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 ملخص البحث
عصةر دةدر يف التراث العرب من تطور كتابة قصةة سةيدنا يوسةف عليه السةالم تناول هذا البحث 

إىل العصةر ادديث  ققصةته عليه السةالم واردم  ةصن قصةص اءنبياث يف ك ا من ااخطو ا   اإلسةالم
هناك دراسةا  وووث للششةف عن وين الشةعر  ووكتب التاريخ والتفسةاككصا ورد امسه يف دوا

لك  إىل أن آتاه اهلل ااااختلفة يف مراحل حياته  اليت مّر هبا  بتالثا   االشخصيته ومجاله ودربه جتاه كل 
مجع وترتيب أمساث الروام وااؤرخني واافسةةرين والشةةعراث واءدباث العرب ويهدف هذا البحث إىل 

وإنتاجهم الشةعر  والن ر ك باإل ةاقة إىل الدراسةا  العلصية حول قصةة سةيدنا يوسةف عليه السةالمك 
يك كصا البحث عل  اانهج الودةف  عتصدوي والششةف عن التطور الذ   رأ عل  كتابة هذه القصةة 

وتالحظ الباح ة أن كتابة قصةة   كيسةتعني باانهج التحليلي اناقشةة ااراث ااتصةلة بااو ةول وهليلها
سةيدنا يوسةف عليه السةالم عصلية مسةتصرم مر العصةورك كتب عنها اافسةرون وااؤرخون والباح ون 

وا بدراسةة هذه القصةة ك كصا أن بعض الدارسةني قامورتبتهم الباح ة حسةب العصةورواءدباث والشةعراثك  
من عدم نواح خادةة االقتصةادية والتربويةك باإل ةاقة إىل أن هذه القصةة  رأ  عليها تطورا  عديدم 

وقد   يف العصةر ادديث   الدراسةا  ااقارنة إىل أن دةدر  منها مسةرحية ومسةلسةلوهي الترمجة و
ومنهم من قرق بني  كائيليا  اإلسةر اعتصد عل منهم من واافسةرون وااؤرخون القصةة بمكصلهاك    أورد

دث من أحداث و شانت عنايتهم اءدباث والشةعراث قأما    ك وبني اءسةا ا وااو ةولالصةحي  منها
ليوسةف عليه السةالم هو اددث اءبرا الذ  التفت إليه حب امرأم العزيز ومراودهتا  وكان  القصةةك 

    اءدب والشعر
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  العربك ااخطو ا ك التطورك الترمجةك اإلسرائيليا  التراث : الشلصا  االقتتاحية
Abstract 

 

Story Evolution of The Prophet Yusof (Peace Be Upon Him) In Arab Heritage 

 

 
This research deals with an evolution of writing the story of Prophet Yusuf (PBUH) in Arab 

heritage from Islamic to modern era. The story is featured in many manuscripts, history books and 

interpretation of the Quran and named in various poems. In addition, there are studies and 

researches to reveal his characters, beauty and his patience towards each trial at all stages of his 

life before he was appointed as a King. This research aims to collect and arrange the Arab poets 

and writers and their productions about the story of Prophet Yusuf (PBUH) and also to reveal an 

evolution in the writing of this story. The research is based on the descriptive approach, through 

the study of specific books to search for the story of Prophet Yusuf (PBUH) poems and proses. 

Research also uses an analytical approach to discuss and analyze information from relevant views. 

The researcher notes that the writing on Prophet Yusuf (PBUH) by historians, Quran interpreters 

and poets is a continuous process through times, as some scholars have studied his story in many 

ways,  especially economically and educationally. This story has been through many developments 

which are translations and comparative studies including the issue of a theater and a drama series 

in this modern era. As for the interpreters and historians, the whole story was narrated, including 

from those who draw the novel from the Israelis and some who distinguish it from the correct ones. 

Finally, most poets and authors focus on the love of a woman named Zulaikha towards him. 

 

Keywords: Arab heritage, manuscripts, evolution, translate, Israelis. 
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 مقدمة

وهتل  كقبل نبينا حمصد عصلية موروثة أو تقليدية يف تاريخ اءدب اإلسةالمي  قصةص اءنبياث كان تداول
القصةص  القدمي واجلديد مشانة خادةة يف  ينأو ما يسةص  بمنبياث العهد  كقصةص أنبياث ب  إسةرائيل

روام قصةص اءنبياث ظهور لأول و   يف الشةعر والرواية الن رية  ورد  هذه القصةص   كقبل البع ة الشةعبية
وكانوا بداية إسةالمهمك   يفمن الروائيني ااسةلصني  ومعظصهم   يف منتصةف القرن السةابع تقريبًكان  

عبد اهلل بن م(ك و652/هةة 32كعب اءحبار )منهم  بزيادا  من معتقداهتم القدمية  قصصيروون ال
ا أول من مجع هذ الذ  يعدّ  م(733 /ةةة ه114)    ك ووهب بن منبهم(663هةةة/43)   سالم

   (1983)إمساعيل محيدك   "‘وقصص اءنبياث كتاب اابتدأ’وألفه يف كتاب مساه القصص النول من 

 أوائل الروام

أعلن إسةةالمةه يف خالقةة عصر بن  من اليصنك كةان يهودياةام(ك 652هةةةة/32)كعةب اءحبةار 
ءن القرآن يرو  هذه القصةص    تورام؛يسةتقي تفسةاه من الكان  و (1987ك)شةاكر مصةطف كاخلطاب 
ققام كعب بنشةر الروايا  اإلسةرائيلية خالل إلقائه للقصةص وال يذكر تفادةيل اءحداثك   كباإلجياا
قمهل الشتاب   اللغة العربيةباقة إىل ذلكك كان ااسةلصون يف حاجة ماسةة إليه جلهلهم  إ ة    القرآنية

أهل  خربمإىل  نيااسةلصبعض  وركن يقرؤون التورام بالعربانية ويفسةرواا للصسةلصني باللغة العربية 
ابتداث اخللقك وقصةص اءنبياثك  عند ادديث عنخادةة    كأدةحاب دين مساو  حيث أامالشتاب 

كعب اءحبار يسةتقي رواياته للقصةص القرآنية من قشان   )حمصد حسةني الذه،ك د  (يبيا  والغ
 كوخياالته اخلراقية من غا الرجول إىل مصةدر موثوق عل  آرائه الشةخصةية   أحيانًيعتصد كصا   كالتورام

مع النص القرآين  تبةاءسةةا ا وتتنةاق ةة  اختلطةتبعض تلةك الروايةا  بةاابةالغةة و جةاث  لةذلةك و
كان إمنا كل ما ورد عنه    كومع سعة ا العه عل  تاريخ اءنبياث إال أنه مل يؤلف قيه  واءحاديث النبوية 
 بالطريقة الشفوية  
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أسلم عند قدوم الن، اادينة    يهوديًك م(663هةة/43)  وكان الصحاب عبد اهلل بن سالم  
اءنبياث تنسةب   وقصةصمن الروايا   وعل  الرغم من أن ك اًا (1996 )الذه،ك  شةهد له الن، باجلنة

 إال أنه مل ُيع ر عل  أ  تصنيف له  ؛إليه

ويودةف ك ولد مسةلصً   قيعد من خيار التابعنيم( 733هةةة/ 114   )وأما وهب بن منبه 
أنه يتقن اللغا : اليونانيةك والسةريانيةك والعربيةك وادصاية باإل ةاقة إىل حمبته بإخبار  وقاص  كصا  

مث عادةر اخلالقة   كم يف عصةر ع صان بن عفان655سةنة   (1996ك )الذه،ك   ولد يف اليصنللقراثم
)شةاكر ك بتاريخ أهل الشتاب وتاريخ بالده اليصنوكان يعت  أشةد االعتناث   م(749-م661اءموية )

قال   (1996 )الذه،ك ققد واله اخلليفة اءمو  عصر بن عبد العزيز قا ةياا لليصن (1987مصةطف ك 
ك ا اءخبةار عن الشتةب القةدميةةك عةامل بةمسةةا ا اءولني ال سةةيصةا "عنةه الزركلي: 
اابتدأ وقصةص اءنبياث‘ هو أول حماولة عند العرب يف ’وكتابه    (1999)الزركليك  "اإلسةرائيليا  

تنسةب مزج قيه تاريخ اءنبياث واءسةا ا واءخبار اليهودية  قلذلك   ككتابة التاريخ وقصةص اءنبياث
   هالروايا  اإلسرائيلية إلي معظم

غاها خطو ا  احملفوظة يف ااشتبا  وااا قيها  مبتاريخ اءنبياث   درسةتأشةهر ااؤلفا  اليت أما 
مذكورم يف  قصةة سةيدنا يوسةف عليه السةالم وجند   اإلسةرائيليةلو من اءخبار  ختال ق كااطبوعا  من 

  هذه ااؤلفا  

يزيةد وثيصةة بن موسةة  بن الفرا   منهةا ’اابتةدأ وقصةةص اءنبيةاث‘ للوشةةاثك أب
و’اابتدأ‘ للعالمة اداقظ   )العسةقالينك د  (وقيه أحاديث ك ام مو ةوعة م( 755هةةة/137 )

كتب عن بداية اخللق حىت م( 768هة/151)  سار ااطل، اإلخبار  أب بشر حمصد بن إسحاق بن ي
واعتصةاده عل  اءخبةار  بروايةا  وهةب بن منبةه هتةمثربع ةة نبينةا دةةل  اهلل عليةه وسةةلم  وُير  قيةه 

  (1999)الزركليك اليهودية 
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ءب حةذيفةة إسةةحةاق بن بشةةر  يف جملةدين ‘مبتةدأ الةدنيةا وقصةةص اءنبيةاث’كتةاب و
ودةفه دةاحب سةا أعالم   اعيل بن عيسة  البغداد دم كتابته إمسبإعا وقامم(  821هةةة/206)  

ك ك ينقل منه ابن جرير قصن دونه ‘اابتدأ’النبالث بمنه شةيخ عامل قصةاص  ةعيف تالفك دةنف كتاب  
هذا الشتاب رغم شةهرته إال أن العلصاث حذروا اءمة والباح ني وااشتغلني بالبحث و (1996)الذه،ك 

من كتب اءخبار واءوائل  رحذالذ   منهم اخلطيب البغداد    كوالدراسةا  من قراثتهومجع ااصةادر 
رتب كتاب اابتدأ يف اارتبة اءوىل من ‘ كتب حذر منها العلصاث’كصا أن دةاحب    كم ل كتاب اابتدأ

يف هةذيره عل   واعتصةد كالشتةب اليت حةذر منهةا العلصةاث يف جمصوعةة كتةب اءخبةار واءوائةل والتةاريخ
 (1995)أبو عبيدمك كالم العلصاث والباح ني 

م( كتب 859هةة/ 245جعفر حمصد بن أمية بن عصرو اهلامشي )   و’احملرب‘ البن حبيب أب
 وابن  يفور ءب (1999)الزركليك م 1942عن اادم اليت بني اءنبياث وأعصارهم   بع الشتاب سةنة  

ك )ابن له كتاب ’ ااعروقني من اءنبياث‘م(ك 893هةة/280)    ااروا  رطاه أمحد بن  أب لالف 
حيث  م(895هةةة/282) حنيفة أمحد بن داود أب و ’اءخبار الطوال‘ للدينور   ( 2006الندميك  

يتشلم عن اءحةداث التةارةيةة وبعض اءنبيةاث يف البةاب اءول من كتةابةهك و بع هةذا الشتةاب بةدار إحيةاث 
تاريخ اليعقوب لليعقوبك وكتاب   (1987ك شةاكر مصةطف ك م1960الشتب العربية بالقاهرم سةنة 

ك وهو كتاب تارةي موجز م(895هةةة/282)    أمحد بن إسةحاق بن جعفر بن وهب بن وا ة 
هة  259اثك وال اين يف سام نبينا حمصد حىت سنة  يظم حيث قسصه إىل قسصني: اءول يف تاريخ اءنبمن

م( 899هةةة/286وابن قتيبة )    م(1998/هةةة 1419 بع بدار الشتب العلصية يف باو  سنة 
عجمك كتب ’ااعارف‘ يف تاريخ اءنبياث والسةام النبوية والصةحابة والتابعني وأخبار االوك العرب وال

  (1999)الزركليك م 1968هة/1388وقيه ادديث والشعر واءخبار   بع الشتاب بالقاهرم سنة 

 "تاريخ الرسةل واالوك"هو أوىف عصل تارةي    ويعدّ  وأبرا ااصةنفا  التارةية وقصةص اءنبياث  
(William M Brinner, 2002) فر حمصةد بن جع أو تةاريخ اءمم واالوك أو ااعروف بتةاريخ الطرب  ءب

قسم كتابه إىل قسصني:   ااؤرخون قبله  ه  أكصل الطرب  ما بدأم(923هةةة/311)  جرير الطرب  
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هةةك و بع بدار 302اءول من بدث اخللق وقصص اءنبياثك وال اين من السنة اءوىل للهجرم إىل السنة 
  هة1387ااعارف بالقاهرم سنة 

م(  957هةة/346ادسن بن ادسني اهلذيل )  ويليها كتاب ’مروج الذهب‘ للصسعود  أب 
هةةةك و بع بدار الفشر 335يتشون من أربع جملدا  يف ذكر بدث اخللق وقصةص اءنبياث حىت سةنة  

مث كتاب ’حمن اءنبياث واءودياث واءولياث‘ ءب  (1999)ادصو ك م 1989هة/1409باو  سنة  
مث ’قصةص اءنبياث  (2006ابن الندميك  )م( 961هةةة/350البشةر أمحد بن إبراهيم بن أمحد العصي )

م( والشتاب 1029هةةة/420عليهم السةالم‘ حملصد بن عبيد اهلل بن أمحد بن إدري  ااسةبحي )  
 (1999)الركليك ورقة  1500مشون من 

وترجم إىل   ‘قصةص اءنبياث’بشتابه  م( 961هةةة/350) مث اشةتهر حمصد بن عبد اهلل الشسةائي
خللق من خلق اللوحك والقلمك والشرسةةيك وااالئشةك واجلنك واجلنةك اقتت  كتابه بذكر ا  كالفارسةةية

والنارك والشةص ك والقصرك واءر ةنيك مث الترتيب الزم  لقصةص اءنبياث واختتم بقصةة سةيدنا عيسة  
امعة جخمطو ة هذا الشتاب يف   وتوجد  كعليه السةالم  يعد هذا الشتاب من موسةوعا  تاريخ اءنبياث

ض   قام إسةحاق بن سةاؤول إيزنباب بتصةحي  النسةخة و بع يف مدينة ليدن سةنة لك سةعود بالريااا
م  كصا قام بدراسةة ااخطو ة بندر بن قيحان بن حمصد الزايد  من أوهلا إىل ااية عصةر هود 1922

 م   2007عليه السالم عام 

اكو  النيسةابور  ءمحد بن حمصد بن إبراهيم ال عل،  ‘عرائ  اجملال : قصةص اءنبياث’منها أي ةا
اقتت     ه القرآن يف كتاب القرآن ومجع قصص اءنبياث ااوجودم يفافس قام بتك م(1035هةة/426)  

 بع الشتاب تصه بقصةة أدةحاب الفيل  تخاسةتمنفه بقصةة اخللق وتاريج الوجودك مث كتابه بادشصة وا
 .William Mويليام م برينر )قام  (1999)الزركليك م 1987هةة/ 1407بااشتبة ال قاقية باو  سنة  

Brinner)    حيام اءنبياث’  وجعل عنوان الشتاب 2002بترمجته وهتذيبه سةنة‘  (Lives of Prophets)   وهذا
اإلسةةرائيليةا ك واءخبةار الواهيةا ك ’اةا قيةه من  ان قراثهتة مالشتةب اليت حةذر العلصةاث  منالشتةاب 

 (1995ك )أبو عبيدم‘والغرائبك وقيه أي اا باليا وراايا 
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’تاريخ الق ةاعي‘ ءب عبداهلل ةةة وكتاب ’عيون ااعارف وقنون أخبار اخلالئف‘ ااشةهور ب
م(  كتب عن اءنبياث 1062هةة/454)   حمصد بن سالمة بن جعفر بن علي بن حشصون الق اعي

  (2004)الق اعيك هة 422واخللفاث إىل سنة 

 ك ويعدّ م( مشون من مثانني جملدًا1176هةةة/571البن عسةاكر )   وكتاب ’تاريخ دمشةق‘
ك تناول كل من دخل دمشةق ومدن الشةام من اجلاهلية إىل  التاريخ يف التراث العربكتب أعظم من 

القرن السةةادا اهلجر  من اءنبيةاث واخللفةاث والعلصةاث واءدبةاث   بع بةدار الفشر بةدمشةةق سةةنةة 
 (1999 )ادصو كم 1994هة/1414

كتةاب ’اانتظم يف تةاريخ االوك واءمم‘ ءب الفرج عبةد الرمحن بن علي بن حمصةد بن جعفر  و
م( تشلم قيه عن بدث اخللق وقصص اءنبياث حىت 1201هةة/597اجلوا  ااعروف بابن اجلوا  )  

 (1999)الزركليك م 1995هة/1415هة   بع بدار الفشر باو  سنة 574سنة 

ع لتواريخ الزمةان‘ ءب عبةداهلل حمصةد بن حمصةد بن حةامةد وكتةاب ’بسةةتةان ادوادث اجلةام
( بدأ كتابه بذكر اءنبياث وانته  بسةام 1201هةةة/597)    اءدةبهاين ااعروف بابن أخي الواير

 (1999)الزركليك دالح الدين 

هة  751م( من بدث اخللق وتاريخ اءنبياث إىل سنة 1373هة/774و’البداية والنهاية‘ البن ك ا )  
صةد ابن ك ا عل  النص من القرآن وادةديةث كصةا قرق بني اءخبةار الصةةحيحةة واءخبةار اعت

 (1987)شاكر مصطف ك اإلسرائيلية 

و’جمصول‘ ءب ادسةن علي بن حمصد بن أب السةرور بن عبد الرمحن الروحي الذ  تويف يف 
رج بن برقوق سةةنةة القرن ال ةامن اهلجر ك كتةب قيةه عن اءنبيةاث من آدم إىل آخر دولةة النةادةةر ق

 (1987)شاكر مصطف ك هة 808
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’عقد اجلصان يف تاريخ أهل الزمان‘ لبدر الدين العي  )  ’سةام اءنبياث عليهم السةالم‘ ومث  
يف بدث اخللق وقصةص   أربع وعشةرين جملدًام( وهو موسةوعة  ةخصة مشون من 1451هةةة/855

  (1987)شاكر مصطف ك هةك  بع منه جزث عن دولة ااصاليك 850اءنبياث حىت سنة 

أنباث اءذكياث ديام اءنبياث‘ كتبه و’ك م(1452هةةة/856و’قصص اءنبياث‘ البن أب عذيبة )
م( وهذه ااخطو ة حمفوظة بدار الشتب القومية مبصةر 1506هةةة/911جالل الدين السةيو ي )  

نةل عن حيةام اءنبيةاث يف قبورهم  17وهتو  عل   2235ت رقم هة  )الزركليك ورقةة  كتبةه حني سةةُ
1999) 

بدأ  تظهر تصةويراهتم يف ااخطو ا  مع   إذ  ؛جديد بشةشلكصا انتشةر  قصةص اءنبياث  
  منها خمطو ة جامع التواريخ لرشةيد الدين ق ةل اهلل اهلصذاين  مث انتشةر  القرن الرابع عشةرمسةتهل 

ه التصةويرا  برسةوما  تراقق النص عن حيام اءنبياث كرسةم ن، اهلل يوسةف عليه السةالم عل   هذ
وهذه ااخطو ة حمفوظة بدار الشتب والوثائق القومية يف  كشةشل شةعلة نار عل  رأسةه واليخا أمامه

السةتة حوايل  "  يف هذا ااو ةولبلغ عدد الشتب  وقد  كقشتابة تاريخ اءنبياث عصلية مسةتصرمالقاهرم  
  (2002)الزايد ك غا ادبي  يف ااشتبا  واافقود "  كتابًنيوالسبع

 يوسفسيدنا  قيصا ةصتاريخ اءنبياث 

أبو حفص عصر بن إبراهيم بن عصر سةراج الدين كتب  ؛وقيصا ةص سةيدنا يوسةف عليه السةالم
السالم‘ك حيث م( ’اهر الشصام يف قصة سيدنا يوسف عليه 1350هةة/751اءنصار  اءوسي )  

وكتاب ’هفة الصةديق يف براثم الصةديق‘ لامام أب   (1999)الزركليك  ًرتبها عل  سةبعة عشةر جملسة 
كصا كتب أبو الوقاث برهان الدين إبراهيم بن م(ك1380هةةة/782عبد اهلل حمصد بن علي البلنسةي )

الشركي القاهر  )ابن  سةيد الدين أب هريرم عبد الرمحن بن مش  الدين حمصد بن جمد الدين إمساعيل
 (1999)الزركليك م( ’قصة سيدنا يوسف عليه السالم‘ 1516هة/922الشرك   
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حمفوظة يف مشتبة قسةم دراسةا  نسةخة قدمية كتبت عن سةيدنا يوسةف عليه السةالم   منهاو
  نظم شةاعرها أبيا  عن  (University Of Leeds)ك جامعة ليدا(Department Of Semitic Studies)مسيتيك 
ة سةيدنا يوسةفك وكان عدد من دةفحاته ةزقة قتنقطع أحداث القصةة  قام بترتيبه وبتهذيبه قصة 

 The Story of Joseph in( هةت عنوان R.Y.Ebied and M.J.L.Youngوترمجتةه ر و إيبيةد و م ج ل يونغ )

Arabic Verse   )القرن ال الث عشةر أو رمبا كتبت هذه النسةخة يف )قصةة يوسةف يف اإلدةدار العرب
بسهولة اللفظك قصة يف عر ه لل ااؤلف    ومتّيز  (R.Y.Ebied and M.J.L.Young1975 )يف مصر  الرابع عشر

 وإن كان  كاءم ال وااقارنا  ااتنوعة اجلذابةعل  استيعاب  القارئ   اليت ساعد    وااوسيق  الوا حةك
 كوصد اهلل والصةالم عل  نبيه واختتصه بالشةشر عل  عون اهلل له  نظصهلف  قليل االسةتعارا   بدأ ااؤ

كدور جربيل ااتشرر يف إنقاذ  واإلسةرائيليا    كالقصةة من القرآن وتفاسةاه أحداث اسةتق  ااؤلف  وقد 
باإل ةاقة إىل االتصةال الدائم بني يوسةف   كودور أحد أبناث يعقوب يف تقريب يوسةف بإخوته  كيوسةف

وةا جذب انتباه القارئ يف هذه القصةة هو حديث سةيدنا يوسةف وحواره مع من    كسةجن وأبيه عندما
وحيوية كحواره مع أبيه يعقوب  دةور الشاتب يوسةف بينصا كان  حوله ةا جيعل القصةة أك ر مجاالا 

 بشر  قدار بينهصا حوار  تهقد جاث اوجهه كممن عل ك تظهر االبتسامة نائصً

جيب  ك بشةر  من ربك  قرد ابنه: رأيت شةينًتب ككمنك قد جاثقال له أبوه: تبسةصت يا 
أجابه يوسةف: رأيت كواكب م ةينةك عددها  ما ذا رأيت يل ققال يعقوب: ما ذا رأيت  قل   ب ه 
ققال أبوه: رؤياك هلا معىن  عند  تمويلهاك قال تقصةصةها إلخوانك   يل   مسةاجدكلها  حد  عشةر إ

 !هبا   ال هدث غاكواجعلها سرًا

ا ﴿أنه تو ةي  لقوله تعاىل:  جيدالقارئ هلذا ادوار  ق َ َوۡوَوا  ََرَُ  ََ ََ َ
َ ُِ يۡ

َ
َََ ِيِ  ِِ إِ ََ

َ َأ ِِهِِ يَ
َ
ُُ ِأ إِۡذ قَاَل يُوسُُ

ۡسَ  ٱوَ  ُُۡ ي َ  لَۡقَسرَ ٱوَ  لش َِ ِد ِ َُُ ۡيُتُهۡم ِِل س
َ
َۖ إ إِۡ   ٤َََ ل لََ  َوۡه و  َُ أ إِۡوَوكَِ  َيَهِيه َُۡييَاَ  َىَ   ۡ ُُُ ۡهََِٰ َ ٱقَاَل َيُِاََنۡ ََل َتۡقص ُُۡ وي   لش َُ ََ   ِ ِ َُُ نس لِۡۡلِ

اِي     [5-4]يوسف:  ﴾٥مُّ

 وتليها أحداث ال تلتزم مب صون قصة يوسف القرآنية م ل:
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" ويشعر اءسود أنه ققَد يوسف ويقفو ااذا هزن يا ب  "أم يوسف(:    ُيسصع دو  من القرب )دو  "
واهللك لقد دةدق أثره قوجده عند قرب أمه ققال: تدعو وتبشي عل  ميتك هال كان ذلك وأنت بينهم   

 (Ali Ahmad, 1999)لطصة شديدم يف وجهه قتعفر وجهه يف التراب " مث لطصهمواليكك إنك لص آبق  

هاش هوتشين    ها  درسة ةصةوقيالكتبت عل  اج اليت خمطو ة ’يوسةف واليخا‘    منهاو
(Hirsh Hootkins)أحداث  وسةرد  كيةااية إثر ااقسةر   اهذه ااخطو ة متصيزم عن غاها ءن كاتبهو  ك

لبحث عن حقائق وجود اهلل اوقام بشةرحها وبّينها مبنطق دةويف يف   كووقف عل  كل حادثة كالقصةة
شم والنصةائ  الشاتب قصةته بادح مأل   حيث  ؛خلالقه  وهذا النول من التفسةا جديدوحب ااخلوق 

يف مصةر حسةب   القرن الرابع عشةرقصةام  ورمبا كتبت هذه ااخطو ة يف اءخالق الصةوقية الوقصةص 
 وعل  سبيل اا ال:( Ali Ahmad, 1999 )( Hootkinsمقولة هوتشين  )

ُِ ﴿قال تعاىل: ’ ِِ  لِۡت ٱَوَرَِوَدكۡ ََ  ۡنۡفسُُُِ ِِ   ۦُهَو ِِف ََيۡتَِها  ََۡوَِب ٱوََغلَۡق
َ
َِ لََ َۚ قَاَل َمَعاَذ  ۡأ ِۡ َهۡه ُِ  لۡلِإ ٱَوَقالَ َ   ۥ إِنۡ سَُُُ َۡ َ

َ ٓ ِ ّبي ََ

 ُِ لُِسو َ ٱََل ُيۡفلُِح  ۥ َمۡثَو َيإ إِنۡ  [23]يوسف:  ﴾٢٣لۡظِ

إال مهسهك وال تفهم إال كلصاتهك وال تنظر إال   عتسصيوسف أعصاها عن غاهك ال لاليخاك حبها  
وال تلفظ إال اسةم يوسةفك وكلصا جرحتك   كةوال تمكل إال لتبق  حيّ  يوسةف  وال تنام إال قليالا إىل 
 ت اسم يوسف بدمها رمس

نل أبو يزيد:"كيف حالك  ااا هب  وهب دةةفاق وحقيقيت " عندها توقف  ائر عل   سةةُ
ك لو تراناك قال قراق بيننا  أنا احملب وهو حمبوبك وهو أناك ولو اأيها السةةائل عناجداره وتشلم ققال: ي

 ‘" نرانا قترانا

ادقيقة لشل حادثة من بل يقوم ببيان   كإىل أحداث القصةة’يوسةف واليخا‘يفال يركز الشاتب  
الشاتب بادشم بل جاث   رتب م صةويفك قيصةب  تسةلسةل القصةة غاالعامل الأحداث القصةة يف نظر 

هو وعل  العوام   واءم ةال الصةةوقيةة والعرب بعةد ادةديةث عن كةل حةادثةة  قهو تةمليف قةد يشون ثقيالا 
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  ,Ali Ahmad)ااؤلفون الذين يسةردون القصةة ويفسةرواا قق   غا ما اعتاده كنول جديد يف التفسةا
1999) 

كصا أام   كن قصةص اءنبياثوةا تقدمك ميشن أن يقال أن ااؤلفني العرب هم أول من كتب ع
الشرميك  قاموا بإيراد ما قصةه اهلل يف القرآنإذ  كأول من كتب عن قصةة سةيدنا يوسةف عليه السةالم

 Ali )الشتب ااقدسة وأخبار اليهود والنصار  م ل تفاسا من خمتلف ااصادر الباءحاديث واستعانوا  و

Ahmad, 1999)  النول من التمليف إىل الفارسية والتركية واللغا  اءخر    وترجم هذا 

رواية عن سةيدنا يوسةف عليه أول إن  القولالشتبك ميشننا  ااخطو ا  وقصن جمصوعة هذه 
 كأو رواية شةفوية من اليهود والنصةار   كمت ةصنة يف الشتب ااقدسةة كالتورام واإلجنيل كانتالسةالم 
يف كتةابةه "يوسةةف يف القرآن و تعليق  (John McDonald)نلةد عنةه جون مةك دو تشلممةا يواقق وهةذا 

وهةرش  ك(Joseph in The Quran  and Muslim Commentary-A Comparative Studyااسةةلةصةني عةلةيةه" )
كشةفا وقد  ك(The Story of Joseph and Zulaikha( يف قصةة يوسةف واليخا )Hirsch Hootkinsهوتشين  )

 عنييستكان أن البي او   ةا يدل عل   كالبي او  وبني مصادر اليهود والنصار تشاهبا  بني تفسا 
  (Ali Ahmad, 1999 )التورام واإلجنيل ب

ك وتفسةا ااسةص  )أنوار التنزيل (م1286هةةة/ 685)  والبي ةاو  من أوائل اافسةرينك 
التفسةا اءخر  وهي شتب ل  جاث خمتصةرًاءنه   ؛وأسةرار التمويل( يعترب من أهم كتب التفسةا بالرأ 

الششةةاف للزخمشةةر ك ومفةاتي  الغيةب للفخر الراا ك وهقيق البيةان يف تةمويةل القرآن للراغةب  
  ورغم أن الدارسةون  ا يلجم إليهيتاءدةبهاينك قمدةب  تفسةا البي ةاو  من أمها  كتب التفسةا ال

يف قصةة سةيدنا  الشتاب أهل صةادر  متفسةاه و  قد الحظا تشةابهجون مك دونلدد وهرش هوتشين   
رها دةدّ  اذكره إذاك وكان  يف نقل اإلسةرائيليا    جدًا إال أن البي ةاو  كان مقالا  ؛يوسةف عليه السةالم
  (1998)البي او ك ليدل عل   عفها غا القا ع بصحتها  ؛بقوله: ُرو  أو قيل
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ل َِِِ  فَلَۡسا يف تفسةاه لقوله تعاىل:    ََيۡعَ  ۦَذَهُاو 
َ
ل َ ۡۡجَُعٓو 

َ
ِِ َوَ َۚ ٱلُوهُ ِِف َغَيَِا ِ ۡمرِهِۡم َهَِذ  وَُهۡم  ۡۡلُبي

َ
ۡهَنآ إََِلِِۡ ََلُنَايِئَۡنُهم َِأ ََ ۡو

َ
َوَ

ُعُرو َ  ققد ُرو  )أام اا براوا "أورد رواية إسةرائيلية بقوله:    هذه ااية مث قام بتفسةا  [15]يوسفف:  ١٥ََل يَُشۡ
كادوا يقتلونهك قجعل يصي  ويستغيثك ققال يهوذا: أما به إىل الصحراث أخذوا يؤذونه وي ربونه حىت  

قربطوا يةديةه ونزعوا قصيصةةه  قةمتوا بةه إىل البنر قةدلوه قيهةا قتعلق بشةةفاهةا كعةاهةدمتوين أن ال تقتلوه
دم وحيتالوا به عل  أبيهم  ققال: يا إخوتاه ردوا علّي قصيصي أتوار  به  ققالو: ادل اءحد بالليطخوه  

والقصر يلبسةوك ويؤنسةوك  قلصا بلغ نصةفهاك ألقوهك وكان قيها ماث قسةق  قيهك  والشةص  ًعشةر كوكب
 (1998)البي او ك "مث آو  إىل دخرم كانت قيها ققام عليها يبشي قجاث جربيل بالوحي (

ِۡ َِِِ  وقسةر قوله تعاىل: َۡ َهۡس بيِِِ  ۦإ َولََق ََ ََۡي  َُۡرَهَِ     
َ
ُِ   ۚۦَ وََهۡم ََِها لَۡوََلٓ َ ۡن ََ  ََ

ِ وٓيَ ٱَوَذِلَِ  ِِلَۡصُۡ َۚ ٱوَ  لسُُّ آَي ُِ  لَۡفۡحشَُ ِمۡ   ۥ إِنۡ
يَ ٱََِاادِنَا  َۡ   [24]يوسفف:  ٢٤لُۡسۡخلَصُِ ِۡ َِِِ   َولََق بيِِِ  ۦإ َهۡس ََ ََۡي  َُۡرَهَِ     

َ
ُِ  ۚۦَ وََهۡم ََِها لَۡوََلٓ َ ۡن ََ  ََ

ِ وٓيَ ٱَوَذِلَِ  ِِلَُۡصۡ َۚ ٱوَ  لسُُّ آَي ُِ  لَۡفۡحشَُ  ِم ۡ  ۥ إِنۡ
يَ ٱََِاادِنَا  قفال: "وقيل رأ  جربيل عليه الصةالم والسةالم  وقيل مت ل له يعقوب   [24]يوسففف:  ٢٤لُۡسۡخلَصُُِ
عل  أنةاملةه  وقيةل قطفا  وقيةل نود  يةا يوسةةف أنةت مشتوب يف اءنبيةاث وتعصةل عصةل  ًعةا ةةّ 
 (1998)البي او ك السفهاث "

( رمبةا تنطبق Hirsch Hootkinsهرش هوتشين  ) ( وJohn McDonald)جون مةك دونلةد قصقولةة 
ث‘ للشسةائي و ’عرائ  اجملال ‘ لل عال، و’قصةص اءنبيام لعل  غاه من التفاسةا وكتب التواريخ  

 عن كعب اءحبار ووهب بن منبه  وارولسةيو ي  اا  ’الدر اان ور‘ لو  ‘ البن جريركتفسةا ابن جرير’
قمدةبحت تلك اءخبار كماا من ااسةلصا  حىت قام بعض الباح ني بتسةلي  ال ةوث عل  ك  يف كتبهم

 )علي وسةعودك النبوية والعقل السةليمتناول رواياهتهصا وتبيان بطالاا وعدم انسةجامها مع اءحاديث 
منها ما قام به باحث يف اسةتخراج مجيع مرويا  وهب بن منبه يف تفسةا جامع البيان يف   (2017

ك منها سةت ومثانني رواية وعشةرينمائة وأربع  تمويل آ  القرآن للطرب   وبعد إحصةائهاك وجدها  
هتصام مبرويا  وهب بن منبه حيث الرب  باالطوتفرد رواية  ةعيفة   دةحيحة وحسةنةك ومثانية وثالثني  

وأما بعض ثقا  ااؤرخني كابن قتيبة والنوو  مل ينقل   (2012)إرشةاد ادقك أوردها أك ر من غاه 
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  وقصةة سةيدنا يوسةف القرآنية ال ختلو من الروايا  اإلسةرائيلية  نورد هنا أشةهر اءخبار نه إ القًع
 السالم ااشتوبة يف كتب التفاسا اإلسرائيلية يف قصة سيدنا يوسف عليه 

َ َوۡوَوا ا وَ  إِذۡ قال تعاىل: منهاك   َُُ ََر  ََ ََ َ
َ ُِ يۡ

َ
َََ ِيِ  ِِ إِ ََ

َ َأ ِِهِِ يَ
َ
ُُ ِأ ُُُ ۡسَ  ٱقَاَل يُوس ُُۡ ي َ  لَۡقَسرَ ٱوَ   لش َِ ِد ِ َُُ ۡيُتُهۡم ِِل س

َ
َََ٤ 

أخربين عن  كحمصد يا وقال:أورد بعض اافسةرين قصةة البسةتاين اليهود  الذ  جاث إىل الن،   [4]يوسفف: 
جربيل  ك قنزلقلم جيبه بشةيث  يوسةفك قسةشت رسةول اهلل دةل  اهلل عليه وسةلم االيت رآه الشواكب

هل أنت مؤمن : "ققال ليهود إىل البسةتاين اعليه الصةالم والسةالم   بعثعليه السةالم وأخربه بذلكك ق
يال وقاب  وعصودان والفليق وااصةب  ان والطارق والذثرح  " قال : نعمك قال: "بممسائهاإن أخربتك 

يوسةف والشةص  والقصر نزلت من السةصاث وسةجد   وال ةروح والفرب ووثاب وذو الشتفني رآها
قال دةةاحب  (1993والسةةيو يك   1997 )الطبا ك " ققال اليهود  : أ  واهلل إاا ءمساؤها له

أنه من اإلسةرائيليا ك وألصةقت ’اإلسةرائيليا  وااو ةوعا  يف كتب التفسةا‘: "والذ  يظهر يلك 
ك مث إن سةيدنا يوسةف رأ  كواكب بصةورها ال بممسائهاك مث ما دخل االسةم قيصا ترمز إليه بالن، اورًا

)أبو شةهبهك "  الرؤيا !! ومدار هذه الرواية عل  ادشم بن ظهاك وقد  ةعفه اءئصة وتركه اءك رون 
1992) 

ل  فَلَۡسا ﴿أن ألقاه إخوته يف قوله تعاىل: ومنها دعاث سةيدنا يوسةف وهو يف البنر بعد  ل   َِِِۦ َذَهُاو  ۡۡجَُعٓو 
َ
 َوَ

 
َ
ِِ  ِِف  ََيَۡعلُوهُ  َ َۚ  َغَيَِا ِ ۡهَنآ  ٱۡۡلُبي ََ ۡو

َ
ۡمرِهِمۡ  ََلُنَايِئَۡنُهم  إََِلِِۡ  َوَ

َ
ُعُرو َ  ََل   وَُهمۡ  َهَِذ  َِأ ُُۡ ونصةه كصا يف تفسةا   [15:  يوسفففف] ﴾١٥يَش

وغاه: اللهم يا مؤن  كل غريبك ويا دةاحب كل وحيدك ويا ملجم كل القر ، نقالا عن السةد  
يا   كخائفك ويا كاشةف كل كربة ويا عامل كل جنو ك ويا منته  كل شةشو ك ويا حا ةر كل ما

حي يا قيوم أسملك أن تقذف رجاثك يف قل،ك حىت ال يشون يل هم وال شغل غاكك وأن جتعل يل من 
  (1995)القر ،ك ل شيث قدير ك إنك عل  كوخمرجً قرجً  أمر

ِۡ َِِِ ويف قوله تعاىل:   َۡ َهۡس بيِِِ   ۦإ َولََق ََ ََۡي  َُۡرَهَِ     
َ
ُِ  ۚۦَ وََهۡم ََِها لَۡوََلٓ َ ۡن ََ  ََ

وٓيَ ٱَوَذِلَِ  ِِلَۡۡصِ َۚ ٱوَ  لسُّ ُِ  لَۡفۡحَشآَي ََِاادِنَا  ۥ إِنۡ ِمۡ  

يَ ٱ رو  ابن جرير والسةيو ي يف هم يوسةفك ذلك اهلم الذ  ينايف عصةصتهك قد   [24]يوسففف:  ٢٤لُۡسۡخلَُصِ
أسةندا الرواية عن ابن عباا ر ةي اهلل عنهصاك أنه سةنل عن هم يوسةف عليه السةالمك ما بلغك قال: حل 
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نك قصةي  به: يا يوسةف: ال تشن كالطا له ري ك تك وجل  منها جمل  اخلا-يع  السةراويل-اهلصيان  
ورووا م ل هذا عن علي وعن وجماهد وسعيد بن جبا   (1997)الطرب ك  قعد لي  له ري كقإذا اىن 

والصةحي  يف تفسةا هذه ااية هو "إن الشالم من قبيل التقدمي والتمخاك والتقدير: لوال أن رأ  برهان 
ا  ﴿ربةه هلم هبةاك ققولةه تعةاىل:  رف حأن لوال جواب لوال مقةدم عليهةا ومعروف يف العربيةة:  ﴾وََهۡم َِهَُ

لوجود الربهان الذ  ركزه اهلل  امتنال للوجودك أ  امتنال اجلواب لوجود الشةرطك قيشون اهلم ةتنعً
 (1992)أبو شهبهك الف يف هذا بني النحويني "خليف قطرتهك وااقدم إما اجلواب أو دليله عل  ا

بيِِِ  ﴿كصا قسةروا  ََ سةيدنا يوسةف رأ  دةورم أبيه عل  بمقوال مشذوبةك منها: أن  ﴾  ۚۦَ َُۡرَهَِ  
نةه أرر  مت ةال أ  دةةورم أبيةه وهو يعض عل  إهبةامةه يف سةةقف ادجرمك ومنهةا  أادةائ ك ومنهةا أنةه ر

كل هذه االقتراثا  مصةدرها أخبار ب  إسةرائيل  (1993والسةيو يك   1997)الطرب ك ضالعزيز 
فسةا الربهان هو "حجة اهلل والصةحي  يف ت (1992)أبو شةهبهك  منهم كعب اءحبار ووهب بن منبه 

الباهرم الدالة عل  قب  الزنا وهو شةيث مركوا يف قطر اءنبياثك ومعرقة ذلك ودةلت إىل عني اليقنيك 
)أبو شهبهك وهو ما نعرب عنه بالعصصةك وهي اليت هول بني اءنبياث واارسلني وبني وقوعهم يف ااعصية "

1992) 

ُِ  َوَقاَل ﴿كصا اقتروا عل  قوله تعاىل : نۡ
َ
ِۡنُهَسا  ۥ لَِّۡلِي َظۡ  َ ُِ  ۡذُوۡرِن ٱنَاٖج مي ِ ٰ نُسَ

َ
بيَِ  فَأ ََ  ََ ۡهََِٰ ُ ٱَِن بيِِِ  لُشۡ ََ فَلَاَِث   ۦذِۡوَر 

ۡد ِ ٱِِف  ِ نِيَ  لسُي ََ سُِ وسةبب إ الة حبسةه قيه  قالوا إن اهلل  يف مدم لبث يوسةف يف السةجن  [42]يوسفف:  ﴾٤٢َِضُۡ
دةوروا ايادم مدم   كالذ  سةينجو من ادشم كي ةرب االك برباثتهأ ال حبسةه ءنه اسةتغاث بالسةجني 

ن استعانته بالسجني ال ينايف التوكل عل  أوالصحي   كسةجن يوسةف عقوبة من اهلل السةتعانته بالسجني
اهلل بل كان يوسةف قد أخذ بمسةباب النجام والرباثمك باإل ةاقة إىل أن البالث لألنبياث لي  عقوبة هلم بل 

 (1992)أبو شهبهك درجاهتم حىت يشونوا أسوم ءمتهم لرقع 

ُِ َُِ ﴿بل اوروا قوله تعةاىل : ُونُۡ
َ
ِيِ لَۡم َ

َ
ۡ   لَۡغهُۡبِ ٱَذِلَِ  َِلَۡعلََم َ

َ
ََ  لۡلَ ٱَوَ َِي َوهُۡ بمن   [52]يوسفففففف:  ﴾٥٢ۡۡلَآئِنِيَ ٱََل َيهُۡ

ك عندما قام االك جبصع نسةوم اادينة وأقررن له بالرباثم واعترقت امرأم العزيز هذه ااقولة قاهلا يوسةف
إ إِۡ  ﴿برباثته وبمنه ان الصةادقنيك ققال له جربيل: وال حني مهصت هبا  ققال يوسةف:  ٓ ُُِ ُِئ َنۡفس ََري

ُ
۞َوَمآ َ
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ُ   َُِ  ِلۡۡفَ  ٱ ََ ا مُۡ
َ
وِٓي ٱَأ هم   لسُُُُّ َِ َۡ ُفوَ   ََ  ِ ّبي ََ إ إِۡ   ٓ ِ ّبي ََ َم  َِ ََ ا  ومرادهم من ذلةك التفسةةا هو تةمييةد  [53]يوسفففففف:  ﴾٥٣إَِۡل مَُ

تزويرهم يف تفسةا هم يوسةف جتاه امرأم العزيز  إمنا الصةحي  هو إنه لي  من مقالة يوسةف بل هو من 
ِِ  ﴿يوسةف يف قوهلا :   مقالة امرأم العزيزك وسةياق ااية يشةا إىل ذلك عندما شةهد  برباثم ُت ٱقَالَ

َ
 ۡمَرَ

َحَ    لَٰۡٔـُُُ َ ٱ لَۡعزِيزِ ٱ صُۡ ُِ  ۡۡلَقُّ ٱََ نَا۠ َرَِودكُّ
َ
ِِ  ۥ َ ُِ   ۦََ  ۡنۡفسُِ قِيَ ٱلَِسَ    ۥ ِإَونۡ َِ ِ ِ   ٥١لصُۡ َ ُِ ُوۡن

َ
ِيِ لَۡم َ

َ
ۡ   لَۡغۡهبِ ٱَذِلَِ  َِلَۡعلََم َ

َ
ََ  لۡلَ ٱَوَ َِي َوۡه ََل َيۡه

إ إِۡ   ٥٢ۡۡلَآئِنِيَ ٱ ٓ ُِئ َنۡفسُُِ ََري
ُ
ِ  ِلۡۡفَ  ٱ۞َوَمآ َ َ   ُ ََ ۡما

َ
وِٓي ٱَأ هم   لسُُُّ َِ َۡ ُفوَ   ََ  ِ ّبي ََ إ إِۡ   ٓ ِ ّبي ََ َم  َِ ََ كل ااقالة   [53-51]يوسفففف:  ﴾٥٣إَِۡل َما 

يعقل  يف اجملل  الذ  عقده االكك قال   من امرأم العزيرك قيوسةف ما اال يف السةجن ومل يشن حا ةرًا
 (1992)أبو شهبهك أن يصدر منه ذلك الشالم 

 أبيا  شعرية عن قصة سيدنا يوسف

 :قال كيف شعره عن حسد الوشام له وكذهبم إياه حىت ُسجن بعد أن كان وايرًا ابن ايدونعرب 
 قصلي بفرعكح ليلكح الغربيَبا   هذا الصباح عل  سراك رقيبا

 رأيُت عجيَبانعم النصُا لقد     ولنن عجبت ءن أ ام
 ك وال متشي ال راث دبيَبااحفً   من ال تعد  النائبا  جلاره
 إليه منيَبا ما اال أوابً   ملك أ ال اهلل منه ُموقق  

 أسباط يعقوب إليه منيَبا   وقد منيت -كان الوشام

 قيشعر بالوحشة والغربة يف السجن قشبههصا بوحشة يوسف وغربته داخل اجلب:
 وأوح  منه من قىت اجلب يف اجلب   لدهر  من ااىن تمنيسًوأعظم 

 تمس  الشاعر بقصة الن، يوسف حني ت يق به اءرض ققال:
 ولي  عل  من بالن، اتس  ذئُب   ولشن يل يف يوسف خا أسوم
 حفيظ عليمك ما عل  دادق عتُب   يقول قعال الصدق وادق إن 
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بيتك ترو  قصةة سةيدنا  244ك تتشون من م(1993)   وهناك قصةيدم رائعة للشةاعر مجال محدان
 ك من هذه اءبيا :الشرمي كاملة بطريقة قريدم مستلهصة من القرآن يوسف

 وكمننا معه هناك نراه   يف حمشم التنزيل نقرأ )يوسف(
 اهرؤيا قحدث يف الصباح أب    اا أراه اهلل من آياته

 بسصاه بًوااد  كوك عشرًا   من الشواكب يا أبإين رأيت 

 إىل أن راودته امرأم العزيزك قال:
 قمتت تراوده تشد رداه         قد منا يف قلبها لشن حبً

 أنَت العزيز وأنت من أهواه         جذبته قائلةا إليَك هتيُّؤ 
 من قعل قاحشة مت  حياه   قمىب الرذيلة وانت   متعففً

السةجن وتوىل منصةب العزيز حىت قابله اهلل رج من خدنا يوسةفك مث قسةر رؤيا االك وسةيوسةجن 
 بمبويه وإخوته  قال الشاعر:
 يلقاه قإذا بيوسف مقبالا    ودلوا وأردخل وقدهم لدياره

 مسع اإلله أنينه وشفاه   يف ح ن والده الذ  ومسارعً
 والتّم مشلهم وااد هناه            لا  بعينيه البنني جتّصعوا
 وبيوسف قرح وقد عّزاه   وتعانق اءبوان مع أبنائهم

 وحني دباه يف السجن هبتانً   عن ذلك الظلم الذ  أود  به
 مصر بممن إن شاث اهلل   ودعاهم بسالمة أن يدخلوا
 والعرش لألبوين قد هيمه   والتف إخوته كعقد حوله

 أكرم برحم  صه وحواه  جلسا عل  العرش وأكرم وقدهم
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  (2002)مجال محدانك  اا هلم أجزاه ششر القدير   سجد اجلصيع أمامه ودعاهم

حيث أوجد  كصا أن قصةيدم ’قصصةان يوسةف‘ لشةوقي بزيع امتاا  بتوظيف التراث اإلسةالمي
ليوسةةف ثالثة أقصصةةةك اءولك القصيص الذ  ألق  به إخوته يف البنرك وال اينك القصيص الذ  مزقته 

تنطو  القصةيدم عل  أبعاد قلسةفية إذ حّوهلا إىل  امرأم العزيزك وال الثك القصيص الذ  رد بصةر أبيه   
الشةةهومك وال ةالةث يرمز إىل  قصيصرمواك قةالقصيص اءول يرمز إىل قصيص التجربةةك وال ةاين يرمز إىل 

قصيص الرؤيةك "حىت إذا ما بلغت القصةيدم اايتها رقع الشةاعر القنالك ليعلن الشةعراث كالعشةاق ال 
 :عن القصيص اءول قصن أبياته( 2016)عصام شرت ك سفن اهليام" يصلون ما مل حيرقوا من خلفهم 
 قهذا الزمانر الذ  برَّأ الذئبَ 

 من شبهةح الدم  
 صكَ قوَق قصي

 ليَ  امانْكك
 وهذا ادصانر الذ  مل ختْن

 برَقُه ااتردد
 خانْك

 وإخوتَك اهدوا مع قصيصكَ 
  (2005)بزيعك   َد دمول  أبيك"

 وقال عن القصيص ال اين:
 لي  بي  وبني اليخةَ 

 إال قصيصانح من عفٍَّة وتشه  
 كمنَّ الصراَل ااؤبدَ 
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 مابني إبلي  واهلل
 قد  َاقَ 
 ودودح القصيصني  حىت غدا 

 أيهصا اان أختار  
 عدُ  من جلةح البنر  

 كي ال أعوَد إىل البنر  ثانيةك
 غا أن قحيَ  اءنوثةح 

 حول خناقي
 (2005)بزيعك  وجسصي  عيف

 

 وقال عن القصيص ال الث:
 "تدوُر الشواكُب من دوَن يوسفَ 

 من دونهح يراكُض آذاُر
 بنَي الشهور

 الوردح ليج، شقائقُه من دٍم 
 من دونهح 

 يلطُم ااوُج دومعَة االنتظار
 اا اثم يف قلب  يعقوبَ 

 والشصُ  تذبلر قوَق الشجْر
 كان يوسُف  أعذَب من جنصةٍ 
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 تتزيُن للصو ح 
 أ ول من سرومٍ 

 (2005)بزيعك  بني ارين "

هذه الشةخصةية القرآنية يف قصةائدهم  قفي قصةيدم لبدو  جبل ’ل بقل،‘ك  شةعراثال بعض  كصا وظف
 قال:

  ليقا االفجر وديع السنا وسيص   رأ  من رأ  يف السقام سعدًا
 حسرم الشص  ال تطيق الشروقا    يتنز  وال يطيق وثوبا

 من سجاياه أن يشون سبوقا   سملوا يوم سبقه كيف جل 
 اجلاه قشنت ااربأ الصديقاو   راودتك الدنيا عل  ادسن

 تشتاق عطرك اارموقا   سملت  عنك اخلصائل يف الغو ة
 الشاث تعيد التغريب والتشريقا   ودروب خ ر عليها خط 

 هد  مجاهلا التنسيقا  وظالل سشر  وقو   من الزهر
 ادسن يمىب اإلغراث والتشويقا    ما تربجن للعيون قغايل

 عليك البياض والتطويقا  ود  الورق لو خلعن من ادزن

م ةدوحه وهو ااغفور له الزعيم سةعد اسةتح ةر الشةاعر قصةة سةيدنا يوسةف للتعبا عن  هار
اجلابر  وعفته ودةدقه وبراثته اليت ودةفها اهلل لنبيه يوسةف عليه السةالم  بل نالحظ الت ةصني يف 

من اايةة  (2009ااده وااا ك  كك وااربأ: راود ك والصةةديقم ةل انتقةائةه لبعض الشلصةا  القرآنيةة 
ُِ ﴿القرآنية يف قوله تعاىل:  ِِ  ِت لۡ ٱَوَرَِوَدكۡ ََ  ۡنۡفسُِ ِِ    ۦُهَو ِِف ََيۡتَِها  ََۡوَِب ٱوََغلَۡق

َ
َِ لََ َۚ  ۡأ ِۡ َهۡه :   وقوله  [23]يوسفف:  ﴾٢٣َوَقالَ

ََ  ۡنۡفِسِِ ﴿  َُ ِِ   ۚۦَ قَاَل َما َوۡطُاُكۡ  إِۡذ َرَِودتُّۡ  يُوسُُ إ قَالَ لَۡهِِ ِم  ُسوٖٓي ََ لِۡسَنا  ََ ِ َما  ُت ٱقُلَۡ  َحَِش لِلۡ
َ
ۡصَحَ    لَٰۡٔـُُُ َ ٱ لَۡعزِيزِ ٱ ۡمَرَ   ۡۡلَقُّ ٱََ

 ُِ نَا۠ َرَِودكُّ
َ
ِِ  ۥ َ ُِ  ۦََ  ۡنۡفسُِ قِيَ ٱلَِسَ   ۥ ِإَونۡ َِ ِ إ إِۡ  ﴿:  وقوله  [51]يوسف:   ﴾٥١لصُۡ ُِئ َنۡفِسٓ ََري

ُ
ََ  ِلۡۡفَ  ٱ۞َوَمآ َ ۡما

َ
ِ َأ وِٓي ٱُ   َ إ  لسُّ ٓ ِ ّبي ََ َم  َِ ََ إَِۡل َما 

هم   َِ َۡ ُفوَ   ََ  ِ ّبي ََ  [53]يوسف:  ﴾٥٣إِۡ  
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 يوسفعصلية تفسا سورم  

’أحسةن القصةص‘ لشواا  اقع اختيارهم هلقد وو كللتفسةا  ااختار بعض الدارسةني سةورم يوسةف وحده
يف سلسلة   م(1982هة/1402)    منها ’تفسا سورم يوسف‘ حملصد البهي  سبحانهكاهلل    اودفه  كصا

من   التفسةا ااو ةوعي للقرآن الشرمي الذ  حيتو  عل  سةتني دةفحة  قسةر السةورم آية آية أو مقطعً
ه من حفظهذه السةورم م لاا لرعاية اهلل للصؤمنك وحيث تعطي   كمن أول السةورم إىل اايتها كاايا  
 (1976)البهيك  ةن حولهين ااخر ظلماءذ  و

كصا قام قؤاد سةعيد بن حمصد شةفيع بن حمصد رشةيد ر ةا بإعادم نشةر تراث جده السةيد حمصد 
الذ  كانت آخر ما ( 2007)ر اك    م( لةة’تفسا سورم يوسف‘1935هةة/1354رشيد ر ا )

مث أكصل التفسةا الشةيخ حمصد هبجت البيطار  101حيث قسةرها إىل آية   كتبه يف ’تفسةا اانار‘
 م(  1976هة/1396) الدمشقي

م(  1936هةة/1355و’مؤمتر تفسا سورم يوسف‘ للشيخ عبد اهلل العلصي الغز  الدمشقي )
الذ  يتشون من جملدين حيث ألفه ااؤلف عل  لسةان مؤمتر ُعقد يف ااسةجد اءقصة  اشةترك قيه عدد 

لتفسةا السةورمك وقيه بيان  بائع ب  إسةرائيل ووراثة هذه الطبائع الرذيلة يف أبنائهم  من العلصاث كبا
  (1961)الغز ك حىت تشون عربم ءهايل قلسطني  اينةاليهود الصه

وأما الدكتور حمصد بشر إمساعيل قملف ’من لطائف البيان يف سةورم يوسف عليه السالم‘  قسر 
وعنايته لشةؤون   عن سةر شةخصةية سةيدنا يوسةفك والتعرف عل  مشارم أخالقههذه السةورم للششةف 

 (1991)بشرك الرعية وااساوام يف ادقوق والواجبا  

ققام جبصع بعض السةور مث قسةرها كشتابه: ’تفسةا السةور  كوأما الشةيخ حمصد علي الصةابوين
فسةرين‘  هذه السةلسةلة انتقاها من  الشرمية سةورم يوسةفك الرعدك إبراهيم‘ يف سةلسةلة ’مع أعالم اا

لعيون اءقوال اشةاها اافسةرين مع " جامعً قد أخرج تفسةاًاو تفسةاه الذ  أمساه ’دةفوم التفاسةا‘
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ار أدةة  وأرج  اءقوالك جيصع بني ااةمثور وااعقول والو ةةوح االختصةةار والترتيةبك واختية 
 (1981)الصابوينك  "والبيان

لعبد ادصيد حمصود  هصاا يف ( 1990) هصااك  و’الوحي والنبوم والعلم يف سةورم يوسةف‘
ه إىل قصلني: اءول احملن واالبتالثا  اليت با‘ك قسم كت12سلسلة ’من مو وعا  سور القرآن الشرمي 

بااقارنة بني قصة   مث أا  تمليفه  حشم مصرمر هبا سيدنا يوسفك وال اين حياته عليه السالم عند توليه  
 يوسف يف القرآن والتورام وجاث بالعرب وااواعظ الش ام يف السورم 

 حمصد علي أبو محدم  وهولدكتور و’يف التذوق اجلصايل لسةورم يوسةف دراسةة نقدية إبداعية‘ ل
"تبني مناحي الفنية البنائية يف معصار السةورم  عل كتيب تناول قيه ااؤلف القصةة بمكصلها بالتركيز  

الشرميةةك ويف النسةةق القرآن الشرميك ويف تلفظ ادروفك ويف ائتالف الرواب  واختالقهةاك ويف تعصيق 
 (1991أبو محدمك ) اإلحساا بااقادد والتوجيها  الربانية   "

مع قريق  هذه الدراسةة أثار  نقاشةً  كو’الوحدم ااو ةوعية يف سةورم يوسةف‘ دسةن باجودم
كتابه إىل أربعة   الباحث قسةم كمن العلصاث يف عدد من التخصةصةا  كاهلندسةة والطب وعلم النف 

أقسةامك اءول عن وحدم اءحداث ااو ةوعية يف السةورمك وال اين عن شةخصةيا  القصةةك وال الث عن  
الشةخصةية الرئيسةة وهو يوسةفك واءخا عن اجملتصعا  يف السةورم: ااشي والشةامي وااصةر ك ويليه 

 (1983)باجودمك الدروا والعرب من السورم 

ج حيام‘ لنسةيبة عبد العزيز العلي ااطولك حيث حللت و’قصةة يوسةف عليه السةالم منوذ
ك تلك اافاهيم اليت تنطلق من مبدأ: أن القصةص  يف أك ر من مائتني دةفحة شل آيةلاافاهيم التربوية  

القرآين هي "قصص رباين يواكب قطرم اإلنسان وحبه لسرد اءحداثك يتعلم الشي  منه خربم التاريخ 
ك مبعرقة اءسةباب والنتائجك قاختيار النتائج شونية اليت ال تتبدل وال تتحولالسةتنتاج سةنن اهلل تعاىل ال

 (2006)ااطولك الناجحة لتشرار أسباهباك وجتنب النتائج الفاشلة بتجنب أسباهبا "
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أربعة قصةولك حيث ي ةم   ) البقر ك د  (و’يوسةف يف القرآن‘ ءمحد ماهر حمصود البقر ك
ولك مث بّين أثر الوراثة والتربية يف خلق سةيدنا يوسةف يف الفصةل قسةر السةورم بمكصلها يف الفصةل اء

ال اين  ويف الفصةل ال الث كشةف عن تمثا سةورم يوسةف عل  اءدباثك مث قام بااقارنة بني القرآن 
 كيف نفوا الشةباب  مؤثرموالتورام لقصةة يوسةف  قهدف الشاتب هو أن تشون سةام سةيدنا يوسةف  

 قدوم حسنة يقتدون به و

 افسة بدأ بتو’لطائف التفسةا من سةورم يوسةف‘ للدكتور قؤاد عبد القادر العري ك حيث 
واّود القارئ بذكر موا ن اإلرشةاد ك إثر شةطر مث عقبها ببعض اللطائف أو شةطرًا  كالسةورم آيةا آيةا 

ف  بااية يف اديةام اليوميةة بعد تممله الدقيق يف السةةورمك قوجد "أاا حو  قيصا حو  مجال علم الن
)العري ك ل  ذكره "عاإلسةالمي اإلنسةاين بمكصلهك وما تركت دةغام وال كبام يف هذا العلم إال أتت 

2005) 

صد  ه الباليسةاين حيث أورد حمل)الباليسةاينك د  ( و’القول اانصةف يف تفسةا سةورم يوسةف‘
شةرح ااية بالتفصةيل  وهشذا يسةا ااؤلف يف   آيةا من آيا  السةورم الشرمية مث أعط  جمصل ااعىن مث

 مث ذّيلها بة’خالدة قصة يوسف عليه السالم كصا يفهم من القرآن الشرمي ‘ كل آية

إجابة قيها  و’يوسةف عليه السةالم بني مشر اإلخوم وكيد النسةوم‘ حملصد علي أبو العباا‘دراسةة  
اتي  الغيب  قام ااؤلف بتحقيق سةورم من خالل تفسةاه: مف اإلمام الفخر الراا  عن مخسةني سةؤاالا 

 يوسةفك واستخلص أجوبة اإلمام عل  التساؤال  حول السورمك وحاول اإلجياا ليشون الشتاب سهالا 
 (1987)أبو العبااك للقراثم  وجذابً

للدكتور عبد القادر ( 1993)حسةنيك و’دراما ادسةد والغريزم قصةة يوسةف عليه السةالم‘
 ااستشار ثابث كرّيم يف كتيب احتو  عل  سبعني دفحةك وقسصه إىل أحد عشر قصالا حسنيك قدمه 
 لقراثته لقصره ودغر حجصه  ئجيذب القار
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و’القصةص القرآين يف منطوقه ومفهومه مع دراسةة تطبيقية لقصةيت آدم ويوسةف‘ك لعبد الشرمي 
  اخلطيب

 قصة سيدنا يوسف عليه السالم ترمجة

 اا هلا من قيم   كعن هذه القصةة إىل اللغة العربية شةعراث قاراقام بعض الدارسةني العرب بترمجة تمليف  
 ةةال معظصهةا مع مرور  أثرًا 28بلغ عةدد ااثةار اانظومةة هلةا و كيف اجملتصع احمللي عصيقةة راثة آأدبيةة و

 م(1020هةةة/329)’منظومة يوسةف واليخا‘ ءب القاسةم الفردوسةي منها  الزمن وبقيت مثانيةك  
  (2008)متويلك  و’يوسف واليخا‘ للجامي

وهي ملحصة أو كتاب االوكك قد اشةتهر بتمليف كتاب ’الشةاهنامة‘ أبو القاسةم الفردوسةيك 
من الشةعرك  نظصها الفردوسةي يف مخسةة آالف وتسةعصائة وثالثني بيتً ةحصة  وأما اانظومة ق  قارسةية

  تناول قيها قصة سيدنا يوسف  قام بترمجتها رم ان رم ان متويل 

 ومن تلك ااقا ع:
 كه كس  نيت  درجهان دست كا   كه خرد غالم  يتيم وأسا

 كه كس  نسيت مردرد أورا  بيب   كه خرد غالم  ذليل وغريب
 نه باكيزم مفزونه شايسته را    كه خرد غالم  كريزان هبا 

 تترجم كااق:
 ال معني له يف الدنيا   أساًا يتيصً من يشتر  غالمً

 كانت قدمه يف القيد حىت أم   كاسف البال حزينً غالمًمن يشتر  
 (2008)متويلك به سوث القدر حاالا     ل الطريق غالمًمن يشتر  

 يعدّ  كم(1492هة/898)ومنها كتاب ’يوسف واليخا رؤية دوقية‘ لعبد الرمحن اجلامي 
وله آثار منظومة ومن ورم   كبل كان عااً بالعلوم الدينية واللغوية واءدبية  من أكرب شعراث الفرااجلامي 
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وترمجت آثاره كلها    كالعروش السبعةك ونفحا  اءن ك واللوائ ك وأشعة اللصعا  ليل  واجملنونك وم ل:  
دويفك س  ااذهبك ولد يف    امياجلو  (2019)هبرواك   و نظصً  مرم إىل اللغة العربية ن رًا   17أك ر من  

لعلو مشانة آثارهك قام ك ا من اءدباث العرب بترمجتهاك منهم:  م   1414هة/817جام بمقغانستان سنة  
اجمليد بدو ك وأمحد كصال الدين حلصيك  حمصد غنيصي هاللك وإسعاد عبد اهلاد  قنديلك وأمني عبد

وعارف الزغلولك وعبد العزيز بقوشك وحمصود إبراهيم النجارك ورم ان رم ان متويلك وعبد العزيز  
 مصطف ك وحمصد الفراقك وعائشة عفة اكرياك وأمحد عبد الرحيم الساي ك وحمصد عالث الدين منصور  

قام و  كلقصةة القرآنيةالشةاعر من ا اتلهصهاسة  من الشةعر بيتحيتو  الشتاب عل  سةبعة آالف 
( DavidPandalbury( بششل شعر  وداقيد قندلبور  )Alexander Rogersبترمجته أليشسندر روجرا )

بشةشل ن ر   قاءبيا  الشةعرية تركز عل  شةخصةية اليخاك وشةعورها وحبها وتسةلسةل مراودهتا كصا 
 تشا إىل عصصة شخصية سيدنا يوسف وعزته  

من قيود نظرم   حررتههذه اادم  ويبدو أن   كتلك اءبيا  بعد سةبعة قرن من البع ة  نظم اجلامي
يششةف اجلانب الروحي للقصةة من اانظور أن حاول  بل   كإىل قصةص اءنبياثالروائيني واافسةرين 

 كقادر عل  تصةوير حقائق اديام نفسةه قرباعته وا ةحة يف العا فة الصةادقة وهو يف الوقت  كاإلسةالمي
قتبدو القصةة  كيف العشةق الصةويف ااتجرد هلل تعاىل يعطي دروسةً وهذا اانهج يتناسةب مع كونه دةوقيً
توسةع اجلامي يف قصةة اليخا اليت مل يرد ذكرها يف القرآنك واواج كماا قصةة جديدم باإل ةاقة إىل 

ال يلتزم بقصةة سةيدنا يوسةف القرآنية إذ مل تنته قاجلامي   كيوسةف منها ووقاته وبعدها مو  اليخا
   القصة بتحقق حلصه حيث رقع أبويه عل  العرش ويسجد له إخوته اإلثىن عشر

حيةث ترجم منظومةة ليل   م(1968-م9161) صةد غنيصي هاللحموأول مترجم اثةاره هو 
يف كتابه ’خمتارا    من أبيا  ’يوسةف واليخا‘ ن رًا  بيتً 112مث ترجم    كم ن رًا1962واجملنون سةنة  

 من الشعر الفارسي‘:
 راا هسيت/سر الوجود

 /در آن خلو  هسيت ب نشاد بودبه كنج نيسيت عامل اان بود
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  يف كنز غيبة الذا   ك حيث كان العامل خبينًالوجود أمارميف تلك اخللوم اليت مل تشن هبا عل  

 /وجود  بود اا نق  دويي دوراكفت وكو  مايي وتويي دور
 كان الوجود اانزه عن دورم ال نائيةك ااتعاىل عن قوله أنا وأنت 

 /مجال مطلق اا قيد مظاهربه نور خوي  هم بر خوي  ظاهر
 ذاته إال لذاته   ل مجال مطلق من قيد ااظاهر ال تتج

 /دالرا شاهد  در حجله غيبصرباث دامن  اا هتصت عيب
 عروا رائعة ادسن يف حجلة الغيب قد برئت ذاهتا من شيصة العيب 

 /نه يا آيينه روي  در مياانه الف  را كشيدم دست شانه
 (1965)هاللك لي  من مرآم ينعش  قيها وجهها وال مش  تنسحب أسنانه عل  ذوائبها 

يف كتةابةه ’القصةةة يف اءدب   امنهة  جزثًاحيةث   أمني عبةد اجمليةد بةدو كوةن قةام بترمجةة اانظومةة
 :م 1981ك و بع هذا الشتاب يف باو  سنة ‘الفارسي

 /ا عامل رو  آور در غم عشقشه باشد عامل خوش عامل عشق
 إىل غم العشقك قإن عامل العشق عامل مجيل   حول وجهك عن العامل

 /غم عشق اا دل ك  كم باداديل ب عشق در عامل مبادا
 ال أنقص اهلل غم العشق من قلب إنسان وال كان يف العامل قلب بغا عشق 

 /قلك سر كشته اا سودا  عشق استجهان برقته اا غوغا  عشق است
 بالفتنة من جلبة العشق الفلك حائر من وله العشق والدنيا مأل  

 /اسا عشق شو كاااد باشيغص  در سينه نه تا شاد باشي
 (1981)بدو ك  ك و ع غصه يف ددرك لتشون مسرورًاقشن أسا العشق لتشون  ليقً
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 بالعنوان نفسه   بيتً 3730كصا قام عبد العزيز بقوش بترمجة 

 :هت عنوان: ’قدوم اليخا بصحبة عزيز مصر‘

 كاهان كه اد جرخ مشوكبزرين كوا كوا رحلت شبسحر 
 ويف وقت السحرك حينصا دق الفلك ذو الشواكب  بول رحلة ااساث عل  الطلبة الذهبية 

 كواكب نا حمفل برششستندبه مهراهي شب حمصل ببستند
 ك وشد  رحاهلا يف دحبة الليل وتركت الشواكب حمفلها أي ً

 رنك بر  و ي دم  اوواشد اار خشاين آن ارقشان كوشبه 
 ومن وهج تناثر الذهب من تلك الشرمك أ ح  ذيل الطاووا بلون ري  الببغاث 

 ينشاند اا خيصه مه را در عصار عزيز آمد به قر شهر يار 
 أقبل العزيز بمهبة االكك وأخرج القصر من خيصته وأجلسه يف اهلودج 

 استسبه رااا ب  ويي  وجب وراستبه آيي  كه مي بايست آر
 ونظم اجلي  من ورائها ومن خلفهاك وعن مشاهلا وعن ميينهاك مبا يليق مبقامها 

 اجتر اريه قرق نيشبختانبه با شد سايه ور ارين درختان
 (2019)هبرواك  وكمن ااظال  الذهبية عل  مفارق ادسان ظالل ءشجار ذهبية منتصبة

التزمت ااترمجة بعدد م  2003عائشةة عفة اكريا سةنة   ن ريً  قام بترمجتها من الفارسةية إىل العربيةكصا 
 من غا إيراد النص اءدلي الفارسي   قصول اجلامي لشتابه وهو مثانية ومخسون قصالا 

يف اجلهود  السةبق والف ةليف ترمجة أولنك ااترمجني إال أن هلم وعل  الرغم من وجود أخطاث ك ام 
 ورمبا كانالترمجا ك  هذه صةعب هديد أق ل ال ومن ك  الفارسةيةشةعراث ب  التعريفالعربية اليت بذلت يف 

 (2019)هبرواك أق لها الترمجة اان ورم إلسعاد عبد اهلاد  قنديل من مصر 



27 

 

 علم االقتصاد الدراسا  عن

االقتصةاد    جانب  منمفصةالا   اءحداث ودرسةها درسةً وققهناك من قام بشتابة قصةة ن، اهلل يوسةف  و
لدكتور ل ‘اانهج االقتصةاد  يف التخطي  لن، اهلل يوسةف عليه السةالم’من اءم لة عل  ذلك كتاب  

لم ية دراسةة عمن سةورم يوسةفك ومشل و ه أمه 49إىل  43حيث حلل الشاتب أيا   نواف ادليسةي
ك وما يتعلق بعلوم التخطي  للدولة ومنهج سةةيدنا التاريخ االقتصةةاد  انهج قصةةص القرآن الشرمي

يوسةف يف التخطي  ادشومي واإلدار   واقترح الشاتب " ةرورم تدري  التاريخ االقتصةاد  من 
 (1990)ادليسيك خالل منهج قصص القرآن "

دروا مسةتفادم مع  -ادل- مك ااشةشلةاءامة الغذائية عل  عهد سةيدنا يوسةف عليه السةال’و
عن حيام بعد عر ه لنبذم تارةية   ءسةامة السيد عبد السصيع   ‘إعطاث منوذج تطبيقي من الواقع ااعادةر

وكيفية معاجلته هلا  وبني الباحث  كسةيدنا يوسةفك تناول الباحث أامة الغذاث يف عهده عليه السةالم
الدروا ااسةتفادم من أامة الغذاث يف عهد سةيدنا يوسةف  ويف ااية و هك أعط  منوذج تطبيقي من 
الواقع ااعادةر عل  غرار أامة الغذاث اليت وقعت يف عهد سةيدنا يوسةف عليه السةالم كمامة ااياه يف 

 (2008)عبد السصيعك مصر 

 ك  اءنبياث والرسةل وذكر كل معجزم منحها اهلل لرسةول من رسةله من كتب عن معجزا وجند
تفسةا الرؤيا  وةن قام هبذا العصل   عل   قدرتهو عليه السةالم  وال شةك أن يذكر معجزم يوسةف

 منشاو  غال جابر يف كتابه معجزا  اءنبياث والرسل 

 

 م حول قصة سيدنا يوسفتعددم دراسا 

م ل قارنة يف قصةة سةيدنا يوسةف يف القرآن الشرمي والشتب ااقدسةة من قام بالدراسةة اا  باح نيومن ال
دار التقريب بني ااطبول يف  الدجاينراغب ااهية  لدكتورم ’يوسةف يف القرآن الشرمي والتورام‘ لكتاب 
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ودراسةة ’قصةة يوسةف واليخا يف اءدب الفارسةي ومصةادرها يف   1997ااذاهب اإلسةالمية سةنة  
  والقرآن الشرمي‘ للدكتور رم ان رم ان متويلالتورام 

ومنهم من درا القصةةة من ناحية البالغة وجعلها أمنوذجاا لبح ه كةةةة’بالغة مفام النص 
القرآينك سةورم يوسةف أمنوذجاا‘ لعزوا سةطوف حيث حاول الباحث بيان مقاما  القص البليغة يف 

ميزم خادةة إذ هتو  عل  قصةة ن، واحد ومت اختياره هلا اا هلا من ( 2010)سةطوفك    سةورم يوسةف
 بشل مراحل حياته 

ومنهم من قام بدراسةة قصةة سةيدنا يوسةف من ناحية اءدب كقصةة يوسةف يف القرآن الشرمي 
  حملصد رشد  عبيد ‘دراسة أدبية

 قصص اء فال

)    ءب ادسن علي ادس  الندو  ‘قصص النبيني لأل فال’منهم من كتبها لتقدميها لأل فال كةة و
  قدم الشاتب هذا الشتيب للصةغار بادجم الصةغا واخل  الشبا الوا ة  ااشةشلك و حيتو  م(1999

عل  "توجيها  رقيقة وإي ةاحا  كاشةفة ارامي القصةة وحوادثها ومواقفهاك وتعليقا  داخلة يف ثنايا 
)الندو ك تسةتقر يف قلوب الصةغار أو الشبار "  القصةةك ولشنها توحي وقائق إميانية ذا  خطرك حني

1980) 

 

 

 مسرحية 
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مسةرحية "عنوان التوقيق يف قصةة يوسةف الصةديق" من تمليف تادرا وه، بك حيث مت مت يلها سةنة 
ك وهي من أهم مؤلفةاتةه ااسةةرحيةة  اعتصةد (2005)إمسةاعيةلك  1885ومتةت  بةاعتهةا سةةنةة  1884

 الشرمي يف ااقام اءول وال يستلهم من نص التورام الشاتب يف كتابة اءحداث عل  القرآن 

 الرسوم ااتحركة وااسلسل

 كويف هذا العصةرك ظهر  كتابة قصةة سيدنا يوسف يف ششل حوار للرسوم ااتحركة والدراما واءقالم
 االنترنت   شبشة عربعليها  لصوادش ا من هذه اءقالم ااتحركة سهل وال

 كم2008يف عام  "يوسةف الصةديقةةة"عن قصةة سةيدنا يوسةف ااعنونة ب مسةلسةل قد أنتجو
مّ ل    كاللغة العربية دبلج إىل  مثاإلددار  سلسل إيراين م  وهو  كريبًاستغرق التصوير ادم ثالث سنوا  تق

الصغر حسني جعفر ك بينصا مصطف  اماين قام بمداث شخصية سيدنا يوسف  شةخصية الن، يوسف يف
 .اوليخا قيه بدور كتايون رياحيمت قا اكص كيف الشرب

 ك ويل  قراقبعد   بمسةرته إىل لقائه  م سةيدنا يوسةفمنذ والدحلقة   45ون ااسةلسةل من يتش
قنام  عل  ونشةر ااسةلسةل  كاسةتعان كتاب السةناريو بالقرآن الشرمي وكتب التفسةا وادديث والتاريخ

ك وقد هفظ ك ا من العلصاث ه1430يف رم ةان   العربية إىل دبلجته بعد والف ةائيا  العربية  الشوثر
عل  ااسةلسةل خادةة اا تعصده من نشةر اءقشار والعقائد الشةيعيةك سالف جتسةيد شةخصةية سةيدنا 

  يوسف وهو ةا ترق ه ك ا من اجملامع الفقهية السنية  

 خامتة
تبدأ يف أن كتابة قصةة سةيدنا يوسةف عليه السةالم بناًث عل  ما ناقشةناه سةابقااك خلصةت الدراسةة إىل 

يسةتقي منهم من والقصةة بمكصلهاك  اافسةرين  أوردوا  عصةر دةدر اإلسةالم عل  أيد  ااؤرخني و
ا ك وبني اءسةا ومنهم من قرق بني الصةحي  منها  معلوماته أو تفسةاه من اءخبار اإلسةرائيليةك

وااو ةول  وأما الشةعراث واءدباثك قصعظصهم ينظصون أبيا  شةعرية عن هذه القصةة ويركزون عل  
بدراسة هذه  ليوسةف عليه السالم  باإل اقة إىل بعض الباح ني الذين قامواحب امرأم العزيز ومراودهتا  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%84%D9%8A%D8%AE%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%AB%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%AB%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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ها تطورا  عديدم  رأ  علي ويف العصةر ادديثك  من الناحية اءدبية واالقتصةادية والتربوية القصةة 
  كل هذه التطورا  تدل الدراسةا  ااقارنة إىل أن دةدر  منها مسةرحية ومسةلسةلالترمجة و  منها

ومد  تمثا هذا   كوأمهية هذه القصةة يف عدم نواحي حياهتم  كإىل قن القصةة و إعجاهبم  عل  رغبة الناا
مصةدرها من القرآن خادةة  قبهذه اءسةبابك يسةتقونالنول من اءدب يف بناث منهج تفشا اءدباث   

سةورم يوسةفك ومنهم من ةل  القصةة بالعنادةر اخليالية واءسةا ا باإل ةاقة إىل اءخبار اإلسةرائيلية  
 قلذلكك حنن واجة ماسة إىل تنقي  حمتوياهتا كي يتناسب مع ما أنزله اهلل يف سورم يوسف  
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http://tawaseen.com/?p=3810
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