْيـنياهُ ُحك ً
ِ
ِِ
ني".
و" يك يذل ي
ك يَْن ِزي الْ ُم ْحسن ي
المشهد الثاني :جتيئه المحنة الثانية يف حياته ،وهي أش ّد وأعمق من احملنة األوىل :نشهد ذلك املشهد
رده:
العاصف املثري اخلطري كما يرّسه التعبري ...وحركة تغليق األبواب ال تكون ّإال يف اللحظة األخرية ...كان ّ
"معا يذ اهللِ" ،مثّ ذ ّكرها أنّه ينتمي إىل دي ٍن خمتلف ،وَنا من مغريات هذه
أنّه لن خيون يمن أكرمه وأحسن إليه ي
وتلوح بعقاب سيّدها له ...وهنا يذكر السياق أ ّن أحد أهلها هو الذي
البيئة وتأثرياهتاّ .
لكن املرأة تتّهمه ّ

وتبني له أ ّّنا هي اليت راودت فتاها عن نفسه.
حسم بشهادته اجلدال ّ

العامة،
للمرة األوىل أ ّن املرأةي هي امرأةُ العزيز :يُعلن هذا مع إعًلن الفضيحة ّ
المشهد الثالث :نعرف ّ
وانتشار اخلرب...
المشهد الرابع :بطلة هذا املشهد امرأة العزيز اليت تواجه نساء طبقتها مبك ٍر أكرب من مكرهن و ٍ
كيد أش ّد
ّ
الص ِ
ِ
اغ ِرين"ّ .أما هو فيستنجد باهلل
من
آم ُرهُ لييُ ْس يجني َّن يولييي ُكوني َّن ِم ين َّ
كيدهن ...وتعلن " يوليئ ْن يملْ يـي ْف يع ْل ما ُ
ّ
الس ِم ِ
ِ
ف حمنته الثانية.
ليصرف عنه
يوس ُ
يم" .واجتاز ُ
كيدهن /فيستجيب له "إنَّهُ ُه يو َّ ُ
ّ
يع الْ يعل ُ
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الفصل الثالث (أربعة مشاهد)
يوسف ،ويف قلب هذه احملنة تتجلّى نعمة اهلل على
احملنة يف هذه احللقة الثالثة من حمن الش ّدة يف حياة ُ

أخريا بإعًلن براءته الكاملة إعًلنًا رّسيًّا
ُ
يوسف ،مبا وهبه من علم لدنّ بتعبري الرؤيا؛ مثّ تتجلّى نعمة اهلل عليه ً
ٍ
ٍ
مرموقة وثقة مطلقة
مكانة
تؤهله ملا هو مكنو ٌن له يف عامل الغيب من
حبضرة امللك ،وظهور مواهبه اليت ّ
وسلطان عظيم.
السجن فتيان ...يف السجن يكسب
األول :بدا هلم أن يسجنوه إىل حني ...ودخل معه
المشهد ّ
ي
يوسف ثقة املساجني ويعلن أنّه ليس على ملّة هؤالء الذين ال يؤمنون باهلل وال باليوم اآلخر (القوم الذين ُرّييب
ُ
فيهم) ،وإنّه يتبع ملّة آبائه :أي ملّة التوحيد:

"أيأيرباب متيـ يفِّرقُو ين خيـر أِيم اللَّه الْو ِ
وها" ...بعد تفسري
اح ُد الْ يق َّهار؟" و" يما تيـ ْعبُ ُدو ين ِم ْن ُدونِِه إِال أ ْ
يّسياءً يّسَّْيتُ ُم ي
ْي ٌ ُ
يٌْ
ُ ي

لكن هذا األخري ينسى.
رؤيا الفتييـ ْني ،يطلب إىل الناجي منهما أن يذكره عند سيّده ،و ّ

يوسف ويقول" :أينيا أُنـيبِّئُ ُك ْم
أمر ُ
المشهد الثاني :امللك يف جملسه يعلن عن رؤياه ،فيتذ ّكر ساقيه ي
بِتيأْ ِويلِ ِه فيأيرِسلُ ِ
ون".
ْ
يوسف يف السجن والساقي يستفتيه ،ويل ّقبه بالص ّديق ،وينقل رؤيا امللك بدقّة ،ومل
المشهد الثالثُ :
يوسف مع أزمة
يوسف ً
جمرًدا ،إّمنا هو التأويل والنصح مبواجهة عواقبه ،فقد تعامل ُ
يكن تأويل ُ
مباشرا ّ
تأويًل ً

تتلخص يف ع ّدة بنود:
حم ّددة ّ
-1تزرعون دأبًا.

-2حتصدون مثّ ترتكون حبّه يف سنبله ختزينًا.
قليًل منه.
-3تأكلون ً
توزعونه على السنوات العجاف ّإال بذور الزرع.
ّ -4
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رمز من رؤيا امللك ،إ ًذا هو
ستنتهي املشكلة بعودة األمطار والرخاء ،وهنا نلحظ أ ّن هذا الرخاء ال يقابله ٌ

ف.
يوس ي
من العلم اللدنّ الذي علّمه اهللُ ُ

المشهد الرابع :يرفع الستار على جملس امللك ...ويكون قوله "ائْـتُ ِون بِِه" نتيجة ملا حذفه السياق :أي
ما نقله الساقي من تأويل الرؤيا...
كل األحوال هو
يو ُ
سف ال يستعجل اخلروج من السجن قبل أن ّ
يتم التحقيق بقضيّته وإثبات براءته (ويف ّ

اثق منها)...
وٌ

احلي ُّق أينيا ير ياو ْدتُهُ يع ْن
ص ْ
امللك يستجوب النسوة ...وتأيت الشهادة كامل ًة برباءته وصدقه ْ
"اآل ين يح ْ
ص يح ي
نـي ْف ِس ِه وإِنَّه لي ِمن َّ ِ ِ
ني".
الصادق ي
ي ُ ي
يوسف أخذت طريقها إىل قلبها فآمن .يشي السياق
لقد فصلت بني ّ
احلق والباطل ،ما يشي أ ّن عقيدة ُ

تقديرا إلمياّنا
حبافز آخر ،هو ُ
حرصها أن ي
حيرتمها الرجل املؤمن الذي مل يعبأ بفتنتها اجلسديّة ،أن حيرتمها ً
ولصدقها وأمانتها يف ح ّقه عند غيبته.

الفصل الرابع (مثانية مشاهد)
يوسف على مغادرة السجن الظامل املظلم إىل رحاب
بعد انتهاء حمنة السجن وحمنة االهتام مل ّ
يتلهف ُ
امللك الذي يرغب يف لقائه .إ ّّنا الطمأنينة اليت تسكبها الرتبية الربّانيّة يف قلوب الصفوة املختارة ،باالبتًلء

التذوق ...مثّ الثقة والسكينة.
واملعاناة والرؤية واملشاهدة واملعرفة و ّ

القصة وسياق السورة من
يوسف هي الظاهرة اليت حيتفل هبا سياق ّ
هذه الظاهرة اجلديدة يف شخصيّة ُ
الناحية احلركيّة الرتبويّة للمنهج القرآنّ.
يوسف من ناحيته ذكر
المشهد ّ
يوسف بريء فطلب أن يستخلصه لنفسهُ ،
األول :ثبت للملك أ ّن ُ
للملك من صفاته ما يؤهله إلَناز هذه املهمة اليت يرى أنّه أقدر عليها" :إِ ِّن ح ِفي ٌ ِ
يم".
ّ
ي
ّ
ظ يعل ٌ
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ثم يحذف السيا ُق ر ّد الملك ،ويدع القارئ يفهم أنّه يف املكان الذي طلبه.
المشهد الثاني :دارت عجلة الزمن ،وطوى السياق دوراّنا ،فلم يذكر كيف كان اخلصب ،وكيف زرع
أحدا من رجاله بعد ذلك يف
امللك وال ً
يوسف ودبّر وا ّدخر ،وكذلك مل يذكر السياق ي
الناس ،وكيف نظّم ُ
ليوسف.
السورة كلّها ،كأ ّن األمر كلّه قد صار ُ
اتساع دائرة اجملاعة وندرك
يوسف ومن ذلك ندرك
ي
ّأما فعل اجلدب فقد أبرزه السياق يف مشهد إخوة ُ
كيف صارت مصر خمزن الطعام يف املنطقة.
يوسف وإخوته وهي سمة فنيّة تُح ّقق هدفًا
ويف الوقت نفسه متضي ّ
يوسف يف جمراها األكرب بني ُ
قصة ُ

دينيًّا في السياق.

فلما أنسوا إليه
يوسف عن نفسه ،ولكنّنا ندرك من السياق أنّه أنزهلم منزًال طيّبًاّ ،
مل يكشف هلم ُ
أخا من أبيهم أصغر منهم ،ال يطيق أبوه فراقه ،فطلب أن حيضروه معهم.
استدرجهم ،وعلم أ ّن هلم ً
طرهم إىل العودة
يوسف ً
المشهد الثالث :مل يُعطهم ُ
قمحا ،إّمنا وضع هلم بضاعتهم يف رحاهلم ليض ّ
بأخيهم .واستسلم يعقوب على كره ،مشرتطًا أن يعطوه موث ًقا.
ٍ
ِ
اضح من سياق القول أنّه يعين هنا حكم
ونقف هنا ي
ْم ّإال هلل" وو ٌ
أمام قول يعقوب عليه السًلم "إن احلُك ُ

متفرقة ،معىن ذلك أنّه كان
العقدي
اهلل
ّ
ّ
مفر منه وال فكاك وأوصاهم أن يدخلوا من أبواب ّ
القهري الذي ال ّ

خيشى عليهم...

الطبيعي أ ّن هذا مل حيدث فور
بضم يوسف ألخيه بينما
المشهد الرابعَ :ند السياق هنا ّ
يعجل ّ
ّ
ِ
يوسف
ولكن هذا وال ّ
ساور ُ
يوسف لكن بعد أن اختلى ُ
دخوهلم على ُ
يوسف بأخيهّ ،
شك كان ّأول خاطر ي

عند دخوهلم عليه .ومن مثّ جعله السياق ّأول عمل ألنّه كان ّأول خاطر .وهذا من دقائق التعبير في هذا
الكتاب الم ِ
عجز!
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مشهد الضيافة ،ليعرض مشهد الرحيل األخري فنطّلع على تدبري يوسف ليحتفظ بأخيه،
ويطوي السياق
ي
كل زمان ومكان" :فيـلي َّما يج َّهيزُه ْم ِِبي يها ِزِه ْم يج يع يل
ريثما يتل ّقى إخوته ً
درسا ضروريًّا هلم ،وضروريًّا للناس يف ّ
الس يقاييةي ِيف ير ْح ِل أ ِيخ ِيه ُمثَّ أيذَّ ين ُم يؤذِّ ٌن أييـَّتُـ يها الْعِ ُري إِنَّ ُك ْم لي يسا ِرقُو ين ( )70قيالُوا يوأيقْـبيـلُوا يعليْي ِه ْم يما يذا تيـ ْف ِق ُدو ين ()71
ِّ
قيالُوا نـ ْف ِقد صو ِ ِ ِ
ِِ ِ ِ ٍ ِِ ِ
يم ( )72قيالُوا تياللَّ ِه لييق ْد يعلِ ْمتُ ْم يما ِجْئـنيا لِنُـ ْف ِس يد ِيف
ي ُ ُي ي
اع الْ يملك يول يم ْن يجاءي به ِحْ ُل بيعري يوأينيا به يزع ٌ
ِ
ِ
ْاأل ْير ِ
ني ( )74قيالُوا يجيز ُاؤهُ يم ْن ُوِج يد ِيف ير ْحلِ ِه فيـ ُه يو
ني ( )73قيالُوا في يما يجيز ُاؤهُ إِ ْن ُكْنتُ ْم يكاذبِ ي
ض يويما ُكنَّا يسا ِرق ي
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِِ
ِِ
ك كِ ْدنيا
استي ْخير يج يها ِم ْن ِو يعاء أ ِيخ ِيه يك يذل ي
يجيز ُاؤهُ يك يذل ي
ك يَْن ِزي الظَّالم ي
ني ( )75فيـبي يدأي بِأ ْيوعييت ِه ْم قيـْب يل ِو يعاء أيخيه ُمثَّ ْ
ِ
ك إَِّال أي ْن يشاء اللَّه نـيرفيع درج ٍ
ف ما يكا ين لِيأْخ يذ أيخاه ِيف ِدي ِن الْملِ ِ
ات يم ْن ني يشاءُ يوفيـ ْو يق ُك ِّل ِذي ِع ْل ٍم
ي ُ يُ
ي ي ي ُ ْ ُ يي ي
وس ي ي
ليُ ُ
ي
علِيم ( )76قيالُوا إِ ْن يس ِر ْق فيـ يق ْد سر يق أ ٌ ِ
ال أينْـتُ ْم يشٌّر
ف ِيف نـي ْف ِس ِه يويملْ يـُْب ِد يها يهلُ ْم قي ي
وس ُ
يسَّريها يُ ُ
يخ ليهُ م ْن قيـْب ُل فيأ ي
ي ٌ
يْ
يي
ِ ِ
ِ
يح يدنيا يم يكانيهُ إِنَّا نـيير ياك ِم ين
يم يكانًا يواللَّهُ أ ْيعلي ُم مبيا تيص ُفو ين ( )77قيالُوا ييا أييـُّ يها الْ يع ِز ُيز إ َّن ليهُ أيبًا يشْي ًخا يكبِ ًريا في ُخ ْذ أ ي
ِ
ِِ
اعنيا ِعْن يدهُ إِنَّا إِ ًذا ليظيالِ ُمو ين (.)79
ني ( )78قي ي
ال يم يعا يذ اللَّه أي ْن نيأْ ُخ يذ إَِّال يم ْن يو يج ْدنيا يمتي ي
الْ ُم ْحسن ي
هو مشه ٌد مثريٌ،
حافل باحلركات واالنفعاالت واملفاجآت ،كأش ّد ما تكون املشاهد حيويّةً وحركةً
ٌ
األخاذ.
و ً
احلي ّ
انفعاال غري أ ّن هذه احلركة صورة من الواقع يعرضها القرآن هذا العرض ّ
حتديدا دقي ًقا ،إنّه يعين نظام امللك وشرعه،
النص حي ّدد مدلول كلمة "دين" -يف هذا املوضعً -
إ ّن هذا ّ

الذي ما كان جيعل عقوبة السارق اسرتقاقيه جزاء سرقته .إّمنا هذا كان نظام يعقوب وشريعة دينه .وقد ارتضى
ليوسف وأخيه.
يوسف حتكيم نظامهم هم وشريعتهم أل ّّنم موقونون بالرباءة .وذلك َّ
ليتم تدبري اهلل ُ
إخوة ُ

عرب َّ
أدق تعب ٍري حيكيه
درسا ،وكان يعلم أ ّن أخاه ليس بسارق ،ولذلك ّ
يوسف أن يُلقي عليهم ً
أراد ُ
ِ
اعنيا ِعْن يدهُ" وهي احلقيقة الواقعة من دون زيادة يف اللفظ
السياق هنا " يم يعا يذ اللَّه أي ْن نيأْ ُخ يذ إَِّال يم ْن يو يج ْدنيا يمتي ي
حت ّقق االهتام أو تنفيه.
جملسا
المشهد الخامس :اإلخوة ييأسون من حماولة ختليص أخيهم الصغري ،فانصرفوا من عنده ،وعقدوا ً

مجيعا .إّمنا يثبت آخرها الذي
يتشاورون فيه .وهم هنا يف هذا املشهد يتناجون .والسياق ال يذكر أقواهلم ً
يكشف عما انتهوا إليه" :فيـلي َّما استيـيأ ِ
ال يكبِريُُه ْم أي يملْ تيـ ْعلي ُمواْ أ َّ
يخ يذ يعليْي ُكم
صواْ يَِنيًّا قي ي
ين أيبيا ُك ْم قي ْد أ ي
يسواْ مْنهُ يخلي ُ
ْْ ُ
ّ
ِ ِ
ِ
ت ييأْ يذ ين ِِل أِييب أ ْيو يْحي ُك يم اللَّهُ ِِل يوُه يو يخْيـ ُر
وس ي
ف فيـلي ْن أيبْـير يح األيْر ي
َّم ْوث ًقا ِّم ين اللَّه يومن قيـْب ُل يما فيـَّرطتُ ْم ِيف يُ ُ
ض يح َّي
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ْ ِِ
ِ ِ ِ
ِ
ك يسر يق ويما يش ِه ْدنيا إِالَّ ِمبيا يعلِ ْمنيا ويما ُكنَّا لِْلغيْي ِ
ب
احلياكم ي
ي
ني (ْ )80ارجعُواْ إ يىل أيبي ُك ْم فيـ ُقولُواْ ييا أيبيانيا إ َّن ابْـني ي ي ي
ِ
ِ
ِ
ِِ
ني ( )81و ِ
ص ِادقُو ين (.")82
يحافظ ي
ي ْ
اسأيل الْ يق ْرييةي الَِّيت ُكنَّا ف ييها يوالْع يري الَِّيت أيقْـبيـ ْلنيا ف ييها يوإِنَّا لي ي
ويقرر ّأال يربح مصر
يذ ّكرهم كبريهم بالقسم املأخوذ عليهم كما يذ ّكرهم بتفريطهم يف ُ
يوسف من قبلّ .
ويطلب إىل إخوته أن يرجعوا إىل أبيهم فيخربوه صراحةً بأ ّن ابنه سرق .فأُ ِخ يذ مبا سرق .ويطوي السياق
الطريق بهم.
المشهد السادس :مشهد اإلخوة أمام أبيهم املفجوع ،وقد أفضوا إليه بالنبأ الفظيع :مل يقل ّإال ما كان
شعاعا ينبثق من قلب الرجل :إنّه الرجاء يف
قد قاله يوم فقد يوسف ،لكنّه يضيف إليه هذا األمل ،كأ ّن ً
اهلل ...يكظم حزنه ويتجلّدّ ،أما أبناؤه احملجوبون عن حقيقة ذلك الواقع الصغري املنظور فًل يرِحون ما به
ِِ
ِ
يوجههم ّأال تيأسوا من
ف يح َّت تي ُكو ين يحير ً
وس ي
ضا أ ْيو تي ُكو ين م ين ا ْهليالك ي
ني" .لكنّه هو ّ
"قيالُواْ تياللَّه تيـ ْفتيأُ تي ْذ ُك ُر يُ ُ
ينسم على األرواح من روح اهلل
َرْوح اهلل مبا ّ
تتضمنه هذه الكلمة من ظًلل االسرتواح من الكرب اخلانق مبا ّ
الندي.
ّ

عظيما ،فًل يبقى
المشهد السابع :يدخل إخوة ُ
للمرة الثالثة وقد بلغ هبم االنكسار مبلغًا ً
يوسف مصر ّ

يوسف قدرة على متثيل دور العزيز ...وحان أوان املفاجأة الكربى...
يف نفس ُ

يوسف يف االبتًلء بالنعمة كما َنح من قبل يف االبتًلء بالش ّدة ،إنّه كان من احملسنني".
ينجح ُ
تتبع ذلك مفاجأة كربى" :فيـلي َّما أي ْن جاء الْب ِشري أيلْ يقاه عليى وج ِه ِه فيارتي َّد ب ِ
ص ًريا".
ي ي ي ُ ُ ي يْ ْ ي
مفاجأة القميص دليل على وجود يوسف ِ
وقرب لقياه ،مثّ مفاجأة ارتداد البصر ،مثّ يذكر يعقوب حقيقة
ُ
ٌ

ما يعلمه من ربّه .تلك اليت ح ّدثهم هبا من قبل فلم يفهموه.

ِ
صير إِ ْن
ف يآوى إِليْي ِه أيبـي يويِْه يوقي ي
وس ي
ال ْاد ُخلُوا م ْ
المشهد الثامن يطوي الزمان والمكان "فيـلي َّما يد يخلُوا يعليى يُ ُ
ِِ
ِ
ِ
اي ِم ْن قيـْب ُل قي ْد
ني ( )99يويرفي يع أيبيـ يويِْه يعليى الْ يع ْر ِش يو يخُّروا ليهُ ُس َّج ًدا يوقي ي
يشاءي اللَّهُ آمن ي
يل ُرْؤيي ي
ال ييا أيبيت يه يذا تيأْو ُ
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غ الشَّْيطيا ُن بـيْي ِين
الس ْج ِن يو يجاءي بِ ُك ْم ِم ين الْبي ْد ِو ِم ْن بـي ْع ِد أي ْن نـييز ي
يخير يج ِين ِم ين ِّ
يح يس ين ِيب إِ ْذ أ ْ
يج يعلي يها يرِّيب يحقًّا يوقي ْد أ ْ
يف لِما ي يشاء إِنَّه هو الْعلِيم ْ ِ
ِ
وبـ ْ ي ِ ِ ِ
يم (.")100
يي
احليك ُ
ني إ ْخ يويت إ َّن يرِّيب ليط ٌ ي ي ُ ُ ُ ي ي ُ
مسلما وأن يلحق
أخريا يدعو اهلل أن يتوفّاه ربُّه ً
يرى يوسف تأويل رؤياه بني يديه يف سجود إخوته ،و ً
بالصاحلني.
المستويات التقنيّة المنتجة للداللة:

ومنتصرا ،فًل عجب أن تكون هذه السورة
خالصا
متجرًدا
ً
لقد خرج ُ
مر هبا ّ
كل احملن اليت ّ
ً
يوسف من ّ

(النيب صلّى اهلل عليه وآله وسلّم والقلّة املسلمة) .والسورة
تسليةً وتسريةً وتطمينًا وتثبيتًا للمطاردين املغرتبني ّ

القصة،
يوسف مكتملةً ،هذا الطابع
اخلاص يتناسب وطبيعة ّ
متفرد يف احتوائها على ّ
ّ
قصة ُ
ذات طابع ّ
يوسف وتنتهي بتأويلها.
ويؤيّدها أداءً ً
كامًل ،ذلك أ ّّنا تبدأ برؤيا ُ
القصة مبستويات من الرؤى والرموز واألحداث واحليل،
وبني سرد الرؤيا ومسار حتقيقها تنهض بنية ّ
تطورها وتشابك عناصرها ممّا يدفعنا ،يف هذه الدراسة التحليليّة إىل تتبّع تنامي هذه املستويات
ويتزامن ّ

النص.
للكشف عن حركتها التقنيّة اليت تُنتج داللة ّ
مستوى الرؤيا:

لكل مرحلة زما ٌن ومكا ٌن معيّنان:
يف ّ
قصة يوسف أربع رؤى تظهر يف ثًلث مراحل متعاقبةّ ،
ِ
ِ
س
المرحلة األولى :رؤيا يوسف ﴿إِ ْذ قي ي
وس ُ
ف أليبِيه ييا أيبيت إِ ِّن يرأييْ ُ
يح يد يع يشير يك ْويكبًا يوالش ْ
ت أي
ال يُ ُ
َّم ي
ِِ
ين﴾.1
يوالْ يق يمير يرأييْـتُـ ُه ْم ِِل يساجد ي
الس ْجن فَ تَ ي ِ
يح ُد ُُهيا إِ ِّن أ ييرِان
ان قي ي
المرحلتان الثانية والثالثة :رؤيا فتَ يَي السجنَ ﴿ :و َد َخ َل َم َعهُ ِّ َ َ
ال أ ي
ال اآلخر إِ ِّن أيرِان أ ِْ
ِ
يِح ُل فيـ ْو يق يرأْ ِسي ُخْبـًزا تيأْ ُك ُل الطَّْيـ ُر ِمْنهُ نـيبِّْئـنيا بِتيأْ ِويلِ ِه إِنَّا نـيير ياك ِم ين
ي
أ ْيعص ُر َخيًْرا يوقي ي ي ُ
ِِ
ني﴾.2
الْ ُم ْحسن ي
 . 1سورة يوسف ،اآلية.4 :
 . 2سورة يوسف ،اآلية.36 :
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المرحلة الرابعة :رؤيا الملك﴿ :وقي ي ِ
ٍ
ات ِّس ٍ
اف يو يسْب يع
ان ييأْ ُكلُ ُه َّن يسْب ٌع ِع يج ٌ
ال الْ يمل ُ
ك إِ ِّن أ ييرى يسْب يع بـي يقير ي
ي
ض ٍر وأ ِ ٍ
ٍ
ِ ِ
اي إِن ُكنتُ ْم لِ ُّلرْؤييا تيـ ْعبُـ ُرو ين﴾.3
ُسنبًُلت ُخ ْ ي ي
ُخير يياب يسات ييا أييـُّ يها الْ يمألُ أيفْـتُون يف ُرْؤيي ي
تتكرر من الكواكب الساجدة إىل الطيور اآلكلة من رأس الفت ،إىل البقرات اليت
والصور المرئيّةّ :
اجملردة.
تلتهم مثيًلهتا اهلزيًلت ،وتكاد كثافة التعبري
البًلغي للرؤى أن توحي ّ
بأّنا صور مرئيّة بالعني ّ
ّ

فصور متع ّددة
ّأما شخصيّات ّ
النص :يوسف ،يعقوب ،اإلخوة ،امرأة العزيز ،فيـتييا السجن ،وامللكٌ ،
البشري يف مستوياته املتباينة ،سواء كانت هذه املستويات اجتماعيّة ،دينيّة ،ثقافيّة ،جنسيّة،
للجنس
ّ
ٍ
النص اليت حتوي إىل ح ّد
النص ضمن آليّة معيّنة لتنتج داللة ّ
فكريّة ،وطبقيّة ...تتفاعل يف ما بينها داخل ّ
ما علّةي وجوده.
المكان :
القصة وغايتها .املكان يف هذه
خاص يف إيصال رسالة ّ
يف ّ
أثر ّ
القصة القرآنيّة ال يُذكر املكا ُن ّإال إن كان له ٌ
عنصرا متغيّـًرا على النحو التاِل:
ّ
القصة ظهر ً

 )1في الرؤيا األولى :مل يُذكر املكان ،وإّمنا كان الكون هو املسرح الذي سجدت فيه الكواكب
رمز اإلنسانيّة املثلى
والشمس والقمر ليوسف (من السماء حنو األرض) :إذًا فيوسف ميثّل يف هذه الرؤيا ي

عبدا وقضى حياته فيها.
يوسف ً
(النبوة) .ومن ُ
مصر :املكان الذي ُِحل إليه ُ
ّ
بعد ذُكرت ُ

يتغري عمل الرائي من تقدمي اخلمرة إىل
 )2في الرؤيا الثانية :املكان هو الواقع املعاش :ولكن يف الرؤيا ّ

عصرها.

أيضا خلبّاز من خًلل ِحله للخبز على رأسه
 )3في الرؤيا الثالثة :املكان هو احلياة اليوميّة يف مصر ً

تنقض على خبزه مثّ ترتفع حنو السماء ،لتضفي على املكان سعةً :األرض
والسري به ،مثّ ّ
تتدخل الطيور اليت ّ

غري منفصلة عن السماء( ...من األرض حنو السماء) .والبقر والسنابل هي رموز الثروة الوطنيّة (مصدر
الرزق واحلياة).

 . 3سورة يوسف ،اآلية.43 :
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نمو يوسف والمحيطين به:
فيتطور وينمو من خالل ّ
ّأما الزمنّ :

مبهمة
يوسف ً
طفًل؛ يوسف شابًّا وكذلك املسجونان معه؛ يوسف يف مرحلة النضج يكلّفه امللك ّ

االقتصادي الذي
سيمر هبا الشعب (القحط) ...من خًلل الربنامج
ّ
اإلعداد للمرحلة املستقبليّة ،اليت ّ
ضمنه يوسف لتأويله رؤيا امللك.
ّ
حي
وحيركها ،وهو زما ٌن ٌّ
القصة القرآنيّة ،ال سيّما يف ّ
الزمان يف ّ
قصة يوسف هو الذي ميسك باحلوادث ّ
ومعلوم ومليء باملعىن :فحني أقدم إخوته على رميه يف البئر ،كانوا يدركون أ ّن وجوههم حتمل تعبري الدناءة

تطور
دور
ٌّ
اخلرب إىل أبيهم ٌ
أساسي يف ّ
واخلداع والكذب ،من هنا كان الختيار الوقت الذي نقلوا فيه ي
اه ْم ِع يشاءً يـيْب ُكو ين" (اآلية .)16
القصة ،اختاروا الليل لسرت عًلئم الغدر على وجوههم " :يو يجاءُوا أيبي ُ
ّ
وعنصر الزمان هذا هو الذي جعل أباهم يدرك نواياهم ،أل ّّنم لو كانوا صادقني ألسرعوا إىل إخباره ،ومل
ينتظروا حلول الظًلم.
يوسف
يف ّ
املهم هو التأكيد على أ ّن ُ
القصة نفسها ،مل ُحت ّدد امل ّدة اليت قضاها ُ
يوسف يف السجن ،أل ّن ّ

يتخل عن اإلميان باهلل والدعوة إليه .فإهبام
على الرغم من طول امل ّدة اليت قضاها يف السجن ،مل ييأس ومل َّ
ِ
ث
ال لِلَّ ِذي ظي َّن أينَّهُ ني ٍ
"وقي ي
ك فيأينْ يساهُ الشَّْيطيا ُن ذ ْكير يربِِّه فيـليبِ ي
اج ِمْنـ ُه يما اذْ ُك ْرِن ِعْن يد يربِّ ي
الزمان هو عني الوضوح .ي
السج ِن بِ ْ ِ ِ
ني (اآلية .")42
ض يع سن ي
ِيف ِّ ْ
األحداث:
تتضمنها الرؤى يف دالالهتا املتع ّددة:
تتفاعل األحداث كلّها من خًلل ّ
تفجر عناصر احلياة اليت ّ

السمو.
تأويل الرؤيا األولى :سجود الكواكب -
ّ
تأويل الرؤيا الثانية :مصري الساقي -احلياة.

تأويل الرؤيا الثالثة :مصري اخلبّاز – املوت.
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االقتصادي:
عالقة الملك بالمجتمع – النظام
ّ

حترك الشخصيّات واملواقف:
والرؤيا هي اليت كاننت ِّ

اجس يعقوب ،فدفعته لتحذير يوسف من إخوته ،فهواجسه وشعوره مبا يكنّه
فالرؤيا األوىل أيقظت هو ي
ٍ
حسد ليوسف ،كانت وراء إحاطته بسور من احلذر ،وهذا احلذر هو الذي غ ّذى حسد
اإلخوة من
اإلخوة ،فلجأوا إىل احليلة وهي تغييب يوسف عن أبيه ،ليسرتوا حبّه واهتمامه .مل يتكلّم القرآن الكرمي
ابين آدم ألخيه ،مه ّد ًدا إيّاه بالقتل.
على جذور هذا احلسد الذي يذ ّكرنا حبسد أحد ي

ّأما رؤيا الساقي فإ ّن تأويل يوسف هلا أَناه من السجن ،ومن التهمة اليت ألصقتها به امرأةُ العزيز.
مهد لعودته إىل العائلة وكشف املؤامرة األوىل ومن مثّ حت ّققت الرؤيا األوىل.
وتأويله لرؤيا امللك ّ
يتحرك باجتاهني:
وإذا كان الفعل يف ّ
القصة ّ
اتجاه إلى الداخل :الرؤيا.

القصة.
واتجاه إلى الخارج :أحداث ّ

ِ
السمو
يدل على
عل الرؤيا حب ّد ذاته يرمز إىل املستقبل :الزمن اآليت .فالسجود يف الرؤيا األوىلّ :
ّ
فإ ّن ف َ
والرفعة واملكانة اليت سيحصل عليها يوسف يف املستقبل.
مصري اجملتمع يف الزمن اآليت.
ّ
وأما فعل األكل :البقرات السمان والعجاف والسنابل ،فيُمثّل ي
مستوى الحيلة:
لكل منها دوافعه السلبيّة أو
هنالك أربع حيل تنتمي إىل املراحل الثًلث املتعاقبة يف بنية ّ
القصةّ ،
اإلجيابيّة.
االجتماعي وضحيّتُها
ي و
 -1حيلة إخوة يوسف :وموضوعاتها :التغييب الكامل لوجوده ّ
املاد ّ
ّ
(حب األب ليوسف) ،بدأت باستدراج يوسف (العزل) ،بعد أخذ اإلذن من األب
يوسف ،والدافع إليها ّ
(الكذب) مث رميه يف البئر (تنفيذ احليلة).

 -2حيلة امرأة العزيز :والدافع إليها حبّها ليوسف ،راودته عن نفسه بعد أن غلّقت األبواب
َّت قميصه من ُدبُر (تنفيذ احليلة).
(العزل) ،ولقد ُهّت به ...وقيد ْ
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 -3حيلة امرأة العزيز :ودافعها االقتصاص من نساء املدينة ،اللوايت أطلقن الشائعات حوهلا ،حبيث
بشرا ،لتسويغ
أيديهن،
منهن متّكأً فقطّعن
هلن متكأً ،وأتت َّ
ّ
ّ
كل واحدة ّ
أع ّدت ّ
فدفعتهن إىل القول :ما هذا ً
"ذلكن الذي ملتُـنّين فيه" ،كشفت عن سبب موقفها من يوسف ،مغيّبة مكانته ابنًا ،ومظهرًة
فعلتها :قالت:
ّ

رجًل.
مكانته ً

احلق إىل نصابه وحتقيق العدالة ،وضحيّتها إخوة يوسف:
 -4حيلة يوسف :وموضوعُها إعادة ّ
بأخ هلم من أبيهم ...للوصول إىل اهلدف.
استدرجهم وطلب إليهم أن يأتوه ٍ
ف يويه يذا أ ِيخي﴾.
﴿قي ي
وس ُ
ال أينيا يُ ُ
املعنوي ،الذي غيّبته حيلة إخوته.
الهدف :الكشف عن ُهويّته إلخوته وإظهار كامل وجوده ّ
يو ّ
املاد ّ
مستوى الرمز:
قصة يوسف يف الرؤى ويف احليل ويف األحداث ،وقد ش ّكل (القميص) من خًلل اجملال
ظهر الرمز يف ّ

رمزا بعيد الداللة:
كونه ً
الدالِل الذي ّ
ّ

القصة:
لقد ظهر القميص يف ثًلثة مواقف خطرية يف سياق ّ

األول :يف مؤامرة القتل حني عاد إخوة يوسف حيملون قميصه ،وعليه دم كذب ،فالقميص امللطّخ
ّ
كل ما تب ّقى من يوسف الغائب فهو هنا رمز الغياب ،وجتسيد للعًلقة الدائمة بني األب
بالدم هو ّ

ويوسف :يذ ّكره به.

الثاني :حني ادعت امرأةُ العزيز أ ّن يوسف هو الذي أراد هبا السوء﴿ ،وش ِهد ش ِ
اه ٌد ِّم ْن أ ْيهلِ يها﴾ أ ّّنا
يي ي ي
ّ
ِ
يصهُ قُ َّد ِمن قُـبُ ٍل﴾ وكاذبة إن كان قميصه ﴿ قُ َّد ِمن ُدبٍُر﴾ وهو من الصادقني ،فقد
صادقة ﴿إِن يكا ين قيم ُ
األساسي يف اجتاه
الدور
صار القميص القاعدة األساسيّة اليت يُبىن عليها احلكم .و ّأدى
ُ
/األثر ي
القميص ُ
ّ
احلكم حنو التجرمي أو اإلبراء ،فطيبي يع بذلك مصري األمنوذج /اإلنسان.

يرد
حل القميص َّ
حمل يوسف فالقميص هو الذي ّ
الثالث :حني عادوا بقميص يوسف إىل يعقوبّ :

يشم يوسف من خًلله.
البصر ليعقوب ،فهو ّ
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الدالِل ويف الوقت عينه هو رمز ليوسف (اإلنسان) فيوسف (اإلنسان) ميوت أو
القميص هو الرمز
ّ
يغيب ،ويبقى أثره.
 ويوسف (اإلنسان) معيار قيمته يف آثاره (القميص). وآثاره كإنسان جمال لعطائه.لقد أعطى القميص (الرمز) زَخًا مضاع ًفا لتواِل األحداث ،كما ساعد إىل درجة كبرية يف رسم الصورة
الوصفيّة ألفعال األشخاص:

 صورة إخوة يوسف يبكون وهم حيملون القميص امللطّخ بالدم.املمزق على جسد يوسف.
 -صورة القميص ّ

القصة:
شخصيّات ّ

 يوسف (الشخصيّة المحوريّة)الشخصيات األخرى :كل منهم مأسور بفكرة معينة أو ٍ
حالة نفسيّة معيّنة.
ّ
ّ
ّ

[احلب – األمل  -التنبّؤ – الصرب] جيد حالته النفسيّة وهواجسه بتحذير يوسف من
 يعقوب:ّ
متفرقة.
أخريا يف الدخول من أبواب ّ
إخوته ،بأن يكتم رؤياه عنهم ،وينصح أبناءيه ً
 -إخوة يوسف :احلسد :تغييب يوسف.

تفوق يوسف عليهم جسديًّا ← املؤامرة ←
سبب احلسد :تفضيل األب ليوسف على إخوتهّ -
الكذب ←التباكي.
 امرأة العزيز :إشباع رغبتها اجلنسيّة :حيلةُ ِغلق األبواب ،وتوجيه التهمة إىل الفت.

 امللك :فكرة الصراع تتح ّكم به ،لذلك ظهر فعل اإلهًلك بني عناصر رؤياه :موقفه من يوسف يففسرها له يوسف – توليته ليوسف على خزائن األرض.
صراعه مع امرأة العزيز – رؤياه اليت ّ
 -السيّارة (البدو) :الغنيمة :بيع اإلنسان من أجل احلصول على املال.

حيرر اإلنسان اآلخر من الفكرة املستحوذة عليه
ّأما يوسف الشخصيّة احملوريّة ،فقد كان ُ
دوره أن ّ
واملـُستعبِدة له:
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املضاد إلشباع الشهوات
ويتحرك يف التيّار
يتحرك يف مستوى املعارضة ض ّد دوافع احلسد،
ّ
ّ
 فهو ّاالجتماعي.
األخًلقي و
خارج النظام
ّ
ّ

 -يساوي بني خروجه من السجن وإثبات براءته من هتمة خرق النظم األخًلقيّة واالجتماعيّة ،وهكذا

تُعاد حماكمته ،وتثبت براءته ،وتشهد امرأة العزيز لصاحله.

حيول فكرة الصراع اليت تستحوذ على ذهن امللك إىل مستوى التنظيم والتدبري.
 -يوسف ّ

وبالنسبة إىل الساقي فقد عمل يوسف على دعوته إىل أن يثبّت يف وعيه احلقيق ية اإلهليّة املطلقة ،اليت

السمو الكونيّة :ارتباطًا باآلخر ،باجملتمع،
حترر اإلنسان من نوازعه الذاتيّة الضيّقة ،وتطلقه يف جماالت
ّ
ّ
بالكون ،باملطلق ،داخل السجن ،لكنّه نسي عند َناته اإلنسان اآلخر (يوسف) ،وهذه انتكاسة أخًلقيّة

لقوة الفكرة اآلسرة ،ولوال رؤيا امللك ،وحمنته يف البحث عن
كشفت عن تأثري نوازع الشر يف استغًلهلا ّ
تعبري حقيقي لرؤياه ،ملا أُزيح الغبار عن ذاكرة الساقي األنانيّة.

املتنوعة ،ومستوياهتا املتع ّددة ،تؤّكد على أُهيّة التأويل من داخل
إ ّن الدراسة التحليليّة للسورة بدالالهتا ّ
ٍ
النص وتشويه
فكل تأويل يعتمد على املرويّات
صادقة أم كاذبة ،هو ٌ
خرق لبنية ّ
ّ
النص وليس من خارجهّ ،
لداللته ،إن مل يكن حتري ًفا هلا.
املؤجل ،بينما ق ّدمت احليلةُ احلياةي كواقع مزيّف:
النص كإشارة غيبيّة مثّلت حقيقة الواقع ّ
إ ّن الرؤيا يف ّ
وهذه الداللة ليست موجهة حنو شخوص القصة بل حنو مستمعي اخلطاب (أهل م ّكة) ،فاملقارنة تُ ِ
فاضل
ّ
ّ
بني تأسيس واق ٍع على نظام ثابت من احلقيقة اإلهليّة ،وجمتمع هو جمموع ألخطاء بشريّة أو نوازع نفسيّة
قلقة :وجاءت اآليات األخرية يف السورة تدعو اجملتمع إىل الرؤيا املتدبّرة حلكمة اهلل ،واليت هي أفضل من

البشري:
الرؤيا اليت تومض يف الوعي
ّ
ِ
اب ما يكا ين ح ِديثا يـ ْفتـرى ولي ِكن تي ِ
﴿لييق ْد يكا ين ِيف قيص ِ
ِ
ص ِه ْم ِعْبـرةٌ ِّأل ِ
ني يي يديِْه
يق الَّذي بـي ْ ي
ْ
صد ي
ي
ُوِل ْاأليلْبي ي
ي ً ُ يي ي
ي
ِ
يل ُك ِّل يش ْي ٍء يوُه ًدى يوير ِْحيةً لِّيق ْوٍم يـُ ْؤِمنُو ين﴾.
يوتيـ ْفص ي
رجا من احملنة اليت أُحيقت
فرجا وخم ً
إ ّّنا لعربةٌ ألوِل األلباب من معاصري الرسول للمؤمنني الذين ينتظرون ً

حمم ًدا نبيًّا كما أرسل
هبم ،عربةٌ لليهود الذين يعيشون يف أوساط املسلمني ليدركوا أ ّن اهلل ّ
وجل أرسل ّ
عز ّ
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بعد .وقد
تعرضوا لًلضطهاد من ُ
موسى من قبل يف مصر إلنقاذ آبائهم الذين جاؤوا إىل مصر زمن ُ
يوسف مثّ ّ
جاء ذكر مصر يف القصة ٍ
هلدف متعدِّد اجلوانب.
ّ
ُ
القصة ،وغريها من القصص اليت تروي أخبار األنبياء السابقني ،كانت من العوامل النفسيّة
إ ّن هذه ّ
املهمة اليت خ ّففت الضغط الروحي عن النيب صلّى اهلل عليه وآله وسلّم" ،ولييق ْد نـيعليم أين ي ِ
ص ْد ُريك ِمبيا
َّك ييض ُ
يق ي
ّ
ي
ْ ُ
ّ
ّ
وجل ورِحته للرسل السابقني ،كانت جتارب
يـي ُقولُو ين (احلجر ،)97 :ألنّه كان يرى بوضوح مثار نصرة اهلل ّ
عز ّ
للنيب صلّى اهلل عليه وآله وسلّم وألصحابه
االنتصارات املعنويّة اليت ح ّققها األنبياء السابقونً ،
داعما ً
كبريا ّ
املخليصني ملتابعة طريق تبليغ الرسالة.
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