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Abstract: The purpose of this study was to find the intrinsic elements and the comparison of
the intrinsic elements between story of the prophet Musa a.s and the prophet Yusuf a.s in
surah al-qosos and surah yusuf in the Qur’an.Both have almost the same life journey. The
story of prophet Musa a.s is recorded in various surahs and the story of prophet yusuf a.s is
recorded in only one surah. This research examines the story of prophet Musa a.s in surah alqosos verses 1-70 and the story of prophet Yusuf a.s in surah yusuf verses 1-111. This study
used a qualitative descriptive method using data in the form of dialogue texts and
monologues in the surah al-qosos and surah yusuf which showed the intrinsic elements and
the comparison of the intrinsic elements. Intrinsic elements and comparison of the intrinsic
elements studied include characterization,plot,setting,theme and language style. The result of
this study are the intrinsic elements of the story prophet Musa a.s and Yusuf a.s and the
comparison of the intrinsic element of the two stories.
Keywords: Intrinsic elements, comparison, the story of prophet musa a.s, the story of prophet
yusuf a.s, Qur’an.
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املقدمة
األدبهى هاكلمامهاكييهصو رهاكقل ه
واكشق رهتو صراهصادقا,هوأقسامهمنهاألدبه
ى هاكشقرهواكلوةهواظتسرحيةهواكنثرهواألمث ه
واكرواصةهههوغًنهذكك.ههإنهاألدبههتل نهمنه
اكقناصر هاألربقةه :هاكقاطفةهواطتيالهواكفلرةه
واكو رة(.اكشاصب .)1994:91,هومنه
أغراض هاألدب هى هاظتتسلية ههواكتقلم ه.ػتلقه
ه
اكتفسًنهقدهصربزهنظرهتمهكللرآنهكنصهاألدبه
كيفهمهكمامههللاهتقاىلهيفهاكلرآنهاكلرمي,ه هوصتمه
ذكك هكيربز هرفقة هاكلرآن هابكفن هاألديبه
األخرى .هكمث هأمٌن هاطت يل ه (Amin al
) Khulliهاكييهصطّهر هاكتفلًنهاظتنهجيهاألديبه
يف هتفسًن هاكلرآن ه هوصل ل هأن هاكلرآن هى ه
أعظامهاكنصهيفهاألدبهاكقريب(Setiawan, .
)2006:2ه ه
تفسًنهاكلرآنهابكقناصرهاألدبية هقده
بدأهيفهعورهاألنبياء.هرس لههللاهدمحمهصلىه
هللا هعليو هوسلم هصفسر هاكلرآن هابكتفسًنه
اجملازي,ههكما هقد هصظهر هيف هس رة هاكبلرة ه:ه
طه
ٌن هكَ ُل ُم ْ
هاطتَْي ُ
هح ىَّت هصَتَ بَ ُ
اهوا ْشَربُ ْ َ
"وُكلُ ْ َ
َ ٧٨١
َس َد ِهم َن هاكْ َف ْج ُر",ه
همن ْ
هاطتَْيط ْ
هاأل ْ
ْاألَبْيَ ُ
ض َ
سأل هأيب هبن هحاتيم هإىل هاكنيب ه"ما هاظتقىنه
َس َ ِد ه؟" همثه
ض ِهم َن ْ
ْ
هاطتَْي ِط ْ
ط ْ
اطتَْي ُ
هاأل ْ
هاألَبْيَ ُ
ض هى همشرقه
أجاب هاكنيب ه" ْ
ط ْ
هاطتَْهي ُ
هاألَبْيَ ُ
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َس َ ِد هى هظمام هاكي ".ىياه
اكنهار ههو ْ
اطتَْي ِط ْ
هاأل ْ
حت ل هاظتقىن هأو هأمث  .ههوحت ل هاظتقىن هيفه
اكدراسات هاألدب هصسمى هابجملاز.ه
) .(Setiawan,2006:129هويف هاكقناصره
اكداخليةهصسمىهابألسل ب.ه ه
هإنهاكباحثةهيفهىياهاكبحثهستحل ه
اطتطاب ههوخاصة هعناصر هاكداخلية ه هوملارنةه
عناصر هاكداخلية هبٌن هقوة هم سى هعليوه
اكسمام ه هوص سف هعليو هاكسمام هيف هاكلرآنه
اكلرمي.هإنهقوةهم سىهذكرتهيفهعددهمنه
اكس ر هوقوة هص سف هيف هس رة هص سف.ه
هواختارت هاكباحثة هس رة هاكلوص من هاآلصةه
األوىل هإىل هاكسبقٌن هكلوة هم سى هعليوه
اكسمامه هوس رةهص سف منهاآلصةهاك احدةهإىله
اآلخًنهكلوةهص سفهعليوهاكسمام.ه ه
اإلطار النظري

مفهوم القصة
اكلوةهىيهحلاصةهتقتمدهعلىهاكسرده
هواك صف .هوقد هصدخ هأحياان هفيهاه
اضت ار(.زصدون .)0219:106,هوكلمةه
قوة هتشتق همن هكلمة ه"اكلص" هدبقىن هتتبعه
األثر .هأما هقوص هاكلرآن هىي هأخباره هعنه
أح ال هاألمم هاظتاضية ,هواكنب ات هاكسابلة,ه
هعلىه
واضت ادث هاك اققة ه هوقد هاشتم هاكلرآن ه
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كثًن همن هوقائع هاظتاضى ,هواترصخ هاألمم,ه
وذكر هاكبماد هواكداير ,هوتتبع هآاثر هك هق م,ه
هوحلى هعنهم هص رة هانطلة هظتا هكان اه
عليو(.اكلطان,غته لهاكسنة .)922:ه

هومنهىيههاآلراءهاكثماثة ,هاعتمدته
كرونه
اكباحثةهعلىهاكقناصرهاكداخليةهعندهس ه
كمي ه) (Sukron Kamilفهي:هاكشخوياته
عهواألسل ب .ه
واضتبلةهواكبيئةهواظت ض ه

عناصر الداخلية
كانهؼتتلفاتهاكقلماءهعنهاكتقرصفه
عناصرهاكداخلية,هىيه :ه
قال هأزتد هزصدون ه هوفرصق هاكتأكيفه
يف ه"األدب هاظتلارن" ه( ,)0219:106هأنه
عناصرهاكلوةهاكفنيةهاضتدصثة هىيه:هاضتادثةه
واكسرد هواكشخوية ههواكزمان ,هواظتلانه
هواكفلرة.ه ه
هأما هاكقناصر هاكداخلية هيف هاكرواصةه
عند هبرىان هن رغينطارا ه (Burhan
) Nurgiyantoroهفهي هتتل ن همن هاضتادثةه
واكلوة هواضتبلة ,هواكشخويات هواظت ض عه
واكبيئة هووجهة هاكنظر هاكلوائص هواألسل به
هوغًنهذكك(Nurgiyantoro, 2015:30).
هوهاكقناصرهاكداخليةهيفهاكنثرهاكقريبه
عند هس كرون هكمي ه)(Sukron Kamilه
تتل ن همن هستسة هعناصر .هى ه:ه
اكشخويات هواضتبلة ههواكبيئة هواظت ض عه
هواألسل ب (Kamil, 2012:45).ه

أنواع العناصر الداخلية
كرونه
هواكقناصر هاكداخلية هعند هس ه
كمي ه)(Sukron Kamilهههتتل نهمنهستسةه
اضتبلةهواكبيئةه
ه
عناصر.هى ه:هاكشخوياتهو
واظت ض ع هواألسل ب .ههوأما هتفويلها هفه هه
كماهصليه:
 .1اكشخوياته)(Tokoh
اكشخويات هى هشخص هاكييه
صماقي هابضتادثة هاظتباشرة هيف هاكلوة.ه
هواكشخويات هابكنظري هإىل هصفتوه
تتل ن همن هثماثة هأقسم (Nuryanto,
)2017:144هفهيه :ه
هأ .اكشخويةهحبسنهاألخماقه (tokoh
) ,protagonisهى هاكشخويةه
األوىله هوص زرهعنهقوة.
هب .اكشخويةهبس ءهاألخماقه (tokoh
) ,antagonisهى هاكشخويةه
صتح ّديههابكلوة.ه
(tokoh
هج .اكشخوية هعرض ه
) tritagonisه ,هى هاكشخويةه
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صستخدم هعن هاكشخوية هحبسنه
األخماق هأو هاكشخوية هبس ءه
األخماق.ه
واكشخوية هابكنظر هإىل هسل ك ه هتتل نه
منههقسمٌن (Nurgiyantoro, 2015:258).ه.ه
ومها :ه
هأ .اكشخويةهاكرئيسةه),(tokoh utamaه
ى هاكشخوية هاكيت هأكثر هقوتوه
وأتثًن هاكوراع هيف هاكلوة .ه هوتتل نه
من ه هاكشخوية هحبسن هاألخماقه
هواكشخويةهبس ءهاألخماق.
هب .اكشخوية هاكثان صة ه (tokoh
) .tambahanهوكان هص جده
اكشخوية هاكثان صة هعلى هاحتياجه
اكلوة هفلط ه هوظه ر هاكشخويةه
اكثان صةهكيل ىهاكشخويةهاكرئيسة.ه
 .0اضتبلةه)(Plot / Alur
شتيت هحبلة هاكلوة هأو هاكرواصةه
ابكسرد ه) .(jalan ceritaهاضتبلة هعنده
س كرون هكمي ه) (Sukron Kamilه هى ه
تتابع هاضتادثة هيف هاكلوة .ههواكيي هصهتمه
ابضتبلة هى هاكوراع هاكيي هحيدث هيفه
قوة هأن هصل ن هوص هإىل هأوج ,هوه
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صشل هيفهاضتبلةهى هعماقةهبٌنهاكقلةه
هواظتقل ل.(Kamil, 2012:45).
هأما هاضتبلة هعند هاتت هن راينت ه
( )Tato Nuryantoهى هتتابع هاضتادثةه
اكيي هتشابك هكيحرك هاكلوة .ههواضتبلةه
منهانحيةهتتابعهاكزمانهتتل نهمنهثماثةه
أقسم (Nuryanto, 2017:146).,هفهيه:ه ه
هأ .حبلةهمستلميةه)(Lurus/Progresifه,ه
حينماهحادثةهيفهقوةهمسلسلة
هب .حبلةهراجقية ), (flash-backهحينماه
حادثة هيف هقوة هغًن همسلسلة ه هوصق دهه
إىلهقوةهاظتاضيه
هج .حبلة هخماطة ) , (campuranهى ه
خماطة هبٌن هحبلة همستلمية ههوحبلةه
راجقية
هواضتبلةهستسةهمراح ه:همراح ه
اكتقارفهومراح هاضتادثةهومراح هاكوراعه
ومراح هأوج هاكوراع ه هومراح هإصماحه
اكوراع .ه
 .9اكبيئةه)(Setting / latar
اكبيئةهعندهس كرونهكمي ه (Sukron
) Kamilهىي هاظتلان هاكيي هحيدث هفيوه
اضتادثة هيف هاكلوة .هوصتضمن هفيو هاك قته
واألوان هواكزمان هاكتارصخ هواك ضقيةه
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االجتماعية هواك ضقية هملاطقة هواظت قعه
اصتغريف .ههوكان هصغرضو هظتنطق هاكلوة هاكيته
عهواضتبلة(Kamil, 2012:46).
صبناءهاظت ض ه
أما هبيئة هعند هاتت هن رصنت ه (Tato
)Nuryantoهفهيهتتضمنهمنهثماثةهأقسام
ه).(Nuryanto, 2017:46هفهي:ه ه
هأ .اظتلانه
ى هاظتلان هاكيي هصدل هعلىه
هاضتادثة.هواظتلانهالهصستطيعه
ه
أحداث
أن هصل م هبنفسو هب هىناكهعماقة هبٌنه
ملانههوزمان.ه
هب .اكزمان
ى هزمان هأو هوقت هأو هعوره
اكتارصخ هصدل هعلى هحيدث هاضتادثة.ه
وصتضمن همن هوقت هاكنهار هوصباحه
ومساءه هوكيما
هج .اضتال
ى هحال هص زر هاضتادثة .ههوحاله
تستطيعهمون عهبرتتيبهاكو يتههوغًنه
ذكك .ه
هومن هىيه هاكرأصٌن هاعتمدته
اكباحثة هعلى هبيئة هعند هاتت هن رصنت ه
) (Tato Nuryantoفهي ه :هاظتلانه
اكزمانهواضتال.
ه
و

 .4اظت ض ع ) (Temaه
اظت ض ع هى هفلرة ه هأو هرأيه
صودرهابضت ار,هأوهابكوراعهاكييهصبناء,هأوه
ابكتقليق هغًن همباشرة ,ه هوصفتو هضمين هأوه
صرصح .هوصقايل هاظت ض ع ه هأحيان هى ه
اظت ض عهتلليديهكمث هػتقهومقدلهصيعنه
اجرام .ههواظت ض ع هغًن هتلليدي هاكيي هاله
صطابقهأبمنيةهاكلارئ .ه
 .5األسل به)(Gaya Bahasa
األسل ب هى هسل ك هأو هطرصلةه
اظتؤكفهالستقمال هاكلغةهك سيلةهتبيٌنهيفه
اكنثر.هواختارهىياهاألسل بهمتأثرهدبشيةه
ه
اظتؤكف .ههويف هاألدب هاكقريب هكان هخيتلفه
استقمال هاألسل ب همن هك هاكقور .هيفه
عور هأول هاإلسمام هصستقم هاألسل به
ت اضع هوغًن هصقب .ههويف هعور هاألخره
األم صة هصستقم هاألسل ب هكاكتشبيةه
واالستقارة ههواجملاز .هأما هيف هعور هاألخره
عباسية هصستقم هاألسل ب هاكبدصع.ه
(اكلطان,هغته لهاكسنة )47:ه
قصة موسى عليه السالم يف سورة

القصص

قوةهم سىهعليوهاكسمامهيفهاكلرآنه
اكلرمي هميك رة هيف هعدد هاكس ر ه .ه هوإحدىه

العناصر الداخلية في قصة موس ى ويوسف عليهما السالم في القرآن الكريم :دراسة مقارهة

27

Vol.2 No.1

قوص هعن هم سى هوجدت هيف هس رةه
ذتانٌنهاألايت.هوىيهه
ه
اكلوص,هفيوهذتانيةهو ه
قوةهم سىهعليوهاكسمامهيفهس رةهاكلوصه
من هاألصة هاألوىل هإىل هاكسبقٌن .ه هوتفويلهاه
فه هكماهصليه :ه
زتلتهأمهم سىهب كيدىا,هوزتلته
مقو هخ فا هعظيما .ه(مسق د,ه
 .)0217:99هألن هم سى هعليو هاكسمامه
وكد هيف هعام هقتلهم .هوتنال هأم هم سى هإعتامه
كتللي هم سى هيف هاكيم هكتحافظ هم سى همنه
سياسة هفرع ن .هوأيخيون هم سى هآبله
فرع ن هوهجقلو هصسلنهم سى هآبل هفرع ن.ه
وهللاهصرجعهم سىهإىلهأموهبقدهحيرمههللاهعليوه
اظتراضعهإ هالّهأمو.ه ه
ه هوظتا هابكغ ,ه هصقطي ههللا هاضتلمةه
هواكقلمهإكىيو.ه هوهذاتهص مهخرج هم سىهمنه
بلدتو ه هودخ هإىل هاظتدصنة هف جدت هرجلٌنه
صلتتلٌن .هإحدى همها همن هق م هفرع نه
هواألخرى همن هق مو ,هفيساعد هم سى هإىله
رج هاكييهمنهق موهف كزههوهف قضى هعلىه
عدوه .هوأتسف هم سى هبقده ,ه هوصستغفرهه
إىلههللا.ه هوبقدهذكك,هأخافهم هسىهيفهتلكه
اظتدصنة .همث هجاء هرج ههوى هصقطيو هنويحةه
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إىلهم سىهكيخرجهمنهاظتدصنة.هفخرجهم سىه
منهاظتدصنةهخب فاهحيرا.ه
وص هم سى هيف هاكنهاصة ,هعنده
أب اب همدصنة هعامرة ,هىي همدصنة ه(مدصن),ه
هوىي هاظتدصنة هاكيت هأىلك هفيها هأصحابه
األصلةهق مهشقيبهعليوهاكسمام.هفلماهوص ه
أب اب همدصن ه هوقد هانل همنو هاصت ع هواكقطشه
هواكتقب .همثهصطلبهم سى هاظتلانهكيسرتصح.ه
ف جدت هم سى هماء همدصن .هفيسار هم سىه
هاكرعاة هصتزه
إىل هاظتاء هف جدت هرتاعة همن ه
ازت ن هكيسل ا هأغنامهم ,ههوىناك هفتتانه
منقزكتانهيفهحاجةهإىلهمساعدتو,هوهصساعده
م سىهإكيهما.همثهبقدههدعىهم سىهإىلههللاه
كني هرزتتو.ه هوذىبتاهاكفتتانهإىلهأبيهماهفلوةه
إكىيو هعن همساعدة هم سى ,هفيدع هم سىه
إىلهبيتهما هكيللى هأببهإمرأتٌن.ه هبقدهصللىه
م سىهأببهإمرأتٌن,هصنلحهم سىهإبحدىه
منهما هبشرط ههوى هصقم هم سىهإىلهأبيهماه
مادامهذتانيةهسنة.ه
هوصتم هشرطو ,هسفره
مث هبقد هنلح ّ
م سى هأبسرتو ,ه هويف هأثناء هسفره هصلتليه
م سىهابهللهيفهجانبهاكط رههكينالهمقجزة.ه
وبقد هذكك هصرجع هم سى هإىل همور هكيربىنه
مقجزة همن ههللا هإىل هفرع ن هوىامانه
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وجن دمها .ه هوقال هفرع ن هإن همقجزة هم سىه
ى هسحر همفرت .هوألنو ,هغرق ههللا هفرع نه
تلربىم .ه
وىامانهوجن دمهاهإىلهاكيمهكقاقبةه ّ
قصة يوسف عليه السالم يف سورة

يوسف

ذكرت هقوة هص سف هعليو هاكسمامه
ه
يف هاكلرآن هاكلرمي هيف هس رة هص سف هجزءه
إثناعشرةه هوتتل نهمنهمائةهوأحدهعشرةهآصة.هه
بدأت هقوة هص سف هعليو هاكسمامه
حينماهحيلمهص سفهعنهأخ ههوواكده.ه هوصقلمه
ص سفهإىلهأبيوهعنهرؤايه,ههوحيرمهأب ههكيقلمه
عنهرؤايههإىلهأخ ههألن ه هحيسدهأخ ههمعه
ص سف هوأخ ه هبنيامٌن .ه هوصنظم ن هكيلت ه
ص سف .ه هوصطلب هن هأخ هص سف هإىل هأبيوه
كًنس هص سفهمقهم هكًنتعه هوصلقب,هب هىمه
صنظم ن هكتحطّمهص سف.ه هوصلل ههص سفهيفه
غيابت هاصتب .همث هصتخيون هقميص هص سفه
هوصدىن هبدم هكيب .ه ه هوت اجد هص سفه
أسروههبضاعة.ه هوذىبهمسافرهإىله
دبسافرهو ّ
اكس ق هكيبيع هص سف هبثمن هخبس هدراىمه
مقدودة .هوصشرتي هص سف هدبوري هوجيقلوه
وكد.ه ه
شرتي هص سفه
سيدة هرج هاكيي هص ه
قد هحتب هإىل هص سف ههوراودتو .هقال هص سفه

إىل هربو ,ه"رب هاكسجن هأحب هإيل هؽتاه
صدع نينهإكيو" هفاستجابهكو هربو.همثهصدخ ه
ص سف هإىل هاكسجن .ههويف هاكسجن ,هأتوص ه
ص سف هعن هحلم همن هفتيان .ه هوقال هص سفه
إىل هشخص هاكيي هظن هأنو هانج همنهماه
ألذكرهنفسوهإىلهمللو.ه هوبقد هذكك,هاكفتانه
جهمنهاكسجنهوأحدهمنهاكفتانهاكييه
ه
قدهخير
انجهصقم هأنهصسلىهسيدههسترا.هوذاتهص مه
حيلمهسيد هاكفَّتهاكييهانج,همثهصيكر هاكفَّته
إىل هص سف ه هوصطلب هنفسو هكًنس هإىله
ص سف.
هوبقدهأتوص هحلم,هأمرهاظتلكهكيئت نه
ص سفهإكيوهفلماهأرس هاكرس لهإىلهص سف.ه
ِ
هماه
فج ابهص
سفه"هارج ْع هإِ َىلَه َربِّ َ
ْ
ك هفَ ْسئَ لُوُ َ
َابَل هاكنِّ ْس َةِ هاكىِ ْيت هقَطى ْق َن هأَصْ ِدصَ ُه ىن" .هوصسئ ه
ملك هإىل هامرئة هاكيت هتراود هص سف ,هوقاله
امراتهإذاهراوتوهمنهنفسوه هوإنهص سفهظتنه
اكوادق ن.ه
مث هبقد هأييت هص سف هإىل هملك ,ه هجيق ه
ص سف هخزائن هاألرض .ه هوذات هص م ,هجاءه
أخ هص سفهفدخل هعليو ,ه هوص سفهعرفهمه
ب هىم هال هصقرف ن .همث هجهزىم هجبهازىمه
هوصطلبهص سفهإكيهمهكيحم هإكيوهأخهكلمه
منهأبيلمه.هفلماهرجق اهىمهأبخهكلمهمنه
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أبيلم ,ه هوقد ه هخيطط هص سف هشي  .هجق ه
ص سفهأخاههسارقا,همثهحيلمو.ه هوبقدهتلكه
اضتادثة ,هإخ ة هص سف هقد هصقرف ن هإىله
ص سف .هوأيمر هص سف هإىل هأخيو هك هًنجق هنه
بلميوو.ه هوصطلبهص سفهإىلهأخيوهكًنجق نه
يف هص م هاكتايل ههوحيم هأىللم هأرتقٌن .هفلماه
دخل اهإىلهوالصةهص سف,هصلتلىهص سفهأببيوه
ِ
ي ِهم ْنه
هى َي َ
هوقالهص سفهايَاََابت َ
اهأتْ ِوصْ ُ ُهرْء َاي َ
هح ًلا.
اهرِّ ْيب َ
قَ ْب ُههقَ ْد َ
هج َقلَ َه َ
ه
منهجية البحث ه

مدخل البحث ونوعه
اظتدخ هاكيي هاستخدمت هاكباحثةه
ى هاظتدخ هاكتحليلي هاكليفي هواك صفي.ه
هوأماهمنهحيثهن عوهى هن عهاكبحثهحتلي ه
أديبهكدراسةهاألدبية.
بياانت البحث ومصادرها
إن هبياانت هيف هىيا هاكبحث هىيه
اكللمات هأو هاكنو ص هاكيت هتدل هعلىه
ملارنة هاكقناصرهاكداخليةهبٌنهقوةهم سىه
عليوهاكسمامه هوص سفهعليوهاكسمامهيفهاكلرآنه
اكلرمي.هوأماهموادرىاهى هاكس رهيفهاكلرآنه
ه
اكلرمي هاكيت هتدل هعلى هقوة هم سى هعليوه

30

NURIL AIDDATUL IZZAH

اكسمام هيف هس رة هاكلوص ه هوص سف هعليوه
اكسمامهيفهس رةهص سف.
أدوات مجع البياانت
أدوات هرتع هاكبيانت هىي هآكة هاكيته
استخدمتهاهاكباحثةهصتمعهاكبياانت(Afrizal, .
 2017:134).ه هأما هأدوات هرتع هاكبيانت هيفه
ىيا هاكبحث هفهي هاألدوات هاكبشرصة هأيه
اكباحث هذاتو .هؽتا هصقين هأن هاكباحثة هتشل ه
أداةهصتميعهبياانتهاكبحث.
طريقة مجع البياانت
اكطرصلةههاكيتهتستقملهاهاكباحثةه
اثئق.هوىي:ه
ه
صتمعهاكبياانتهىيهطرصلةهاك
تلرأ هاكباحثة هس رة هاكلوص همن هاآلصةه
األوىل هإىل هاكسبقٌن هكلوة هم سى هعليوه
اكسمام ه هوس رة هص سف همن هاآلصة هاألوىله
حَّتهاألخًنهكلوةهص سفهعليوهاكسمام.ه
مث هقسمت هاكباحثة هبتلك هاكبياانته
هوتستهدف هعناصر هاكداخلية ه هوملارنةه
عناصر هاكداخلية هبينهما .هأما هعناصره
اكداخلية هاكيت هتبحث هيف هىيه هاكبحثه
فتتضمنهمنهاظت ض عهواكشخويةهواكبيئةه
واضتبلة هواألسل ب .ههوأما هاظتلارنةه
تضمنهمنهاكتشابةهواكتخاكف.ه
ه
فت
عرض البياانت و حتليلها :
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عناصر الداخلية قصة موسى عليه

و 04هو 05هو 06هو 08هو09ه

السالم يف سورة القصص

و97

 .1الشخصيات

أ .الشخصيية الرئيسية
أماهاكشخويةهاكرئيسيةهيفه
قوةهم سىهعليوهاكسمامهيفهاكلرآنه
اكلرميهفهيه:
 أم موسىهأم هم سى ههكاكشخوياته
اكرئيسية ,هت ضح هأم هم سىه
بشخوية هتللي هم سى هيف هاكيمه
كتحافظ هم سى همن هسياسةه
فرع ن .هوتفويلها هيف هآايت ه7ه
و12هو11هه
 موسى عليه السالمهاكسمامه
ه
م سى هعليو
كاكشخويات هاكرئيسية ,هص ضحه
م سى هعليو هاكسمام هبشخصه
اكيي ه هديلك هحسن هاألخماقه
واكشجاع ه هوق ي هإديانو .ه هوتفويلهاه
يفهآايته 14هو 15هو 16هو09ه

 فرعون وهامان وجنودمهافرع ن هوىامان ههوجن دمهاه
كاكشخويات هاكرئيسية ,هص ضحه
نهوىامانهوجن دمهاهبشخويةه
ه
فرع
هتلرب ههوس ءه
اكيصن هديلل ن هصفة ه ّ
األخماق .ه هوتفويلها هيف هآايت ه4ه
و8هو96هو98هو99هو42
 رب موسى عليه السالم (هللا)رب هم سى هعليو هاكسمامه
(هللا) هكاكشخويات هاكرئيسية,ه
ص ضح هرب هم سى هعليو هاكسمامه
(هللا)هبشخصهحيافظهوصشفعهإىله
م س هكيوطدم هفرع ن هوىامانه
وجن دمها.ه هوتفويلهاهيفهآايته7ه
و92هو91هو90هو95
ب .الشخصية الثانوية
أما هاكشخوية هاكثان صة هيف هقوةه
م سىهعليوهاكسمامهفهيه:
 -آل فرعون
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آل هفرع نههكاكشخوياتهاكثان صة,ه
ص ضحهآلهفرع نهبشخوية هصسلم نه
هوصتّخيون هم سىهمنهاكيم.ه هوتفويلهاه

يفهآايته8

 -امرأت فرعون

و02هو01
 رجل من أقصى املدينةرج

همن

هأقوى

هاظتدصنةه
ه

كاكشخويات هاكثان صة ,هص ضح هرج ه

امرأت هفرع ن هكاكشخوياته

من هأقوى هاظتدصنة هبشخوية هصقطيه

هفرع نه

نويحة هإىلهم سى هكيخرجهمنهمدصنةه

بشخوية ههدتلكهصفةهحن نههوحتفظه

كيسلم هنفسو همن همأل هفرع ن هأوه

م سىهمنهسياسةهفرع ن.ه هوتفويلهاه

شخويات هفرع ن .هوتفويلها هيفه

يفهآايته9

آايته02هو01ه

اكثان صة,ت ضح

هامرأت

 -أخت موسى عليه السالم

 -أمة من الناس يسقون

أخت هم سى ههكاكشخوياته
اكثان صة,ت ضح

هأخت

أمة

همن

هاكناس

نه
هصسل ه

هم سىه

كاكشخويات هاكثان صة ,هص هضح هأمةه

كرتجع هم سى هإىله
بشخوية هختدم ه ه

من هاكناس هصسل ن هبشخوية هصلتلي نه

أمو.ه هوتفويلهاهيفهآايته11هو10

دب سى هحينما هجاء هم سى هيف هماءه

 -الفتان الذان يلتقيان مبوسى حينما

مدصن.ه هوتفويلهاهيفهآايته09
 -امرأتني

دخل موسى إىل املدينة
اكفتانهاكيانهصلتليانهدب سىهحينماه

امرأتٌن هكاكشخويات هاكثان صة,ه

هاظتدصنةه
ه

ت ضح هامرأتٌن هبشخوية هتلتليانه

كاكشخوياتهاكثان صة,هص ضحهاكفتانه

دب سى هحينما هجاء هم سى هيف هماءه

اكيان هصلتليان هدب سى هبشخصه

مدصنهوهصساعدهم سىهإكيهماهكيسلىه

دخ

هم سى

هإىل

صتسبّب هخيرج هم سي همن هاظتدصنتو.ه
ه
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غنامهما .هوتفويلها هيف هآايت ه09ه

).(Lurus/Progresif

و04

ىيههاكلوةهفيماهصلي :ه

 -أب امرأتني

وت ضح هاضتبلةه

 -مراحل التعارف

أتٌنهكاكشخوياتهاكثان صة,ه
هأبهامر ه

ىيه هاكلوة هتبدأ هحينما هتنال هأمه

ص ضح هأب هامرأتٌن هبشخص هصنلحه

م سى هاك حي هكرتضع هوتللي هم سىه

م سى هإبحدى همن هامرأتٌن هبشرط .ه

إىلهاكيم.ه هوتفويلهاهيفهآايته 7ه

هوتفويلهاهيفهآايته07هو08ه
 -هارون

 مراحل احلادثةظه رهاضتادثة هيفهىيههاكلوة هتبدأه

ى هأخ هم سى هعليو هاكسمام.ه

حينما هأكلي هم سى هيف هاكيم هإىل هأموه

ىارونهكاكشخوياتهاكثان صة,هص ضحه

كتحفظو همن هسياسة هفرع ن ,همثه

ىارون هبشخص هصساعد هم سىه

صتّخيوا هم سى هآبلهفرع ن.ه هتفويلهاه

كيوطدم هفرع ن هوىامان هوجن دمها.ه
وتفويلهاهيفهآايته94هو95
 -الشيطان

يفهآايته7هو8هو 9ه

 مراحل الصراعاكوراعهيفهىيه هاكلوةهتبدأهحينماه

اكشيطان هكاكشخويات هاكثان صة,ه

صلتليهم سىهابكفتٌنهصلتتلٌن.همهاهمنه

ص ضحهاكشيطانهبشخصهصؤثّرهم سىه

ق مو هواألخرى همن هق م هفرع ن .همثه

كيقم هعم هاكس ء .ه هوتفويلها هيفه

صساعد هم سى هإىل هاكفَّت همن هق موه

آايته15

هعدوه .هوبقد هذككه
ف كزه هوقضى ّ
أخاف هم سى هيف هىيه هاظتدصنة .همثه

 .2احلبكة
اضتبلة همن هانحية هاكزمان هيف هىيهه

خيرج ه همن هاظتدصنة هبقد هصنال هنويحةه

مستقمية

همن هأقوى هاظتدصنة.ه

اكلوة هىي هحبكة

من هرج

وتفويلهاهيفهآايته15هو02هو 01ه
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 مراحل أوج الصراعأوجهاكوراعهيفهىيههاكلوةهحينماه
صلتلي هم سى هابمرأتٌن هيف هماء همدصنه
وصنلح ه هإبحدى همنهما هبشرط .همثه
هوصتم هشرطو ,هسفر هم سىه
بقد هنلح ّ

و42
 املدينة .وتفويلهاهيفهآايته15هو18هو02ه
 -املدين .وتفويلهاهيفهآايته00ه

أبسرتو,ههويفهأثناءهسفرههصلتليهم سىه

و09هو45

ابهلل هيفهجانبهاكط ره هكينالهمقجزة.ه

 -جانب الطور.

هوبقد هذكك هصرجع هم سى هإىل هموره
كيربىن همقجزة همن ههللا هإىل هفرع نه
وىامان هوجن دمها .ه هوقال هفرع ن هإنه
مقجزة هم سى هى هسحر همفرت.ه
وتفويلهاهيفهآايته09هوه05هو07ه
و09هو92هو91هو90هو 96ه
 مراحل إصالح الصراعهوإصماح هاكوراع هيف هىيه هاكلوةه
ىيهغرقههللاهفرع نهوىامانهوجن دمهاه
تلربىم.هوتفويلهاهيفه
إىلهاكيمهكقاقبةه ّ
آايته42هو41هو40

 .3البيئة
أ .بيئة املكان
 األرض .وتفويلها هيف هآايت ه4هو5هو6هو19هو99هو57ه
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وتفويلها هيفه

آايته09هو96ه
 -شاطئ الواد.

هوتفويلها هيفه

آايته92
 النار .هوتفويلهاهيفهآايته41ب .بيئة الزمان
 ليال .إ ّن هتللي هأمهم سىه هظت سىهيف هاكيم هيف هكيما .ه(احمللي,غته له

اكسنة .)529:ه هوتفويلها هيفه
آايته7
 غدا .إ ّهن هصتّخي هم سى هآبلهفرع ن هيف هوقت هاكغدا.ه
(احمللي,غته ل

هاكسنة.)529:ه

هوتفويلهاهيفهآايته8
 هنار .إ ّهنههكلمة ه" ِح ِني غَ ْفلَ ٍة ِم ْن
أَ ْهلِ َها" دبقىن هحينما هصسرتحي نه
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هاظتدصنة

أى

(احمللي,غته ل

هاكنهار.ه

أ .كالم إنشائ .وتفويلها هيف هآايته

هيف

هاكسنة.)524:ه

 7هو 9هو 19هو 02هو 09هو92ه

هوتفويلهاهيفهآايته15
ج .بيئة احلال

ب .كالم خربي .وتفويلها هيفه

 حزن .وتفويلهاهيفهآايته 7هو8هو12هو16هو17ه
 -فرح.

و98هو62هو60هو64هو65ه

وتفويلها هيف هآايت ه9ه

و19

آايت ه 4هو 7هو 8هو 16هو04ه
و92هو94هو51
ج .كناية .وتفويلها هيف هآايت ه0ه
و49هو50

 -انتفض .هوتفويلهاهيفهآايته15ه

عناصر الداخلية قصة يوسف عليه

 -أخاف .وتفويلهاهيفهآايته18ه

 .1الشخصيات

وه42ه
و01هو91هو99
 غضب .هوتفويلهاهيفهآايته19 .4املوضوع
إن هاظت ض ع هيف هىيه هاكلوة هىيه
سًنة هم سى هعليو هاكسمام هوجهادهه
تلرب هفرع ن .هو هتفويلها هيفه
كيوطدم ه ّه
آايته 7هو 8هو 96هو 97هو 98هو99ه
و 42ه
 .5األسلوب

السالم يف سورة يوسف

أ .الشخصيات الرئيسية
أماهاكشخويةهاكرئيسيةهيفهقوةه
ص سف هعليو هاكسمام هيف هاكلرآنه
اكلرميهفهيه:
 يوسف عليه السالمهاكسمامه
ه
ص سف هعليو
كاكشخويات هاكرئيسية ,هص ضحه
ص سفهعليوهاكسمامهبشخصهق يه
إديانو ,هواكتل ى هوديلك هحسنه
األخماق .ه هوتفويلها هيف هآايت ه9ه
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و ه 09هو 99هو 50هو 59هو60ه
و77هو90هو99هو122ه
 أب يوسف عليه السالمهاكسمامه
ه
أب هص سف هعليو

ص سف هكاكشخويات هاكرئيسية,ه
هموري هبشخويةه
ت ضح هامرأت ه
حتب ه هو هتراود هص سف هعليو هاكسمام.ه
ّه

كاكشخوياتهاكرئيسية,هص ضحهأبه

وتفويلها هيف هآايت ه 09هو04ه

ص سفهعليوهاكسمامهبشخصهديلكه

و08هو90هو51

هأولهشخصه
نهوى ّه
صفةهصربهوحن ه

ب .الشخصية الثانوية

صقلمهعنهرؤاي هص سفهعليوهاكسمام.ه

أما هاكشخوية هاكثان صة هيف هقوةه

وتفويلها هيف هآايت ه 4هو 5هو19ه

م سى هعليو هاكسمام هيف هاكلرآنه

و 18هو 64هو 66هو 67هو89هه

اكلرميهفهيه:

و 84هو 86هو 96هو 97هو98ه
و 122ه
 أخو يوسف عليه السالمأخ هص سف هكاكشخوياته
اكرئيسية ,هص ضح هأخ هص سف هعليوه
اكسمام هبشخويات هديلل ن هصفةه
حس د ههوخيطط ن هعم هاكس ءه
كيتحطّم هص سف .هوتفويلها هيفه
آايت ه 8هو 9هو 12هو 15هو17ه
و18هو85ه
 امرأة مصري الذي يشًتي يوسف(امرأة العزيز)
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ه
امرأة
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 سيارةسيارة هكاكشخويات هاكثان صة,ه
ص ضح هسيارة هبشخوية هص جد
ص سفهيفهغيابةهاصتبهوصبيع هسيارةه
كي سف هإىل هموري .ه هوتفويلها هيفه
آايته19هو02ه
 مصري الذي يشًتي يوسفسفه
موري هاكيي هصشرتي هص ه
ه
كاكشخويات هاكثان صة ,هص ضحه
مورهاكييهصشرتيهص سفهبشخصه
صدفع همرتبة هص سف هيف هاظتور .هوه
تفويلهاهيفهآايته01هو95ه ه
 -شاهد
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شاىد هكاكشخويات هاكثان صة,ه
ص ضح هشاىد هبشخص هصستخدمه
ص سفهكيربىنهأ ّهن هامرأتهاكقزصز هاكيته
راود هص سف .ه هوتفويلها هيف هآايته
06هو07هو08ه

اظتلك هكاكشخويات هاكثان صة,ه
ص ضح هاظتلك هبشخص هصستخدمه
ص سفهكيخرجهمنهاكسجنهوهجقلوه
خزائنهاألرضهيفهاظتور.هوتفويلهاه
يفهآايته52هو51هو54هو55ه

 نسوة يف املدينة امرأت العزيزصزه
نس ة هيف هاظتدصنة هامرأت هاكقز ه
كاكشخويات هاكثان صة ,هت ضحه
نس ة هيف هاظتدصنة هامرأت هاكقزصزه
بشخوية هتربىنهاجتيب هص سف هوه
ديلك هرتال هاك جو .هوتفويلها هيفه
آايته92هو91

 فتيان يوسففتيان هص سف هكاكشخوياته
اكثان صة ,هص ضح هفتيان هص سفه
بشخص هصستخدم هص سف هيفه
عملو.ه هوتفويلهاهيفهآايته 60ه

 -فتيان الذان دخال إىل السجن مع

 بنيامن (أخ يوسف)بنيامن هكاكشخويات هاكثان صة,ه
ص ضح هبنيامن هبشخص هصت سطه
كيلتلى هص سف همع هأبيو .ه هوتفويلهاه
يفهآايته59هو92ه

يوسف
فتيان هاكيان هدخما هإىل هاكسجنه
 شيطانمع هص سف هكاكشخويات هاكثان صة,ه
اكشيطانهكاكشخوياتهاكثان صة,ه
ص ضح هفتيان هاكيان هدخما هإىله
ص ضح هاكشيطان هبشخص هجيق ه
اكسجن همع هص سف هبشخصه
اكفنتهاكييهانجهكينسيهذكرهم سىه
صستقطيانهص سفهكيبٌّنهعنهحيلمانه
إىلهاظتللو.ه هوتفويلهاهيفهآايته40
هوإحدى همنهما هصستخدم هص سفه
كيللى هدبلك .ه هوتفويلها هيف هآايته  .2احلبكة
96هو40هو45
هواضتبلة همن هانحية هاكزمان هيفه
 امللىيه هاكلوة هىي هحبكة مستقمية
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) .(Lurus/Progresifهوت ضح هاضتبلةه
ىيههاكلوةهفيماهصلي:
 مراحل التعارفىيه هاكلوة هتبدأ هحينما هحيلمه
ص سف هعليو هاكسمام هعن هأخ هه
هواك اكده.هوتفويلهاهيفهآايته4هو5
 مراحل احلادثةظه رهاضتادثةهتبدأهحينماهأكليه
ص سفهيفهغيابتهاصتبهإىلهأخ هه
هوص جدههابكسيارة,همثهبيعهص سفهإىله
موري.ه هوتفويلهاهيفهآايته12ه
ه
و15هو19هو 01ه
 مراحل الصراعظه ر هاكوراع هيف هىيه هاكلوةه
تبدأ هحينما هامرأت همور هاكييه
صشرتي هص سف هتراود هص سفه
تسبّب هص سف هصدخ هإىله
هوت ه
اكسجن .هوتفويلها هيف هآايت ه09ه
و 04هو 05هو 06هو 07هو08ه
و09هو99هو94هو95ه

 مراحل أوج الصراعأوج هاكوراع هصبدأ هحينما هإكتلىه
ص سفهابكفتيان هيفهاكسجنههوحيملوهه
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كيلتلى هابظتلك هاكيي هجقلو هخزآئنه
األهرض .همث هإكتلي هص سف هأبخيوه
اكيصن هصلل ن هص سف هيف هغيابةه
اصتب .ه هوتفويلها هيف هآايت ه96ه
و 41هو 40هو 45هو 54هو55ه
و58

 مراحل إصالح الصراعهوإصماحهاكوراعهيفهىيههاكلوةه
ىي هصقرتف ن هأخ هص سف هعنه
اطتاطئٌن ه ه هوصستغفر هص سف هعنه
عملهم هيف هزمان هاظتاضي .همث هصلتلىه
ص سف هأببيو هبقده .هوتفويلها هيفه
آايت ه 92هو 91هو 90هو99ه
و122
 .3البيئة
أ .املكان
 غيابة اجلب .وتفويلهاهيفهآايته12هو15ه
 عند متاع  .هوتفويلها هيف هآايته17ه
 األرض (مصر) .وتفويلها هيفهآايت ه 01هو 55هو 56هو79ه
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و 82هو 99هو 121هو125ه
و129ه
 بيت  .هوتفويلهاهيفهآايته09ه مدينة  .هوتفويلهاهيفهآايته92ه سجن  .وتفويلهاهيفهآايته05هو 99هو 95هو 96هو 99هو41ه
و40هو122ه
 األخرة  .وتفويلهاهيفهآايته57هو121هو129ه
 عرش  .هوتفويلها هيف هآايته122
ب .الزمان

 فرح .وتفويلهاهيفهآايته19هو94هو54هو55هو65هو96ه
و99هو122
 غضب  .هوتفويلهاهيفهآايته08هو89
 انتفض .وتفويلهاهيفهآايته09هو05هو06
 عجيب .وتفويلهاهيفهآايته90هو91هو92
 أوعد .هوتفويلهاهيفهآايته62 .4املوضوع
إن هاظت ض ع هيف هقوة هص سف هعليوه

 -غدا .هوتفويلهاهيفهآايته10ه

اكسمام هىي هسًنة هعن هحياة هص سفه

 -عشاء  .هوتفويلهاهيفهآايته16ه

هوتل اههإىلههللا.ه هوتفويلها هيفهآايت ه4ه

 -يوم  .وتفويلها هيف هآايت ه54ه

و 15هو 19هو 02هو 01هو 09هو95ه

و90
ج .احلال
 أخاف  .وتفويلها هيف هآايت ه4هو 5هو 19هو 64هو 66هو82ه
و81هو80ه
 حزن  .وتفويلهاهيفهآايته16هو17هو18هو84هو86ه

و 54هو 55هو 58هو 59هو 92هو99ه
و122
 .5األسلوب
أ .كالم إنشائ  .وتفويلهاهيفهآايته
 0هو 4هو 5هو 9هو 12ه ه 11هو17ه
و 05هو 99هو 51هو 59هو65ه
و 67هو 71هو 79هو 74هو78ه
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و 81ه هو 85هو 87هو 88هو89ه
و95هو97هو122هوه129

فيتصل أببيه ه,اكيي ه ّهأول هشخصه
صقلمهعنهرؤايهص سفهعليوهاكسمام.ه

ب .كالم خربي  .هوتفويلهاهيفهآايته

 .0ك همن هاكلوتٌن هيتصل أبخيه .هأماه

 0هو 9هو 15هو 09هو 04هو08ه

يفهقوةهم سىهعليوهاكسمامهفيتصل

و 09هو 96هو 69هو 79هو81هه

كرتجع هم سى هإىله
أبختيه هاكيت هختدم ه ه

و97هو111
ج .اجملاز  .وتفويلها هيف هآايت ه4ه
و96هو49هو48
د .كناية القرآن  .هوتفويلهاهيفهآايته
1

اكسمامهفيتصل أبخيه هاكييهخيطط نه
عم هاكس ءهكيتحطّمهص سف.ه
 .9ك همن هاكلوتٌن هيتصل ابملصري
الذي ميل درجة عالية.هأماهيفهقوةه

التشابه والتخالف يف عناصر الداخلية

بني قصة موسى عليه السالم ويوسف
عليه السالم يف القرآن الكرمي

أ .التشابه

أمو ,ههوأما هيف هقوة هص سف هعليوه

والتخالف

من

انحية

الشخصيات
وجدت هاكباحثة هسبع هاكشخوياته

م سى هعليو هاكسمام هفيتصل بفرعون
وآل فرعون ,ههوأما هيف هقوة هص سفه
عليو هاكسمام هفيتصل ابلعزيز املصر
واملل

اكيي هجق هص سف هخزائنه

األرضهيفهاظتور.
 .4ك همن هاكلوتٌن هيتصل ابمرأة .هأماه

اكييهديلكهاكتشابةهواكتخاكفه:ه

يفهقوةهم سىهعليوهاكسمام,هفالتقي

 .1ك همنهاكلوتٌنهيتصل بوالديه.هأماه

موسى هإبمرأتني التني حتملني احاسن

40

يف هقوة هم سى هعليو هاكسمام هيتصل

يف حياته ,ههومها هامرأاتن هتلتليانهه

أبمه ه,اكيت هتللي هم سى هيف هاكيمه

دب سى هحينما هجاء هم سى هيف هماءه

كتحافظ هم سى همن هسياسة هفرع ن.ه

مدصن .ههوأما هيف هقوة هص سف هعليوه

هوأما هيف هقوة هص سف هعليو هاكسمامه

اكسمام هحينما هفالتقي يوسف ابمرأة
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اليت حتمل سيّئا يف حياته,ههوىيهامرأةه

القصة ,وهو أخومها .هأما هيف هقوةه

اكقزصز هاكيت هتراوده ه هوتتسبّب هصدخ ه
ص سفهإىلهسجن.ه

صساعد هم سى هكيوطدم هفرع نه

 .5ك همن هاكلوتٌن هيتصل ابلشيطان.ه

وىامان ههوجن دمها .هوأما هيف هقوةه

أما هيف هقوة هم سى هعليو هاكسمامه

ص سفهعليوهاكسمامهفه هبنيامن,هى ه

فيؤثّر شيطان إىل موسى لعمل سوء

صت سطهكيلتلىهص سفههأببيو.ه

هو يقتل الفىت.ههوأماهيفهقوةهص سفه

ب .التشابه و التخالف من انحية احلبكة

عليوهاكسمام,هفيؤثّر شيطان إىل الفىت

م سىهعليوهاكسمامهفه ههارون,هى ه

وجدتهاكباحثةهاكتشابةهواكتخاكفه

يف سجن لينسي عن يذكر يوسف

.هوى ه:ه
يفهك هاظتراح ه

إىل امللكه.ه

 .1مراحل التعارفه

 .6ك همنهاكلوتٌنهيتصل ابلفتني.هأماه
يف هقوة هم سىهعليوهاكسمامهفيلتقي
موسى ابلفتني الذين حيمالن سيّئ
لنفسه ,ههومها هاكفتان هيف هاظتدصنة ,ههومهاه
صتسبّب هصلت هم سى هإىل هإحدىه
منهما ,ه ههوأما هيف هقوة هص سف هعليوه
اكسمامهفيلتقي يوسف ابلفتني الذين
حيمالن احاسن لنفسه ,ه هوإحدىه
منهما هصتسبّب هصلتلي هص سف هدبلكه

هوجقلوهخزائنهاألرض.ه

 .7ك همن هاكلوتٌن هيتصل بظهور
شخصية السليب ويؤثّر بصراع

 التشابه ه:ك همنهاكلوتٌنهبدأتهحينماهنزلهاك حيهأوهاإلعتامهإكيهما
 التخالف ه:أماهيفهقوةهم سىهعليوهاكسمام هفتناوكت هأم هم سى هكرتضعه
أكلتوهإىلهاكيم.هوأماهيفهقوةه
ه
م سىهو
ص سف هعليو هاكسمام هفينال هص سفه
ابضتلمهعنهأخيوههوواكده.
 .2مراحل احلادثةه
 التشابه  :هظههر هاضتادثة هيف هىيههاكلوتٌن هبدأتهحينماهأكليهم سىه
هوص سف هيف هاظتلان ه هوصسلمهما همنه
كوهاكدرجةهاكقاكيا
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 -التخالف  :هأما هيف هقوة هم سىه

فرع ن .ههوأما هيف هقوة هص سف هعليوه

عليو هاكسمام هفأكلي هم سى هيف هاكيمه

اكسمام هفاكتلي هص سف هابكفتٌن هيفه

ن.هوأماهيفه
إىلهأموهوصسلمهآبلهفرع ه

سجنهوإحدىهمنهماهحيم هص سفه

قوة هص سف هعليو هاكسمام هفأكليه

كيلتلي هدبلك هاكيي هجيقلو هخزآئنه

ص سف هيف هغيابة هاصتب هإىل هأخيوه

األرضه(مور).ه

هوصسلمهابكسيارةهمثهصبيق ن هيفهس قه

 .5مراحل إصالح الصراعه

هوصشرتصوهبقزصزهمور.

 -التشابه ه :هصقطي ههللا هكما همنه

 .3مراحل الصراعه

قوتٌن هبرىاان هواضحا هفارقا هبٌنه

 -التشابه ه :هك همنهما هفلد هعنهماه

اطتطأهواكوحيح.
ه
 -التخالف ه :هأما هيف هقوة هم سىه

اكتنقم
 -التخالف ه :هأما هيف هقوة هم سىه

عليو هاكسمام هفغرق ههللا هفرع ن هوه

عليو هاكسمام هفيخرج هم سى همنه

ىامانهو هجن دمها ه هإىل هاكيم هكقاقبةه

اظتدصنة .ههوأما هيف هقوة هص سف هعليوه

.هوأماهيفهقوةهص سفهعليوه
تلربىم ه
ّ

اكسمامهفيدخ هص سفهإىلهسجن.ه

خاطئٌن ه ه هوصستغفر هص سف هعنه

 .4مراحل أوج الصراعهه
 -التشابهه ه :هك

همنهما هصلتليه

بشخصهأيخيههإىلهمور
 التخالف  :هأما هيف هقوة هم سىهعليوهاكسمامهفاكتليهم سىهابكفتتٌنه
يف هماء همدصن ه هوصنلحو هإبحدىه

42

اكسمام هفيقرتف ن هأخ هص سف هعنه
عملهمهيفهوقتهاكسابق.ه

ج .التشابه و التخالف من انحية البيئة
وجدت هاكباحثة هاكتشابة هواكتخاكفه
منهك هأقسامهاكبيئةه:
ه
 .1مكان

منهما ,همث هصرجع هم سى هإىل هموره

ذكرت هيف هك هقوتٌنه
 -التشابهه ه :ه

بقد هصنال همقجزة همن ههللا هكيوطدمه

اظتلان هكيللي هم سى ه هوص سف,ه
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هومدصنة همور ,ههوملان هكينقزالنه

حينما هصسهلّم هوأيخي هم سى هآبله

م سى هو هص سف ,ه هوملان هاضتياةه

فرع ن همن هاكيم .ههوأما هيف هقوةه

بقدهاكدنيا.هه

ص سف هعليو هاكسمام هفتو ر هزمانه

 -التخالف ه :هأما هيف هقوة هم سىه

غداهحينماهصطلبهأخ هص سفهإىله

فيكرته"اكيم"ههظتلانه
عليوهاكسمامهه ه

أبيو هكًنس هص سف همقهم هكًنتع هوه

ذكرت همدصنةه
أكلي هم سى هأبمو .ه هو ه

صلقب

ذكرته
مور هبللمة ه"مدصنة" .ه هو ه

 .3حال

"مدصن" هظتلان هصقزل هم سى هبقده

 -التشابه :هك همنهقوتٌنهتو ره

وذكرت ه"اكنار" هكيبٌنه
صلت هاكفَّت .ه ه

حال هاطت ف هواضتزن هواكفرحه

ملان هبقد هاكدنيا .ههوأما هيف هقوةه

هواكغضبه

فيكرته
ص سف هعليو هاكسمام ه ه

 -التخالف ه :هأما هيف هقوة هم سىه

"غيابة هاصتب" هظتلان هأكلي هص سفه

عليوهاكسمام هفتو رهحالهاألخافه

وذكرت همدصنةهمورهبللمةه
أبخيو .ه ه

دبقىن هخشية .هوتو ر هحال هاضتزنه

ذكرت ه"سجن"ه
"مدصنة ههوأرض" .ه هو ه

حينما هأكلي هم سى هيف هاكيم ه هأبمو.ه

ظتلان هصقزلهص سف هبقدهتراود هامرأةه

وتو رههحالهاكفرحهحينماهتلتليهأمه

وذكرت ه"األخرة"ه
اكقزصز هكنفسو .ه ه

م سى هدب سى هعليو هاكسمام هبقده

كيبٌنهملانهبقدهحياة.هه

تلليو هإىل هاكيم هكتحفظو همن هسياسةه

 .2زمان

فرع ن.هوتو صرهحالهغضبهحينماه

 -التشابه  :هك همنهما هصو ّر هعنه

صلتلي هم سىهبرج هاكييهاستنورهه

زمنهاكغد

.هوأماهيف هقوةهص سفهعليوه
بألمس ه

 -التخالف ه :هأما هيف هقوة هم سىه

اكسمام هفتو ر هحال هأخاف هدبقىنه

عليو هاكسمام هفتو ر هزمان هغداه

خائفهأوهذعر .هوتو رهحالهحزنه
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ههوى ه
حينماهصفلدهأبهص سفهوكد ه

 -التشابه  :هك همن هقوتٌن هتتل نه

ص سف .هوتو ر هحال هفرح هحينماه

من هكمام هإنشائى هوكمام هخربيه

صلتلي هأب هص سف هبي سف هعليوه

هوكناصة

اكسمام هبقد هصفلده .هوتو ر هحاله

 -التخالف ه :هأما هيف هقوة هم سىه

غضب هحينما هأب هص سف هصفلده

عليو هاكسمام هفتتل هن همن ههكمامه

ص سفهألنوهاكليهص سف هأبخيوهيفه

كناصة.هوأماه
ه
إنشائىه هوكمامهخربيهو

غيابة هاصتب ,هب هيف هقوة هص سفه

يف هقوة هص سف هعليو هاكسمامه

عليو هاكسمام هصتو ر هغضب هأبه

فتتل ن همن هههكمامهإنشائيه هوكمامه

ص سفهبتو رهصرب.هه

اكلرآنههواجملاز.
ه
خربيهوكناصةهعنه

د .التشابه و التخالف من انحية
املوضوع

اإلختتام :
قد هقدمت هاكباحثة هاظتقل ماته

 التشابهه ه:هك همنهماهتو ر هسًنةهحياهتما

اكلوًنة هعن هعناصر هاكداخلية ههواظتلارنةه
عناصرهاكداخليةهبٌنهقوة هم سىهعليوه

 -التخالف ه :هأما هيف هقوة هم سىه

اكسمام ه هوص سف هعليو هاكسمام هف صلته

عليو هاكسمام هفتو ر هسًنة هم سىه

إىلهاإلختتامههكماهصلىه :ه

تلربهه
هوما هفيو هجهاده هكيوطدم ه ّ

أ .العناصر الداخلية يف قصة موسى

فرع ن .ههوأما هم ض ع هيف هقوةه

ص سف هعليو هاكسمام هفتور هسًنةه
ص سفه هوتل اههإىلههللا.
ه .هالتشابه والتخالف

عليه السالم
 .1إن هاكشخويات هاكرئيسية ه
)utama

من انحية

األسلوب

(tokoh

يف هقوة هم سى هعليوه

اكسمام ه :هأم هم سى هوم سى هعليوه
اكسمام هوفرع ن هوىامان هوجن دمها,ه
وربه هم سى هعليو هاكسمام.ه
ّ
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هواكشخويات هاكثان صة ه

(tokoh

عدوه .همث هأخاف هم سى هيف هىيهه
ّه

يف هقوة هم سى هعليوه

اظتدصنة ,همث هخيرج هم سى همن هاظتدصنةه

اكسمامه:هآلهفرع ن ههوامرأتهفرع نه

بقد هصنال هنويحة همن هرج همنه

سىهعليوهاكسمامهواكفتانه
ه
وأختهم

أقوى هاظتدصنة .ههوأما هأوج هاكوراعه

اكيان هصلتليان هدب سى هحينما هدخ ه

حينماهصلتليهم سىهابمرأتٌنهيفهماءه

م سىهإىلهاظتدصنةهورج همنهأقوىه

مدصن هو هصنلح ه هإبحدى همنهما,ه

اظتدصنة هوأمة همن هاكناس هصسل نه

وبقد هنلح هسفر هم سى هأبسرتوههه

وامرأتٌن ههوأب هامرأتٌن هوىارونه

ويف هأثناء هسفره هصلتلي هم سى هابهلله

هواكشيطان.ه

يفهجانبهاكط ر ه هكينالهمقجزة.هوه

)tambahan

 .2اضتبلةهمنهانحيةهاكزمانهىيههاكلوةه

بقدههصرجعهم سىهإىلهمورهكيربىنه

همستلميةه

مقجزة همن ههللا هإىل هفرع ن هوىامانه

هىيه هاكلوةه

وجن دمها.هوهقالهفرع نهإنهمقجزةه

تبدأهحينماهتناولهأمهم سىهاك حيه

م سى هى هصحر همفرت .ه هوإصماحه

كرتضع ه هوتللي هم سى هإىل هاكيم.ه

اكوراعهيفهىيههاكلوةهىيهغرقههللاه

هوظه ر هاضتادثة هتبدأ هحينما هأكليه

فرع ن هوىامان ههوجن دمها ه هإىل هاكيمه

م سى هيف هاكيم هأبمو هكتحفظو همنه

تلربىم.
كقاقبةه ّ

فرع ن .ههواكوراع هيف هىيه هاكلوةه

 -بيئة هاظتلان :هاألرض هواكيمه

ىي

هحبلة

).(Lurus/Progresif

سياسة هفرع ن ,ه هوصتّخي هم سى هآبله

 .3اكبيئةهيفهىيههاكلوةهىيه:

حينما هصلتلي هم سى هبلفتتٌنه

واظتدصنة هواظتدصن هواصتانب هاكط ره

صلتتلٌن.همهاهمنهق موههواألخرىهمنه

اكنارهواكلرصة.
واكشاط هاك ادهو ه

ق م هفرع ن .هفيساعد هم سى هإىله

 -بيئةهاكزمانه ه :هكيما هوغداه

اكفَّتهمنهق موهف كزههم سىهوهقضىه

هوهنار
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 -بيئةهاضتاله

ه :هحزن هوفرحه

وانتفضهوأخافه هوغضب.

اكيان هدخ هإىل هاكسجن همعه

 .4إنهاظت ض عهيفهىيههاكلوةهىيه

ص سف ههواظتلك هوفتيان هص سفه

سًنة هم سى هعليو هاكسمامه
تلربهفرع ن.
وجهادههكيوطدمه ّه

 .5وهاألسل بهيفهىيههاكلوةه

وبنيامنه هوشيطان.
 .2اضتبلةهمنهانحيةهاكزمانهيفهىيهه
اكلوة هىي هحبلة همستلميةه

تتل نهمنههكمامهإنشائيهوكمامه

) .(Lurus/Progresifىيههاكلوةه

خربيهوكناصة.
ه

تبدأ هحينما هحيلم هص سف هعليوه

ب .العناصر الداخلية يف قصة يوسف
 .1اكشخويات هاكرئيسية ه
)utama

(tokoh

يف هقوة هص سف هعليوه

اكسمامهه:هص سفهعليوهاكسمامه
هوأبهص سفهعليوهاكسمامهوأخ ه
ص سف هعليو هاكسمام ههوامرأةه
موري هاكيي هصشرتي هص سفه
ه
(امرأة هاكقزصز) .ههوأما هاكشخويةه
اكثان

اكسمام هعن هأخ ه ههوواكده.ه
هوظه رهاضتادثةهتبدأهحينماهأكليه

عليه السالم

صة ه)(tokoh tambahan

يفه

قوة هص سف هعليو هاكسمام هفهيه
 :هسيارة هاكيي هجيد هص سف هيفه
غيابة هاصتب ه هوموري هاكييه
صشرتي هص سف هوشاىد هونس ةه
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ص سف هيف هغيابت هاصتب هإىله
أخ ه ه هوص جده هابكسيارة ,همث هبيعه
موري .ه هوظه ره
ص سف هإىل ه ه
اكوراع هيف هىيه هاكلوة هتبدأه
هموري هاكييه
ه
حينما هامرأت
صشرتي هص سف هتراود هص سفه
تسبّب هص سف هصدخ هإىله
هوت ه
اكسجن .ههوأوج هاكوراع هصبدأه
حينماهإكتلى هص سفهابكفتيانهيفه
اكسجن هوحيملو ه هكيلتلى هابظتلكه
اكيي هجقلو هخزآئن هاألهرض .همثه
إكتلي هص سف هأبخيو هاكيصنه
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صلل ن هص سف هيف هغيابة هاصتب.ه

ج .التشابه والتخالف يف عناصر

هوإصماحهاكوراعهيفهىيههاكلوةه

الداخلية بني قصة موسى عليه

ىي هصقرتف ن هأخ هص سف هعنه

السالم ويوسف عليه السالم يف

اطتاطئٌنهه هوصستغفر هص سفهعنه
عملهم هيف هزمان هاظتاضي .همثه
صلتلىهص سفهأببيوهبقده.

القرآن الكرمي
 .1التشابه والتخالف من انحية
الشخصيات

 .3اكبيئةهيفهىيههاكلوةه:

وجدت هاكباحثة هسبعه
اكشخويات هاكيي هديلك هاكتشابةه
واكتخاكف هبٌن هقوتٌن .ههك ه
قوتٌن هصتو هب اكدصو هوأخيوه
وموري هاكيي هديلك هدرجة هعاكيةه
وإمرأة هوشيطان هوفتٌن ه هوشخويةه
اكسليب,هى هأخ مها.ه

 بيئةهاظتلان ه :هغيابة هاصتبهوعند همتاع هوأرض ه(مور)ه
وبيتهومدصنةهوسجن ههوأخرةه
وعرشهوشت اته هودنيا.
 بيئةهاكزمانه ه :هغدا هوعشاءههوص م.
 بيئةهاضتاله ه :هأخاف هوحزنهوفرح هوغضب هوانتفضه
وعجيبهوأوعد.ه
 .4اظت ض ع هيف هقوة هص سف هعليوه
اكسمام هىي هسًنة هعن هحياةه
ص سفه هوتل اههإىلههللا.
 .5األسل بهيفهىيههاكلوةهتتل نه
من هههكمامهإنشائيهوكمامهخربيه

 .2التشابه والتخالف من انحية
احلبكة

-

مراحل التعارف

 :ك

همنه

اكلوتٌنهبدأتهحينماهنزلهاك حيه
أو هاإلعتام هإكيهما ,هأما هيف هقوةه
م سى هعليو هاكسمام هفتنال هأمه
م سى هكرتضع هم سى هوأكلتو هإىله
اكيم .ههوأما هيف هقوة هص سف هعليوه

وغتازهوكناسةهعنهاكلرآن.
ه
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اكسمام هفينال هص سف هابضتلم هعنه

وهصنلحوهإبحدىهمنهما,همث هصرجعه

أخيوههوواكده.

م سى هإىل همور هبقد هصنال همقجزةه

 -مراحل احلادثة  :ظه ر هاضتادثة هيفه

من ههللا هكيوطدم هفرع ن .ههوأما هيفه

ىيه هاكلوتٌن هبدأت هحينما هأكليه

قوة هص سف هعليو هاكسمام هفاكتليه

م سى ه هوص سف هيف هاظتلانه

ص سف هابكفتٌن هيف هسجن هوإحدىه

وصسلمهما همن هكو هاكدرجة هاكقاكيا.ه

منهما هحيم هص سف هكيلتلي هدبلكه

أما هيف هقوة هم سى هعليو هاكسمامه

اكييهجيقلوهخزآئنهاألرضه(مور).ه

فأكليهم سىهيفهاكيمهإىلهأموهوصسلمه

هللاه
 -مراحل إصالح الصراع  :صقطي ه ه

آبل هفرع ن .ههوأما هيف هقوة هص سفه

كماهمن هقوتٌن هبرىاانهواضحاهفارقاه

عليوهاكسمامهفأكليهص سفهيفهغيابةه

بٌن هاطتطأ هواكوحيح هأما هيف هقوةه

اصتب هإىل هأخيو ه هوصسلم هابكسيارة همثه

م سىهعليوهاكسمامهفغرقههللاهفرع نه

صبيق نو هيف هس ق ه هوصشرتصو هبقزصزه

وىامان ههوجن دمها ه هإىل هاكيم هكقاقبةه

مور.

تلربىم.هوأماهيفهقوةهص سفهعليوه
ّ

 -مراحل الصراع  :ك همنهما هفلده

اكسمام هفيقرتف ن هأخ هص سف هعنه

عنهما هاكتنقم .هأما هيف هقوة هم سىه

خاطئٌن هوصستغفر هص سف هعنه

عليو هاكسمام هفيخرج هم سى همنه
اظتدصنة .ههوأما هيف هقوة هص سف هعليوه
اكسمامهفيدخ هص سفهإىلهسجن.

 -مراحل أوج الصراع  :ك همنهماه

صلتلي هبشخص هأيخيه هإىل همور.ه
أما هيف هقوة هم سى هعليو هاكسمامه
فاكتليهم سىهابكفتتٌنهيفهماءهمدصنه
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عملهمهيفهوقتهاكسابق.
 .3التشابه والتخالف من انحية البيئة
ذكرت هيف هك هقوتٌنه
 املكان ه :ه هاظتلان هكيللي هم سى هوص سف,ه
هومدصنة همور ,ههوملان هكينقزالنه
م سىه هوص سف ,ه هوملان هاضتياةهبقده
اكدنيا .ه هأما هيف هقوة هم سى هعليوه
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اكسمامههفيكرته"اكيم"ههظتلانهأكليه

 -احلال  :ك همن هقوتٌن هتو ره

وذكرت همدصنة هموره
م سى هأبمو .ه ه

حال هاطت ف هواضتزن هواكفرحه

بللمة ه"مدصنة" .ه هوذكرت ه"مدصن"ه

هواكغضب .هأماهيفهقوةهم سىهعليوه

ظتلانهصقزلهم سىهبقدهصلت هاكفَّت.ه

اكسمامهفتو رهحالهاألخافهدبقىنه

وذكرت ه"اكنار" هكيبٌن هملان هبقده
ه

خشية .هوتو ر هحال هاضتزن هحينماه

اكدنيا .ههوأما هيف هقوة هص سف هعليوه

أكليهم سىهيفهاكيمههأبمو .هوتو رهه

اكسمام هفيكرت ه"غيابة هاصتب"ه

حالهاكفرحهحينماهتلتليهأمهم سىه

وذكرته
ظتلانهأكليهص سفهأبخيو .ه ه

دب سى هعليو هاكسمام هبقد هتلليو هإىله

مدصنة همور هبللمة ه"مدصنةه

اكيم هكتحفظو همن هسياسة هفرع ن.ه

و"أرض" .ه هوذكرت ه"سجن" هظتلانه

وتو صر هحالهغضب هحينماهصلتليه

صقزلهص سف هبقدهتراود هامرأةهاكقزصزه

م سى هبرج

هاكيي هاستنورهه

وذكرت ه"األخرة" هكيبٌنه
كنفسو .ه ه

بألمس.هوأماهيفهقوةهص سفهعليوه

ملانهبقدهحياة.هه

اكسمام هفتو ر هحال هأخاف هدبقىنه

 الزمان  :ك همنهماهصو ّرهعنهزمنهاكغد .هأما هيف هقوة هم سى هعليوه

حينماهصفلدهأبهص سفهوكدههوى ه

اكسمام هفتو ر هزمان هغدا هحينماه

ص سف .هوتو ر هحال هفرح هحينماه

صسهلّمهوأيخيهم سىهآبلهفرع نهمنه

صلتلي هأب هص سف هبي سف هعليوه

اكيم .ههوأما هيف هقوة هص سف هعليوه

اكسمام هبقد هصفلده .هوتو ر هحاله

اكسمام هفتو ر هزمان هغدا هحينماه

غضب هحينما هأب هص سف هصفلده

صطلبهأخ هص سفهإىلهأبيوهكًنس ه

ص سفهألنوهاكليهص سف هأبخيوهيفه

ص سفهمقهمهكًنتعه هوصلقب.

غيابة هاصتب ,هب هيف هقوة هص سفه

خائفهأوهذعر .هوتو رهحالهحزنه
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عليو هاكسمام هصتو ر هغضب هأبه
ص سفهبتو رهصرب.هه
 .4التشابه و التخالف من انحية
املوضوع
ك همنهما هتو ر هعنه
سًنةهحياهتما.هأماهيفهقوةهم سىه
عليو هاكسمام هفتو ر هسًنة هم سىه
تلربهه
هوما هفيو هجهاده هكيوطدم ه ّ

فرع ن .ههوأما هم ض ع هيف هقوةه
ص سفهعليوهاكسمامهفتوهر هسًنةه
ص سفه هوتل اههإىلههللا .ه
 .5هالتشابه و التخالف من انحية
األسلوب
ك همن هقوتٌن هتتل نه
من هكمام هإنشائى هوكمام هخربيه
هوكناصة .هأما هيف هقوة هم سى هعليوه
اكسمامهفتتل ن همنههكمامهإنشائىهه
كناصة.هوأماهيفهقوةه
ه
هوكمامهخربيهو
ص سف هعليو هاكسمام هفتتل ن همنههه
كمامهإنشائيههوكمامهخربيهوكناصةه
اكلرآنههواجملاز .ه
ه
عنه
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