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  :السمخز

السدخحي في سػرة يػسف، وبيان الػسائل مػضػع ىحا البحث ىػ دراسة 
الشحػية السدتخجمة في ىحا الحػار، حيث إن الدػرة تسثل جشًدا أدبيِّا ججيًجا وىػ 
السدخحية؛ وذلظ لػجػد تعجد الذخريات والرخاع وقمة األماكغ والحػار؛ ذلظ الحػار 

ا وتدعة مػضًعا صخيحً  ٙٚوقج ندجو الفعل )قال( والحؼ ورد في  ،الحؼ جاء ثشائًيا
حيث تسخس عغ الفعل  ،مػاضع غيخ صخيح، وبيحا الفعل أيًزا التخكيب الشحػؼ 

 )قال( جسمة مقػل القػل والتي تعجُّ ركيدة أساسية في ىحا الحػار. 
مذيًجا شبًقا ألحجاثيا واألماكغ  ٛٔوقج قّدع الباحث السذاىج السسدخحة إلى 

ؤيا رآىا سيجنا يػسف وقّريا التي جخت فييا ىحه األحجث؛ وىحه السذاىج بجأت بخ 
 وانتيت بالسذيج الثامغ عذخ الحؼ فّدخ ىحه الخؤيا. ،عمى أبيو يعقػب

وكذفت الجراسة عغ البعج االجتساعي والثقافي لسجتسعيغ عاشا فييسا يػسف 
والحؼ عاش فيو يػسف فتخة  ،عميو الدالم؛ وىسا: السجتسع البجوؼ في أرض كشعان

فيسثمو قرخ العديد بسرخ والحؼ عاش فيو  ،الصفػلة، أما السجتسع الثاني الستحزخ
 حيث الثخاء والتخف والدمصان. ،يػسف مخحمة الذباب

كسا أثبتت الجراسة أن السمظ الحؼ كان يحكع مرخ في زمغ سيجنا يػسف ىػ 
يذ بفخعػن؛ ألن الفخعػن ريا، ولمغ رعاة قبائل اليكدػس السشحجرة مغ فمدصيغ وسػ 

وىع يحتقخون بشي إسخائيل ويدتزعفػنيع؛ ولغ يدسحػا ليػسف أن يتػلى ، مغ الكبط
 خدانة مرخ.
ن ىحه الجراسة بيشت تفخد الفعل )قال( وخرػصيتو في التخكيب الفعمي، إكسا 

يث والثاني مشيسا يسثل أحج ركشي جسمة مقػل القػل لألول، ح ،وىػ وجػد فعمي القػل
 يعجُّ ىحا التخكيب نساًء وتصػًرا لمغة العخبية.

فعل القػل، الحػار السدخحي، الػسيمة الشحػية، جسمة مقػل القػل، البعج الكمسات السفتاحية: 
  االجتساعي لجػ شعب مرخ وشعب كشعان، أخػة يػسف، امخأة العديد.
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Abstract: 

The topic of this research is about the grammatical and 

dramatic dialogue mentioned in the Quranic verse (Surat Yusuf), 

where Yusuf acts as a new literary genus and he’s the act itself due to 

the multiple characters in the story and lack of places and 

conversations. That conversation is basically a two-way conversation 

where it mainly consists of the verb “he said” as it was mentioned 76 

times directly and nine times indirectly, and that makes this verb the 

main substrate of this dialogue. 

The research was divided into 18 dramatic scenes based on the 

events and the places that those events occurred in, where those events 

started from a vision that Yusuf has seen in his dream and he told it to 

his father Yaquob (Jacob) which ended at the 18
th

 event that interprets 

this vision. 

This research shows the social and cultural community that 

Yusuf lived in, and they are; the Bedwan society in Canaan where 

Yusuf lived his childhood there for a long time, and the second society 

was the urban society where Yusuf lived his whole youth life at the 

palace of the king of Egypt. 

In addition to that, the research proves that the king that ruled 

Egypt at that time was from the Hexos tribe, that originally comes 

from Palestine and Syria, and not Pharoh, because Pharoh was from 

the Coptic which degrades Israelis, and would never allow Yusuf to be 

in charge of Egypt’s money closet. 

Eventually, this research showed the uniqueness of the verb “he said” 

and its specialty in its actual installation in the Arabic grammar, where 

this verb is considered a growing verb and a developer to the Arabic 

language. 

Key words: grammatical dialogue, dramatic dialogue, grammatical means, 

cultural community of Canaan and Egypt’s people, Yusuf brothers, King’s 

woman. 
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 :تسييج

سػرة يػسف عميو الدالم سػرة مكية آياتيا إحجػ عذخة ومئة آية، وىي سػرة 
خرػصية سػاء مغ جانب القرز القخآني أو مغ جانب الحػار؛ لحلظ نعتيا ذات 

نيا إكسا  (ٔ) هللا تعالى بأنيا أحدغ القرز }َنْحُغ َنُقزُّ َعَمْيَظ َأْحَدَغ اْلَقَرِز{
الدػرة التي ورد فييا الفعل )قال( في ستة وسبعيغ مػضًعا صخيًحا وتدعة مػاضع 

حػاًرا نحػيِّا ومدخحيِّا والحؼ مغ أحج أركانو  -أؼ الفعل قال –غيخ صخيح، ليشدج 
جسمة مقػل القػل والتي جاءت مفعػاًل بو لمفعل )قال( في كل السػاضع التي ورد فييا 

 في ىحه الدػرة. 
}ِإْذ َقاَل ُيؽُسُف أَلِبيِو َيا  نيا بجأت بخؤيا يػسف عميو الدالمإوسػرة يػسف كسا 
ْسَذ َواْلَقَسَخ َرَأْيُتُيْػ ِلي َساِجِجيؼ{َأبِت ِإنِّي َرَأْيُت َأَحَج َعَذَخ  تشتيي بتفديخ  (ٕ) َكْؽَكًبا َوالذَّ

ًجا َوَقاَل َيا َأَبِت َىـَحا  ىحه الخؤيا في قػلو تعالى وْا َلُو ُسجَّ }َوَرَفَع َأَبَؽْيِو َعَمى اْلَعْخِش َوَخخُّ
ا{  .(ٖ) َتْأِويُل ُرْؤَياَي ِمؼ َقْبُل َقْج َجَعَمَيا َربِّي َحقِّ

والخؤيا تسثل ثقافة اجتساعية لجػ السجتسع السرخؼ في تمظ الحكبة الدمشية 
التي تػاجج فييا سيجنا يػسف في مرخ؛ لحلظ فقج أيجه هللا بعمع وتفديخ ىحه الخؤػ 

ُه آَتْيَشاُه ُحْكًسا َوِعْمًسا{وىػ ما ذكخه هللا تعالى  }َوِلُشَعمَِّسُو ِمؼ وقػلو تعالى  (ٗ)}َوَلسَّا َبَمَغ َأُشجَّ
 .(٘)َتْأِويِل اأَلَحاِديِث{

وسػرة يػسف عميو الدالم تسثل صػرة لسجتسعيغ متشاقزيغ؛ السجتسع األول 
الحؼ عاش فيو يػسف فتخة الصفػلة وىػ مجتسع بجوؼ في أرض كشعان، أما السجتسع 

التخف فيػ السجتسع السرخؼ الستحزخ والحؼ يسثمو قرخ العديد وما فيو مغ  ،الثاني
والحؼ بجػ واضًحا في انذغال الشداء بالتحجث عغ العذق والحب واستجعاء  ،والثخاء

}َوَقاَل ِنْدَؽٌة زوجة العديد ليؤالء الشدػة المػاتي تحجثغ بعذقيا ليػسف واتياميا بسخاودتو 
ْفِدِو َقْج َشَغَفَيا  ِبيؼ{ِفي اْلَسِجيَشِة اْمَخَأُة اْلَعِديِد ُتَخاِوُد َفَتاَىا َعؼ نَّ ا َلَشَخاَىا ِفي َضاَلٍل مُّ  (ٙ)ُحبِّا ِإنَّ

ويمفت االنتباه ىشا إعصاء الدكيغ لكل امخأة وبالصبع كان مع الدكيغ فاكية يقال إنيا 
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وىحا السذيج يسثل مطيًخا مغ مطاىخ الخفالية أو كسا يقال في عرخنا  (ٚ)تفاح 
 .(ٛ)الحاضخ )االتيكيت(

ػقػف عشج لفع )السمظ( فمع يقل سبحانو ن الدػرة تدتجعي مغ القارغ الإكسا 
}ِإنَّ ِفْخَعْؽَن َعاَل ِفي اأْلَْرِض َوَجَعَل َأْىَمَيا )فخعػن( كسا في بكية القرز القخآني 

ُخ َتْجِخى ِمؼ  ۦ}َوَناَدٰى ِفْخَعْؽُن ِفى َقْؽِموِ ( ٜ)ِشَيًعا{ ِحِه ٱأْلَْنيَٰ َقْؽِم َأَلْيَذ ِلى ُمْمُغ ِمْرَخ َوىَٰ َقاَل يَٰ
 .(ٓٔ(َأَفاَل ُتْبِرُخون{ ۖ  َتْحِتٓى 

وأثبت أن ممظ مرخ في  (ٔٔ)والحؼ وقف عميو بعس الباحثيغ السحجثيغ
عرخ يػسف كان مغ اليكدػس التي حكست مرخ في ىحا الدمغ وىع قبائل بجوية 
مغ الخعاة الحيغ انحجروا مغ فمدصيغ وسػريا؛ وبخىغ الباحث عمى ىحا بػجػد ألفاظ 
جاءت عمى لدان السمظ في رؤيتو )أضغاث أحالم(؛ فاألضغاث جسع ضغث وىي 

ػم بعزيا إلى بعس، وكحلظ البقخات الدسان حدمة مختمصة مغ الحذائر السزس
والعجاف والدشبالت الخزخ واليابدات؛ كل ىحه األلفاظ تػحي بجاللة اجتساعية ميسة 

 ،وىي شبيعة أصػل ىحا السمظ والحؼ انعكذ ىحا في رؤياه؛ فأصػلو مغ بشي اسخائيل
 .(ٕٔ)ولحلظ سسح ليػسف أن يتبػأ ىحا السشرب الخفيع وأن يكػن عديد مرخ

وىع يحتقخون بشي إسخائيل كسا صػر القخآن  ،ما الفخعػن فأصػلو الكبطأ
فمػ كان حاكع ( ٖٔ)}ِإنَّ ِفْخَعْؽَن َعاَل ِفي اأْلَْرِض َوَجَعَل َأْىَمَيا ِشَيًعا{الكخيع في قػلو تعالى 

 مرخ ىػ الفخعػن ما ولى يػسف ىحا السشرب الحكػمي الخفيع وىػ خدانة مرخ.

 أسباب اختيار السؽضؽع: 
عشجما ُكّمفُت بتجريذ مقخر ميارات لغػية لصالب كمية اآلداب ـ ييجف ىحا 

أمّجني مشدق السقخر بسحكخة تحسل عشػاًنا )األلػان البيانية في سػرة  -جامعة البحخيغ
ا فحفطتيا حفطّا  يػسف(، أثشاء تجريدي ليحا السقخر عذقُت الدػرة وأحببتيا حبِّا جسِّ

لفَت انتباىي تكخار الفعل )قال(، وليذ ىحا جيًجا ولع أعج أؤدؼ الرمػات إال بيا، و 
فحدب بل نربو لجسمة مقػل القػل في كل السػاضع، وبجأت السذاىج التي زخخت بيا 
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 – (ٗٔ)الدػرة تتخاءػ أمامي، واستحزخت السدمدل اإليخاني عغ قرة سيجنا يػسف
رغع إجازة  -مع اعتخاضي الذجيج لتذخيز يػسف عميو الدالم وضيػره في السدمدل

 بعس السؤسدات الجيشية ليحا الطيػر.
زخخت الدػرة بعشاصخ بشائية عّجة ومشيا فغ السدخحية السعخوف في أدبشا 
العخبي الحجيث، فالسذاىج التي حػتيا سػرة يػسف ووجػد الحػار وتعجد الذخريات 
والرخاع وقمة األماكغ التي حػتيا الدػرة والستسثمة في أرض كشعان ومرخ...، ولغ 

بل سأقف عمى الحػار الحؼ جاء عمى لدان  ،الجانب السدخحي بسعشاه الفشيأقف عشج 
الذخريات سػاء الخئيدة مثل: يػسف وامخأة العديد ويعقػب وأخػة يػسف والسمظ أو 

 الثانػية كعديد مرخ والذاىج وندػة السجيشة والفتييغ المحيغ دخال مع يػسف الدجغ.
 .دافعو األوحج حبي وعذقي لدػرة يػسففعقجُت العدم عمى إعجاد ىحا البحث والحؼ 

 أىجاف البحث:  

 البحث إلى األمػر اآلتية:

تدميط الزػء عمى الجشذ األدبي لدػرة يػسف عميو الدالم وىػ: السدخحية مغ  -ٔ 
 خالل ثسانية عذخ مذيًجا.

مقجًرا مخة صخيًحا وتدع مخات  ٙٚإبخاز أىسية الفعل )قال( الحؼ ورد في الدػرة  -ٕ
ا وحػاًرا نحػيِّا استجعى وجػد جسمة مقػل القػل التي ىي شّكَل حػاًرا مدخحيِّ والحؼ 

 في محل نرب السفعػل بو.

 -الحؼ تخافق مع فعل القػل )قال( في كل السػاضع -عالقة الحػار الثشائي  -ٖ
 بالرخاع الحؼ تّػلج نتيجة الذج والجحب بيغ الستحاوريغ.

فاظ مثل: السمظ والفخعػن وأضغاث والخؤيا كذف الجاللة االجتساعية لبعس األل -ٗ
 ومػثًقا.
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بيان شبيعة السجتسَعيغ المحيغ تخبى فييسا يػسف؛ وىسا: السجتسع البجوؼ متسثاًل  -٘
في أرض كشعان والسجتسع السرخؼ متسثاًل في قرخ العديد؛ ألنيا دراسة في 

 ضػء عمع المغة االجتساعي.
 مشيج البحث:

ج الػصفي، حيث إن الجراسة ىشا تتصمب التأمل انتيجُت في ىحا البحث السشي
وإعسال العقل وبخاصة إنيا آيات قخآنية تدتجعي التجبخ سػاء مغ ناحية المغة أو مغ 

 ناحية الجاللة.

عخفو سػسيخ "بأنو يعتسج أواًل عمى المغة  –أؼ الػصفي  –وىحا السشيج 
سب الحػار، وبخاصة إن وىحا الخأؼ يشا( ٘ٔ)السشصػقة ويعجُّ أساًسا لمجرسات المغػية

حيث إنيا أول ماندلت عمى  ،الحػار جاء عبخ آيات الدػرة، واآليات لغة مشصػقة
صمى هللا عميو وسمع  –ندلت مشصػقة وقج تالىا  –صمى هللا عميو وسمع  –رسػل هللا 

 ثع استجعى أحج كتاب الػحي فُكتبْت.  –

األدب والمغة والتي أعشي في بجاية عرػر  –وكسا أن المغة في أول أمخىا 
 .(ٙٔ)لع تكغ المغة مكتػبة بل متجاولة عمى األلدشة واألشعار –تبجأ بالعرخ الجاىمي 

 وىحه اآليات تعتسج أيًزا عمى المغة السكتػبة التي تعج مغ أىع وسائل االترال
ن ليا ميدة الجوام وإمكان االستحزار وإعادة التجخبة إوالتػاصل بيغ بشي اإلندان، كسا 

 .(ٚٔ)الحىغ مخة أخخػ، وتخصي حجود الدمان والسكانفي 

  :إًذا ىحا الحػار سػاء الشحػؼ أو السدخحي قج جسع ثالث ميدات، وىي
أنيا لغة مشصػقة )عغ شخيق التالوة التي وصمت إليشا بالتػاتخ، وليا قػاعج وأصػل  -

 سػاء أكانت مغ ناحية التجػيج أم مغ ناحية القخاءات(.
 ة بيغ دفتي السرحف الذخيف. أنيا لغة مكتػب -
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ْلَشا }أنيا باقية حتى يخث هللا األرض ومغ عمييا مرجاًقا لقػلو تعالى  - ِإنَّا َنْحُؼ َندَّ
ا َلُو َلَحاِفُعؽنَ  ْكَخ َوِإنَّ   .(ٛٔ){الحِّ

 وقج اتبعُت في ىحا البحث األسذ اآلتية:

  .حرخ اآليات القخآنية التي ورد فييا الفعل )قال( في سػرة يػسف عميو الدالم 
 .عخض الػسائل الشحػية الرخيحة والستخيمة في إشار تخكيب فعمي 
  الػسائل الشحػية التي يعخضيا الباحث؛ التدم فييا حدب وردىا في تدمدل اآليات

 والسذيج السسدخح ليا.
  ولغ أدونيا في ىػامر البحث كي تكػن سػف أكتب رقع اآلية عشج عخضيا؛

 أوضح لمقارغ.
  يطيخ الباحث الحػار وما تذّكل عشو مغ جسمة مقػول القػل؛ حيث إن ىحه

الجسمة تعجُّ ركيدة أساسية في البحث وما تسخس عشيا مغ جسل اسسية أو فعمية 
  مؤكجة أو مشفية.

  األقجم فالقجيع فالحجيث يخاعى التدمدل التاريخي أثشاء عخض آراء الشحاة والمغػييغ
 فاألحجث.

  لغ يقػم الباحث باإلعخاب التفريمي لكل وسيمة، فإعخاب سػرة يػسف متجاول
سػاء عبخ كتب إعخاب القخآن الكخيع أو التفاسيخ الشحػية أو ما قام بو بعس 
الباحثيغ بإعخاب الدػرة في بحث مدتقل. وإنسا سأقف عمى ما أراه يخجم الحػار 

ؼ، وخاصة جسمة مقػل القػل باعتبارىا ركيدة أساسية في الحػار السدخحي والشحػ 
 الشحػؼ. 

 ( لمجاللة عمى الححف.يػضع عالمة الرفخ بيغ قػسيغ ىكحا )(ٜٔ). 
  ذيمُت البحث بسمحق يبيغ عجد السذاىج والػسائل الشحػية وجسمة مقػل القػل

 االسسية والفعمية والسؤكجة والسشفية.
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 ة: السرطمحات الشحؽية واألدبي

:جاء في مغشي المبيب البغ ىذام "الجسمة إن صح تأويميا  جسمة مقؽل القؽل
بسفخد كان ليا مػقع مغ اإلعخاب، الخفع أو الشرب أو الجخ، كالسفخد الحؼ تؤول 
بو ويكػن إعخابيا كإعخابو، ومغ ىحه الجسل التي ال محل ليا مغ اإلعخاب الجسمة 

قػلو تعالى }قال: إني عبج هللا{ فجسمة التي تقع مفعػاًل بو ومحميا الشرب نحػ 
 . (ٕٓ))إني عبج هللا( في محل نرب مقػل القػل"

يقػل سيبػيو "واعمع أن )قمت( في كالم العخب إنسا وقعت عمى أن يحكى بيا، 
 .(ٕٔ)وإنسا يحكى بعج فعل القػل ما كان كالًما ال قػاًل"

مفيجة يحدغ  ، أؼ جسمة(ٕٕ)ونأخح مغ كالم سيبػيو أن القػل يميو كالم
الدكػت عمييا؛ لحلظ فإن الجاللة الشحػية لمفعل )قال( تتصمب تختيًبا خاًصا لػ اختل 

 وىػ التخيب السشصقي ليا: فعل القػل + الفاعل +( ٖٕ)ألصبح مغ العديخ أن يفيع
 السفعػل بو )جسمة مقػل القػل(.

 ، وىي: فالفعل )قال( يشرب مفعػاًل بو، وأن ىحا السفعػل بو لو ثالث حاالت

(، وىحه الحالة ليدت الرجقَ الحالة األولى: السفعػل بو كمسة واحجة، نحػ)قال محسٌج 
 مجال البحث.

أو جسمة  (ٕٗ)الحالة الثانية: السفعػل بو جسمة، والتي يصمق عمييا الشحاة مقػل القػل
"الحالُل بيغ والحخاُم  -صمى هللا عميو وسمع –نحػ قػل الخسػل  (ٕ٘)محكية بالقػل

فجسمة )الحالُل بيغ( جسمة اسسية في محل نرب مقػل القػل وىي سجت  (ٕٙ)بيغ"
 مدج السفعػل بو. وىحه الحالة ىي مجال البحث.

فتخخج عغ مجخد الشصق أو  ،الحالة الثالثة: وىي التي يأتي الفعل )قال( بجاللة أخخػ 
ع وتعشي معشى آخخ وىػ الطغ أو الخجحان نحػ: أتقػُل محسًجا مدتحكًخا التمف
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دروسو؟ بسعشى أتطغ، وفعل القػل قج نرب مفعػليغ أصميسا السبتجأ والخبخ 
 مدتحكًخا(. وىحه الحالة ليدت مجال البحث. –)محسًجا 

 :ىػ مرصمح نحػؼ جاء متشاغًسا مع سياق ورود الفعل )قال( في  فعل القؽل
يات في الدػرة وما تػّلج عشو مغ جسمة مقػل القػل سػاء الفعمية أو تدمدل اآل

االسسية أو السثبتة أو السشفية، وكحلظ الححف الحؼ اعتخػ بعس الػسائل الشحػية 
مثل ححف الفعل )قال( وححف أداة الشجاء، وىحا الححف مغ أىع عشاصخ الحػار 

 . (ٕٚ)القخآني
 :مأخػذ مغ مح حجيث وضعو المغػيػن السحجثػن ىػ مرص الحؽار السدخحي

السعشى المغػؼ لمفع الحػار وىػ "تجاذب أشخاف الحجيث بيغ اثشيغ أو أكثخ في 
ليتشاسب مع الجشذ األدبي وىػ فغ السدخحية؛ ألنو كمسا  (ٕٛ)العسل القرري"

ذكخت السدخحية ذكخت الحػار، فالحػار ىػ الخريرة التي تسيد السدخحية عغ 
 .(ٜٕ)جشاس األدبية األخخػ بكية األ

 :ىي مقابل الرػرة التي تشجرج تحت األنساط الشحػية، وىي  الؽسيمة الشحؽية
حيث إن الباحث رأػ أن لفع وسيمة أكثخ تعبيًخا مغ لفع  ،ا مغ وضع الباحثأيًز 

و متػافًقا مع فغ السدخحية، صػرة؛ فمفع صػرة أصبح شائًعا وىشا ال يكػن معبًخا أ
اآلخخ يتزسغ أدوات ووسائل يدتخجميا الستحاورن إلقشاع الصخف ن الحػار إكسا 

 ا.خاصة إذا كان الحػار ثشائيِّ 
 :السذاىج السدخحية والشحؽية

تعَّ ترشيف السذاىج السسدخحة في سػرة يػسف إلى ثسانية عذخ مذيًجا، 
استخجم فييا فعل القػل )قال( في ستة وسبعيغ مػضًعا صخيًحا، ومػضعيغ جاء 
الفعل )قال( فيو معشى القػل دون حخوفو، وسبعة مػاضع جاء فييا فعل القػل مقجًرا 

نحػية؛ مغ خالل خسذ وسبعيغ  ليكػن مجسػع الػسائل الشحػية خسًدا وثسانيغ وسيمة
 آية قخآنية. 
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 رؤيا يؽسف:  السذيج األول

 ية الخابعة والخامدة والدادسة.اآليات السبيشة ليحا السذيج: اآل
 االبغ )يػسف( واألب )يعقػب(.الذخريات: 

ا بفعل القػل )قال( بيغ يػسف وأبيو، وىػ حػار شػيل جاء الحػار ثشائيِّ  الحؽار:
متشػعة وأبخزىا جسمة مقػل القػل الفعمية؛ وذلظ ألن شبيعة متزسًشا عجة جسل 

 .الخؤيا أنيا تحسل أحجاًثا ومذاىج وحخكة
 ىػ صخاع داخمي متسثل في خػف األب مغ أخػة يػسف عمى يػسف. الرخاع:
 أرض كشعانالسكان: 
الربح؛ ألن يػسف رأػ الخؤيا وىػ نائع لياًل، والصبيعي أنو قّريا عمى أبيو  الدمان:

  جما اسيقع.عش
 الؽسيمة الشحؽية: 

 ورد في ىحا السذيج وسيمتان نحػيتان صخيحتان، ووسيمة نحػية تخيمية، ىي:

الؽسيمة األولى: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل )اسػ ظاىخ( + السفعؽل بو )جسمة 
 نجاء(-مقؽل القؽل فعمية

َأبِت ِإنِّي َرَأْيُت َأَحَج  وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى }ِإْذ َقاَل ُيػُسُف ألَِبيِو َيا
ْسَذ َواْلَقَسَخ َرَأْيُتُيْع ِلي َساِجِجيغ{   [ٗ]يػسف:َعَذَخ َكْػَكًبا َوالذَّ

جاء فعل القػل )قال( وفاعمو االسع الطاىخ )يػسُف( مخفػًعا بالزسة 
الطاىخة، وُمشع مغ التشػيغ لمعمسية والعجسة، وجاء السفعػل بو لفعل القػل جسمة الشجاء 

مغ السشادػ )أبي( وأبجلت تاًء، وعػض  -ياء الستكمع  –)يا أبِت( وقج خحفت الياء 
ػ مزاف مشرػب. جسمة الشجاء ىي جسمة فعمية بالكدخة عغ الفتحة السقجرة ألنو مشاد
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في األصل؛ فقج ذكخ سيبػيو أن قػلظ: يا محسُج، ىػ أنظ تقػل: أدعػ محسًجا، وعمى 
وأما عشج السبخد ( ٖٓ)الفعل والفاعل مقّجران -في الشجاء–ىحا فجدأؼ الجسمة عشج سيبػيو 

و عمى السحىبيغ فحخف الشجاء سج مدج جدأؼ الجسمة أؼ الفعل والفاعل، والسفعػل ب
 .(ٖٔ))سيبػيو والسبخد( واجب الحكخ لفًطا وتقجيًخا

+ الفاعل ).( + السفعؽل بو  الؽسيمة الثانية )تخيمية(: فعل القؽل )ماٍض( ).(
 )جسمة مقؽل القؽل فعمية(

 [ٗ]يػسف:وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى }َرَأْيُتُيْع ِلي َساِجِجيغ{

ا عمى سؤال أبيو: كيف رأيتيع؟ قال فعل القػل )مححوف( وىػ قػل  يػسف ردِّ
يػسف رأيتيع لي ساججيغ، وححف فعل القػل شمًبا لالخترار واستغشاًء بحكخ السقػل 

 .(ٕٖ)كثيخ في القخآن الكخيع

بل جػاب يػسف عمى  -كسا يعتقج الكثيخون –رأيتيع الثانية ليدت بتكخار 
لذسذ والقسخ لو ساججيغ؛ فسغ أحج عذخ كػكًبا وا سؤال أبيو عشجما أخبخه أنو رأػ

  الصبيعي لكي يتحقق األب مغ األمخ، فدأل يػسف: كيف رأيتيع؟

فالجسمة الفعمية )رأيتيع( السكػنة مغ الفعل )رأػ( والفاعل الزسيخ السترل 
)تاء الفاعل( أؼ يػسف والزسيخ السترل )ىع( ىي جسمة مقػل القػل في محل 

وف لجاللة ووجػد فعل سابق يجل عميو في نرب مفعػل بو لفعل القػل )قال( السحح
 صجر اآلية.

السفعؽل بو )جسمة مقؽل القؽل  + (.) فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل :الؽسيمة الثالثة
 (نجاء -فعمية

وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى }َقاَل َيا ُبَشيَّ اَل َتْقُرْز ُرْؤَياَك َعَمى ِإْخَػِتَظ َفَيِكيُجوْا 
ْيَصاَن ِلإِلنَداِن َعُجوّّ مُِّبيغ{   [٘]يػسف:َلَظ َكْيًجا ِإنَّ الذَّ
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جاء فعل القػل )قال( وفاعمو ضسيًخا مدتتًخا يعػد عمى األب يعقػب، وجاء 
كسا  ،القػل جسمة الشجاء )يا ُبشّي( وىي جسمة فعمية في األصل السفعػل بو لفعل

 أوضحُت في الػسيمة األولى.
ن الحػار السدخحي قج أدػ وضيفة سخدية تبيغ مجػ قمق األب أ :ويالحظ

يعقػب عمى ابشو يػسف بعج أن أخبخه بالخؤيا والتي عمع نبي هللا يعقػب مشيا بسا 
 سيكػن عميو شأن يػسف مدكباًل.

فقج أضيخ مجػ قػة  ةأثخ استخجام الفعل )قال( الستسثل في الػسائل الثالثأما 
حيث نرب مفعػاًل بو جسمة، وىحا ىػ العسل األصمي ليحا الفعل،  ،فعل القػل )قال(

 .كسا أوضحُت في مشيج البحث آنًفا
 
 السؤامخة:  السذيج الثاني

 عة عذخة()مغ اآلية الثامشة إلى الخاباآليات السبيشة ليحا السذيج: 
 أخػة يػسف، األب يعقػبالذخريات: 

جاء الحػار بفعل القػل )قال( بيغ أخػة يػسف، وأخػة يػسف مع أبييع. وىػ  الحؽار:
حػار ثشائي شػيل متزسًشا عجة جسل متشػعة بيغ االسسية والفعمية والسثبتة 

 .والسشفية، وأبخزىا جسمة مقػل القػل االسسية السؤكجة
 أخػة يػسف والسؤامخة عمى تشفيح خصة التخمز مغ يػسف.اشتجَّ بيغ  الرخاع:
 أرض كشعانالسكان: 
الربح؛ ألنيع تذاور أثشاء رعييع لمغشع واإلبل بعيًجا عغ بيت أبييع في الخالء  الدمان:

 حتى ال يدسعيع أحج.
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 وسائل نحؽية صخيحة، ىي: ورد في ىحا السذيج خسذ

الفاعل )ضسيخ مترل( + السفعؽل بو )جسمة الؽسيمة األولى: فعل القؽل )ماٍض( + 
 مقؽل القؽل اسسية مؤكجة(

وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى }ِإْذ َقاُلػْا َلُيػُسُف َوَأُخػُه َأَحبُّ ِإَلى َأِبيَشا ِمشَّا 
ِبيغ{   [ٛ]يػسف:َوَنْحُغ ُعْرَبٌة ِإنَّ َأَباَنا َلِفي َضاَلٍل مُّ

متراًل )واو الجساعة( يعػد عمى أخػة  جاء فعل القػل )قال( وفاعمو ضسيًخا
( وىي جسمة اسسية  يػسف، وجاء السفعػل بو لفعل القػل جسمة )ليػسف وأخػه أحبُّ
( اسع تفزيل  مؤكجة بالم التػكيج التي دخمت عمى السبتجأ )يػسف(، وخبخه جاء )أحبُّ

 مخفػًعا بالزسة الطاىخة. 

والجوام، وىشا جاءت متشاسبة مع أن الجسمة االسسية تفيج الثبات ويالحظ: 
السقام؛ ألنو مدتقخ وثابت في أذىان أخػة يػسف أن يػسف وأخاه بشياميغ يخريسا 
يعقػب بالحب دون بكية أوالده؛ لحلظ قالػا )ونحغ عربة( ألن السجتسع البجوؼ يفزل 
العربة أؼ الجساعة ونفع الجساعة مقجم عمى نفع الػاحج أواالثشيغ؛ ومغ ىشا جاء 

  ام األب بأنو في ضالل مبيغ.اتي

الؽسيمة الثانية: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل )اسػ ظاىخ( + السفعؽل بو )جسمة 
 مقؽل القؽل فعمية مشفية(

ْشُيْع اَل َتْقُتُمػْا ُيػُسَف َوَأْلُقػُه ِفي َغَياَبِة  وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى }َقاَل َقآِئٌل مَّ
يَّاَرِة ِإن ُكشُتْع َفاِعِميغ{ اْلُجبِّ َيْمَتِقْصُو َبعْ   [ٓٔ]يػسف:ُس الدَّ

جاء فعل القػل )قال( وفاعمو اسع ضاىخ )قائل( يعػد عمى أحج األخػة، وجاء 
السفعػل بو جسمة مقػل القػل جسمة فعمية فعميا مزارع مجدوم، وعالمة جدمو ححف 
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صمب التخك ألنو مغ األفعال الخسدة، وقج ترجرتيا أداة نيي )ال(، وىي ل ؛الشػن 
 . (ٖٖ)والكف عغ الذيء

الؽسيمة الثالثة: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل )ضسيخ مترل( + السفعؽل بو )جسمة 
 نجاء(-مقؽل القؽل فعمية 

وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى }َقاُلػْا َيا َأَباَنا َما َلَظ اَل َتْأَمشَّا َعَمى ُيػُسَف َوِإنَّا َلُو 
 [ٔٔ]يػسف:َلَشاِصُحػن{ 

جاء فعل القػل )قال( وفاعمو ضسيًخا متراًل )واو الجساعة( يعػد عمى أخػة 
( وىي جسمة فعمية في األصل يَ ََٰٓأَباَنايػسف، وجاء السفعػل بو لفعل القػل جسمة الشجاء )

 .كسا أوضحُت في الػسيمة األولى في السذيج األول

ليع بأن يأخحوا ونجج ىشا تحايل واستججاء مغ أخػة يػسف ألبييع لكي يدسح 
يػسف معيع لمسخعى وىحا االستججاء جاء متسثاًل في تتابع الجسل وخاصة جسمة 

}َوِإنَّا َلُو َلَشاِصُحػن{، تمظ الجسمة االسسية التي جاءت عمى لدانيع باستخجام واو  الحال
الحال في قػليع }َوَنْحُغ ُعْرَبٌة{ و}َوِإنَّا َلُو َلَحاِفُطػن{ و}َوِإنَّا َلُو َلَشاِصُحػن{، وداللة ذلظ 

جدية وأنيا أن السجتسع البجوؼ سػاء عشج العخب أو عشج الكشعانييغ يتفاخخ بالكثخة الع
ليا األولية والدبق عمى الػاحج واالثشيغ، فيحا ىػ الذاعخ الجاىمي عسخو بغ كمثػم 

 يقػل مفتخًخا بكثخة عجد قبيمتو تغمب: 

 (ٖٗ)وضيُخ البحِخ نسمؤه سفيشا مألنا البخَّ حتى ضاَق عشا 

ل الؽسيمة الخابعة: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل ).( + السفعؽل بو )جسمة مقؽل القؽ
 اسسية مؤكجة(

}َقاَل ِإنِّي َلَيْحُدُنِشي َأن َتْحَىُبػْا ِبِو َوَأَخاُف َأن َيْأُكَمُو  وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى
ْئُب َوَأنُتْع َعْشُو َغاِفُمػن{   [ٖٔ]يػسف:الحِّ
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جاء فعل القػل )قال( وفاعمو ضسيًخا مدتتًخا يعػد عمى األب يعقػب، وجاء 
وىي جسمة اسسية مؤكجة  القػل جسمة مقػل القػل }ِإنِّي َلَيْحُدُنِشي{السفعػل بو لفعل 

بالحخف الشاسخ )إّن( و)الزسيخ السترل الياء( في محل نرب اسع إّن، والالم 
لمتػكيج، وىي )الالم السدحمقة( و)يحدن( فعل مزارع، والشػن لمػقاية و)الياء( ضسيخ 

 مترل في محل نرب مفعػل بو.
فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل )ضسيخ مترل( + السفعؽل بو  الؽسيمة الخامدة:

 )جسمة مقؽل القؽل شخطية(

ْئُب َوَنْحُغ ُعْرَبٌة ِإنَّا ِإًذا  وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى }َقاُلػْا َلِئْغ َأَكَمُو الحِّ
 [ٗٔ]يػسف:لََّخاِسُخون{ 

أخػة  جاء فعل القػل )قال( وفاعمو ضسيخمترل )واو الجساعة( يعػد عمى
ْئبُ  وىي جسمة  ..{.يػسف، وجاء السفعػل بو لفعل القػل جسمة الذخط }إْن َأَكَمُو الحِّ

فعمية في األصل مكػنة مغ أداة الذخط )إْن( و)أكل( وىػ ىشا ماٍض في محل فعل 
 الذخط، وجػاب الذخط مححوف دّل عميو جسمة جػاب القدع }ِإنَّا ِإًذا لََّخاِسُخون{.

 حب واالدعاء بقتل يؽسفالك: السذيج الثالث

 اآليتان )الدابعة عذخة والثامشة عذخة(اآليات السبيشة ليحا السذيج: 

 أخػة يػسف واألب، وكحلظ يػسف والحئب وىسا شخريتان ثانػيتان.الذخريات: 

 القسيزشاىج إثبات: 
جاء الحػار بفعل القػل )قال( بيغ أخػة يػسف وأبييع. وىػ حػار ثشائي تخممو  الحؽار:

بكاء مرصشع مغ أخػة يػسف إلقشاع األب بأن يػسف قج أكمو الحئب، وقج تزسغ 
ن الحػار جاء متزسًشا عجة جسل إشاىج إثبات وىػ )قسيز يػسف( كسا الحػار 

 متشػعة بيغ االسسية والفعمية والسثبتة والسشفية.
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 بيغ أخػة يػسف واألب؛ إلقشاعو أن يػسف قج أكمو الحئب. لرخاع:ا
 أرض كشعانالسكان: 
 وقت العذاء، وىػ ما بيغ السغخب والعتسة. الدمان:

 ورد في ىحا السذيج وسيمتان نحؽيتان صخيحتان، ىسا:

الؽسيمة األولى: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل )ضسيخ مترل( + السفعؽل بو )جسمة 
 نجاء(-فعمية مقؽل القؽل 

}َقاُلػْا َيا َأَباَنا ِإنَّا َذَىْبَشا َنْدَتِبُق َوَتَخْكَشا ُيػُسَف ِعشَج وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى 
ْئُب َوَما َأنَت ِبُسْؤِمٍغ لَِّشا َوَلْػ ُكشَّا َصاِدِقيغ{]يػسف:  [َٚٔمَتاِعَشا َفَأَكَمُو الحِّ

متراًل )واو الجساعة( يعػد عمى أخػة جاء فعل القػل )قال( وفاعمو ضسيًخا 
( وىي جسمة فعمية في األصل يَ ََٰٓأَباَنايػسف، وجاء السفعػل بو لفعل القػل جسمة الشجاء )

 .كسا أوضحُت في الػسيمة األولى في السذيج األول

الؽسيمة الثانية: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل ).( + السفعؽل بو )جسمة مقؽل القؽل 
 فعمية ماضؽية(

َلْت َلُكْع  وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى }َوَجآُؤوا َعَمى َقِسيِرِو ِبَجٍم َكِحٍب َقاَل َبْل َسػَّ
 [َٛٔأنُفُدُكْع َأْمًخا َفَرْبٌخ َجِسيٌل َوّللّاُ اْلُسْدَتَعاُن َعَمى َما َتِرُفػن{ ]يػسف:

اء جاء فعل القػل )قال( وفاعمو ضسيًخا مدتتًخا يعػد عمى األب يعقػب، وج
السفعػل بو لفعل القػل جسمة اسسية )صبٌخ جسيٌل( عمى تقجيخ مبتجأ مححوف وىػ 
)صبخؼ صبٌخ جسيٌل(. وبعس التفاسيخ الشحػية تجعل جسمة مقػل القػل مقجرة أؼ )لع 

..( أو يجعمػن جسمة مقػل القػل فعمية مكػنة مغ .ترجقػا في كالمكع بل سػلت لكع
وىحان الخأيان ال أميل إلييسا؛ ألن الجسمة ( ٖ٘)كع(الفعل الساضي )ّسػل( وفاعمو )أنفدُ 

االسسية ىشا عمى لدان يعقػب مشاسبة لمسقام؛ حيث إنيا تفيج الثبات، فتطيخ أن 
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يعقػب عقيجتو ثابتة فيػ يعمع يقيًشا أن يػسف سيكػن نبًيا، وبالتالي لغ يسػت قبل أن 
 تتحقق نبػءتو. 

ونجج ىشا أن قمب يعقػب قمب نبي، وىحا القمب الشقي جعمو ال يرجق أوالده 
 لثالثة أسباب:  –في ضشي  –

األول: وىػ رؤية يػسف التي قّريا عميو؛ ألن رؤية األنبياء حق، فيػ عمى يقيغ أن 
 يػسف سيكػن نبًيا.

 الثاني: معخفتو بأوالده )أخػة يػسف( وبسكخىع وحقجىع عمى يػسف.
وىػ رجػعيع بالقسيز ممصًخا بالجماء لكشو غيخ مسدق؛ لحلظ قال ليع: متى الثالث: 

كسا  –كان الحئب حميًسا؛ يأكل يػسف وال يخخق القسيز؟ ألنو ال تػجج مصمًقا 
ما يعخف بالجخيسة الكاممة؛ فال بّج أن القائل أو صانع الجخيسة  -يقػل أىل القانػن 

ء الذاة ولع يقصعػا أو يسدقػا يتخك أثًخا. فأخػة يػسف لصخػا القسيز بجما
 القسيز.

 الديارة: السذيج الخابع

 ية التاسعة عذخة اآليات السبيشة ليحا السذيج: اآل
 الػارد والقافمة ويػسف الذخريات: 

 جاء الحػار بفعل القػل )قال( بيغ بكية أفخاد القافمة، وىػ حػار قريخ. الحؽار:
 عمى بيع يػسف.الجسيع قج وافق  ال يػجج؛ حيث إن الرخاع:
 أرض كشعان السكان: 
  وقت الشيار. الدمان:

 الؽسيمة الشحؽية: ورد في ىحا السذيج وسيمة نحؽية واحجة صخيحة، ىي:

 فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل ).( + السفعؽل بو )جسمة مقؽل القؽل اسسية(
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َدُىْع َفَأْدَلى َدْلَػُه وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى }َوَجاءْت َسيَّاَرٌة َفَأْرَسُمػْا َوارِ 
وُه ِبَزاَعًة َوّللّاُ َعِميٌع ِبَسا َيْعَسُمػن{]يػسف:  [َٜٔقاَل َيا ُبْذَخػ َىـَحا ُغاَلٌم َوَأَسخُّ

جاء فعل القػل )قال( وفاعمو ضسيًخا مدتتًخا يعػد عمى الػارد، وجاء السفعػل 
 بو لفعل القػل جسمة اسسية )ىحا غالم(. 

ف شفل صغيخ، ماذا يفعمػن بو؟ وىع يديخون في وعشجما حرمػا عمى يػس
الرحخاء وبيغ الجبال ويحتاجػن رجااًل أشجاء؛ وىشا نجج بالغة القخآن في حجب 
الفزاءات التي يسكغ لظ أن تتخمميا حػارات بيغ أفخاد القافمة أو عمى األقل بيغ 

 قادتيا؛ وىػ: 
 يتو وسط ىحه ماذا نفعل بيحا الصفل؟ سيكػن عبئا عميشا؟ لغ ندتصيع رعا

 الرحارؼ والجروب. 
  .قال آخخ أفزل شيء ىػ بيعو والتخمز مغ مدؤوليتو 
  قخر أفخاد القافمة إذن بيع يػسف بأؼ ثسغ، السيع ىػ الفكاك مغ تحسل رعايتو

 ومدؤوليتو. 
 شخاء يؽسف: السذيج الخامذ

 ية الػاحجة والعذخون.اآليات السبيشة ليحا السذيج: اآل

 وزوجو )زليخا( ويػسفعديد مرخ الذخريات: 
جاء الحػار بفعل القػل )قال( وىػ حػارثشائي بيغ العديد وزوجو، وىػ حػار  الحؽار:

قريخ تزسغ جسمة واحجة وىي جسمة فعمية أمخية، جاءت متجاندة مع السقام؛ 
 حيث إن السعيػد والُعخف أن الدوج ىػ مغ يمقي األوامخ. 

 ال يػجج. الرخاع:
 أرض مرخالسكان: 
  زمغ حكع اليكدػس لسرخ. الدمان:
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 الؽسيمة الشحؽية: ورد في ىحا السذيج وسيمة نحؽية واحجة صخيحة، ىي:

فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل )اسػ مؽصؽل( + السفعؽل بو )جسمة مقؽل القؽل  
 فعمية أمخية(

ْرَخ اِلْمَخأَ  ِتِو َأْكِخِمي َمْثَػاُه وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى }َوَقاَل الَِّحؼ اْشَتَخاُه ِمغ مِّ
َعَدى َأن َيشَفَعَشا َأْو َنتَِّخَحُه َوَلًجا َوَكَحِلَظ َمكَّشِّا ِلُيػُسَف ِفي اأَلْرِض َوِلُشَعمَِّسُو ِمغ َتْأِويِل 

 [ٕٔاأَلَحاِديِث َوّللّاُ َغاِلٌب َعَمى َأْمِخِه َوَلـِكغَّ َأْكَثَخ الشَّاِس اَل َيْعَمُسػن{]يػسف:

ػل )قال( وفاعمو االسع السػصػل )الحؼ( يعػد عمى عديد مرخ، وجاء جاء فعل الق
السفعػل بو لفعل القػل جسمة فعمية فعميا أمخ وفاعميا الزسيخ السترل ياء السخاشبة 

 )أكخمي( مثػاه أؼ إقامتو وندلو.

وندتصيع أن نقػل أن ىحا السذيج ىػ )نقصة تحّػل( في حياة يػسف، فبجاية 
خ تأتي عّجة مذاىج مطيخة يػسف عميو الدالم بيغ الخخاء مغ ىحا السذيج القري

واالبتالء؛ ففي ىحا القرخ سيعير يػسف عميو الدالم ُمتشعًسا بحياة الخغج في ضل 
عديد مرخ الحؼ يخجػه ولًجا لو؛ ألنو لع يخزق أوالًدا، وفي ضل زوجو تمظ السخأة 

 ذاىج اآلتية.الجسيمة التي تفتغ بيػسف، وتتالحق األحجاث والسحغ في الس

 السخاودة: السذيج الدادس

 )مغ اآلية الثالثة والعذخيغ إلى اآلية التاسعة والعذخيغ(اآليات السبيشة ليحا السذيج: 

 يػسف وزليخا والذاىج والعديدالذخريات: 
جاء الحػار بفعل القػل )قال( بيغ يػسف وزليخا وىػ ثشائي، وكحلظ بيغ  الحؽار:

الذاىج، وىػ حػار ثشائي شػيل متزسًشا عجة جسل زليخا والعديد ويػسف مع 
متشػعة بيغ االسسية والفعمية والسثبتة والسشفية، وأبخزىا جسمة مقػل القػل االسسية 

 .السؤكجة
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بيغ زليخا ويػسف، ومقاومة الذيصان والغػاية لمتغمب عمى شيػات الشفذ، ثع  الرخاع:
اولة إلراقيا بيػسف بذتى يطيخ صخاع آخخ مغ قبل زليخا لجفع التيسة عشيا ومح

 الػسائل الستاحة ليا. 
 أرض مرخ )قرخ العديد( السكان: 
 زمغ نبي هللا يعقػب وابشو يػسف الرجيق.الدمان: 

 ورد في ىحا السذيج خسذ وسائل نحؽية صخيحة وثالث وسائل تخيمية، ىي:
القؽل الؽسيمة األولى: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل ).( + السفعؽل بو )جسمة مقؽل 

 اسسية مؤكجة(

}َوَراَوَدْتُو الَِّتي ُىَػ ِفي َبْيِتَيا َعغ نَّْفِدِو َوَغمََّقِت  وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى
 [ٖٕ]يػسف:األَْبَػاَب َوَقاَلْت َىْيَت َلَظ{

جاء فعل القػل )قال( وفاعمو ضسيًخا مدتتًخا يعػد عمى امخأة العديد، وجاء 
مة فعمية فعميا ماٍض )ىاء( الحؼ مزارعو )يييء أو يياء( السفعػل بو لفعل القػل جس

 والتاء ضسيخ مترل في محل رفع فاعل.( ٖٙ)

الؽسيمة الثانية: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل ).( + السفعؽل بو )جسمة مقؽل القؽل 
 فعمية(

َػاَؼ ِإنَُّو اَل ُيْفِمُح وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى }َقاَل َمَعاَذ ّللّاِ ِإنَُّو َربِّي َأْحَدَغ َمثْ 
 [ٖٕالطَّاِلُسػن{]يػسف:

جاء فعل القػل )قال( وفاعمو ضسيًخا مدتتًخا يعػد عمى األب يعقػب، وجاء السفعػل بو 
لفعل القػل جسمة فعمية فعميا مححوف تقجيخه )أعػُذ( معاذ )مفعػل مصمق(، ولفع 

 الحاللة )هللا( مزاف إليو.
فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل )اسػ ظاىخ( + السفعؽل بو الؽسيمة الثالثة )تخيمية(: 
 استفيامية( –)جسمة مقؽل القؽل اسسية 
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ىحه الػسيمة يؤيجىا أبػ حيان في البحخ السحيط بقػلو: "أنو عشجما استبقا 
يخيج أن يجخل مع ابغ عع السخأة. وفي الكالم ححف  -أؼ العديد–الباب ألفياه مكباًل 

 (ٖٚ)قال: ما بكسا؟"تقجيخه: فخابو أمخىسا و

جاء فعل القػل )قال( وىػ مححوف، والفاعل )العديد( مقجر، وجاء السفعػل 
بو جسمة اسسية مكػنة مغ )ما( االستفيامية في محل رفع مبتجأ والخبخ شبو الجسمة 

 الجخ والسجخور )بكسا(.

 الؽسيمة الخابعة: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل )ضسيخ مترل( + السفعؽل بو )جسمة
 مقؽل القؽل اسسية(

وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى }َقاَلْت َما َجَداء َمْغ َأَراَد ِبَأْىِمَظ ُسَػًءا ِإالَّ َأن ُيْدَجَغ 
 [َٕ٘أْو َعَحاٌب َأِليع{]يػسف:

جاء فعل القػل )قال( وفاعمو ضسيًخا مدتتًخا يعػد عمى امخأة العديد، وجاء السفعػل بو 
 سية مكػنة مغ السبتجأ )ما( االستفيامية والخبخ )جداُء(.لفعل القػل جسمة جسمة اس

ونالحع: أن امخأة العديد استخجمت الجسمة االسسية لتبيغ ثبػت التيسة عمى 
يػسف، وعدزت ذلظ باستخجم كمسة )أىمظ( ولع تقل بي، لتحسذ عديد مرخ عمى 

ة الشفذ معاقبة يػسف؛ لحلظ يشقمب السذيج مغ بعج الحب والعذق؛ إلى محاولة تبخئ
 حيث يذتج الرخاع، ليجخل شخف ثالث وىػ عديد مرخ زوج زليخا. 

الؽسيمة الخامدة: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل ).( + السفعؽل بو )جسمة مقؽل 
 القؽل اسسية مؤكجة(

 [ٕٙ}َقاَل ِىَي َراَوَدْتِشي َعغ نَّْفِدي{]يػسف: وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى
جاء فعل القػل )قال( وفاعمو ضسيًخا مدتتًخا يعػد عمى يػسف، وجسمة مقػل القػل 
اسسية )ىي راودتشي( مؤكجة بالزسيخ السشفرل )ىي(، وىشا يبخز الدمػك الشبػؼ 
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ليػسف فمع يقل )أنِت( رغع أنيا أمامو واتيستو فيػ في مػقف دفاع عغ الشفذ بل قال 
 )ىي(.

ل القؽل )ماٍض( + الفاعل )اسػ ظاىخ( + السفعؽل الؽسيمة الدادسة )تخيمية(: فع
 بو )جسمة مقؽل القؽل شخطية(

ْغ أَْىِمَيا ِإن َكاَن َقِسيُرُو ُقجَّ  وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى }َوَشِيَج َشاِىٌج مِّ
 [ِٕٙمغ ُقُبٍل َفَرَجَقْت َوُىَػ ِمَغ الَكاِذِبيغ{]يػسف:

لحلظ فيػ يعج فعل قػل ماٍض  الفعل )شيج( فيو معشى القػل دون حخوفو؛
وفاعمو )شاىٌج( وجسمة مقػل القػل شخشية مترجرة بحخف الذخط )إْن( والفعل )كان( 
في محل جدم فعل الذخط، والفاء رابصة )فاء الجداء( و)صجقت( في محل جدم جػاب 

 الذخط. 
الؽسيمة الدابعة: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل )ضسيخ مترل( + السفعؽل بو 

 مقؽل القؽل اسسية مؤكجة()جسمة 

ا َرَأػ َقِسيَرُو ُقجَّ ِمغ ُدُبٍخ َقاَل ِإنَُّو ِمغ  وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى }َفَمسَّ
 [َٕٛكْيِجُكغَّ ِإنَّ َكْيَجُكغَّ َعِطيع{]يػسف:

جاء فعل القػل )قال( وفاعمو ضسيًخا مدتتًخا يعػد عمى الذاىج، والسفعػل بو لفعل 
مؤكجة بأداة التػكيج )إّن( إنو مغ كيجكغ، ليؤكج الذاىج عمى بخاءة القػل جسمة اسسية 

 يػسف.
الؽسيمة الثامشة )تخيمية(: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل ).( + السفعؽل بو )جسمة 

 مقؽل القؽل فعمية نجاء(

وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى }ُيػُسُف أَْعِخْض َعْغ َىـَحا َواْسَتْغِفِخؼ ِلَحنِبِظ 
 [ِٜٕظ ُكشِت ِمَغ اْلَخاِشِئيغ{]يػسف:ِإنَّ 
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جاء فعل القػل )قال( وىػ مححوف، والفاعل )العديد( وجاء السفعػل بو جسمة الشجاء 
متسثمة في أداة الشجاء السححوفة وىي )يا( والسشادػ  -كسا ذكخُت آنًفا فعمية –وىي 

تقجيخة السبشي عمى الزع )يػسف( والحؼ ىػ في األصل مفعػل بو لفعل مححوف 
 )أدعػ( وىحه الجسمة الفعمية ىي جسمة مقػل القػل في محل نرب مفعػل بو.

وفي نياية ىحا السذيج تصل مالمح الصبقة األرستقخاشية كسا قال سيج قصب 
"إنيا الصبقة األرستقخاشية، مغ رجال الحاشية، في كل جاىمية، ( ٖٛ)في ضالل القخآن
 قخيب مغ قخيب" 

الشاس؛ لحلظ فإن عديد مرخ لع يعاقب زوجتو رغع إن أىع ما يذغميا كالم 
أنو قج تبيغ لو بالبخىان القاشع أنيا ليدت بخيئة، وكان جّل ىّسو ىػ قػلو ليػسف: 
اعخض عغ ىحا؛ أؼ: ال تخبخ يا يػسف أحًجا بيحا األمخ، وأنِت أيتيا الدوجة: 

 استغفخؼ لحنبظ.

 السكايجة: السذيج الدابع

 )مغ اآلية الثالثيغ إلى الثالثة فػق الثالثيغ( ج:اآليات السبيشة ليحا السذي
 زوج العديد )زليخا( والشداء الستخفات مغ أىل السجيشة ويػسف.الذخريات: 

جاء الحػار بفعل القػل )قال( ندػة السجيشة مع بعزيغ، وبيغ زليخا وندػة  الحؽار:
ًشا عجة السجيشة، وزليخا ويػسف، وبيغ يػسف وهللا تعالى. وىػ حػار شػيل متزس

جسل متشػعة بيغ االسسية والفعمية والسثبتة والسشفية، وأبخزىا جسمة مقػل القػل 
 .االسسية

 بيغ ندػة السجيشة وامخأة العديد، وبيغ يػسف وزليخا. الرخاع:
 أرض مرخ )قرخ العديد(. السكان: 
يتػقع بعج العرخ؛ ألن الشداء الستخفات ال يخخجغ لمديارة إال عرًخا أو  الدمان:

 عذاًء.
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 ورد في ىحا السذيج خسدة وسائل نحؽية صخيحة، ىي:
الؽسيمة األولى: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل )اسػ ظاىخ( + السفعؽل بو )جسمة 

 مقؽل القؽل اسسية(

}َوَقاَل ِنْدَػٌة ِفي اْلَسِجيَشِة اْمَخأَُة اْلَعِديِد ُتَخاِوُد  وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى
 [ٖٓنَّْفِدِو َقْج َشَغَفَيا ُحبِّا ِإنَّا َلَشَخاَىا ِفي َضاَلٍل مُِّبيغ{]يػسف:َفَتاَىا َعغ 

جاء فعل القػل )قال( وفاعمو االسع الطاىخ )ندػٌة(، وجاء السفعػل بو لفعل 
 القػل جسمة اسسية )امخأة العديد تخاود فتاىا(.

جسمة مقؽل القؽل الؽسيمة الثانية: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل ).( + السفعؽل بو )
 فعمية أمخية(

ا َسِسَعْت ِبَسْكِخِىغَّ َأْرَسَمْت ِإَلْيِيغَّ َوأَْعَتَجْت  وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى }َفَمسَّ
 ًً {]يػسف: اَلُيغَّ ُمتََّظ ْشُيغَّ ِسكِّيًشا َوَقاَلِت اْخُخْج َعَمْيِيغَّ  [َٖٔوآَتْت ُكلَّ َواِحَجٍة مِّ

مو ضسيًخا مدتتًخا يعػد عمى امخأة العديد، وجاء السفعػل بو جاء فعل القػل )قال( وفاع
 لفعل القػل جسمة فعمية فعميا فعل أمخ )اخخج( وفاعمو ضسيخ مدتتخ.

الؽسيمة الثالثة: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل )ضسيخ مترل( + السفعؽل بو )جسمة 
 مقؽل القؽل فعمية ماضؽية(

ِ َما وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى }َفَمسَّ  ا َرَأْيَشُو َأْكَبْخَنُو َوَقصَّْعَغ َأْيِجَيُيغَّ َوُقْمَغ َحاَش لِلّ
 [َٖٔىـَحا َبَذًخا ِإْن َىـَحا ِإالَّ َمَمٌظ َكِخيع{]يػسف:

جاء فعل القػل )قال( وفاعمو ضسيًخا متراًل )نػن الشدػة( يعػد عمى ندػة السجيشة، 
ا ماٍض مبشي عمى الفتح السقجر عمى وجاء السفعػل بو لفعل القػل جسمة فعمية فعمي

األلف السححوفة لمتخفيف )حاَش(، والفاعل ضسيخ مدتتخ يعػد عمى يػسف، )هلل( 
 .لفع الجاللة جار ومجخور
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وفي ىحا السذيج وىػ إعصاء الشدػة سكيشا وتفاحة تتجمى قسة التخف الحؼ 
تيكيت" قبل وصل إليو ىحه الصبقة في مرخ؛ ولحلظ فإن السرخييغ قج عخفػا فغ "اال

 أن يعخفو العالع في العرخ الحجيث.
الؽسيمة الخابعة: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل ).( + السفعؽل بو )جسمة مقؽل القؽل 

 اسسية مؤكجة(

}َقاَلْت َفَحِلُكغَّ الَِّحؼ ُلْسُتشَِّشي ِفيِو َوَلَقْج َراَودتُُّو وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى 
َغ َعغ نَّْفِدِو  َفاَسَتْعَرَع َوَلِئغ لَّْع َيْفَعْل َما آُمُخُه َلُيْدَجَشغَّ َوَلَيُكػًنا مِّ

اِغِخيغ{]يػسف:  [ٕٖالرَّ
جاء فعل القػل )قال( وفاعمو ضسيًخا مدتتًخا يعػد عمى امخأة العديد، وجاء السفعػل بو 

ػصػل لفعل القػل جسمة اسسية )ذلكّغ( اسع إشارة في محل رفع مبتجأ، )الحؼ( اسع م
 .مبشي في محل رفع خبخ

ِلُكغَّ ٱلَِّحؼ( ىي جػاب شخط لذخط مقجر )إْن كشتغ قج لستتشي فحلكغ أو ) َفحَ 
الحؼ..( ويعدز ىحا الخأؼ وجػد الفاء؛ فيي فاء الجداء، وفي ىحه الحالة تكػن جسمة 

 الذخط في محل نرب مقػل القػل.
السفعؽل بو )جسمة مقؽل الؽسيمة الخامدة: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل ).( + 

 نجاء( -القؽل فعمية

ا َيْجُعػَنِشي  وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى ْجُغ َأَحبُّ ِإَليَّ ِمسَّ }َقاَل َربِّ الدِّ
َغ اْلَجاِىِميغ{]يػسف:  [ِٖٖإَلْيِو َوِإالَّ َتْرِخْف َعشِّي َكْيَجُىغَّ َأْصُب ِإَلْيِيغَّ َوَأُكغ مِّ

وفاعمو ضسيًخا مدتتًخا يعػد عمى يػسف، وجاء السفعػل جاء فعل القػل )قال( 
بو لفعل القػل جسمة الشجاء )يا رّب( وىي جسمة فعمية في األصل كسا أوضحُت في 

 الػسيمة األولى بالسذيج األول.
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جسمة اعتخاضية ال محل ليا  -ربّ –قج جعل ( ٜٖ)وبعس السفدخيغ الشحػييغ
 ( في محل نرب مفعػل بو لفعل القػل.مغ اإلعخب، والجسمة االسسية )الدجغ أحبّ 

ونالحع في ىحا السذيج اندجام الحػار السدخحي وخاصة الحؼ جاء عمى 
لدان امخأة العديد مع الشدػة والبػح بالعذق الجشػني ليػسف دون خجل مع البيئة 

 الستخفة التي عاشتيا امخأة العديد وىؤالء الشدػة.
 

 تييؼيؽسف داخل الدجؼ مع الف: السذيج الثامؼ

 )مغ اآلية الدابعة فػق الثالثيغ إلى الثانية واألربعيغ( اآليات السبيشة ليحا السذيج:
 يػسف والفتيان.الذخريات: 

جاء الحػار بفعل القػل )قال(، وىػ حػار ثشائي دار بيغ الفتييغ ويػسف،  الحؽار:
 حيث بجأ أحج الفتتيغ بالحػار، وىػ حػار شػيل متزسًشا عجة جسل متشػعة بيغ

 .االسسية والفعمية والسثبتة والسشفية، وأبخزىا جسمة مقػل القػل االسسية السؤكجة
 ال يػجج. الرخاع:
 أرض مرخ )الدجغ(. السكان: 
 عرخ الشبي يػسف. الدمان:

 ورد في ىحا السذيج أربعة وسائل نحؽية صخيحة، ووسيمتان تخيمتان، ىي:
ظاىخ( + السفعؽل بو )جسمة  الؽسيمة األولى: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل )اسػ

 مقؽل القؽل اسسية مؤكجة(

ْجَغ َفَتَياَن َقاَل َأَحُجُىَسآ ِإنِّي وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى  }َوَدَخَل َمَعُو الدِّ
 [َٖٙأَراِني أَْعِرُخ َخْسًخا {]يػسف:
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جاء فعل القػل )قال( وفاعمو اسع ضاىخ)أحُج(، وجاء السفعػل بو لفعل القػل 
مؤكجة بالحخف الشاسخ )إّن( واسسو وضسيخ مترل )ياء الستكمع( وخبخه جسمة اسسية 

 خسًخا(. فعمية )أعرخ
الؽسيمة الثانية: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل )اسػ ظاىخ( + السفعؽل بو )جسمة 

 مقؽل القؽل اسسية مؤكجة(

َأْحِسُل َفْػَق َرْأِسي }َوَقاَل اآلَخُخ ِإنِّي َأَراِني وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى 
 [ُٖٙخْبًدا َتْأُكُل الصَّْيُخ ِمْشُو َنبِّْئَشا ِبَتْأِويِمِو ِإنَّا َنَخاَك ِمَغ اْلُسْحِدِشيغ{]يػسف:

جاء فعل القػل )قال( وفاعمو اسع ضاىخ)اآلخُخ(، وجاء السفعػل بو لفعل القػل اسسية 
الستكمع( وخبخه جسمة فعمية مؤكجة بالحخف الشاسخ )إّن( واسسو وضسيخ مترل )ياء 

 (.َأَراِني َأْحِسلُ )
الؽسيمة الثالثة: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل ).( + السفعؽل بو )جسمة مقؽل القؽل 

 فعمية مشفية(

}َقاَل اَل َيْأِتيُكَسا َشَعاٌم ُتْخَزَقاِنِو ِإالَّ َنبَّْأُتُكَسا وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى 
ا َعمََّسِشي َربِّيَأن َيْأِتيُكَسا َذِلُكَسا  ِبَتْأِويِمِو َقْبلَ   [ٖٚ{]يػسف:ِمسَّ

جاء فعل القػل )قال( وفاعمو ضسيًخا مدتتًخا يعػد عمى يػسف عمية الدالم، وجاء 
السفعػل بو لفعل القػل جسمة فعمية مشفية باألداة )ال( مكػنة مغ الفعل )يأتي( والفاعل 

 )شعاٌم(.
ل القؽل )ماٍض مقجر( + الفاعل ).( + السفعؽل بو الؽسيمة الخابعة )تخيمية(: فع

 )جسمة مقؽل القؽل فعمية نجاء(

َتَفخُِّقػَن َخْيٌخ وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى  ْجِغ َأَأْرَباٌب مُّ }َيا َصاِحَبِي الدِّ
ار{]يػسف:  [َٜٖأِم ّللّاُ اْلَػاِحُج اْلَقيَّ
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عميو، والفاعل مححوف أيًزا جاء فعل القػل )قال( وىػ مححوف؛ لجاللة الدياق 
كسا ذكخُت آنًفا فعمية، متسثمة في أداة  –)يػسف( وجاء السفعػل بو جسمة الشجاء وىي 

الشجاء )يا( والسشادػ السشرػب )صاحبي( والحؼ ىػ في األصل مفعػل بو لفعل 
ىي جسمة مقػل القػل في محل نرب  -الشجاء–مححوف تقجيخة )أدعػ( وىحه الجسمة 

 مفعػل بو.
( + السفعؽل بو ٓلؽسيمة الخامدة )تخيمية(: فعل القؽل )ماٍض مقجر( + الفاعل )ا

 )جسمة مقؽل القؽل فعمية نجاء(

ا َأَحُجُكَسا َفَيْدِقي َربَُّو وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى ْجِغ َأمَّ }َيا َصاِحَبِي الدِّ
ا اآلَخُخ َفُيْرَمُب َفَتْأُكُل الصَّْيُخ ِمغ  رَّْأِسِو ُقِزَي اأَلْمُخ الَِّحؼ ِفيِو َخْسًخا َوَأمَّ

 [َٔٗتْدَتْفِتَيان{]يػسف:
 مّخ تحميل مذابو ليا في الػسيمة الدابقة. 

الؽسيمة الدادسة: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل ).( + السفعؽل بو )جسمة مقؽل 
 القؽل فعمية أمخية(

ْشُيَسا اْذُكْخِني ِعشَج }َوَقاَل ِلمَِّحي َظؼَّ َأنَّ وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى  ُو َناٍج مِّ
ْجِؼ ِبْزَع ِسِشيؼ{ ْيَطاُن ِذْكَخ َربِِّو َفَمِبَث ِفي الدِّ  [ٕٗ]يػسف:َربَِّغ َفَأنَداُه الذَّ

جاء فعل القػل )قال( وفاعمو ضسيًخا مدتتًخا يعػد عمى يػسف، وجاء السفعػل 
مدتتًخا يعػد عمى أحج  بو لفعل القػل جسمة فعمية فعميا أمخ )اذكخ( وفاعمو ضسيًخا

 الفتييغ.

ويالحع في ىحا السذيج أن الحػار السدخحي والشحػؼ جاءا متشاسقيغ مع 
الخمفية االجتساعية ألىل مرخ في ىحا العرخ مغ اىتساميع بتفديخ الخؤيا؛ حيث 

 عبخ عشو بالفعل الساضي )قال( حيث إنيا رؤية ثع حّجث صاحُبيا بعج رؤيتيا.
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 رؤيا السمغ وتفديخىا: السذيج التاسع
)مغ اآلية الثالثة فػق األربعيغ إلى اآلية الخامدة  اآليات السبيشة ليحا السذيج:

 والخسديغ(
 السمظ، مدتذارو السمظ، الداقي، يػسف، الشدػة، امخأة العديد. الذخريات:

جاء الحػار بفعل القػل )قال( بيغ السمظ ومدتذاريو، وبيغ السمظ والداقي  الحؽار:
الداقي ويػسف وبيغ السمظ والشدػة الالتي قّصعغ أيجييغ وبيغ يػسف وبيغ 

والسمظ، وكميا حػارات ثشائية مباشخة، وىي حػارات شػيمة متزسشة عجة جسل 
متشػعة بيغ االسسية والفعمية السثبتة والسشفية، وأبخزىا جسمة مقػل القػل االسسية 

 .السؤكجة
آخخ بيغ يػسف وامخأة العديد إلضيار بيغ السمظ وتفديخ الخؤيا، وصخاع  الرخاع:

 بخاءة يػسف. 
 أرض مرخ )الدجغ وقرخ السمظ(. السكان: 
 عرخ الشبي يػسف. الدمان:

 ورد في ىحا السذيج اثشتا عذخة وسيمة نحؽية صخيحة، ووسيمة تخيمية، ىي:
الؽسيمة األولى: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل )اسػ ظاىخ( + السفعؽل بو )جسمة 

 ل اسسية مؤكجة(مقؽل القؽ

}َوَقاَل اْلَسِمُظ ِإنِّي َأَرػ َسْبَع َبَقَخاٍت ِسَساٍن وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى 
َيْأُكُمُيغَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع ُسشُباَلٍت ُخْزٍخ َوُأَخَخ َياِبَداٍت َيا َأيَُّيا اْلَسأُل َأْفُتػِني ِفي 

ْؤَيا َتْعبُ   [ُٖٗخون{]يػسف:ُرْؤَياَؼ ِإن ُكشُتْع ِلمخُّ

جاء فعل القػل )قال( وفاعمو اسع ضاىخ)السمظ(، وجاء السفعػل بو لفعل القػل 
اسسية مؤكجة بالحخف الشاسخ )إّن( واسسو ضسيخ مترل )ياء الستكمع( وخبخه جسمة 

  (.َأَرى َسْبَع َبَقَخاٍت ِسَسانٍ فعمية )
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الؽسيمة الثانية: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل )ضسيخ مترل( + السفعؽل بو )جسمة 
 مقؽل القؽل اسسية مشفية( 

}َقاُلؽْا َأْضَغاُث َأْحاَلٍم َوَما َنْحُؼ ِبَتْأِويِل اأَلْحاَلِم وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى 
 [ٗٗ]يػسف:ِبَعاِلِسيؼ{

متراًل )واو الجساعة( يعػد عمى جاء فعل القػل )قال( وفاعمو ضسيًخا 
 مدتذارؼ السمظ، وجاء السفعػل بو لفعل القػل جسمة اسسية )أضغاث أحالم(.

ويالحع في ىحه الػسيمة الجانب االجتساعي أو باألحخػ الخمفية االجتساعية 
أضغاث،  –الدشبالت  –سػاء لمسمظ في رؤياه أو لسدتذاريو وىػ وجػد ألفاظ )البقخ 

سختمصة( لتؤكج أن السمظ وحاشيتو كانػا مغ قبائل اليكدػس، حيث وىي الحذائذ ال
جاءوا بألفاظ تجل عمى الخعي والتشقل في الرحخاء، ويعدز ىحا القػل ما تػصل إليو 
الباحثان أحسج راغب أحسج ودمحم بغ ىاشسي"أن حكام مرخ في زمغ يػسف عميو 

سػريا، فاستػلت عمى الدالم كانػا مغ قبائل اليكدػس التي ارتحمت مغ فمدصيغ و 
الجدء الذسالي مغ أرضيا، وأصميع الفمدصيشي مغ األسباب الخئيدة في قبػليع يػسف 

 .(ٓٗ)عميو الدالم خازًنا لسرخ"

الؽسيمة الثالثة: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل )اسػ مؽصؽل( + السفعؽل بو )جسمة 
 مقؽل القؽل اسسية(

ٍة َأَنْا }َوَقاَل وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى  َكَخ َبْعَج ُأمَّ الَِّحؼ َنَجا ِمْشُيَسا َوادَّ
 [ُ٘ٗأَنبُِّئُكع ِبَتْأِويِمِو َفَأْرِسُمػن{]يػسف:

جاء فعل القػل )قال( وفاعمو االسع السػصػل )الحؼ( يعػد عمى أحج الفتييغ الحؼ نجا 
ستكمع وكان ساقي السمظ، وجاء السفعػل بو لفعل القػل جسمة اسسية مسثمة في ضسيخ ال

 ُأَنبُِّئُكع(.)أنا( في محل رفع مبتجأ والخبخ جسمة فعمية )
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الؽسيمة الخابعة )تخيمية(: فعل القؽل )ماٍض مقجر( + الفاعل ).( + السفعؽل بو 
 )جسمة مقؽل القؽل فعمية نجاء(

يُق َأْفِتَشا ِفي َسْبِع وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى  جِّ َبَقَخاٍت }ُيػُسُف َأيَُّيا الرِّ
ِسَساٍن َيْأُكُمُيغَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبِع ُسشُباَلٍت ُخْزٍخ َوُأَخَخ َياِبَداٍت لََّعمِّي َأْرِجُع ِإَلى الشَّاِس 

 [َٙٗلَعمَُّيْع َيْعَمُسػن{]يػسف:

جاء فعل القػل )قال( مقجر وفاعمو ضسيًخا مدتتًخا يعػد عمى الداقي، وجاء 
الشجاء )يا يػسف( وىي جسمة فعمية في األصل كسا  السفعػل بو لفعل القػل جسمة

أوضحُت في الػسيمة األولى مغ السذيج األول، وححفت أداة الشجاء، وىػ جائد لجػ 
 .(ٔٗ)الشحاة لػجػد قخائغ عميو

الؽسيمة الخامدة: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل ).( + السفعؽل بو )جسمة مقؽل 
 القؽل فعمية(

}َقاَل َتْدَرُعػَن َسْبَع ِسِشيَغ َدَأًبا َفَسا َحَرجتُّْع تعالىو وردت ىحه الػسيمة في قػل
سَّا َتْأُكُمػن{]يػسف: َفَحُروُه ِفي ُسشُبِمِو ِإالَّ َقِمياًل   [ٚٗمِّ

جاء فعل القػل )قال( وفاعمو ضسيًخا مدتتًخا يعػد عمى يػسف، وجاء السفعػل 
 بو لفعل القػل جسمة فعمية فعميا مزارع )تدرعػن(.

الؽسيمة الدادسة: فعل القؽل + الفاعل )اسػ ظاىخ( + السفعؽل بو )جسمة مقؽل 
 القؽل فعمية أمخية(

 [ٓ٘}َوَقاَل اْلَسِمُظ اْئُتػِني ِبِو {]يػسف:وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى 

جاء فعل القػل )قال( وفاعمو اسع ضاىخ )السمُظ(، وجاء السفعػل بو لفعل 
 (.اْئُتؽِني)القػل جسمة فعمية أمخية 
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الؽسيمة الدابعة: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل ).( + السفعؽل بو )جسمة مقؽل 
 القؽل فعمية أمخية(

ُسػُل َقاَل اْرِجْع ِإَلى َربَِّظ }وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى  ا َجاءُه الخَّ َفَمسَّ
 [َٓ٘أْيِجَيُيغَّ ِإنَّ َربِّي ِبَكْيِجِىغَّ َعِميع{]يػسف:َفاْسَأْلُو َما َباُل الشِّْدَػِة الالَِّتي َقصَّْعَغ 

جاء فعل القػل )قال( وفاعمو ضسيًخا مدتتًخا يعػد عمى يػسف، وجاء السفعػل بو لفعل 
 القػل جسمة فعمية فعميا أمخ )ارجْع( والفاعل ضسيخ مدتتخ يعػد عمى الداقي.

السفعؽل بو )جسمة مقؽل الؽسيمة الثامشة: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل ).( + 
 القؽل اسسية استفيامية(

}َقاَل َما َخْصُبُكغَّ ِإْذ َراَودتُّغَّ ُيػُسَف َعغ وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى 
 [ٔ٘نَّْفِدِو{]يػسف:

جاء فعل القػل )قال( وفاعمو ضسيًخا مدتتًخا يعػد عمى السمظ، وجاء السفعػل بو لفعل 
 (.َخْصُبُكغَّ السبتجأ اسع االستفيام )ما( وخبخه )القػل جسمة اسسية مكػنة مغ 

الؽسيمة التاسعة: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل )ضسيخ مترل( + السفعؽل بو 
 )جسمة مقؽل القؽل فعمية مشفية( 

ِ مَ وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى  ا َعِمْسَشا َعَمْيِو ِمغ }ُقْمَغ َحاَش لِلّ
 [ٔ٘{]يػسف:ُسػءٍ 

 ٖٔوسيمة مذابية في السذيج الدابع الػسيمة الثالثة آية سبق تحميل 
الؽسيمة العاشخة: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل )اسػ ظاىخ( + السفعؽل بو )جسمة 

 مقؽل القؽل اسسية

}َقاَلِت اْمَخأَُة اْلَعِديِد اآلَن َحْرَحَز اْلَحقُّ وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى 
اِدِقيغ{]يػسف:َأَنْا َراَودتُُّو َعغ نَّفْ   [ِٔ٘دِو َوِإنَُّو َلِسَغ الرَّ
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جاء فعل القػل )قال( وفاعمو اسع ضاىخ )امخأُة(، وجاء السفعػل بو لفعل القػل 
 جسمة اسسية مكػنة مغ السبتجأ ضسيخ الستكمع )أنا( وخبخه الجسمة الفعمية )راودتو(.

السفعؽل بو  الؽسيمة الحادية عذخة: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل )اسػ ظاىخ( +
 )جسمة مقؽل القؽل فعمية أمخية(

}َوَقاَل اْلَسِمُظ اْئُتػِني ِبِو َأْسَتْخِمْرُو وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى
 [ِٗ٘لَشْفِدي{]يػسف:

  ٓ٘سبق تحميل وسيمة مذابية في ىحا السذيج الػسيمة الدادسة آية 
السفعؽل بو )جسمة الؽسيمة الثانية عذخة: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل ).( + 

 مقؽل القؽل اسسية مؤكجة(

ا َكمََّسُو َقاَل ِإنََّظ اْلَيْػَم َلَجْيَشا ِمِكيٌغ وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى  }َفَمسَّ
 [َٗ٘أِميغ{]يػسف:

جاء فعل القػل )قال( وفاعمو ضسيًخا مدتتًخا يعػد عمى السمظ، وجاء السفعػل 
مكػنة مغ الحخف الشاسخ )إّن( واسسو الزسيخ بو لفعل القػل جسمة اسسية مؤكجة 

 السترل )الكاف( وخبخه الطخف )لجيشا(.

الؽسيمة الثالثة عذخة: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل ).( + السفعؽل بو )جسمة مقؽل 
 القؽل فعمية أمخية(

}َقاَل اْجَعْمِشي َعَمى َخَدآِئِغ اأَلْرِض ِإنِّي وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى 
 [٘٘يٌع َعِميع{]يػسف:َحفِ 

جاء فعل القػل )قال( وفاعمو ضسيًخا مدتتًخا يعػد عمى يػسف، وجاء السفعػل بو لفعل 
 اجعمشي(.القػل جسمة فعمية أمخية )
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ويالحع في ىحا السذيج رغع تعجد الذخريات إال أن الحػار كان مباشًخا 
الفعل وما تسخس وثشائًيا في جسيع مخاحمو، حيث جاء بريغة الساضي )قال( وبيحا 

 عشو مغ جسمة مقػل القػل تعَّ ندج وبشاء ىحه الحػارات سػاء السسدخحة أو الشحػية.

 دخؽل أخؽة يؽسف عمى عديد مرخ: السذيج العاشخ

 )مغ اآلية الثامشة والخسديغ إلى الثانية واالدتيغ( اآليات السبيشة ليحا السذيج:
 يػسف.يػسف )عديد مرخ( وأخػتو وفتيان الذخريات: 

جاء الحػار بفعل القػل )قال( بيغ يػسف كػنو عديد مرخ وأخػتو، ويػسف  الحؽار:
 مع فتيانو، وىػ حػار ثشائي متزسًشا عجة جسل جسيعيا فعمية.

 ال يػجج. الرخاع:
 أرض مرخ )قرخ العديد(. السكان: 
 عرخ السجاعة في أرض كشعان في عيج يػسف العديد. الدمان:

 ثة وسائل نحؽية صخيحة، ىي:ورد في ىحا السذيج ثال 
الؽسيمة األولى: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل ).( + السفعؽل بو )جسمة مقؽل القؽل 

 فعمية أمخية(

ْغ َأِبيُكْع َأاَل َتَخْوَن وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى  }َقاَل اْئُتػِني ِبَأٍخ لَُّكع مِّ
 [ٜ٘اْلُسشِدِليغ{]يػسف:َأنِّي ُأوِفي اْلَكْيَل َوَأَنْا َخْيُخ 

 ٘٘سبق تحميل وسيمة مذابية في السذيج التاسع الػسيمة الثالثة عذخة آية 
الؽسيمة الثانية: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل )ضسيخ مترل( + السفعؽل بو )جسمة 

 مقؽل القؽل فعمية مزارعية(

 َأَباُه َوِإنَّا َلَفاِعُمػن{َسُشَخاِوُد َعْشُو  }َقاُلػاْ  وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى
 [ٔٙ]يػسف:
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جاء فعل القػل )قال( وفاعمو ضسيًخا متراًل يعػد عمى أخػة يػسف، وجاء 
 السفعػل بو لفعل القػل جسمة فعمية مرجرة بحخف التدػيف )سشخاود(.

الؽسيمة الثالثة: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل ).( + السفعؽل بو )جسمة مقؽل القؽل 
 أمخية(فعمية 

}َوَقاَل ِلِفْتَياِنِو اْجَعُمػْا ِبَزاَعَتُيْع ِفي ِرَحاِلِيْع وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى 
 [َٕٙلَعمَُّيْع َيْعِخُفػَنَيا ِإَذا انَقَمُبػْا ِإَلى أَْىِمِيْع َلَعمَُّيْع َيْخِجُعػن{]يػسف:

اء السفعػل جاء فعل القػل )قال( وفاعمو ضسيًخا مدتتًخا يعػد عمى يػسف، وج
 بو لفعل القػل جسمة فعمية فعميا أمخ )اجعمػا(.

ويالحع في ىحا السذيج أن جسمة مقػل القػل التي تسخزت عغ قػل يػسف 
 جاءت بريغة األمخ كػنو أصبح عديًدا لسرخ.

 السذيج الحادي عذخ
 تفاوض أخؽة يؽسف مع أبييػ لكي يخسل معيػ بشياميؼ إلى مرخ

 )مغ اآلية الثالثة واالدتيغ إلى اآلية الدابعة والدتيغ(يج: اآليات السبيشة ليحا السذ
 يػسف واألب يعقػب. أخػةالذخريات: 

جاء الحػار بفعل القػل )قال( بيغ أخػة يػسف واألب يعقػب وىػ حػار ثشائي  الحؽار:
 شػيل جاء متزسًشا جساًل فعمية مثبتة ومشفية وجساًل اسسية مثبتة. 

يث أخػة يػسف يخيجون إقشاع األب بذتى الصخق كي كان حاضًخا بذجة حالرخاع: 
 يخسل معيع بشياميغ واألب يخفس ويحكخىع بسا فعمػه مع يػسف.

 أرض كشعانالسكان: 
 عرخ السجاعة في أرض كشعان في عيج يػسف عديد مرخ. الدمان:

 ورد في ىحا السذيج سبع وسائل نحؽية صخيحة، ىي:
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الفاعل )ضسيخ مترل( + السفعؽل بو )جسمة الؽسيمة األولى: فعل القؽل )ماٍض( + 
 نجاء(-مقؽل القؽل فعمية

ا َرِجُعػا ِإَلى َأِبيِيْع َقاُلػْا َيا َأَباَنا ُمِشَع ِمشَّا وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى  }َفَمسَّ
 [ٖٙاْلَكْيُل َفَأْرِسْل َمَعَشا َأَخاَنا َنْكَتْل َوِإنَّا َلُو َلَحاِفُطػن{]يػسف:

 ٚٔمثل ىحه الػسيمة في السذيج الثالث الػسيمة األولى آية مّخ تحميل 
( + السفعؽل بو )جسمة مقؽل ٓالؽسيمة الثانية: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل )

 القؽل فعمية استفيامية(

}َقاَل َىْل آَمُشُكْع َعَمْيِو ِإالَّ َكَسا َأِمشُتُكْع َعَمى وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى 
 [َٗٙقْبُل َفالِّلُ َخْيٌخ َحاِفًطا َوُىَػ َأْرَحُع الخَّاِحِسيغ{]يػسف:َأِخيِو ِمغ 

جاء فعل القػل )قال( وفاعمو ضسيًخا مدتتًخا يعػد عمى يعقػب عمية الدالم، 
، وىي (ٕٗ)ترجرىا حخف االستفيام )ىل( وجاء السفعػل بو لفعل القػل جسمة فعمية

 يعػد عمى يعقػب )آمشكع(.جسمة فعمية فعميا مزارع والفاعل ضسيخ مدتتخ 
الؽسيمة الثالثة: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل )ضسيخ مترل( + السفعؽل بو )جسمة 

 نجاء(-مقؽل القؽل فعمية

ْت ِإَلْيِيْع وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى  ا َفَتُحػْا َمَتاَعُيْع َوَجُجوْا ِبَزاَعَتُيْع ُردَّ }َوَلسَّ
ْت ِإَلْيَشا َوَنِسيُخ أَْىَمَشا َوَنْحَفُع َأَخاَنا َوَنْدَداُد َكْيَل َقاُلػْا َيا َأَباَنا َما َنبْ  ِغي َىـِحِه ِبَزاَعُتَشا ُردَّ

 [َ٘ٙبِعيٍخ َذِلَظ َكْيٌل َيِديخ{]يػسف:
 ٚٔمّخ تحميل مثل ىحه الػسيمة في السذيج الثالث الػسيمة األولى آية 

فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل ).( + السفعؽل بو )جسمة مقؽل القؽل  :الؽسيمة الخابعة
 فعمية مشفية(
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ِ وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى  َغ ّللاَّ }َقاَل َلْغ ُأْرِسَمُو َمَعُكْع َحتَّى  ُتْؤُتػِن َمْػِثًقا مِّ
 [ٙٙ]يػسف:َلَتْأُتشَِّشي ِبِو ِإالَّ َأن ُيَحاَط ِبُكْع{

فاعمو ضسيًخا مدتتًخا يعػد عمى يعقػب عمية الدالم، جاء فعل القػل )قال( و 
، وىي (ٖٗ)ترجرىا أداة نفي ونرب )لغ( وجاء السفعػل بو لفعل القػل جسمة فعمية

 جسمة فعمية فعميا مزارع والفاعل ضسيخ مدتتخ يعػد عمى يعقػب )أرسمو(.
فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل ).( + السفعؽل بو )جسمة مقؽل  :الؽسيمة الخامدة

 القؽل اسسية(

ا آَتْػُه َمْػِثَقُيْع َقاَل ّللاَُّ َعَمى  َما َنُقػُل وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى } َفَمسَّ
 [ٙٙ]يػسف:{َوِكيلٌ 

جاء فعل القػل )قال( وفاعمو ضسيًخا مدتتًخا يعػد عمى يعقػب عمية الدالم، 
وجاء السفعػل بو لفعل القػل جسمة اسسية مكػنة مغ السبتجأ لفع الجاللة )هللا( وخبخه 

 )وكيل(. 
الؽسيمة الدادسة: فعل القؽل )مزارع( + الفاعل ).(+ السفعؽل بو )جسمة مقؽل 

 اسسية(
 ٙٙ{آية لَوِكي َنُقػلُ }َقاَل ٱلِلَُّ َعَمى  َما قػلو تعالى  وردت ىحه الػسيمة في

جاء فعل القػل )نقػل( وفاعمو ضسيًخا مدتتًخا يعػد عمى يعقػب عمية الدالم، 
وجاء السفعػل بو لفعل القػل جسمة اسسية مكػنة مغ السبتجأ السححوف تقجيخه )ىػ( أؼ 

 هللا تعالى، والخبخ )وكيل(.
الؽسيمة الدابعة: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل ).( + السفعؽل بو )جسمة مقؽل 

 القؽل فعمية نجاء( 
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}َوَقاَل َيا َبِشيَّ اَل َتْجُخُمػْا ِمغ َباٍب َواِحٍج وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى 
َقٍة {]يػسف:  [َٚٙواْدُخُمػْا ِمْغ َأْبَػاٍب مَُّتَفخِّ

ضسيًخا مدتتًخا يعػد عمى يعقػب عمية الدالم،  جاء فعل القػل )قال( وفاعمو
َبِشيَّ وجاء السفعػل بو لفعل القػل جسمة نجاء ) ( وىي جسمة فعمية كسا بيشُت في الػسيمة يَ 

 األولى مغ السذيج األول.

ويالحع في ىحا السذيج أن جسمة مقػل القػل جاءت متشػعة بيغ الفعمية 
تخمميا فعل القػل مزارًعا لمسخة األولى في كل  السثبتة والسشفية واالسسية السثبتة، وقج

السذاىج، وىػ مشاسب لمدياق االجتساعي الحؼ ورد فيو، حيث إن يعقػب يخيج مػثًقا 
مغ أخػة يػسف، مػثًقا آخخ غيخ السػثق األول الحؼ أعصػه إّياه وفخشػا في يػسف 

ياميغ فاستخجم وكان السدتخجم فيو فعل القػل ماضًيا، وال يخيجىع أن يفخشػا في بش
السزارع ليطل حاضًخا السػثق في أذىانيع، وبالفعل لسا احتجد يػسف أخاه، ويأسػا 

}َقاَل َكِبيُخُىْع َأَلْع َتْعَمُسػْا في إعادتو معيع عمى الفػر قال كبيخىع  -يػسف–مغ العديد 
َغ ّللّاِ َوِمغ َقْبُل مَ  شُتْع ِفي ُيػُسَف َفَمْغ َأْبَخَح اأَلْرَض َأنَّ َأَباُكْع َقْج َأَخَح َعَمْيُكع مَّْػِثًقا مِّ ا َفخَّ

 [ٓٛ]يػسف:َحتََّى َيْأَذَن ِلي َأِبي َأْو َيْحُكَع ّللّاُ ِلي َوُىَػ َخْيُخ اْلَحاِكِسيغ{

 :السذيج الثاني عذخ
 لقاء يؽسف مع بشيامؼ في قرخه

 اآلية التاسعة والدتيغ.اآليات السبيشة ليحا السذيج: 
 يػسف وبشياميغ ويػسف. أخػةالذخريات: 

جاء الحػار بفعل القػل )قال( بيغ يػسف وأخيو بشياميغ في قرخ يػسف في  الحؽار:
 مرخ، وىػ حػار ثشائي قريخ جاء متزسًشا جسمة اسسية مؤكجة. 

 قرخ يػسف )عديد مرخ(السكان: 
 عرخ السجاعة في أرض كشعان في عيج يػسف العديد. الدمان:



 حدؼ د. سامح كسال الديج                                     سؽرة يؽسف والحؽار السدخحي في الؽسائل الشحؽية 

- ٖ٘ٚ- 

 نحؽية صخيحة، ىي:ورد في ىحا السذيج وسيمة 
 فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل ).( + السفعؽل بو )جسمة مقؽل القؽل اسسية مؤكجة(

ا َدَخُمػْا َعَمى ُيػُسَف آَوػ ِإَلْيِو َأَخاُه َقاَل ِإنِّي َأَنْا وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى  }َوَلسَّ
 [َٜٙأُخػَك َفاَل َتْبَتِئْذ ِبَسا َكاُنػْا َيْعَسُمػن{]يػسف:

جاء فعل القػل )قال( وفاعمو ضسيًخا مدتتًخا يعػد عمى يػسف عمية الدالم، 
( واسسو  وجاء السفعػل بو لفعل القػل جسمة اسسية مكػنة مؤكجة بالحخف الشاسخ )إنَّ
الزسيخ السترل ياء الستكمع وخبخه الجسمة االسسية )أنا أخػك( وىي جسمة كبخػ كسا 

 .(ٗٗ)أشمق عمييا ابغ ىذام

 السكايجة ألخح بشياميؼ: الثالث عذخالسذيج 

 )مغ اآلية التاسعة واالدتيغ إلى التاسعة والدبعيغ(اآليات السبيشة ليحا السذيج: 
 يػسف، فتيان يػسف. أخػة يػسف، بشياميغ،الذخريات: 

جاء الحػار بفعل القػل )قال( بيغ يػسف وفتيانو ثع بيغ فتيان يػسف وأخػة  الحؽار:
 ف ويػسف. يػسف ثع بيغ أخػة يػس

وىػ حػار شػيل حيث يعجُّ مغ أشػل الحػارات في الدػرة والسذاىج السسدخحة 
جسيعيا، فقج جاء فعل القػل )قال( وقج نرب مفعػاًل بو )جسمة مقػل القػل( في 
تدعة مػاضع، ومػضع ورد فيو معشى فعل القػل دون حخوفو، وجسمة مقػل القػل 

  جاءت متشػعة بيغ الفعمية واالسسية.
كان حاضًخا بذجة حيث أخػة يػسف وفتيان يػسف، وبيغ أخػة يػسف وعديد الرخاع: 

 مرخ)يػسف( لمعفػ عغ بشياميغ والخجػع بو إلى أبييع.
 قرخ يػسف )عديد مرخ(السكان: 
 عرخ السجاعة في أرض كشعان في عيج يػسف العديد. الدمان:

 تخيمية، ىي:ورد في ىحا السذيج تدعة وسائل نحؽية صخيحة، ووسيمة 
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الؽسيمة األولى )تخيمية(: معشى فعل القؽل دون حخوفو )ماٍض( + الفاعل )اسػ 
 ظاىخ( + السفعؽل بو )جسمة مقؽل القؽل فعمية(

ٌن َأيَُّتَيا اْلِعيُخ ِإنَُّكْع َلَداِرُقػن{وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى   .}َأذََّن ُمَؤذِّ

 [ٓٚ]يػسف:
فيو معشى القػل دون حخوفو؛ ألن اآلذان قػل وفاعمو  َأذََّن(جاء الفعل الساضي )

( )أّؼ( مشادػ مبشي َأيَُّتَيا اْلِعيخُ )مؤّذٌن( وقج نرب مفعػاًل بو جسمة ىي جسمة الشجاء )
عمى الزع في محل نرب، و)العيُخ( عصف بيان، وجسمة الشجاء ىي جسمة فعمية كسا 

 أضحت في الػسيمة األولي بالسذيج األول.
الثانية: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل )ضسيخ مترل( + السفعؽل بو )جسمة الؽسيمة 

 مقؽل القؽل فعمية(

اَذا َتْفِقُجون{وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى   .}َقاُلػْا َوَأْقَبُمػْا َعَمْيِيع مَّ

 [ٔٚ]يػسف:

جاء فعل القػل )قال( وفاعمو ضسيًخا متراًل يعػد عمى أخػة يػسف، وجاء 
لفعل القػل جسمة فعمية )ماذا تفقجون(، ماذا: اسع استفيام مبشي في محل  السفعػل بو

نرب مفعػل بو مقجم، وتفقجون: فعل مزارع مخفػع بثبػت الشػن وواو الجساعة 
 فاعل.

الؽسيمة الثالثة: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل )ضسيخ مترل( + السفعؽل بو )جسمة 
 مقؽل القؽل فعمية(

}َقاُلػْا َنْفِقُج ُصَػاَع اْلَسِمِظ َوِلَسغ َجاء ِبِو ِحْسُل َبِعيٍخ ػلو تعالى وردت ىحه الػسيمة في ق
 [َٕٚوَأَنْا ِبِو َزِعيع{]يػسف:
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جاء فعل القػل )قال( وفاعمو ضسيًخا متراًل يعػد عمى أخػة يػسف، وجاء السفعػل بو 
 لفعل القػل جسمة فعمية )نفقُج صػاَع السمظ(.

ل )ماٍض( + الفاعل )ضسيخ مترل( + السفعؽل بو )جسمة الؽسيمة الخابعة: فعل القؽ
 مقؽل القؽل قدػ(

ا ِجْئَشا ِلُشْفِدَج ِفي وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى  }َقاُلػْا َتالِّلِ َلَقْج َعِمْسُتع مَّ
 [ٖٚاأَلْرِض َوَما ُكشَّا َساِرِقيغ{]يػسف:

يػسف، وجاء السفعػل بو  جاء فعل القػل )قال( وفاعمو ضسيًخا متراًل يعػد عمى أخػة
ِ( التاءلفعل القػل جسمة القدع ) : حخف قدع، هللا: لفع الجاللة مقدع بو (٘ٗ(َتٱلِلَّ

مجخور، والجار والسجخور متعمقان بسححوف تقجيخه )أقدع(، وجسمة جػاب القدع فعمية 
  .َلَقْج َعِمْسُتػ(مؤكجة )

مترل( + السفعؽل بو الؽسيمة الخامدة: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل )ضسيخ 
 )جسمة مقؽل اسسية(

 [ٗٚ}َقاُلػْا َفَسا َجَدآُؤُه ِإن ُكشُتْع َكاِذِبيغ{]يػسف:وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى 

جاء فعل القػل )قال( وفاعمو ضسيًخا متراًل يعػد عمى فتيان يػسف، وجاء السفعػل 
ُؤهُ بو لفعل القػل جسمة اسسية ) استفيامية في محل رفع مبتجأ، جداؤه: (، ما: ًَٰٓ ۥَما َجدَ َٰٓ

 خبخ.

 الؽسيمة الدادسة: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل )ضسيخ مترل( + السفعؽل بو 

 )جسمة مقؽل القؽل اسسية( 
ِلَظ  ۚ  َقاُلػا َجَداُؤُه َمغ ُوِجَج ِفي َرْحِمِو َفُيَػ َجَداُؤُه وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى } َكحَ 

 ٘ٚ{ آية َنْجِدؼ الطَّاِلِسيغَ 
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جاء فعل القػل )قال( وفاعمو ضسيًخا متراًل يعػد عمى أخػة يػسف، وجاء 
السفعػل بو لفعل القػل جسمة اسسية مكػنة مغ السبتجأ )جداؤه( وخبخه مححوف 

 تقجيخه)جداؤه عشجكع كجدائو عشجنا(.

خح أخيو؛ فيػ يعخف وىشا تطيخ بخاعة سيجنا يػسف في تجبيخ الحيمة أل
القانػن لجػ شعب كشعان أن مغ يدخق يؤخح بجخيستو؛ لحلظ وضع الرػاع في رحل 
أخيو، ومغ ُحدغ التجبيخ أنو جعل الفتيان يبجأون بالتفتير والبحث عغ الرػاع في 
أوعية أخػة يػسف وتخك متاع بشياميغ آخًخا حتى ال يتصخق أو يداور أخػة يػسف 

 شظ في أنيا حيمة. 

طيخ ىحه الحادثة التذابو في القػانيغ بيغ مرخ وأرض كشعان في فمدصيغ وتُ 
لتؤكج أصػل السمظ الحؼ حكع مرخ في عيج سيجنا يػسف أنو مغ اليكدػس وليذ 
بفخعػن؛ ألن اليكدػس مشحجرة مغ قبائل مغ فمدصيغ وسػريا كسا أوضحُت آنًفا في 

  السذيج التاسع.

+ الفاعل )ضسيخ مترل( + السفعؽل بو الؽسيمة الدابعة: فعل القؽل )ماٍض( 
 )جسمة مقؽل القؽل شخطية(

}َقاُلػْا ِإن َيْدِخْق َفَقْج َسَخَق َأٌخ لَُّو ِمغ وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى 
 [ٚٚ{]يػسف:ْبلُ قَ 

جاء فعل القػل )قال( وفاعمو ضسيًخا متراًل يعػد عمى أخػة يػسف، وجاء 
( مكػنة مغ أداة الذخط ِإن َيْدِخْق َفَقْج َسَخَق َأٌخ لَّوُ ) السفعػل بو لفعل القػل جسمة الذخط

)إْن( وفعل الذخط مزارع مجدوم )يدخق(، وجسمة جػاب الذخط ماضػية في محل 
 .(ٙٗ(جدم )فقج سخق أٌخ لو( وقج اقتخنت بفاء الجداء؛ ألنيا مترجرة بالحخف )قج(

فعؽل بو )جسمة مقؽل الؽسيمة الثامشة: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل ).( + الس
 القؽل اسسية(
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َكاًنا َوّللّاُ أَْعَمْع ِبَسا وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى  }َقاَل َأنُتْع َشخّّ مَّ
 [َٚٚتِرُفػن{]يػسف:

جاء فعل القػل )قال( وفاعمو ضسيًخا مدتتًخا يعػد عمى يػسف، وجاء السفعػل بو لفعل 
.)  القػل جسمة اسسية )أنتع شخُّ

التاسعة: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل )ضسيخ مترل( + السفعؽل بو الؽسيمة 
 نجاء( -)جسمة مقؽل القؽل فعمية

}َقاُلػْا َيا َأيَُّيا اْلَعِديُد ِإنَّ َلُو َأًبا َشْيًخا َكِبيًخا وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى 
 [َٛٚفُخْح َأَحَجَنا َمَكاَنُو ِإنَّا َنَخاَك ِمَغ اْلُسْحِدِشيغ{]يػسف:

جاء فعل القػل )قال( وفاعمو ضسيًخا متراًل يعػد عمى أخػة يػسف، وجاء 
( والشجاء ىػ جسمة فعمية كسا َيا َأيَُّيا اْلَعِديدُ ل جسمة فعمية )السفعػل بو لفعل القػ 

 أوضحُت في الػسيمة األولى بالسذيج األول. 

)جسمة مقؽل الؽسيمة العاشخة: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل ).( + السفعؽل بو 
 القؽل فعمية(

}َقاَل َمَعاَذ ّللّاِ َأن نَّْأُخَح ِإالَّ َمغ َوَجْجَنا وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى 
 [َٜٚمَتاَعَشا ِعشَجُه ِإنَّـآ ِإًذا لََّطاِلُسػن{]يػسف:

جاء فعل القػل )قال( وفاعمو ضسيًخا مدتتًخا يعػد عمى يػسف، وجاء السفعػل 
فعمية بتقجيخ فعل مححوف تقجيخه أعػُذ، معاَذ )مفعػل مصمق(،  بو لفعل القػل جسمة

 ولفع الجاللة مزاف إليو.
 :السذيج الخابع عذخ

 أخؽة يؽسف مع كبيخىػ بعج الحيمة التي ُأِخَح بيا بشياميؼ في قرخ العديد

 اآلية )الثسانيغ والػاحجة والثسانيغ(اآليات السبيشة ليحا السذيج: 
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أىل القخية  –يػسف –يػسف، كبيخىع( والثانػية )يعقػب  ػةأخ) األساسيةالذخريات: 
 .صاحبػ العيخ( –

 جاء الحػار بفعل القػل )قال( بيغ كبيخ أخػة يػسف وأخػتو. الحؽار:
ا اْسَتْيَأُسػْا ِمْشوُ وىػ حػار شػيل لكشو ورد في اآليات مخترًخا بجليل قػلو تعالى }  {َفَمسَّ

خمرػا نجيا، أؼ يتذاورن: ما القػل أو الحجة التي سيقػلشيا  –أؼ مغ العديخ  –
 ألبييع ىحه السخة؟ 

فعمية مشفية والثانية جسمة  ىوجاء فعل القػل مختيغ ليشرب مفعػاًل بو جسمة األول
  الشجاء وىي فعمية أيًزا.

بيو يعقػب : ىػ صخاع نفدي خاصة لجػ كبيخ أخػة يػسف، ما الحؼ يقػلو ألالرخاع
بعجم التفخيط  بذأن احتجاز بشياميغ في مرخ؟ والسػثق الحؼ قصعػه عمى أنفديع

 ػا إلى السشجاة.ئفي أخييع؛ لحلظ لج
 قرخ يػسف )عديد مرخ(السكان: 
 عرخ السجاعة في أرض كشعان في عيج يػسف العديد. الدمان:

 ورد في ىحا السذيج وسيمتان نحؽيتان صخيحتان، ىسا:

األولى: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل )اسػ ظاىخ( + السفعؽل بو )جسمة الؽسيمة 
 مقؽل القؽل فعمية مشفية(

}َقاَل َكِبيُخُىْع َأَلْع َتْعَمُسػْا َأنَّ َأَباُكْع َقْج َأَخَح وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى 
شُتْع ِفي ُيػسُ  َغ ّللّاِ َوِمغ َقْبُل َما َفخَّ  [َٓٛف {]يػسف:َعَمْيُكع مَّْػِثًقا مِّ

جاء فعل القػل )قال( وفاعمو )كبيُخ(، وجاء السفعػل بو لفعل القػل جسمة 
لو مغ  َلُسػَْٰٓا(، اليسدة لالستفيام،؛ وىي حخف ال محلۡ َتع ۡ  َأَلعفعمية استفيامية مشفية )

حخف نفي وجدم وقمب، والفعل السزارع )تعمسػا( مجدوم وعالمة  (ٚٗ(اإلعخاب، و)لع(
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ألنو مغ األفعال الخسدة، وواو الجساعة ضسيخ مترل مبشي في  جدمو ححف الشػن 
 محل رفع فاعل.

الؽسيمة الثانية: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل )ضسيخ مترل( + السفعؽل بو )جسمة 
 فعمية( -مقؽل القؽل نجاء 

 [ٔٛ}َفُقػُلػْا َيا َأَباَنا ِإنَّ اْبَشَظ َسَخَق {]يػسف:وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى 

 ٚٙمّخ تحميل مذابو ليا في الػسيمة الدابعة السذيج الحادؼ عذخ آية 

 خ:السذيج الخامذ عذ
 لقاء أخؽة يؽسف مع أبييػ يعقؽب بعج احتجاز بشياميؼ

 )الثالثة والثسانيغ إلى اآلية الدابعة والثامشيغ(  اآليات السبيشة ليحا السذيج:
 يػسف واألب يعقػب. أخػةالذخريات: 

الحػار بفعل القػل )قال( بيغ أخػة يػسف وأبييع يعقػب وإخباره أن جاء  الحؽار:
  بشياميغ قج َسَخَق، وىػ حػا ثشائي مباشخ، جاء متزسًشا جساًل فعمية مؤكجة.

 أرض كشعانالسكان: 
 عرخ السجاعة في أرض كشعان في عيج يػسف العديد. الدمان:

 نحؽية تخيمية، ىي: ورد في ىحا السذيج في أربع وسائل نحؽية صخيحة، ووسيمة

الؽسيمة األولى: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل ).( + السفعؽل بو )جسمة مقؽل القؽل 
 فعمية ماضؽية(

َلْت َلُكْع َأنُفُدُكْع َأْمًخا َفَرْبٌخ وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى  }َقاَل َبْل َسػَّ
 [ُٖٛو ُىَػ اْلَعِميُع اْلَحِكيع{]يػسف:َجِسيٌل َعَدى ّللّاُ َأن َيْأِتَيِشي ِبِيْع َجِسيًعا ِإنَّ 

 ٛٔمّخ تحميل مذابو ليا في الػسيمة الثانية السذيج الثاني آية 
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الؽسيمة الثانية: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل ).( + السفعؽل بو )جسمة مقؽل القؽل 
 نجاء( -فعمية

ْت }َوَتَػلَّى َعْشُيْع َوَقاَل َيا وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى  َأَسَفى َعَمى ُيػُسَف َواْبَيزَّ
 [َٗٛعْيَشاُه ِمَغ اْلُحْدِن َفُيَػ َكِطيع{]يػسف:

جاء فعل القػل )قال( وفاعمو ضسيًخا مدتتًخا يعػد عمى يعقػب، وجاء السفعػل 
والشجاء ىػ جسمة فعمية كسا أوضحُت في الػسيمة (، يَ ََٰٓأَسَفى  بو لفعل القػل جسمة فعمية )

 األول.األولى بالسذيج 
الؽسيمة الثالثة: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل )ضسيخ مترل( + السفعؽل بو )جسمة 

 مقؽل القؽل قدػ(

}َقاُلػْا َتالِل َتْفَتُأ َتْحُكُخ ُيػُسَف َحتَّى َتُكػَن وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى 
 [َ٘ٛحَخًضا َأْو َتُكػَن ِمَغ اْلَياِلِكيغ{]يػسف:

 ٖٙفي الػسيمة الخابعة السذيج الثالث عذخ آية مّخ تحميل مذابو ليا 
الؽسيمة الخابعة: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل ).( + السفعؽل بو )جسمة مقؽل القؽل 

 فعمية مؤكجة(

ػ َبثِّي َوُحْدِني ِإَلى }َقاَل ِإنََّسا َأْشكُ وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى 
 [ٙٛ{]يػسف:ّللاِّ 

ضسيًخا مدتتًخا يعػد عمى يعقػب، وجاء السفعػل جاء فعل القػل )قال( وفاعمو 
 أوكجت باألداة )إنسا(. ( وقجػ َبثِّيَأْشكُ بو لفعل القػل جسمة فعمية )

الؽسيمة الخامدة )تخيمية(: فعل القؽل )ماٍض( مقجر + الفاعل ).( + السفعؽل بو 
 نجاء( -)جسمة مقؽل فعمية
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ُدػْا ِمغ ُيػُسَف َوَأِخيِو }َيا َبِشيَّ وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى  اْذَىُبػْا َفَتَحدَّ
ْوِح ّللّاِ ِإالَّ اْلَقْػُم اْلَكاِفُخون{]يػسف: ْوِح ّللّاِ ِإنَُّو اَل َيْيَأُس ِمغ رَّ  [َٚٛواَل َتْيَأُسػْا ِمغ رَّ

 جاء فعل القػل ماٍض مقجر)قال( وفاعمو مححوف يجل عميو سياق الحال،
أبشائو، أؼ أن يعقػب عميو الدالم قال: يا بشي اذىبػا حيث إنو حػار مستج بيغ األب و 

َبِشيَّ فتحددػا والشجاء ىػ جسمة فعمية كسا أوضحُت ( ، وجسمة مقػل القػل فعمية نجاء )يَ 
  في الػسيمة األولى بالسذيج األول.

 :السذيج الدادس عذخ
 عؽدة أخؽة يؽسف ببزاعة مدجاة

 )مغ اآلية الثامشة والثسانيغ إلى اآلية الثالثة والتدعيغ( اآليات السبيشة ليحا السذيج:
 يػسف، بشياميغ. أخػة يػسف،الذخريات: 

 جاء الحػار بفعل القػل )قال( بيغ يػسف وأخػتو.  الحؽار:
وىػ حػار شػيل حيث يعج ثاني أشػل الحػارت في الدػرة والسذاىج السسدخحة 

فعػاًل بو )جسمة مقػل القػل( في جسيعيا، فقج جاء فعل القػل )قال( وقج نرب م
ستة مػاضع، حيث جاءت جسمة مقػل القػل متشػعة بيغ الفعمية واالسسية السثبتة 

 والسؤكجة والسشفية. 
جاء متػازًنا بيغ يػسف كعديد قػؼ وأخػتو الحيغ أنيكتيع السجاعة وتبجل بيع الرخاع: 

 الحال لجرجة شمب الرجقة مغ عديد مرخ. 
 )عديد مرخ(قرخ يػسف السكان: 
 عرخ السجاعة في أرض كشعان في عيج يػسف العديد. الدمان:

 ورد في ىحا السذيج ست وسائل نحؽية صخيحة، ووسيمة تخيمية، كاآلتي:

الؽسيمة األولى: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل )ضسيخ مترل( + السفعؽل بو )جسمة 
 نجاء(-مقؽل القؽل فعمية 
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خُّ }وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى  َشا َوأَْىَمَشا الزُّ َقاُلػْا َيا َأيَُّيا اْلَعِديُد َمدَّ
ْق َعَمْيَشآ ِإنَّ ّللّاَ َيْجِدؼ  َوِجْئَشا ِبِبَزاَعٍة مُّْدَجاٍة َفَأْوِف َلَشا اْلَكْيَل َوَتَرجَّ

ِقيغ{]يػسف:  [ٛٛاْلُسَتَرجِّ
 ٛٚمّخ تحميل مذابو ليا في الػسيمة الثامشة السذيج الثالث عذخ آية 

( + السفعؽل بو )جسمة مقؽل ٓالؽسيمة الثانية: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل )
 القؽل فعمية استفيامية(

ا َفَعْمُتع ِبُيػُسَف َوَأِخيِو ِإْذ وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى  }َقاَل َىْل َعِمْسُتع مَّ
 [َٜٛأنُتْع َجاِىُمػن{]يػسف:

يعػد عمى يػسف، وجاء السفعػل بو لفعل  جاء فعل القػل )قال( وفاعمو ضسيًخا مدتتًخا
ا َفَعْمُتع ِبُيػُسَف َوَأِخيوِ القػل جسمة فعمية ) ترجر الجسمة الفعمية أداة  ( وقجَىْل َعِمْسُتع مَّ

َقاُلػْا لصمب الترػر واالستحزار وبالفعل قج استحزخوا الساضي ) (ٛٗ)استفيام )ىل(
 (.َأِإنََّظ أَلنَت ُيػُسفُ 
فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل )ضسيخ مترل( + السفعؽل بو )جسمة الؽسيمة الثالثة: 

 مقؽل القؽل اسسية مؤكجة(
 ٜٓآية  َقاُلػْا َأِإنََّظ أَلنَت ُيػُسُف{وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى }

جاء فعل القػل )قال( وفاعمو ضسيًخا متراًل يعػد عمى أخػة يػسف، وجاء 
كجة بالحخف الشاسخ )إّن( واسسو ضسيخ السفعػل بو لفعل القػل جسمة اسسية مؤ 

السخاشب )الكاف( وبالالم السدحمقة التي دخمت عمى الخبخ )أنت يػسف( وقج ترجر 
 (.َأِإنََّظ أَلنَت ُيػُسفُ الجسمة أداة استفيام اليسدة )

ا عمى سؤال يػسف، وسؤاليع  ويالحع ىشا أن أخػة يػسف قج أجابػا بدؤال ردِّ
االسسية التي تفيج الثبػت؛ ألنيع تيقشػا أن عديد مرخ ىػ كان باليسدة مع الجسمة 

 يػسف، فال أحج يعخف الجخيسة التي اقتخفػىا غيخ يػسف.
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الؽسيمة الخابعة: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل ).(+ السفعؽل بو )جسمة مقؽل القؽل 
 اسسية(

 ٜٓآية  {َقاَل َأَنْا ُيػُسُف َوَىـَحا َأِخيوردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى }

جاء فعل القػل )قال( وفاعمو ضسيًخا مدتتًخا يعػد عمى يػسف، وجاء السفعػل 
بو لفعل القػل جسمة اسسية مكػنة مغ ضسيخ الستكمع )أنا( في محل رفع مبتجأ والخبخ 

 )يػسف(.

ويالحع ىشا مغ أدب األنبياء لع يقل أنا عديد مرخ بل قال: أنا يػسف.كسا 
ابة جعل الحػار راقًيا ومتػافًقا مع الجشذ األدبي كػنو يالحع أن االخترار في اإلج

 مدخحية.

الؽسيمة الخامدة: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل )ضسيخ مترل( + السفعؽل بو 
 بالقدػ( -)جسمة مقؽل فعمية مؤكجة

}َقاُلػْا َتالِّلِ َلَقْج آَثَخَك ّللّاُ َعَمْيَشا َوِإن ُكشَّا وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى 
 [َٜٔلَخاِشِئيغ{]يػسف:

 ٖٚمّخ تحميل مذابو ليا في الػسيمة الخابعة السذيج الثالث عذخ آية 
الؽسيمة الدادسة: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل ).( + السفعؽل بو )جسمة مقؽل 

 اسسية مشفية(

ّللّاُ َلُكْع }َقاَل اَل َتْثَخيَب َعَمْيُكُع اْلَيْػَم َيْغِفُخ وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى 
 [َٕٜوُىَػ َأْرَحُع الخَّاِحِسيغ{]يػسف:

جاء فعل القػل )قال( وفاعمو ضسيًخا مدتتًخا يعػد عمى يػسف، وجاء السفعػل بو لفعل 
واسسيا )تثخيَب( مبشًيا عمى الفتح  (ٜٗ)القػل جسمة اسسية مكػنة مغ )ال( الشافية لمجشذ

 في محل نرب وخبخىا الجار والسجخور )عميكع(. 
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( ٓالؽسيمة الدابعة )تخيمية(: فعل القؽل )ماٍض( مقجر يقتزيو الدياق + الفاعل )
 + السفعؽل بو )جسمة مقؽل فعمية أمخية(

}اْذَىُبػْا ِبَقِسيِري َىـَحا َفَأْلُقػُه َعَمى َوْجِو َأِبي تعالى وردت ىحه الػسيمة في قػلو 
 [َٖٜأْجَسِعيغ{]يػسف:َيْأِت َبِريًخا َوْأُتػِني ِبَأْىِمُكْع 

جاء فعل القػل )قال( مقجر، وفاعمو ضسيًخا مدتتًخا يعػد عمى يػسف، وجاء السفعػل 
 بو لفعل القػل جسمة فعمية أمخية )اذىبػا(.

فالححف )ححف فعل القػل وفاعمو( ىشا أبمغ مغ الترخيح؛ ألنو مغ الصبيعي 
مشو العفػ عسا فعمػه بو بعج أن كذف يػسف عغ نفدو ليع واعتخفػا بخصئيع، شمبػا 

في الساضي، فكان جػابو )ال تثخيب عميكع( أؼ ال ذنب أو وزر عميكع، ثع قال ليع: 
 .. وفي ىحا داللة استعجاليع لمحىاب ألبييع وحسل البذارة إليو..اذىبػا بقسيري ىحا

 القسيز وارتجاد البرخ: السذيج الدابع عذخ

 عة والتدعيغ إلى اآلية الثامشة والتدعيغ(اآلية )الخاباآليات السبيشة ليحا السذيج: 
 يػسف واألب يعقػب والبذيخ. أخػةالذخريات: 

جاء الحػار بفعل القػل )قال( بيغ يعقػب وأبشائو، وبيغ يعقػب والبذيخ في  الحؽار:
 أرض كشعان. 

وىػ حػار شػيل يتخممو صخاع قػؼ في البجاية ثع يختفي مع ضيػر البذيخ، وقج 
  .فعمية واسسية مؤكجةتزسغ عجة جسل 

حيث إن األب متسدٌظ ومرخّّ عمى أن يػسف مازال حيِّا ويجب  اجاء قػيِّ الرخاع: 
عمييع أن يبحثػا عشو، وأخػة يػسف يشكخون عمى األب ىحا ويتيسػنو بالزالل 

 والذصط في التفكيخ.
 أرض كشعان.السكان: 
 عرخ السجاعة في أرض كشعان في عيج يػسف العديد. الدمان:
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 رد في ىحا السذيج خسذ وسائل نحؽية صخيحة، ىي:و 
الؽسيمة األولى: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل )اسػ ظاىخ( + السفعؽل بو )جسمة 

 مقؽل القؽل اسسية مؤكجة(

ا َفَرَمِت اْلِعيُخ َقاَل َأُبػُىْع ِإنِّي أَلِجُج وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى  }َوَلسَّ
 [ُٜٗتَفشُِّجون{]يػسف:ِريَح ُيػُسَف َلْػاَل َأن 

جاء فعل القػل )قال( وفاعمو األب يعقػب، وجاء السفعػل بو لفعل القػل جسمة اسسية 
مؤكجة بالحخف الشاسخ )إّن( واسسيا الزسيخ السترل، وخبخىا الجسمة الفعمية )أجُج، 

عمى الخبخ فأصبحت الجسمة (ٓ٘)وفاعمو الزسيخ السدتتخ( وقج دخمت الالم السدحمقة 
 مؤكجة بسؤكجيغ، مسا يجل عمى ثقة يعقػب بخبو رغع تكحيب أوالده لو. 

الؽسيمة الثانية: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل )ضسيخ مترل( + السفعؽل بو )جسمة 
 مقؽل القؽل اسسية مؤكجة بالقدػ(

َضاَلِلَظ  }َقاُلػْا َتالِّلِ ِإنََّظ َلِفيوردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى 
 [ٜ٘اْلَقِجيع{]يػسف:

 ٖٚمّخ تحميل مذابو ليا في الػسيمة الخابعة السذيج الثالث عذخ آية 
الؽسيمة الثالثة: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل ).( + السفعؽل بو )جسمة مقؽل القؽل 
فعمية مشفية فعميا فعل القؽل مزارع(+ فاعل ).(+ السفعؽل بو )جسمة مقؽل القؽل 

 مؤكجة(اسسية 

}َقاَل َأَلْع َأُقل لَُّكْع ِإنِّي أَْعَمُع ِمَغ ّللّاِ َما اَل وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى 
 [َٜٙتْعَمُسػن{]يػسف:

جاء فعل القػل )قال( وفاعمو ضسيًخا مدتتًخا يعػد عمى يعقػب عميو الدالم، وجاء 
السفعػل بو لفعل القػل األول جسمة فعمية فعميا فعل القػل مزارع مجدوم )أقل(، 
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وفاعمو ضسيخ مدتتخ، وجسمة مقػل القػل الثانية مؤكجة بالحخف الشاسخ )إّن( واسسيا 
 لفعمية )أعمُع، وفاعمو الزسيخ السدتتخ(.الزسيخ السترل، وخبخىا الجسمة ا

ويالحع في ىحا التخكيب الحؼ جاءت فيو جسمة مقػل القػل فعميا فعل القػل 
والحؼ تسخس عشو جسمة مقػل القػل الثانية ليجل عمى نساء المغة العخبية مغ خالل 

 التخاكيب الفعمية والتي تسثمت ىشا مع الفعل )قال(.

ربيعة بيحا التخكيب الفخيج لفعل القػل )قال( في وقج تأثخ بيحا عسخ بغ أبي 
 :(ٔ٘)قػلو

 لشا جذع الطمساء فيسا نرادف فقمُت ليا: قػلي ليا: قلَّ عشجنا

الؽسيمة الخابعة: فعل بالدؼ؟ وإن قّممْت ىشاك السعارف فقمُت ليا: قػلي ألدَت بدائخٍ  
 -القؽل فعمية القؽل )ماٍض( + الفاعل )ضسيخ مترل( + السفعؽل بو )جسمة مقؽل 

 نجاء(

}َقاُلػْا َيا َأَباَنا اْسَتْغِفْخ َلَشا ُذُنػَبَشا ِإنَّا ُكشَّا وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى 
 [َٜٚخاِشِئيغ{]يػسف:

 ٚٔمّخ تحميل مثل ىحه الػسيمة في السذيج الثالث الػسيمة األولى آية 
السفعؽل بو )جسمة مقؽل الؽسيمة الخامدة: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل ).( + 

 القؽل فعمية مزارعية(

}َقاَل َسْػَف َأْسَتْغِفُخ َلُكْع َربَِّي ِإنَُّو ُىَػ اْلَغُفػُر وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى 
 [ٜٛالخَِّحيع{]يػسف:

جاء فعل القػل )قال( وفاعمو ضسيًخا مدتتًخا يعػد عمى يعقػب عميو الدالم، وجاء 
جسمة فعمية فعميا مزارع )أستغفخ( ترجره حخف التدػيف  السفعػل بو لفعل القػل

 )سػف(، وفاعمو ضسيخ مدتتخ يعػد عمى يعقػب عميو الدالم.
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 :)السذيج الثامؼ عذخ )األخيخ
 العخش وتفديخ رؤيا يؽسف

 )اآلية التاسعة والتدعيغ إلى اآلية مئة وواحجة(اآليات السبيشة ليحا السذيج: 
 يػسف األحج عذخ. أخػةو يػسف وأبػيو الذخريات:

 جاء الحػار بفعل القػل )قال( بيغ يػسف وأبيو يعقػب.  الحؽار:
حيث الخلبة والجىذة ألخػة يػسف  ،وىػ حػار ليذ بالصػيل؛ ألن السقام يدتجعي ذلظ

وأىمو لسا رأوا القرخ وجالل الُسمظ والدمصان الحؼ وصل إليو يػسف عميو الدالم 
يث كان ليػسف عميو الدالم متػجًيا بو إلى فكان الرسُت لداًما، حيث إن الحج

 أبيو في حزخة أخػتو وأىمو أجسعيغ.
 ال يػججالرخاع: 
 قرخ العديد )مرخ(السكان: 
 عرخ السجاعة في أرض كشعان في عيج يػسف العديد. الدمان:

 ورد في ىحا السذيج وسيمتان نحؽيتان صخيحتان، ىسا:
 و )جسمة مقؽل القؽل فعمية أمخية(فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل ).( + السفعؽل ب

}َوَقاَل اْدُخُمػْا ِمْرَخ ِإن َشاء ّللّاُ وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى 
 [ٜٜآِمِشيغ{]يػسف:

جاء فعل القػل )قال( وفاعمو ضسيًخا مدتتًخا يعػد عمى يػسف عميو الدالم، وجاء 
ضسيخ مترل )واو  السفعػل بو لفعل القػل جسمة فعمية فعميا أمخ )ادخمػا( وفاعمو

 الجساعة(.
الؽسيمة الثانية: فعل القؽل )ماٍض( + الفاعل ).( + السفعؽل بو )جسمة مقؽل القؽل 

 نجاء(-فعمية 
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}َوَقاَل َيا َأَبِت َىـَحا َتْأِويُل ُرْؤَياَؼ ِمغ َقْبُل َقْج وردت ىحه الػسيمة في قػلو تعالى 
 [َٓٓٔجَعَمَيا َربِّي َحقِّا {]يػسف:

القػل )قال( وفاعمو ضسيًخا مدتتًخا يعػد عمى يػسف عميو الدالم، وجاء جاء فعل 
يَ ََٰٓأَبِت( وىي جسمة فعمية كسا أوضحت في السفعػل بو لفعل القػل جسمة فعمية نجاء )

 الػسيمة األولي بالسذيج األول. 

ويالحع أن السذاىج الثسانية عذخ بجأت بقػل يػسف ألبيو متسثمة في رؤيا 
السذاىج أيًزا بقػل يػسف ألبيو مفدًخا لو ىحه الخؤيا التي تحققت؛ ألن رآىا، وتشتيي 

.  رؤيا األنبياء حقّّ

فميذ ىشاك إخخاج فشي لمخؤيا والسذاىج السسدخحة أعطع مغ ىحه الشياية التي 
جاءت متجاندة ومتػافقة مع السذيج الخاتع ليحا الجشذ األدبي وىػ )السدخحية( التي 

الشحػؼ والسدخحي متسخًزا عشو جسمة مقػل القػل والتي جاءت تتابع فييا الحػار 
 متشػعة بيغ االسسية والفعمية السثبتة والسشفية والسؤكجة متشاسقة مع السقام.
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  :الشتائج
نيا جاءت مبثؽثة في السذاىج الثسانية عذخ؛ إتؽصل البحث إلى نتائج عّجة، رغػ 
  لكؼ أستطيع أن أذكخ ُجّميا ىشا:

% مغ ٗٙجسمة مقػل السقػل الفعمية أكثخ مغ االسسية حيث مثمت ندبة جاءت  -ٔ
مػضًعا  ٘ٛمجسػع جسل مقػل القػل التي وردت في الدػرة والتي كان مجسػعيا 

وىحا يشاسب الحػار السدخحي؛ ألن الفعل )حجث + زمغ( أما االسسية فقج مثمت 
 .%ٗٗندبة 

ػسف وأبيو أو بيغ أخػة يػسف الحػار جاء في سػرة يػسف ثشائًيا سػاء بيغ ي -ٕ
أنفديع أو بيغ يػسف وعديد مرخ أو بيغ يػسف وامخأة العديد أو بيغ يػسف 
والسمظ أو بيغ يػسف وأخػتو، ولع يخد ذاتًيا، وىحا يشاسب الحػار السدخحي أكثخ 

 ألن الحػار الثشائي يتخممو صخاع.
في سػرة يػسف جاء اعتسج التخكيب الفعمي عمى فعل القػل )قال( والحؼ جسيعو  -ٖ

 متعجيِّا وقج نرب جسمة ىي جسمة مقػل القػل.
}َقاُلػْا َأِإنََّظ أَلنَت ُيػُسُف االخترار سػاء في اإلجابة أم في الدخد نحػ قػلو تعالى  -ٗ

جعل الحػار راقًيا ومتػافًقا مع الجشذ األدبي كػنو ( ٕ٘({َقاَل َأَنْا ُيػُسُف َوَىـَحا َأِخي
 مدخحية.

الخؤيا عادة اجتساعية وثقافية متأصمة في نفػس أىل مرخ وخاصة في تفديخ  -٘
الحكبة الدمشية التي واكبت وجػد سيجنا يػسف في مرخ؛ ولحلظ كانت إحجػ 
معجداتو أن عّمسو هللا تفديخ ىحه الخؤػ مرجاًقا لقػلو تعالى }ولسا بمغ أشجه آتيشاه 

يعمسظ مغ تأويل وقػلو تعالى }وكحلظ يجتبيظ ربظ و  (ٖ٘(حكًسا وعمًسا{
 .(ٗ٘(األحاديث{
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استخجام بعس األلفاظ ذات الجحور الدامية عمى لدان الذخريات في الحػار -ٙ
َقاَل َلْغ ُأْرِسَمُو َمَعُكْع َحتَّى ُتْؤُتػِن َمْػِثًقا مثل قػل يعقػب عميو الدالم ألخػة يػسف }

َغ ّللاِّ   فسػثًقا ذو جحور سامية. ( ٘٘({مِّ
االجتساعي جاء التعبيخ بالجسمة االسسية التي تفيج الثبات  وعمى صعيج السقام -ٛ

والجوام، وقج جاءت متشاسبة مع السقام في السذيج الثاني؛ ألنو مدتقخ وثابت في 
أذىان أخػة يػسف أن يػسف وأخاه بشياميغ يخريسا يعقػب بالحب دون بكية 

بة أؼ ألن السجتسع البجوؼ يفزل العر ؛أوالده؛ لحلظ قالػا )ونحغ عربة(
الجساعة ونفع الجساعة مقجم عمى نفع الػاحج أواالثشيغ؛ ومغ ىشا جاء اتيام األب 

  بأنو في ضالل مبيغ.
السذاىج الثسانية عذخ بجأت بقػل يػسف ألبيو متسثمة في رؤيا رآىا، وتشتيي  -ٜ

السذاىج أيًزا بقػل يػسف ألبيو مفدًخا لو ىحه الخؤيا التي تحققت؛ ألن رؤيا 
.فميذ ىشاك إخخاج فشي لمخؤيا والسذاىج السسدخحة أعطع مغ ىحه األنبياء ح قّّ

الشياية التي جاءت متجاندة ومتػافقة مع السذيج الخاتع ليحا الجشذ األدبي وىػ 
)السدخحية( التي تتابع فييا الحػار الشحػؼ والسدخحي متسخًزا عشو جسمة مقػل 

بتة والسشفية والسؤكجة متشاسقة القػل والتي جاءت متشػعة بيغ االسسية والفعمية السث
 مع السقام.

جاءت جسمة مقػل القػل االسسية متشاسقة مع الدمػك االجتساعي لألشخاص  -ٓٔ
 في:

الػسيمة الثانية بالسذيج الثالث؛جاءت الجسمة االسسية عمى لدان يعقػب  -
مشاسبة لمسقام؛ حيث إنيا تفيج الثبات، فتطيخ أن يعقػب عقيجتو ثابتة فيػ 

 يقيًشا أن يػسف سيكػن نبًيا، وبالتالي لغ يسػت قبل أن تتحقق نبػءتو.يعمع 
الػسيمة الثالثة بالسذيج الدادس؛ استخجمت امخأة العديد الجسمة االسسية لتبيغ  -

ثبػت التيسة عمى يػسف، وعدزت ذلظ باستخجم كمسة )أىمظ( ولع تقل )بي( 
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، لتحسذ (ٙ٘(َأن ُيْدَجَغ َأْو َعَحاٌب َأِليع{ َما َجَداء َمْغ َأَراَد ِبَأْىِمَظ ُسَػًءا ِإالَّ }
عديد مرخ عمى معاقبة يػسف؛ وبحلظ يشقمب السذيج مغ الحّب والعذق 
إلى محاولة لتبخئة الشفذ حيث يذتج الرخاع، ليجخل شخف ثالث وىػ عديد 
مرخ زوج زليخة في ىحا الرخاع؛ لكغ رّدة فعمو جاءت متشاغسة مع سمػك 

ُيػُسُف أَْعِخْض فمع يثخ ولع يؤِذ الدوجة الخائشة بل قال } الصبقة األرستقخاشية
 . (ٚ٘){َعْغ َىـَحا َواْسَتْغِفِخؼ ِلَحنِبِظ ِإنَِّظ ُكشِت ِمَغ اْلَخاِشِئيغ

الػسيمة الخابعة بالسذيج الدادس؛ يبخز الدمػك االجتساعي في أروقة القرخ،  -
َي َراَوَدْتِشي َعغ َقاَل ىِ حيث قال يػسف في مػقف اتيامة بسخاودة زليخة }

وىشا يبخز الدمػك الشبػؼ ليػسف فمع يقل )أنِت( رغع أنيا أمامو  (ٛ٘){ نَّْفِدي
 واتيستو فيػ في مػقف دفاع عغ الشفذ بل قال )ىي(.

الػسيمة الخابعة بالسذيج الدابع؛ اندجام الحػار السدخحي والشحػؼ مسثاًل فيسا  -
والبػح بالعذق الجشػني ليػسف دون جاء عمى لدان امخأة العديد مع الشدػة 

َقاَلْت َفَحِلُكغَّ الَِّحؼ ُلْسُتشَِّشي ِفيِو َوَلَقْج َراَودتُُّو َعغ نَّْفِدِو َفاَسَتْعَرَع َوَلِئغ خجل }
اِغِخيغ َغ الرَّ فقج جاء متشاغًسا مع  (ٜ٘){لَّْع َيْفَعْل َما آُمُخُه َلُيْدَجَشغَّ َوَلَيُكػًنا مِّ

مصبقة الستخفة أرباب القرػر والشفػذ، التي عاشتيا امخأة البعج االجتساعي ل
 العديد وىؤالء الشدػة.

نقصة  -ٕٔآية  -يعج السذيج الخامذ حيث دخػل يػسف قرخ عديد مرخ -ٔٔ 
تحػل في حياة يػسف وفي الحػار الشحػؼ والسدخحي حيث إن يػسف سيبجأ الفعل 

 )قال( يجخؼ عمى لدانو.
عي تطيخ سػرة يػسف تقجم أىل مرخ وخاصة سمػك في ضػء الدمػك االجتسا -ٕٔ

حيث السذيج الدابع السسثل في إعصاء الشدػة سكيشا وتفاحة يطيخ  ،الصبقة الستخفة
قسة التخف الحؼ وصل إليو ىحه الصبقة في مرخ؛ ولحلظ فإن السرخييغ قج عخفػا 

 فغ "االتيكيت" قبل أن يعخفو العالع في العرخ الحجيث. 
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جاء الحػار الشحػؼ والسدخحي متشاسقيغ مع البعج االجتساعي سػاء في مرخ  -ٖٔ
 خاصة في مذاىج الخؤيا حيث عبخ عشو نحػًيا بالفعل )قال( أو في أرض كشعان

ليتػلج عشو جسمة مقػل القػل، وجاء متشاسقا مع كػنو حػاًرا مدخحيِّا سخديِّا يحتاج 
 إلى القػل.

أة العديد وندػة السجيشة، وىحا مغ الدمػك القخآن إخفاء عمع الذخز وىغَّ امخ  -ٗٔ
العطيع الحؼ يقتزي عجم التذييخ، وقج استعاض عغ أسسائيغ بامخأة العديد 

 .والشدػة
كذفت الجراسة عغ قػة الفعل )قال( وتفخده في تخكيب فعمي فخيج؛ وىػ وجػد  -٘ٔ

وىحا يعجُّ نساًء  فعمي القػل والثاني مشيسا يسثل أحج ركشي جسمة مقػل القػل لألول،
 (.ٜٙلمغة العخبية. )يشطخ السذيج الدابع عذخ الػسيمة الثالثة آية 
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بـ )عجد السذاىج والؽسائل الشحؽية وجسمة مقؽل القؽل في سؽرة يؽسف ممحق ) 
عجد  جسمة مقؽل القؽل فعل القؽل ماضٍ 

الؽسائل 
 الشحؽية

 السذيج
 مقجر

 (تخيمي)
معشى 
 القؽل

 اسسية فعمية شخطية قدػ صخيح

1  2   3  3 1 

  5  1 2 2 5 2 

  2   2  2 3 

  1    1 1 4 

  1   1  1 5 

2 1 5  1 2 5 8 6 

  5   3 2 5 7 

2  4   4 2 6 8 

1  12   7 6 13 9 

  3   3  3 10 

  7   5 2 7 11 

  1    1 1 12 

 1 9 1 1 5 3 10 13 

  2   2  2 14 

1  4   5  5 15 

  6 1  2 3 6 16 

  5 1  3 1 5 17 

  2   2  2 18 

 السجسؽع 85 28 51 3 3 76 2 7
 

  



 ٕٕٓٓ سبتسبخ( األولوالخسدؽن )الجدء الدابع  لعجدا                                  مجمة بحؽث الذخق األوسط

- ٖٚٛ- 

 اليؽامر
  ٖ آية يػسف سػرة (ٔ
  ٗسػرة يػسف آية  (ٕ
  ٓٓٔسػرة يػسف آية  (ٖ
 ٕٔسػرة يػسف آية  (ٗ
  ٕٓسػرة يػسف آية  (٘
 ٖٓسػرة يػسف آية  (ٙ
  ٕٙ٘.تفديخ البحخ السحيط السجمج الدادس ص ٚ (ٚ
كتبو "تباح حػتب" وىػ أحج الحكام في مرخ القجيسة تحت  ويعتبخ أول مخشج في آداب الدمػك (ٛ

قبل السيالد فكمسا كان لمسرخييغ  ٕٓٓٗمدسي "إرشادات تباح حػتب" ويخجع تاريخو إلي سشة 
كحلظ كان لميػنانييغ والخومان والعخب  ،والدػمخييغ القجامى آداب معيشة في ترخفاتيع

وىكحا شعػب الشيزة  ،معيشة في ترخفاتيعاإلسالمية وشعػب القخون الػسصي آداب  والذعػب
 م(ٜٜٜٔالحجيثة السعاصخة. )انطخ مقال لمكاتبة رشا غانع في مجمة أبحاثظ نحػ السعخفة 

 ٗسػرة القرز آية  (ٜ
 ٔ٘سػرة الدخخف آية  (ٓٔ
لغة الحػار في سػرة يػسف، دراسة تحميمية في ضػء عمع المغة االجتساعي لمجكتػريغ أحسج  (ٔٔ

 ٕٓٔسي ص/ راغب أحسج ودمحم بغ ىاش
 ٕٕ٘صٜٜٛٔدار الفخقان سشة  ٔسػرة يػسف دراسة تحميمية، أحسج نػفل ط (ٕٔ
  ٗسػرة القرز آية  (ٖٔ
يػسف الرجيق( وبالفارسية )يػسف بيامخ( وىػ مدمدل تاريخي )ىػ مدمدل يحسل عشػانا ً  (ٗٔ

حيث يخفع يػسف  ،يجدج حياة الشبي يػسف مشح والدتو حتى قجوم يعقػب وأوالده إلى مرخ
استغخق  مغ سػرة يػسف، والسدمدل ٓٓٔالعخش وىػ ما يػازؼ تفديخ اآليو رقع أبػيو عمى 

سشػات، والسسثل اإليخاني الحؼ جّدج شخرية الشبي يػسف ىػ السسثل مرصفى  ٖترػيخه 
م، ٕٛٓٓزماني والسخخج فخج هللا سمحذػر. والسدمدل مغ إنتاج جسيػرية إيخان اإلسالمية لعام 

ىـ، والحؼ ساعج ٜٕٗٔألول مخة عمى قشاة الكػثخ اإليخانية عام  حمقة، وأذيع ٘ٗوعجد حمقاتو 
سبتسبخ  ٕٔعجد الدبت  ،عمى انتذاره ىػ دبمجتو إلى العخبية. )جخيجة السرخؼ اليػم، القاىخة

ٕٜٓٓ.) 
 ٕٓٔبحػث لغػية، د. أحسج مصمػب ص  (٘ٔ
 ٓٔمجخل إلى دراسة األدب الجاىمي، د/ عبج الحسيج شيحة ص/ (ٙٔ
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  ٘ٛاث التاريخي، لمجكتػريغ دمحم رجب الػزيخ وفكخؼ دمحم سميسان ص/ قخاءات في مرادرالتخ  (ٚٔ
 ٜسػرة الحجخ آية  (ٛٔ
"إن الححف واالستتار ىسا شخيقة اإلفادة العجمية في المغة العخبية وذلظ ما تعبخ عشو الجرسات  (ٜٔ

" يشطخ المغة العخبية معشاىا ومبشاىا د. تسام حدان zero morphemeالمغػية الحجيثة بعبارة 
 ٕٛٔ ص/

  ٛ٘/ٕيشطخ مغشي المبيب البغ ىذام  (ٕٓ
 ٕٙ/ٔالكتاب لديبػيو  (ٕٔ
 ٛٗد. إبخاليع أنيذ ص/ ،داللة األلفاظ (ٕٕ
فخق الشحاة بيغ القػل والكالم، فالقػل ىػ كل لفع تفػه بو المدان تاًما كان أو ناقًرا، فسثال  (ٖٕ

يج، دمحم، وإن التام السفيج: محسٌج قائع أو في معشاه نحػ صٍو، والشاقز ما كان ضج ذلظ نحػ ز 
كان أخػك، أما الكالم فيػ المفع السفيج فائجة يحدغ الدكػت عمييا. )يشطخ شخح ابغ عقيل 

ٔ/ٗ). 
وقج فخق ابغ جشي بيشيسا وانتيى إلى أن " كل كالم قػل وليذ كل قػل كالًما" فالكالم عشجه 

 (.ٛٔ/ٔيعشي الجسل.)يشطخ الخرائز البغ جشي 
التدسية مثل عباس حدغ؛ حيث يقػل"ىحا التعبيخ أحدغ إذ  يسيل كثيخ مغ السحجثيغ إلى ىحه (ٕٗ

يرجق عمى الجسمة التي سبق الشصق بيا والتي لع يدبق فيػ تعبيخ عام يذسل الحالتيغ" يشطخ 
 .٘٘/ٕالشحػ الػافي لعباس حدغ 

جاء في باب الحكاية بعج القػل "واعمع أنو ما جاء بعجالقػل مغ الكالم، ومسا ىػ مكتٍف بشفدو  (ٕ٘
حكي عمى حدب ما كان عميو قبل القػل..." يشطخ كتاب الػاضح ألبي بكخ الدبيجؼ فيػ م

 (. ٜٛٔاألشبيمي، تحقيق د. عبج الكخيع خميفة ص/ 
 ٖٔ/ٔج ٔٗمخترخ صحيح البخارؼ، الباب الثاني حجيث رقع  (ٕٙ
جامعة -لمجكتػر سسيخ داود سميسان  ٕالسقجمة ص –انطخ خرائز الحػار في القخآن الكخيع  (ٕٚ

 كمية اآلداب.–البرخة 
 ٕ٘ٓيشطخ السعجع الػسيط مادة حػر ص  (ٕٛ
يشطخ مجخل إلى فغ كتابة الجراما، عادل الشادؼ، مؤسدات عبج الكخيع بغ عبج هللا، تػنذ، ط  (ٜٕ

 ٕٛم. ص/ٜٚٛٔاألولى 
، ٚٔ، ٘ٔ،ٗٔوإعخاب القخآن السشدػب لمدجاج ص/  ٜٙٔ/ ٕانطخ مغشي المبيب البغ ىذام  (ٖٓ

ٕٕ ،ٖٛ 
 ٕٖٔ/ٔشخح الكافية لمخضي  (ٖٔ
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يححف فعل القػل الحؼ يقجر بقال أو يقػل أو يقػلػن...استغشاء بحكخ السقػل شمًبا لالخترار  (ٕٖ
ولػضػح الجاللة عميو، ولكثختو وصفو أبػ عمى الفارسي بأنو "مغ حجيث البحخ وال حخج" وذلظ 
نحػ قػلو تعالى }والسالئكة يجخمػن عمييع مغ كل باب سالم عميكع{ التقجيخ: يقػلػن: سالٌم 

 (ٕٕٙعميكع. )انطخ ضاىخة الححف في الجرس المغػؼ، د. شاىخ سميسان حسػده ص/ 
"مغ أوجو )ال( أن تكػن مػضػعة لصمب التخك،  ٚٓٗجاء في مغشي المبيب البغ ىذام ا/ (ٖٖ

 وتختز بالجخػل عمى السزارع وتقتزي جدمو واستكبالو".
 ٚٔٔشخح السعمقات الدبع لمدوزني ص/ (ٖٗ
 ٕٓ٘ص  ٙتفديخ البحخ السحيط ج (ٖ٘
يييء( عمى ندق )جاء يجيء( ومغ جعمو )ىاء يياء( جعمو عمى ندق )شاء  -مغ جعمو )ىاء (ٖٙ

يذاء(، وذكخ أبػ حيان في البحخ السحيط عغ ابغ عباس وغيخه أن )ىيَت( اسع فعل بسعشى 
 (ٕٙ٘/ٙتعال )يشطخ البحخ السحيط 

  ٕٓٙ/ ٙتفديخ البحخ السحيط  (ٖٚ
 ٕٜٛٔص  ٗانطخ ضالل القخآن لديج قصب ج (ٖٛ
 ٖٕٚص/  ٙديخ البحخ السحيط جتف (ٜٖ
 ٕٓٔلغة الحػار في سػرة يػسف، دراسة تحميمية في ضػء عمع المغة االجتساعي ص/  (ٓٗ
 ٕٕٚيشطخ ضاىخة الححف في الجرس المغػؼ ص/ (ٔٗ
"ىل: وىي مغ الحخوف اليػامل، ألنيا ال تختز  ٕٓٔجاء في معاني الحخوف لمخماني ص/  (ٕٗ

تفياًما عغ حكيقة الخبخ وجػابيا )نعع( أو )ال(، بأحج القبيمتيغ، وليا مػضػعان: أن تكػن اس
وذلظ نحػ قػلظ: ىل قام زيج؟ ىل عسخو خارج؟ والثاني: تكػن بسعشي )قج( نحػ قػلو تعالى 

، قالػا معشاه: قج أتى عمى ٔ}ىل أتى عمى اإلندان حيغ مغ الجىخ{ سػرة اإلندان آية 
 ..".اإلندان

 ٗٙٗ/ ٔمبيب لغ: حخف نرب ونفي واستكبال. يشطخ مغشي ال (ٖٗ
" الجسمة الكبخػ ىي الجسمة االسسية التي خبخىا  ٕٔ/ ٕجاء في مغشي المبيب البغ ىذام  (ٗٗ

 جسمة"
التاء السفخدة ُمحّخكة في أوائل األسساء، حخف جخ معشاه القدع، وتختز بالتعجب، وباسع هللا  (٘ٗ

والػاو بجل مشيا،  تعالى، قال الدمخذخؼ في }وتالِل ألكيَجنَّ أصشامكع{: الباء أصل حخوف القدع،
  (ٜ٘ٔ/ٔوالتاء بجل مغ الػاو، وفييا زيادة معشى التعجب )يشطخ مغشي المبيب البغ ىذام 
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ألنيا قج صارت كأحج  ؛قج: مغ الحخوف اليػامل، وىي مخترة بالفعل، وإنسا لع تعسل فيو (ٙٗ
مغ أجدائو ومعشاىا: التػقع والذظ إذا دخمت عمى السزارع، وإذا دخمت عمى الساضي قخبتو 

 (ٜٛالحال... )يشطخ معاني الحخوف لمخماني ص/ 
)يشطخ مغشي  ٖلع: حخف نفي لجدم السزارع وقمبو ماضًيا نحػ }لع يمج ولع يػلج{ اإلخالص آية  (ٚٗ

 (٘٘ٗ/ٔالمبيب البغ ىذام 
" ىل: حخف مػضػع لصمب الترجيق اإليجابي، دون  ٖٙ٘/ٔجاء في مغشي المبيب البغ ىذام  (ٛٗ

دمبي... وإذا دخمت عمى الساضي فيي عشج الدمخذخؼ بسعشى )قج( الترػر، ودون الترجيق ال
نحػ قػلو تعالى }ىل أتى عمى اإلندان حيغ مغ الجىخ{، وبالغ الدمخذخؼ فدعع أنيا أبجا بسعشى 
)قج( وأن االستفيام إنسا ىػ مدتفاد مغ ىسدة مقجرة معيا، ونقمو في السفرل عغ سيبػيو، فقال: 

 نيع تخكػا األلف قبميا؛ ألنيا ال تقع إال في االستفيام". إ)قج(، إال سيبػيو أن )ىل( بسعشى وعشج 
"ال: عمى ثالثة أوجو، أحجىا: أن تكػن نافية وتعسل  ٕٜٖ/ٔجاء في مغشي المبيب البغ ىذام 

، وذلظ إذا أريج بيا نفي الجشذ عمى سبيل التشريز، وتدسى حيشئٍح تبخئة؛ ولكشيا  عسل إنَّ
، مشيا: أن اسسيا إذا لع يكغ عاماًل فإنو يبشى عمى الفتح في نحػ }ال في سبعة أوجو تختمف إنَّ 

 تثخيَب عميكع اليػم{".
"الالم تكػن مفتػحة ومكدػرة، فالسفتػحة مغ اليػامل  ٔ٘جاء في معاني الحخوف لمخماني ص/  (ٜٗ

ال عسل ليا، وىي تكػن لمتػكيج في السبتجأ نحػ قػلظ: لديج أفزل مغ عسخو، وتجخل في خبخ 
وكان حقيا أن تكػن إّن تػكيًجا، ودخػليا يػجب كدخ إّن، قال تعالى }وهللا يعمع إنظ لخسػلو{ 

 نيع كخىػا الجسع بيغ حخفي التػكيج فدحمقػا الالم إلى الخبخ" إّن؛ إال قبل إ
 ٜٖٕديػان عسخ بغ أبي ربيعة ص/  (ٓ٘
 ٕ٘سػرة يػسف آية   (ٔ٘
 ٜٓسػرة يػسف آية   (ٕ٘
 ٕٕسػرة يػسف آية   (ٖ٘
 ٙسػرة يػسف آية   (ٗ٘
 ٙٙسػرة يػسف آية   (٘٘
 ٕ٘سػرة يػسف آية   (ٙ٘
 ٜٕسػرة يػسف آية   (ٚ٘
 ٕٙسػرة يػسف آية   (ٛ٘
 ٕٖسػرة يػسف آية   (ٜ٘
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 السرادر والسخاجع
 ( إبخاليع أنيذ )دكتػر(ٔ

 م.ٜٗٛٔداللة األلفاظ، مكتبة األنجمػ السرخية، الصبعة الخامدة 
 ( أحسج راغب أحسج )دكتػر(ٕ

لغة الحػار في سػرة يػسف، دراسة تحميمية في ضػء عمع المغة االجتساعي، بحث مشذػر في 
الدشة الدابعة  –العجد الخاص  –الجامعة اإلسالمية بساليديا  –مجمة الجراسات المغػية األدبية 

 م. ٕٙٔٓأكتػبخ 
 ( أحسج مصمػب )دكتػر( ٖ

 م.ٜٚٛٔة األولىبحػث لغػية، دار الفكخ لمشذخ والتػزيع، عسان، الصبع
 ( أحسج نػفل ٗ

 م.ٜٜٛٔسػرة يػسف، دراسة تحميمية، دار الفخقان لمصباعة والشذخ، القاىخة، الصبعة األولى 
 ( االستخباذؼ )رضي الجيغ دمحم بغ الحديغ( ٘

 م. ٜٜٛٔشخح كتاب الكافية في الشحػ البغ الحاجب، دار الكتب العمسية، بيخوت، ط األولى 
 ( دكتػر)( تسام حدان ٙ

 م(.ٜٜٛٔىـ ٛٔٗٔالمغة العخبية معشاىا ومبشاىا، عالع الكتب، القاىخة، ط الثالثة )
 ( جخيجة السرخؼ اليػم ٚ

مقال مشذػر بعشػان )مددل إيخاني يجدج شخرية سيجنا يػسف اعتساًدا عمى مرادر سشية 
 م. ٜٕٓٓ-ٜ-ٕٔوشيعية( عجد الدبت 

 ىـ(ٕٜٖ( ابغ جشي )أبػ الفتح عثسان تٛ
تحقيق دمحم عمي الشجار، الييئة السرخية العامة لمكتاب، القاىخة ط الخابعة الخرائز، 

 م.ٜٜٜٔ
 ىـ(ٗ٘ٚ( أبػ حيان األنجلدي )أثيخ الجيغ دمحم بغ يػسف ت ٜ

 م.ٕٜٜٔتفديخ البحخ السحيط، دار الفكخ، بيخوت 
 ( رشا غانعٓٔ 

 م.ٜٜٜٔمجمة أبحاثظ نحػ السعخفة مشذػرة في مقالة إرشادات تباح حػتب، 
 ( الخماني )أبي الحدغ عمي بغ عيدى(ٔٔ
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معاني الحخوف، تحقيق د. عبج الفتاح إسساعيل شمبي، دار الذخوق لمشذخ والتػزيع، الدعػدية 
 م.ٜٗٛٔججة شبعة 

 ( الدبيجؼ )أبػ بكخ الدبيجؼ األشبيمي الشحػؼ(ٕٔ
الجامعة  كتاب الػاضح ألبي بكخ الدبيجؼ األشبيمي، تحقيق د. عبج الكخيع خميفة، مشذػرات

 ٕٜٙٔاألردنية 
 ىـ(ٖٛ٘أبػ القاسع جار هللا محسػد بغ عسخ ت )( الدمخذخؼ ٖٔ

مكتبة دار اليالل، بيخوت ط األولى  ،السفرل في صشعة العخبية، تقجيع وتبػيب د/ عمي ممحع
 م.ٖٜٜٔ

 ىـ(ٙٛٗ( الدوزني )تٗٔ
 م.ٖٜٜٔزيع شبعة شخح السعمقات الدبع، تحقيق لجشة الجار العالسية لمصباعة والشذخ والتػ 

 ( سامح كسال الديج حدغ )دكتػر( ٘ٔ
مقػل القػل في شعخ زعيع الغدلييغ عسخ بغ أبي ربيعة، بحث مشذػر في مجمة مخكد الخجمة 

 م. ٕٛٓٓجامعة السشػفية، يشايخ  -لالستذارت البحثية، كمية اآلداب
 ( سعيج دمحم المحامٙٔ

 م.ٜٜٓٔة الثانية مخترخ صحيح البخارؼ، دار اليالل، بيخوت، الصبع
 ( سسيخ داود سميسان )دكتػر(ٚٔ

خرائز الحػار في القخآن الكخيع، بحث مشذػر في مجمة كمية اآلداب، جامعة البرخة، 
 العخاق. 

 ( سيبػيو )أبػ بذخ عسخو بغ عثسان بغ قشبخ(ٛٔ
 الكتاب، تحقيق عبج الدالم ىارون، دار الجيل، بيخوت )بجون تاريخ(

 ( سيج قصبٜٔ
  م.ٖٕٓٓلدشة  ٕٖضالل القخآن، دار الذخوق، الصبعة  تفديخ في

 ( شاىخ سميسان حسػدة )دكتػر(ٕٓ
األسكشجرية  –ضاىخة الححف في الجرس المغػؼ الحجيث، الجار الجامعية لمصباعة والشذخ والتػزيع 

 م.ٜٜٜٔ
 ( عادل الشادؼٕٔ

 م.ٜٚٛٔصبعة األولى مجخل إلى فغ كتابة الجراما، مؤسدات عبج الكخيع بغ عبج هللا، تػنذ، ال
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 ( عباس حدغٕٕ
 م.ٜٜٙٔالشحػ الػافي، دار السعارف، القاىخة، شبعة 

 ( عبج الحسيج شيحة )دكتػر(ٖٕ
 .مٜ٘ٛٔمجخل إلى دراسة األدب الجاىمي، دار الثقافة العخبية لمشذخ والتػزيع، القاىخة ط 

 ( ابغ عقيل )بياء الجيغ عبج هللا( ٕٗ
مالظ، تحقيق دمحم محيي الجيغ عبج الحسيج، دار التخاث، القاىخة شخح ابغ عقيل عمى ألفية ابغ 

 .مٜٓٛٔط العذخون 
 ( عسخ بغ أبي ربيعةٕ٘

ديػان عسخ بغ أبي ربيعة، تقجيع وشخح أحسج الفاضل، دار الفكخ المبشاني، الصبعة األولى 
 م.ٕ٘ٓٓ

 ( )مجسع المغة العخبية( ٕٙ
 م.ٕٜٚٔكيا، الصبعة الثانية السعجع الػسيط، نذخ دار الجعػة، استانبػل، تخ 

 ( دمحم رجب الػزيخ)دكتػر( ٕٚ
 .مٖٕٓٓقخاءات في مرادر التخاث التاريخي، دار االتحاد لمصباعة والشذخ والتػزيع، القاىخة ط 

 ( ابغ ىذام األنرارؼ )أبػ دمحم عبج هللا جسال الجيغ( ٕٛ
 م.ٕٜٜٔبيخوت مغشي المبيب عغ كتب األعاريب، تحقيق حشا الفاخػرؼ، دار الجيل، 

 
 
 
 

 

 

 

 


