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ََو أَس تَقْص يه اَ،ََالْم قَالَات َََأَذْكُر َََذَه ب ت َََلَو َو َ

ََلَخ فْت ََو أَع زِيه اَ،ََقَائ ل يه اََإِلََىََو أَنْس ب ه َا

ََأَح اذ ر ه اََخ ص لَة َََََ:إِح د اه م َا:ََخ ص لَتَي نَِ

ََالْأَبِيَّةَََُنَفْس يََو تَع افُّه َاََو أَتَّق يه ا،ََم ص نَّفَات َيََف َي

ََالْم تَقَدِّم ني ََكَلَامََِع ن َم ن قُول َ،ََفَص ل َََس ر د ََو ه ي ََو تَج تَوِيه ا،

ََو ال انْت ح الَِ،ََال اخ ت ز الَََِم ن زِلَةَََي تَن زَّلََُع ن د َيََو ه ذََاََ.م قُول َ

ََالْأَفَاض لِ،ََم ص نَّفَات َََع لَىَو الْإِغَار ة َََالْأَو ائ لِ،ََبِع لُومََِو التَّش يِيعِ

ََو ج م عًاَ،ََتَأْل يفًاَ،ََقَرحِي تُه ََتَتَقَاضَاه ََم ن ََكُل ََََىع لَََو ح ق َ

ََم ج م وع ،ََف يََي لْفََىََلََاَأَم رًَاََك تَابِه َََم ضْم ون َََي ج ع لَََأَن َََو تَر ص يفًا،

ََم ن ََب دًَّاََي جِد َََلَم ََإِن َََثُمَََّتَص ن يفٍَ،ََف يََي ص اد ف َََلََاَو غَر ضًَا

ََه و َََم اََإِلََىََو التَّطَلُّعَََِالتَّذَرُّعََِم ع رِضََِف َيََبِه ََأَتََىََذ كْرِه ا

َََََو الْم ع م ود ،َ..َ.ََالْم قْص ود َ

َاإلمامَاجلويينَرمحهَالَل

ََ(164)غياث َاألُممَ:
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 ارَبْنة اأَلَعاِمَجة لََّجَم

 يف سطور ةالميَّم اإلْسْوُلللُع
 

للعلوم اإلسالمية األنبار   ،  مجلة جامعة 
 
 علمي    مجلة

 
 فصلي    ة

 
 م    ة

 
 حك

 
تصدر  ،  مة

اإلسالمية العلوم  كلية  ب  /عن  األنبار،  الس  جامعة  في  أعداد   نِة،  أربعة 
 
عن

 
بت  ى 

 
 ن

 
  ر ش

غِة العربيِة في العلوم اإلسالمية البحوث 
ّ
 . بالل

 

سست ال 
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سهم في  العلوم اإلسالمية بما  إلى نشِر  الجلة  تهدف   قي باملستوى العلمي ي  الرُّ

في    البحوث العلمية األصيلة واملتميزةللتخصصات الشرعية، وذلك عن طريق نشر  

اإلسالمية   فروعهابالعلوم  وتضع  جميع  املشاكل،  تعالج  التي  البحوث  سيما  ال   ،

 إسالمية نقية. الحلول ملستجدات العصر، كل ذلك وفق رؤية  
 

تها التي ابإصدار  مستمرة الجلة الباحثين من العراق وخارجه، وهي  استقطبت

واملؤسسات  ترفد املكتبة    الباحثين  في  مهمة   
ً
ة

 
ِبن

 
ل عدُّ 

 
ت التي  والبحوث  بالدراسات 

على  اإلسالمية متوفرة  وهي  الجلة،  الجالتموقع  وموقع    العلمية   كاديمية األ  ، 

 . العراقية
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 ُشُرْوُط النَّْشر الِعْلِميَّة
 

د    في البحوث الب 
 
 تحقق الشروط العلمية اآلتية:  من مة للنشر قد  امل

  البحثأن يكون  .1
 
. بالل

ً
 غة العربية حصرا

ِشر   قد البحث يكون  ل  أن .2
ُ
ِبل   أو  ،ن

ُ
خرى  مجلة   في للنشرِ  ق

ُ
 .أ

 . اإلسالمية  العلومات خصصت حدأ  في كون ي أن البحث في شترطيُ  .3

ل تقبل بحوث تحقيق املخطوطات، إل إذا اعتمدت على نسختين اثنتين،  .4

 ضوابط معينة. بتحقق  ول ُيقبل التحقيق على نسخة واحدة إل 

 أو   هيئات  أو   ملنظمات  جيي تروال  أو   تعريفيال  الطابع  ذات  البحوث  تقبل  ل  .5

 . معينة جهات

لل .6 البحوث    نسبة   تزيد   ل   أن  على  (Turnitin)  برنامجب  فحصتخضع 

القتباس عن:  (%20  ):  عن   البحث  في  الستالل  وفق   ،(%30  ) ، ونسبة 

 . النافذة التعليمات

أولي   .7 فحص  إلى  البحوث  قِ   تخضع  أن ب  من  لها  ويحق   التحرير،  هيئة  ل 

من   البحث  قبول  األسبابتعتذر عن  بيان  مدة دون  تتجاوز  ل  أن  على   ،

أسبوع الهيئة   نظر 
ً
 ،  ا

ً
 قبول   بالضرورة  تعني  ل   الهيئة  موافقة  أن    علما

 . املحكمين على عرضه صالحية تعني ماإن   للنشر، البحث

 العلمي  التخصص  في   اثنين  خبيرين  لب  قِ   منللتقويم    البحثيخضع   .8

 إلىالبحث    رسليُ   التقييم  في  اختالفهما  حال  وفي،  البحث  ملوضوع  الدقيق

ِ ح  ُم 
 
ت  ثالث،  مك عن   

ً
   خبير    ل ب  قِ   من  البحث  ميقو فضال

ُ
 ل

 
ل ي  وِ غ مدة  في   ،

 . تتجاوز: شهرين 

رسل .9
ُ
مين مالحظات ت ِ

 
ك ح 

ُ
 بها.  بعد األخذ إل  البحث ُينشر  إلى الباحث، ول  امل

ال  جديدة  نسخة  إرسال   الباحِث   على .10 واألخذ   تقييمال  بعد  بحِث من 

 . الحظات املب



 

 

وكلمات كلمة  (200)عن    يزيد  ل   للبحث  بملخص  الباحث  طالبيُ  .11  ،

تزيد عن   و   (3)مفتاحية ل   كلمات، 
 
 أن   على  واإلنجليزية،  العربية  غتينبالل

مصادق اإلنكليزي  امللخص   يكون 
ً
من    ا بجامعة عليه  الستشاري  املكتب 

 . نسانية كلية التربية للعلوم اإل -األنبار

ن ي .12  اإل  امللخصتضم 
 
 . ةاإلنكليزيغة نكليزي عنوان البحث واسم الباحث بالل

 .عنه ُيطالب الباحث بإرفاق سيرة ذاتية ُموجزة .13

الباحث  يُ  .14  قدم 
ً
ا  خطي 

ً
 فيه  يتعهد    إقرارا

ُ
امل البحث   هو جهد  للنشر  م  قد  بأن  

و  له،  حالا يتحمل  خالص  في  كاملة  القانونية  على   ملسؤولية  العتداء 

 الحقوق الفكرية لآلخرين.

 ما تمثل رأي أصحابها فقط.البحوث املنشورة ل تمثل رأي املجلة، وإن   .15

بإعادة   .16 ملزمة  غير     سواء،  البحوث  مسوداتاملجلة 
ُ
 لم   أم  البحث  ر  ِش ن

 يُ 
 
 . شرن
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 الَفنِّيَّةُشُرْوُط النَّْشر 
 

ر  ر الشروط اي 
 

ش
 
قدمة للن

 
يةعى في البحوث امل ِ

ّ
ن
 
 اآلتية: الف

املجلة،    التخاطب  يكون  .1    إرسالو مع 
ً
إلكترونيا بريد البحوث  طريق  عن   ،

 issccoll@uoanbar.edu.iq:    اإللكتروني ملجلةا 

 .منفردة وبمسافات، الحاسوبعلى ( Word)برنامج الُورد ب البحث طبعيُ  .2

 ،  (سم2)  وأسفل  أعلى:  النحو اآلتي  على  الصفحة  إعداديكون   .3
ً
   يمينا

ً
 ويسارا

، و  (سم2)
ً
 .الصفحات ميترقمع مراعاة  ،(B5): الورقة حجمأيضا

الكتابة   .4 والهامش(Simplified Arabic)   :بخط تكون  للمتن  وباللون ،   ،

 . األسود

األولى:  :  اآلتي  النحو   على  لبحثا   كتابة صفحات    تسلسل  يكون  .5 الصفحة 

بعد ذلك   ، وإيميالتهم  وعنواناتهم  الباحثين  أسماء  الرئيس،  البحث  عنوان

املفتاحية  واإلنكليزية   العربية  باللغتين  البحث  ملخص الكلمات  م    ،مع 
ُ
ث

م     املقدمة،
ُ
م     املطالب،  أو   املباحثث

ُ
   الخاتمة،ث

ً
 املصادر   قائمة  واخيرا

 . واملراجع

 األنبار   جامعة  مجلة)  :عبارة  البحث  من  فقط  األولى  الصفحة  على  كتبيُ  .6

 (12)  بحجم:  خط  تحتها  ويكون   الصفحة،  يمين  أعلى  (اإلسالمية  للعلوم

 .هايسار  إلى الصفحة يمين من (Bold) غامق سودأ 

  الصفحة  وسط  غامق  سودأ  (18)  بالحجم  الرئيس  البحث  عنوان  يكون  .7

 . األولى

8.  
ُ
 ( Bold)  غامق  سودأ  (16)  بالحجم،  وعنواناتهم   الباحثين  أسماء  كتبت

 ، أسفل  عنوان البحث.األولى الصفحة وسط

mailto:issccoll@uoanbar.edu.iq


 

9.  
ُ
 ترك مسافة بين عنوان البحث واسم الباحث.ت

 مباشرة، مع مراعاة الدقة في ذلك.ُيكتب إيميل الباحث تحت اسمه  .10

11.  
ُ
)األولية  العنوانات  كتبت  الخاتمة،   املطالب،  أو   املباحث  املقدمة،: 

 . الصفحة  وسط (Bold)  غامق أسود (16) بالحجم( املصادر الهوامش،

12.  
ُ
 يمين  (Bold)  غامق  سودأ  (14)  بالحجم  الثانوية  العنوانات  كتبت

 . الصفحة

 ،  الصفحة  ضبط   مع،  (14)  بالحجم  البحث  متن  كتبيُ  .13
ُ
  مسافة   تركوت

 .املتن من فقرة لكل فقط األول  للسطر  (سم1) قدرها بادئة

14.  
ُ
)حواش ي نفسها    الصفحة  فيوتكون  ،  (12)  حجمالالبحث بهوامش    كتبت

  هكذا:   قوسين  بين  الهامش  رقم  يكون على أن  ،  البحث  متنأسفل    سفلية(

 .حدة على الترقيم لكل صفحة، مع خيار (1)

ببرنامج:   .15 العثماني،  بالرسم  القرآنية  النصوص  كتابة  )مصحف ُيشترط 

 .(النبوية للنشر الحاسوبياملدينة 

:    العربية  الحروف  بحسب  املصادر   ترتيب  يكون  .16
ً
)أ، ب، ت، ث، ج، هجائيا

)  .... خ،    ،  ح، 
ً
ترقيما  تلقائيمرقمة 

ً
 فيه   يكون   الذي   التنسيق   باستخدام  ا

 ..(1)، هكذا فقط نقطة مع الرقم

عن   .17 صفحاتها  عدد  يتجاوز  التي  البحوث  بقبول  ملزمة  غير   (30)املجلة 

 صفحة، سوى صفحات: العنوان وامللخص واملصادر.

 

 

 

 

 

 



 

 رــر  النَّْشْوــُجُأ

ر 
 

ش
 
 النحو اآلتي:على في الجلة   أجور الن

الباحثين   .1 من  توفى  العراق  ُيس   مبلغداخل 
ً
وعشرون قدرُه:    ا وخمسة  مائة 

الـ دينار  عراقي  (125000)ألف   من البحث، فإن صفحة األولى    (25) ، عن 

عراقي عن   دينار    (2500)ُيضاف مبلغ قدرُه: ألفان وخمسمائة    ذلكعلى  زاد  

ِ صفحة  
 .كل 

الباحثين   .2 من  توفى  العراق  ُيس   مبلغخارج 
ً
وعشرون   ا وخمسة  مائة  قدرُه: 

 ذلكلى  من البحث، فإن زاد عصفحة األولى    (25) ، عن الـ ($  125)  دولر،

.  ($ 3) ثالثة دولراتُيضاف مبلغ قدرُه:  ِ صفحة 
 عن كل 

النهائية   .3 بالكلفة  الباحث  غ 
 
أجور أل ُيبل ويتحمل  لتسديدها،  شر 

 
الن جور 

 تحويل كافة. ال

تم   هبحثالباحث  سحب  إذا   .4 الذي  املبلغ  ُيعاد  الخبراء،  إلى  إرساله  بعد 

 ت
 
 منُه أجور الخبراء فقط. سل

ً
 مُه من الباحِث مخصوما

بعد دفع   .5  
 

إل ُينشر بحثه  ر، ول 
 

ش
 
الن بكتاب قبول  الباحث  ُيزود  جور األ ل 

 . كاملة

 تتراوح   مدة  خالل  والفنية  العلمية  الشروط  استكمال  بعد  البحث  ينشر  .6

 النشر،   قبول   كتاب  صدور   تاريخ  من  أشهر (  9-3)تسعة    إلى  ثالثة  من

 .النشر ظروف وبحسب

الباحث  ُيز   .7 ) ود  بحثه  (مستلةبنسخة  من  طريق ،  إلكترونية  عن  ترسل 

  موقع املجلة، ويمكن تزيلها من يميلاإل 
ً
 . أيضا
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 الصفحة اجلزء حبث يف الباحث البحث ت

1 
التَّذييل بأمساء اهلل تعاىل وصفاته 

 مناسباته وداللته سورة األنفال أمنوذًجا
أ.د. إبراهيم بن عبد اهلل بن 

 42-1 األول تفسري إبراهيم الزهراني

2 

توجيه املتشابه اللفظي يف تفسري ابن 
جزي الكليب الغرناطي يف تفسريه 

التسهيل لعلوم التنزيل سورة إبراهيم 
 «دراسة مقارنة»أمنوذجًا 

 السيد ليث باسل صادق
 84-43 األول تفسري أ.د. فراس حييى عبداجلليل

مرويات الصحابة والتابعني رضي اهلل  3
 ودراسةعنهم يف سورة طه مجعا 

 السيدة مأرب مصدق رزيك
 132-85 األول تفسري أ. م. د. زبن عجيمي إبراهيم

يوسف وموسى  أوجه التشابه بني قصيت 4
 178-133 األول تفسري م.د. أمحد خملف عبد دراسة موضوعية مقارنة- عليهما السالم

5 
حكم زيادة الثقة عند الشيخ أمحد شاكر 

دراسة حديثة » يف كتاب الباعث احلثيث
 «مقارنة

السيد علي حممد سليمان 
 218-179 األول حديث إدريس عسكر حسن أ.د.

6 
مناذج من الرواة الذين قال فيهم حييى 
بن معني لفظة )شيخ( يف تارخيه برواية 

 «دراسة حديثية مقارنة»الدارمي 

 السيدة كوثر عبد الستار 
 250-219 األول حديث ثامر عبد اهلل داود أ.م.د.

7 
مرويات عمرة بنت عبد الرمحن 

األنصارية يف كتاب الشهادات يف الكتب 
 «دراسة حتليلية»التسعة  

السيدة سجى علي خلف 
 284-251 األول حديث أ.م.د. حازم عبد الوهاب عارف

8 
 ةاالستدالالت األصولية بآي

  ٰذ يي ىي مي خي حي جيُّ
 دراسة تأصيلية ٌَّّ ٰرٰى

األستاذ املساعد الدكتور 
جعفر بن عبد الرمحن بن 

 مجيل قصاص

أصول 
 314-285 األول فقه

9 

كتاب أدب القاضي من كتاب الرعاية يف 
تأليف العالمة أبي  جتريد مسائل اهلداية

املليح مشس الدين حممد بن فخر الدين 
عثمان بن موسى بن علي بن األقرب 

)من هـ( حتقيق 774احلنفي احلليب )ت: 
أول كتاب أدب القاضي إىل آخر فصٌل يف 

 القضاء باإلرث(

 السيد أمحد مخيس محاد
 360-315 األول فقه أ.د. جميد صاحل ابراهيم

  شرط الفقر يف الوصية الواجبة 10
 «دراسة مقارنة»

 أ.م.د مقبل أمحد أمحد
 416-361 األول فقه أ.م د. عبد اهلل علي حمسن



 

 

 الصفحة اجلزء حبث يف الباحث البحث ت

11 

اختيارات زين الدين املنجا بن عثمان 
( يف كتابه املمتع يف ـه695التنوخي )ت:

شرح املقنع يف مسائل متعلقة باملفوضة 
 دراسة فقهية مقارنة

 السيد إبراهيم مرعي شهاب
 450-417 األول فقه أ.م.د. عبداهلل داود خلف

12 

كتاب هدية الناصح وحزب الفالح الناجح 
يف معرفة  الطريق الواضح لشهاب الدين 

أبي العباس أمحد بن حممد الزاهد 
هـ( من مجلة شروط وجوب الصالة 819)ت

 «دراسة وحتقيق»إىل نهاية مجلة األركان 

السيد  بشري فوزي محدان  
 484-451 األول فقه أ.م.د. نعمان سرحان عطية

13 
ترجيحات اإلمام البيهقي يف كتابه 

باب يف اجلناية متعلقة  «اخلالفيات»
دراسة » بالَقسامة وكفارة القتل والسحر

 «فقهية مقارنة

السيد قيس فيصل إبراهيم  
 518-485 األول فقه أ.م. د. عمر نوري نصار

14 
 ترجيحات البيهقي يف كتابه اخلالفيات

دراسة » )يف باب صالة الكسوف واخلسوف(
 «فقهية مقارنة

السيدة جنلة مجال عبد اجمليد 
 550-519 الثاني فقه أ.م.د. فائز حممد مجعة

15 

كتاب الطهارة من كتاب الرِّعايِة يف جتريِد 
أبي املليح  تأليف العالمة مسائِل اهلدايِة

مشس الدين حممد بن فخر الدين عثمان 
بن موسى بن علي بن االقرب احلنفي 

هـ(من أول كتاب الطهارة 774احلليب )ت
 دراسة وحتقيق اىل آخر فصل اآلبار

السيد نصيف جاسم حممد 
أ.م.د حممود مشس الدين 

 عبد األمري
 608-551 الثاني فقه

16 
اخلالفيات يف ترجيحات البيهقي يف كتابه 

باب ما يصح به النكاح دراسة فقهية 
 مقارنة

السيد عبداهلل حممد سعود  
 654-609 الثاني فقه أ.م.د. حممد فاضل إبراهيم

17 
ترجيحات البيهقي يف كتابه اخلالفيات يف 
معنى اإلقراء ومدته للمرأة اليت تباعد 

 حيضها دراسة فقهية مقارنة

السيدة عذراء محيد فريح 
 690-655 الثاني فقه أ.م.د أمين عبد القادر عبداحلليم

النبوات والسمعيات عند نعمان خري الدين   18
 اآللوسي )عرض ونقد( الروح أمنوذجًا

السيدة أمساء حممد حسن  
 730-691 الثاني عقيدة أ.م.د هادي عبيد حسن

 اإلسالميالبعد التعبدي يف التشريع  19
 772-731 الثاني فكر صايل أمحد أمارةأ.م.د.  وأداء الواجباتاحلقوق  يف ضمانوأثره 

20 
آراء معروف الرصايف الدينية حول 

يف كتابه »الشخصية  القرآن الكريم
 احملمدية«، دراسة فكرية نقدية

السيدة ندى عايد سعد 
 800-773 الثاني فكر نزار عامر حسني أ.م.د.
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 باللغة العربية ملخص
 د. أمحد خملف عبدم.

ن هناك وجوهًا متقاربة أتتمحور خالصة بحث أوجه التشابه بين قصتي يوسف وموسى عليهما السالم ب
ففي مرحلة الصبا  ،  إذ إن فيهما من نقاط االلتقاء والتوافق ما يثير العجب،  بين القصتين   وأحواًل متشابهة

  يوسف  ف،  نشأ كالهما في قصر  إذ،  أوجه للتشابه بين القصتين تتعلق بنشأتهما في مصر هناك  
ومن أوجه التشابه في مرحلة الصبا أيضًا  ،  في قصر فرعون   نشأ في قصر عزيز مصر وموسى  

،  تم ألقاءه في الجب من قبل أخوته  فيوسف،  هو فقدانهما ومفارقتهما لوالديهما من خالل األلقاء
ن هناك تشابه للخوف والحزن على فقدانهما عند أبي  أكما  ،  القي في اليم من قبل أمه  وموسى  
ومن  ،  ومن ثم اللقاء بهما،  ومن أوجه التشابه أيضًا هو أمر البحث عنهما،  وأم موسى    يوسف  

ومن  ،  اأوجه التشابه بين قصتيهما في مرحلة البلوغ داخل القصر الذي نشأ فيه كالهما هو ذكر بلوغهم
وكذلك فرعون  ،  أوجه التشابه بين القصتين إن امرأة العزيز كانت مصدر قلق وكرب وشدة ليوسف  

وكذلك الحال كان  ،  والعزيز كان عامل اطمئنان ورعاية وتكريم ليوسف  ، كان بالنسبة لموسى 
،  فيه وترباكالهما خرج من القصر الذي عاشا  ومن أوجه التشابه إن  ،  لزوجة فرعون مع موسى  

 ومن أوجه التشابه بين القصتين أيضًا هما القوة واألمانة لكالهما عليهما السالم . 
   دراسة موضوعية،  يوسف وموسى، التشابهأوجه  :  الكلمات المفتاحية 

THE SIMILARITIES BETWEEN THE STORIES OF YUSUF AND 
MOSES, AN OBJECTIVE COMPARATIVE STUDY 

Dr. Ahmed Mikhlif Abed 

Summary: 
The summery of this paper is talks about the similarities between the stories of 
Joseph and Moses, peace be upon them. So, there are close and similar faces and 
conditions between both stories, thus, there are points of convergence and 
consistency which is surprising, in the stage of boyhood there are similarities 
between the two stories related to their upbringing in Egypt, as both of them grew 
up in a palace, Joseph grew up in the treasured palace of Egypt and Moses in the 
palace of Pharaoh, and among the similarities in the boyhood stage also is their loss 
and separation from their parents through casting, Joseph was thrown into the pit 
by his brothers, and Musa was thrown into the pit by his mother, and there is a 
similarity to fear and sadness over Their loss with Yusuf's father and Musa's mother 
and among the similarities is also the matter of searching for them, and then meeting 
them, and among the similarities between their stories in adulthood within the palace 
in which both grew up is the mention of their adulthood, and from the similarities 
between the two stories that the Aziz woman was a source of concern The anguish 
and distress of Joseph, as well as Pharaoh was for Moses, and the dear was a factor 
of reassurance, care and honor for Joseph, and the same was the case for Pharaoh's 
wife with Moses, and from the similarities that both of them came out of the palace 
in which they lived and were raised, and from the similarities between the two stories 
as well. A strength and honesty for both of them, peace be upon them . 
Keywords: similarities, Yusuf and Moses, objective study 



 

 
135 

4 

 
 املقدمة

والصالة والسالم على سيد األولين  ،  الحمد هلل الذي قصَّ علينا أحسن القصص
 وبعد: . جمعين.. أصحابه أواآلخرين المبعوث بالحق بشيرًا ونذيرًا وعلى آله و 

والفهم    سبيل  علىالقارئ  ن  فإ والتفكر والتدبر  اهللالتأمل  انتفاعه    يكون،  لكتاب 
،  والبحث في دالالت ومعاني آياته غاية ووسيلة،  أعظموحبه له  ،  كبرأبكالم اهلل تعالى  

رشادهم ا  في دعوة الخلق و   الوسائلمن أبلغ  ن  إلذلك ف،  الهدايةتوصله إلى معرفة طرق  
صالحهم هي القصة القرآنيةوتقو   . يمهم وا 

إذ إن محتواها ومضمونها وأسلوب تأثيرها يختلف تمامًا عن تأثير السرد الكالمي  
بديعة معجزة ومؤثرة في  وذلك ألن للقصة القرآنية أساليب  ؛  والخطابي في القصة العادية

إليها  لتصغى  أسماعهم وعقولهم  فتجذب  النفس  ،  المتلقي  في  ومواعظها  عبرها  وتترسخ 
بل إن القارئ للقصة القرآنية يشعر ،  اإلنسانية فال تكل وال تمل من تذوقها والتلذذ بسماعها 

لسل حية محسوسة واقعية تشوق النفس إلى تتبع تس  اً فيرى صور ؛  كأن الحياة عادت إليها
مراحلها واستطالع  و ؛  أحداثها  فنية  من خصائص  تحمله  لما  وعناصر  ،  عجازيةا  وذلك 

وتناسق عجيب وبديع ومعجز بين المعاني واأللفاظ واألساليب  ،  جمالية لها جاذبية فريدة
 .والدالالت واألحداث والوقائع 

األنبياء  بين قصة وأخرى من قصص  تقارن  ويتجلى ذلك بشكل واضح عندما 
وقد    وموضع,إذ قد تتكرر قصص بعض األنبياء والرسل في أكثر من سورة    ،والرسل

 واحدة. تكون في سورة 
القصص التي أوردها   في  بعض الوجوهفي  وقد تتشابه بعض األحداث والوقائع  

 . ء والرسلوال سيما قصص األنبيا ، القرآن الكريم
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كثر قصص األنبياء والرسل تشابهًا فيما بينها في القرآن أوقد يطرح سؤال ما هي  
ن هناك وجوهًا متقاربة وأحواًل متشابهة وجزيئات  أوجدت  :  هذا السؤال  عن الكريم؟ ولإلجابة  

إذ إن فيهما من نقاط  ،  قد تختلف هنا وهناك بين قصتي يوسف وموسى عليهما السالم
إذ  ،  فعقدت العزم أن أبحث في القصتين وأقارن بينهما،  االلتقاء والتوافق ما يثير العجب

ن فيهما من  أكما  ،  ن من أجمل وأروع القصص التي قصها علينا القرآن الكريماتعد القصت
األ سير  في  وتناسقهمااإلثارة  وترابطهما  مع  ،  حداث  تاريخية  أوتوافقهما  ووقائع  حداث 
،  حداث القصتينأإذ كانت مصر ساحة ألغلب  ،  على باقي القصص  يعطيهما تفوق كبير

هو ابن يعقوب    إذ إن يوسف  ،  سرائيلإكما أن صاحبا القصتين كالهما كان من بني  
  هو ابن عمران وهو من نسل أحد أبناء يعقوب    أما موسى  ،  الملقب بإسرائيل

 . (1)كر أهل العلمكما ذ وهو الوي بن يعقوب وهو الجد الرابع أو الخامس لموسى 
هناك سبب آخر يدعو إلى دراسة وبحث هذا الموضوع وهو أن قصتهما عليهما و 

نشأتهما   منذ  مفصلة  األنبياء  باقي قصص  دون  وردت  وبعثتهما  السالم  بلوغهما  حتى 
 . بالرسالة

المقارن وذلك كما   الموضوعي االستقرائي  المنهج  البحث فكان  أما منهجي في 
 يأتي: 

 القصتين. غلب اآليات التي تبرز أوجه التشابه بين  أجمع  -1
نما على    -2 الوجه المقارن بالكامل وا  التي فيها  تفسير اآلية  عملت على عدم 

 القصتين. تفسير الجزء المتعلق بالوجه للمقارنة بين 
برز األوجه أ تفاصل كثيرة لذا اقتصرت على ذكر  ن وفيهما  ان طويلتيقصتإن ال  -3

 التي قد تتشابه بين القصتين.
بينما ،  وردت فقط في سورة يوسف ولم تتكر في غيرها  قصة يوسف    -4

تكررت في أكثر من سورة ولكنها جاءت في سورة القصص    قصة موسى  

 

 . 90،  73-4/70ينظر: اإلتقان في علوم القرآن، لإلمام السيوطي: ( 1)
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لذلك حصرت اغلب أوجه المقارنة  ،  ي موضع آخرأكبر من أمفصلة بشكل  
 بين القصتين بين سورة يوسف وسورة القصص.  

للتها أوجه المقارنة  وقفت على بعض الدالالت واإلشارات واللطائف التي تخ  -5
 .  بين القصتين 
ساس تقسيم أوجه القصتين حسب المرحلة العمرية  ألى  ع  فكانتأما خطة البحث  

بين الصبا والبلوغ   مقدمة وتمهيد    في الخطة    لذا جاءت ليوسف وموسى عليهما السالم 
 :  ن وخاتمة وهي كما يأتييومبحث

 . ...()القصة لغة واصطالحاً  مفهوم القصص القرآني  وذكرت فيه: تمهيد
بين قصتيهما  :  المبحث األول التشابه  الصبى أوجه   ،عليهما السالم في مرحلة 

 :  مطلبان فيهو 
 . األوجه المتعلقة بنشأتهما في مصر: المطلب األول
 . األوجه المتعلقة بالفقدان والمفارقة واللقاء بالوالدين: المطلب الثاني
الثاني مرحلة  :  المبحث  في  السالم  عليهما  قصتيهما  بين  التشابه  : البلوغأوجه 

 :  ودرسته في مطلبين
 . داخل القصر بعد البلوغ ما جرى لهماث أحدا: المطلب األول
 . خارج القصر بعد البلوغ ما جرى لهما أحداث: المطلب الثاني

 توصلت إليه من نتائج في البحث.  ما  أما الخاتمة فقد ذكرت فيها أهم
فما كان من  ،  وطاقتيهذا ما تيسر لي بحثه وكتابته وقد بذلت ما في وسعي  

خلصت النية في  أني قد  أ وحسبي  ،  صواب فمن اهلل وما كان من تقصير وخلل فمن نفسي 
  ، سائاًل المولى عز وجل أن يوفقني لما يحبه ويرضاه،  هذا البحث خدمة لكتاب اهلل وتفسيره

 نه ولي ذلك والقادر عليه. إ
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين وصل اللهم على سيدنا وشفيعنا محمد 

 . تسليمًا كثيراً وسلم وعلى آله وصحبه 
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 :متهيد
 القصص القرآني مفهوم

 :  واًل: القصة لغةأ
َقَصْصت :  يقاللذلك    ؛تتبع األثر:  القص  ف،  في اللغةوردت معاٍن كثيرة للقصة  

 ھ:  ومنه قوله تعالى ،  (1)ِإذا تتب ْعت َأثره شيئًا بعد شيء  اقتَصْصُت األَثرأو    الشيء

ے ے
ة  ،ات ِبعي َأَثَره  :َأي،  (2)  ًا وَقَصصًا ،  الخبر   :والِقص  ه َقص  وقص  علي  خَبره يُقصُّ

والَقَصُص الخبُر الَمْقصوص بالفتح وضع موضع المصدر حتى صار  ،  أي أعلمه  َأْوَرَده
َقَصْصت :  يقال،  وتَقص َص الخبر تتب عه،  تَقص َص كالَمه َحِفَظهلذلك قيل  و ،  َأْغَلَب عليه 

اً  ها َقص     .(3)الرؤيا على فالن ِإذا َأخبرته بها َأُقصُّ
َصها تتب عها   ًا وَقَصصًا وَتَقص  ها َقص  هو تتبع اأَلثر   وقيل:   بالليل,وَقصَّ آثاَرهم َيُقصُّ

چ چ چ چ  تعالى: قال    َأيَّ وقت كان
َرَجعا من الطريق الذي سلكاه   :َأي،  (4) 

ان اأَلثر َأي يت بعانه     .(5)اْقَتَص َأثره وَتَقص َص ف َيُقص 
فهي وردت بمعنى    ،لها أكثر من معنى  ،«صقص»ن  لفظة  إ:  القوللذا يمكنني  

  إذن   فالقصص،  خبار بشيء على سبيل الحكايةوبمعنى اإل،  التتبع وبمعنى اقتفاء األثر 
   . وقص أثرها أخبار وروايات تروى من قبل القاصُّ من خالل تتبعها

 

، ولسررررررران 5/11، ومعجرررررررم مقرررررراييس اللغرررررررة، البرررررررن فرررررررارس: 8/211( ينظررررررر: تهرررررررذيب اللغرررررررة، ل زهرررررررري: 1)
 .5/3650منظور: العرب، البن 

 .11 ( سورة القصص: من اآلية2)
، والقرررررراموس المحرررررريط، للفيررررررروز آبررررررادي »قصررررررص«: 5/3650( ينظررررررر: لسرررررران العرررررررب، البررررررن منظررررررور: 3)

627. 
 .64( سورة الكهف: من اآلية 4)
، والقررررررراموس المحررررررريط، 5/3650، ولسررررررران العررررررررب، البرررررررن منظرررررررور: 8/211( ينظرررررررر: تهرررررررذيب اللغرررررررة: 5)

 .627»قصص«:  للفيروز آبادي مادة



 

 
139 

4 

 :  القصص اصطالحاً : ثانياً 
في  اختلفت النظر  القرآني  وجهات  القصص  تميز مفهوم  لما  تبعًا  وذلك  به    ت ؛ 
القرآنية   وتصوير األحداث  ،  عناصر العرضتميزها ب كمن خصائص عن غيرها  القصة 
،  وغير ذلك،  والقصد منها،  الهدف  ووضوح  الصحيح،  والواقع التاريخي،  والحوار والتشويق

 :  هي كما يأتيو  عدة تعريفاتولذلك وجدت للقصص والقصة 
الخبر بعضه بعضًا وأصله في  اتباع  )القصص  :  عرفها اإلمام الرازي بقولهفقد    -

نما سميت الحكاية قصصًا ألن الذي يقص الحديث يذكر تلك   اللغة المتابعة وا 
  .(1) (القصة شيئًا فشيئاً 

ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ:  قال تعالى،  األخبار المتتابعة):  وقيل  -
: قال تعالىو ،  (2) 

ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ
 (3)) (4). 

ات التعريف   هذهو ،  (5) (عضها بعضاً بيتبع  ،  خبار عن قضية ذات مراحلاإل):  وقيل  -
 .شمل القصة القرآنية وغيرهات

وبيان ذلك فراد القصة القرآنية بتعريف خاص لها  إالعلماء إلى    بعضلذلك ذهب  
 :  فيما يأتي
السابقة مع رسلهم  - بينهم وبين ،  أنها )إخبار اهلل عما حدث ل مم  وما حدث 

وغير    أو  من كائنات بشرية،  أفرادًا وجماعاتأو بينهم وبين غيرهم  ،  بعضهم
 .(6)بشرية بحق وصدق للهداية والعظة والعبرة(

 

 .18/417( التفسير الكبير، للرازي: 1)
 . 62( سورة آل عمران: من اآلية 2)
 . 111( سورة يوسف: من اآلية 3)
 . 106( نفحات من علوم القرآن، محمد احمد محمد معبد: 4)
 . 50( أصول في التفسير، البن عثيمين: 5)
 . 36( القصص القرآني، عبد الباسط بلبول: 6)
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الغابرة)وقيل أنها    - السابقة والحوادث ،  إخباره عن أحوال األمم  النبوات  وشأن 
 .(1)(وأمور كثيرة أخرى ، الواقعة

،  من أخبار القرون األولى في مجال الرساالت السماوية  )ما حد ث به   :وقيل هي  -
وبين مواكب ،  وما كان يقع في محيطها من صراع بين قوى الحق والضالل

 .(2)النور وجحافل الظالم(
-  ( هي  الماضيةإوقيل  األمم  أحوال  عن  السابقة،  خباره  والحوادث ،  والنبوات 

ذكر و ،  على كثير من وقائع الماضي وتاريخ األمم  وقد اشتمل القرآن،  الواقعة
 .(3) (ما كانوا عليهلصورة ناطقة    همحكى عنو ،  وتتبع آثار كل قومالبالد والديار  

ويرشد ،  والقصص هو مجموع الكالم المشتمل على ما يهدي إلى الدين):  وقيل  -
 .(4)(إلى الحق ويأمر بطلب النجاة

نرى أنها متقاربة في    والقصة القرآنية  لقصص لعدة    تعريفات  أن استعرضنا   بعد
فنخلص إلى أن القصص القرآني  والتباين إنما كان في األلفاظ  ،  المعنى والهدف والغرض

 :  عنيي
مثيرة تتحدث عن األمم السابقة متابعة ما يسرده القرآن الكريم من أحداث ومشاهد  )

  .(5)(ممتع وجميلسلوب شيق وذلك كله بأ، وأنبيائهم ومواطن العبرة والموعظة ألقوامهم
  

 

 . 106من علوم القرآن، محمد احمد محمد معبد: ( نفحات 1)
 . 40( القصص القرآني في منطوقه ومفهومه، عبد الكريم الخطيب :2)
 . 217-216( مباحث في علوم القرآن، مناع القطان: 3)
 . 8/250( التفسير الكبير، للرازي: 4)
 . 11( الموعظة في ضوء القصص القرآني، مرفت محمد أحمد حماد: 5)
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 :  خصائص قصتي يوسف وموسى عليهما السالم 
و قصة  –  القصتان اختصت   السالمقصة  يوسف  عليهما  بخصائص   -موسى 

إعجازية وفنية جميلة تمحورت حول الغرض والعرض ودقة تصوير األحداث وما احتوته  
 :  من عبر وعظات وغيرها منها

  مباشرة على نمط قصة موسى  يوسف  في سورة  يوسف    قصةجاءت    -1
  فنجد أن القرآن الكريم يعرض قصتي يوسف وموسى ،  وفرعون في سورة القصص

،  ؛ وذلك تبعًا للغرض الذي سيقت من أجله القصة القرآنيةامبكامل تفصيالته  عليهما السالم
 .(1) وما اشتملت عليه حلقات القصة وجوانبها من أهمية وعظة

وأكثر ما نشاهده ،  يالحظ تأثير الغرض الديني في بناء القصة وتركيبها الفني  -2
،  لتحقيق هذا الغرض والتأثير النفسي له،  من تأثير الغرض الديني هو في تكرار القصة 

القرآنية  والتكرار  يتناول حلقة من حلقات القصة  نما  القصة بأكملها وا  يتناول  وبقدر  ،  ال 
    موسىومثال ذلك قصة  ،  سياق القصة الذي يقتضيه  الموعظة والعبرة فيها وضمن

قريب عهد برسالة    وذلك ألن موسى  فهي من أكثر القصص تكرارًا في القرآن الكريم؛  
آنذاك،  نبي  ال العرب  أذهان  في  من  ،  وقصته حاضرة  فرعون  موقف  بين  والمشابهة 

 .(2)واضحة  موسى وموقف العرب من رسول اهلل
بأسلوب تصويري    قد أتت حداث  لهما عليهما السالم نجد العرض  يففي قصت  -3

ولذلك لم يأتي اإلخبار عن أحداث قصتهما  ،  يتناول جميع المشاهد والمناظر المعروضة
وليس كقصة  ، هما كحادث يقع ومشهد يجرييبل أتت أحداث قصت، بوصفه إخبارًا مجرداً 

 

، الواضررررح فرررري علرررروم القرررررآن، مصررررطفى ديررررب 165( ينظررررر: التصرررروير الفنرررري فرررري القرررررآن، سرررريد قطررررب: 1)
، والمفصررررل فرررري 262، ووظيفررررة الصررررورة الفنيررررة فرررري القرررررآن، عبررررد السررررالم أحمررررد الراغررررب: 187البغررررا: 

 . 554موضوعات سور القرآن، علي بن نايف الشحود: 
 .261ظيفة الصورة الفنية: ، وو 156-155( ينظر: التصوير الفني في القرآن: 2)
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وكيف  ،  يبرز فيهما تصوير الشخصياتهما  يففي مشاهد قصت،  تروى وال حادثًا قد مضى
؛ (1)على أدق ما يكون الرسم وأبرع ما يكون التصويروقد رسمها  ،  دارت األحداث حولها

لذلك قد يبرز  ،  فاألشخاص رموز معبرة عن معاني ومواقف ودالالت في القصة القرآنية
رز في  ذكر أشخاص في القصة إذا ارتبط ذكرهم بأحداث وأهداف ومعاني ودالالت كما ب

موسى وفرعون وأم موسى وكذلك في قصة يوسف  قصة موسى 
 (2). 

القرآنية  -4 للقصة  الفنية  الخصائص  أبرز  العرض في    تنوع  من   مطلع طريقة 
  صوره بأبهى    تضح فينبغي أن ي،  وذلك أن عنصر التشويق أمر أساسي في القصة  ؛ القصة
إلى استطالع    وتخيالته  ويفتح آفاق ذهنه ،  القارئ إلى متابعة حلقاتها  شد  حتى ي،  بدايتهافي  

مع    فكان االستهالل بذكر األسباب والنتائج في قصة موسى  ،  أغراضها ومقاصدها
 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے: في سورة القصص إذ استهلت بهذه اآليات فرعون

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى

ڀ  ڀ ڀ پ پ
؛ عن مغزى القصة وحكمة أحداثهاوهذه اآليات تكشف  ،  (3) 

تشوق النفس لمعرفة فنرى  ،  تتجسد فيها بدقة متناهية  التي  منها  العبرة   ؤخذ تينبغي أن  ف
حتى إذا بدأ سرد القصة كان فكر ،  الطريقة التي تتحقق بها الغاية المرسومة المعلومة

فهي تبدأ    ويشبه هذا طريقة عرض قصة يوسف  ،  العبرة فيهاالقارئ متنبها لمواطن  
 ۉ:  بالرؤيا التي يقصها يوسف على أبيه فينبئه بأنه سيكون له شأن عظيم قال تعالى

 

، 48، وقصررررررص القرررررررآن الكررررررريم، فضررررررل حسررررررن عبرررررراس: 190( ينظررررررر: التصرررررروير الفنرررررري فرررررري القرررررررآن: 1)
 .570، والمفصل في موضوعات سور القرآن: 191-190والواضح في علوم القرآن: 

، وعلررررررروم القررررررررآن 264-263( ينظرررررررر: المررررررردخل إلرررررررى علررررررروم القررررررررآن الكرررررررريم، محمرررررررد فررررررراروق النبهررررررران: 2)
 . 253لكريم، نور الدين عتر: ا

 . 6-4( سورة القصص: اآليات 3)
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 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ

 چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ
فتسير ،  (1)

من نتائج حتى إذا تحققت انتهت    القصة كأنما هي تأويل للرؤيا ولما توقعه يعقوب  
 . (2) القصة بختام فني بديع ودقيق 

المعاني جميلة    تعد قصة يوسف    -5 رائعة في تصويرها ل حداث رفيعة 
وفضحها ،  عظيمة في دالالتها عميقة في إشارتها من حيث وصف الطبائع البشرية،  النظم

والكيد الغدر  قصة  ،  ألساليب  كانت  الداللة      يوسف لذلك  حيث  من  تختلف  ال 
فكما التقط فرعون وجنوده موسى الطفل الرضيع من  ؛    عن قصة موسىوالمضمون  

وطلبت زوجة فرعون أن ال يقتلوه ويكون لهم قرة عين عسى أن ينفعهم أو يتخذوه  ،  اليم
كذلك تم التقاط يوسف الصبي من الجب وشراؤه من قبل عزيز مصر بثمن بخس  ،  ولداً 

   . (3) أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً :  المرأتهإذ قال 
فالحوار بين شخصيات القصة ؛  الحوار في القصة القرآنية عنصر أساسي   يعد  -6

ويبعث الحياة فيها ويجعلها  ،  يعبر عن المعنى المراد وما ترمز إليه القصة من أهداف
المقصود المعنى  عن  التعبير  في  دقة  بدالالتها  ف؛  أكثر  غنية  يوسف  سورة  في  القصة 

يتميز بقوة األلفاظ وبجمالها  ،  والحوار فيها مؤثر ومعبر وبليغ،  ومعانيها وألفاظها ومفرداتها
فاعل معه حتى أن القارئ يشعر كأنه يعيش الحدث ويت،  وبقدرتها التعبيرية عن الموقف

  ولو حاولنا أن نعيد كتابة قصة يوسف  ،  ويتأثر به، وكأنه يراه أمامه نابضا بالحياة

 

 . 6-4( سورة يوسف: اآليات  1)
، والواضرررررررح فررررررري 47، وقصرررررررص القررررررررآن الكرررررررريم: 181-180( ينظرررررررر: التصررررررروير الفنررررررري فررررررري القررررررررآن: 2)

 . 263، ووظيفة الصورة الفنية في القرآن: 194-193علوم القرآن: 
 . 267-266القرآن الكريم، محمد فاروق النبهان: ( ينظر: المدخل إلى علوم 3)
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ألن  ؛  لفاظ الحوار لرأينا فقدان القصة لتأثيرها ولكانت مملةأواستبدلنا لفظة بأخرى من  
المؤثر التعبير  أداة  هي  القرآنية  واللفظة  معروفة  كأنه  ،  القصة  يسمعها  عندما  فالسامع 

واللفظة المفردة ال يمكن أن تكون لها قيمة متميزة إالَّ في ،  ألول مرة ويتأثر بها  يسمعها
وتحقق هذا األمر ليس في    (1)إطار مكانها المؤثر من النظم والتركيب الذي جاءت فيه

وأن كانت    فقط بل في كل قصص القرآن وال سيما قصة موسى    قصة يوسف  
 ثر ومعبر وبليغ في كل مرة تتكرر فيها.متكررة إال  أن الحوار فيها أيضًا مؤ 

من حيث بناؤها      القصة الوحيدة التي عرضت كاملة هي قصة يوسف)  -7
وشخصياتها   المتسلسلة  التاريخية  بحوادثها  المكتمل  والصراع  ،  والكثيرة  المتباينةالفني 

التعقيد أو  والمنافسة والحبكة القصصية الممثلة في نمو األحداث حتى تصل إلى ذروة  
ثم في انفراج األحداث نحو الحل باإلضافة إلى عنصر الحوار ودوره ،  العقدة القصصية

البشرية والعواطف  الشخصيات  تصوير  اإلثارة  ،  في  أو  والمفاجأة  التشويق  وعنصر 
القصة الوحيدة األكثر تكرارًا في القرآن فهي تعطي    كما تعد قصة موسى  ،  (2)(الفنية 

 .(3)التكرار  فكرة كاملة عن هذا
  

 

 .279-278: المدخل إلى علوم القرآن الكريم، محمد فاروق النبهان( ينظر: 1)
، وينظررررررررر: القصررررررررص القرآنررررررري فرررررررري منطوقرررررررره ومفهومرررررررره: 263( وظيفرررررررة الصررررررررورة الفنيررررررررة فررررررري القرررررررررآن: 2)

396-398 . 
 . 156( ينظر: التصوير الفني في القرآن: 3)
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 :املبحث األول
 ا )عليهما السالم( يف مرحلة الصبىأوجه التشابه بني قصتيهم

المبحث   ب  أذكرفي هذا  التشابه  أوجه  القصتينابرز  االلتقاء  ا  و ،  ين  نقاط  ظهار 
 النشأة ومن ثم صفحة  حداث القصتين في طورأ  ل سردفي مرحلة الصبا من خال  بينهما

 . فقدانهما ومفارقتهما لوالديهما ومن ثم اللقاء بهما
 : األول املطلب

 بنشأتهما يف مصر األوجه املتعلقة
هما كانت يأن نشأتهما وأحداث قصت ،  به في قصتيهما عليهم السالممن أوجه التشا 

:  فأن نشأته كانت فيها فقال تعالى،  ن لم تكن والدته في مصر ا و     يوسفف؛  في مصر
ې ۉ ۉ ۅ ۅۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ 

ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائى ى ې ې ې
هذه    بينت،  (1)

 .(2) كان من مصر اآلية أن الذي اشترى يوسف 
كما أن ،  (3) عاش في مصر في حدود القرن الثالث عشر ما قبل الميالد  وأنه  
قال دل على أن نشأته كانت في مصر  ي،  ې ې ۉ ۉ ۅ:  قوله تعالى

َكَما خلصناه من اْلَهاَلك ونجيناه من ظلَمة اْلِبْئر َكَذِلك مكناه  :  َمْعَناهُ ):  اإلمام السمعاني
  ه ودعوته وابتالءات    كانت نشأته إذن  ،  (4) (ِفي اأَلْرض؛ َواأْلَْرض َهاُهَنا: َأرض مصر

 . في مصر وتمكينه كانت
 

 . 21وسف: اآلية ( سورة ي1)
، 6/163، وتفسرررررررررررير القاسرررررررررررمي محاسرررررررررررن التأويرررررررررررل: 18/435( ينظرررررررررررر: التفسرررررررررررير الكبيرررررررررررر، للررررررررررررازي: 2)

، والمسرررررررتفاد مرررررررن قصرررررررص القررررررررآن للرررررررردعوة 387وقصرررررررص القررررررررآن الكرررررررريم، فضرررررررل حسرررررررن عبررررررراس: 
 . 1/258والدعاة، عبد الكريم زيدان: 

القرررررررآن الكررررررريم، د. زغلررررررول النجررررررار: ( ينظررررررر: مررررررن آيررررررات االعجرررررراز العلمرررررري واإلنبررررررائي والترررررراريخي فرررررري 3)
1/467. ، 

 . 3/19( تفسير السمعاني: 4)



 

 
146 

4 

 ۀ:  بدليل قوله تعالى،  (1)فقد كانت والدته ونشأته في مصر  أما موسى  

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

ۉ  ۅ ۅ ۋ ۋٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ
تعظ م في األرض  :  وقال مقاتل)،  (2) 

يستضعف طائفة  ،  فرقًا وأصنافًا في الخدمة والسحر  اً وجعل أهلها شيع،  يعني أرض مصر
ونحن  ،  (3) (يذب ح أبناءهم ويستحيي نساءهم إن ه كان من المفسدين،  منهم يعني بني إسرائيل

فكان يترك البنات فال يقتلهن ويقتل  ؛  سرائيلإفرعون أمر بقتل كل مولود من بني    أن  نعلم
سرائيل سيكون سببًا  إيولد مولود من بني  إنه س:  وذلك ألن بعض الكهنة قالوا له؛  الذكور

والعجب من حمق فرعون إن كان هذا الكاهن عنده  )  قيل:لذلك  ؛  (4)لقتلك وذهاب ملكك
ن كان كاذباً  القتل،فما ينفع  صادقاً   .(5)(فما معنى القتل  وا 

 وكاد أن يقتل على يد جنود ،  سرائيلإكما نعرف من بني    موسىقد كان  لو 
عليهما  فهذا الوجه من أوجه التشابه بين قصتيهما  ؛  سبحانه ومشيئته  فرعون لوال لطف اهلل

 . السالم إذ إن كالهما نشأ في مصر
ن ينفعنا  أقال عسى    ومن أوجه التشابه بين القصتين أن الذي أشترى يوسف  

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ:  كما في قوله تعالى حكاية عنه ،  اأو نتخذه ولد

ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ
  قال ف، موسى  في قصة، (7)امرأة فرعونيشبه قول  وهو، (6) 

 

 .1/467( ينظر: من آيات االعجاز العلمي واإلنبائي والتاريخي في القرآن الكريم: 1)
 . 4 -3( سورة القصص: اآليات 2)
الوسررررريط فررررري تفسرررررير ، وينظرررررر: التفسرررررير 7/233( الكشرررررف والبيررررران عرررررن تفسرررررير القررررررآن تفسرررررير الثعلبررررري: 3)

 . 3/389القرآن المجيد، للواحدي: 
 . 390-3/389( ينظر: التفسير الوسيط في تفسير القرآن المجيد، للواحدي: 4)
 ( المصدر نفسه.5)
 .21( سورة يوسف: من اآلية 6)
، والقصرررررررص القرآنررررررري إيحررررررراؤه ونفحاتررررررره، د. 5/2645( ينظرررررررر: االسررررررراس فررررررري التفسرررررررير، سرررررررعيد حررررررروى: 7)

 . 398: فضل حسن عباس
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عنها حكاية   ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ:  تعالى 

 ڳ
من أن يكون من   خوفاً ،  قال ابن كثير: )يعني أن فرعون لما رآه هم بقتله،  (1) 

إسرائيل آسي،  بني  امرأته  دونه،  بنت مزاحم تخاصم عنه  ة فشرعت  إلى  ،  وتذب  وتحببه 
ثم عللت  ،  القوادأو خاطبت  ،  بصيغة الجمع  فجاءخطاب الملوك    ا كانهباخطف؛  (2)فرعون(
  اتخاذهَأْو  ، فكانت من أهل اإليمان؛  وقد نفعها اهلل بذلك  بالنفع على حياته   باإلبقاء طلبها
  .(3) هيوتبن  َوَلداً 

  ن يوسف  إ  ذإ،  في القصر  ن نشأتهما كالهما كانتأ به بينهما  ومن أوجه التشا
وكما  ، في قصر فرعون كما كانت نشأة موسى ، في قصر عزيز مصرنشأته كانت 

 هو واضح من سياق اآليات في أحداث قصتيهما.  
  الثاني:املطلب 

 بالوالدينالفقدان واملفارقة واللقاء األوجه املتعلقة ب
  في مرحلة  ،السالمقصتيهما عليهما  ننتقل إلى صفحة أخرى من أوجه التشابه بين  

وما يتبع هذا األمر ،  ومفارقتهما لوالديهما ومن ثم اللقاء بهماصبا وهي مرحلة فقدانهما  ال
 . السالم تشابه بين قصتيهما عليهمات من أوجه 
عندما أراد   فيوسف ،  هو األلقاء  السالم  تشابه في قصتيهما عليهما الأوجه  من  ف

بمحبة أبيهم  للتخلص منه لينفردوا  ،  حسدًا وكيدًا وكرهًا وبغضًا به  أخوته قتله والتخلص منه 
ال تقتلوا يوسف فإن قتله :  أحسنهم رأياً و   حلمهمأ  قال قائٌل منهم وهو يهوذا وكان،  وحدهم

 

 . 9( سورة القصص: اآلية 1)
 . 6/200( تفسير القرآن العظيم: 2)
، واألسررررررررراس فررررررررري التفسرررررررررير: 2/630( ينظرررررررررر: تفسرررررررررير النسرررررررررفي مررررررررردارك التنزيرررررررررل وحقرررررررررائق التأويرررررررررل: 3)

7/4063  . 
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:  قال تعالى،  (1)الجب  ةوألقوُه في غياب،  وهو ليس من األمور السهلة المتقبلة  عظيم وشنيع
ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 (2).  
 عن أعين الناظرين يعد في غياباتب يغي والذي، مظلم بئرقعر  أسفل في فألقوه

في    في البئر يشبه إلقاء موسى   إلقاء يوسفوجه  ف،  (3)ال يعلمها إالَّ اهلل سبحانه
،  من أجل إنقاذه من القتل  كان   في البئر   ذلك أن إلقاء يوسف ؛  من حيث اإللقاء  اليم

البئربأن ال يقتلوه    عليهم أحد أخوة يوسف  بعد أن أشار إلقاء  ،  ويلقوه في  كما أن 
 في اليم كان من أجل إنقاذه من الذبح من قبل فرعون وجنوده.  موسى

إلقاء موسىوقد   الكريم حادثة  القرآن  اليم  قص علينا  من قبل أمه حبًا    في 
 ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ:  قال تعالى  ، وخوفًا عليه وحفظًا لحياته،  وحنانًا ورعايًة وشفقًة به

ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ
اهلل  ،  (4)  فأوحى 

فإذا خافت  ،  بأن قذف في قلبها أن ترضعه ،  وهو وحي إلهام  سبحانه إلى أم موسى
وال تخافي    -أي نهر النيل    -  فألقيه في البحر؛  عليه من الذبح من قبل فرعون وجنوده

 

َو، وقيررررل هرررري الِبئررررر الكثيرررررة المرررراِء الَبعيرررردُة الَقعررررْ  (1) ر لررررم ُتطررررْ بُّ الِبئررررُر مررررذكر، وقيررررل هرررري الِبئررررْ ِر، يقررررال الجررررُ
ْت َقْطعرررررًا ولرررررم  ًا ؛ أَلنهرررررا ُقِطعررررَ ر ُجبرررر  مكَيت الِبئرررررْ ٍة، وسررررُ ًة كانررررت َأو غيرررررر َمْطِويررررر  بك َمْطِويرررررَّ عُة الجررررُ ِإنهررررا لَواسرررررِ
ا وَغيابرررررُة كرررررلك شررررريء  ِبط ِمْنهرررررَ ي ُمْنهرررررَ َن اأَلرض َأي فرررررِ ي َغيابرررررٍة مرررررِ وا فرررررِ ِع، وَوَقعرررررُ ر الَقطرررررْ َدُث فيهرررررا َغيرررررْ ُيحرررررْ

بك وا ُره منرررررره كالجررررررُ لرررررروادي وغيرهمررررررا تقررررررول َوَقْعنررررررا فرررررري َغْيبررررررٍة وَغَيابررررررٍة َأي َهْبطررررررة مررررررن اأَلرض وفرررررري َقعررررررْ
 . 5/3323، 3/532التنزيل العزيز في َغياباِت الُجبك . ينظر: لسان العرب: 

 . 10( سورة يوسف: اآلية 2)
، 2/97، وتفسرررررررررير النسرررررررررفي: 3/156( ينظررررررررر: أنررررررررروار التنزيررررررررل وأسررررررررررار التأويررررررررل تفسرررررررررير البيضرررررررراوي: 3)

 . 397، والقصص القرآني إيحاؤه ونفحاته: 5/284لبحر المحيط، ألبي حيان: وا
 . 7( سورة القصص: اآلية 4)
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، (1)إليك وجاعلوه من المرسلين  رادوه وال تحزني على فراقه إنا  ،  عليه من الغرق أو أن يضيع
إلقاء موسى اليم كان من تدبير اهلل    فأمر  إلقاء يوسف،  في  في    بينما أمر 

تعالى قال  الشيطان  بغواية  البشر  تدبير  من  كان   ے ے ھ ھ ھ ھ ہ:  الجب 

ۓ
 (2). 

وجه التشابه أيضًا بين قصتيهما عليهما السالم الخوف والحزن على فقدانهما أومن  
 ەئ:  قال تعالى حكاية عنه  فأبو يوسف  ،  وأم موسى    من قبل أبي يوسف  

 .(3)ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ
 : معهم لكي ال يخرج يوسف  إلى ابنائه  ر يعقوباعتذال  هناك سببانو 

على   كان ال يصبرإذ    ة ابنه لمفارق  الشديد   من الحزن   يصيبهوهو ما    آني :  أحدهما 
 .فراقه

برعيهم   اخوته  إن غفل عنه  خشية أن يفتك بأبنه   من الذئب  األب  خوف:  الثاني
به ،  ولعبهم والعناية  بحفظه ورعايته  يهتمون  يهملونه فال  أنهم  عليه  ،  أو  ويحزن  فيأكله 

يوسف فخاف    أو لصغر، السبع الغالب على قطرهوخص الذئب ألنه كان ، الحزن المؤبد
فكان الخوف على  ؛  (4) وكان تنبيهًا على خوفه عليه ما هو أعظم افتراسًا  ،  من الذئبعليه  

وقد حذره من ،  من الذئب هو الخوف عليه من أخوته مما هو اكثر افتراسًا    يوسف  
وهو غدر اخوته  ،  وتحقق  وقد حصل ما خاف منه ،  قبل أن يكيدوا له أن اخبرهم بالرؤيا

 .  بالجب  بإلقائهبه 
 

، لبرررررراب التأويررررررل فرررررري معرررررراني التنزيررررررل المسررررررمى تفسررررررير 381( ينظررررررر: قصررررررص األنبيرررررراء، ألبررررررن كثيررررررر: 1)
، 2/560، ومرررررن آيرررررات االعجررررراز العلمررررري واإلنبرررررائي والتررررراريخي فررررري القررررررآن الكرررررريم: 3/162الخرررررازن: 

612 . 
 . 100( سورة يوسف: من اآلية 2)
 . 13( سورة يوسف: اآلية 3)
 . 5/286( ينظر: تفسير البحر المحيط، ألبي حيان: 4)
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على  تحزن    تخاف وال  بأن ال  في قلبها  اهلل سبحانه   قذففقد    أما أم موسى  
عليه من أن يضيع    فألهمها بأن ال تخاف،  -النيل    نهر أي  – في اليم  لقاء موسى  إ

بما    سبحانه   فقد وعدها اهلل مفارقته  وال تحزن على  ،  أو أن يجوع كونه في سن الرضاع 
ويملؤه غبطةً  قلبها  إليها،  وسروراً   يسلي ها ويطمئن  تأمن عليه  وهو رده  بحيث  وال    قريبًا 

تعالى  (1)تحزن  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ:  قال 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ
 (2). 

من قبل األب   صتين يتشابهان من كونه شعور فطريإذن الخوف والحزن في الق 
خوف من أمر  هو  ولكن الخوف عند أبو يوسف، حساس بفقدان االبنواألم عند اإل

ًا حسدتخلصوا منه  لي   من قبل أخوته   على ولده وفلذة كبده  يتوقع حدوثه وهو الكيد والتآمر
ا  فهو كما قلن    أما عند أم موسى،  والحزن على فراقه فراقًا قد يكون طويالً ،  له  اً بغضو 
ال سيما إذا كان هناك خطر محدق  ، بنهافقدان أ  طري عند األم وهو خوف منحساس فإ

ولكن جاء هنا على شكل وعد من اهلل  ،  من قبل عدو له يتربص به وهو فرعون وجنوده
يوعدها اهلل سبحانه  ،  ا الذي يتهدد ابنه  الخطر   سبحانه بأن ال تخاف وال تحزن فإنه مع هذا

   عن قريب لكي تقر عينها به .  ا ليهإ هبأنه سيرد
 ولدها إليها قريباً   برد   سبق أن ذكرنا أن اهلل سبحانه وتعالى وعد أم موسى  و  

عندما ذكر خوفه    أبو يوسف  أما  ،  ڄ  ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ:  فقال تعالى
كما كان الشأن مع  ،  إلى أبيه  وتعالى بقرب عودته  هلم يعقب اهلل سبحان ،  وحزنه على ولده

 . مع أبيه تم بعد وقت طويل  وذلك أن لقاء يوسف ؛ أم موسى 

 

، ومررررررررررن آيررررررررررات 20/37، وتفسررررررررررير المراغرررررررررري: 10/255( ينظررررررررررر: روح المعرررررررررراني تفسررررررررررير األلوسرررررررررري: 1)
 .2/614االعجاز العلمي واإلنبائي والتاريخي في القرآن الكريم: 

 . 7( سورة القصص: اآلية 2)
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اختلف المدة  نو المفسر   وقد  تلك  تعين  في    في  كثير  وابن  الطبري  اإلمام  منهم 
)وظاهر  :  قال ابن كثير،  (1) أنه التقى به بعد ثمانين سنة من الغياب  إذ قيل:،  تفسيرهما

فإن المرأة راودته وهو شاب ابن سبع عشرة  ؛  المدة تقريباً سياق القصة يرشد إلى تحديد  
فيما قاله غير واحد فامتنع فكان في السجن بضع سنين وهي سبع عند عكرمة ،  سنة
،  ثم لمَّا أمحل الناس في السبع البواقي ،  ثم أخرج فكانت سنوات الخصب السبع،  وغيره

ومعهم أخوه بنيامين وفي الثالثة    وفي الثانية،  جاء إخوته يمتارون في السنة األولى وحدهم
وسنبسط هنا في هذا المبحث  ،  (2) تعرَّف إليهم وأمرهم بإحضار أهلهم أجمعين فجاُءوا كلهم(

كونه وجه يشبه  ،  الحدث قد وقع بعد بلوغهوأن كان هذا    أمر البحث عن يوسف  
وهو وجه يجب  ،  كان وهو طفل  رغم أن البحث عن موسى    البحث عن موسى  

 . أن يعقب مرحلة الفقدان 
:  قال تعالى  ابنائه بالبحث عن يوسف    يعقوب  ومن اوجه التشابه أمر  

ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ 

ٿ
كثير   قال  ،(3) تعالى مخبراً ):  ابن  يعقوب  يقول  بنيه على      عن  إنه ندب 

 

( إذ روي عرررررن الحسرررررن أنررررره قرررررال: ) كررررران منرررررذ فرررررارق يوسرررررف يعقررررروب إلرررررى أن التقيرررررا، ثمرررررانون سرررررنة، لرررررم 1)
الحررررزن قلبرررره، ودموعرررره تجررررري علررررى خديرررره، ومررررا علررررى وجرررره األرض يومئررررذ عبررررٌد أحرررربَّ إلررررى اهلل يفررررارق 

مررررن يعقرررروب (، وقيررررل: ) كرررران بررررين أن فقررررد يعقرررروب يوسررررف إلررررى يرررروم رد عليرررره ثمررررانون سررررنة (، وروي 
ة وفرررري  عررررن الحسررررن قولرررره: ) ألقرررري يوسررررف فرررري الجررررب وهررررو ابررررن سرررربع عشرررررة سررررنة، وكرررران فرررري العبوديرررر 

انين سررررنة، ثررررم جمررررع اهلل عررررز وجررررل شررررمله، وعرررراش بعررررد ذلررررك ثالثررررًا وعشرررررين السررررجن وفرررري الملررررك ثمرررر
سررررنة (، وروي عررررن الحسررررن أيضررررًا أنرررره قررررال: ) ألقرررري يوسررررف فرررري الجررررب وهررررو ابررررن سرررربع عشرررررة، فغرررراب 
عررررن أبيرررره ثمررررانين سررررنة، ثررررم عرررراش بعرررردما جمررررع اهلل لرررره شررررمله ورأى تأويررررل رؤيرررراه ثالثررررًا وعشرررررين سررررنة، 

، وتفسررررررير القرررررررآن العظرررررريم: 274-16/273( جررررررامع البيرررررران: فمررررررات وهررررررو ابررررررن عشرررررررين ومائررررررة سررررررنة 
4/317 . 

 . 328( قصص األنبياء، ألبن كثير:  2)
 . 87( سورة يوسف: اآلية 3)
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والتحسس يكون في الخير  ،  بنيامينيستعلمون أخبار يوسف وأخيه  ،  الذهاب في األرض
الشر يكون في  أي ال  ،  والتجسس  اهلل  ييأسوا من روح  أن ال  ونهضهم وبشرهم وأمرهم 

س  أيي   الفإنه ال يقطع الرجاء و ،  يقطعوا رجاءهم وأملهم من اهلل فيما يرومونه ويقصدونه
    بالبحث عن يوسف  ابنائه     يعقوبلذلك أمر  ،  (1) (من روح اهلل إال القوم الكافرون

وأنه تعالى قد انعم عليه واجتباه  ،  ليقينه أنه حي يرزق وليس كم ظن أخوته أنه قد هلك
وأن لهذا األمر أجاًل بالغه ال محالة وهو لقاءه بولده يوسف ، ومكنه في األرض

(2). 
في    بهبعد أن ألقت    فقد أمرت ابنتها بتتبع اثر موسى    أم موسى    أما

سمعت بأن أبنها أصبح بيد فرعون اصابها الجزع والحزن من  و ،  والتقطه آل فرعون،  اليم
وجنوده فرعون  يد  على  ولدها  تعالى  هالك   ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ:  قال 

ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ
في    ،(3) كبير  فراغ  األم  فأصاب 

شارة  ،  مشاعرها وأحاسيسها لتعطل عواطف األمومة لديها لذهاب طفلها وضياعه اهلل وا 
  دليل على رعاية اهلل سبحانه لهذا الوليد ووعده بضمان حفظه  ڱ  ڱ:  سبحانه بقوله

وينكشف أمر  ،  بعد أن كادت تفضح أمره وتظهره،  وأمسكه  على قلبها  فربط اهلل ،  ورده إليها
 ۓے ے ھ:  قال تعالى،  (4)لشدة دهشتها وخوفها عليه  وليدها عند فرعون وجنوده

ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ
من النظم القرآني إذ  عجاز  إ  ،ۓ وفي كلمة  ،  (5)

فلم تبحث األخت عن اخيها بعينيها  ،  البصر هنا بصر علم أقرب ما يكون إلى اإللهام

 

 . 4/348( تفسير القرآن العظيم: 1)
 . 14/90، وحدائق الروح والريحان: 13/30( ينظر: تفسير المراغي: 2)
 . 10( سورة القصص: اآلية 3)
، والتفسررررررررررير الوسرررررررررريط، طنطرررررررررراوي: 316-10/315ير القرآنرررررررررري للقرررررررررررآن، للخطيررررررررررب: ( ينظررررررررررر: التفسرررررررررر4)

10/382. 
 . 11( سورة القصص: اآلية 5)
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من التحسس والحيطة والحذر    إنما بحثها كان عبارة عن أساليب،  بأذنيها  ولم تسمع أخباره
األمور دقائق  على  تركز  والحركاتتقرأ  و ،  بحيث  اإلشارات  الرموز  ،  جملة  وتفسر 

وأم  ،  هو من طلب من ابنائه البحث عن يوسف    إذن أبو يوسف  ،  (1)واأللغاز
 .  هي من طلبت من ابنتها البحث عن موسى  موسى 

تحقق الوعد الرباني بلقاء األب مع ولده واألم ،  التشابه بين القصتين   ومن اوجه
وأن كان هذا اللقاء بين القصتين يختلف في بعض ،  بعد فراق رافقه خوف وحزن  مع ولدها
وبعد أن مكنه اهلل  ،  بعد فراق طويل  جمعه اهلل بولده يوسف    فيعقوب  ،  جزيئاته

 چ چ چ:  قال تعالىالكبر عتيا    سبحانه في األرض وأصبح عزيز مصر وبلغ من

ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ
  يوسف    بين   ويحصل اللقاء   ،(2)

االجتماع بأهله مع األلفة والمحبة  يتحقق  ف،  بعد أن هيأ اهلل أسبابه ويس رها  وأخوته  وأبيه
إال أنه تعالى  ،  في غاية البعد  أن هذا اللقاء كان  يرى   كان  وأن ،  البال  راحة طيب العيش و و 

مما ينتفي معه كل   وا بسالم وأمن وطمأنينةإلى مصر ليعيش  ويدخل أهله ،  لطيف بعباده
 . (3)أي تحقق جميع االحوال الصالحة لإلنسان من صحة ورزق وغير ذلك،  ما يخاف منه

؛  اسباب اللقاء بين األم واالبن  فقد هيأ اهلل سبحانه وتعالى أيضاً   أما أم موسى  
  ه أن يرتضع من أنه منع،  بأمه  هيأها اهلل سبحانه للقاء موسى  من االسباب التي  ف

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ :  قال تعالى  اتضعالمر 

 ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى

ی  ىئ ىئ
(4). 

 

 . 10/318( ينظر: التفسير القرآني للقرآن، للخطيب: 1)
 . 99( سورة يوسف: اآلية 2)
ر، للزحيلرررررري: ، والتفسررررررير المنيرررررر13/55، والتحريررررررر والتنرررررروير: 7/49( ينظررررررر: التفسررررررير القرآنرررررري للقرررررررآن: 3)

 . 301-1/300، والمستفاد من قصص القرآن: 13/73
 . 13-12( سورة القصص: اآليات 4)
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التي تؤدي إلى لقاء األم   تهيئة االسباب  هو  الخفي  سبحانه   تدبير اهلل  لقد كان
وأنجح خطة    ذاً أشد نفا  في كونه ،  الذي ال يصلح غيره في أي شيء  فكان السبب؛  بأبنها

ثم  ،  منع موسى الطفل من االرتضاع من قبل مجيء أمه وأخته  وهومن تدبير البشر،  
م  ولتعل،  عليه  وهو فرعون   وكان قد عطف اهلل قلب العدو،  لها  سبحانه  رده إليها وفاء بوعده

  بأن رده إليها سيكون   لى علم ويقين ع   ذ أنها كانتإ،  في رد ولدها إليها  أن وعد اهلل حق
 .(1)حاصل ال محالة

في  ،  في مرحلة الصباهذه أغلب أوجه التشابه بين قصتيهما عليهما السالم  إذن  
 .اطار النشأة والفقدان والمفارقة

  

 

 . 13/73، والتفسير المنير، للزحيلي: 583-24/582( ينظر: التفسير الكبير، للرازي: 1)
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 :املبحث الثاني
 )عليهما السالم( يف مرحلة البلوغأوجه التشابه بني قصتيهما 

 مرحلة البلوغ  مرحلة أخرى من حياتهما عليهما السالم وهي   سأبين في هذا المبحث  
داخل القصر الذي نشأ فيه كالهما أو   في قصتيهما سواء كان ذلك  من أحداث  اهوما رافق
ولهذا   تتشابه في بعض أوجه القصتين   األحداث  هذهفإن    نسق مرحلة الصبا   علىو ،  خارجه

 . سأذكر نقاط االلتقاء بين القصتين وأقارن بينهما
  األول:املطلب 

 القصر بعد البلوغ هما داخليصتق أحداث
مرحلة بلوغهما عليهما السالم وهما في القصر الذي عاشا فيه حافلة    ال شك أن

ا اوجه قد تتشابه وتلتقي في نقاط  وهذه االحداث التي ذكرها القرآن الكريم فيه،  باألحداث
:  فقال تعالى   ومن هذه األوجه البلوغ فقد حدثنا اهلل سبحانه عن بلوغ يوسف  ،  عديدة
ی ی ی ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ

استعداد  منتهى اشتداد جسمه و   أي  ،(1) 
، ثمان عشرة سنة أو إحدى وعشرون:  وقيل،  سن الشباب ومبدؤه بلوغ الحلم  هو :  قيل،  قوته

أتاه  قد  و ،  وتمامه أربعون  هو خمس وثالثون:  وقيل،  ما بين الثالثين واألربعين  هو:  قيلو 
أما العلم  ، أو حكمًا بين الناس، واجتناب ما يجهل فيه حكمة وهو العلم المؤيد بالعمل اهلل
وهذا المشهد من ،  والفقه في الدين  العلم النبوة:  وقيل،  ؤيا وتفسيرهاالر   علم تأويل  علمهفقد  

  في عنفوان  وصبرهله  اعمأ  اتقان   إحسانه في  جزاء   هذا و ،  القصة يناسب مشهد المراودة بعده
ولم يذكر القرآن الكريم المدة التي بقى  ،  (2) جزاء على إحسانهفآتاه اهلل الحكم والعلم  ،  شبابه

في بيت العزيز قبل أن يبلغ أشده أما الروايات التي ذكرت ذلك في كتب    فيها يوسف  
ألن فيها ما فيها من الدس والكذب لكن الذي نرجحه ونعتمده  ؛  اليهود فلن نعتمد عليها
 . (3) حينما ألقي في الجب لم يزد عمره على بضع سنين  ألنه  ؛  أنها كانت بضع سنين

 

 . 22( سورة يوسف: اآلية 1)
 .5/293والبحر المحيط، ألبي حيان: ، 2/103، وتفسير النسفي: 3/159ينظر: تفسير البيضاوي:  (2)
 . 389ينظر: قصص القرآن الكريم، د. فضل حسن عباس:  (3)
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وقيل حكمًا ،  يعني آتينا يوسف بعد بلوغ األشد نبوة وفقهًا في الدين):  الخازنقال  
وقيل الفرق بين الحكيم والعالم أن العالم هو ،  في القول وعلمًا بتأويل الرؤيا  إصابةيعني  

وقيل الحكمة حبس  ،  الذي يعمل بما يوجبه العلموالحكيم هو  ،  الذي يعلم األشياء بحقائقها 
يوسف  لهذا فإن  ،  (1) (النفس عن هواها وصونها عما ال ينبغي والعلم هو العلم النظري

   أو    وسواء كان هذا البلوغ ثالثين أو اربعين  ،(2)من وقت هذه اآليةرسواًل نبيًا    صار
سبحانه   آتاه اهللقد قد بلغ وهو في قصر العزيز و  الذي يهمنا أن يوسف  ف، غير ذلك

 . وهو وجه من أوجه القصتين المتشابهة  النبوة والحكمة والعلم
بل ،  يشبه البلوغ في قصة موسى    وجه البلوغ في قصة يوسف  إذ أن  

النص نفس  يكون  أن  تعالى  يكاد  قال  اآليتين   پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ:  في 

ڀ ڀ پ
اآلية يشبه تفسير  نص هذه    تفسير  حيان إلى أن  ووقد ذهب أب  (3)

نص اآلية في سورة يوسف  
ن يتشابهان في القصتين وزاد في  يإذن نص اآليت ،  (4) 

أوحى    وموسى  ،  أوحى إليه وهو في البئر  ألن يوسف  ؛  «واستوى»سورة القصص  
فسر االستواء بأنه    هإالَّ أن ،  كما ذهب إلى ذلك اإلمام الطبري،  (5) إليه بعد أربعين سنة

  أربعين سنة   عنده فهي   عدد سني االستواءأما  ،  واستحكم  وتكامل  تناهي شبابه وتم  خلقه
وهو الذي رجحه  ،  (6)الحكمة والعلم فهو الفقه والعقل والعمل قبل النبوة  أما أتيناه،  أيضاً 

 گ گ:  تعالى  لقولهالحكمة والعلم    به  أن المقصود  اإلمام الرازي إذ ذهب إلى

ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ
 :  لوجوه (7)

 

 . 3/272: لباب التأويل في معاني التنزيل (1)
 . 18/436، مفاتيح الغيب، للرازي: ينظر: التفسير الكبير (2)
 . 14( سورة القصص: اآلية 3)

 .5/293البحر المحيط: ينظر:  (4)
 . 87البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان، للكرماني: ينظر:  (5)
 . 536-19/535جامع البيان في تأويل القرآن: ينظر:  (6)
 . 34( سورة األحزاب: من اآلية 7)
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أن النبوة أعلى الدرجات البشرية فال بد وأن تكون مسبوقة بالكمال في العلم   -1
   والحكماء.والسيرة المرضية التي هي أخالق الكبراء 

والعلم   ڀ  ڀ پ  قوله:أن    -2 الحكم  أعطاه  إنما  أنه  على  يدل 
 .مجازاة على إحسانه والنبوة ال تكون جزاء على العمل 

لوجب حصول النبوة لكل من كان  ،  أن المراد بالحكم والعلم لو كان هو النبوة  -3
إشارة إلى    پ :  ألن قوله  ڀ  ڀ پ:  من المحسنين لقوله

  إذن ،  (1) بين إنعامه عليه قبل قتل القبطيثم  ،  ما تقدم ذكره من الحكم والعلم
  والعلم  أما الحكمة،  (2) قبل أن يبعث نبياً كانت      موسى  عندعلم  وال  الحكمة

 .هي النبوة ف عند يوسف 
هي أن زوجة ،  ومن األوجه األخرى بين القصتين التي تتشابه في بعض جزيئاتها

 ٻ ٻ ٻ ٱ:  قال تعالىإذ    يوسف    لسيدنا  انت مصدر قلق واضطرابكالعزيز  

 ٹ ٹ ٹ ٹٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 ڤ
ارتكاب فاحشة   أرادت منه   أي أن امرأة العزيز طلبت منه أن يواقعها أي  (3) 
يجيبها إلى مطلبها ويخون سيده    أن  وأبىواستعصم    أمتنع  إال  أن يوسف  ،  الزنى معها

   .(4) هتعاملنزله وأحسن م ألنه أكرم؛ أهلهفي 

 

 . 24/584التفسير الكبير:  (1)
 . 5/166: ينظر: تفسير الخازن (2)
 . 23( سورة يوسف: اآلية 3)

، ومحاسرررررررررن التأويل 18/438، والتفسرررررررررير الكبير، للرازي:  2/483تفسرررررررررير البغوي:  ينظر: معالم التنزيل  (4)
، وتدبر سرورة يوسرف تهذيب )آيات 2/232والقصرص القرآني قراءة معاصررة:  ،  6/164تفسرير القاسرمي: 

 . 39للسائلين(، د. ناصر سليمان العمر: 
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يخبر تعالى عن امرأة العزيز التي كان يوسف في بيتها بمصر ):  ابن كثير  قال
؛  وقد أوصاها زوجها به وبإكرامه فراودته عن نفسه أي حاولته على نفسه ودعته إليها

فحملها ذلك على أن تجملت له وغلقت  ،  لجماله وحسنه وبهائه  شديداً   وذلك أنها أحبته حباً 
من   فكان هذا الفعل،  (1) االمتناع(فامتنع من ذلك أشد  ،  نفسهاعليه األبواب ودعته إلى  

أن  السجن على  ففضل  ،  يوسف  عند   وكرب وشدة  واضطراب   مصدر قلق   امرأة العزيز 
مطلبها   تعالىيحقق   ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ:  قال 

ڱ ڳ ڳ ڳ
 (2). 

يسع المكان  فيها أحدث وتفاصيل كثيرة ال  ،   وقصة مراودة امرأة العزيز ليوسف
في بيت    إالَّ أنها تدل على مدى المشقة والعنت التي عانى منها يوسف، لذكرها هنا

  أمن واستقرار وتكريم   فكان عاملأما بالنسبة للزوج وهو عزيز مصر  ،  بسبب زوجته  العزيز
والكفاية  المات النجابة  فيه ع  منذ أن اشتراه إذ توسم  رعايته وتكريمه له كان ف،   ليوسف

والصالح تعالى،  (3)والخير   ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ  :قال 

ۋ ۋ ٴۇ ۈ
،  والمراد تفقديه باإلحسان وتعهديه بحسن الملكة ): الزمخشري قال ،(4) 

لعله إذا تدر ب وراض األمور ...    ساكنة في كنفنا ،  حتى تكون نفسه طيبة في صحبتنا
أو  ،  فينفعنا فيه بكفايته وأمانته،  بسبيلهنستظهر به على بعض ما نحن  ،  وفهم مجاريها

 

 . 4/325ن العظيم: ( تفسير القرآ1)
 . 33( سورة يوسف: اآلية 2)
 . 37( ينظر: تدبر سورة يوسف تهذيب )آيات للسائلين(: 3)
 . 21( سورة يوسف: اآلية 4)
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وقد تفرس فيه  ،  عقيمًا ال يولد له  -أي العزيز   –  وكان قطفير،  نتبناه ونقيمه مقام الولد
 .(2)(من إنجائه وعطف قلب العزيز عليه  اإلشارة إلى ما تقد م. وكذلك . (1) الرشد

بعد   ومع أن القرآن الكريم لم يذكر لنا كيف كانت معاملة العزيز ليوسف  
إالَّ أن السياق  ،  وال سيما بعد حادثة المراودة من قبل زوجة العزيز ليوسف  ،  البلوغ

 .كانت حسنة واهلل أعلم يدل على أن معاملته ليوسف 
أمن واطمئنان    فكانت عامل  فقد     موسى  عن زوجة فرعون في قصة سيدنا  أما

 ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ: فقال تعالى حكاية عنهاورعاية وحفظ وتكريم 

ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک
يروى أن آسية امرأة فرعون  ):  ةقال ابن عطي  ،(3)

فرحمته   صغيراً   فأمرت بسوقه إليها وفتحه فرأت فيه صبياً ،  رأت التابوت يعوم في البحر
القتل  حمت موسى    أن زوجة فرعون  كما،  (4) (وأحبته تعاملو ،  من  معاملة   ه كانت 
أن  ):  قال ابن كثير  أمن واطمئنان لهفكانت مصدر  ؛  وكانت تعده بمثابة ابن لها،  حسنة

 

) قررررال: أفرررررس النرررراس ثالثررررة، صرررراحبة موسررررى الترررري قالررررت:   –يعنرررري ابررررن مسررررعود  -عررررن عبررررد اهلل  (1)
يررررا أبررررت اسررررتأجره إن خيرررررر مررررن اسررررتأجرت القرررروي األمرررررين، قررررال: ومررررا رأيررررت مرررررن قوترررره ؟ قالررررت: جررررراء 
إلرررى البئرررر وعليررره صررررخرة ال يقلهرررا كرررذا كررررذا فرفعهرررا قرررال: ومررررا رأيرررت مرررن أمانترررره ؟ قالرررت: كنرررت أمشرررري 

رمرررري مثررررواه عسررررى أن ينفعنررررا أو نتخررررذه ولرررردًا، أمامرررره فجعلنرررري خلفرررره، وصرررراحب يوسررررف حيررررث قررررال: أك
 9/167رضرررررررري اهلل عنهمررررررررا ( المعجررررررررم الكبيررررررررر، للطبرانرررررررري:  –وأبررررررررو بكررررررررر حررررررررين اسررررررررتخلف عمررررررررر 

(، قرررررررال الهيثمررررررري فررررررري مجمرررررررع الزوائرررررررد ومنبرررررررع الفوائرررررررد، كتررررررراب الزهرررررررد، بررررررراب: مرررررررا جررررررراء فررررررري 8829)
جررررررررال الصررررررررحيح إن (: ) رواه الطبرانرررررررري بإسررررررررنادين ورجررررررررال أحرررررررردهما ر 17941) 10/268الفراسررررررررة: 

ن كان هو الثقفي فقد وثق على ضعف كثير فيه ( .  كان محمد بن كثير هو العبدي، وا 
 . 2/428( الكشاف، للزمخشري: 2)
 . 9( سورة القصص: اآلية 3)
، وينظرررررر: الجرررررامع ألحكرررررام القررررررآن، القرطبررررري: 4/277( المحررررررر الررررروجيز فررررري تفسرررررير الكتررررراب العزيرررررز: 4)

13/253 . 
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من إن يكون من بنى إسرائيل فشرعت امرأته آسية بنت    فرعون لما رآه هم بقتله خوفاً 
 .(1)(قرت عيٍن لي ولك: فقالت إلى فرعون  وتحببه مزاحم تخاصم عنه وتذب دونه

لوال أقناع زوجته آسيا  ،  أما فرعون فكان على النقيض من زوجته إذ هم أن يقتله
  بعد أن اخبره كهنته بأن هالكه ،  كانت قبل أن يولد    بأن ال يقتله فعداوة فرعون لموسى

إذ اخبر اهلل سبحانه  ،  سيكون على يد مولود من بني اسرائيل كما رأينا سابقاً   وزوال ملكه
قابل عداوة موسى   تعالى   عن  قال   چ چ چ ڃ ڃ ڃ:  لفرعون 

چ
بسواء ولكن  جئتك لتكرمني سواء  :  كقولك،  هي الم كي التي معناها التعليل)  (2)

ألنه لم يكن داعيهم إلى االلتقاط  ،  معنى التعليل فيها وارد على طريق المجاز دون الحقيقة
فعاقبهم اهلل بأن ربي عدو هم ومن هو  ...    المحبة والتبني:  ولكن،  أن يكون لهم عدو ًا وحزناً 
كانت واضحة بشكل   وال سيما أن عداوة فرعون لموسى    (3)(سبب هالكهم على أيديهم

مصدر    فكان فرعون لموسى  ؛  إليه داعيًا ومبشرًا ونذيراً   اهلل سبحانه  هبعد أن أرسلكبير  
 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ:  قال تعالى  وعدم استقراروضيق  قلق وخوف  

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ

ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ
:  تعالى أيضًا حكاية عن فرعون لموسى    وقال  ،(4) 

جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ 

حت
امرأة العزيز كانت مصدر قلق وهكذا نرى أوجه تشابه ما بين القصتين ف  ،(5) 
والعزيز كان عامل اطمئنان  ،  فرعون بالنسبة لموسى    وكذلك،  ليوسف  وكرب وشدة  

   .  وكذلك الحال لزوجة فرعون مع موسى ، ورعاية وتكريم ليوسف  
 

 

 .6/200ن العظيم: ( تفسير القرآ1)
 . 8( سورة القصص: من اآلية 2)
 . 3/399( الكشاف، للزمخشري: 3)
 . 14-10( سورة الشعراء: اآلية 4)
 . 19-18( سورة الشعراء: اآلية 5)
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 : املطلب الثاني
 القصر بعد البلوغ هما خارجيأحداث قصت

السالم عليهما  وموسى  يوسف  قصتي  أحداث  من  األخيرة  المرحلة  إلى  ، ننتقل 
وال شك أن هذه المرحلة فيها من ، والمتمثلة بمرحلة خروجهما من القصر الذي عاشا فيه

السجن    منها دخول يوسفو ،  صتيناألوجه التي قد تتشابه تبعًا لمجريات أحداث الق
 يوسف  ةمراود  نا آنفًا أن زوجة العزيز كانت قد حاولتذكر ،  وخروجه من قصر العزيز

 فقال  أن يحقق مطلبها    بالسجن أو  وهددته،  نفسه فدعته لمواقعتها فأبى واستعصم عن
 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ:  تعالى حكاية عنها

ڎ ڎ ڌ ڌ
يوسف  )  إالَ   ،(1) اهلل عصمة عظيمة وحماه  أن  ، عصمه 

أنه مع  ،  واختار السجن على ذلك وهذا في غاية مقامات الكمال   االمتناعفامتنع منها أشد  
وهي مع هذا في غاية الجمال ،  امرأة عزيز مصرشبابه وجماله وكماله تدعوه سيدته وهي  

،  (2)(من اهلل ورجاء ثوابه   والمال والرياسة ويمتنع من ذلك ويختار السجن على ذلك خوفاً 
لكي يوهموا  ؛  بعد ما عرفوا األدلة على براءته وصدقه في نزاهته وعفته  السجن  وهدخلأف

كان سبب حبس  :  ولذلك قيل،  التهمة عنها الناس أنه هو الذي راودها عن نفسها لكي ينفوا  
 ھ ہ ہ:  قال تعالى،  (3)أن امرأة العزيز شكت إليه أنه شهرها ونشر خبرها    يوسف

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ
قصر   نإذ  ،(4)  من  وخروجه  السجن  دخوله  سبب 

 . العزيز عدم مطاوعته لرغبات امرأة العزيز

 

 . 32( سورة يوسف: اآلية 1)
 . 4/331( تفسير القرآن العظيم: 2)
 .187-9/186، الجامع ألحكام القرآن: 3/243الوجيز:  ( ينظر :المحرر3)
 . 35( سورة يوسف: اآلية 4)
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هو كان سبب خروجه من قصر فرعون بل من مصر كلها  قد  ف  أما موسى  
 ٺ ٺ ٺ ڀ:  ئيل قال تعالىرجل من بني اسرا مع    قتله بالخطأ قبطي كان يتقاتل

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ
وكان  ):  ةيقول ابن عطي  ،(1)

بنفسه    فكان مختفياً ؛  لفرعون وقومه بما يكرهونموسى في هذا الوقت قد بدت منه مجاهرة  
أي نشأت عداوة بينه وبين فرعون وقومه ،  (2) (للناس  مغتفالً   حذراً   منهم فدخل متنكراً   متخوفاً 

فوجد رجالن يقتتالن أحدهم ، إلى المدينة مختفياً  وحدث ما حدث من مجيء موسى 
  الذي هو من قومه على الذي منفأستنجد به  ،  واآلخر من قوم فرعون  من بني اسرائيل

   عليه مجهزاً فقتله    وع قبضتهجممب  عدوه أي قوم فرعون فوكزه أي سدد إليه لكمة سريعة
لكن ،  ولم يتعمده  يمصر قتل ال  يقصد  ن كلم يألنه  ؛  لذلك حزنًا شديداً   وحزن موسى  

أن ما فعله   ورأى  ،  واستغفر رب ه  على ذلك  موته فندم  فأدت إلى  هأجل  ضربتهوافقت  
  وربما كان قد أفرط بقوة تلك،  كان من نزغ الشيطان الذي اقترن بالغضب بتلك الوكزة

وال يالم على موت إنسان تسبب في موته دون    الضربة في وقت غضبه بأكثر مما يقصد
  .(3)أن يقصد ذلك أو يتعمده

حذرًا  ،  يترقب ما يفعل به  القبطي اصبح خائفًا على نفسه  بعد أن قتل موسى  
وهو ال يدري أين  ،  األخبار أو ما يقال عنه  ينتظرو ،  به  ه جنود فرعون ليقتلوهخذأن يأ

 ڻ:  قال تعالى ،  (4)يخرج من مصر من قبلوذلك ألنه لم  ؛  يتوجه وال إلى أين يذهب

 

 . 15( سورة القصص: اآلية 1)
 . 4/281( المحرر الوجيز: 2)
( ينظررررر: المصرررردر نفسرررره، والقصررررص القرآنرررري عرررررض وقررررائع وتحليررررل أحررررداث، د. عبررررد الفترررراح الخالرررردي: 3)

 . 2/624، ومن آيات االعجاز العلمي واإلنبائي والتاريخي في القرآن الكريم: 2/314-316
، والقصرررررررررص القرآنررررررررري 386، وقصرررررررررص األنبيررررررررراء، ألبرررررررررن كثيرررررررررر: 2/634( ينظرررررررررر: تفسرررررررررير النسرررررررررفي: 4)

 .2/318ل أحداث: عرض وقائع وتحلي
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 ۀ ڻ ڻ ڻ
للقبطي اجتمع مع  وبعد أن أخبر فرعون بقضية قتل موسى ، (1) 

خذ القرار الذي يناسب خطورة هذه  ويت،  ويتدارسوهالم   من آله ليبحثوا هذا األمر الخطير  
 ۈئ:  وقتله وهو ال يعلم ما يحاك ضده قال تعالى  وهو قرار اعتقال موسى  ،  الواقعة

حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ
 (2) 

ويحذره من  ،  بالخطر المحدق به    ويأتي رجل من أقصى المدينة لكي يخبر موسى
  بعد ان ،  قبل أن يتمكن منه جنود فرعونالمؤامرة ويدعوه إلى الخروج السريع من المدينة  

 .(3)قتلهباعتقاله و  أتخذوا قراراً 
:  خارج من المدينة قال تعالى  وهو  وقد صور القرآن الكريم مشهد حالة موسى  

پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ىث مث جث يت ىت مت خت حتجت يب ىب مب 

ڀ ڀ
وقد ،  خشية أن يشاهده جنود فرعون  من المدينة  خائفًا يترقب  فخرج    (4)

فيها من قبل وخوفه طبيعي ال يالم عليه وال يعاب وليس جبنًا وال  كان فيها خائفًا يترقب  
من    فطري  ولكن خوف ،  وال يؤثر على إيمانه وتوكله على اهلل سبحانه وثقته به،  ضعفاً 
من  خطر به  يحدق  أن  به    يكاد  يتربصون  الذين  وجنوده  جهة،  الدوائرفرعون    ليتوجه 
 . (5)مدين

يوسف وموسى عليهما السالم كالهما من خرج من القصر الذي عاشا فيه إذن  
أما موسى ،  بسبب إغواء امرأة العزيز ومراودتها  كان  يوسف  ولكن سبب خروج  ،  وتربا

 

 . 18( سورة القصص: من اآلية 1)
 . 20( سورة القصص: اآلية 2)
، والمسررررررتفاد مررررررن قصررررررص 321-2/320( ينظررررررر: القصررررررص القرآنرررررري عرررررررض وقررررررائع وتحليررررررل احررررررداث: 3)

 . 1/307القرآن: 
 . 22-21( سورة القصص: اآليات 4)
القصررررررررص القرآنرررررررري ، و 323-2/322( ينظررررررررر: القصررررررررص القرآنرررررررري عرررررررررض وقررررررررائع وتحليررررررررل احررررررررداث: 5)

 . 310إيحاؤه ونفحاته، د. فضل حسن عباس: 
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  ولم يكن  ،  فقد خرج ليس من قصر فرعون فقط بل من مصر كلها بسبب قتله القبطي
نما وافقت ضربته أجله   فمات إذ لم تكن ضربته إلى درجة أنها تميت  قاصدًا متعمدًا ذلك وا 

  القبطي ولكن أجل اهلل وقدره.
وذكر ،  من فرعون وجنودهأنقذه    في قصة موسى    اً عنصر لنا  ذكر القرآن  لقد  

دخله بتحريض من الذي    يعدان سببًا لخروجه من السجن  في قصة يوسف    ينعنصر 
الذي أنقذ موسى   أما العنصر،  والساقي،  رؤيا الملك:  وهما  كما ذكرنا آنفاً   امرأة العزيز

    عنه  قال تعالى   هو مؤمن آل فرعون ،  ذكرناه سابقاً   كمامن فرعون وجنوده:  ۈئ 

حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ
 إذ  (1) 

أجمعوا أمرهم   يدبرون له المكايد وقد،  وبطانته وأشراف دولته  ومستشاروهبأن فرعون    اخبره
 .(2)عليه أن يصيبه مكروه من فرعون وآله وخوفاً  إشفاقاً  وينصحه بالهرب، على قتله 

الذي أخبر و ،  من السجن  فكانت رؤيا الملك سببًا مباشرًا لخروجه  أما يوسف  
وهو  ،  جنمعه الس   الفتيان اللذان دخالكان أحد    الملك بأن تعبيره رؤياه عند يوسف  

ۇ ۇ ڭ ڭ:  قال تعالى  ساقي الملك
وعاد    حه من السجناوقد اطلق سر   (3)

  فطلب ممن حوله تعبير هذه الرؤيا لكنهم،  لخدمة الملك الذي رأى رؤيا اهمته وأزعجته
في السجن وطلب منه أن يفسر له    إلى يوسف    فذهب ساقي الملك ،  عجزوا عن ذلك

 .(4)رؤيا الملك فعبرها له

 

 . 20( سورة القصص: اآلية 1)
، والقصررررررص القرآنرررررري إيحرررررراؤه ونفحاترررررره: 20/48، وتفسررررررير المراغرررررري: 2/635( ينظررررررر: تفسررررررير النسررررررفي: 2)

، مررررررررن آيررررررررات االعجرررررررراز العلمرررررررري واإلنبررررررررائي 1/307، والمسررررررررتفاد مررررررررن قصررررررررص القرررررررررآن: 309-310
 . 2/562آن الكريم: والتاريخي في القر 

 . 36( سورة يوسف: من اآلية 3)
، والتفسررررررررير الوسرررررررريط، 155-12/154، تفسررررررررير المراغرررررررري: 4/336( ينظررررررررر: تفسررررررررير القرررررررررآن العظرررررررريم: 4)

، 159-2/155، والقصررررررررص القرآنرررررررري عرررررررررض وقررررررررائع وتحليررررررررل أحررررررررداث: 370-7/368طنطرررررررراوي: 
 . 61-59وتدبر سورة يوسف: 
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تعالى  ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ:  قال 

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

چ  چ چ
بإحضاره إليه  فأمر  ،  لهذه الرؤيا  فأعجب الملك بتعبير يوسف  ،  (1) 

؛  بتعبير الرؤيا   يوسف    إذ لم يكتف   ، (2)ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ:  قال تعالى
  لمواجهة   السديد   التي تعين على حسن التصرف والتخطيط بل قدم لهم النصائح واإلرشادات  

لهم سعة علمه   ليظهر،  المرحلة القادمة  التي ستظل بظاللها عليهم في  والشدائد  االزمات
ويخرج    وبذلك تنتهي محنته ،  وأهليته وكفايته في إدارة االزمات  وخبرته  وحسن تدبيره
مما قدر اهلل تعالى أنها كانت  ، هذه الرؤيا من ملك مصر)قال ابن كثير: ، (3)من السجن

فهالته  ،  وذلك أن الملك رأى هذه الرؤيا،  مكرماً   من السجن معززاً     سببا لخروج يوسف 
وقص عليهم  ،  وأمراءهاوما يكون تفسيرها فجمع الكهنة وكبراء دولته  ،  وتعجب من أمرها

فلم يعرفوا ذلك تأويلها  الملك كانت سبباً ف؛  (4) (ما رأى وسألهم عن  لخروج   مباشراً   رؤيا 
هو الفتى    بأن تأويل رؤياه عند يوسف  والذي أخبر الملك  ،  من السجن    يوسف

 .(5)الذي دخل معه السجن ونجا ورجع لخدمة الملك
، ورجع إلى خدمة الملك  في السجن ونجا  إذن الفتى الذي كان مع يوسف  

لخروجه من السجن وخالصه من محنته بعد أن تأمرت عليه امرأة    غير مباشر  اً كان سبب

 

 . 46-45( سورة يوسف: اآلية 1)
 . 54سورة يوسف: من اآلية  (2)
-2/158، والقصررررررص القرآنرررررري عرررررررض وقررررررائع وتحليررررررل احررررررداث: 12/156( ينظررررررر: تفسررررررير المراغرررررري: 3)

 . 947، ومؤتمر تفسير سورة يوسف، عبد اهلل العلمي: 159
 . 336-4/335( تفسير القرآن العظيم: 4)
لمررررررررري واإلنبرررررررررائي ، مرررررررررن آيرررررررررات االعجررررررررراز الع313-312( ينظرررررررررر: قصرررررررررص األنبيررررررررراء، ألبرررررررررن كثيرررررررررر: 5)

 . 471-1/470والتاريخي في القرآن الكريم: 
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فقد كان مؤمن آل فرعون سببًا لخالصه   اما موسى  ،  ُه في السجنو العزيز وأهلها وأودع
   من محنته ونجاته من فرعون وجنوده بعد أن عزموا على اعتقاله وقتله. 

كان تعبير يوسف    دفق،  ألمانةاو   تشابه بين القصتين هما القوة والتمكينأوجه الومن  
    والنصائح التي قدمها عامل مباشر ساهم في إنقاذ البالد من    واالرشاداتلرؤيا الملك

ذا هو الذي دفع الملك بأن يستدعيه ليسلمه إدارة  وه،  مجاعة محققة تهلك الحرث والنسل
 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ:  قال تعالىامور البالد المالية واالقتصادية  

 چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ
  فجعل الملك يوسف    (1) 

بما رأى فيه  ،  ومشارك له في الحكم والسلطان  وموضع ثقته  من أهل خاصته ومستشاريه
  وأمانة   سامية ومنزلة عالية  مكانة  عنده ذوفأصبح  ،  من فضل وبراعة وعلم وخلق وكمال

وصاحب التصرف التام    جعله الملك على خزائن األرضوألمانته وكفايته ودرايته  ،  تامة
يحافظ على  ،  بعفة ونزاهة  المسؤولية  ويؤدي   االمانة ألنه حفيظ يحفظ  ؛  في شؤون البالد

،  ذ البالد من شر المجاعة المقبلةانقإ  مهمةقادر على أداء  ،  موارد البالد والعباد فال يبددها
الناجح العلم والمعرفة والخبرة والكفاية والتخطيط  يملك من  بإدارة  فهو  ،  بما  خبير عليم 

 .(2) للبالد السياسة المالية واالقتصادية
أمين أحفظ ما  ):  بأنه حفيظ عليم  عن وصف يوسف نفسه    الزمخشري  قال

نفسه باألمانة والكفاية اللتين هما طلبة الملوك ل   اً وصف  تستحفظنيه عالم بوجوه التصرف
نما قال ذلك لي،  ممن يولونه قامة الحق وبسط    اهلل تعالىتوصل إلى إمضاء أحكام  وا  وا 

 

 . 55-54( سورة يوسف: اآليات  1)
، والتفسرررررررير 316-314، وقصرررررررص األنبيررررررراء، ألبرررررررن كثيرررررررر :4/339( ينظرررررررر: تفسرررررررير القررررررررآن العظررررررريم: 2)

، 13/9، والتفسررررررررررررير المنيررررررررررررر، للزحيلرررررررررررري: 187-2/186الواضررررررررررررح، محمررررررررررررد محمررررررررررررود الحجررررررررررررازي: 
، ومررررررؤتمر تفسررررررير سررررررورة يوسررررررف: 299، 270/ 1قرررررررآن للرررررردعوة والرررررردعاة: والمسررررررتفاد مررررررن قصررررررص ال

 . 66-65، وتدبر سورة يوسف: 947-951
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غيره ال يقومه مقامه   أحداً   ولعلمه أن    العدل والتمكن مما ألجله تبعث األنبياء إلى العباد
 .(1) (ال لحب الملك والدنيا وجه اهلل  فطلب التولية ابتغاء، في ذلك

عندما طلبت إحدى الفتاتين اللتين  ،  موسى    وهذا الوجه يشبه ما جاء في قصة
لكونه جدير بهذه المهمة   شؤونهم  رمن أبيها ليستأجره ليقوم بتسيي   سقى لهما موسى  

وأمانته تعالى ف،  لقوته  عنها  قال   ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ:  حكاية 

 ڭ ڭ
جوامع الكلم والحكمة   من ويعد    ال يزاد عليه  كالم قيموال يخفى أن مقالها    (2) 

القائم بأداء أمر من   ياألمانة والكفاية فأي  :  خصلتانألنه متى اجتمعت هاتان ال؛  البالغة
إذ جمعت هاتان  ،  (3)حاتكل ل عمله بالظفر وكفل له أسباب النجو   فقد تم المقصود،  األمور

تذهب إحداهما ينفرط نظام الدول أما حينما  ،  الكلمتان لكل مقومات الحياة وركائز األمم
 عن عبد اهلل بن مسعودروي  ،  (4)وتدور الدوائر على األفراد والجماعات،  واألمم وتتشظى

  ( يا أبت استأجره إن خير من  :  صاحبة موسى التي قالت:  أفرس الناس ثالثة:  قالأنه
جاء إلى البئر وعليه صخرة ال  :  وما رأيت من قوته ؟ قالت:  قال،  استأجرت القوي األمين

قال فرفعها  كذا  كذا  أمانته:  يقلها  من  رأيت  فجعلني    وما  أمامه  أمشي  كنت  قالت:  ؟ 
 .(5)...(خلفه

جعله مع الملك الذي      موقف يوسف   ذكر  أن  بعد  عبد الكريم الخطيب   قال
فيما  ،  الموقفوفى القرآن الكريم موقف شبيه بهذا  ):  على خزائن األرض لكفايته وأمانته

 

 . 2/455( الكشاف: 1)
 . 26( سورة القصص: اآلية 2)
، 20/51، وتفسرررررررررررير المراغررررررررررري: 7/109، وتفسرررررررررررير البحرررررررررررر المحررررررررررريط: 3/407( ينظرررررررررررر: الكشررررررررررراف: 3)

 . 1/310والمستفاد من قصص القرآن: 
 . 312( ينظر: القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته: 4)
 ( سبق تخريجه .5)
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أباها إلى أن يستأجر    (1) حين دعت ابنة شعيب،  وشعيب عليهما السالم  كان بين موسى
ف ويستعمله  شؤونه  ي موسى  قالت،  تدبير   ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ:  إذ 

وهو  ،  األمر الذي هو مطلوب له  يبالصفتين المطلوبتين ف    فوصفت موسى  ،ڭ
وهذا أمر يحتاج إلى يد قوية عاملة ترتاد  ،  وتثميرهاالقيام على رعى أغنام شعيب ورعايتها  

ن« الذي يرعى  كما أنه يحتاج إلى »األمي،  مواقع العشب والماء دون أن يدفعها عنها أحد
خالصه ما يعطيه لما هو ف،  يديه  يهذه األمانة التي ف ملكه    يوأن يعطيها من جهده وا 

أماكنهم المناسبة    ي يوضع الرجال فحين  ،  نصابها  ي توضع األمور ف  وهكذا ،  وخاصة شئونه
وأضاع    فإذا قام على العمل من ال يحسنه أفسده،  لهم فلكل  عمل أهله الذين يحسنونه

 . (2) (الثمرة المرجو ة منه
عندما   يوسف    ولكن ،  ن القصتينالقوة واألمانة من األوجه التي تتشابه بيف

كان صاحب ملك وسلطان فهو  ف،  تبوء منصب عزيز مصر  وصف نفسه بتلك الصفتين
عندما وصف   أما موسى  ، نائب عن الملك في إدارة أمور البالد االقتصادية والمالية

نه عمل لدى عائلة بسيطة تتكون من شيخ وابنتيه  فإ، قبل أحد الفتاتين من  بتلك الصفتين
هذه ،  يرعى مملكة وشعب بأكمله  بينما كان يوسف  ،  لرعاية ماشيتهم وأمورهم الخاصة

 أغلب األوجه التي قد تتشابه بين القصتين نسأل اهلل تعالى أننا قد وفقنا في بيانها وبسطها.
 

 

النبررررري الرررررذي بعرررررث إلرررررى أهرررررل مررررردين ؟ ذهرررررب كثيرررررر مرررررن  ( وقرررررد اختلرررررف العلمررررراء هرررررل هرررررو شرررررعيب 1)
برررررل كررررران ابرررررن أخررررري شرررررعيب، : وهرررررو المشرررررهور عنررررردهم وقرررررال آخررررررون العلمررررراء إلرررررى أنررررره شرررررعيب 

برررررزمن طويرررررل.  كررررران قبرررررل موسرررررى  وقيرررررل: رجرررررل مرررررؤمن مرررررن آل شرررررعيب، وقيرررررل: أن شرررررعيب 
، والتفسرررررير الوسررررريط، طنطررررراوي: 6/205، وتفسرررررر القررررررآن العظررررريم: 4/285ينظرررررر: المحررررررر الررررروجيز: 

، قرررررال ابرررررن كثيرررررر: ) ثرررررم مرررررن المقررررروى لكونررررره لررررريس بشرررررعيب، أنررررره لرررررو كررررران إيررررراه ألوشرررررك أن 10/396
ى اسرررمه فررري القررررآن هاهنرررا، ومرررا جررراء فررري بعرررض األحاديرررث مرررن التصرررريح برررذكره فررري قصرررة يرررنص علررر

، ولهررررذا نرررررجح مررررا ذهررررب إليرررره ابررررن 206-6/205موسررررى لررررم يصررررح إسررررناده ( تفسررررير القرررررآن العظرررريم: 
 الذي أرسل إلى مدين . كثير بأنه ليس النبي شعيب  

 . 7/7( التفسير القرآني للقرآن: 2)
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 اخلامتة
سلطنا  نتائج بعد أن    من   اذكر اهم ما توصلت اليهن  أود أ ،  نا هذاوفي ختام بحث 

بالمقارنة بيني  والذي  القصص القرآني  موضوعات  الضوء على موضوع من أهم   تعلق 
لنبي  السالميقصتين  يوسف وموسى عليهما  اسرائيل وهما  بني  أنبياء  أوجه  وهي    ن من 

 :  وبما أن لكل عمل ثمار ونتائج فقد توصلنا إلى النتائج اآلتية، ين قصتيهماالتشابه ب 
الغرض ن بخصائص إعجازية وفنية جميلة تمحورت حول  ااختصت القصت  -1

ودقة التعبير  ،  وطريقة العرض لتفاصيل األحداث ودقة تصويرها،  من القصة
القصتين  بين شخصيات  الحوار  في  المراد  المعنى  من  ،  عن  رسمته  وما 

وما  ،  خالدة تتخطى الزمان والمكان وتتجاوز القرون واألجيالمواقف إنسانية  
 احتوته من عبر وعظات . 

كانت والدته    إالَّ أن يوسف  ،  مصركالهما عاشا في قصر ونشأ في    -2
نما تحدثت عن مرحلة   خارج مصر لذلك لم تتحدث قصته عن طفولته وا 

بينما  ،  متقدمة من صباه وهو يدرك يميز ويتحدث عن رؤيا راها في منامه
 عن والدته وطفولته .   قصة موسى  تحدثت

الق  -3 تم  يوسف    اءهكالهما  أن  إ  إالَّ  قبل  من  الجب  في  إلقاءه  خوته  تم 
تم إلقاءه في اليم   أما موسى  ، للخالص منه حسدًا وكيدًا وكرهًا وبغضاً 

 من قبل أمه حبًا وحنانًا ورعايًة وشفقة خوفًا عليه من فرعون وجنوده .  
التقط من الجب من قبل قافلة التجار   ولكن يوسف    كالهما تم التقاطه  -4

التقط من اليم من    وموسى    ،ليبيعوه في مصر ويشتريه عزيزها منهم
 قبل جواري امرأة فرعون .  
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الخوف والحزن في القصتين يتشابهان من كونه شعور فطري من قبل األب   -5
  هو   ولكن الخوف عند أبو يوسف  ،  واألم عند االحساس بفقدان االبن

خوف من أمر يتوقع حدوثه وهو الكيد والتآمر على ولده وفلذة كبده من قبل 
فهو   أما عند أم موسى  ،  ى فراقه فراقًا قد يكون طويالً والحزن عل،  أخوته

ال سيما إذا كان هناك خطر محدق من قبل عدو له  ،  خوف من فقدان أبنها
 يتربص به وهو فرعون وجنوده .

بأبيه تم بعد مدة زمنية طويلة   إال  أن لقاء يوسف    كالهما تم اللقاء به   -6
بأمه    أما لقاء موسى  ،  مصروهو بالغ وقد ذهب إليه أبوه للقاء به في  

وقد رجع إليها وهو طفل لترضعه ولم تذهب  ،  فقد تم بعد فترة زمنية وجيزة
 هي إليه . 

يكون    بل يكاد  موسى,يشبه البلوغ في قصة    وجه البلوغ في قصة يوسف    -7
قبل  كانت      موسى  عندعلم  إالَّ أن الحكمة وال  اآليتين,نفس النص في  

 فهي النبوة .   أما الحكمة والعلم عند يوسف ، أن يبعث نبياً 
وكذلك فرعون بالنسبة    ليوسف,امرأة العزيز كانت مصدر قلق وكرب وشدة    -8

وكذلك الحال    ليوسف,والعزيز كان عامل اطمئنان ورعاية وتكريم    لموسى,
   موسى.لزوجة فرعون مع 

خرج   ولكن يوسف  ،  الذي عاش فيه وتربىكالهما خرج من القصر الذي    -9
العزيز ومراودتها امرأة  إغواء  ليس من    أما موسى  ،  بسبب  فقد خرج 

ولم يكن قاصدًا  ،  قصر فرعون فقط بل من مصر كلها بسبب قتله القبطي
 متعمدًا ذلك .

من سجنه وخالصه من محنته كان بسبب رؤيا    سبب خروج يوسف    -10
الملك إلى خدمة  ا موسى  ام،  الملك والفتى الذي دخل معه السجن ورجع 
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    فقد كان مؤمن آل فرعون سببًا لخالصه من محنته ونجاته من فرعون
 وجنوده بعد أن عزموا على اعتقاله وقتله .  

  إالَّ إن يوسف ، القوة واألمانة من األوجه التي تتشابه ما بين القصتين -11
عندما وصف نفسه بتلك الصفتين بوصفه عزيز مصر يرعى مملكة وشعب 

الفتاتين    سى  أما مو ،  بأكمله أحد  قبل  الصفتين من  بتلك  فقد وصف 
 اللتين سقى لهما ليستأجره أباها لرعاية ماشيتهم وأمورهم الخاصة . 

وآخر دعوانا أن  ،  ختامًا نسأله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم 
 الحمد هلل رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين . 
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، د. ناصر بن سليمان العمر،  «آيات للسائلين»تدبر سورة يوسف تهذيب    -7
،  الرياض  ،دار الحضارة للنشر والتوزيع  ،مركز تدبر للدراسات واالستشارات

 م. 2015-هر1436 ،1ط
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القرآن  -8 في  الفني  قطب،  التصوير  الشروق،  سيد    ،17ط،  القاهرة  ،دار 
 . م2004-هر1425

المحيط  -9 البحر  األندلسي ،  تفسير  حيان  بأبي  الشهير  يوسف  بن  محمد 
الموجود:  تح،  هر(745)ت عبد  أحمد  عادل  محمد   ،الشيخ  علي  الشيخ 

 م. 2001-هر 1422، 1ط، بيروت ،دار الكتب العلمية، معوض
علي عالء الدين  ،  تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل  -10

  ،دار الفكر  ،هر(741)ت ،  بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن
 م.1979-هر1399، بيروت

أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد ،  تفسير القرآن  -11
ياسر بن  :  تح  ،هر(489المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي )ت

-هر1418  ،1ط، الرياض ، الوطن  دار، إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم
 م. 1997

بن كثير   -12 بن عمر  الفداء إسماعيل  أبو  )ابن كثير(  العظيم  القرآن  تفسير 
،  تح: محمد حسين شمس الدين،  هر(774القرشي البصري ثم الدمشقي )ت

 هر.1419  ،1ط، بيروت ، دار الكتب العلمية
دار   ، هر(1390عد  ب  عبد الكريم يونس الخطيب )ت،  التفسير القرآني للقرآن  -13

 القاهرة. ، الفكر العربي
شركة مكتبة   ، هر(1371أحمد بن مصطفى المراغي )ت،  تفسير المراغي  - 14

 م.1946-هر1365  ، 1ط ،  ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأوالده بمصر
، وهبة بن مصطفى الزحيلي   د. ،  التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج  -15

 هر. 1418 ، 2ط، دمشق ،المعاصردار الفكر 
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أبو البركات عبد اهلل بن  ،  «مدارك التنزيل وحقائق التأويل»تفسير النسفي    -16
،  يوسف علي بديوي:  تح   ،هر(710أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي )ت
  ، 1ط،  بيروت  ،دار الكلم الطيب،  راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو

 م. 1998-هر1419
الواضح  -17 الحجازي،  التفسير  محمود  الجديد،  محمد  الجيل   ،بيروت  ،دار 

 . هر1413  ،10ط
الشيخ العالمة محمد  ، تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن  -18

الشافعي الهرري  العلوي  األرمي  اهلل  عبد  بن  ومراجعة،  األمين  :  إشراف 
، بيروت  ،النجاةدار طوق  ،  الدكتور هاشم محمد علي بن حسين مهدي

 م. 2001-هر1421 ،1ط
، هر( 370محمد بن أحمد بن األزهري الهروي أبو منصور )ت،  تهذيب اللغة  -19

مرعب:  تح عوض  العربي،  محمد  التراث  إحياء    ، 1ط،  بيروت  ،دار 
 م. 2001

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب ،  جامع البيان في تأويل القرآن   -20
مؤسسة  ،  أحمد محمد شاكر:  تح  ،هر(310)تاآلملي أبو جعفر الطبري  

 م. 2000-هر1420  ،1ط، بيروت ،الرسالة
أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح ،  الجامع ألحكام القرآن  -21

هشام سمير  :  تح  ،هر(671األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )ت
 م.2003-هر1423،  الرياض ، دار عالم الكتب، البخاري

شهاب الدين محمود ،  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني   -22
،  علي عبد الباري عطية:  تح،  هر(1270بن عبد اهلل الحسيني األلوسي )ت

 هر.1415  ،1ط، بيروت ، دار الكتب العلمية
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،  دمشق  ،الصباحمطبعة  ،  نور الدين محمد عتر الحلبي،  علوم القرآن الكريم  -23
 م. 1993-هر1414 ،1ط

آبادى    مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز،  القاموس المحيط  -24
بإشراف: محمد  ،  مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة:  تح،  هر(817)ت

  ، 8ط،  بيروت  ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،  نعيم العرقُسوسي
 م. 2005-هر1426

اإلمام الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر ،  األنبياءقصص    -25
)ت الدمشقي  ثم  البصري  القرشي  كثير  الحي  :  تح،  هر(774بن  عبد  د. 

اإلسالمية،  الفرماوي والنشر  الطباعة  - هر1417  ،5ط،  القاهرة  ،دار 
 م. 1997

 القاهرة. ، مكتبة أصول الدين، د. عبد الباسط بلبول، قصص القرآن -26
، األردن   ، عمان  ، دار النفائس،  د. فضل حسن عباس،  قصص القرآن الكريم   - 27

 . م2010-هر1430 ،3ط
ونفحاته  -28 إيحاؤه  القرآني  عباس،  القصص  فضل حسن  الفرقان ،  د.   ،دار 

 م. 1987-هر1407 ،1ط ، عمان
الدار ،  د. صالح الخالدي،  القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث  -29

 م. 1998-هر 1419 ،1ط، بيروت، الدار الشامية، دمشق ،القلم
آدم   -30 لقصتي  تطبيقية  دراسة  مع  ومفهومه  منطوقه  في  القرآني  القصص 

  ،بيروت  ،دار المعرفة للطباعة والنشر،  د. عبد الكريم الخطيب،  ويوسف
 م. 1975-هر1395 ،2ط

، بيروت  ،دار الساقي،  د. محمد شحرور،  القصص القرآني قراءة معاصرة  - 31
 م. 2012، 1ط
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أبو القاسم ،  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل  -32
)ت الخوارزمي  الزمخشري  عمر  بن  التراث  ،  هر( 538محمود  إحياء  دار 

 بيروت.   ،العربي
أبو ،  أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي،  الكشف والبيان عن تفسير القرآن   -33

:  مراجعة وتدقيق،  اإلمام أبي محمد بن عاشور  قيقتح،  هر(427إسحاق )ت
الساعدي نظير  إح،  األستاذ  العربي  دار  التراث    ، 1ط،  بيروت  ،ياء 

 م.  2002-هر1422
محمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين ابن منظور ، لسان العرب -34

اإلفريقى )ت الرويفعى  الكبير  :  تح،  هر(711األنصاري  اهلل علي    وعبد 
 القاهرة.  ،دار المعارف، هاشم محمد الشاذليو  محمد أحمد حسب اهلل

أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن  ،  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  -35
الهيثمي )ت القدسي:  تح،  هر(807سليمان  الدين  القدسي،  حسام    ، مكتبة 

 م.1994  -هر1414، القاهرة
محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالق القاسمي    ،محاسن التأويل  -36

 ،بيروت  ، دار الكتب العلمية،  محمد باسل عيون السود:  تح   ، هر(1332)ت
 هر. 1418 ،1ط

أبو محمد عبد الحق بن غالب ،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  -37
دار  ،  محمدعبد السالم عبد الشافي  :  تح  ،هر(542بن عطية األندلسي )ت

 م. 1993-هر1413 ،1ط ، بيروت ، العلميةالكتب 
 ،دار عالم القرآن ،  محمد فاروق النبهان،  المدخل إلى علوم القرآن الكريم  -38

 م.2005- هر1426 ،1ط، حلب
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مؤسسة ،  المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة د. عبد الكريم زيدان  -39
 م. 1998-هر1419  ،1ط، بيروت ،الرسالة

أبو محمد ،  محيي السنة،  «تفسير البغوي»معالم التنزيل في تفسير القرآن    -40
:  تح ،هر(510الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )ت

 هر. 1420  ،1ط، بيروت  ،دار إحياء التراث العربي، عبد الرزاق المهدي
حمدي  :  تح،  أيوب أبو القاسم الطبرانيسليمان بن أحمد بن  ،  المعجم الكبير  -41

-هر1404  ، 2ط،  الموصل  ،مكتبة العلوم والحكم،  بن عبدالمجيد السلفي
 م. 1983

، هر( 395أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا )ت،  معجم مقاييس اللغة   - 42
 م. 1979-هر 1399، دار الفكر، عبد السالم محمد هارون: تح

أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن بن  ،  «الكبيرالتفسير  »مفاتيح الغيب    -43
دار إحياء  ،  هر(606الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي )ت

 هر. 1420 ،3ط ، بيروت ، التراث العربي
 . ط د.، علي بن نايف الشحود، المفصل في موضوعات سور القرآن -44
د. زغلول ، والتاريخي في القرآن الكريم عجاز العلمي واإلنبائي من آيات اإل - 45

 .م2013- هر1434  ،1ط، بيروت ،دار المعرفة، النجار
السالم  -46 عليه  يوسف  سورة  تفسير  الغزي  ،  مؤتمر  العلمي  اهلل  عبد  الشيخ 

،  االستاذ محمد بهجت البيطار الدمشقي:  قدم له،  هر(1355الدمشقي )ت
 م. 1961- هر1381  ،1ط، دمشق ، مطابع دار الفكر

القرآني  -47 القصص  ضوء  في  حماد،  الموعظة  أحمد  محمد  رسالة ،  مرفت 
الجامعة اإلسالمية إلى  الدين  ،غزة  ،ماجستير مقدمة  قسم   ،كلية أصول 

 م. 2015-هر1436،  التفسير وعلوم القرآن
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 ،دار السالم،  هر(1430محمد أحمد محمد معبد )ت،  نفحات من علوم القرآن  - 48
 م. 2005-هر1426 ،2ط ، القاهرة

، محيى الدين ديب مستو ،  مصطفى ديب البغا ،  الواضح في علوم القرآن  -49
 م.1998-هر1418  ، 2ط ،  دمشق  اإلنسانية،دار العلوم    ،دار الكلم الطيب

أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن  ،  الوسيط في تفسير القرآن المجيد  -50
الشيخ عادل أحمد  :  تح ،  هر(468)تالنيسابوري الشافعي  ،  علي الواحدي
د. أحمد ،  د. أحمد محمد صيرة،  الشيخ علي محمد معوض،  عبد الموجود

،  بيروت  ،دار الكتب العلمية،  د. عبد الرحمن عويس،  عبد الغني الجمل
 م. 1994-هر1415 ،1ط

فصلت للدراسات ،  عبد السالم أحمد الراغب،  وظيفة الصورة الفنية في القرآن  -51
 م. 2001-هر1422 ،1ط ،  حلب ،والترجمة والنشر
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