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فاعمية الخطاب النسوي في األسموب القرآني
ـ .د .يسرى خمؼ حسيف

كمية التربية لمعموـ اإلنسانية – ابف رشد  /قسـ المغة العربية

الممخص:
وقااا
لمتقوت

عبر خطابه وعرضه  -بتنوعاته المختمفة -يؤسس لوساال تببيرياة تققاا بانات التناساا باين
القرآن الكريم ْ
البنااو ولسااموبهش لتمارا مان نوافا د اتت متنوعاة تتبااوم المبياريااة الات ماراوا متباااالد فتتساع الاتلاة تببااا
البنية فيهد لتبطي لمساياا مرببياة لولات تساتقراو الخطاات ومبرفاة اور مؤايىاا

في لسموبهد وتنوع مكونا

عبر تنوعىاا فاي بنياة الةاورلش ن التناوع ياااار الةاور البااومل والاتلاة التقمياياة التاي تبقات تااور فاي رقات
وظيفيا ْ
المببمد لو تبقت روينة الرؤية المفسارل لتتوافاا ماع ال القاة والارو اون لن تقماا فاي فضااو الةاورلد وتتخطات قااوا
الب ااالم الم ااارطش لتة ااطفي لمة ااورل ما اراول طافق ااة ب ااالرؤت والتة ااو ار د ما اراول يم ااترط فيى ااا الق اار والكمم ااة والس ااياا

والمتمقااي مباااد مااا يبب ا لاااة الخطااات القرآن اي تتةاااور فيىااا الب مااا

وا نساااا التركيبيااة المبااال ساامفاد لو المبااال

لفضاو مبرفي لو اتلي مقااد والتي تماي التفكير والتأم المفةا عان الباياا مان المواما
الب ما

التاي مان ماأنىا تنظايم

التواةميةش نىا تقترت لكثر من النفس وانفباتتىا.

لن ياومظ كاوامن الانفس ويبساا تطمباتىاا فاي الخاارود وواو بااورد يقارت
فا سموت بةاورد ولبباااد مان ماأنه ْ
المبنت من القس بما يممكاه مان فاعمياة تثيار مناوا اإلاراط لاات المتمقاي عنااما يتقاو الخطاات القرآناي الات ماارط
مقسااوس لو مسااموع لو متخي ا لو مت ا وا تببااا ل نفتااا عماات ميااااين الق اواس وتااااعياتىا وت ارساامىا فااي التمقااي قااين
نباااو ةااوروا مالمااة لمامااهد فأةااب لااه لثاار بب ا متمقيىااا ينفاات الاات ميااااين التأم ا والتأوياا د ا تتبااالا التراكياات
التببيرية وتتااخ د ف تبب لممماوا ميوا تقاا ع لقىا وروابطىا.
ان وة ا

ممقونة بطاما

تمااط التنوعااا

اتلية وايقاوا

الخطابيااة التااي بس ااتىا النةااو

القرآنيااة فااي سااياماتىا التركيبي اةد والتااي ورا

متباال البوانتد مما ببمىا تظىر ببنية تستاعي لنماطا فنياة وبمالياة فاي التببيار

النةا اي -تقم ااي وتم ااكي  -بقي اام يمكنن ااا م اان ال اااخو ال اات فض اااو الق ااامد ورس اام لبب اااا المخة اايا

ف ااي الخ ااارو

المتنوعاة بتناوع مواياا النظار الاات

عبار التفكياط والتماري والتفسايرد فتظىاار فاعمياة الااتت
والاااخ د وتقميا لفكارواا ْ
ا سموت بتنوعاتهد والت البنياة الماوياة بأنماطىاا ولمساامىاد فاي وةا المخةاية النساوية الفاعماة ببمياع مساتوياتىاد

وم ااا الخط ااات النس ااو ف ااي القا ارآن الكا اريم ات اعا ا م بالبانا ات التما اريفي وتر ي اات باتمت ااااو بى اانش لخةوة ااية تم ااط
المخةية المنتقاالش و ن المخةايا

الفاعماة بميبىاا فاي المبتماع ببما

مقاط عناياة الخاالا سابقانهد وماا اتسام

ةورتىن في ا سموت القرآني بالاومة والروبة والبما والبطاو واإلعبام.

أوالً :الخطاب داللة مرجعية:

قصة نبي اهلل سميماف  مع ممكة سبأ ((بمقيس)) أشار إلييا القرآف الكريـ في سػورة

النمؿ في إحاطة طائر اليدىد بتمؾ المدينة وممكتيا ،قاؿ تعالى(( :وجئتنؾ مػف سػبأ بنبػأ يقػيف))،

وقد بيف اليدىد إف عمى تمؾ المدينة ممكػة تحكميػـ ،وعنػدىا مػف كػؿ شػي  ،وليػا عػرش عظػيـ،
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وأنيـ كانوا يسػجدوف لمشػمس اآلليػة إذ صػدىـ الشػيطاف عػف عبػادة اهلل تعػالى ،فكانػت مػف قػوـ

كافريف.

بأف تأتي صاغرة مسممة هلل رب العالمية  .فخاطبػت قوميػا بيػذا
أرسؿ ليا سميماف ّ 
ِ
ِ
ِ
س ِػـ
اف َوِا َّن ُ
سػمَ ْي َم َ
المأل إِني أُْلق َي إِلَ َّي كتَ ٌ
ػو ِب ْ
الشأف ،في قولو تعالى :قَالَ ْت َيا أَي َ
يـ*إِ َّن ُو م ْػف ُ
ُّيا َ
اب َك ِر ٌ
الر ِح ِيـ[ النمؿ ]ٖٓ -ٕٜ /فقد طمبت الممكػة مػف قوميػا الىتػوى والمشػورة فػي ذلػؾ
الر ْح َم ِف َّ
المَّ ِو َّ
األمر ،وىي مشورة ومحاورة حسنة ودليػؿ عمػى صػحة االسػتعانة بػاآل ار (ٔ)،قػاؿ اهلل تعػالى لنبيػو

محمػػد (( :وشػػاورىـ فػػي األمػػر)) [آؿ عم ػراف  ،]ٜٔ٘/كمػػا مػػدح اهلل تعػػالى الىبػػل بقولػػو:

ػورى َب ْي ػ َن ُي ْـ[ الشػػورى .]ٖٛ /وتمػػؾ المشػػورة قديمػػة ،وبخاصػػة فػػي الحػػروب لتختبػػر
َ وأ َْمػ ُػرُى ْـ ُ
شػ َ
ػت َيػا
عزميـ عمى مقاومة عػدوىـ ،وحػزميـ فيمػا يقػيـ أمػرىـ ،وامبػائيـ عمػى الطاعػة ليػا :قَالَ ْ
نت قَ ِ
ػي ُد ِ
وف[ النمػؿ . ]ٖٕ /وقػد سػمّـ قوميػا
اط َعػ ًة أ َْمػ ارً َحتَّػى تَ ْ
المأل أَفْتُوِني ِفي أ َْم ِري َما ُك ُ
شَ
أَي َ
ُّيا َ
وض إلييػا فػي القتػاؿ
األمر إلػى نظرىػا مػع مػا اظيػروا ليػا مػف القػوة والبػأس والشػدة ،فػاألمر مىّػ ٌ
بالصمح صالحنا ،واف أمرت بالقتاؿ قاتمنا.
مرت
ّ
وتركو ،إف أَ ْ
شعرت بمقيس بخطورة االمر وصعوبتو ،واف أبدى قوميا ليا البأس والعػزـ والقػوة ،فقالػت
وىا وجعمُوا أ ِ
ػوف[ النمػؿ/
ليـ :قَالَ ْت إِ َّف ا ْل ُممُ َ
َع َّػزةَ أ ْ
َىِم َيػا أ َِذلَّػ ًة َو َكػ َذلِ َؾ َي ْى َعمُ َ
ْس ُد َ َ َ َ
وؾ إِ َذا َد َخمُوا قَ ْرَي ًة أَف َ
ٖٗ] اخبرتيـ بىعػؿ الممػوؾ بػالقرى التػي يتغمبػوف عمييػا وعاقبػة الحػرب فػي أذالؿ اعزتيػا واىانػة
أشرافيا ،وقير أبنائيػا واسػتعباد أحرارىػا(ٕ) .وتنػاىى الخبػر منيػا الممػوؾ فقػاؿ اهلل تعػالى َ و َكػ َذلِ َؾ
ػوف ، فيػػو تصػػديؽ مػػف اهلل سػػبحانو لتحػػذيرىا مسػػير سػػميماف  ،وأمتػػو إلػػييـ ودخولػػو
َي ْى َعمُػ َ
بلدىػػـ وتخريبيػػا ،عنػػوة ،فػػذكرت ليػػـ سػػو العاقبػػة ،وقػػد مالػػت إلػػى المصػػالحة ،ورتبػػت الج ػواب

لممعنى الذي أرادتو.

والخطاب يحيمنا إلى مرجعية دخوؿ المموؾ القرى ليسد فجوات في المعنػى القصػدي الػذي

كاف ممؤه قد بقي معمقاً إلى حيف قولػو(( :أفسػدوىا وجعمػوا أعػزة أىميػا أذلػة وكػذلؾ يىعمػوف)) ،إذ
تشكؿ بو امتداداً منطقياً لمطمع الخطاب حيث كاف دخوؿ المموؾ مقترناً بافساد البلد ،وجعؿ أعزة
وف)) مف أف ذلػؾ الكػلـ
((و َك َذلِ َؾ َي ْى َعمُ َ
أىميا أذلة .وقد ترؾ ىذا فبا يكشؼ عنو السياؽ بعبارةَ :
متصؿ بعبو ببعض ،وىو تصديؽ مف اهلل سبحانو لقوليا وتأكيد لممعنى الذي أرادتو .أو َّأنو مف

أمتو بذلؾ ومخب ارً بو .
منبي محمد  و ّ
قوؿ اهلل  معرفاً ل ّ
وفػػي بػػو ذلػػؾ يتبػػح ظػػلؿ المعنػػى المبيػػت ليػػذا الخطػػاب ومغػزاه مػػف مرجعيػػة الداللػػة
والوظيىػػة فػػي تحقػػؽ اإليحػػا إلػػى الىكػػرة مػػف أف الممػػوؾ إذا دخم ػوا قريػػة مػػف القػػرى عنػػوة كػػاف

اإلفسػػاد ،وكانػػت الذلػػة تسػػتغرؽ الحػػدث الػػذي بػػدأ الخطػػاب بػػو فػػي امتػػداد الطغيػػاف فػػي الىبػػا
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الزماني والكشؼ عف معطيات المعنى المؤدي إلػى عاقبػة الحػروب باظيػار رأييػا مجيبػة ليػـ عػف
وف فجممة ((يىعموف)) مسػتأنىة فػي حيػز القػوؿ،
التعريض بالقتاؿ ،في قولو تعالى َ و َك َذلِ َؾ َي ْى َعمُ َ
والمعنى :يىعموف فعلً مثؿ ذلؾ الىعؿ (ٖ).
فيي عادة مستمرة ثابتة ال تتغير؛ و َّ
ألنيا كانت في بيت الممػؾ ،فسػمعت نحػو ذلػؾ ورأت،

والخطاب فوؽ ىذا في مستيمو يعطي الحديث عف مغبة الحرب ،وآثارىا وعواقبيا المخيىة.

نظػػرت بمقػػيس فػػي أف ترسػػؿ لمنبػػي سػػميماف  ىديػػة نىيسػػو تصػػانعو بيػػا عػػف ممكيػػا،

رد؛ وا ّنما فعمت ذلؾ َّ
ألنيا عرفت عػادة
فناظرة ما يكوف منو حتّى أعمؿ عمى حسب ذلؾ بقبوؿ أو ّ
ردىػا وقػاؿ لموافػد:
المموؾ في حسف موقع اليدايا عنػدىـ .فممػا وصػمت اليديػة إلػى سػميماف ّ 

يتبػيف ليػا
ارجع إلييـ باليدية فقالت بمقيس حينئذ ىػو نبػي ومػا لنػا بػو طاقػة .وكػاف غربػيا أف ّ
نبي فأف قبؿ اليدية تبيف أنو ممؾ وعنػدىا مػا يربػيو وأف ردىػا تبػيف إنػو نبػي،
بذلؾ أنو ممؾ أو ّ
فشخصت إليو وخرجت تبتغػي سػميماف ،فممػا عمػـ بمسػيرىا إليػو مػف أرض الػيمف ،قػاؿ لجمسػائو:

((يا أييا المأل أيكـ يأتيني يعرشػيا)) قبػؿ أف يػأتوني صػاغريف مسػمميف؛ وانمػا أراد سػميماف 
أف يتبيف ىذه المعجزة وداللة نبوتو عندىا فتعمـ بمقيس أنو نبي فتسمـ.

فكػػاف عػػرش بمقػػيس واحبػػاره دلػػيلً عمػػى صػػدقو ونبوتػػو؛ ألنػػو تركتػػو فػػي دارىػػا وأوثقتػػو

ووكمت بو ثقات قوميا يحرسونو ويحىظونو .وعند وصوؿ العرش جعؿ جف سميماف المسخريف لو

عرش بمقيس متنك ارً متغي ارً عف ىيئتو وشكمو (ٗ).

ػوف ِم ْػف
قاؿ تعالى عمى لساف سميماف  :قَ َ
اؿ َنك ُػروا لَ َيػا َع ْر َ
ػيا َننظُ ْػر أَتَ ْيتَ ِػدي أ َْـ تَ ُك ُ
شَ
ػو ُىػ َػو َوأُوِتي َنػػا ا ْل ِع ْمػ َػـ ِمػ ْػف قَ ْبمِ َي ػا َو ُك َّنػػا
َى َك ػ َذا َع ْر ُ
شػ ِػؾ قَالَػ ْ
وف* َفمَ َّما َجػػا َ ْت ِقيػ َػؿ أ َ
ػت َكأ ََّنػ ُ
يف ال َي ْيتَػ ُػد َ
الَّػ ِػذ َ
يف ِ
وف المَّ ِو إِ َّنيا َكا َن ْت ِم ْػف قَػوٍـ َك ِ
َّىا َما َكا َن ْت تَ ْع ُب ُد ِم ْف ُد ِ
الص ْػر َح
يػؿ لَ َيػا ْاد ُخمِػي َّ
*ق َ
صد َ
اف ِر َ
سمِ ِم َ
ْ
ُم ْ
َ
*و َ
يف َ
ص ْػر ٌح ُم َم َّػرٌد ِم ْػف قَ َػو ِ
ػت
ػت َرب إِنػي َ
ساقَ ْي َيا قَ َ
َفمَ َّما َأرَتْ ُو َح ِس َبتْ ُو لُ َّج ًة َو َك َ
ير قَالَ ْ
ظمَ ْم ُ
ػاؿ إِ َّن ُ
ػو َ
شىَ ْت َع ْف َ
ار َ
ِ
يف[ النمػػؿ .]ٗٗ -ٗٔ /وكػػاف الس ػؤاؿ :أمثػػؿ ىػػذا
َس ػمَ ْم ُ
اف لِمَّػ ِػو َرب ا ْل َع ػالَ ِم َ
س ػمَ ْي َم َ
ت َمػ َ
َن ْىسػػي َوأ ْ
ػع ُ
عرشؾ ،ولـ يقؿ :أىذا عرشؾ؛ لئل يكوف تمقيناً ،فقالت(( :كأنو ىو ،ولػـ تقػؿ :ىػو ىػو ،وال لػيس
ىػػو ،وذلػػؾ مػػف رجاحػػة عقميػػا ،إذ لػػـ تقطػػع فػػي المحتمػػؿ ،وقػػد أصػػابت فػػي جوابيػػا ،وىػػي عاقمػػة
مدركة عممت قدرة اهلل تعالى وصحة النبوة ،وقد صدىا إبميس عف التقدـ إلى اإلسلـ واالنقياد هلل

تعالى ونشوؤىا بيف ظيراني الكىرة الجاحديف العابديف لمشمس (٘).

وزيػػادة عمػػى ذلػػؾ أراد سػػميماف  أف يوبػػع سػػيريرىا فػػي الصػػرح المبنػػي مػػف الزجػػاج

كثيػرً ،فػارادت
ا
وجعؿ تحت الصرح الما  ،فمما حبرت بمقيس إلى الصرح رأت ما فيو حسػبتو مػا
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أف تخػػوض فيػػو ،فشػػمرت ثيابيػػا وكشػػىت عػػف سػػاقييا ،قػػاؿ سػػميماف (( إنػػو صػػرح ممػػرد مػػف
قوارير ،فقالت بمقيس :ربي إني ظممت نىسي وأسممت لرب العزة والجبروت)) .

وتطالعنا في سورة (آؿ عمراف) قصة مريـ مػف إف الملئكػة بشػرت مػريـ بالولػد الصػالح،

حػيف بشػرتيا باصػطىا اهلل إياىػػا وتطييػره ليػا ،وامرتيػا بعبادتػػو ودواـ شػكره ،واردؼ قصػة مػػريـ

قصػػة عيسػػى  إذ بشػػرىا سػػبحانو بكممػػة منػػو اسػػمو المسػػيح عيسػػى ابػػف مػػريـ ،وجػػا بقصػػة

زكريا بينيا اعتراباً تقري ارً لقصػة مػريـ وتنبييػاً إلػى َّأنػو وحػده كػاؼ فػي الداللػة عمػى صػدؽ مػف
ِ
أنػػزؿ عميػػو .قػػاؿ تعػػالى :إِ ْذ قَالَػ ْت ا ْلم ِ
ػيح
ػو ُي َبشػ ُػرِؾ ِب َكمِ َمػ ٍػة ِم ْنػ ُ
لئ َكػ ُة َيػػا َمػ ْػرَي ُـ إِ َّف المَّػ َ
اسػ ُػم ُو ا ْل َمسػ ُ
ػو ْ
َ
ػف مػػريـ و ِجييػاً ِفػػي الػ ُّػد ْنيا و ِ
ِ
*وُي َكمـ َّ
ػاس ِفػػي ا ْل َم ْيػ ِػد َو َك ْيػلً َو ِمػ ْػف
اآلخػ َػرِة َو ِمػ ْػف ا ْل ُمقَػ َّػرِب َ
النػ َ
َ َ
يسػػى ْابػ ُ َ ْ َ َ َ
ع َ
يف َ ُ
يف*قَالَ ْت رب أََّنى ي ُك ُ ِ
بى
َّ
شٌر قَ َ
ؽ َما َي َ
س ِني َب َ
اؿ َك َذِل ِؾ المَّ ُو َي ْخمُ ُ
الصالِ ِح َ
شا ُ إِ َذا قَ َ
َ
سْ
وف لي َولَ ٌد َولَ ْـ َي ْم َ
َ
ػوف[ آؿ عمػراف .]ٗٚ -ٗ٘ /والكممػة مػف اهلل سػبحانو أراد بيػا كممػة
أ َْم ارً فَِا َّن َما َيقُو ُؿ لَ ُو ُك ْف فَ َي ُك ُ
التكويف المعبر عنيا ،كف فيكوف))( ،)ٙوقد خص المسيح باطلؽ الكممة عميو وا ْف كاف ك ّؿ شػي
قد خمؽ بكممة التكويف ،فيو ابف مريـ مع كوف الخطاب ليا إشارة إلى َّأنػو ينسػب إلييػا ،إذ لػيس

أب .وقػػد أعممػػت مػػريـ بنسػػبتو إلييػػا أنػػو يولػػد مػػف غيػػر أب ،فػػل ينسػػب إالّ إلػػى أمػو ،وبػػذلؾ
لػػو ٌ
فبمت واصطىي ْت عمى نسا العالميف ،فيو المسيح عيسى بف مػريـ ،وتمػؾ ثلثػة أشػيا  :االسػـ
لممسمى علمة يعرؼ بيا ويتميز مف غيره ،فيػو
منيا عيسى والمسيح لقب واالبف صىة ،واالسـ
ّ
الذي يعرؼ بو ويتميز ممف سواه مجموع ىذه الثلثة (.)ٚ

وجا السؤاؿ التعجبي لمريـ في كيىية تكويف ىػذا الولػد :أمػف قبػؿ زوج فػي المسػتقبؿ أـ
شػا ُ[ آؿ عمػراف/
ؽ َما َي َ
يخمقو اهلل ابتدا ؟ فروي أف جبرئيؿ  حيث قاؿ لياَ  :ك َذلِ ِؾ المَّ ُو َي ْخمُ ُ
رب َّ
بػى أ َْمػ ارً،
 ]ٗٚوقاؿ ُّ
اؿ َك َذلِ َؾ قَ َ
العزِة :قَ َ
اؿ َرب َ
ُّؾ ُى َو َعمَ َّي َىي ٌف[ مريـ ]ٕٔ /وقولػو :إِ َذا قَ َ
أراد أف يخمؽ خمقا ويبع ما أراد مػف بشػر أو غيػر بشػر ،فكػاف مثػؿ ىػذا الخمػؽ العجيػب البػديع،
وىو خمؽ الولد بغير أب (.)ٛ

عبػ َر فػي قصػة زكريػا بػػ( :يىعػؿ) وفػي
والختلؼ القصتيف قصة مػريـ وزكريػا فػي الغرابػة ّ
قصة مريـ بػ(يخمؽ) ،إذ العادة قد جرت بأف الىعؿ يستعمؿ كثي ارً في كؿ ما يحػدث عمػى النػواميس

المعروفة واألسباب الكونية المألوفة ،والخمؽ يقاؿ فيما فيو إبداع وانشا  ،ولو بغير ما يعرؼ مػف
األسػػباب ،فيقػػاؿ :خمػػؽ اهلل السػػموات واألرض ،وال يقػػاؿ :فعػػؿ اهلل السػػموات واألرض .وايجػػاد نبػػي
اهلل ((يحيى)) بيف زوجيف كايجاد سػائر النػاس ،فعبػر عنػو بالىعػؿ ،واف كػاف فيػو آيػة لزكريػا مػف
جية أف ىذيف الزوجيف ال يولد لمثميما في العادة،
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أما إيجػاد عيسػى  فيػو عمػى غيػر المعيػود فػي التوالػد ،بػؿ بمحػض القػدرة ،فػالتعبير

عنو بالخمؽ أليؽ باإلنشا في قولو كف فيكوف ((مف غير ريث وال إبطا  ،وىذا تمثيؿ لكماؿ قدرة

اهلل سبحانو ونىوذ مشيئتو ،وتصوير سرعة حصوؿ ما يريد بأمر التكويف.

والمغزى الداللي ليذا الخطاب القرآني يتمثؿ في طرح مريـ ابنة عمراف سؤاالً صػريحاً فػي

كيىيةىذا الولد ،ولـ يمسيا وبجامعيا بشر ( .)ٜوتوكيد السؤاؿ لجبريػؿ فػي قولػو( :رب أنػى يكػوف

لػػي ولػػد) وقوليػػا( :ولػػـ يمسس ػني بشػػر) ،وفػػي زحمػػة ىػػذا االسػػتىياـ التعجبػػي المؤكػػد وابتغػػا

التخىيؼ مف ذلؾ األمر ،يمجأ األسموب القرآنػي إلػى خمػؽ اإليقػاع السػريع ودفػع الشػعور بػالخوؼ
إلػػى قطػػع جممػػة الخطػػاب ،والتحػػوؿ إلػػى المخاطبػػة المباشػػرة فػػي قولػػو( :قػػاؿ كػػذلؾ اهلل يخمػػؽ مػػا
يشػػا ) فتبػػدأ بنيػػة الخطػػاب باالنىتػػاح التػػدريجي عمػػى أفػػؽ يرتسػػـ عبػػره أمػػؿ جديػػد حػػيف تتعطػػؼ

سيرورة الخطاب بالتحوؿ مف الخبوع لمخوؼ إلػى حيػث أصػبح محكومػاً برؤيػا مسػتقبمية واعػدة،
يػػتـ ذلػػؾ عػػف طريػػؽ قولػػو تعػػالى :إذا قبػػى أم ػ ارً والقبػػا  -ىنػػا -اإلرادة المسػػبوقة بػػالظرؼ

الزماني االستقبالي (إذا) ،المتبوع بسرعة اإلنشا والتكويف الحاصؿ فيػو المعجػزة اإللييػة ((فانمػا

يقوؿ لو كف فيكوف)) ،إشارة إلى أنو تعالى كما يقدر أف يخمؽ األشيا مدرجاً بأسباب ومواد يقدر

أف يخمقيا دفعة مف غير ذلؾ.

واالستىياـ الذي جا ت بو مريـ  لػـ يكػف اسػتبعاداً واسػتنكا ارً ،بػؿ ىػو اسػتىياـ خػرج

لمتعظػػيـ لقػػدرة اهلل سػػبحانو؛ ألف فػػي طبػػع البشػػر التعجػػب ممػػا يخػػرج عػػف المعتػػاد لػػتعمـ إف اهلل

يرزقيا الولد وىي عمى حالتيا لـ يمسيا بشر ،أو أف يقر ليا زوجػاً ثػـ يرزقيػا الولػد عمػى مجػرى

العادة ،فاهلل سبحانو إذا قدر أم ارً قاؿ لو (( ُكػ ْف فيكػوف)) مػراد اهلل فػي كػؿ شػي أراد حصػولو مػف
غير ميمة وال معاناة وال تكمّؼ سبب واسػتعممت لىظػة األمػر فيمػا لػيس بػأمر – ىنػا -ليػدؿ بػذلؾ
عمى أف فعمو بمنزلة فعؿ المأمور في أنو ال كمىة فيو عمى األمر (ٓٔ).

وتػػأتي بشػػارة إب ػراىيـ  وزوجتػػو باسػػحؽ فػػي الخطػػاب القرآن ػي عمػػى لسػػاف سػػارة بنػػت

ىاراف زوج إبراىيـ  وابنة عمو لما بشرت باسحؽ أنيا تمده ،وقد تعجبت مما قيؿ ليا في ىذه

الوالدة ،إذ كانت قد بمغػت السػف التػي ال يمػد مػف كػاف قػد بمغيػا مػف الرجػاؿ والنسػا  ،قالػت(( :يػا

ويمتي))(ٔٔ) .وىي كممة تقوليا العرب عند التعجب مف الشي واالستنكار لو .قاؿ اهلل تعالى عمػى
يف ِم ْػف
لسانيا :قَالَ ْت َيا َوْيمَتَا أَأَلِ ُد َوأََنا َع ُج ٌ
ش ْيخاً إِ َّف َى َذا لَ َ
وز َو َى َذا َب ْعمِي َ
يب*قَالُوا أَتَ ْع َج ِب َ
ش ْي ٌ َع ِج ٌ
أ َْمػ ِػر المَّػ ِػو[ ىػػود ،]ٖٚ -ٕٚ /فالشػػي عجيػػب أف يكػػوف الولػػد مػػف ىػػرميف ،وىػػو اسػػتعجاب مػػف
حيػػث العػػادة مػػف دوف القػػدرة (ٕٔ) .فيػػذا زوجػػي وبعمػػي القػػائـ بػػأمري ترونػػو شػػيخا كبي ػ ارً وال يولػػد
لمثمو ،فكيؼ يولد ليرميف مثمي ومثؿ زوجي في العادة؛ لذلؾ قػاؿ ليػا ربيػا رب العػزة عػف طريػؽ
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ِ ِ
شػ َػرى[ ىػود ،]ٜٙ /فبػحكت سػػرو ارً بػزواؿ الخيىػػة ،أو
يـ ِبا ْل ُب ْ
ملئكتػو َ ولَ َّمػا َجػػا َ ْت ُر ُ
سػمُ َنا إ ْب َػراى َ
كاف ذلؾ بيلؾ أىؿ الخبائث قػوـ لػوط ،وتقريػب عػذابيـ ،ثػـ خصػت سػارة بالبشػارة باسػحؽ ،ألف

النسا أعظـ سرو ارً بالولد مػف الرجػاؿ؛ وألنػو لػـ يكػف ليػا ولػد  .وقػد أراد اهلل سػبحانو تخصػيص
يف ِم ْف أ َْم ِر المَّ ِػو َر ْح َمػ ُة المَّ ِػو
إبراىيـ وأىمو بمزيد مف النعـ والكرامات ،فقالت ليا الملئكة  :أَتَ ْع َج ِب َ
َى َؿ ا ْل َب ْي ِت  منكريف عمييا ،فاف خوارؽ العادات باعتبػار أىػؿ بيػت النبػوة وميػبط
َوَب َرَكاتُ ُو َعمَ ْي ُك ْـ أ ْ

المعجزات ،وتخصيصيـ بمزيد مف النعـ والكرامات ليس ببدع وال حقيؽ بأف يستغربو عاقؿ ،فبلً
عمف نشأت وشػابت فػي ملحظػة اآليػات ،وقػد جػا نصػب ((أىػؿ البيػت)) عمػى المػدح او النػدا

لقصد التخصيص (ٖٔ) ،كما نصب ((شيخاً)) عمػى الحػاؿ ،والعامػؿ معنػى اإلشػارة التػي دلػت عميػو
((ذا)) أو معنى التنبيو الذي دؿ عميو ((ىذا)).

وجا في سىر التكويف أف إبراىيـ  كاف عمره يومئذ مئة سنة واف زوجػو سػارة كانػت

ابنة تسعيف سػنة ،ومثميػا ال يمػد ،بػؿ الغالػب أف ينقطػع حػيض المػرأة فػي سػف الخمسػيف ،فيبطػؿ

استعدادىا لمحمؿ والوالدة ،عمى إنيا كانت عقيماً وقوليا لمرسؿ حيف بشروىا باسحؽ :كنت شػابة
وكاف إبراىيـ شاباً ،فمـ احمؿ فحيف كبرت وكبر ((أألد))

(ٗٔ)

فقاؿ ليا الرسػؿ :تعجبػيف مػف ذلػؾ يػا

سارة ،فاف اهلل قد صػنع بكػـ مػا ىػو اعظػـ مػف ذلػؾ ،أف اهلل قػد جعػؿ رحمتػو وبركاتػو عمػيكـ أىػؿ

البيت أنو حميد مجيد ،فرحمة اهلل متكاثرة عميكـ ،وبركاتو متوالية متعاقبة ،وىي النبوة والمعجزات
القاىرة ،إذ نجى اهلل سػبحانو إبػراىيـ مػف نػار قومػو الظػالميف ،وآواه إلػى األرض التػي بػارؾ فييػا

لمعالميف ،قالوا ليا :ال ينبغي لؾ أف تعجبي مف شي يصدر عف أمر اهلل سػبحانو الػذي ال يعجػزه

شػػي  ،وىػػو الخػػالؽ لمسػػنف ،والوابػػع لنظػػاـ األسػػباب ،فكيػػؼ يميػػؽ بػػو التعجػػب ،وقػػد أكػػدوا ذلػػؾ
بقوليـ ((إنو حميد مجيد)).

فاذا كاف مف المعموـ إنو تعالى قادر عمى الكؿ وانو حميد مجيد ،فكيؼ يبقى ىذا التعجػب

في نىس األمر نىسػو ،والشػؾ فػي أنيػا تعجبػت بػالنظر إلػى أحػواؿ العػادة ال ألجػؿ إنيػا اسػتنكرت

قدرة اهلل سبحانو وتعالى عمى ذلؾ .فثبت أف المقصود مف ذكر ىذه الكممات إزالة التعجب (٘ٔ).

كاف مػف و ار ىػذا الخطػاب وتمػؾ المحػاورة مػا يسػجؿ رد فعػؿ حاسػـ لحػدث ((والدة امػرأة

عجػػوز)) ،انتيػػت بػػو مشػػيئة اهلل سػػبحانو ،بػػأف الىكػػرة ((الن ػواة)) التػػي يعالجيػػا فعػػؿ السػػرد فػػي

األسموب القرآني ((أألد وأنا عجوز)) واإلشػارة إلػى كبػر زوجيػا ((وىػذا بعمػي شػيخاً)) ،ىػذه الىكػرة
تبمغ غايتيا في النص المعجز ،وما بقي مػف الػنص والتعجػب مػف عجبيػا ،ال يتعػدى حػدود كونػو

تعميقا عمى ما سيجري ،واذا كاف فعؿ السرد جارياً عمى وفؽ منحى :الداخؿ ػػػػػ الخارج ((أألد وانػا
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عجوز)) ،فاف الىعؿ نىسو يجري ىنا باتجاه آخر ،يبدأ مف :الخارج ػػػػ الػداخؿ ،ومػا يكػوف ىػذا إال
بمراعاة بشارة اهلل سبحانو النبي إبراىيـ  وتبع ذلؾ بشارة زوجو سارة بالوالدة.

ثانياً :الخطاب داللة رمزية:

إف مف بديع األسموب القرآني ما يجي في الييئات التي تقػع عمييػا الحركػة؛ ليكػوف مػف

شأف ىذه الييئة أف توسع دائرة الخياؿ الستقطاب المعاني البعيدة والخافية عف الذىف ،وتقدـ لنػا

الصورة الكاشىة عف المشاعر الكامنة في النىس ،وتبع المتمقػي أمػاـ الحػدث الػذي يكشػؼ عػف

ىويػػة الشخصػػية َع ْبػ َػر رصػػد السػػموؾ ،وتتبػػع دالالتػػو الرمزيػػة واإليحائيػػة فػػي قصػػة موسػػى 
((والمرأتيف المتيف سقى موسى ليما ،وما كاف بعد ىذا مف تتابع األحداث في قولػو تعػالىَ  :ولَ َّمػا
ِ
ُم ًة ِم ْف َّ
الن ِ
ود ِ
اؿ َما َخ ْط ُب ُك َما
َو َرَد َما َ َم ْد َي َف َو َج َد َعمَ ْي ِو أ َّ
اف قَ َ
ام َرأتَ ْي ِف تَ ُذ َ
سقُ َ
اس َي ْ
وف َو َو َج َد م ْف ُدوِن ِي ْـ ْ
قَالَتَا ال َن ِ
ػاؿ َرب إِنػي
سقَى لَ ُي َما ثُ َّـ تََولَّى إِلَى الظػؿ فَقَ َ
ص ِد َر الر َعا ُ َوأ َُبوَنا َ
سقي َحتَّى ُي ْ
ْ
ير* فَ َ
ش ْي ٌخ َك ِب ٌ
ِ
ِ
َنزْل َ ِ ِ
وؾ لِ َي ْج ِزَيػ َؾ
لِ َما أ َ
اس ِت ْح َيا ٍ قَالَ ْت إِ َّف أَِبي َي ْػد ُع َ
ير*فَ َجا َتْ ُو إِ ْح َد ُ
اى َما تَ ْمشي َعمَى ْ
ت إلَ َّي م ْف َخ ْي ٍر فَق ٌ
ِ
ػت
ت لَ َنا َفمَ َّما َجا َهُ َوقَ َّ
اؿ ال تَ َخ ْ
ص قَ َ
يف*قَالَ ْ
ػؼ َن َج ْػو َ
سقَ ْي َ
ت ِم ْػف ا ْلقَ ْػوِـ الظَّالِ ِم َ
أْ
ص َ
ص َعمَ ْيو ا ْلقَ َ
َج َر َما َ
ي األ ِ
ِ
استَأ ِ
يف[ القصص. ]ٕٙ -ٕٖ /
ت ا ْلقَ ِو ُّ
إِ ْح َد ُ
ْج ْر َ
َم ُ
استَأ َ
ْج ْرهُ إِ َّف َخ ْي َر َم ْف ْ
اى َما َيا أ ََبت ْ
فالمشيد بداية في االستىياـ الحاصؿ في قولو ((ما خطبكما)) وشأنكما ترعياف الغنـ مػع

الرجاؿ وما بالكما ال تسقياف ،وكاف استعماؿ السؤاؿ بالخطب ،إنما ىو في مصاب أو مبطيد أو

مػػف يشػػىؽ عميػػو ،فأخبرنػػاه بخبرىمػػا وأف أباىمػػا شػػيخ كبيػػر ال يسػػتطيع لبػػعىو أف يباشػػر أمػػر

غنمو ،وانيما لبعىيما وقمة طاقتيما ال تقدراف عمى مزاحمة االقويػا  ،وأف عادتيمػا التػأني حتػى
يصدر الناس عف الما ويخمى المكاف؛ وحينئذ ترداف (.)ٔٙ

فكػاف السػؤاؿ عػػف سػػبب الػػذود وكػػاف الجػواب ،بػػعىيما مػػف ناحيػػة ،وأف أباىمػػا شػػيخ قػػد

أبعىو الكبر فل يصمح لمقياـ بػو مػف ناحيػة أخػرى ،ومػا لنػا رجػؿ يقػوـ بػذلؾ فشػمر موسػى 

عف ساعديو فأغاثيما وكىاىما أمر السقي رغبة في الخير والعمؿ الصالح عمى ما بػو مػف نصػب
وعنػػا  .وقػػد تػػرؾ االسػػموب القرآن ػي المىعػػوؿ ،فيػػو غيػػر مػػذكور فػػي قولػػو (يسػػقوف) و(تػػذوداف)

و(نسقي) ؛ ألف المقصود فيو السقي ال المسقي (.)ٔٚ

وجسد األسموب حركة المشي بوصػىو كاشػىاً عػف الشػعور النىسػي لشخصػية المػرأة التػي

استجاب ليا موسى ؛ لتكوف تمؾ (المشية) عمػى اسػتحيا  ،والحيػا غالبػاً مػا يػرتبط مىيومػو
بالنسا  ،والتعبير يصور ىذا المعنى في شخصيات القصص مغمىة بمعاني العىة والسمو الخمقػي
واالتزاف النىسي ،وىي صورة مرسومة لتخاطب العيف ،صورة آنية مائمة بكؿ أبعادىا ،وكأننػا نػرى

المرأة تسير متجية نحو اليدؼ ((حيث تمركز موسى  ))لتبع المتمقػي أمػاـ الحػدث لمكشػؼ
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عف ىوية المرأة َع ْب َر رصد السموؾ وتتبع داللتو الرمزية واإليحائية ،والكشؼ عػف الكيػاف النىسػي
ليذه الشخصػية الحييػة المتخىػرة التػي سػترت وجييػا بثوبيػا .والحيػا  :ىػو انقبػاض الػنىس عػف

القبائح وتركيا ( .)ٔٛويدؿ رمزية المشػيد عمػى وصػؼ الخػواطر النىسػية والنوايػا الطيبػة؛ ليتحػوؿ
ىذه الوصؼ إلى مدلوؿ داخمي يممح بما تبػمره ىػذه المػرأة مػف أدب رفيػع ،إذ انتقػؿ الحيػا مػف

كونو مىيوماً وجدانياً إلى مىيوـ مادي ((طريؽ)) تمشي فوقو بػدؿ االرض ،باالفػادة مػف توظيػؼ
حرؼ الجر ((عمى)) لمداللة عمى ((االستعل )) مبالغة فػي الوصػؼ؛ ألنػو يريػد(( :أنيػا مسػتحية

في مشيتيا ،أي غير متبخترة وال متثنية وال مظيرة لزينة))(.)ٜٔ

فالحيػػا مركػػب فييػػا مػػتمكف منيػػا؛ ولػػذلؾ قػػاؿ ((تمشػػي))؛ لقصػػدية الحالػػة الكاممػػة فػػي

الوصػػػؼ ،واال فالىعػػػؿ ((جػػػا )) بطبيعتػػػو يػػػدؿ عمػػػى المشػػػي .والملحػػػظ إف المشػػػيد يعػػػوؿ عمػػػى
المصػػدر فػػي البيػػاف  ،وقػػد جػػا عمػػى بنيػػة ((المزيػػد)) الػػذي ىػػو أبمػػغ فػػي داللتػػو مػػف المصػػدر

األصمي؛ ألنو داؿ عمى الزيادة والتحوؿ (ٕٓ).

منكػرً؛ ليكػوف أبمػغ
ا
أف المصدر يصػؼ حالػة مرتبطػة بالػذات ،كػاف األنسػب أف يػأتي
وبما ّ
في تداعي المعاني ،ولما كاف الحيا قد نزؿ منيا ىذه المنزلة فاألنسب في األسموب القرآني أف

يأتي بػ ((جا )) بدؿ ((أتى)) أو ((أقبؿ))؛ ألف التعبير القرآني يىػرؽ بػيف االحػداث وطبيعتيػا مػف

حيث حتمية وقوعيا ،وما سيقع ،وبيف المعاني المرتبطة بالحدث(( :فاف بعبيا أثقؿ مػف بعػض،

فاستعمؿ لما ىو أثقؿ ((جا )) ،ولما ىو أخؼ ((أتى)) ))

(ٕٔ)

.

وفػػي المشػػيد مػػوطف حػػذؼ ،والمحػػذوؼ جمػػؿ عػ ّػدة والمعنػػى المقػػدر فيػػو(( :فػػذىبتا إلػػى
أبييما ،وقصتا عميو ما كاف مف امػر موسػى ،فػأمر احػداىف أف تػدعوه لػو))(ٕٕ) وتتكشػؼ عظمػة

المعاناة التي كانت تعانييا تمؾ المرأة في مجيئيا لرجؿ تكممو وىي ال تعرفو .وجسد مجي المػرأة

لموسى  بقوليا  :أف أبػي بػدعوؾ ليجزيػؾ ويكافئػؾ اجػر مػا سػقيت لنػا معممػو بمػا ألبييػا مػف
الرغبة إلى لقائو ،وليس لمطمػب الشخصػي ومجػي موسػى كػاف نػزوال لرغبػة أبييػا الػذي تشػوؽ

لرؤيتو ومكافأتو وليتبرؾ برؤية الشيخ ويستظير بمعرفتو ال طمعاً في األجر.

ويقدـ األسموب القرآني دقػة تعبيريػة فػي داللػة ((الجػ از واألجػر)) ،فمػيس األ ّوؿ كالثػاني،
فػػالج از ىػػو لمكافػػأة عمػػى العمػػؿ حسػػناً كػػاف أو سػػيئاً ،واألجػػر ىػػو ((ج ػ از العمػػؿ))(ٖٕ) .والقيمػػة
ماديػػة كانػػت أو معنويػػة أو ىػػو الػػثمف والعػػوض؛ ألف االجػػر ال يسػتحؽ إال بعػػد العمػػؿ .فممػػا جػػا

موسى  إلى أبييا وقص عميو القصػص قػاؿ لػو :ال تخػؼ يػا موسػى ،لقػد نجػوت مػف فرعػوف

وقومو الظالميف.
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ووظؼ القرآف الكريـ االلىاظ في مشاىده ليجعؿ منيا مولدا لممعاني َع ْب َر اشتقاؽ االلىػاظ
السػػياقية مػػف مجاورىػػا فػػي قولػػو ((وقػػص عميػػو القصػػص)) ،إذ يرسػػـ جػػو الشػػعور بالطمأنينػػة

والسكوف النىسي لموسى ،وىي داللة رمزية صارت مغذية لمسياؽ العاـ فػي الجنػاس ومػا ُيشػريو
مف معنى مرتبط بالشخصية التي تعد إشػارة دالليػة تجسػد المعنػى النىسػي ،وبػث المعانػاة بشػي

مف البوح عف مكنونات الذات الداخمية التي تجمعت نتيجة األحػداث التػي توالػت عمػى ((موسػى))

مسبقاً .وقد جرى المثؿ في قوؿ المرأة التي استدعتو :يا أبػت اسػتأجره لرعػي الغػنـ ،إف خيػر مػف
استأجرت القوي األميف ،تعبيػر شػائع يجػري مجػرى المثػؿ عمػى إنػو حقيػؽ باالسػتئجار ،ولممبالغػة

امرؤ مجرب معروؼ .فقوتو
فيو جعؿ ((خير)) ،اسماً ،وذكر الىعؿ بمىظ المابي لمداللة عمى أنو ٌ
وأمانتو أمراف متحققاف ،وىو كلـ جامع؛ ألنو إذا اجتمعت ىاتػاف الخصػمتاف الكىايػة واألمانػة فػي

القائـ بأمرؾ فقد فرغ بذلؾ بالؾ ،وتـ مرادؾ يا أبتي ،فخير األج ار مف يكوف قوياً في العمؿ أمينػاً

عمى العػورة والمػاؿ ،وىػذا مػا دفػع موسػى  بػأف يتػزوج مػف إحػدى المػرأتيف ،ويصػبح المشػيد
نسقاً لغوياً مثالياً ،وصورة رمزية موحية بىخامة القصد واليدؼ.

ومف اختصار القرآف المعجز الذي يجمع فيو المعاني بأوجز لىظ قصة يوسؼ  وامرأة

العزيز ذلؾ أنو لما رأى برىاف ربو ىػرب منيػا فتعاديػا ،ىػي َّ
لتػرده إلػى نىسػيا ،وىػو لييػرب عنيػا
ف ار ارً مف ركوب الىاحشة .والمرأة طالبة يوسؼ  لتقبي حاجتيا منو ،وىي التي راودتػو عمييػا
فأدركتو قبؿ أف يخرج ،فتعمقت بقميصو ،فجذبتو إلييا مانعة لو مف الخروج مف البابَّ ،
فقدتو مف

دبر فشقّت ثوبو ،وقد وجػدا العزيػز عنػد البػاب ،فممػا رأت زوجيػا العزيػز طمبػت وجيػاً لمحيمػة بػأف

توىـ سيدىا بأنيا فرت مف يوسؼ  تبرئة لساحتيا عند زوجيا واغ ار ه بػو ،وتخويػؼ يوسػؼ
طمعاً بو (ٕٗ) ،فجا القص القرآني في قولو تعالى :واستَبقَا ا ْلباب وقَد ْ ِ
يص ُو ِم ْػف ُد ُب ٍػر َوأَْلىَ َيػا
َّت قَم َ
َ ْ َ َ َ َ
َف يسػػج َف أَو ع ػ َذاب أَلِيـ*قَػ َ ِ
ِ َّ
سػػي َد َىا لَػ َػدى ا ْل َبػ ِ
ػي
ػز ُ َمػ ْػف أ َا
ػت َمػػا َجػ َا
َىمِػ َ
َر َد ِبأ ْ
ػاب قَالَػ ْ
ػؾ ُ
َ
سػػو اً إال أ ْ ُ ْ َ ْ َ ٌ ٌ
ػاؿ ىػ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ػػو قُ َّ
ػػف
شػػ ِي َد َ
ػػف َن ْىسػػي َو َ
شػػاى ٌد مػ ْػف أ ْ
صػ َػدقَ ْت َو ُى َػػو م ْ
َر َاوَدتْنػػي َع ْ
يص ُ
َىم َيػػا إِ ْف َكػ َ
ػػد مػ ْػف قُُب ٍػػؿ فَ َ
ػاف قَم ُ
ِ
الص ِ
يف*وِا ْف َك َ ِ
ِ
ػو قُ َّػد ِم ْػف ُد ُب ٍػر
يص ُو قُ َّد ِم ْػف ُد ُب ٍػر فَ َكػ َذ َب ْت َو ُى َػو ِم ْػف َّ
يص ُ
ػاد ِق َ
يف* َفمَ َّما َأرَى قَم َ
اف قَم ُ
ا ْل َكاذ ِب َ َ
ِ
قَ َ ِ َّ ِ
ِ ِ
يـ[ يوسؼ. ]ٕٛ -ٕ٘ /
اؿ إن ُو م ْف َك ْيد ُك َّف إ َّف َك ْي َد ُك َّف َعظ ٌ
تصرح بذكر يوسؼ و َّأنو أراد بو سػو اً ،بػؿ جعمػت العمػوـ
قصدت امرأة العزيز العموـ فمـ ّ
ألف ذلؾ أبمغ فيما قصدت مف تخويؼ يوسؼ،
في كؿ مف أراد السو  ،فحقو أف يسجف أو يعذب؛ َّ

ألف المحػب ال يسػعى فػي إيػلـ المحبػوب ،وأنيػا لػـ
أخرت ذكػر العػذابَّ ،
وقد بدأت بذكر السجف ،و َّ

تذكر أف يوسؼ يجب أف يعامؿ بأحد ىذيف األمريف ،بؿ ذكرت ذلؾ ذك ارً كمياً صػوناً لممحبػوب عػف

الذكر بالسو واأللـ والمراد أف يسجف يوماً أو أقؿ عمى سبيؿ التخىيؼ (ٕ٘).
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أما الحبس الدائـ فانػو ال يعبػر بيػذه العبػارة ،بػؿ يقػاؿ :يجػب أف يجعػؿ مػف المسػجونيف،
ػؾ
وىذا ما نراه في قوؿ فرعوف لموسى  في قولو تعالى :قَ َ
َج َعمَ َّن َ
اؿ لَ ِػئ ْف اتَّ َخػذ َ
ْت إِلَ َيػاً َغ ْي ِػري أل ْ
ِ
يف[ الشع ار  .]ٕٜ /ولما شاىدت مف يوسؼ  أنو استعصـ مف عظػـ اعتقادىػا
س ُجوِن َ
م ْف ا ْل َم ْ
إف يوسػؼ قصػدني بالسػو  ،ومػا وجػدت مػف نىسػيا أف
في طيارتو ونزاىتػو ،فاسػتحيت أف تقػوؿ َّ
ترميو بيذا الكذب عمى سبيؿ التصريح ،بؿ اكتىت بذلؾ التعريض والرمز ،فكاف قوليا(( :ما جػ از

مػف أراد بأىمػؾ سػػو اً)) ،فكػاف كلميػػا جاريػاً مجػػرى الرمػز فػي داللتػػو  .ولمػا أغػػرت بػو وعربػػتو
لمسجف والعذاب وجب عميو الدفع عف نىسو فقاؿ(( :ىػي راودتنػي عػف نىسػي)) ،إذ نطػؽ يوسػؼ

َف يوسؼ  لـ يبف عف كشؼ القبية ،فمما بغػت بػو
 بالحؽ في مقابمة بيتيا وكذبيا ،وكأ َّ

غبب فقاؿ الحؽ إنيا ىي راودتو عف نىسو

()ٕٙ

.

بر مما رمتو بو مف الخيانة والدعوة إلى نىسيا ،وقد ألقػى اهلل الشػيادة
فانتصر بالحؽ وت ّأ
لمحجة وأوثؽ لب ار ة يوسؼ  ،وأنىى لمتيمػة عنػو.
عمى لساف أىميا لتكوف ألزـ عمييا وأوجب
َّ
وتطالعنا في قوؿ امرأة العزيز الجممة االسمية المؤكدة بأسموب النىي واالسػتثنا (( :مػا جػ از مػف

أراد بأىمؾ سو اً إال أف يسجف أو عػذاب ألػيـ)) ،ومػا ترمػز إليػو بػمناً مػف تنويػو بخيانػة يوسػؼ
 الزائىة ،وما توحيو مف داللة المراوغة والتأويؿ وردة الىعؿ الصادرة منيػا فػي امتنػاع يوسػؼ

ػرة وكيػػدىا ليوسػػؼ
مػػف مطاوعتيػػا بارتكػػاب الىاحشػػة  .وقػػد سػػمى اهلل سػػبحانو صػػنيع تمػػؾ المػ أ

بالعظمػة ،وكيػػد الشػػيطاف بالبػعؼ؛ ألف كيػػد الشػػيطاف بالوسوسػػة والخيػاؿ ،وكيػػد النسػػا بالعيػػاف

والمواجية والبياف.

وذكر اهلل  بشارة إبراىيـ واىلؾ قوـ لوط في تخويؼ الكىار أف ينزؿ بيـ مثؿ ما أنزؿ

بأولئؾ فقاؿ ىؿ أتاؾ يا (محمد) وىػذا المىػظ يسػتعمؿ إذا أخبػر اإلنسػاف بخبػر مػاض ،فيقػاؿ :ىػؿ

أتاؾ خبر كذا ،وأف عمـ أنو لـ يأتو وىو تىخيـ لمحديث وتنبيو عمى إنو ليس مػف عمػـ رسػوؿ اهلل

شرت الملئكة إبراىيـ  بالولد ،فقاؿ سبحانو عمػى لسػاف سػارة
 ، وانما عرفو بالوحي ،وقد ب ّ
ػت عج ٌ ِ
ػت ام أرَتُ ُ ِ
ػاؿ
يـ*قَػالُوا َكػ َذلِ َؾ قَ َ
ص َّػك ْت َو ْج َي َيػا َوقَالَ ْ َ ُ
ص َّػرٍة فَ َ
ػو فػي َ
زوج إبراىيـ  :فَأَق َْبمَ ْ ْ َ
ػوز َعق ٌ
ِ
ِ
ِ ِ َّ
يـ[ الذاريات. ]ٖٓ -ٕٜ /
يـ ا ْل َعم ُ
َربُّؾ إن ُو ُى َو ا ْل َحك ُ
فذكر اهلل تعالى ذلؾ بمىظ االقباؿ عمى األىؿ ،ولـ يقػؿ بمىػظ اإلدبػار عػف الملئكػة ،أقبمػت

في صيحة ،وىي تولوؿ متعجبة كما جرت عادة النسا حيػث يسػمعف شػيئاً مػف احػواليف يصػحف

صيحة معتادة ليف عند االسػتحيا أو التعجػب ،ومػف عػادتيـ صػ ّؾ الوجػو أيبػاً إذ بػربت بيػدىا
عمى جبيتيا تعجباً بما َّ
بشروىا بو(.)ٕٚ
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ألد ،استبعدت ذلؾ لوصػىيف مػف اجتماعيمػا ،أحػدىما :كبػر
وقالت أنا عجوز عاقر فكيؼ ُ
السػف .واآلخػر :العقػـ؛ ألنيػا كانػت ال تمػد فػي صػغر سػ ّنيا وعنىػواف شػبابيا ،ثػـ عجػزت وأيسػػت.

()ٕٛ
فبلً عف أف بعميا شػيخ كبيػر  .فكأنيػا قالػت :يػا ليػتكـ دعػوتـ دعػا ً قريبػاً مػف اإلجابػة ظنػاً
منيا إف ذلؾ منيـ ،كما يصػدر مػف البػيؼ عمػى سػبيؿ األخبػار مػف األدعيػة كقػوؿ الػداعي :اهلل

يعطيؾ ماالً ويرزقؾ ولداً ،فقالت المل ئكة المبشريف :ىذا منا ليس بدعا  ،وانما ذلؾ قػوؿ اهلل 

(( :قػػالوا كػػذلؾ قػػاؿ ربػػؾ)) ،ثػػـ دفع ػوا اسػػتبعادىا بالتوكيػػد بقػػوليـ( :إنػػو ىػػو الحكػػيـ العمػػيـ) ىػػو
الحكيـ في أمره ،حكـ بالولد بعد الكبر( ،العميـ) بخمقو العالـ بذاتو ،المستحؽ الحمد بمجػده ،واهلل

سبحانو قػادر عمػى مػا تسػتبعديف ،وىػو الحكػيـ فػي أفعالػو العمػيـ الػذي ال يخىػى عميػو شػي فػي

األرض وال فػػي السػػما  ،عمػػيـ بمصػػالح خمقػػو ،فيكػػوف قولػػو حق ػاً وفعمػػو محكم ػاً .وقػػد تحقػػؽ ىػػذا
الخطاب في اآلية في نطاؽ مصاىرة بيف التوظيؼ الرمزي لمغة وبػيف حالػة التعجػب التػي أصػابت

امرأة إبراىيـ بعد سماعيا البشارة ،إذ أدت تمؾ الثنائيػة إلػى تحقيػؽ قيمتػيف فنيتػيف فػي آف واحػد،
فيي مف جية خمقت صورة مجازية ((عجوز +عقيـ

تمد)) ،ومف جية أخرى أغنػت الػنص

بدالالت تنحو نحو مقصدية قدرة اهلل سبحانو عمى كؿ شي .

وحبػػرت رمزيػػة الخطػػاب القرآن ػي فػػي بػػربو المثػػؿ فػػي حػػث المػػؤمنيف عمػػى الصػػبر ف ػي

َّ
الشدة بامرأة فرعوف ،ومريـ ابنػة عمػراف ترغيبػا فػي التمسػؾ بالطاعػة والثبػات عمػى الػديف القػويـ
حػػيف صػػبرت آسػػية بنػػت مػزاحـ ام ػرأة فرعػػوف عمػػى آذاه ،إذ كانػػت قػػد آمنػػت بموسػػى  واطمػػع

فرعوف عمى إيمانيا فخرج عمى قومو فقاؿ ليـ :إ ّنيا تعبد رباً غيري ،فقاؿ لو قومو :اقتميا .فأوتد
()ٕٜ
آم ُنوا ِا ْم َأرَةَ
ب المَّ ُو َمثَلً لِمَِّذ َ
ليا أوتاداً وشد يدييا ورجمييا  .قاؿ اهلل  عمى لسانياَ  :و َ
ب َر َ
يف َ
ػت َرب ْاب ِػف لِػي ِع ْنػ َػد َؾ َب ْيتػاً ِفػي ا ْل َج َّن ِػة َوَنج ِنػي ِمػ ْػف ِف ْر َع ْػو َف َو َع َممِ ِػو َوَنج ِنػي ِم ْػف ا ْلقَػ ْػوِـ
ِف ْر َع ْػو َف إِ ْذ قَالَ ْ
يف[ التحريـ.]ٔٔ /
الظَّ ِال ِم َ
فاستجاب اهلل سبحانو لدعائيا ،فبحكت حػيف رأت بيتيػا فػي الجنػة ُيبنػى ،فقػاؿ فرعػوف:
نجاىػا اهلل اكػرـ نجػاة فرفعيػا إلػى الجنػة
أال تعجبوف مف جنونيػا ،،إنػا نعػ ّذبيا وىػي تبػحؾ ،وقػد ّ
خلصاً مػف عػذاب فرعػوف وظممػو وجبروتػو بػأف تعتنػؽ الوثنيػة التػي كػانوا يػدينوف بيػا ،وتعتقػد
الوىيتو ىو ،فأبت وجاىدت في اهلل حؽ جياده حتػى القػت ربيػا وىػي آمنػة مطمئنػة قريػرة العػيف

بما دخؿ في قمبيا مف نور اإليماف (ٖٓ).

بينػت
السكنى في أعمػى درجػات المقػربيف ،ثػـ َّ
أرادت آسيا القرب مف رحمة اهلل بأف طمبت ُ
مكاف القرب بقوليا(( :في الجنة)) جنة المػأوى التػي ىػي أقػرب إلػى العػرش ،والرحمػة ،وأبعػد مػف

عذاب أعدائو (ٖٔ) .فعبرت عف القػرب بقوليػا(( :عنػدؾ)) ،وىػي الدرجػة العاليػة والمكانػة الرفيعػة؛
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ألنو تعالى منزه عف المكاف ،وكاف خطابيا بالدعا واالستعاذة يرمز إلػى التوجػو إلػى اهلل سػبحانو

وااللتجا إليو عند المحف والنوازؿ ،فيو المنقذ والمخمص والمنجػي ،وقػد كػررت الىعػؿ ((نجنػي))

طمبا لمخلص مف ىذا العذاب والكىر ،إذ كاف فرعوف أعتػى أىػؿ األرض عمػى اهلل سػبحانو وأبعػده

بر امرأتو كىر زوجيا حيف أطاعت وآمنػت بػو وصػدقت رسػولو ((موسػى)) ، 
منو ،فواهلل ما َّ

وىػػي تحػػت عػػدو مػػف أعػػدا اهلل كػػافر .وكػػاف مػػف قبػػا اهلل سػػبحانو فػػي خمقػػو أف ال تػػزر وازرة

وزر أخػػػرى وأف لكػػػؿ نىػػػس مػػػا كسػػػبت وعمييػػػا مػػػا اكتسػػػبت ،فاسػػػتجاب اهلل عػػػز وجػػػؿ لػػػدعائيا

وخلصيا.

ثالثاً :الخطاب معادؿ موبوعي:

يجعػػؿ القػرآف الكػػريـ مػػف القصػػة أداة وصػػىية تسػػتظير الشخصػػية ،فييػػا مقاصػػد متعػػددة

وجوانب داللية مختمىة ،ثـ يبرزىا وكأنيا شاخصة أماـ العيف ،فنق أر عف السيدة مريـ ابنة عمػراف
أنيا كمىت بحمؿ جنيف مف غير مباشرة زوجية؛ لتستر و ار ىػذا الحػدث المعجػز إشػارات سػموكية

نىسية اجتماعية تلحظ في شخصيات الحدث ،واقترانيا بعوالـ تخييمية ،وفييا شي مػف اإلييػاـ.
قاؿ تعالىَ  :وا ْذ ُك ْر ِفي ا ْل ِكتَ ِ
ش ْػرِق ّياً*فَاتَّ َخ َذ ْت ِم ْػف ُدوِن ِي ْػـ ِح َجابػاً
َىمِ َيػا َم َكانػاً َ
اب َم ْرَي َـ إِ ْذ انتََب َذ ْت ِم ْف أ ْ
اؿ إِ َّن َما أََنا
َعوُذ ِب َّ
نت تَ ِق ّياً*قَ َ
وح َنا فَتَ َمثَّ َؿ لَ َيا َب َ
الر ْح َم ِف ِم ْن َؾ إِ ْف ُك َ
س ِوّياً*قَالَ ْت إِني أ ُ
س ْم َنا إِلَ ْي َيا ُر َ
ش ارً َ
فَأ َْر َ
َىب لَ ِؾ ُغلماً َزِكياً*قَالَ ْت أ ََّنى ي ُك ُ ِ
ِ
ػاؿ
ش ٌػر َولَ ْػـ أَ ُك ْػف َب ِغ ّياً*قَ َ
س ِػني َب َ
ّ
َ
سو ُؿ َربؾ أل َ َ
سْ
لـ َولَ ْػـ َي ْم َ
َر ُ
وف لي ُغ ٌ
اف أَمػ ارً م ْق ِ
َك َذلِ ِؾ قَ َ ِ
ِ َّ
آي ًة لِ َّمن ِ
ػو فَانتََبػ َذ ْت
ب ّػياً* فَ َح َممَتْ ُ
اؿ َربُّؾ ُى َو َعمَ َّي َىي ٌف َولِ َن ْج َعمَ ُو َ
اس َو َر ْح َم ًة منا َو َك َ ْ َ
ِ
ِ
ْع َّ
ػت َيػػا لَ ْيتَِنػػي ِمػ ُّ
ػاض إِلَػػى ِج ػذ ِ
س ػياً
الن ْخمَػ ِػة قَالَػ ْ
ػت قَ ْبػ َػؿ َى ػ َذا َو ُكنػ ُ
َجا َ َىا ا ْل َم َخػ ُ
ِبػػو َم َكان ػاً قَصػ ّػياً*فَأ َ
ػت َن ْ

الن ْخمَ ِػة تُس ِ
ِ
ِ
ِ
اد َ ِ
َّ
ْع َّ
ػاق ْط
*و ُىزي إِلَ ْي ِػؾ ِب ِجػذ ِ
َم ْن ِس ّياً*فَ َن َ
َ
س ِػرّياً َ
اىا م ْف تَ ْحت َيػا أَال تَ ْح َزِنػي قَ ْػد َج َع َػؿ َربُّػؾ تَ ْحتَػؾ َ
مػر ْح َم ِف
ت لِ َّ
َعمَ ْي ِؾ ُرطَباً َج ِن ّياً*فَ ُكمِي َوا ْ
ش َرِبي َوقَري َع ْينػاً فَِا َّمػا تَ َػرْي َف ِم ْػف ا ْل َب َ
َحػداً فَقُػولِي إِنػي َنػ َذ ْر ُ
ش ِػر أ َ
صوماً َفمَ ْف أُ َكمـ ا ْليوـ إِ ِ
نس ّيا[ مريـ.]ٕٙ -ٔٙ /
َْ
َ َْ َ

تمؾ ىي السيدة مريـ ابنة عمراف اعتزلت وتنحت مكاناً شرقي بيت المقدس واتخذت سات ارً

توارت بو مػف أىميػا وعػف النػاس لمعبػادة ،فأرسػؿ اهلل سػبحانو جبرئيػؿ  فجا ىػا بصػورة رجػؿ

معتدؿ الخمؽ ليعمميا بمػا يريػد بيػا مػف الكرامػة بػوالدة عيسػى  مػف غيػر أب ،إذ ربمػا يشػتبو

أسى وغماً ،وانما مثؿ ليػا بيػذا المثػاؿ لتػأنس بكلمػو ،وتتمقػى منػو مػا
عمييا األمر فتقتؿ نىسيا ً
يمقى إلييا مف كمماتو؛ وألنو لو بدا ليا عمى الصورة الممكية لنىرت منو ولـ تستطع محاورتو ،ثـ
حكى عنيا سبحانو ما قالتػو حينئػذ فقػاؿ( :قالػت أنػي اعػوذ بػالرحمف منػؾ إف كنػت تقيػاً) ،وقالػت

إني استجير بػالرحمف منػؾ أف تنػاؿ منػي مػا حػرـ اهلل عميػؾ أف كنػت ذا تقػوى لػو ،تتقػي محارمػو
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وتجتنب معاصيو (ٕٖ) ،وقوليػا باالسػتعاذة ال تػؤثر إال فػي التقػي؛ ألف اهلل تعػالى يخشػى فػي حػاؿ

دوف حاؿ.

فمما عمـ جبريؿ  خوفيا قاؿ :لسػت يػا مػريـ ممػف تظنػيف ،وال يقػع منػي مػا تتػوىميف
مف الشر ،ولكني رسوؿ ربػؾ بعثنػي إليػؾ ألىػب ِ
لػؾ غلمػاً طػاى ارً ،مبػ أر مػف العيػوب ،وقػد أبػاؼ
اليبة إلى نىسو مف قبؿ إنيا جرت عمى يده بأف نىخ في جيبيا بأمر اهلل.

ولمػػا عجبػػت مػػريـ مػػا سػػمعت قػػاؿ :مػػف أي وجػػو يكػػوف لػػي غػػلـ ولسػػت بػػذات زوج وال

يتصور مني الىجػور؟ قػاؿ جبريػؿ  مجيبػا ليػا عمػا سػألت :إف اهلل قػد قػاؿ :أنػو سػيوجد منػؾ

غلـ وأف لـ تكوني ذات زوج ،وال تقترفيف فاحشة فانو تعالى عمى ما يشا قدير ،وال يمتنع عميو

فعؿ ما يريد .ولنجعمو آية لمناس وبرىاناً عمى قدرتنا ،بعثو نبيا يدعو إلى عبادتػو وتوحيػده ،وىػو

أمر قد قباه اهلل تعالى في سابؽ عممو ومبى بو حكمو.

فاعتزلػت مػػريـ بعيػػداً مػػف أىميػػا واستسػػممت لقبػا اهلل سػػبحانو ،فػػنىخ جبريػػؿ فػػي جيػػب

درعيا واتخذت المكاف البعيد حيا مف قوميا؛ وألنيا استشعرت منيـ أتياميا بالريبة ،فرأت أف ال

تراىـ وأف ال يروىا .ويسير الحدث القرآني بػأف ابػطرىا طمػؽ الػوالدة أف تسػتند إلػى جػذع النخمػة
لمتثبت بو لسيولة الوالدة وتمنت أف لو كانت ميتة قبؿ ىذا الوقت الذي لقيت فيو مػا لقيػت حيػا

مف الناس وخوفاً مف الئمتيـ ،أو إنيا كانت شيئاً ال يعتد بو وال يخطر ببػاؿ احػد مػف النػاس(ٖٖ).

فناداىا عيسى  مف تحتيا ،وقد انطقو اهلل سبحانو حيف وبعتو تطييباً لقمبيػا وازالػة الوحشػة

عنيا حتى تشاىد عمو شأف المولود الذي بشػرىا بػو جبريػؿ  أال تحزنػي فقػد جعػؿ ربػؾ تحتػؾ

غلماً رفيع الشأف ،وآية أخرى ليا إذ روي إف اهلل أوحى إف ىزت النخمة اليابسة التي ال رأس ليا
وال ثمر ،وكاف الوقت في الشتا  ،فأنزؿ اهلل سبحانو ليا رزقاً ،فجعؿ النخمة مثمرة يتساقط الرطب

منيػػا ،فكمػػي منػػو ومػػف عصػػيره وطيبػػي نىسػاً وابعػػدي عنػػؾ ىػػذه األحػزاف ،فػػأف اهلل قػػدير أف ينػػزه

ساحتؾ ويبعد عنؾ تخرصات المبطميف ،فاف رأيت أحداً يسألؾ عف أمرؾ وأمر ولدؾ ،وكيؼ ولدتػو
فأشيري إلييـ أني أوجبت عمى نىسي هلل صمتاً أال اكمـ اليوـ أحداً؛ ولكف يتكمـ عني ذلؾ المولػود

عيسى (ٖٗ).

الخطاب القرآني يبدأ باستجابة السيدة مػريـ ألمػر ربيػا فػي الحمػؿ ،ويترتػب عمييػا اتخػاذ

الموقؼ الشخصػي الػذي يناسػب داللػة الحػدث (فحممتػو فانتبػذب بػو مكانػا قصػيا) ُي َعػ ُّد إشػارة إلػى
مكاف الوالدة ،ما يعني أف الخطاب القرآني يتعامؿ مع الزمف النىسي لمشخصية القائـ عمى اختزاؿ

الػػزمف االبلغػػي .ويظيػػر َع ْبػ َػر طبيعػػة ىػػذا المكػػاف الميجػػور أنػػو مكػػاف مناسػػب لطبيعػػة النشػػاط
التعبيري الذي انطوى عميو تكميىا وعطػا ال يألىػو اآلخػروف؛ ألف االنسػلخ مػف عػالميـ والتوجػو
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إلى عػالـ الػذات يتسػبب بايجػاد مىػاىيـ قػد ال يألىيػا الواقػع الطبيعػي ،مػا يعنػي أف فبػا الحػدث

يقػػدـ تىسػػي ارً موبػػوعياً لطبػػائع الشخصػػيات؛ ألف الىبػػا يػػنعكس عمػػى طبػػائع الشػػخوص الػػذيف
يحتػػوييـ فيبػػرز ليػػـ سػػمات مرتبطػػة بػػذلؾ الىبػػا  ،فينػػاؾ علقػػة تىاعميػػة بػػيف شخصػػية السػػيدة
مريـ وبيف الىبا الذي أطر الحدث؛ فقولو( :فأجا ىا المخاض إلػى جػذع النخمػة) يمثػؿ اإلشػارة

سػد حالػة اليػأس مػف العطػا  -بالنسػبة لممتمقػي -قياسػاً بالنخمػة المثمػرة،
إلى المكاف الجزئي فيج ّ
(ٖ٘)
فقد ذكر أنو كاف ((جػذعاً منيػا مقطوعػاً))  .وذلػؾ ُي ْعمِػـ أف السػيدة كانػت تعػاني شػعو ارً حقيقيػاً
بآالـ الوالدة المىاجئة.
والصػػيغة فػػي فعػػؿ المجػػي تػػوحي بأنيػا حركػػة غيػػر إراديػػة؛ ألف األلػػـ أرغميػػا عمػػى ذلػػؾ

المجي  ،فقاؿ ((فاجأىا)) واألصؿ ((جػا بيػا)) ولمػا حػذفت ((البػا )) عػدي بػاليمزة إلػى مىعػوؿ
ثػػاف اسػػتعمؿ بمعنػػى ((اإللجػػا )) ثػػـ أطمػػؽ عمػػى إلجػػا شػػي إلػػى شػػي آخػػر ( .)ٖٙوالمعنػػى:

ابػػطرىا وجػػا بيػػا والىػػا لمتعقيػػب الحػػدثي أي :فجػػا بيػػا المخػػاض بعػػد تمػػاـ مػػدة الحمػػؿ .
والمخػػاض تمخػػض الولػػد فػػي بطػػف أمػػو وتحركػػو لمخػػروج ،وىػػذا الشػػعور جعػػؿ السػػيدة تسػػتند إلػػى
الجذع الممقى جانبا في عممية الوالدة وعندئذ صرحت بالمعاناة كاشىة جزعيا( :يا ليتني مت قبػؿ

ىذا وكنت نسيا منسيا).

إف تمؾ األمنية تشكؿ تمييداً الحداث قادمة تتصؿ بوعي الشخصية المتمنية مػع أف ىػذه

األمنيػة كانػت حػديثاً داخميػاً مػع الػػنىس ،السػر فيػو ىػو الكشػؼ عمػػا فػي الػنىس مػف شػعور عنػػد
مواجية الناس بيذا الوليػد ،بحيػث جعميػا ىػذا الشػعور لػو كانػت ((نسػياً منسػياً)) فشػبيت حاليػا
بشي تركو أىمو ،ولـ يمتىتػوا إليػو .بيػد أف الصػورة تكشػؼ وبشػكؿ غيػر ظػاىر عػف تمػؾ العلقػة
التي تربط الىػرد بػالمجتمع مػا يعنػي أف الىػرد يتحػرؾ وفػؽ ذائقػة المجتمػع ،وأف المجتمػع يمػارس
سمطة رقابية فاعمة في سموؾ أفػراده الرتبػاط الطػرفيف بمنظومػة الىبػا الزمػاني والمكػاني ،وىػذا

يعنػػي أف المىيػػوـ منػػو المرجعيػػة الواقعيػػة مػػا جعػػؿ السػػيدة تتمنػػى المػػوت؛ اللتزاميػػا بػػالموقؼ

فتحرزت بالموت حيا وخوفا مف ملمة الناس.
األخلقي والديني تجاه الواقعّ ،
ِ
ِ
َّ
سػ ِػرّياً داللػػة البشػػرى فػػي محػػور
ويجسػػد قولػػو تعػػالى :أَال تَ ْح َزِنػػي قَػ ْػد َج َعػ َػؿ َرُّبػػؾ تَ ْحتَػػؾ َ
المىاجأة ،إذ ىيأ اهلل سبحانو ليا في تمؾ العزلة وفي شدة ابطرابيا النىسي ما يتسبب عنو القوة
والحيػاة ،فتحتػػؾ سػػريا ،وىػو ((النيػػر الصػػغير؛ ألف المػا يسػػرى فيػػو))

()ٖٚ

 .وفوقػؾ رطبػػا لتػػأكمي

وتشػػربي ،وقولػػو(( :وىػػزي إليػػؾ بجػػذع النخمػػة)) يسػػتكمؿ الػػنص محػػاورة وقػػد زاؿ عػػف السػػيدة مػػا

كانت تعانيو ،إذ دؿ الجذع عمى بعػد حسػي فػي كونػو عنصػر قػوة يسػتند إليػو ،وعمػى بعػد معنػوي
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نىسي ،فيو عنصر الحيػاة ومصػدر أنػس ورزؽ ،ولػذلؾ أمرىػا سػبحانو لتيػز ذلػؾ الجػذع ((لتػرى

آية أخرى في أحيا موات الجذع))(.)ٖٛ

والحقيقة أف الجذع ال ييتز بحاؿ مف األحػواؿ وانمػا المػراد ىػو اىتػزاز السػعؼ؛ ألف جػذع

النخمة مف الصعب تحريكو بخاصة والمرأة فػي حالػة مخػاض حقيقػي ،لكػف ذلػؾ ُيػومئ إلػى القػدرة
الربانيػػة السػػاندة لتحقيػػؽ داللػػة العلقػػة السػػببية فػػي إيجػػاد األشػػيا بعلقػػة األخػػذ بعػػالـ األسػػباب

وتنامي أحداث النص َع ْب َر ربػط اللحػؽ بالسػابؽ واألسػباب بالنتػائا  .فاسػتعدت السػيدة لمواجيػة
النػػػاس بالوليػػػد بعػػػد أف امتمكػػػت عناصػػػر القػػػوة الماديػػػة والمعنويػػػة الدالػػػة عمػػػى سػػػلمة موقىيػػػا
أإلعجازي.

إف معػػاني القػػدرة واإلبػػداع اإلليػػي تتػػوارى خمػػؼ ىػػذه األحػػداث ،ومػػا إسػػنادىا لمىػػرد إال

تشريىاً واكراما لو في جعػؿ اإلعجػاز يظيػر بسػببو ،فخمػؽ غػلـ بػل أب ،وانمػا جػذع مقطػوع ثػـ

إسقاط الرطب بيزة امرأة في مخاض ،ثػـ نيػر يجػري مػا فػي أرض يػبس؛ صػورة تجػاوزت حػدود

الطبيعػػة مػػف دوف إنكارىػػا ،واف بيئػػة الحػػدث قػػد اتسػػعت فتمثمػػت بشخصػػية منتقػػاة ومكػػاف منتقػػى
وزماف منتقى؛ ليشكؿ عالماً محتشداً بالعطا الذي ال تحققو قوة مخموؽ ما يعني أف تمؾ الصورة

قائمة عمى التوازف الىني في نمو األحداث ،صورة اتسمت بالدىشة والرىبة والجماؿ واالعجاز.

وتػػأتي آيػػات الخطػػاب القرآن ػي ش ػواىد دالليػػة عمػػى ب ػ ار ة يوسػػؼ  مػػف التيمػػة التػػي

نسػبتيا إليػو زوجػة عزيػػز مصػر ،وتحقيػؽ زوجيػػا فػي الحػادث ،وحكػـ احػػد أقاربيػا بمػا رأى ،وقػػد

أف ىػذا األمػر قػد اسػتىاض فػػي بيػوت نسػا حاشػية العزيػػز،
اسػتباف منػو ب ار تػو .وذكػر الخطػػاب َّ
فأحببف أف يمكرف بيا ،لترييف ىذا الشاب الذي فتنيا جمالو ،وأذليا عىافو وكمالػو ،حتػى راودتػو

عف نىسو وىو فتاىا ودعتو إلى نىسيا فردىا وأباىا خشية اهلل وحىظاً ألمانة السيد المحسف إليو
ِ ِ
ِ
أف يخونو ( .)ٖٜقاؿ  : وقَ َ ِ
يز تُ َػر ِ
ام َأرَةُ ا ْل َع ِز ِ
شػ َغىَ َيا
اىػا َع ْػف َن ْى ِس ِػو قَ ْػد َ
اوُد فَتَ َ
اؿ ن ْ
َ
س َوةٌ في ا ْل َمدي َنة ْ
ِ
ب ٍ
ػلؿ ُم ِب ٍ
ػت ُك َّػؿ
َعتَ َػد ْت لَ ُي َّ
ػف ُمتَّ َكػأً َوآتَ ْ
ُح ّباً إِ َّنا لَ َن َر َ
سػمَ ْت إِلَ ْػي ِي َّف َوأ ْ
اىا ِفػي َ
سػم َع ْت ِب َم ْك ِػرِى َّف أ َْر َ
يف* َفمَ َّمػا َ
وِ
ػاش لِمَّ ِػو َمػا َىػ َذا
اح َد ٍة ِم ْن ُي َّف ِسكيناً َوقَالَ ْت ْ
ػف َح َ
اخ ُر ْج َعمَ ْي ِي َّف َفمَ َّما َأر َْي َن ُو أَ ْك َب ْرَن ُو َوقَطَّ ْع َف أ َْي ِػد َي ُي َّف َوُق ْم َ
َ
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ َّ
َب َ ِ
ص َـ َولَ ِئ ْف لَ ْـ
يـ*قَالَ ْت فَ َذل ُك َّف الَّذي لُ ْمتَُّنني فيو َولَقَ ْد َر َاودتُّ ُو َع ْف َن ْىسو فَ ْ
استَ ْع َ
ش ارً إ ْف َى َذا إال َممَ ٌؾ َك ِر ٌ
الص ِ
ػي ِم َّمػا َي ْػد ُعوَن ِني إِلَ ْي ِػو وِاالَّ
َح ُّ
وف ِم َف َّ
يف*قَ َ
ػب إِلَ َّ
ػاغ ِر َ
س َج َن َّف َولَ َي ُك َ
اؿ َرب الس ْ
ػج ُف أ َ
آم ُرهُ لَ ُي ْ
َ
َي ْى َع ْؿ َما ُ
ؼ عني َك ْي َد ُى َّف أَصب إِلَ ْي ِي َّف وأَ ُك ْف ِم ْف ا ْلج ِ
يف[ يوسؼ.]ٖٖ -ٖٓ /
اىمِ َ
َ
ْ ُ
ص ِر ْ َ
تَ ْ
َ
لـ يشر القرآف الكريـ إلى عددىف وال إلى صىاتيف؛ ألف العبرة ليست في حاجة إلى ذلػؾ،

والذي يقتبيو العرؼ إنيف جماعة قميمة مف بيوت كبػار الدولػة ،يعيػد مػنيف أف يػأتمرف ويػتىقف
عمى االشتراؾ في مثؿ ىذا المكر واإلنكار عمى امرأة العزيز ،وأف ينقمف الحديث مف بيت إلى بيت
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ويكوف الشغؿ الشاغؿ لمنسا في مجالسيف الخاصة ،وذلؾ أف امػرأة العزيػز تػراود فتاىػا ورقيقيػا

عف نىسػو

(ٓٗ)

وىػذا يقػاؿ لكنكػار والتعجػب مػف حصػولو؛ ألنيػا امػرأة العزيػز األكبػر فػي الدولػة،

وليػػا المنزلػػة السػػامية بػػيف نسػػا العظمػػا  ،وقػػد بمػػغ بيػػا األمػػر أف جػػادت بعىتيػػا ،فكانػػت ىػػي

المراودة والطالبة ال المراودة المطموبة.

وانيػػا واف شػػاع ذكرىػػا فػػي المدينػػة لػػـ ينػػثف عزميػػا عمػػا تريػػد ،وال ت ػزاؿ مجػػدة فػػي نيػػؿ

مرغوبيا ،كما يىيد ذلؾ قوليف ((تراود))  ،وىو فعؿ يػدؿ عمػى االسػتمرار فػي الطمػب ،ثػـ أكػد ىػذا

اإلنكار بقوليف ((قد شغىيا حبا))  .فممؾ عمييا أمرىا فل تبالي بما يكوف مف عاقبة تيتكيػا ،وال

بما يصير إليو حاليا ،ثـ زدف ذلؾ تأكيداً( :إنا لنراىا في بلؿ مبيف) ،ولـ يكف قوليف ىذا إنكػا ارً
لممنكر وال كرىا لمرذيمة ،بؿ قمنػو مكػ ار وحيمػة ،ليصػؿ الحػديث إلييػا ،فيحمميػا ذلػؾ إلػى دعػوتيف

مكػر وال رأي؛ وقػد وصػمف إلػى
والرؤية بأبصارىف ما يكوف فيو معذرة ليا فيما فعمت .وذلؾ مػنيف ً
ما أردف كما قاؿ تعالى( :فمما سمعت بمكػرىف) ،ومقػالتيف التػي يػردف بيػا أغبػابيا حتػى تػرييف
يوسؼ ابدا لمعذرتيا فينمف ما يبغيف مف رؤيتػو ،وقػد كػاف مػف المتوقػع أف تسػمع ذلػؾ .فمكػرت

عمػييف ،وفػي ىػػذا
َّ
بيػف كمػا مكػرف بيػا ،ودعػػتيف إلػى الطعػاـ فػي دارىػا وأمػػرت يوسػؼ بػالخروج

إيما إلى أ ّنو كاف في حجرة في داخؿ حجػرة المائػدة التػي كػف فييػا محجوبػاً عػنيف ،وقػد تعمػدت
ػف مشػػغوالت بالطعػػاـ ،عمم ػاً منيػػا بمػػا يكػػوف ليػػذه
ػف أف يى ػاجئيف وىػ َّ
إتمام ػاً لمحيمػػة والمكػػر بيػ َّ
المىاجأة مف الدىشة ،وقد تـ ليا ما أرادت (ٔٗ).
ػف أ َْي ِػد َي ُي َّف ،فدىشػف لجمػاؿ يوسػؼ وذىمػف فجػرحف
ػو أَ ْك َب ْرَن ُ
قاؿ تعالىَ  :فمَ َّما َأر َْي َن ُ
ػو َوقَطَّ ْع َ
أيػػدييف لىػػرط دىشػػتيف واسػػتعمؿ القطػػع بمعنػػى الجػػرح ،وقمػػف( :حػػاش هلل) عمػػى نيػػا التعجػػب
والتنزيو هلل تعالى أف يكوف ىذا الشخص الذي لـ يعيد مثالػو فػي جمالػو وال فػي عىتػو مػف النػوع

اإلنساني ،إف ىو إال مم ٌؾ تمثؿ في تمؾ الصورة البديعػة ،حينئػذ قالػت امػرأة العزيػز ليػف :إذا كػاف
األمر ما رأيتف بأعينكف وما أكبرتف في أنىسكف وما فعمتف بأيديكف ،وما قمػتف فيمػا قمػتف ،بػؿ ىػو
ممػؾ تجمػى فػي صػورة إنسػاف ،فمػاذا أنػتف قػائلت فػي أمػري ،وىػو المالػؾ لسػمعي وبصػري  .لقػد
راودتو عف نىسو فامتنع عما أردتو منو (ٕٗ) ،واستمسؾ بعروة العصمة ،وجا ت بصػيغة المبالغػة

((استعصـ)) وىو بنا يدؿ عمى االمتناع البميغ ،والتحىظ الشديد كأنو في عصمة وىو يجتيد في

االستزادة منيا.

وقمف ليوسؼ :أطػع موالتػؾ فقالػت امػرأة العزيػز( :ولػئف لػـ يىعػؿ مػا أمػره) بموجػب أمػري

ومقتباه ((ليسػجنف وليكونػا مػف الصػاغريف)) بػالحبس مػع السػراؽ والسػىاؾ .فممػا سػمع يوسػؼ
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ب إِلَ َّي ِم َّما ي ْدعوَن ِني ِ
إليو ،إذ اسند الدعوة إلييف ،ألنيػف
َح ُّ
 تيديدىا قاؿ :قَ َ
َ ُ
اؿ َرب الس ْج ُف أ َ
قمف لو ما عميؾ لو أجبت موالتؾ.
أحػب إلػي
وقد افتتنت كؿ واحدة بو ،فدعتو إلى نىسيا س ارً ،فالتجأ إلػى ربػو ،قػاؿ السػجف ُّ

مف ركوب المعصية ،فطمب الصػرؼ بالػدعا  ،واف كػاف التوعػد بالصػغار لػو تػأثير عظػيـ فػي حػؽ

مػػف كػػاف رفيػػع الػػنىس عظػػيـ الخطػػر مثػػؿ يوسػػؼ  فعصػػمو اهلل سػػبحانو مػػف الجيػػؿ والسػػىو

باتباع أىوائيف (ٖٗ).

البػػد مػػف القػػوؿ أنػػو لػػـ يتبػػح موقػػؼ ام ػرأة العزيػػز إال َع ْبػ َػر ىػػذا الخطػػاب( :قالػػت اخػػرج
عمييف) ،وقوتو الىنية والموقؼ الذي تمركز وصار بعباً مف ىوية شخصيتيا إذ أكثر ما انشغمت
بػػو رجػػوع ىيبتيػػا فػػي المدينػػة بعػػد أف المتيػػا النسػػا واللفػػت لمق ػ ار ة فػػي الخطػػاب النسػػوي ىػػو

المسػػتوى اآلخػػر فػػي سػػعادة ام ػرأة العزيػػز فػػي تقطيػػع المػػدعوات مػػنيف أيػػدييف؛ ألف ردة فعميػػف
حققػػت فعػػل تراجعيػػا عػػف لػػوميف ليػػا ،وعنػػد رؤيػػتيف يوسػػؼ  أكبرنػػو وأعظمنػػو وأصػػابتيف

الدىشة وقمف ما ىذا إال ممؾ كريـ  .وىي نقطة تحوؿ فػي درامػا الموقػؼ يتكشػؼ ذلػؾ المقتربػات
التػػي تتمحػػور حولػػو وتػػدفع باتجػػاه قرينػػة تقطيػػع االيػػدي لتتَّ ِحػػد مػػع الحػػدث ومسػػتواه الػػداللي بمػػا
تحممو مف إشارات ودالئؿ تجعؿ المديات الداللية األخرى مكممة لو.

إف استسلـ النسػا أمػاـ حسػف يوسػؼ  يػتم ّخض عنػو انتيػا الموقػؼ إلػى النتيجػة

إلييف،
َّ
المرجاة ،إذ يترتب عمى ىذا أف تكؼ النسوة عف ممارسة فعؿ الموـ ،وأف الشغؼ بو انتقؿ

فماذا يمكف أف يكوف و ار ىذا الىعؿ.

إف الخطاب القرآنػي حػافظ عمػى منحػاه اإلخبػاري وتميػز -ىنػا -بطريقػة األدا التػي تجػد

تبريرىا في ذاتيا ،وفي خمػؽ إدراؾ خػاص وسػمة خاصػة متحققػة عػف طريػؽ المجػو إلػى تصػدير

الخطػػاب السػػردي فػػي قوليػػا بػػالعطؼ بحػػرؼ العطػػؼ ((الىػػا )) الػػذي يىيػػد التعقيػػب والمواصػػمة
والسبب ،واسـ اإلشارة مع الىا ((فذلكف)) ولـ تقػؿ امػرأة العزيػز (فيػذا) ويوسػؼ قريػب حابػر .

فكاف سػياؽ الخطػاب أف يتطمػب ىػذا البعػد اإلشػاري رفعػاً لمنزلتػو  فػي الحسػف وشػدة الحاجػة

البعيدة المناؿ مف النسوة إليو.

وىذا مظير إجرائي محكوـ بالقصد ،وىو ينحو باتجػاىيف أثنػيف :أحػدىما إعطػا الخطػاب

طابعاً فنياً لمخروج بو مف نطاؽ الصورة االستعمالية المألوفة إلى حيث الداللة االعجازية والمغزى
االستثنائي الذي يخىؼ مف شػدة التقريريػة المترتبػة عمػى تأديتيػا لمعنػى صػريح مباشػر واالتجػاه

اآلخػػر :إرادة تركيػػز االنتبػػاه إلػػى ذلػػؾ الخطػػاب بأحػػداث التبػػادؿ الػػداللي فػػي اسػػـ اإلشػػارة المقتػػرف

بػػالمعنى .فالكممػػة بصػػورتيا الصػػوتية بوصػػىيا ((داالً)) تتىكػػؾ لػػدى القػػارئ إلػػى ((حػػروؼ)) وىػػي
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بػػدورىا ليػػا فعػػؿ شػػبقي مػػع فعػػؿ المػراودة ورسػػـ صػػورة الصػراع بيػػنيف مػػف جيػػة ،ويوسػػؼ 
والنسوة مجتمعات مف جية أخرى ،إذ يتـ التحوؿ الخطابي في استعماؿ البمائر الدالػة مػف األنػا

تحوؿ يتأتّى مغزاه مف تأديتو في الخطاب السردي إلػى اختػزاؿ مسػافة التعػارض
إلى الػ(ىو) ،وىو ّ
ىػو))
بيف يوسؼ  وامرأة العزيز ،وىذه الحركة االنىعالية فػي اسػتعماؿ البػمير ((أنػا
ال تتوازف وبداية القصة المروية لصاحبة الحػدث امػرأة العزيػز ،فيػي تتقػاطع محدثػة خيبػة األمػؿ
واالنكسار النىسي المصاحب لمشكوى المتولدة مف عصػمة النبػي يوسػؼ  وامتناعػو مػف فعػؿ

القبيح.

فكاف تشكيؿ الحدث المترتب عمى تمؾ العصمة :امرأة العزيز ويوسؼ  والسػجف الػذي

يرسخ فعؿ المراودة  ،إذا تمكنت امرأة العزيز مف يوسػؼ شػىا لغميميػا وانكسػارىا ،وردة فعػؿ لمػا

صنعت بػل ىػدؼ وبػل جػدوى ،وىػذه الػردة تتبػامف لكيحػا بكىػاؼ فعميػا وانحسػاره ،ممػا يخمػؽ

وبعاً باعثاً عمى األسؼ تعمؽ الشعور بالخيبة مف الحابر اآلني والمستقبؿ اآلتي.

رابعاً :الخطاب وسيط أسموبي:

الديف الحؽ عند اهلل سبحانو وتعالى ىو اإلسلـ والتوحيػد ،واف اخػتلؼ أىػؿ الكتػاب فيػو

َّإنما ىو لمبغي والحسد ،وا َّف الىوز والىلح منوط باتباع الرسوؿ  وطاعتو ،إذ بيف لمناس طريؽ
محبة اهلل وااليماف بو والعمؿ بما يربيو ،وساؽ القػرآف الكػريـ قصػة امػرأة عمػراف(( ،حنػة)) وقػد

نػػذرت مػػا فػػي بطنيػػا محػػر ارً مخصصػاً لمعبػػادة والخدمػػة ال يشػػتغؿ بشػػي آخػػر .وكػػاف اهلل سػػميعاً
لقوليا عالما بنيتيا حيف دعت ربيا وىي حامػؿ بنػذر مػا فػي بطنيػا لخدمػة بيػت المقػدس ،فتقبػؿ

منيا الدعا  ،فمما وبعت بنتػاً تحسػرت وتىجعػت عمػى مػا رأت مػف خيبػة رجائيػا وانقطػاع امميػا؛

ألف األنثى – في شريعتيـ -ال تصمح لذلؾ ،واهلل سبحانو اعمـ بمكانة االنثى -مريـ -وأنيا خير
مف كثير مػف الػذكور ،وفػي ىػذا تعظػيـ ليػذه المولػودة وتىخػيـ لشػأنيا ،وىػو دفػع لمػا يتػوىـ مػف

طمبيا مف أنيا وبعت أنثى (ٗٗ).

اسػػتجارت اـ مػػريـ بػػاهلل بحىظػػو ليػػا ورعايتيػػا مػػف الشػػيطاف المرجػػوـ  ،فتقبػػؿ اهلل تعػػالى

مريـ مف أميا وربي أف تكوف محػررة لمعبػادة وخدمػة بيػت المقػدس عمػى صػغرىا ،وانوثتيػا قػاؿ
ػت َّ ِ
ت لَ َؾ َما ِفي َب ْط ِني ُم َح َّر ارً فَتَقَب ْ
َّػؿ ِمنػي إِ َّن َ
ػؾ أَ ْن َ
اف َرب إِني َن َذ ْر ُ
ام َأرَةُ ِع ْم َر َ
السػميعُ
تعالى :إِ ْذ قَالَ ْت ْ
بع ْت ولَ ْيس َّ
ِ
الذ َك ُر َكاألُ ْنثَى َوِاني
ب ْعتُ َيا أُْنثَى َوالمَّ ُو أ ْ
ب َعتْ َيا قَالَ ْت َرب إِني َو َ
يـ* َفمَ َّما َو َ
َعمَ ُـ ِب َما َو َ َ َ َ
ا ْل َعم ُ
س َّم ْيتُيا مػريـ وِانػي أ ِ
اف َّ ِ
ُّيػا ِبقَ ُب ٍ
ػؾ َوُذريَّتَ َيػا ِم ْػف َّ
طِ
س ٍػف َوأَ ْن َبتَ َيػا
الش ْػي َ
ُعيػ ُذ َىا ِب َ
الر ِجيـ*فَتَقََّبمَ َيػا َرب َ
ػوؿ َح َ
َ َ َ ْ ََ َ
ِ
اؿ َيا َم ْرَي ُـ أ ََّنى لَ ِؾ َىػ َذا
اب َو َج َد ِع ْن َد َىا ِرْزقاً قَ َ
سناً َو َك َّىمَ َيا َزَك ِريَّا ُكمَّ َما َد َخ َؿ َعمَ ْي َيا َزَك ِريَّا ا ْلم ْح َر َ
َن َباتاً َح َ
ِ
س ٍ
اب[ آؿ عمراف.]ٖٚ -ٖ٘ /
ؽ َم ْف َي َ
قَالَ ْت ُى َو ِم ْف ِع ْن ِد المَّ ِو إِ َّف المَّ َو َي ْرُز ُ
شا ُ ِب َغ ْي ِر ح َ
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كػػػاف التحريػػػر عنػػػدىـ وفػػػي شػػػريعتيـ ال يجػػػوز إال لغػػػلـ عاقػػػؿ قػػػادر عمػػػى خدمػػػة بيػػػت

المقدس ،وقد تربت ىذه المولودة في بيت زكريا  فكانت في خير تربيػة ونمػا وصػلح وعىػة

وسداد رأي ،ووفرة رزؽ (٘ٗ) .إذ كاف زكريا كمما دخؿ محرابيػا وجػد ألوانػاً مػف الطعػاـ عنػدىا وقػد

جرى العرؼ في كؿ زماف بابافة الرزؽ إلى اهلل سبحانو فػي قوليػا :ىػو مػف عنػد اهلل سػبحانو .
فيو سبحانو متقبميا وال حاجة لعذر أميا وتىبيميا الذكر عمى األنثى.

أجار اهلل تعالى مريـ وذريتيا مف الشيطاف الممعوف ،وانبتيا نباتاً حسناً في بدنيا وخمقيا

وأخلقيػػا ،إذ قػػيض ليػػا زكريػػا  وكىمي ػا إيػػاه ليربييػػا عمػػى أحسػػف وجػػو ،فنشػػأت عبػػادة ربيػػا
ولزمت محرابيا فاكرميا اهلل بما مف عمييا مف فبمو واحسانو.

إنيا مريـ – خادمة الرب وعابػدة اهلل فػي لغػتيـ -وقػد اسػتجاب اهلل سػبحانو لسػؤاؿ أميػا

ربيا أف يحىظيا وذريتيا وأف تكوف فػي طاعػة اهلل وعبادتػو ،ولػـ يقبػؿ اهلل تعػالى قبميػا أنثػى فػي

ونبو عمى تعظيـ شأف ىذه الموىوبة وأبنيا عيسى  إذ تكممت وىي
ىذا العمؿ ،وقبؿ اهلل مريـ َّ

صغيره كعيسى  ولـ تربع ثدي قط ،وكاف رزقيا ينػزؿ عمييػا مػف الجنػة ،إذ نبتػت فػي غػذا

اهلل سبحانو وبرعاية زكريا  ،وبميا إليو بايجاب اهلل لو ،وقبائو لو بيا عمػى خصػومو عنػد
تشاحنيـ فييا ،واختصاميـ في أوالىـ بيا (.)ٗٙ

َّ
أف ىػػذا
((حنػة)) إالَّ َّ
واللفػػت لمنظػػر أنػػو عمػػى الػػرغـ مػػف ذاتيػػة فعػػؿ خطػػاب امػرأة عمػراف

التأثير غير متولد بمعزؿ مف عناصر وسيطة أخػرى تعمػؽ وقعػو فػي الػنىس بمبػاعىتيا كىا تػو

الداللية وتىجيرىا طاقة كامنة فيو ،فيذا الخطاب يحمؿ مغزى يسػبغ عميػو سػمة اسػتثنائية تجعمػو

حرياً بالوقوؼ عنده وتعقب سمسمة األفعاؿ التي تنجـ عنو(( :قالت -ونذرت -وتقبؿ -وبػعتيا-

سػػميتيا -وأعيػػذىا)) والتػػي ال تعػػدـ الصػػمة بمجموعػػة فكػػر يػػوحي بيػػا ،عمػػى الػػرغـ مػػف تعػػددىا
وتنوعيا تبقى محكومة بطبيعة النسؽ المغوي الذي ينتظـ في نطاقو ،والصور الذىنية التي تتولػد
عنو؛ وألف ميزة الخطاب متمركزة في قولو(( :قالت امػرأة عمػراف رب أنػي نػذرت لػؾ مػا فػي بطنػي

محر ارً)) ،التي تمارس فعميا عمى مستوييف؛ أحدىما ظاىر يمثؿ في الوظيىة التػي تؤدييػا الكممػة

عمى صعيد السياؽ المغوي المتصدر بػ ((إذ)) وىو ظرؼ لما مبى مف الػزمف متعمػؽ بىعػؿ مقػدر
معناه :اذكر إذ قالت امرأة عمراف ،وتكوف الجممة مسوقة لتقرير اصطىاه اؿ عمراف ،كما اصػطىى

اهلل آؿ إبراىيـ بخمتو ،إذ بذؿ نىسو لمنيػراف ،وولػده لمقربػاف ومالػو لمبػيىاف ،وجعمػو أسػوة يقتػدى
بو وجعؿ في ذريتو النبػوة والكتػاب ،وخصػيـ بػأنواع الىبػائؿ مػا كػانوا بػو صػىوة عمػى العػالميف،

ومػنيـ سػيد ولػد آدـ نبينػا محمػد  ، فػاف اهلل تعػالى جمػػع فيػو مػف الكمػاؿ مػا تىػرؽ فػي غيػػره،

وفاؽ صمى اهلل عميو وآلو األوليف واآلخريف ،فكاف سيد مرسميف المصطىى مػف ولػد إبػراىيـ ،
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اصػػطىى اهلل آؿ عمػراف وىػػو والػػد مػػريـ بنػػت عمػراف ،فيػػذه البيػػوت التػػي ذكرىػػا اهلل سػػبحانو ىػػي
صىوتو مف العالميف ،وتسمسؿ الصلح والتوفيػؽ بػذرياتيـ ،فميػذا قػاؿ تعػالى( :ذريػة بعبػيا مػف
بعض) ،ولما ذكر اهلل سبحانو ىذه البيوت الكريمة ذكػر مػا جػرى لمػريـ والػدة عيسػى  وكيػؼ

لطؼ اهلل بيا في تربيتيا ونشأتيا .وقوؿ امرأة عمػراف لمػا حممػت بػػ ((مػريـ)) أنػي جعمػت مػا فػي

بطنػػػي خالصػػػاً لوجيػػػؾ محػػػر ارً لخػػػدمتؾ وخدمػػػة بيتػػػؾ ((بيػػػت المقػػػدس))( ،)ٗٚفيبػػػدأ الىعػػػؿ عمػػػى
المستوى الثاني الذي ىو مستوى باطف يمثؿ في سمسمة مف الترابطات التي تبدأ باالنثياؿ.

وجػػا ت فائػػػدة الخبػػػر فػػػي قوليػػا :أنػػػي وبػػػعتيا أنثػػػى لمتحسػػر ،ولػػػيس مرادىػػػا االخبػػػار

بمىيومو؛ ألف اهلل عالـ بما وبعت ،بؿ ارادة إظيار التحسر لما فاتيا مف تحقيؽ وعدىا ،والوفا

بما التزمت بو .وكػاف القصػد مػف قولػو(( :واهلل اعمػـ بمػا وبػعت)) افادتيػا أنػو الزـ الىائػدة دوف

التصريح بما سيكوف مف شأف المولود الموىوب لخدمة ((بيػت المقػدس)) وقولػو(( :ولػيس الػذكر

كاألنثى)) نىي االعتقاد السائد بيف الناس بوجود تىاوت بيف األوالد ،واف ىذا التىاوت يبدو لموىمة
األولى إنما ىو أمر ظاىر ال يثبت عند االبتل  ،وجا توكيد الكلـ بالمؤكد ((إف)) ،إذ تكررت مع

الىعػؿ المابػػي :إنػػي نػػذرت -وأنػػي وبػػعتيا -وأنػػي سػػميتيا ،ومػػع الىعػػؿ المبػػارع المتعمػػؽ بػػرب
العزة المتبمف معنى االستمرار والديمومة في قولػو(( :أنػي أعيػذىا بػؾ)) وقولػو(( :أف اهلل يػرزؽ
مف يشػا )) ،ومػع الجممػة االسػمية المؤكػدة لبيػاف التقريػر وثبوتػو(( :إنػؾ انػت السػميع العمػيـ))،

وحممػػػت التسػػػمية ((مػػػريـ)) معنػػػى التقػػػرب إلػػػى اهلل سػػػبحانو بخدمػػػة بيػػػت اهلل ،وادامػػػة عبادتيػػػا

وخلصيا لرب العزة ،وىذا يذكرنا برؤية إبراىيـ  أنو رأى ذبح ابنو في المناـ فعمـ أف ذلؾ امر
مف اهلل سبحانو ،وأف لـ يكف عف وحي ،وكما أليػـ اهلل أـ موسػى فقذفتػو فػي الػيـ ولػيس بػوحي،

وىذا ما دعت أـ مريـ ربيا أف ييب ليا ولداً ،ويكوف محر ارً لمخدمة ،فحممت بمريـ ،وقد تقبؿ اهلل
منيا الدعا .

وانما فعمت ذلؾ بالياـ مف اهلل سبحانو ولواله ما فعمت .والغرض مػف بيػاف ىػذه القصػص

تقرير نبوة محمد ف ودحض شبو أىػؿ الكتػاب الػذيف احتكػروا فبػؿ اهلل ،وجعمػوه خاصػاً بشػعب

إس ػرائيؿ ،ورد شػػبية المشػػركيف الػػذيف انكروىػػا ألنػػو بشػػر ،وذلػػؾ ألف اهلل سػػبحانو اصػػطىى آدـ

ونوحا وآؿ إبراىيـ وآؿ عمراف ،اصطىى ىؤال بمحض مشيئتو تىبلً منو واحساناً ،واذا كاف ىػذا
معروفاً عند العرب وعند أىؿ الكتاب ،فما الذي يمنع مف أف يصطىى محمداً صمى اهلل عميػو وآلػو

عمى العالميف كما اصطىى أولئؾ ،فاهلل يصطىى مف خمقػو مػف يشػا  ،وقػد اصػطىاه وجعمػو ىاديػاً

لمناس مخرجاً ليـ َم ْف ظممات الشرؾ والجيؿ إلى نور الحؽ واليقيف.
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وصدؽ وعد اهلل في قصة موسى  حيف رد الطىؿ الربيع إلى أمو وجعمو نبيػاً ُمرسػلً

تقر عينيا وتىرح بما سيؤوؿ إليو مصير ابنيا مف
إلى بني إسرائيؿ ،وعد اهلل تعالى أمو بذلؾ كي َّ

ظمـ فرعوف وجبروتو بقتؿ جميع االطىاؿ في السنة التي ولد فييا موسى  .والخطػاب القرآنػي

يخبرنا بصدؽ وعد اهلل ومقدمات نجاة موسى ،إذ اليـ اهلل أـ موسى بأف اقذفيو في نير النيؿ في

تػػابوت محكػػـ وال تخػػافي عميػػو مػػف ىلكػػو ،وال تحزنػػي لىراقػػو ( .)ٗٛقػػاؿ تعػػالىَ  :وأ َْو َح ْي َنػػا إِلَػػى أُـ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
موسى أ ْ ِ ِ ِ
َف أ َْربعيو فَِا َذا خ ْىت َعمَ ْيػو فَأَْلقيػو فػي ا ْل َػيـ َوال تَ َخػافي َوال تَ ْح َزِنػي إِ َّنػا َرادُّوهُ إِلَ ْيػؾ َو َجػاعمُوهُ
ُ َ
ِ ِ
ِ
ود ُى َمػػا َكػػا ُنوا
ػاف َو ُج ُن َ
امػ َ
يف*فَا ْلتَقَطَ ُو آ ُؿ ِف ْر َعػ ْػو َف لِ َي ُكػ َ
سػػمِ َ
مػ ْػف ا ْل ُم ْر َ
ػوف لَ ُيػ ْػـ َعػ ُػد ّواً َو َح َزن ػاً إ َّف ف ْر َعػ ْػو َف َو َى َ
َخ ِ
َف َينىَ َع َنػا أ َْو َنتَّ ِخػ َذهُ َولَػداً َو ُى ْػـ ال
ام َأرَةُ ِف ْر َع ْو َف قَُّرةُ َع ْي ٍف لِػي َولَ َ
سػى أ ْ
اط ِئ َ
ػؾ ال تَ ْقتُمُػوهُ َع َ
يف* َوقَالَ ْت ْ
وسػى فَ ِ
ػوف ِم ْػف
َي ْ
ػاد ْت لَتُْب ِػدي ِب ِػو لَػ ْوال أ ْ
ارغػاً إِ ْف َك َ
َص َب َح فُ َؤ ُ
َف َرَب ْط َنػا َعمَػى َق ْم ِب َيػا لِتَ ُك َ
ش ُع ُر َ
*وأ ْ
اد أُـ ُم َ
وف َ
ِ
ِ
ِ
يف* وقَالَ ْت أل ْ ِ ِ
ِ
ػع ِم ْػف
ص َر ْت ِب ِو َع ْف ُج ُن ٍب َو ُى ْـ ال َي ْ
ش ُع ُر َ
*و َح َّرْم َنا َعمَ ْيو ا ْل َم َارب َ
وف َ
ُختو قُصيو فَ َب ُ
ا ْل ُم ْؤ ِمن َ َ
َى ِؿ ب ْي ٍت ي ْك ُىمُوَن ُو لَ ُكـ و ُىـ لَ ُو َن ِ
وف*فَ َرَد ْد َناهُ إِلَى أُم ِو َك ْي تَقََّر َع ْي ُن َيػا
اص ُح َ
قَ ْب ُؿ فَقَالَ ْت َى ْؿ أ َُدلُّ ُك ْـ َعمَى أ ْ َ َ
ْ َ ْ
َف َو ْع َد المَّ ِو َح ٌّ
وف [ القصص.]ٖٔ -ٚ/
َوال تَ ْح َز َف َولِتَ ْعمَ َـ أ َّ
ؽ َولَ ِك َّف أَ ْكثََرُى ْـ ال َي ْعمَ ُم َ
إذ اشتمؿ الخطاب القرآني عمى أمريف :اربعيو والقيو.

ونيييف :ال تخافي وال تحزني وخبػريف :إنػا ار ّدوه إليػؾ وجػاعموه مػف المرسػميف .وبشػارتيف
فاحبتػػو
فػػي بػػمف الخبػػريف وىمػػا :الػػرد والجعػػؿ .كمػػا وقعػػت عمػػى ام ػرأة فرعػػوف رحمػػة موسػػىّ ،

وخاصمت عنو مف أراد قتمو ،فيو عندىا مما تقر بػو العيػوف وتسػر ،وتىػرح لرؤيتػو القمػوب (.)ٜٗ

وذكرت امرأة فرعوف العمة التي قالت لقوميا ((ال تقتمػوه)) لعمنػا نصػيب منػو خيػ ارً ،أو تتخػذه ولػداً

لما فيو مف الوسامة وجماؿ المنظر التي تجعمو أىلً لتبني المموؾ لو.

وكانػػت ال تمػػد فاسػػتوىبتو مػػف فرعػػوف ،فوىبػػو ليػػا وىػػـ ال يشػػعروف بػػأف ىل كيػػـ عمػػى

يديو(ٓ٘) ،ثـ انتقؿ الخطاب القرآني باألخبار عف حػاؿ مػف فارقػو بقولػو(( :وأصػبح فػؤاد أـ موسػى
فارغا)) ،فل شغؿ ليا إال ذكر موسى والخوؼ عميػو مػف فرعػوف وجنػوده وأف أليميػا اهلل سػبحانو

الثبات وقوة القمب بأنو ال يقتؿ وال يصاب بسو  ،وأف تصبر وتكػوف مػف المصػدقيف بوعػد اهلل فػي

ردىا إليو.

قالت أـ موسى ألختو مريـ اتبعػي أثػره فاتبعتػو فبصػرت بػو عػف بعػد لػئل يشػعروف بأنيػا

أختو وأنيا ترقبو عف بعد .وقد اعتربت الجممة المؤكدة بػػ (إف) فػي قولػو(( :إف فرعػوف وىامػاف
وجنودىما كانوا خاطئيف) بيف المعطػوؼ والمعطػوؼ عميػو لتؤكػد معنػى خطػئيـ ،ومػا احسػف نظػـ

ىذا الكلـ عند العالـ بمحاسف األسموب وأنػو لمػا اسػتقر موسػى  بػدار فرعػوف وأحبتػو امرأتػو

آسيو ،عربوا عميو المرابع التي في دارىػـ فمػـ يقبػؿ منيػا ثػديا ،وأبػى أف يقبػؿ شػيئاً مػف ذلػؾ،
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فخرجوا بو لعميـ يجدوف امرأة تصمح لرباعتو ،فمما رأتو اختو ((مريـ)) عرفتو ،ولـ تظيػر ذلػؾ،

ولـ يشعروا بيا ،فقالت ليـ(( :ىؿ أدلكـ عمى أىػؿ بيػت يكىمونػو لكػـ وىػـ لػو ناصػحوف)) ،فقػالوا
ليا وما يدريؾ بنصحيـ لو وشىقتيـ عميو؟ فقالت ليـ :نصحيـ لو وشػىقتيـ عميػو ورغبػتيـ فػي

سرور الممؾ ورجا منىعتو (ٔ٘).

وذىبوا بأختو إلى منزليا فػدخموا بموسػى عمػى أمػو فاعطتػو ثػدييا فالتقمػو فىرحػوا بػذلؾ،

وذىب البشير إلى آسية زوج فرعوف فاستدعت اـ موسى واحسػنت إلييػا واعطتيػا عطػا جػزيل،

وىي ال تعرؼ أنيا أمو في الحقيقية وقد رجعت أـ موسػى بولػدىا رابػية مربػية ،أبػدليا اهلل بعػد

خوفيا أمناً ،في عز وجاه ورزؽ دار ،ولتعمـ إف وعد اهلل حؽ ،إذ وعدىا سػبحانو بأنػو راده إلييػا
بيذا البرب مف المطؼ.

إف الصػػورة التػػي ترتسػػـ فػػي الػػذىف متأتيػػة مػػف رفػػد الخطػػاب القرآنػي باألفعػػاؿ المبػػارعة

التػػي تػػدؿ عمػػػى المسػػتقبؿ :ال تقتمػػوه -ينىعنػػػا -نتخػػذه ،أريػػد بيػػػا احتبػػاف النبػػي موسػػػى 
وسلمتو مف فرعوف وبطشو .وجممة :وىـ ال يشعروف قريف رمزي في نسيا الخطػاب الػداؿ عمػى

حػػاؿ آؿ فرعػػوف وغىمػػتيـ ،ال يعممػػوف عػػف أم ػر موسػػى شػػيئاً مػػف الوجاىػػة فػػي الػػدنيا واآلخػػرة،
وىلكيـ عمى يديو بخلؼ ما كانوا يرجوف منو.

واعتمدت كممات امػرأة فرعػوف فػي األسػاس عمػى ذاتيػة اإلحالػة التػي تتجػو نحػو الػداخؿ،

وكممات رب العزة ((وىـ ال يشعروف)) تتجو نحو إشكالية إبياـ الصورة عند آؿ فرعوف ،إذ يكػوف

خطاب المرأة بالنىع واالتخاذ ،يحتويو كػلـ رب العػزة احتػوا كػاملً ،وتكػوف الػواو الحاليػة الرابطػة
التي توجو نشاط الدواؿ نحو االستقرار الخالي مف االنحراؼ والتغيير قد فتحػت العػرض المشػيدي

لمنص بحياد قصدي ومعمف ليذه القصة ،وتحوؿ الخطاب مف المغة الموحية التي تخاطب الشعور
ُخ ِت ِو قُص ِ
يو وىذه الغاية
إلى المغة المؤدية معنى مرجعياً غايتو االدراؾ في قولو تعالىَ  :وقَالَ ْت أل ْ
تحيمنا إلى منطؽ التىكير العقمي ،وتصبح لمغػة الخطػاب وظيىػة تصػريحية يتػوارى عنػدىا االيحػا
والتمميح ،ويكوف التعبير المباشر سمة طاغية في المشيد بأفعالو :قالت -قصية -بصرت ،التي

تعكس وبعاً مرتبطاً بالتطور الدرامي لمحدث.

والبداية المنطقية لتنامي األحداث في قوؿ أخت موسى لقوـ فرعػوف(( :ىػؿ أدلكػـ))؛ ألف

التىاصيؿ في القصة محكومة بذلؾ ،والتدرج يتنامى في تطػور الىكػرة داخػؿ نسػيا الخطػاب لينػتا

مػػف جرائيػػا حركػػة ديناميكيػػة ،فقوليػػا(( :أدلكػػـ – يكىمونػػو -ناصػػحوف))  ،ىػػذه األفعػػاؿ ال تعمػػؿ
منىصمة عف بعبيا ،بؿ يكوف عمميػا عمػى نحػو تكػافمي تكػاممي ،ويػأتي الػربط بالىػا ((فقالػت))

لتؤكد ىػذه التكامميػة ،وكىػالتيـ لموسػى  ،والػربط بػالواو الحاليػة ((وىػـ لػو ناصػحوف)) لتؤكػد
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القيمة الترابطية لموصوؿ إلى القمة الجدلية لمحػدث .كمػا بػيف الخطػاب القرآنػي صػورة آؿ فرعػوف
بأنيـ ال يشعروف مرة وأنيـ ال يعمموف مرة أخػرى ،إذ نىػى عػنيـ العمػـ والشػعور  ،وىػـ ينتظػروف

مصيرىـ وىلكيـ.

نتائا البحث الموجزة

ػدبر أمورىػػا واحػواؿ
ٔ -يظيػػر الخطػػاب القرآنػي حكمػػة بمقػيس ممكػػة سػػبأ ورجاحػػة عقميػػا فػػي تػ ّ
أف الممػوؾ إذا دخمػوا قريػة أفسػدوىا،
قوميا في مصالحتيا لسػميماف  لعمميػا المسػبؽ بػ َّ
وجعموا اعزة أىميا أذلة ،وكاف مف بعد نظرىا أف سارت إليو ،وادركت بالعمـ اليقيف قػدرة اهلل

تعالى وصحة نبوة سميماف  ،وقد رأت ما رأت فاسممت لرب العزة وانقادت هلل تعالى.

عبر الخطاب القرآني في قصة مػريـ بػأف اهلل خمػؽ عيسػى  بكممػة منػو سػبحانو عمػى
ٕ -و َّ
بػأف اهلل سػبحانو سػيرزقو الولػد الصػالح ((يحيػى))
وعبر في قصة زكريا َّ
أتـ إنشا وابداعّ ،
ّ
وقد بمغ زكريا مف الكبر وامرأتػو عػاقر ،واهلل يخمػؽ مػا يشػا  ،إذ عبػر الخطػاب بػػ ((يىعػؿ))

بأف تينؾ الزوجيف ال يولد لمثميا في العػادة ،وايجػاد عيسػى 
وفي ذلؾ تجري آية زكريا ّ
عمى غير المعيود في التوالد ،فيو بقدرة اهلل وأمره ،واهلل يخمؽ ما يشا .

ٖ -خػػص اهلل سػػبحانو سػػارة زوجػػة إب ػراىيـ  بالبشػػارة فػػي أف يرزقيػػا بالولػػد وىمػػا زوجػػاف
كبيراف في السف ،وقد عجبت مف أنيا تمد ،وىي ما ىي عميو إذ إف تمؾ الوالدة خػروج عػف

العادة ومثميا ال يمد ،وجا رد الملئكة :أتعجبيف مف أمػر اهلل الػذي ال يعجػزه شػي  ،وكػاف

ليػذا الخطػػاب رد فعػػؿ لحػػدث حاسػػـ( ،والدة امػرأة عجػوز) ،وكػػاف سػػبحانو وتعػػالى قػػد نجػػى
ابراىيـ  مف نار قومو الظالميف مف قبؿ.

ٗ -يقدـ الخطاب القرآني الدقة التعبيرية في داللة ((الج از واألجر)) في قصة موسى والمرأتيف
المتيف سقى ليما موسى  فأغاثيما وكىاىما امر السقي رغبة في الخير والصلح ،وقػد

صػػور األسػػموب القرآنػي الشػػعور النىسػػي لشخصػػية المػرأة التػػي اسػػتجاب ليػػا موسػػى 
وجعؿ مف الحدث بمشاىده المتعاقبة نسقاً مثالياً موحياً بىخامة القصد وسمو المعاني.

٘ -بيف الخطاب القرآني عصمة انبيا اهلل سبحانو ،فيذا يوسؼ  تراوده امػرأة العزيػز عػف
نىسو ويمتنع مف مطاوعتيا بارتكاب الىاحشة ،وقد سمى سبحانو صنيع تمؾ المػرأة وفعميػا

السو وكيدىا ليوسػؼ  بالعظمػة ،وكيػد الشػيطاف بالبػعؼ؛ وذلػؾ مػف بلغػة االعجػاز

ألف كيد الشيطاف يػأتي بالوسوسػة والخيػاؿ ،وكيػد المػرأة بالعيػاف والمواجيػة ،وكػاف
القرآني َّ
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لتمػػؾ العصػػمة أثرىػػا فػػي تشػػكيؿ الحػػدث وردة الىعػػؿ المتولػػدة فػػي خمػػؽ الشػػعور بالخيبػػة،
واالنكسار الذي صاحب امرأة العزيز في البعد عف نيؿ مرغوبيا.

 -ٙبرب الخطاب القرآني المثؿ في حث المػؤمنيف عمػى االحتسػاب والصػبر فػي الشػدة بآسػية
ام ػرأة فرعػػوف ومػػريـ ابنػػة عم ػراف رغبػػة فػػي التمسػػؾ بالطاعػػة والثبػػات عمػػى اإليمػػاف حػػيف

صػػبرت آسػػية بنػػت مػزاحـ امػراة فرعػػوف عمػػى أذاه ،إذ كانػػت قػػد آمنػػت بموسػػى  ودينػػو

السػػماوي القػػويـ ،ورغبػػت عػػف فرعػػوف ودينػػو الػػوثني وكىػػره ،فطمبػػت النجػػاة مػػف رب العػػزة
بالقرب مف رحمة اهلل سبحانو ،وكاف خطابيا بالدعا والتوجو إلى اهلل سبحانو عنػد المحػف
والنوازؿ  ،فاستجاب اهلل تعالى لدعائيا .

 -ٚتعامػػؿ الخطػػاب القرآنػي مػػع الػػزمف النىسػػي لمشخصػػية القػػائـ عمػػى اختػزاؿ الػػزمف االبلغػػي
وذلؾ في أمنية مريـ وتصريحيا بالمعاناة والجزع عند الوالدة(( ،ويا ليتني مت قبػؿ ىػذا))،

إذ تشكؿ تمييداً للحداث القادمة التي تتصؿ بػوعي الشخصػية المتمنيػة والكشػؼ عمػا فػي
النىس مف شعور عند مواجية مجتمعيا والتزاميا بػالموقؼ األخلقػي والػديني تجػاه واقعيػا

وملمة الناس ،وتنامي احداث الخطاب َع ْب َر ربط األسباب بالنتائا وامتلكيا عناصػر القػوة
الدالة عمى سلمة الموقؼ االعجازي واإلبداع اإلليي القائـ عمى التوازف في نمػو األحػداث

وتجسيدىا.

 -ٛيقرر الخطاب القرآني مبػدأ إف اهلل سػبحانو يصػطىى مػف عبػاده مػف يشػا  ،فػدحض شػبية

أحبار الييود باحتكارىـ فبؿ اهلل في قبولو ((مريـ)) وخلصػيا لػرب العػزة منػذورة ،مقبولػة

ورد الخطػػاب شػػبيو المشػػركيف مػػف العػػرب باصػػطىا ((محمػػد))
فػػي طاعػػة اهلل وعبادتػػوّ ،
(صػػموات اهلل عميػػو وآلػػو) ،بػػالنبوة وىدايػػة النػػاس لكسػػلـ ،كمػػا أصػػطىى آدـ ونوحػػا وآؿ
إبراىيـ وآؿ عمراف مف قبؿ عمى العالميف.

 -ٜرسمت صورة الخطاب القرآني صدؽ وعد اهلل سبحانو في رد الطىؿ الربيع ((موسى)) إلى
أمو وجعمو نبيا مرسػلً إلػى نبػي إسػرائيؿ ،واألحػداث التػي رافقػت تمػؾ الصػورة مػف إليػاـ أـ
موسى وخطاب امػرأة فرعػوف لزوجيػا بػالنىع واالتخػاذ ،وتنػامي األحػداث المتواليػة وتػدرجيا
في تىاصيؿ البنا الدرامي داخؿ نسيا الخطاب ليتحوؿ ىذا الخطػاب مػف التممػيح واإليحػا

إلػػػى التصػػػريح واإلبانػػػة والتعبيػػػر المباشػػػر فػػػي مشػػػاىد الصػػػورة القرآنيػػػة وأسػػػموب نظميػػػا
ٍ
المعجز.
وعربيا
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اليوامش :
(ٔ)

ينظر :تىسير القرآف العظيـ البف أبي حاتـ  ،ٕٛٚٙ/ٜوالمحرر الوجيز البػف عطيػة ٗ ،ٕ٘ٛ/ومػدارؾ التنزيػؿ

(ٕ)

ينظػػر :معػػاني القػػرآف واعرابػػو لمزجػػاج ٗ ،ٜٔٔ/وتىسػػير القػػرآف لمسػػمعاني ٗ ،ٜ٘/والجػػامع الحكػػاـ القػػرآف

(ٖ)

ينظػػر :الكشػػاؼ لمزمخشػػري ٖ ،ٖٙٛ/وأنػػوار التنزيػػؿ لمبيبػػاوي ٗ ،ٔ٘ٚ/والمجتبػػي مػػف مشػػكؿ إعػراب القػرآف

لمنسىي ٕ ،ٕٓٙ/والجواىر الحساف لمثعالبي ٗ. ٕٜٗ/

لمقرطبي ٖ ،ٜٔٗ/وتىسير القرآف العظيـ البف كثير .ٔٚٔ/ٙ
ألحمد محمد الخراط ٖ.ٛٙٛ/

(ٗ)

جزي.ٔٓٔ/ٕ :
ينظر :التسييؿ لعموـ التنزيؿ البف ّ
ينظػػر :معػػاني الق ػرآف واعرابػػو لمزجػػاج ٗ ،ٕٔٔ/وان ػوار التنزيػػؿ لمبيبػػاوي ٗ ،ٜٔ٘/ومػػدارؾ التنزيػػؿ لمنسػػىي

()ٙ

ينظر :الكشؼ والبياف ٖ ،٘ٚ/والجامع الحكاـ القرآف لمقرطبي ٗ ،ٜٕ/ومدارؾ التنزيؿ لمنسىي ٔ.ٕ٘ٗ/

(٘)

ٕ.ٕٓٙ/

()ٚ

ينظر :اليداية لمكي القيسي ٕ ،ٖٔٓٔ/وتىسير القرآف لمسمعاني ٔ ،ٖٖٔ/ومعػالـ التنزيػؿ لمبغػوي ٔ،ٗٗٔ/

()ٛ

ينظر :تىسير القرآف العظيـ البف أبي حاتـ ٕ ،ٖٙ٘/ومىاتيح الغيب لمػرازي  ،ٕٕٓ/ٛومػدارؾ التنزيػؿ لمنسػىي

()ٜ

زاد المسير البف الجوزي ٔ.ٕٖٛ/

ٔ.ٕ٘ٙ/

المحرر الوجيز البف عطية ٔ.ٕٗٙ/

(ٓٔ)
(ٔٔ)

ينظر :أنوار التنزيؿ لمبيباوي ٕ.ٔٚ/

ياويمتي( :يا ويمتا) أصميا يا ويمتي ،فابدؿ مف اليا – يا اإلبافة -ألىاً؛ ألنيػا أخػؼ مػف اليػا والكسػرة أو

إنيا ألؼ الندبة ،ولـ ترد الدعا عمى نىسيا بالويؿ؛ ولكنيا كممة تخؼ عمى افواه النسا إذا ط أر عمػييف مػا

يعجبف منو ،وعجبت مف والدتيا ومف كوف بعميا شيخاً لخروجو عف العادة ،وما خرج عف العادة مستغرب.

(ٕٔ)

ينظر :المحرر الوجيز البف عطية ٖ ،ٜٔٔ/والبحر المحيط ألبي حيػاف ٘ ،ٕٗٗ/والجػواىر الحسػاف لمثعػالبي

(ٖٔ)

ينظر :مدارؾ التنزيؿ لمنسىي ٕ ،ٖٚ/والتسييؿ لعموـ التنزيؿ البف جزي ٔ. ٖٚ٘/

ٖ.ٕٜٕ/

(ٗٔ)

ينظر :مىاتيح الغيب لمرازي  ،ٕٚ٘ /ٔٛوأنوار التنزيؿ لمبيباوي ٖ ،ٔٗٔ/وتىسير القرآف العظػيـ البػف كثيػر

(٘ٔ)

ينظػػر :تىسػػير الق ػرآف لمسػػمعاني ٕ ،ٖٗٗ/والمحػػرر الػػوجيز البػػف عطيػػة ٕ ،ٜٔٓ/والجػػامع ألحكػػاـ الق ػرآف

ٗ. ٕٛٚ/

القرطبي .ٜٙ/ٜ

()ٔٙ

ينظػػر :جػػامع البيػػاف لمطبػػري  ،ٜ٘٘/ٜٔوالكشػػؼ والبي ػاف لمثعمبػػي  ،ٕٗ٘/ٚوالمحػػرر الػػوجيز البػػف عطيػػة

()ٔٚ

ينظػػر :معػػالـ التنزيػػؿ لمبغػػوي ٖ ،ٖ٘ٓ/والتسػػييؿ لعمػػوـ التنزيػػؿ البػػف جػػزي ٕ ،ٕٔٔ/والبحػػر المحػػيط البػػي

()ٔٛ

ٗ. ٕٛٗ/

حياف .ٜٔٓ/ٚ

المىردات في غريب القرآف لمراغب مادة ((ىي)) .
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()ٜٔ

التحرير والتنوير البف عاشور ٕٓ.ٖٔٓ/

(ٕٔ)

مف أسرار التعبير القرآني البف موسى.ٕٗ :

(ٕٓ)

م ٖ٘ٗٔ هـ

مغنى المبيب البف ىشاـ.ٙٚ٘ :

(ٕٕ)

العيف لمخميؿ بف احمد مػادة :اجػر ،ومعجػـ الىػروؽ الدالليػة فػي القػرآف الكػريـ .د .محمػد محمػد داود-ٗٙ :

(ٖٕ)

ينظػػػر :لطػػػائؼ اإلشػػػارات لمقشػػػيري ٖ ،ٖٙ/وتىسػػػير القػػػرآف لمسػػػمعاني ٗ ،ٖٕٔ/ومػػػدارؾ التنزيػػػؿ لمنسػػػىي

(ٕٗ)

ينظػػػر :جػػػامع البيػػػاف لمطبػػػري  ،٘ٓ /ٔٙوالكشػػػؼ والبيػػػاف لمثعمبػػػي ٘ ،ٖٓٛ/ولطػػػائؼ اإلشػػػارات لمقشػػػيري

(ٕ٘)

ينظػػر :تىسػػير الق ػرآف لمسػػمعاني ٖ ،ٕٗ/والكشػػاؼ لمزمخشػػري ٖ ،ٗ٘ٛ/ومىػػاتيح الغيػػب لم ػرازي ،ٗٗٗ/ٔٛ

()ٕٙ

ينظر :تىسير القرآف العظيـ البف حػاتـ  ،ٕٕٔٚ/ٚومعػالـ التنزيػؿ لمبغػوي ٕ ،ٗٛٚ/والتسػييؿ لعمػوـ التنزيػؿ

()ٕٚ

ينظػػر :الكشػػؼ والبيػػاف لمثعمبػػي  ،ٖٔٔ/ٜومعػػالـ التنزيػػؿ لمبغػػوي ٗ ،ٕٛ٘/والكشػػاؼ ،لمزمخشػػري ٗ،ٕٗٓ/

()ٕٛ

ينظر :الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي  ،ٗٙ/ٔٚوأنوار التنزيؿ لمبيباوي ٘ ،ٜٔٗ/والبحر المحيط ألبي حيػاف

()ٕٜ

ينظػػر :تىسػػير الق ػرآف لمسػػمعاني ٘ ،ٜٗٚ/والكشػػاؼ ٗ ،ٕ٘ٚ/وزاد المسػػير البػػف الجػػوزي ٗ ،ٖٕٔ/وان ػوار

(ٖٓ)

ينظػػػر :الكشػػػؼ والبيػػػاف لمثعمبػػػي  ،ٖٖٗ/ٜولطػػػائؼ اإلشػػػارات لمقشػػػيري ٖ ،ٜٙٓ/ومىػػػاتيح الغيػػػب لمػػػرازي

(ٖٔ)

ينظػػر :معػػالـ تنزيػػؿ لمبغػػوي ٘ ،ٖٕٔ/والجػػامع الحكػػاـ الق ػرآف لمقرطبػػي  ،ٖٕٓ/ٔٛومػػدارؾ التنزيػػؿ لمنسػػىي

(ٕٖ)

ينظر :لطائؼ اإلشارات لمقشيري ٕ ،ٕٖٗ/والتسييؿ لمعالـ التنزيؿ البف جزي ٔ ،ٗٚٛ/والبحر المحػيط ألبػي

(ٖٖ)

ينظػػػر :الكشػػػؼ والبيػػػاف لمثعمبػػػي  ،ٕٓٚ/ٙوتىسػػػير القػػػرآف لمسػػػمعاني ٖ ،ٕٛ٘/ومػػػدارؾ التنزيػػػؿ لمنسػػػىي

(ٖٗ)

ينظػػػر :مىػػػاتيح الغيػػػب لمػػػرازي ٕٔ ،ٕٓٗ/وتىسػػػير القػػػرآف العظػػػيـ البػػػف كثيػػػر ٘ ،ٜٔٙ/والجػػػواىر الحسػػػاف

(ٖ٘)
()ٖٙ

.ٜٓ -ٗٚ
ٕ.ٖٙٛ/

ٕ ،ٔٛٓ/ومدارؾ التنزيؿ لمنسىي ٕ ،ٔٓٗ/وتىسير القرآف العظيـ البف كثير ٗ.ٖٕٛ/
والجامع الحكاـ القرآف لمقرطبي  ،ٔٚٓ/ٜوأنواز التنزيؿ لمبيباوي ٖ.ٔٙٓ/
البف جزي ٔ ،ٖٛ٘/والجواىر الحساف لمثعالبي ٖ.ٖٕٔ/

ومىاتيح الغيب لمرازي  ،ٔٚٚ/ٕٛوتنوير المقياس لمىيروز آبادي .ٕٕ٘ :

 ،ٖٔٛ/ٛوالجواىر الحساف لمثعالبي ٖ.ٕٚ/

التنزيؿ لمبيباوي ٘ ،ٕٕٙ/وتىسير القرآف العظيـ البف كثير . ٜٖٔ/ٛ

ٕٓ ،٘ٚٗ/والتسييؿ لمعالـ التنزيؿ البف جزي ٕ.ٖٜٖ/
ٖ.٘ٓٛ/

حياف  ،ٕٔٚ/ٙوتنوير المقياس لمىيرز آبادي .ٖٓٙ
ٕ.ٖٖٓ/

لمثعالبي ٗ.ٔٔ/

جامع البياف لمطبري ٘.٘ٔٔ/

ينظػػر :لطػػائؼ اإلشػػارات لمقشػػيري ٕ ،ٕٗٗ/والكشػػاؼ لمزمخشػػري ٖ ،ٖٔ/ومىػػاتيح الغيػػب لمػرازي ٕٔ،ٖ٘ٗ/
والتبياف لمعكبري ٕ ،ٛٚٓ/وأنوار التنزيؿ لمبيباوي ٗ.ٛ/

ٕ٘ٙ

العدد  ٕٜٓالمجلد األول ٕٗٔٓ
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()ٖٚ

فتح البياف ألبي الطيب صديؽ البخاري . ٕٔ٘/ٛ

()ٖٜ

ينظػر :اليدايػة لمكػي القيسػي ٘ ،ٖٕ٘٘/والػوجيز فػػي تىسػير الكتػاب العزيػز لمواحػدي النيسػػابوري ٔ،٘ٗ٘/

()ٖٛ

الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي ٖٔ.ٖٗٗ/

والمحرر الوجيز البف عطية ٖ ،ٕٗٔ/وانوار التنزيؿ لمبيباوي ٖ ،ٜٔ٘/والتسييؿ لعمػوـ التنزيػؿ البػف جػزي

ٔ ،ٖٛٙ/والبحر المحيط ألبي حياف ٘.ٕٜٙ/

(ٓٗ)

ينظػػػر :جػػػامع البيػػػاف ،لمطبػػػري  ،ٛ٘/ٔٙولطػػػائؼ الشػػػارات لمقشػػػيري ٕ ،ٖٔٛ/والجػػػواىر الحسػػػاف لمثعػػػالبي

(ٔٗ)

ينظػػر :لطػػائؼ اإلشػػارات لمقشػػيري ٕ ،ٖٔٛ/ومعػػالـ التنزيػػؿ لمبغػػوي ٕ ،ٗٛٚ/وتىسػػير روائػػا البيػػاف اليمػػف

(ٕٗ)

ينظر :مدارؾ التنزيؿ لمنسىي ٕ ،ٔٓٚ/والبحر المحيط ألبي حياف ٘.ٖٓ٘/

(ٗٗ)

ينظر :جامع البياف لمطبػري  ،ٖٕٛ/ٙوالكشػؼ والبيػاف لمثعمبػي ٖ ،٘ٔ/واليدايػة لمكػي القيسػي ،٘٘ٔٛ /ٛ

(٘ٗ)

ينظػػر :المحػػرر الػػوجيز البػػف عطيػػة ٔ ،ٕٗٗ/ومىػػاتيح الغيػػب لم ػرازي  ،ٜٜٔ/ٛوالبحػػر المحػػيط ألبػػي حيػػاف

()ٗٙ

ينظػػر :تىسػػػير القػػرآف البػػػف أبػػػي حػػاتـ ٕ ،ٖٙٙ/والكشػػػاؼ لمزمخشػػػري ٖ ،ٕٗٓ/وانػػوار التنزيػػػؿ لمبيبػػػاوي

()ٗٚ

ينظر :اليداية لمكي القيسي ٕ ،ٜٜٖ/وتىسير القرآف لمسمعاني ٔ ،ٖٕٔ/والكشاؼ لمزمخشري ٔ.ٖ٘ٗ/

(ٖٗ)

ٖ.ٖٕٕ/

عزيز جبر . ٕٖٜ

ينظر :اليداية لمكي القيسي ٘.ٖ٘٘ٓ/

ولطائؼ االشارات لمقشيري ٔ ،ٕٕٗ/ومعالـ التنزيؿ لمبغوي ٔ.ٖٖٗ/

ٕ.ٗ٘٘/

ٕ ،ٔٗ/التسييؿ لعموـ التنزيؿ البف جزي ٔ.ٔٛٛ/

()ٗٛ

ينظػػر :المحػػرر الػػوجيز البػػف عطيػػة ٗ ،ٕٚٚ/وأن ػوار التنزيػػؿ لمبيبػػاوي ٗ ،ٕٔٚ/ومػػدارؾ التنزيػػؿ لمنسػػىي

()ٜٗ

ينظر :الكشؼ والبياف لمثعمبي  ،ٕٖٖ/ٚولطائؼ االشارات لمقشيري ٖ ،٘٘/ومعالـ التنزيػؿ لمبغػوي ٖ،ٕ٘ٗ/

(ٓ٘)
(ٔ٘)

ٕ ،ٖٙٓ/والبحر المحيط البي حياف .ٖٔٓ/ٚ

وتىسير روائع البياف أيمف عبد العزيز جبر.ٖٛٙ :

ينظر :البحر المحيط ألبي حياف .ٜٔٓ/ٚ

ينظػػػر :معػػػاني القػػػرآف واعرابػػػو لمزجػػػاج ٔ ،ٖٔ٘/ومعػػػالـ التنزيػػػؿ لمبغػػػوي ٖ ،ٕ٘٘/ومىػػػاتيح الغيػػػب لمػػػرازي
ٕٗ.ٜ٘ٚ/

ٕ٘ٚ

م ٖ٘ٗٔ هـ

ٕٓٔٗ ٕٓ المجلد األولٜ العدد
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Quran through his speech and presentation - Btnoath different - establishes a
means of expression achieved by the consistency between units of construction and
style , To brighten the windows of a variety of indications exceeding the standard to
multiple readings, Broadened significance depending on the shifts in style and diversity
of the components of the structure, To give context to the first reference to extrapolate
the role of discourse and knowledge Madaha functionally through diversity in the
structure of the image , Because of this diversity leaves the images ready and
significance of conventional spin that remain in the lexicon millstone, Or remain
hostage vision interpreted to conform with the taste and spirit without flying in space
image, And beyond the perceived limits of the world; Tstafa image to read the
exuberant visions and perceptions, Read involving the character and the word and the
context and the receiver together, What makes the Quranic discourse Taatsahir where
relationships and compositional formats prepared in advance, Or stomach to unpack
specific cognitive or semantic, which cancels thinking and meditation disclosed for the
new attitudes that would regulate relations communicative; they approach more than the
soul and emotions.
Valoslob manner and dimensions that would awaken the self-contained self
embodies the aspirations abroad , Which in turn is almost a sense of meaning, including
the effectiveness of owned channels raise awareness of the recipient when it turns to the
Quranic discourse is aware of significant or audible or imagined or connoisseur
depending on the openness of the fields of the senses and its repercussions in the
mailing and receiving while Nt oblique images in front of him, Became an impact to
make the recipient opens the fields of meditation and interpretation, The Taataalq
expressive compositions and overlap, Do not let the viewer determine Alaúgaha
restrictions and ties.

ٕ٘ٛ

