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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
             المقدمة

 
ســيدنا محمــد وعمــى  لــه ســالم عمــى ســيد المرســمين الحمــد هلل و والةــالة وال       

 وةحبه وسمم .
القػػػراف الكػػػريـ ملجػػػزة الرسػػػوؿ ) صػػػم( ال يميػػػ  وسػػػمـ ( التػػػي تحػػػد  ب ػػػا النػػػاس ،  

فمػػـ نػػس واللػػرب واللجػػـ أمػاـ اػػذا الكتػػاب الملجػػز فػعيجز الخمػػؽ قاطبػػة مػػف الجػف واآ
ػػت تم ل  مػػ( أف   ي ػػعتوا   يسػػتطيلوا أف يػػعتوا بم،مػػ  ، قػػاؿ تلػػال( ج ))لػػت ف أج  ػػفل ي  اإلنػػسو و الج 

ػ وـ ل ػبلض ظ يرا (( ُو لوكػاف  ب ل ، الي عتووف  ب م، م    و  ا ذا القراف   ، ؿ   ال و  89/سػورة األسػرا بم 
يجػػب أف يلكػػؼ المسػػمموف يمػػ( دراسػػة اػػذا القػػراف ، ويلنػػوا بُػػبط لغاتػػ  ، وتحريػػر 

لك،يػػر مػػف الصػػور البالغيػػة  مقػػد جػػا  القػػراف الكػػريـ مبينػػا  ، فكمماتػػ  ، وملرفػػة حروفػػ  
 وأبمغ ا .

مػػة ، امػػا المبحػػث لسػػورة يوسػػؼ الكري تحميػػؿفػػي المبحػػث األوؿ لقػػد تنػػاوؿ اػػذا البحػػث 
يوسؼ مػف الجانػب ، والمبحث ال،الث تفسير سورة اسباب نزوؿ السورة  ال،اني فقد بيف

وأيتمػػػدت فػػػي اػػػذا البحػػػث يمػػػ( أم ػػػات كتػػػب التفسػػػير ، تطبيقيػػػة البالغػػػي مػػػع أم،مػػػة 
وتفسػػػير وتفسػػػير الجاللػػػيف لمسػػػيوطي ، تفسػػػير الك ػػػاؼ لمزمخ ػػػر  ،  البالغػػػة من ػػػاو 

وغيراػا مػف ،  ألبػي السػلود اللمػاد  ، وتفسػير السػلود لمدم ػقي القر ػي القراف الكريـ
 يػػػػػةالغيػػػػػة ، والبالغػػػػػة اللرباألسػػػػػاليب البة كمفتػػػػػاح اللمػػػػػـو لمسػػػػػكاكي ، و كتػػػػػب البالغػػػػػ

والملن( في النص القراني لمدكتور حامد يبػد ، وكتاب البالغة  لمدكتور أحمد مطموب
 ال اد  .

 
وختامًا أرجو الباري عز وجل ان يجعل هـاا الجهـد المتوا ـا خالةـًا لوجهـه        

الكــريم و وان يجعمــه جــي ســجل حســناتي يــوم لقا ــه ان عــاي اهلل انــه ســميا مجيــ  
 الدعوات .   



 سورة يوسف تحميل
 

(  7،3،0،1ت ) يػػة وأيات ػػا أحػػد  ي ػػرة وماتػػة اال األيػػااػػي مػػف السػػور المك         
 األنبيػػػا  ،سػػػورة اػػػود ، واػػػي أحػػػد  السػػػور التػػػي تناولػػػت قصػػػص فمدنيػػػة نزلػػػت بلػػػد 

ومػف ُػروب المحػف وال ػداتد مػف  ، القػا  مػف أنػواع الػبال وخاصة قصة يوسؼ ومػا 
ال  وة حتػ( نجػا مصر وفػي السػجف ، وفػي تػعمر النسػأخوت  واألخريف في بيت يزيز 

 . (1)مف ذلؾ الُيؽ 
سػـ يوسػؼ ، الػذ  تػدور مف طواؿ السور سػميت ب  "كاممة "أنفردت قصة يوسؼ سورة

لقصػة أخػر  مػف قصػص األنبيػا  غيػر حول  ملظـ أحداث القصة ، واػذا مػا لػـ يكػف 
سػم  سػورة مػف قصػار السػور ، يمػ( حػيف أف ( الذ  سميت ب قصة نوح )يمي  السالـ

، ولكن ػا لػـ تكػف  ـ كسػورة اػود وابػراايـسػماتسػور بعلػض البلض األنبيا  قػد سػميت ب
الكريمػة السػورة و ،  (0)فػي ذلػؾ غيػراـ مػف األنبيػا  خالصة لمحديث يػن ـ بػؿ  ػارك ـ 

مقصود ب ا تسمية النبي ) صم( ال يمي  وسمـ ( بما مر يمي  مف الكرب وال ػدة ومػا 
، وتلبيراػػػا ، فػػػي ألفاظ ػػػا  عسػػػموب فػػػذ فريػػػدب وتتميػػػزال قػػػا  مػػػف أذ  القريػػػب والبليػػػد ، 

التي تسر  مع النفس سػرياف الػدـ مػع اللػروؽ  ات ا ، وفي قصص ا الممتع المطيؼوأد
فػػي القمػػب جريػػاف الػػروح فػػي الجسػػد ، ف ػػي وأف كانػػت مػػف  ، وتجػػر  برقت ػػا وسالسػػت ا

السػػور المكيػػة التػػي تحمػػؿ فػػي الغالػػب طػػابع األنػػذار والت ديػػد ، اال ان ػػا أختمفػػت ين ػػا 
الميػداف ، فجػػع ت طريػة نديػػة فػي أسػػموب ممتػع لطيػػؼ وسػمس رقيػػؽ ، يحمػػؿ فػي اػػذا 

سػورة يوسػػؼ  ))ج اف ، ول ػذا قػاؿ خالػد بػف ملػداف جػو األنػس والرحمػة ، والرأفػة والحنػ
 . (3) تفك  ب ما أاؿ الجنة في الجنة ((ومريـ مما ي
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نزلػت السػورة ، وقاؿ يطا  ج )) ال يسػمع سػورة يوسػؼ محػزوف اال اسػتراح الي ػا ((   
يم( رسوؿ ال " صم( ال يمي  وسمـ " بلد سورة اود في تمؾ الفتػرة الحرجػة الكريمة 

اللصػػػػيبة مػػػػف حيػػػػاة الرسػػػػوؿ األيظػػػػـ ، حيػػػػث توالػػػػت ال ػػػػداتد والنكبػػػػات يميػػػػ  ويمػػػػ( 
د أف فقػد " صػم( ال يميػ  وسػمـ " نصػيري  ج زوجػ  الطػاار ػالمؤمنيف ، وبػاألخص بلػ

لػ  خيػر نصػير ، وخيػر ملػيف ،  اكانػ فيمػذلالحنوف " خديجػة " ، ويمػ  " أبػا طالػب " ا
" ويم( المػؤمنيف ، رسوؿ ال "صم( ال يمي  وسمـ وبوفات ما أ تد األذ  والبال  يم(

حيػث نجػد فػي تمػؾ الفتػرة اللصػيبة مػف حيػاة ، حت( يرؼ ذلػؾ اللػاـ ) بلػاـ الحػزف ( 
يػػػ  ، وفػػػي ذلػػػؾ الوقػػػت الػػػذ  كػػػاف يلػػػاني ف) صػػػم( ال يميػػػ  وسػػػمـ ( الرسػػػوؿ الكػػػريـ 

الرسػػػػوؿ والمؤمنػػػػوف ، الوح ػػػػة ، والغربػػػػة ، واالنقطػػػػاع فػػػػي جااميػػػػة قػػػػريش ، كػػػػاف ال 
يميػػ  آالمػػ  بمػػا مػػر  سػػبحان  ينػػزؿ يمػػ( نبيػػ  الكػػريـ اػػذة السػػورة تسػػمية لػػ  ، وتخفيفػػا"

ف وكػعقصص المرسػميف ، بذكر مف الكرب وال دة وما القا  مف اذ  القريب والبليد ، 
( ال يميػ  وسػمـ " ج ال تحػزف يػا محمػد وال تتفجػع لتكػذيب ال تلال( يقوؿ لنبي  " صػم

نظػر الػ( ، أ "واف بلػد الُػيؽ مخرجػا  ،قومؾ ، وايػذات ـ لػؾ ، فػاف بلػد ال ػدة فرجػا" 
أخيػػػؾ ))يوسػػػؼ(( وتملػػػف ماحػػػدث لػػػ  مػػػف صػػػنوؼ الباليػػػا والمحػػػف ، وألػػػواف ال ػػػداتد 

لػػػ  ، ومحنػػػ   وكيػػػداـ د اخوتػػػ سػػػج محنػػػة ح المحػػػف بنالػػػ  مػػػف ُػػػرو  والنكبػػػات ، ومػػػا
وي ػػق ا لػػ  ، ،ػػـ مراودتػػ  يػػف نفسػػ  فػػي الجػػب ، ومحنػػة تلمػػؽ امػػرأة اللزيػػز بػػ   رميػػ 

ظػر اليػ  أن، الليش  غدر و  ا  ، ،ـ محنة السجف بلد ذلؾ اللزالفتنة واالغر   ت( طرؽب
كيػػؼ انػػ  لمػػا صػػبر يمػػ( االذ  فػػي سػػبيؿ اللقيػػدة ، وصػػبريم( الُػػر والػػبال  ، نقمػػ  

، وممكػػػ  ال خزاتن ػػػا ، فػػػي أرض مصػػػر "ر، وجلمػػػ  يزيػػػزاالقصػػػ ال مػػػف السػػػجف الػػػ(
واكذا افلؿ بعولياتي ، ومف صػبر يمػ( بالتػي  ...ف السيد المطاع واللزيز المكـر فكا

 . (1)بمف سبقؾ مف المرسميف  ا"، فال بد أف توطد النفس يم( تحمؿ البال  ، اقتدا 
___________________________________________________ 
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، )) واصػػبر ومػػا صػػبرؾ أال بػال  (1))) فعصبر كما صبر أولوا اللـز مف الرسؿ ((  
 . (0)وال تحزف يمي ـ والتؾ فػي ُيؽ مما يمكروف (( 

" صػػم( ال يميػػ  وسػػمـ"واكػػذا حيػػث جػػا ت قصػػة يوسػػؼ الصػػديؽ تسػػمية لرسػػوؿ ال  
ة لمػػػف سػػػار يمػػػ( نػػػواالنػػػس ، والراحػػػة ، والطمعني  ت تحمػػػؿ الب ػػػر وجػػػا قػػػا  ، يمػػػا يم
 نبيػػا  ، فالبػػد مػػف الفػػرج بلػػد الُػػيؽ ، ومػػف اليسػػر بلػػد اللسػػر، وفػػي السػػورةدرب األ

ويظػػات بالغػػات ، حػػافالت برواتػػع االخبػػار اللجيبػػة ، واالنبػػا  الغربيػػة  دروس ويبػػر ،
لقػ( السػمع واػو   قمػب أو ألػ)) اف في ذلػؾ لػذكر  لمػف كػاف  ج جا  في قول  تلال(، 

اذا او جو السورة ، واذ  ايحا ات ا ورموزاػا... تب ػر بقػرب النصػر ، ،  (3)  يد (( 
لمػػف تمسػػؾ بالصػػبر ، وسػػار يمػػ( طريػػؽ االنبيػػا  والمرسػػميف ، والػػدياة المخمصػػيف ، 

، وقػد جػرت يػادة القػراف الكػريـ بتكريػر القصػة فػي  ف ي سمو  لمقمب ، وبمسـ لمجػروح
ع ػػػػاؿ جميػػػيدة ، بقصػد اللظػة وااليتبػار ولكػف بايجػاز دوف توسػع ، الستكممواطف يد

   . (4)ة أو ممؿ ػػمار دوف س ػػاع االخبػػ( سمػػلؽ اػويػة ، ولمت ػػات القصػػحمق
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سػوؼ نتحػدث فػػي اػذا المبحػػث يػف أسػػباب نػزوؿ سػػورة يوسػؼ ومػػا حػدث في ػػا       
،ني نصػػر بػػف يبػػد الػػػرحمف مػػف أمػػور ومػػوايظ ويبػػر ومحػػف ، يػػف ابػػػف جريػػر ج حػػد

قػػيس المالتػػي يػػف ابػػف حػػد،نا حكػػاـ الػػراز  يػػف ايػػوب يػػف يمػػرو اػػو ابػػف األود  ج 
نحػػف نقػػص يميػػؾ لػػو قصصػػت يمينػػا ت فنزلػػت ))  ج رسػػوؿ اليبػػاس قػػاؿ ج قػػالوا يػػا 

وقػػػاؿ ، "بػػػف قػػػيس مرسػػػال وروا  مػػػف وجػػػ  أخػػػر يػػػف يمػػػرو ، (1) أحسػػػف القصػػػص ((
خالد الصػفار يػف  أنبعناو القطاف حد،نا يمرو بف محمد حد،نا محمد بف سليد ج أيُا 

ج أنػػزؿ يمػػ( مػرة يػػف مصػػلب بػف سػػلد يػػف أبيػ  قػػاؿ  يمػرو بػػف قػػيس يػف يمػػرو بػػف
حيػػث قػػالوا يػػا رسػػوؿ ال لػػو قصصػػت يمينػػا ت النبػػي القػػراف قػػاؿ فػػتال  يمػػي ـ زمانػػا" ، 

 قر انػا" يربيػا" للمكػـ تلقمػوف (( انػا أنزلنػ  *فعنزؿ ال )) الر تمؾ  ايت الكتب المبػيف 
)) ال نػزؿ  ج لال(حد،نا فعنزؿ قول  تـ زمانا" فقالوا يا رسوؿ ال لو يمي  ،ـ تال ،  (0)

بسػند  يػف المسػلود  يػف  وكػذلؾ حيػث رو  يػف ابػف جريػر،  (3) أحسف الحديث ((
حػد،نا فػعنزؿ ال قاؿ ج مؿ أصحاب رسوؿ ال ممة فقالوا ج يػا رسػوؿ  يوف بف يبد ال

،ػػـ ممػػو ممػػة أخػػر  فقػػالوا ج يػػا رسػػوؿ حػػد،نا فػػوؽ  ، الحػػديث ((ال )) ال نػػزؿ أحسػػف 
انػا  *)) الر تمؾ  ايػت الكتػب المبػيف نوف القصص فعنزؿ ال الحديث ودوف القراف يل

،  (4)يميػػػػؾ أحسػػػػف القصػػػػص (( قػػػػص نحػػػػف ن  للمكػػػػـ تلقمػػػػوف *قر انا"يربيػػػػا"  نزلنػػػػ أ
أحسػػػػػف الحػػػػػديث وأرادوا القصػػػػػص فػػػػػدل ـ يمػػػػػ(  فػػػػػعرادوا الحػػػػػديث فػػػػػدل ـ يمػػػػػ( أحسػػػػػف

 . (5) القصص
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 . 3يوسؼ /   (1)
 . 0يوسؼ /  ج (0)
 . 03الزمر /  ج (3)
 . 3ػ  0ج يوسؼ /  (4)
تفسػػير القػػراف الكػػريـ ج للمػػاـ الحػػافظ يمػػاد الػػديف أبػػي الفػػرا  اسػػماييؿ أبػػف ك،يػػر القر ػػي ج  (5)

  . 467ص ج 0جدار أحيا  الكتب اللربية لمطباية ، الدم قي ، 
(4) 



أخبرنػػا يبػػد القػػاار  ، (1) ))نحػػف نقػػص يميػػؾ أحسػػف القصػػص ((ج وفػػي قولػػ  تلػػال( 
ج أخبرنػا جلفػر بػف محمػد فػي قولػ  بف طاار قاؿ ج أخبرنا أبو يمرو بػف مطػر ، قػاؿ 

يػػز وجػػؿ )) نحػػف نقػػص يميػػؾ أحسػػف القصػػص (( ، قػػاؿ ج أنػػزؿ القػػراف يمػػ( رسػػوؿ 
يػػا رسػػوؿ ال لػػو قصصػػت فنزلػػت  ج وافػػتال  زمانػػا"، فقػػالل ) صػػم( ال يميػػ  وسػػمـ ( ا

الػ( قولػ  )) نحػف نقػص(( فػتال  زمانػا" وقػالوا ،  (0)))الر تمؾ أيات الكتاب المبػيف (( 
قػػػاؿ ج كػػػؿ ذلػػػؾ  ، (3)(( ال نػػػزؿ أحسػػػف الحػػػديث )) ا فعنػػػػزؿرسػػػوؿ ال لػػػو حد،ػػػػتنياج 

وكػػذلؾ رو  أف يممػػا  الي ػػود قػػالوا لكبػػرا  الم ػػركيف أسػػالوا يػػف ،  (4) ليؤمنػػوا بػػالقراف
قصة يوسؼ وماحصؿ ل  مع أخوت  مف أوالد يلقوب فنزلت السورة فحد، ـ رسػوؿ ال 

 . (5) ال داتد وكيؼ اف ال انجا  من ـمف المحف و  أصاب  يف يوسؼ وما
( صػػػم( ال يمػػػ أنػػػزؿ يمػػػ( النبػػػي محمػػػد )ج ويػػػف سػػػلد بػػػف أبػػػي وقػػػاص قػػػاؿ        
لػػو حػػد،تنا ج فػػعنزؿ ال تلػػال( ج  يارسػػوؿ الج افقػػالو  "القػػراف فػػتال  يمػػي ـ زمانػػاوسػػمـ (
ج لػػو ذكرتنػػا زاد ابػػف حػػاتـ فقػػالوا يػػا رسػػوؿ ال، )) ال نػػزؿ أحسػػف الحػػديث (( ج قولػػ  

  . (6) ((ف أمنوا أف تخ ع قموب ـ ػلمذي الـ يعففعنزؿ ال تلال( ج )) 
 

___________________________________________________ 
 

 . 3يوسؼ /  ج (1)

 . 1يوسؽ / ج  (0)

  . 03الزمر / ج  (3)

يبػد ، روا  الحاكـ أبو ـ 1959بلة لمبابي ، القاارة ، أسباب النزوؿ ج لمنيسابور  ج المط (4)
ج ال فػػػي صػػػحيح  يػػػف أبػػػي بكػػػر يػػػف محمػػػد بػػػف يبػػػد السػػػالـ بػػػف أسػػػحؽ بػػػف أبػػػراايـ 

 .155ص
ج تفسػير الك ػاؼ ج للمػاـ ابػي القاسػـ جػار ال محمػود بػف يمػر بػف محمػد الزمخ ػر  ج  (5)

 . 403ص ـ ج 0226مجمد ال،اني ، بيروت ، الطبلة الرابلة ، ال
 . 16الحديد / ج  (6)

 (5) 



اس قاؿ ج يارسوؿ ال ج لػو قصصػت يمينػا فػعنزؿ ال )) وأخرج أبف جرير يف أبف يب
يف أبػف مسػلود ، ويػف يػوف بػف يبػد ال ،  (1)نحف نقص يميؾ أحسف القصص (( 

قاؿ ج مؿ أصحاب رسوؿ ال ممة ، فقالو يارسػوؿ ال حػد،نا ، فػعنزؿ ال يػز وجػؿ )) 
 وؿ ال حػػد،نا فػػوؽيارسػػج  ،ػػـ ممػػو ممػػة أخػػر  فقػػالوا،  (0)ال نػػزؿ أحسػػف الحػػديث (( 

حيث أنػزؿ ال يػز وجػؿ قولػ  تلػال( ج ))  ، (3) الحديث ودوف القراف يلنوف القصص
الػػر تمػػؾ أيػػات الكتػػاب المبػػيف * انػػا أنزلنػػا  قر انا"يربيػػا" للمكػػـ تلقمػػوف * نحػػف نقػػص 

 ((فميف اف واف كنػت مػف قبمػ  لمػف الغػالقصص بما أوحينا اليػؾ اػذا القػرايميؾ أحسف 
ا الحػديث فػػدل ـ يمػػ( أحسػػف الحػديث ، وارادوا القصػػص فػػدل ـ يمػػ( أحسػػف أرادو  ، (4)

و في قول  تلال( يز وجؿ ج )) فمما ذابوا بػ  وأجملػوا أف يجلمػو  فػي  ، (5)القصص 
ويػػف يبػػد ال ،  (6) ((بتػػن ـ بػػعمراـ اػػذا واػػـ الي ػػلروف غيبػػت الجػػب وأوحينػػا اليػػ  لتن

ي ال ين  ( يقوؿ ج لمػا دخػؿ أ خػوة يوسػؼ يمػ( يوسػؼ فلػرف ـ واػـ بف يباس ) ُر
روف ، قػػاؿ ج جػػي  بالصػػواع فوُػػل  يمػػ( يػػد  ، ،ػػـ نقػػر فطػػف ، فقػػاؿ ج انػػ  ػلػػ  منكػػ

كػػـ ديػػنكـ ، وان اؿ لػػ  يوسػػؼ ، يػػديفػليخبرنػػي اػػذا الجػػاـ انػػ  كػػاف لكػػـ اخ مػػف أبػػيكـ يقػػ
مػ( الجب فػعتيتـ أبػاكـ فقمػتـ ج أف الػذتب أكمػ  ، وجتػتـ ي أنطمقتـ ب  فالقيتمو  في غيابة

أف اػػذا الجػػاـ ليخبػػر  بخبػػركـ ، قػػاؿ  بلُػػ ـ لػػبلض فقػػاؿ   بػػدـ كػػذب ، قػػاؿ جػقميصػػ
، )) لتنبيػػػت ـ بػػػعمراـ اػػػذا واػػػـ  (7) ـ ػيبػػػاس ج فػػػال نػػػر  اػػػذ  اآيػػػة نزلػػػت اال فيػػػ أبػػػف

   . (8) الي لروف ((
______________________________________________ 

 . 3/  يوسؼج  (1)

 . 03الزمر / ج  (0)

 .320ص تبة الن ُة دار اللربية لمطباية ججالليف ج للماـ السيوطي ، مكج تفسير ال (3)

 . 3 ػ 1 يوسؼ / ج (4)

 االسباب ج سميـ بف ييد ال اللػي ومحمػد بػف موسػ( اؿ نصػر ، ينظر االستيلاب في بيافج  (5)
  . 376صاػ ج 1432 ،0، ط 0مج

  . 15يوسؼ /  ج (6)

 . 377المصدر نفس  ج صج  (7)

 (6)                     . 15ج يوسؼ /  (8)



 التفسير البالغي لسورة يوسف
 

سػػوؼ نتحػػدث فػػي اػػذا المبحػػث يػػف التفسػػير البالغػػي لسػػورة يوسػػؼ الػػذ  وجػػدنا      
ر فػػػي الك،يػػػر مػػػف التفاسػػػير القرانيػػػة ، ولقػػػد أخترنػػػا أك،ػػػر التفاسػػػير صػػػحة فػػػي التفسػػػي

 البالغي ل ذة السورة .....
 ػارة فػي اػذة اآيػة الكريمػة ا) ،  (1) (( الكتاب المبيف أياتتمؾ  رال)) تلال( ج  قاؿػ 

 مواُػع فػي االيػة قػد تكػررتواػذ  ،  (0) بالبليد لبلد مرتبتػ  فػي الكمػاؿ ويمػو  ػعن  (
ة منزلػػة المتقػػدـ أو ـ تػػذكر بلػػد لتنزيم ػػا لكون ػػا مترقيػػ، وا ػػير الي ػػا مػػع أن ػػا لػػيديػػدة 
بليػد ، امػا  ػار بػ  لمبمػا ي ف بمنزلػة الوجػود الخػارجي واال ػارةحُوراا في الذا لجلؿ

لػة البليػد لبلػد  يػف حيػز نزؿ منز  "أ ير الي  لما لـ يكف محسوسا فلف مايم( ال،اني 
، أو ألن  لما وصؿ مف المرسؿ ال( المرسػؿ اليػ  صػار مة وبلد مرتبت  أواللظاأل ارة 

في  الموح واو بليد وأبلػد مػف ذلػؾ كػوف  وزيـ بلُ ـ اف اال ارة ال( ما، كالمتبايد 
 . (3) و األيات التي ذكرت في سورة اودلتوراة واألنجيؿ أاال ارة ال( ا

صػم( )ج )) واذ كػاف لسػاف محمػدقدمتػ  وقاؿ ابو جلفر محمد بػف جريػر الطبػر  فػي م
يربيا" فبيف أف القراف يربي وبذلؾ أيُا" نطؽ بحكـ تنزيػؿ ربنػا فقػاؿ ( ال يمي  وسمـ

 . (5)موف (( ج )) انا أنزلنا  قرانا يربيا" للمكـ تلق (4) جؿ ذكر 
_________________________________________________ 

 

  .1يوسؼ /  ج (1)

 .42ص ج0صفوة التفاسير ج جج  (0)
 ػ اب الػديف السػيد  رواتع الملاني لتفسير القراف اللظيـ والسبع الم،ػاني ج ألبػي الفُػؿج  (3)

 . 367ص اػ ، بيروت ج1415،  1، ط 6، مجمحمود االلوسي

ـ 1996تور احمد مطموب ج مطبويات المجمع اللممي ، بغػداد ، بحوث بالغية ج الدك ج (4)
 . 175 – 174ص ج ، بغداد

 . 0يوسؼ /  ج (5)

(7) 



قػاؿ  ، (1)((  رأيػت ـ لػي سػاجديف وقاؿ تلال( ج )) أحد ي ر كوكبا" وال ػمس والقمػرػ 
ػػػي ج اػػػذ  أسػػػػتلارة ألف الكواكػػػب وال ػػػمس والقمػػػػر ممػػػا ال يلقػػػؿ فكػػػػاف  ال ػػػريؼ الُر
سػػػاجدة ، ولكن ػػػا لمػػػا أطمػػػؽ يمي ػػػا فلػػػؿ مػػػف يلقػػػؿ جػػػاز أف توصػػػؼ  األوجػػػ  أف يقػػػاؿ

 . (0)يلقؿ ألف السجود مف فلؿ اللقال   بصفة مف
جمػػع ال ػػمس والقمػػر ، اذا أ ر لمػػا جػػرت يميػػ  يػػادة القػػرافوتقػػديـ ال ػػمس يمػػ( القمػػ )

 ،وكػػاف ذلػػؾ امػػا لكون ػػا أيمػػ( مكانػػا" منػػ  وكػػوف فمك ػػا أبسػػط مػػف فمكػػ  وأيظػػـ جرمػػا"
، أاػؿ ال يتػة وك،يػريف مػف غيػراـ زيمػ   أك،ر نفلا" مف القمر يم( مػاو ، ا" وأسطع نور 

)) اػو ج بقولػ  تلػال( ما اديا  غيػر واحػد وأسػتعنس لػ  واما ألن ا مفيُة النور يمي  ك
وانمػػا أورد الكػػالـ يمػ( اػػذا األسػػموب ،  (3) (( الػذ  جلػػؿ ال ػمس ُػػيا  والقمػػر نػورا"
و فػي  ػعن ـ ويتػرؾ ػف اػػؽ المنػاـ ومػػأف يتطابػولـ يػذكر اللػدد ألف المقصػود األصػمي 

 . (4) اللدد يفوت ذلؾ (
، (5)(( مػػا أتم ػػا يمػػ( أبويػػؾك ويػػتـ نلمتػػ  يميػػؾ ويمػػ( اؿ يلقػػوب ))قػػاؿ تلػػال( ج و ػػػ 

، ملنا  أ  أتماما" كاتنا" كا تماـ نلمتػ  يمػ( أبويػؾ مػف قبػؿ اػذا الوقػت أو مػف قبمػؾ 
ين مػػا بػػاألب مػػع كون مػػا أبػػا جػػد  وأبػػا لبير كريمػػاف يطػػؼ بيػػاف ألبويػػؾ والتواالسػػماف ال

سػر أبيػ  وتػذكير ملنػ( الولػد ( يمػي ـ السػالـ ) أبي  لال لار بكمػاؿ ارتباطػ  باألنبيػا  
، فقولػػ  ج (7)، وكػػذلؾ فػػي اػػذ  االيػػة ت ػػبي  مرسػػؿ مجمػػؿ (6)ليطمػػتف قمبػػ  بمػػا أخبربػػ  

 تم ػا يمػ( أبويػؾكمػا أ ))ج  (( الم ػب  ، وقولػ )) ويتـ نلمتػ  يميػؾ ويمػ( اؿ يلقػوب 
 .(( الم ب  ب  

 . 4ج يوسؼ /  (1)

 . 41ج صفوة التفاسيرج ص  (0)

  . 5يونس /  ج (3)

 . 371ص ج 1، ط 6جج رواتع الملاني لتفسير القراف اللظيـ والسبع الم،اني ج  (4)

  . 6يوسؼ / ج  (5)

سػيد ج رواتع الملاني لتفسير القراف اللظيـ والسبع الم،ػاني ج ألبػي الفُػؿ  ػ اب الػديف ال (6)
 .379صج  1، ط 6اللوسي ، مجمحمػود ا

 .42ج صفوة التفاسير ج ص (7)

(8) 



، يػعتي الخبػر  (1))) أرسم  ملنا غدا" يرتع ويملب وانا ل  لحافظوف (( قاؿ تلال( ج ػ و 
 . (0)بعك،ر مف مؤكد لغرض اقناع المتمقي وازالة ال ؾ يف نفس   انا مؤكدا"

ألف الػػدـ أسػػتلارة  وفيػػ ) ،  (3)((  بػػدـ كػػذبج )) وجػػا وا يمػػ( قميصػػ  ػػػ وقػػاؿ أيُػػا" 
بػدـ  )ج التقػدير، و ( اليوصؼ بالكذب يم( الحقيقة والمػراد وال أيمػـ بػدـ مكػذوب فيػ  

وأنمػػا يوصػػؼ الػػدـ بالمصػػدر الػػذ  اػػو الكػػذب يمػػ( طريػػؽ المبالغػػة الف ( ذ  كػػذب 
بػػػدـ كػػػذب بالوصػػػؼ   الػػػديو  التػػػي يمقػػػت بػػػذلؾ الػػػدـ كانػػػت فػػػي غايػػػة الكػػػذب وقػػػر 

ة الػ( الػداؿ ػالم ممة أ  بدـ طػر  يقػاؿ لمػدـ الطػر  الكػذب باألُافػباألُافة وبالداؿ 
فػػعمر  ، أ  ج  (5)را" فصػػبر جميػػؿ (( ػبػػؿ سػػولت أنفسػػكـ أمػػ))  :قػػاؿ تلػػال( و ،  (4) (

 . (6)صبر جميؿ ، أو فصبر  صبر جميؿ 
، فعنػػ  مسػػوؽ لتنزيػػ   (7))) وراودتػػ  التػػي اػػو فػػي بيت ػػا يػػف نفسػػ  (( ػػػ وقػػاؿ تلػػال( ج 

يػػػف الفح ػػػا  ، والمػػػذكور أدؿ يميػػػ  مػػػف ) أمػػػرأة اللزيػػػز (  –يميػػػ  لسػػػالـ  –يوسػػػؼ 
 . (8)وغير  ، واللدوؿ يف التصريح باب مف البالغة يصار الي  ك،يرا" 

 
 

 . 10ج يوسؼ /  (1)

ج تفسػػير السػػلود ج ألبػػي السػػلود اللمػػاد  ج الجػػز  ال،ػػاني ، مكتببػػة ومطبلػػة محمػػد يمػػي  (0)
فػػػي القػػػراف ج يبػػػد الػػػرحمف المطػػػرد  ، الػػػدار  ، وينظػػػر اسػػػاليب التوكيػػػد 0/52صػػػبيح ، 

، والبالغػػػة  06صـ ج 1986اػػػػ/ 1395،  1وااليػػػالف ، طالجماايريػػة لمن ػػػر والتوزيػػػػع 
 . 47والملن( في النص القراني ج د . حامد يبد ال اد  حسيف ج 

 . 18ج يوسؼ /  (3)

ي ، (4) اللربيػة كتػب ، دار أحيا  ال 1ط ج تمخيص البياف في مجازات القراف ج لم ريؼ الُر
 . 127ص اػ ، القاارة ج1374، 

 . 18ج يوسؼ /  (5)

ج أسػػاليب بالغيػػة ) الفصػػاحة ػ البالغػػة ػ الملػػاني ( ج د . احمػػد مطمػػوب ج   بغػػداد ،  (6)
 . 165ص ػ 163ص ج ـ1982

 . 03يوسؼ ج  ج (7)
 . 147 – 146ج أساليب بالغية ج ص (8)

(9) 



 بي السلود تفسير  لقول  تلال( جالتي أتُح في ا رأ  امف مساتؿ المجاز و 
واػػػي مفايمػػػة مػػػف واحػػػد نحػػػو مطالبػػػة الػػػداتف ومماطمػػػة المػػػديوف  ، المػػػراودة المطالبػػػة)

 . (1)(ومداواة الطبيب ونظاتراا مما يكوف مف احد الجانبيف الفلؿ ومف االخر سبب 
،  (0)((  ذبيفاالكػػواػػو مػػف  فصػػدقت مػػف قبػػؿوقػػاؿ تلػػال( ج )) اف كػػاف قميصػػ  قػػد ػػػ 
، في مػا طبػاؽ واػو  (3)((  الصادقيفواو مف  فكذبت مف دبراف كاف قميص  قد  ))و

مػػف المحسػػنات البديليػػة واػػو بتقػػدير ) قػػد ( ألن ػػا تقػػرب الماُػػي الػػ( الحػػاؿ أ  فقػػد 
 ، مػػف قبػػؿقولػػ  ج )) ، والطبػػاؽ ايُػػا" فػػي (4)صػػدقت وكػػذلؾ الحػػاؿ بالنسػػبة لكػػذبت 

 . (( الكاذبيف والصادقيف)) وكذلؾ  (( ،ومف دبر
 مػف الخػاطتيفكنػت ر  لػذنبؾ انػؾ ػذا واستغفػػ)) يوسػؼ أيػرض يػف اػج تلال(  وقاؿ ػ

 . (6) ، ) واو مف باب تغميب الذكور يم( االناث ( (5)((
انػا لنرااػا  قد  غف ا حبػا")) وقاؿ نسوة في المدينة امرأة اللزيز تراود فتااا يف نفس   ػ

والمػراد ب ػا أف حبػ  تغمػؿ الي ػا حتػ(  ةمكنيػ ج )  وفيػ  أسػتلارة (7)في ُالؿ مبيف (( 
ج  أذا أصػػبت بطنػػ  ويقػػاؿاصػػاب  ػػغاف ا واػػو غ ػػا  قمب ػػا كمػػا تقػػوؿ بطنػػت الرجػػؿ 

، حيػث  ػب    ػا طريػؽ المبالغػة فػي وصػؼ حب ػا لػ أ  سػمب  ػغاؼ قمبملن(  غف ا 
 .  (8) حب ا بس ـ اخترؽ  غاؼ قمب ا

 
 

 . 65ج تفسير ابي السلود ج ص (1)
 . 06ج يوسؼ /  (0)

 .  07/  ج يوسؼ (3)

 . 65ص ج 0ج ينظر تفيبر السلود ج ج (4)

 . 09ج يوسؼ /  (5)

 . 47ج صفوة التفاسير ج ص (6)

 . 32ج يوسؼ /  (7)

ػػػي ج  جتمخػػػيص البيػػػاف فػػػي (8) ، ينظػػػر ج اسػػػاليب  171صمجػػػازات القػػػراف ج لم ػػػريؼ الُر
 . 013بالغية ج ص

(12) 
 



ج ) قػد  (1)ا"(( تأرسمت الي ف وأيتدت ل ف متكسملت بمكراف قاؿ تلال( ج )) فمما ػ  
وتسػػميت  مكػػر لكونػػ  خفيػػة من ػػا ،  (0)أسػػتلير المكػػر لمغيبػػة ل ػػب  ا لػػ  فػػي األخفػػا  ( 

 . (3) كمكر الماكر وأف كاف ظاارا" لغيراا
، ) وفي  أستلارة حػيف أسػتلار لفػظ القطػع  (4)((  وقطلف أيدي ف)) فمما رأين  أكبرن   ػ

 . (5)( يف الجرح أ  جرحف أيدي ف واذا مف االستلارات البميغة 
، دؿ اللقػؿ  (6)قاؿ تلال( حكاية يف امرأة اللزيز ج )) فػذلكف الػذ  لمتننػي فيػ  (( ػ و 

  ج )) ػيمػػ( الحػػذؼ فيػػ  لقولػػ  ج )) قػػد  ػػغف ا حبػػا" (( ، وأف يكػػوف فػػي مراودتػػ  لقولػػ
تػػراود فتااػػا يػػف نفسػػ  (( ، وأف يكػػوف فػػي  ػػعن  وأمػػر  في ػػمم ما ، واللػػادة دلػػت يمػػ( 

ألف الحػػب المفػػرط ال يػػالـ األنسػػاف يميػػ  فػػي اللػػادة لق ػػر  صػػاحب  تليػػيف المػػراودة ، 
وغمبيػػ  ايػػا  ، وانمػػا يػػالـ يمػػ( المػػراودة الداخمػػة تحػػت كسػػب  التػػي يقػػدر أف يػػدفل ا يػػف 

بعيتبػػػار  ج واػػو مػػػف المجػػازات المرسػػػمة ) (8))) أيصػػر خمػػػرا"(( ، وقػػػاؿ ج  (7)نفسػػ  
اسػػـ ال ػػي  يمػػ( مػػا يػػؤوؿ اليػػ  ، واػػو أطػػالؽ  (9)مػػايكوف ( أ  ينبػػا يػػوؤؿ الػػ( خمػػر

(12. ) 
___________________________________________________ 

 . 31ج يوسؼ /   (1)

 . 47ج صفوة التفاسير ج ص (0)

 . 67ج تفسير السلود ج ص (3)

 . 31ج يوسؼ /  (4)

 .  67ج تفسير السلود ج ص (5)

 . 30ج يوسؼ /  (6)

ي ج  ج تمخيص البياف في (7)  . 171صمجازات القراف ج لم ريؼ الُر

 . 36يوسؼ /   (8)
 .72ج تفسير السلود ج ص (9)

ة ، ػ، دار البحػوث اللمميػ 1ج فنػوف بالغيػة ػ البيػاف ػ البػديع ج الػدكتور احمػد مطمػوب ج ط (12)
، وينظػػػر البالغػػػة اللربيػػػة ) الملػػػاني والبيػػػاف والبػػػديع ( ج الػػػدكتور احمػػػد 113صـ ج 1975

 . 026ص ـ ج1982،  1مطموب ج ط

 (11) 



 . (1)اللنب الذ  سيؤوؿ ال( الخمر في المستقبؿ فالخمر ال يلصر وانما يلصر 
ػػ))  (0)((سػماف سػبع يجػاؼيعكم ف  أني أر  سبع بقراتوقاؿ الممؾ وقاؿ تلال( ج ))ػ 

 . (3)وفي  صيغة المُارع لحكاية الحاؿ الماُية  أني أر  سبع بقرات (( ،
(( ، ) وفيػػػ  طبػػػاؽ ويجػػػاؼ جمػػػع يجفػػػا  والقيػػػاس سػػػماف  سػػػبع يجػػػاؼ)) يػػػعكم ف  ػػػػ

ألحػػد  "يجػػؼ ألف فلػػال  وأفلػػؿ اليجمػػع يمػػ( فلػػاؿ ولكػػف يػػدؿ بػػ  يػػف القيػػاس حمػػال
يجػػػاؼ باألُػػػافة ألف التمييػػػز موُػػػوع ف يمػػػ( األخػػػر ، وأنمػػػا لػػػـ يقػػػؿ سػػػبع النقيُػػػي

 .(4)لبياف الجنس والصفة ليست بصالح  لذلؾ فال يقاؿ ،ال،ة ُخاـ وأريلة غالظ (
، )  (5)ف بتعويػؿ األحػالـ بلػالميف (( ومػا نحػ أُػغاث أحػالـقاؿ تلػال( ج )) قػالوا ػ   

واو مف أبمغ أنواع االستلارة وأحسف يبػارة ألف أحػد األُػغاث ج ُػغث واػو الخمػيط 
مػر بػ   ف ػب  أخػتالط األحػالـ ومػالػض كالحزمػة مف الح يش المُمـو بلُػ  الػ( ب

األنساف مف المحبوب والمكرو  والخيػر وال ػر بػعختالط الح ػيش المجمػوع مػف أخيػاؼ 
أصناؼ ك،يرة واألخياؼ اي جمع خيؼ واو كػؿ ابػوط وأرتقػا  فػي سػفح الجبػؿ يدة و 

 . (6) أو ما أرتفع يف ميؿ الما  (
واػػذا مػػف برايػػة االسػػت الؿ فقػػد قػػدـ  ، (7) )) يوسػػؼ أي ػػا الصػػديؽ (( قػػاؿ تلػػال( جو ػػػ 

   .  (8)ال،نا  قبؿ السؤاؿ طملا" في اجاب  مطمب  
 

 

مطبلػػػة دار ،  0كامػػػؿ حسػػػف البصػػػير ج ط وب ، د .بيػػػؽ ج د . احمػػػد مطمػػػج البالغػػػة والتط (1)
 . 335ص ـ ج1992الحكمة ، بغداد 

 . 43ج يوسؼ /  (0)

 . 54صفوة التفاسير ج صج  (3)

 . 73ج تفسير السلود ج  (4)
 .44ج يوسؼ /  (5)

 .171صج  1خيص البياف في مازات القراف ج طج تم (6)

 . 46ج يوسؼ /  (7)

 . 75ج ينظر ج تفسير السلود ج ص (8)
(10) 



فمػػا حصػػدتـ فػػذرو  فػػي سػػنبم  ممػػا  سػػنيف دأبػػا"قػػاؿ تزريػػوف سػػبع ))  قػػاؿ تلػػال( جو ػػػ 
 ػػػداد يػػػعكمف مػػػا قػػػدمتـ ل ػػػف اال قمػػػيال" ممػػػا ـ يػػػعتي  مػػػف بلػػػد ذلػػػؾ سػػػبع ،ػػػكموف * تػػػع

وقػاؿ الممػؾ  يلصػروف *،ـ يعتي مف بلد ذلؾ ياـ في  يغاث الناس وفيػ   *تحصنوف 
وملنػػػ(  ، لسػػػنيف المجديػػةوفيػػػ  أسػػتلارة والمػػػراد بالسػػبع ال ػػداد ا)  ، (1)اتتػػوني بػػ  (( 

ف السػنيف المخصػبة وفيػ  كػذلؾ يعكمف ماقدمتـ ل ػف أ  ينفػذ فػي ف مػا أدخرتمػو  ل ػف مػ
يقمي ألف السنيف التعكؿ وأنما يعكؿ النػاس مػا أدخػرو  في ػا ، وقػد حػذؼ مػف اػذا مجاز 

الكػػػالـ جممػػػة مفيػػػدة تقػػػديراا ج فرجػػػع الرسػػػوؿ فػػػعخبراـ بمقالػػػة يوسػػػؼ فلجبػػػوا ل ػػػا أو 
وذلػػؾ مػػف بػػاب االسػػناد الػػ( الزمػػاف ، ي ػػا وقػػاؿ الممػػؾ ج )) اتتػػون( بػػ  (( فصػػدقو  يم

 وجرت يم( ذلؾ يادة اللػرب فػي قػول ـ أكمػت أؿ فػالف السػنة ، يريػدوف مسػ ـ الُػر
، فيقولػػوف  كػػعن ـ يسػػموف السػػنة المجديػػة الُػػبعوزمػػاف األزؿ حتػػ(  ، ي يػػاـ الجػػدبفػػ
 . (0) كمت ـ الُبع أ  ت كت ـ سنة الجدبأ
 ،(3)(( د الخػاتنيفػد  كيػػ ػاليوأف ال  بالغيػب  ػؾ ليلمـ أني لـ أخنػلال( ج )) ذلقاؿ تػ 
واػػذ  أسػػتلارة ، ألنػػ  تلػػال( أقػػاـ كيػػد الخػػاتنيف مقػػاـ الخػػابط فػػي طريػػؽ ، ليصػػؿ الػػ( )

مُػرة المكيػػدة واػػو غافػػؿ ينػ  فعيممنػػا سػػبحان  أنػػ  الي ديػ  ، بملنػػ( اليوفقػػ  الصػػابة 
صػػد ، بػػؿ يديػػ  يخػػبط فػػي ُػػالل  ويسػػتكع فػػي متااػػ  ، الغػػرض واليسػػدد  البمػػوغ المق

 .   (4) ( واليتسدد لقصد حؽ أف ي د  لر د ،ألن  كالسار  في غير طاية ال فال يست
اال مػػا رحػػـ ربػػي اف ربػػي  ألمػػارة بالسػػو قػػاؿ تلػػال( ج )) ومػػا أبػػر  نفسػػي اف الػػنفس و ػػػ 

 لك،رة ا ػصفت  يػف ةمر  قاؿ سبحان  المارة ولـ يقؿ آ،  (5)لغفور رحيـ (( 
 

 . 52ػ  47 ج يوسؼ / (1)

 .  170ج تمخيص البياف في مجازات القراف ج ص (0)

 . 50ج يوسؼ ج  (3)

 . 055، ص  038، وينظر ج أساليب بالغية ج ص 170ج تمخيص البياف ج ص (4)

  . 53ج يوسؼ /  (5)

(13) 



الػػدفع فػػي الم ػػاو  والقػػود الػػ( المغػػاو  الف فلػػاال مػػف أم،مػػة الك،يػػر كمػػا أف فػػايال مػػف 
لػػػػو قيػػػػؿ ج )) ان ػػػػا ألمػػػػارة (( القتُػػػػ( تخصػػػػيص ذلػػػػؾ فػػػػعت( و ،  (1)ة القميػػػػؿ ( أم،مػػػػ

بالظاار ليدؿ يم( أف المراد التلميـ مع أن  بر   مف ذلػؾ بقولػ  بلػد  )) اال مػا رحػـ 
وامػػػا ، امػػػا لمتلظػػػيـ  ـ (( ولػػػـ يقػػػؿ ) انػػػ  (ػي غفػػػور رحيػػػ، وقولػػػ  ج )) اف ربػػػ ربػػػي ((

و  (( تػذييؿ يُػرب ػ  نفسػي اف الػنفس ألمػارة بالسػ، وقول  ج )) وما أبر  (0)لالستمذاذ 
أمارة بالسو  ت فقيػؿ ج اف الػنفس ألمػارة بالسػو   ، وكعن  قيؿ ج اؿ النفس (3)ب  الم،ؿ 

(4)   . 

ج ) (5)(( منكػػروفلػػ  فلػػرف ـ واػػـ )) وجػػا  اخػػوة يوسػػؼ فػػدخموا يميػػ  قػػاؿ تلػػال( ج و ػػػ 
 . (6)انالؾ طباؽ واُح بيف يرؼ وأنكر ( 

) ، وفيػ   (7)احػد وأدخمػوا مػف أبػواب متفرقػة (( ل( ج )) ال تدخموا مػف بػاب و قاؿ تلاو ػ 
 طنػػػاب واػػػو زيػػػادة المفػػػظ يمػػػ( الملنػػػ( ، وفاتدتػػػ  تمكػػػيف الملنػػػ( مػػػف الػػػنفس ، وفيػػػ ا

 . (8) سم( طباؽ السمب (ي ت البديلية ماأيُا" مف المحسنا
 
 
 

 

الغيػة ج نظػر أسػاليب ب، وي 173ص ج 1ف ج طج  ينظر ج تمخيص البيػاف فػي مجػازات القػرا (1)
 . 173ص

 . 055ج أساليب بالغية ج ص (0)

 .038ج المصدر نفس  ج ص (3)

 .191جالمصدر نفس  ج ص (4)

 .58ج يوسؼ /  (5)

 . 54ج صفوة التفاسير ج ص (6)

 . 67ج يوسؼ /  (7)

 . 54ج صفوة التفاسير ج ص (8)
 
 

(14) 



الف لػػيس مكنيػػة ج ) واػػذ  أسػػتلارة  (1)وقػػاؿ تلػػال( ج )) ترفػػع درجػػات مػػف ت ػػا  (( ػػػ 
الدنيػػا ؾ يم( الحقيقة بنا  يوطد وال درجات ت يد وانما المراد ب  ملالػػـ الذكػػر فػي انال

 .   (0)ورفػع منازؿ ال،واب في األخرة ( 
 . (4)ج ) بين ما طباؽ راتع (  (3)((  ل ـ ولـ يبداا يوسؼ في نفس  فعسراا)) ػ 
نػػػ  انػػػا نػػػراؾ مػػػف فخػػػذ أحػػػدنا مكا كبيػػػرا" ػػػيخا" وا يػػػا أي ػػػا اللزيػػػز اف لػػػ  أبػػػا ػ)) قالػػػػػػػ 

 . (6)كبيرا"في السف(  ج ) وفي  أطناب لالستلطاؼ لكون  م يخا" (5)المحسنيف (( 
التي كنا في ا واللير التي أقبمنػا في ػا وانػا لصػادقوف ((  واسعؿ القرية)) قاؿ تلال( ج و ػ 
)) اسػعؿ ااػؿ القريػة (( ج ، واالصػؿ  (8)) وفي  مجػاز مرسػؿ يالقتػ  المحميػة (  ج (7)

، وفي  وحػذؼ  (9)ر ، والنصب مجاز ػو الجػكـ االصمي )) لمقرية (( في الكالـ افالح
 . المُاؼ واقامة المُاؼ الي  مقام 

وأساؿ أاػؿ القريػة التػي كنػا في ػا ) وفي  كذلؾ استلارة مف م ااير االستلارات والمراد 
التػي  وممػا يك ػؼ يػف ذلػؾ قولػ  تلػال( فػي السػورة( وأصحاب اللير التي أقبمنػا في ػا 

 ة المفرو ة ػي األبنيػاقرية ، وال )) ونجينا  مف القرية (( يذكر في ا األنبيا 
 
 . 76ج يوسؼ /  (1)

 .173ص ج 1طج تمخيص البياف في مجازات القراف ج  (0)

 .77يوسؼ /    (3)

 .62صج  0ج صفوة التفاسير ج ج (4)
 . 78ج يوسؼ /  (5)

 .62صج  0ج صفوة التفاسير ج ج (6)

 . 80ج يوسؼ /  (7)

  . 62ص ج صفوة التفاسير ج (8)

 185صـ ج 1937اػ/ 1356ف قنبر( القاارة ج مفتاح اللموـ ج سيبوي  ) يمرو بف ي،ماف ب (9)
ـ 1964 1ن ُػة ، بغػداد طالبالغة يند السكاكي ج د . احمػد مطمػوب ج مكتبػة ال، ينظر ج 

 .308ص اػ ج1384/ 
 

 (15) 



ال ػااد  والخطط المسكوتة اليصح من ا يمؿ الخباتث فلمـ أف المراد بذلؾ أام ػا ومػف
وقػػػػاؿ بلُػػػػ ـ أف القريػػػػة اػػػػي  ،يمػػػػ( ذلػػػػؾ أيُػػػػا قولػػػػ  )) ان ػػػػـ كػػػػانوا قػػػػـو سػػػػو  (( 

الجماية المجتملة ال األبنية الم يدة وذلؾ معخوذة مف قػول ـ قػر  المػا  فػي الحػوض 
)) التػي كنػا ج ُمير القرية بقول  اما  ؿ وفي ا أصحاب ا ،، اذا أجمل  واللير اي االب
مػػؾ الجمايػػة يمػػ( قػػوؿ القاتػػؿ قامػػت تمػػؾ الطاتفػػة وتفرقػػت تفي ػػا (( يمػػ( المفػػظ لمػػا ي

ابػوا حمػال وذ ، وركبػوا ، و ػربوا، أف يقوؿ يقيب اذا الكالـ واكموا المفظ ويحسف من  
تلمػػػؿ وذلػػػؾ فػػػي قولػػػ  تلػػػال( ج )) مػػػف القريػػػة التػػػي كانػػػت يمػػػ( الملنػػػ( دوف المفػػػظ ، 

يمػ( الملنػ( وكػذلؾ القػوؿ ج )) أن ػـ كػانوا قػـو سػو  ((  الخباتث (( ، ،ػـ قػاؿ سػبحان 
ولػػ  تلػػال( ج ))ولمػػا مؤن،ػػة ، وقانػػت ُػػميراا يمػػ( المفػػظ الف الليػػر  فػػي الليػػر ، فعنمػػا
 ؼػ( يوسػػػػي يمػػػػيػػػا أسفػػػ وتػػػول( يػػػن ـ وقػػػاؿ ))قػػػاؿ تلػػػال( ج و  ،  (1) فصػػػمت الليػػػر((

بػػيف لفظتػػي األسػػؼ ويوسػػؼ جنػػاس ج ) (0) ػػو كظػػيـ (( الحػػزف ف ت يينػػا  مػػفػوابيُػػ
 .   (3)(المحسنات البديلية الراتلة او مفاال تقاؽ و 

ػػػػا" أو تكػػػػوف مػػػػف  تفتػػػػعتػػػػال قػػػػاؿ تلػػػػال( ج )) قػػػػالوا ػػػػػ  تػػػػذكر يوسػػػػؼ حتػػػػ( تكػػػػوف حُر
وفيػػػػ  ايجػػػػاز بالحػػػػذؼ ا  تػػػػال التفتػػػػع فحػػػػذؼ حػػػػرؼ النفػػػػي ألنػػػػ  )ج  (4)ال ػػػػالكيف (( 

 . (5)( اليمتبس باال،بػات 
مف روح ال اال القػػـو الكافػػروف ان  ال ييتس  يتسوا مف روح الت والوقاؿ تلال( ج )) ػ 

 و ػف فرج ال والروح اػتيتسوا م ، ) وفي  أستلارة والمراد ال (6)(( 
 
 

 .173صج  1بياف في مجازات القراف ج طج تمخيص ال (1)

 . 84ج يوسؼ /  (0)

 .62ص ج 0ج صفوة التفاسير ج ج (3)
  . 85ج يوسؼ /  (4)

   .62ص ج 0ج صفوة التفاسير ج ج (5)

 . 87ج يوسؼ /   (6)

(16) 



ح التػػي يمػػذ  ػػميم ا ف ػػب  تلػػال( الفػػرج الػػذ  يػػاتي بلػػد الكربػػة ويطػػرؽ بلػػد سػػيـ الػػريتن 
المزبة واي ال دة والقحط بنسيـ الريح الػذ  ترتػاح القمػوب لػ  وتػ،مج الصػدور بػ  وم،ػؿ 

ف مػػف تنفيسػػ  يػػف خمقػػ  يريػػد سػػبحان  أ ذلػػؾ ماجػػا  فػػي الخبػػر الػػريح مػػف نفػػس ال أ 
 . (1) (  ػح المكروب ال( نفسا يستريػح الي ا كمػالقموب تستري

، انػا جػا   (0) (( قػاؿ أنػا يوسػؼ واػذا أخػي نؾ ألنت يوسػؼقالوا أت)) قاؿ تلال( ج ػ 
) اف والالـ ( قػالو  اسػتغرابا" ػاالستف اـ لمتقرير ، اذ قاؿ ج ) استف اـ تقرير ولذلؾ أكد ب

 . (3)وتلجبا" ( 
)  ، ) أكدوا كالم ـ بالقسػـ (4) (( يـالقد تال انؾ لفي ُاللؾقالوا )) ػ وقاؿ أيُا" ج 

واػػذا الُػػرب يسػػم( انكاريػػا" لتتػػابع ،  فػػي ) لفػػي ( والػػالـ فػػي ) انػػؾ ( ، وافتػػال ( ، 
 . (5) أنواع المؤكدات (

أدخمػوا مصػر أف  ػا  قاؿ تلال( ج )) فمما دخموا يمػ( يوسػؼ او  اليػ  أبويػ  وقػاؿ ػ و 
 . (7)والتوُيحتية جي  ب ا لمتبرؾ ، ) جممة أف  ا  ال ديا (6)(( ال امنيف 

ابػوا  المػراد بػ  ، ) (8)وقاؿ تلػال( ج )) ورفػع أبويػ  يمػ( اللػرش وخػروا لػ  سػجدا" ((  ػ
 ، والرفع مؤخر يف الخرور واف تقدـ لفظػا" للاتمػاـ ف و مف باب التغميب األب واألـ

 .(9)(أجمس ابوي  يم( يرش الممؾ أ  سجدوا ل  ،ـبتلظيم  ل مػا 
 
 

 .174خيص البياف في مجازات القراف ج صج تم (1)

 . 92ج يوسؼ /  (0)
 .174ج تمخيص البياف في مجازات القراف ج ص (3)

 . 95ج يوسؼ /  (4)

 . 64ج صفوة التفاسير ج ص (5)

 . 99ج يوسؼ /  (6)

 . 64ج صفوة التفاسير ج ص (7)

 .122ج يوسؼ /  (8)

 . 64صفوة التفاسير ج ص ج (9)
 (17) 



) جممػػػػة ولػػػػو ،  (1)يف (( بمػػػػؤمن ولػػػػو حرصػػػػتأك،ػػػػر النػػػػاس  )) ومػػػػاقػػػػاؿ تلػػػػال( ج ػػػػػ 
فػػادة ذا االيتػػراض الػحرصػػت أيتراُػػية بػػيف أسػػـ )مػػا( الحجازيػػة وخبراػػا ، وجػػي  ب ػػ

  . (0)د ال جؿ ويال وحد  ( ػة بيػل دايأف ا
اػذا ، ) (3)(( اف اػو اال ذكػر لملػالميف  مػا تسػعل ـ يميػ  مػف أجػرو )) قاؿ تلػال( ج ػ و 

 . (4)( القراف مف أجرتسعل ـ يم( تبميغ  ا  وما، يم( حذؼ مُاؼ 
ػوفواػـ ينروف يمي ػا ػوات واألرض يمػاي السػمػة فػػوكػعيف مػف ايػ))  ػ  (5)((   ػا ملُر

 . (6) (( وفػواـ م ركاال ف أك،راـ بال ػوما يؤم ))، 
 (7) ؽ الفاصمتيف في الحرؼ األخيػر (ػع واو توافػة السجػوفي  مف المحسنات البديلي) 

جع ، ات المطولػػػػة تنت ػػػػي بالفواصػػػػؿ القرانيػػػػة او السػػػػيػػػػيػػػػات بػػػػؿ اال، ولػػػػو اف اك،ػػػػر اال
 .   والفواصؿ يتلمؽ بالصوت او بجرس الصوت

بغتة" واػـ  ـ السايةتعتي مف يذاب ال أو  تعتي ػـ غا يةقاؿ تلال( ج )) أفعمنػوا أف و  ػ
( ،  تػعتي ـ السػاية ، و تعتي ػػـ غا ػيةمكنية فػي ) ، ) واذ  أستلارة  (8)الي لروف (( 

بػػذلؾ المبالغػػة فػػي صػػفة اللػػذاب بػػاللمـو ل ػػـ واالطبػػاؽ يمػػي ـ كالغا ػػية التػػي  والمػػراد
 (9)ت تمؿ يم( ال ي  فتجمم  مع جميػع جنباتػ  وتسػتر  يػف الليػوف مػف كػؿ ج اتػ  ( 

. 
___________________________________________________ 

 

 . 123ج يوسؼ /  (1)
 .64ج صفوة التفاسير ص (0)
 . 124ج يوسؼ /  (3)
 . 65التفاسير ج صج صفوة  (4)

 . 125ج يوسؼ /  (5)
 . 126ج يوسؼ /  (6)
 . 65ج صفوة التفاسر ج ص (7)
 . 127ج يوسؼ ج  (8)

 .174ج تمخيص البياف في مجازات القراف ج ص (9)

(18) 



 الخاتمة
 
 

البالغػي لسػورة يوسػؼ والتفسػير اذا مػف خػالؿ أسػباب النػزوؿ  بلد الخوض في بح،ي
 لمسورة أستنتجت بلض األمور من ا ...

 
ي أصػػلب األوقػػات التػػي كػػاف يلي ػػ ا الرسػػوؿ ) صػػم( ػت فػػػؼ نزلػػػيوسػػورة ػ. أف سػػ 1

 ال يمي  وسمـ ( .
 
واُػح فػي أغمػب األيػات واػذا ممػا يجلػؿ السػورة يظيمػة  . أف في  السػورة أيجػاز 0

 وملجزة حقا مف ال .
 
. أف السػػورة في ػػا بالغػػة واُػػحة وفي ػػا مػػف المحسػػنات البديليػػة الجميمػػة والواُػػحة  3

 لسورة يف باقي سور القراف الكريـ .تميز ا
 
. أف السػػورة تختمػػػؼ يػػػف سػػػور القػػػراف مػػف حيػػػث وقػػػت نزول ػػػا وأحػػػدا، ا واأليجػػػاز  4

 البالغي والمغو  الذ  في ا . 
 
بػػؿ . أف الػػذ  يميػػز السػػورة اػػو أف قصػػت ا لػػـ تػػذكر فػػي السػػور الباقيػػة فػػي القػػراف  5

 أنفردت لوحداا في قصة يوسؼ يمي  السالـ .
 
 
 
 
 

(19) 



 

Conclusion 

 

 

      After dealing in this research, through the reasons of 

Gabrieal Angel coming down with Surat Yusuf and 

rhetorical interpretation of this Sura,the researcher 

concluded the following:  

 

1. Surat Yusuf was inspired to the prophet in the most                                                 

difficult times he had ever lived (peace be upon him).  

 

2. That in the Sura evident deficits in most of the verses and                 

which makes this sura great and truly a miracle from God.  

 

3. Sura has a clear eloquence and where a Charitable 

Alibdieih beautiful and clear distinction from the rest of  

surats of holly Koran.  

 

4. Sura differs from the Surats of the Quran, through time 

and events of coming and rhetorical and linguistic deficits 

them.  

 

5. That which distinguishes the sura is that its story did not 

mention in the Koran, but it came alone in the story of 

Yusuf.  

 
 

(02) 



 مصادر والمراجعال
 

 . القراف الكريـ** 
 
الغػة ػ الملػاني ( ج د . احمػد مطمػوب ج   بغػداد ، أساليب بالغية ) الفصاحة ػ الب .1

 ـ .1982

 يبػػػد الػػػرحمف المطػػػرد  ، الػػػدار الجماايريػػػة لمن ػػػر أسػػػاليب التوكيػػػد فػػػي القػػػراف ج .0
 ـ .1986/ اػ1395،  1والتوزيع وااليالف ، ط

 ـ .1959أسباب النزوؿ ج لمنيسابور  ج المطبلة لمبابي ، القاارة ،  .3
سػػػػميـ بػػػػف يبػػػػد ال اللػػػػي ومحمػػػػد بػػػػف موسػػػػ( اؿ  األسػػػتيلاب فػػػػي بيػػػػاف األسػػػػباب ج .4

 ـ ، دار ابف الجوز  . 432نصرج المجمد ال،اني ، الطبلة ال،انية ، 
المجمػػػع اللممػػػي ، بغػػػداد ، الػػػدكتور احمػػػد مطمػػػوب ج مطبويػػػات  بحػػػوث بالغيػػػة ج .5

 ـ .1996
،  1) الملػػػػاني والبيػػػػاف والبػػػػديع ( ج الػػػػدكتور احمػػػػد مطمػػػػوب ج ط البالغػػػػة اللربيػػػػة .6

 ـ .1982
 1ط ، . احمػػػػػػد مطمػػػػػػوب ج مكتبػػػػػػة الن ُػػػػػػة ، بغػػػػػػدادج د البالغػػػػػػة ينػػػػػػد السػػػػػػكاكي .7

 اػ .1384ـ / 1964
،  0ج طوب ، والػػدكتور ج كامػػؿ حسػػف البصػػيرج د . احمػػد مطمػػ البالغػػة والتطبيػػؽ .8

 ـ .1992مطبلة دار الحكمة ، بغداد 
البالغػػػة والملنػػػ( فػػػي الػػػنص القرانػػػي ) تفسػػػير ابػػػي السػػػلود انموذجػػػا (ج د . حامػػػد  .9

 ـ .0227د ال اد  حسيف ج يب

 تفسير الجالليف ج للماـ السيوطي ج مكتبة الن ُة ، دار اللربية لمطباية . .12
ة ومطبلػة محمػد د اللمػاد  ج الجػز  ال،ػاني ، مكتبػتفسير السلود ج ألبي السلو  .11

 يمي صبيح .
 (ب) 

 



 ف الكريـ ج ألماـ الجميؿ الحافظ يماد الػديف ابػي القػرا  اسػماييؿ أبػفالقراتفسير  .10
 ك،ير القر ي الدم قي ج الجز  ال،اني ، دار أحيا  الكتب اللربية لمطباية . 

تفسػػػير الك ػػػاؼ ج للمػػػاـ ابػػػي القاسػػػـ جػػػار ال محمػػػود بػػػف يمػػػر بػػػف محمػػػد   .13
 ـ . 0226الزمخ ر  ج الطبلة الرابلة ، المجمد ال،اني ، بيروت ، 

ػي ج الطبلػة اال  .14 ولػ( ، دار تمخيص البياف في مجازات القػراف ج لم ػريؼ الُر
 . ػا 1374احيا  الكتب اللربية ، 

ي الفُػػػؿ  ػػػ اب رواتػػػع الملػػػاني لتفسػػػير القػػػرأف الكػػػريـ والسػػػبع الم،ػػػاني ج ألبػػػ  .15
،  ػاػػػ 1415 المجمػػػد السػػػادس ، الطبلػػػة االولػػػ( األولوسػػػي جالػػػديف السػػػيد محمػػػود 

 .بيروت
ني ، طبلػػػػة منقحػػػػة وة التفاسػػػػير ج محمػػػػد يمػػػػي الصػػػػابوني ج الجػػػػز   ال،ػػػػاصػػػػف  .16

 .اػ 1401، ةومصحح
، دار البحػػوث  1ػ البيػاف ػ البػديع ج الػدكتور احمػد مطمػوب ج ط فنػوف بالغيػة .17

 ـ .1975اللممية ، 

 . ، بيروتاػ1395الخطيب ج الطبلة ال،انية ، القصص القراني ج يبد الكريـ  .18

اػػػػػ/ 1356سػػػػيبوي  ) يمػػػػرو بػػػػف ي،مػػػػاف بػػػػف قنبػػػػر( القػػػػاارة  مفتػػػػاح اللمػػػػـو ج .19
 ـ . 1937

 
 

 
 
 
 
 
 

 (ت)
 



 


