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 الثـــاين فصلال

 اإلطار النظري

عن األكؿ مفهـو البالغة كالثاين علم اؼبعاين كالثالث عن تقسيم الكالـ  يف ىذا الفصل حبث الباحث 

اػبرب كاإلنشاء كالرابع حملة عن سورة يوسف. يف اؼببحث الثالث يبحث فيو عن كالـ اػبرب كاإلنشاء كاألمر كالنهي، 

 .أما للمبحث الرابع يبحث فيو تعريف سورة يوسف، كأسباب نزكؽبا، كمضامٌن سورة يوسف

 م البالغةمفهو  .أ 

اؼبتكلم العاجز عن إيصاؿ كالـ ينتهى إىل قرارة نفس السامع ليؤثر البالغة لغة : الوصوؿ كاالنتهاء، ك 

  ِيف معجم اؼبنجد بالغة ىي صار أك كاف فصيحا فهو بليغ. ُفيها أتثًنا شديدا ال يسمى بليغا.

فصيحة، ؽبا يف النفس أثر البالغة اصطالحا ىي أتدية اؼبعىن اعبليل كاضحا بعبارة صحيحة ك 

فليست البالغة قبل كل  ّاألشخاص الذين خياطبوف.كل كالـ للموطن الذم يقاؿ فيو ك   خالب، مع مالئمة

ركؽ اػبفية بٌن تبٌن الفتمد على صفاء االستعداد الفطرم كذقة إدراؾ اعبماؿ، ك شيء إال فنا من الفنوف يع

 –تنشيط اؼبواىب الفاطرة، كال بد للطالب الذكؽ الفين، ك وين للمرانة يد ال ذبحد يف تكصنوؼ األساليب، ك 

                                                           
4
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التملؤ من منًنه الفياض، كنقد اآلاثر األدبية اؼبوازنة بينها، ك أف من قراءة طرائف األدب، ك  -ب ذالكإىل جان

 ْبقبح ما يعد قبيحا.و إىل اغبكم حبسن ما يراه حسنا ك يكوف من الثقفة بتفسو ما يدفع

لك يشاكل بٌن ذىذا يتناكؿ اؼبسموع من الكالـ، ك البليغ كالرساـ إال أف فليس ىناؾ من فرؽ بٌن 

البليغ إذا أراه ذه األلواف حبيث زبتاب األبصار كتثًن الوجداف، ك األشكاؿ، أما يف أتليف ىاؼبرء من األلواف ك 

لى السمع، ساليب أخفها عاألجزائها مث دعا إليو من األلفاظ ك طبة فكر يف أ×أف ينشئ قصيدة أك مقالة اك 

 أركعها صباال.و مث قواىا أثرا يف نفوس سامعو ك أكثرىا اتصاال دبوضوعك 

ف إال كصفا لأللفاظ عند اػبفاجي أف الفصاحة مقصودة على كصف اللفظ، أما البالغة فال تكو ك 

ا إف قيل فيهبليغة، ك على ىذا ال يقاؿ يف كليمة كاحدة ال تدؿ على معىن يفضل عن مثلها إهنا مع اؼبعاين ك 

 ٓليس كل كالـ فصيح بليغا، كالذم يقع فيو اإلسهاب يف غًن موضعو.هنا فصيحة فكل كالـ بليغ فصيح، ك إ

كاف عند السكاكى أف البالغة ىي بلوغ اؼبتكلم يف أتدية اؼبعاين حدا لو اختصاص بتوفية خواص ك 

 ٔالكناية على كجهها.إيراد أنواع التشبيو ك اجملاز ك  الرتاكيب حقها، ك

                                                           
 .ْ( ص: َُِْ)ماالنج: درًن ليرتل بواىن،  الوجيز يف علم البالغةسبيم هللا،   ْ
 . ٗ( ص: ُُٗٗ)قاىرة: جامعة األزىار، البالغة العالية علم اؼبعاين،  عبد اؼبعتاؿ الصعيدم،   ٓ
 .َُ, ص: نفس اؼبراجع  ٔ
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عرفنا الشرح كالرأم من بعض العلماء البالغيٌن عن مفهـو البالغة، فوفق الباحث أف علم بعد أف 

البالغة حسن استخداـ ألفاظ اللغة كالقدرة على صياغة العبارة اعبميلة، مطابقة الكالـ للمقتضى اغباؿ مع 

 فصاحتو إبصابة موضع اإلقتناع من العقوؿ كالوجداف.

، علم اؼبعاين كعلم البياف ك ة إىل ثالثة عينقسم علم البالغ  علم البديع. لـو

احصره يف ثالثة ثشبيو أك ؾباز دية اؼبعىن بطرؽ ـبتلف كضوحها ك علم البياف ىو علم ما بو عرؼ أت .ُ

 ٕأك كناية. 

علم البديع ىو علم يبحث فيما يتضمنو األسلوب من ؿبسنات لفضية أك معنوية ك ىي كثًنة  .ِ

 ٖاعبناس ك السجع (. تداكلو. ) اؼبطابقة كاؼبقابلة ك سهل نكتفي منها دبا يكثر استعمالو ك ي

طلبو اؼبقاـ من أتديتو كفق ما يصوؿ مراعة الكالـ ؼبقتضى اغباؿ كعلم اؼبعاين ىو علم يعرؼ بو ا .ّ

 من إجياز أك إطناب إىل غًن ذالك. إخبار أك إنشاء كمن فصل أك كصل ك 

 علم ادلعاين .ب 

كما عرفنا أف علم اؼبعاين ىو أصوؿ كقواعد يعرؼ هبا  ك ، كز الباحث يف ىذا البحث علم اؼبعاينر 

 كيفية مطابقة الكالـ ؼبقتضى اغباؿ حبيث يكوف كفق الغرض الذم سيق لو. 

                                                           
 ٕٕ) قديرم: مدرسة ىداية اؼببتدئٌن دبعهد اإلسالمي لًناباي، دكف سنة( ص اعبوىر اؼبكنوفعبد الرضبن بن دمحم اػبضرم،  7
 ٕٗ( ص:ُٖٔٗ)مكة مكرمة:جامعة اـ القرل معهد اللغة العربية،اػبالصة يف البالغةعبد التواب عوض دمحم ك الدكتور السًن فضل فرج هللا دمحم،   ٖ
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موضوعو ىو اللفظ العريب، من حيث إفادة اؼبعاين الثواين اليت ىي األغراض اؼبقصودة للمتكلم من ك 

 هبا يطابق مقتضى اغباؿ. اػبصوصيات اليتالكالـ مشتمال على تلك اللطائف ك جعل 

ك كحسن الوصف أما فائدتو ىي إعجاز القرأف الكرًن من جهة ما خصو هللا بو من جودة السب

ة كلماتو، كعذكبة ألفاظو جزالاشتمل عليو من سهولة الرتكيب، ك  مابراعة الرتاكيب كلطف اإلجياز ك 

كحارت عقوؽبم أماـ فصاحتو تو، سالمتها إىل غًن ذالك من ؿباسنة اليت أقعدت العرب عن مناىضك 

ربتذم حذكه،  منظومو كيالفصاحة يف منثور كالـ العرب ك ك الوقوؼ على أسرار البالغة كبالغتو. ك 

 ٗتفرؽ بٌن جيد الكالـ ك رديثو.كتنسج على منوالو ك 

ىو ما حيتمل الصدؽ قسمٌن ، األكؿ الكالـ اػبربية ك  الكالـ ينقسم إىلكمن العلم اؼبعاىن الكالـ، ك 

إنكراي. اؼبثاؿ إبتدائيا إبتدئيا كطلبيا ك  مث ينقسم الكالـ اػبربية على ثالثة اقساـ منها َُالكذب لذاتو.ك 

يقاؿ أتكيد ألف اؼبخاطب خاىل الذىن، كاؼبثاؿ طلبيا )إين مريض( ك ( يقاؿ ىذا إبتداءا بدكف )أان مريض

هللا إين مريض ( يقاؿ ىذا لو بكل ) كتأكيد، كأما إنكاراي فمثالو يا ألف حالو من الرتدد يطلب النىذا اث

 ُُألفاظ التأكيد ألنو منكر.

                                                           
 ّٗ( ص:ََِٕ)بًنكت: دار اؼبعرفة، ك البياف ك البديعجواىر البالغة يف اؼبعاين أضبد اؽبامشي،  ٗ

 ّٓص:  نفس اؼبراجع،  40
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يا ناثىو نوعاف، أكال اإلنشاء الطليب ك ىو كالـ ال حيتمل إال الصدؽ ك  الكالـ اإلنشائية ك ينكالثا

غًن حاصل كقت الطلب منها األمر اإلنشاء غًن الطليب. اإلنشاء الطليب ىو يستدعي مطلواب 

 ُِالنهي.ك 

ما يتصل هبا من اإلفادة، ك علم اؼبعاين ىو تتبع خواص تراكيب الكالـ يف قاؿ السكاكى ك 

 غًنه، ليحرتز ابلوقوؼ عليها عن اػبطأ يف تطبيق الكالـ على ما تقتضى اغباؿ ذكره.اإلستحساف ك 

 إنشاءيف تقسيم الكالم إىل خرب و  .ج 

 كالم اخلرب .1

ما يتحقق مدلولو يف  كإف شئت فقل: اػبرب ىو الكذب لذاتو.اػبرب ىو ما حيتمل الصدؽ ك 

تلك الصفة اثبتة لو ) سواء ، فقد أثبتنا صفة النفع للعلم ك اػبارج بدكف النطق بو كبو: العلم انفعه 

إمنا أنت الواقع، ك تلفظت ابعبملة السابقة أـ مل تتلفظ( ألف نفع العلم أمر حاصل يف اغبقيقة ك 

يو العقوؿ بدكف نظر إىل إثبات ىدت إلكقضت بو الشرائع ك  ربكي، ما اتفق عليو الناس قاطبة،

  ُّجديد.
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 ِْٗ)دمشق: دار الفكر( ص: النور اؼبضي يف أصوؿ القواعد ك اإلعراب ك البالغة ك العركض اتج الدين عم علي،   
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اؼبراد بكذبو عدـ مطابقتو لو. فجملة: العلم نفس األمر، ك  مطابقتو للواقع ك اؼبراد بصدؽ اػبربك  

ىي ثبوت النفع للعلم( اؼبفهومة من تلك اعبملة مطابقة للنسبة إف كانت نسبتو الكالمية )ك  –فع ان

إاٌل فكذب كبو اعبهل انفع، فنسبتو الكالمية كالواقع فصدؽ ك ارجية أم موافقة ؼبا يف اػبارج اػب

 ُْليست مطابقة ك موافقة للنسبة اػبارجية.

 األصل يف اػبرب أف يلقى ألحد غرضٌن : ك 

لك اغبكم يسمى ذضمنتو اعبملة إذا كاف جاىال لو ك إما إفادة اؼبخاطب اغبطم الذم ت .أ 

 فائدة اػبرب، كبو : الدين اؼبعاملة.

ذ اؼبخاطب أف اؼبتكلم عامل أيضا ابغبكم الذم يعلمو اؼبخاطب كما تقوؿ لتلميإما إفادة ك  .ب 

يق آخر: أنت قبحت يف االمتحاف. علمتو من طر أخفى عليك قباحو يف االمتحاف ك 

 يسمى ذالك اغبكم الـز الفائدة. ك 

 ُٓك قد يلقى اػبرب على خالؼ األصل ألغراض أخرل تسفاد من سياؽ الكالـ أمهها :

 ك االستعطاؼ، كبو إين فقًن إىل عفو ريب.االسرتحاـ  .ُ

 ربريق اؽبمة إىل ما يلـز ربصيلو، كبو ليس سواء عامل ك جهوؿ.ك  .ِ
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 .ٓٓنفس اؼبراجع، ص:   
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  ُٔالتحزف كبو )ريب إين كضعتها أنثى(. إظهار التحسر ك  .ّ

 ُٕالشماتو دبدبر كبو )جاء اغبق ك زىق الباطل(.إظهار الفرح دبقبل ك  .ْ

 التوبيخ، كقولك للعاثر " الشمش طالعة " .ٓ

 التذكًن دبا بٌن اؼبراتب من التفاكت، كبو ال يستوم كسالف ك نشيط. .ٔ

 كالم اإلنشاء .2

ال ارحم، فاإلنشاء لغة ىي اإلجياد، كاصطالحا ما ال حيتمل الصدؽ كالكذب لذاتو، كبو اغفر ك 

ال يف اإلنشاء ما ال حيصل مضمونو ك إف شئت فقل يف تعر ينسب إىل قائلو صدؽ أك كذب، ك 

 ُٖضت بو.يتحقق إال إذا تلف

 إنشاء غًن طليب. ، إنشاء طليب ك اإلنشاء نوعاف

ل كقت الطلب كصيغ اؼبدح كالذـ فاإلنشاء غًن طليب ىو ما ال يستدعي مطلواب غًن حاص

 كاؼبثاؿ كما يلي:  ُٗكم اػبربية.لعل ك كالعقود كالقسم كالتعجب كالرجاء ككذا رب ك 

 ال حبذا.كبو: حبذا ك ؾبرامها ما جرل أما اؼبدح كالذـ فيكوانف بنعم كبئس ك  . أ

                                                           
 ّٔآؿ عمراف :   ُٔ
 ُٖاإلسراء :  ُٕ
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 كىبت كأعتقت. اشرتبت ك العقود ابؼباضي كثًنا كبو: بعت ك فتكوف  . ب

 بغًنىا كبو لعمرؾ ما فعلت كذا.فيكوف ابلواك كالباء كالتاء ك  أما القسم . ت

بغًنمها كبو هللا دره عاؼبا }كىٍيفى لتعجب فيكوف بصيغتٌن، ما أفعلو كأفعل بو. ك أما ا . ث

تيٍم أىٍموىااتن فىأىٍحيىاكيٍم{تىٍكفيريكفى اًبَّللًه كىكينػٍ 
َِ  

 اخلولق. كبو : عسى هللا أف أييت ابلفتح. كأما الرجاء فيكوف بعسى كحرل ك  . ج

، كيكوف ىو الذم يستدعي مطلواب غًن حاصل يف اعتقاد اؼبتكلم كقت الطلباإلنشاء الطليب ك 

 كما يف اؼبثاؿ:  ُِالنداء.التمين ك خبمسة أشياء ىي األمر كالنهي كاإلستفهاـ ك 

 األمر: كبو قولو تعاىل : قيم فىأىٍنًظر . أ

 النهي: كبو قولو تعاىل: كال سبش يف األرض مرحا. . ب

 االستفهاـ: كبو قولو تعاىل: ىل جزاء اإلحساف إال اإلحساف؟. . ت

 التمين: كبو قولو تعاىل: اي ليت لنا مثل ما أكيتى قىاركفى. . ث

 النداء: كبو قولو تعاىل: اي أىل يثرب ال مقاـ لكم فارجعوا. . ج

                                                           
 ِٖالبقرة :  َِ
24

 َٕنفس اؼبراجع، ص:   
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كالفرؽ بٌن اإلنشاء الطليب كغًن الطليب ىو أف اإلنشاء الطليب ما تتأخر كجود معناه عن كجود 

لفظو، فإذا أمرت كلدىا قائلة: إغسل يدؾ كفمك قبل األكل كبعده. فإف لفظ األمر "اغسل" قد 

كالفم. قبل كجود معناه، أم قبل قياـ اؼبأمور، ينتفيذ ما أمرت بو كىو غسل اليدين  سبق إىل الوجود

كمن ىنا قيل أف اإلنشاء الطليب ىو ما يتأخر معناه عن كجود لفظو أك ىو ما يسبق كجود لفظو 

 ِِعلى كجود معناه.

أما اإلنشاء غًن الطليب ىو ما يقرتكف فيو الوجداف، دبعىن أف يتحقق كجود معناه يف الوقت 

اؿ شخص ألخر زكجتك الذم يتحقق فيو كجود لفظو أم يف الوقت الذم يتم التلفيظ بو فإذا ق

 ِّابنيت، فقاؿ : قبلت ىذا الزكاج. إف معىن الزكاج أك كجوده يتحقق يف كقة التلفيظ بكلمة القبوؿ.

إف اؼببحوث عنو يف علم اؼبعاين ىو اإلنشاء الطليب ؼبا ديتاز بو من الطائف البالغة، كاإلنشاء 

 كالنداء. كحبث الباحث عن األمر كالنهي.الطليب طبسة أنواع كىي األمر كالنهي كاالستفهاـ كالتمىن 

 األمر . أ

ك اؼبضارع لألمر أربع صيغ: فعل األمر، الفعل على كجو اإلستعالء، ك  األمر ىو طلب

 اسم فعل األمر، كاؼبصدر النائب عن فعل األمر.اؼبقركف بالـ األمر، ك 
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 .ٖٓ( ص: ََِْ)القاىرة: دار األفاؽ العربية،علم اؼبعاين عبد العزيز عتيق،  
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 . ُٔنفس اؼبراجع، ص:   
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قد زبرج صيغ األمر عن معناىا األصلي إىل معاف أخرل تستفاد من سياؽ الكالـ  

اؼبثاؿ  ك  ِْالتهديد كاإلابحة.التخبًن كالتسوية كالتعجيز ك اد ك الدعاء كاإللتماس كالتمين ك كاإلرش

 كما يلي:

 ِٓل األمر كقولو تعاىل : )يىَٰيىۡحٍنىَٰ خيًذ ٱۡلًكتىَٰبى بًقيوهۖة (عف .ُ

 ِٔاؼبضارع اجملزـك بالـ األمر كقولو تعاىل : )لًيينًفۡق ذيك سىعىةو مًٌن سىعىًتًو (ك  .ِ

 دراؾ. صو كآمٌن كنزاؿ ك  ل األمر كبو :اسم فعك  .ّ

 اؼبصدر النائب عن فعل األمر كبو : سعيا يف سبيل اػبًن. ك  .ْ

  ِٕلصيغ األمر عن معناىا األصلى إىل معاف أخرل كما يلي:ك 

ُ. }  ِٖكالدعاء، يف قولو تعاىل : }رىبًٌ أىٍكزًٍعيًن أىٍف أىٍشكيرى نًٍعمىتىكى

 القلم أيها األخ.اإللتماس كقولك ؼبن يساكيك : أعطين ك  .ِ

نىكيٍم كىاًتبه ك  .ّ ٍينو ًإىلى أىجىلو ميسىمًّى فىاٍكتػيبيوهي كىٍليىٍكتيٍب بػىيػٍ تيٍم ًبدى ايػىنػٍ اإلرشاد كقولو تعاىل }ًإذىا تىدى

اًبٍلعىٍدًؿ{
ِٗ 

                                                           
 ّْ(ص: َُِْ)ماالنج:ديـر ليرتل، الوجيز يف علم البالغة سبيم هللا،  ِْ
 ُِسورة مرًن : ِٓ
 ٕسورة الطالؽ:  ِٔ
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 ُٕ: ( صََِٕ)بًنكت: دار اؼبعرفة، جواىر البالغة يف اؼبعاين ك البياف ك البديعأضبد اؽبامشي،   
 ُٗسورة النمل : ِٖ
 ِِٖسورة البقرة : ِٗ
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تيٍم ًإنهوي دبىا تػىٍعمىليوفى بىًصًنه{ك  .ْ  َّالتهديد كقولو تعاىل }اٍعمىليوا مىا ًشئػٍ

 ُّفىٍأتيوا ًبسيورىةو ًمٍن ًمٍثًلًو{التعجيز كقولو تعاىل } ك  .ٓ

ى لىكيمي اػبٍىٍيطي اأٍلىبٍػيىضي ًمنى اػبٍىٍيًط اأٍلىٍسوىًد ًمنى ك  .ٔ اإلابحة كقولو تعاىل }كىكيليوا كىاٍشرىبيوا حىَّته يػىتػىبػىٌنه

 ِّاٍلفىٍجًر{

 ّّالتسوية كقولو تعاىل }فىاٍصربيكا أىٍك الى تىٍصربيكا{ك  .ٕ

ـو آًمًنٌنى{اإلكراـ كقولو تعاىل }اٍدخيليو ك  .ٖ ا ًبسىالى ىى
ّْ 

الن طىيًٌبنا{ك  .ٗ  ّٓاإلمتناف كقولو تعاىل }فىكيليوا فبها رىزىقىكيمي اَّللهي حىالى

ا{ك   .َُ ًديدن  ّٔاإلىانة كقولو تعاىل}قيۡل كيونيواٍ ًحجىارىةن أىۡك حى

رىاطى اٍلميٍستىًقيمى{ك   .ُُ  ّٕالذكاـ كقولو تعاىل }اٍىًدانى الصًٌ

يها الليل الطويل أال اقبل # بصبح ك ما اإلصباح منك التمين كقوؿ امرئ القيس : أال أك   .ُِ

 أبمثل

{ك   .ُّ  ّٖاإلعتبار كقولو تعاىل }اٍنظيريكا ًإىلى شبىىرًًه ًإذىا أىشٍبىرى

                                                           
 َْسورة فصلت: َّ
 ِّسورة البقرة:  ُّ
 ُٕٖسورة البقرة:  ِّ
 ُٔالطور: ّّ
 ْٔاغبجر: ّْ
 ُُْالنحل: ّٓ
 َٓاإلسراء:  ّٔ
 ٓالفاربة :  ّٕ
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 اإلذف كقولك ؼبن طرؽ الباب : أدخلك   .ُْ

 ّٗالتكوين كقولو تعاىل }كيٍن فػىيىكيوفي{ك  .ُٓ

 التخيًن كبو : تزكج ىندا أك أختهاك  .ُٔ

 كالتأديب كبو : كل فبا يليك .ُٕ

{ك  .ُٖ  َْالتعجب كقولو تعاىل }اٍنظيٍر كىٍيفى ضىرىبيوا لىكى اأٍلىٍمثىاؿى

 النهي . ب

ىي اؼبضارع مع ف عن الفعل على كجو اإلستعالء، كلو صيغة كاحدة ك النهي ىو طلب الك

ًحهىا{  ُْال الناىية.  ِْكقولو تعاىل }كىالى تػيٍفًسديكا يف اأٍلىٍرًض بػىٍعدى ًإٍصالى

معناىا إىل معاف أخر تستفاد من سياؽ الكالـ ك قرائن قد زبرج ىذه الصيغة عن أصل ك 

  ّْاألحواؿ.

 ْْكالدعاء : كبو قولو تعاىل }رىبػهنىا الى تػيؤىاًخٍذانى ًإٍف نىًسينىا أىٍك أىٍخطىٍأانى{ .ُ

 اإللتماس: كقولك ؼبن يساكيك، أيها األخ ال تتواف.ك  .ِ

                                                                                                                                                                                     
 ٗٗاألنعاـ:  ّٖ
 ّٓمرًن:  ّٗ
 ْٖاإلسراء:  َْ
44

 ٕٔ: ( صََِٕ)بًنكت: دار اؼبعرفة، جواىر البالغة يف اؼبعاين ك البياف ك البديعأضبد اؽبامشي،   
 ٔٓاألعراؼ:  ِْ
43

  ٕٔنفس اؼبراجع، ص:  
 ِٖٔالبقرة:  ْْ
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 [َُُ]اؼبائدة:  ٍْٓبدى لىكيٍم تىسيؤٍكيٍم{اإلرشاد: كقولو تعاىل } الى تىٍسأىليوا عىٍن أىٍشيىاءى ًإٍف تػي ك  .ّ

ه اَّللهى غىاًفالن عىمها يػىٍعمىلي الظهاًلميوفى{ك  .ْ  ْٔالذكاـ : كقولو تعاىل }كىالى ربىٍسىَبى

ًبيًل اَّللًه أىٍموىااتن بىٍل أىٍحيىاءه{ك  .ٓ ه الهًذينى قيًتليوا يف سى  ْٕبياف العاقبة: كقولو تعاىل }كىالى ربىٍسىَبى

 ْٖكقولو تعاىل }الى تػىٍعتىًذريكا قىٍد كىفىٍرُتيٍ بػىٍعدى ًإديىاًنكيٍم{التيئيس:  ك  .ٔ

 التمين: كبو اي ليلة األنس ال تنقضي، ك قولو: ك  .ٕ

 عيػػػػػػػػػا صبح قػػػػػػػػػػػػػػػػف ال تػػػػػػػطلػ     يػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيل طل يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػـو زلػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 التهديد: كقولك ػبادمك، ال تطع أمرمك  .ٖ

 الكراىة: كبو ال تلتفت ك أنت يف الصالة.ك  .ٗ

 التوبيخ: كبو ال تنو عن خلق ك أتيت مثلوك   .َُ

 ْٗاإلئتناس: كبو }الى تػىٍعتىًذريكا قىٍد كىفىٍرُتيٍ بػىٍعدى ًإديىاًنكيٍم{ك   .ُُ

 الباؿ صعب ك عش مسرتحيا انعم  ال تطلب اجملد إف اجملد سلمو كبو :التحقًنك   .ُِ

 

                                                           
 ُُٓاؼبائدة:  ْٓ
 ِْابراىيم:  ْٔ
 ُٗٔآؿ عمراف:  ْٕ
 ٔٔالتوبة:  ْٖ
 َْالتوبة:  ْٗ
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 حملة عن سورة يوسف .د 

فبا  كقصصها مضموهناة سورة يوسف من خالؿ تعريفها كأسباب نزكؽبا ك بٌن الباحث ىنا عن حمليس

 يلي :

 تعريف سورة يوسف .1

لو صية نيب يوسف عليو السالـ فقط. ك ابسم يوسف كما أف بٌن عن شخىذه السورة ظبيت 

الثاين عشر من ترتيب صبيع السورة بعد سورة ىود. كاختلفت ىذه ىي  من سورة مكيةأية  ُُُ

قد تكررت قصة كل نيب يف أكثر من ك  السورة كاحدة.السورة من أخرل ألف ؼبا تذكر قصة النيب يف 

االعتبار إال قصة يوسف صد كأىداؼ متنوعة، بقصد العظة ك ؼبقاسورة يف القرآف، أبسلوب ـبتلف، ك 

 .الـعليو الس

عن قصة قد أفردت اغبديث كية اليت تناكلت قصص األنبياء، ك إحدل السور اؼبسورة يوسف 

الشدائد، من ه عليو السالـ من أنوع البالء، كمن ضركب احملن ك ما القانيب هللا يوسف بن يعقوب ك 

، حَّت قباه هللا من ذلك يف آتمر النسوةكمن اآلخرين، يف بيت عزيز مصر كيف السجن ك إخواتو 



21 
 

ة، كما ال لقاه الشدكالسالـ دبا مر عليو من الكرب ك هبا تسلية النيب صلى هللا عليو  اؼبقصودالضيق، ك 

   َٓالبعيد.من اذل القريب ك 

السورة الكردية على رسوؿ هللا بعد سورة ىود يف تلك القرتة اغبرجة العصيبة من حياة  تنزل

بعد أف فقد عليو  صألخات عليو كعلى اؼبؤمنٌن. كابالنكبوؿ األعظم، حيث تناكلت الشدائد ك الرس

خًن معٌن. اب طالب الذم كاف لو خًن نصًن، ك عمو أية : زكجو الطاىر اغبنوف خدجية ك السالـ نصًن 

السالـ ك على اؼبؤمنٌن، حيت عرؼ ء على رسوؿ هللا صلي هللا عليو ك البالكبوفاهتما اشتد األذم ك 

 ُٓذلك العاـ بعاـ اػبزف.

 سورة يوسف عن أسباب النزول .2

عن السبب الذم أحل كاف السبب يف نزكؽبا أف اليهود أمركا كفار مكة أف يسألوا رسوؿ هللا 

 ىذه أسباب النزكؿ فبا يلي: بين إسرائل. ك 

عن سعد بن أيب كقاص، قاؿ: أنزؿ القرأف على رسوؿ هللا فتاله عليهم زماان، فقالوا: اي رسوؿ  .أ 

 ِٓ)ركاه اغبكيم(. هللا لو قصصت علينا؟ فأنزؿ هللا تعاىل ىذه اآلايت
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 ّٗ( ص : ُُٖٗ)بًنكت:دار القرآف الكرًن، صفوة تفاسًن، دمحم علي الصابوين،   
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 ّٗنفس اؼبراجع، ص :   
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 ُُّ( ص: ََِٕ)القاىرة: دار السالـ، الطبعة الثالثة،أسباب النزكؿ عن الصحابة ك اؼبفسرين عبد الفتاح عبد الغين القاضي،   



21 
 

عند اإلماـ أيب حسن علي يف كتابو، أخربان عبد القاىر بن طاىر قاؿ: أخربان أبو عمر بن ك  .ب 

مطر، قاؿ: أخربان جعفر بن اغبسن بن اؼبستفاض قاؿ: حدثنا إسحاؽ بن إبراىيم اغبنظلي، 

يس قاؿ: حدثنا عمرك بن دمحم القرشي، قاؿ: حدثنا خالد بن مسلم الصفار، عن عمرك بن ق

اؼبالئي عن عمرك بن مرة عن مصعب بن سعد، عن أبيو سعد بن أيب كقاص يف قولو تعاىل : 

ني نػىقيصُّ عىلىۡيكى أىۡحسىنى ٱۡلقىصىصً (
ۡ قاؿ أنزؿ القرآف على رسوؿ هللا فتاله عليهم زماان فقالوا: ) كبى

ني اي رسوؿ هللا لو قصصت. فأنزؿ هللا تعاىل )آلۚر تًۡلكى ءىايىَٰتي ٱۡلًكتىًَٰب 
ۡ ٱۡلميًبًٌن( إىل قولو تعاىل : كبى

نػىقيصُّ عىلىۡيكى أىۡحسىنى ٱۡلقىصىًص اآلية، فتاله عليهم زماان فقالوا: فأنزؿ هللا تعاىل: اَّللهي نػىزهؿى أىٍحسىنى 

اغبٍىًديًث ًكتىاابن ميتىشىاهًبنا قاؿ: كل ذلك أتمركف ابقرآف، ركاه اغباكم أبو عبد هللا يف صحيحو، عن 

 العنربم، عن دمحم بن عبد السالـ، عن إسحاؽ بن إراىيم. أيب زكراي 

: اي رسوؿ هللا، حدثنا: فأنزؿ هللا قاؿ عوف بن عبد هللا: مل أصحاب رسوؿ هللا ملة فقالوا ك  .ج 

تعاىل ) هللا نزؿ أحسن اغبديث( اآلية. قاؿ: مث أنػػهم ملوا ملة أخرل فقالوا : اي رسوؿ هللا فوؽ 

ني نػىقيصُّ عىلىۡيكى أىۡحسىنى ٱۡلقىصىصً فأنزؿ هللا تعاىل :  -ف القصصاغبديث ك دكف القرآف، يعنو 
ۡ ،  كبى

 ّٓأرادكا القصص، فدؽبم أحسن القصص.غبديث، فدؽبم على أحسن اغبديث، ك فأرادكا ا
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 ُْٓ( ص: ََِٗ)بًنكت: دار الكتب العلمية،أسباب نزكؿ القرآف اإلماـ أيب اغبسن علي بن أضبد الواحدم،  
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السالـ ملوا ملة فقالوا: لو قصصت علينا اب رسوؿ هللا فنزلت أف أصحاب النيب صلى هللا عليو ك  .د 

اَّللهي نػىزهؿى أىٍحسىنى اغبٍىًديًث   أخرل فقالوا: لو حدثنا اب رسوؿ هللا فنزلت :ىذه األية، مث ملوا ملة 

 ْٓالقصص اإلخبار جرل من األمور.. ك ًكتىاابن ميتىشىاهًبنا

بعد أف الحط الباحث من تلك أراء عن أسباب النزكؿ ىذه السورة لقد استخلص 

القدًن. فقصص النيب ىذه السورة الباحث أف أسباهبا حٌن سأؿ أحد إىل النيب دمحم القصص 

 اليت فيها الثيم األخالقية جيدة يف اغبياة.

 مضامني سورة يوسف .3

 ك ىذه اؼبضموف من سورة يوسف كما يلي :

 النبوية يوسف و معجزاته .أ 

إِۡذ قَاَل إسحاؽ، كما قاؿ هللا تعاىل: وسف نيب هللا كما جداف إبراىيم ك سيكوف ي

بَِت إِ 
َ
أ بِيهِ َيَٰٓ

َ
ۡيُتُهۡى ِِل يُوُسُف ِِل

َ
َر َرأ ًَ َس َوٱۡهَق ًۡ َحَد َعََشَ َلۡوَلٗبا َوٱلشَّ

َ
يُۡت أ

َ
ّّنِ َرأ

  ٌَ ْ لََك َلۡيًداۖ إِنَّ  ٤َسَِٰجِدي َٰٓ إِۡخَوتَِك َفَيِميُدوا قَاَل َيَُٰبََنَّ ََل َتۡقُصۡص رُۡءيَاَك لََعَ

بنِيّٞ   ٌِ َعُدّوّٞ يُّ نَسَٰ ٌَ لِۡۡلِ ۡيَطَٰ وِيِن َوَكَذَٰلَِك ََيَۡتبِيَك رَ  ٥ٱلشَّ
ۡ
َك ِيٌ تَأ ًُ ِ بَُّك َوُيَعّو
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 .ُْٓـ( ص: ُٔٗٗ-ق  ُُْٕ)بًنكت : دار الكتب العلمية، اعبواىر اغبسن يف تفسًن القرآف،  عبد الرضبن الثعاليب،  
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بََوۡيَك ِيٌ َقۡبُن 
َ
َٰٓ أ َها لََعَ ًَّ َت

َ
ٓ أ ا ًَ َٰٓ َءاِل َيۡعُقوَب َل َتُهۥ َعوَۡيَك َولََعَ ًَ َحادِيِث َوُيتِىُّ ٍِۡع

َ
ٱِۡل

َۚ إِنَّ َربََّك َعوِيٌى َحِميىّٞ    ٦إِبَۡرَٰهِيَى ِإَوۡسَحََٰق

النبوة ليوسف من الرؤية يوسف.  يرل يعقوب عالمةقد بٌن يف ىذه اآلية، اشعر ك ك 

 قد ذكر هللا يف ىذه اآلية عن اؼبعرفة ك القدرة على تفسًن األحالـ.ك 

اآلخر ىو أف عالقة الدين األنبياء بينهم التشابو أم ىو تقول على هللا. كما قاؿ يف ك 

ااالية :  ًئي ًإبٍػرىاًىيمى كىًإٍسحىاؽى كىيػىٍعقيوبى مىا كى فى لىنىا أىٍف نيٍشرًؾى اًبَّللًه ًمٍن شىٍيءو ذىًلكى كىاتػهبػىٍعتي ًملهةى آابى

نىا كىعىلىى النهاًس كىلىًكنه أىٍكثػىرى النهاًس الى يىٍشكيريكفى   (ّٖ) ًمٍن فىٍضًل اَّللًه عىلىيػٍ

 احلكمة .ب 

كسوؼ أنخذ اغبكمة هنى هللا عن اغبسد ألف اغبسد يستطيع أف يفعل الناس الشر.  

ًإٍذ قىاليوا لىييوسيفي كىأىخيوهي أىحىبُّ ًإىلى أىبًينىا ًمنها كىكبىٍني عيٍصبىةه ية التا ي : كما يف اآلمن األية كاغبكاية،  

ؿو ميًبٌنو ) انى لىًفي ضىالى ( اقٍػتػيليوا ييوسيفى أىًك اٍطرىحيوهي أىٍرضنا خيىٍلي لىكيٍم كىٍجوي أىبًيكيٍم كىتىكيونيوا ًمٍن ًٖإفه أىابى

 (ٗ) بػىٍعًدًه قػىٍومنا صىاغبًًٌنى 
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  القصص .ج 

تي اٍلًكتىاًب أبيو، كما قاؿ هللا تعاىل يف اآلية : قصة يوسف كإخواتو ك  الر تًٍلكى آايى

( كبىٍني نػىقيصُّ عىلىٍيكى أىٍحسىنى اٍلقىصىًص دبىا ِ( ًإانه أىنٍػزىٍلنىاهي قػيٍرآانن عىرىبًيًّا لىعىلهكيٍم تػىٍعًقليوفى )ُاٍلميًبًٌن )

ا  نىا إًلىٍيكى ىىذى يػٍ  (.ّ) اٍلقيٍرآفى كىًإٍف كيٍنتى ًمٍن قػىٍبًلًو لىًمنى اٍلغىاًفًلٌنى أىٍكحى

الدنيا بل ىذه القصة للدين ك أكالده فقط القصة ال تقص حاؿ النيب يعقوب ك  ىذه

حياة اإلجتماعية كاإلقتصادية كالسياسة كاألدبية اؼبملوء ابلعرب كالعظات. كلعل من أمهها الصرب ك 

 .العفو عند اؼبقدرةعلى األذل ك 

 القصص يف سورة يوسف .4

كانت نزلت ىذه السورة ليست إال لقصة يوسف عليو السالـ بتلك القصة سوؼ أيخذ 

اإلنساف درسا كعربة لو يف حياتو الدنيا كاألخًنة. كما قاؿ دمحم قريش صهاب يف كتابو تفسًن 

( مث اإلطراح إلخوانو ٖ-ْاؼبصباح، أف بدأت القصة يف ىذه السورة عن رؤايه يوسف إىل أبيو )اآلية

( كاإلغواء زكجتو الوزير ِِ-ُٗ( كبيعو لقبيلة ابن السبيل إىل أىل اؼبصر )اآليةُٖ-ٗ)اآلية 

( كعن رؤم ِْ-ّٔ( كيوسف يف السجن )اآليةّٓ-َّ( كبرائتو اؼبطلقة )األية ِٗ-ِّ)اآلية

( كلقاء يوسف مع أسرتو ٕٓ-ْٓ( كحٌن يصًن يوسف الوزير )اآلية ّٓ-ّْاؼبلك )اآلية
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كاستخلص الباحث أف أيخذ من الكتب الذم يعترب قصة نيب يوسف عليو  ٓٓ(.َُُ-ٖٓ)اآلية

 السالـ، فبا يلي:

 رؤاي يوسف .أ 

ؼبا بلغ السابعة من عمره يوسف رأل رؤاي هبرية كما يف اآلية إهنا رأل أحد عشر كوكبا 

كالشمس كالقمر رأل ىم ؽبم ساجدكف. لقد علم يعقوب الدالة على الرؤم فنهى يعقوب أف ال 

}قىاؿى ايى بػيينىه الى تو إ ي إخوانو ألف سيصيبو يوسف األذم إف قص رئياه كما يف اآلية يقص قص

نٍ  ا ًإفه الشهٍيطىافى ًلٍْلً ٍيدن ؾى عىلىى ًإٍخوىًتكى فػىيىًكيديكا لىكى كى فلما  .سىاًف عىديكٌّ ميًبٌنه{تػىٍقصيٍص ريٍؤايى

فعة عظيمة يف الدنيا كآلخرة، استيقظ قصها على أبيو فعرؼ أبوه أنو سيناؿ منزلة عالية كر 

يبحث كخيضع لو كإخواتو فيها. فأمره بكتماهنا كأف ال يقصها على إخوتو، كي الحيسدكه كيبغوا 

 ٔٓلو الغوائل كيكيده أبنواع اغبيل كاؼبكر.

 موقف إخوة يوسف إليه .ب 

كاف يوسف رائع اعبماؿ، ؿببواب ألبيو فبا أاثر حقد إخواتو عليو كآتمرىم عليو. فلذلك 

}اقٍػتػيليوا ييوسيفى أىًك اٍطرىحيوهي أىٍرضنا د عليو أخيو حَّت خيتطوا أف يقتلو يوسف. كما يف اآلية حس
                                                           

55
 .ِٔٓ-ُْْ(، ص: ََُِ)جاكرات: لنتار ىايت، تفسًن اؼبصباح: الوصية كاألثر كاللـؤ القرآف،قريش صهاب،   

56
 ُُِ)بًنكت :دار الكتب العلمية، ؾبهوؿ السنة( ص: قصص األنبياء،أيب الفداء اغبافظ ابن الدمشقي،  
 



34 
 

( قىاؿى قىاًئله ًمنػٍهيٍم الى تػىٍقتػيليوا ييوسيفى ٗخيىٍلي لىكيٍم كىٍجوي أىبًيكيٍم كىتىكيونيوا ًمٍن بػىٍعًدًه قػىٍومنا صىاغبًًٌنى )

تيٍم فىاًعًلٌنى ٍلتىًقٍطوي بػىٍعضي السهيه كىأىٍلقيوهي يف غىيىابىًت اعٍبيبًٌ يػى  . كاتفقوا على ىذه اػبطوة {ارىًة ًإٍف كينػٍ

انى مىا لىكى الى كذىبوا إ ي أبيهم ككاف خيشي على يوسف منهم كال أيمنهم عليو كقالوا  }قىاليوا ايى أىابى

كخوفا عندما يوسف مع إخيو . لقد شعر يعقوب حزان أتىٍمىنها عىلىى ييوسيفى كىًإانه لىوي لىنىاًصحيوفى{

 يلعب كيرتع يف اؼبرعى أف أيكلو الذئب ألف يوسف يف الصغار.

بل استجاب ؽبم أبوىم فأخذكا يوسف كذىبوا بو إىل اؼبرعى، كنفذكا فيو ما أصبعوا عليو 

ألقوه يف البئر أكحى إليو تعاىل  فألقوه يف بئر كانت على ثالثة فراسخ من دار يعقوب، ؼبا

}قىاليوا ايى يوسف، كلطخوه بدـ ليومهوا بو أنو داـ يوسف كجاؤكا إىل أبيهم كقالوا  كأخذكا قميص

نىا نىٍستىًبقي كىتػىرىٍكنىا ييوسيفى ًعٍندى مىتىاًعنىا فىأىكىلىوي الذًٌٍئبي كىمىا أىٍنتى دبيٍؤًمنو لىنىا بػٍ انى ًإانه ذىىى ٍو كينها كىلى  أىابى

صىاًدًقٌنى{
ٕٓ 

 يوسف يف بيت العزيز  .ج 

ىناؾ قافلة من الناس بعد قيامو يوسف يف اعبب ثالثة أايـ كأرسلوا من يلجب مرت 

ؽبم اؼباء فألقى دلوه يف تللك البئر، فتعلق بو يوسف كؼبا رآه الوارد قاؿ "اي بشرل ىذا غالـ" 

فأخذكا يوسف كأسركاه بضاعة. ؼبا كصلوا إىل اؼبصر أردكا للبيع فباعواه يوسف بثمن خبس 
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}كىقىاؿى الهًذم اٍشتػىرىاهي لك العزيز يوسف كأخذ معو إىل مسكانو. كما يف اآلية دراىم. كاشرتل اؼب

ا كىكىذىًلكى مىكهنها لًييوسيفى  هي كىلىدن يف اأٍلىٍرًض ًمٍن ًمٍصرى اًلٍمرىأىتًًو أىٍكرًًمي مىثٍػوىاهي عىسىى أىٍف يػىنػٍفىعىنىا أىٍك نػىتهًخذى

 .ًديًث كىاَّللهي غىاًلبه عىلىى أىٍمرًًه كىلىًكنه أىٍكثػىرى النهاًس الى يػىٍعلىميوفى{كىلًنػيعىلًٌمىوي ًمٍن أتىًٍكيًل اأٍلىحىا

 إغراء امرأة العزيز إىل يوسف .د 

يقاص أف غارت امرأة العزيز يوسف يف بيتها، أخذت تداعبو كتغًنه كىو يعرض عنها 

كؼبا رأت زكجها لدل الباب يريد الدخوؿ، لقت عليو التهمة  ٖٓكبلغ من شدة شغفها بو.

كأفهمتو أنو يريده بسوء، فكذبت كصدؽ يوسف، كيقوؿ الشاىد منهم أف كاف قميصو مازؽ 

من قبل فصدقت امرأة العزيز ككذب يوسف، إف كاف قميصو مازؽ من دبر ككذبت امرأة العزيز 

ن قبل، فظهرت ىذه التهمة ككذبت كصدؽ يوسف، بل رأل السيد أف قميص يوسف مازؽ م

}كىاٍستػىبػىقىا اٍلبىابى كما يف اآلية   ٗٓامرأة العزيز كأمر يوسف بكتم اػبرب كأمرىا استغفارا لذنبها.

  أىفٍ كىقىدهٍت قىًميصىوي ًمٍن ديبيرو كىأىٍلفىيىا سىيًٌدىىىا لىدىل اٍلبىاًب قىالىٍت مىا جىزىاءي مىٍن أىرىادى أبًىٍىًلكى سيوءنا ًإاله 

ا ًإٍف كىافى ِٓييٍسجىنى أىٍك عىذىابه أىلًيمه ) ( قىاؿى ًىيى رىاكىدىٍتيًن عىٍن نػىٍفًسي كىشىًهدى شىاًىده ًمٍن أىٍىًلهى

قىٍت كىىيوى ًمنى اٍلكىاًذًبٌنى ) بىٍت ِٔقىًميصيوي قيده ًمٍن قػيبيلو فىصىدى ( كىًإٍف كىافى قىًميصيوي قيده ًمٍن ديبيرو فىكىذى
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ٍيدىكينه عىًظيمه ِٕاًدًقٌنى )كىىيوى ًمنى الصه  ٍيدًكينه ًإفه كى ( فػىلىمها رىأىل قىًميصىوي قيده ًمٍن ديبيرو قىاؿى ًإنهوي ًمٍن كى

نًٍبًك ًإنهًك كيٍنًت ًمنى اػبٍىاًطًئٌنى )ِٖ) ا كىاٍستػىٍغًفرًم ًلذى  . ({ِٗ( ييوسيفي أىٍعًرٍض عىٍن ىىذى

زيز من اػباطئٌن، كأف يوسف من األبرار بسبب تلك التهمة علم كل الناس أف امرأة الع

الطاىرين كشق ذلك على العزيز كساءه أف يلحق امرأتو العار فسولت لو نفسو أف حيرض رجاؿ 

 القضاء على إعادة اهتاـ يوسف، كلكن بدأ ؽبم على الرغم من ذلك أف صدركا اغبكم بسجنو.

 يوسف يف السجن .ه 

كبعد أف حدث اغبدثة مع امرأة العزيز دخل يوسف يف السجن. يف ىذا اغباؿ قد داؿ 

يوسف أتكيلو عن األحالـ داللة ظاىرة. كاف معو يف السجن فتياف فإهنما حيلماف كيقص 

ـه أحدمها أحالمو. فاعترب يوسف أحالـ صاحبو السجن، كما يف اآلية  ٍتًيكيمىا طىعىا }قىاؿى الى أيى

يًن رىيبًٌ ًإيٌنً تػىرىٍكتي ًملهةى قػىوٍ  تػيٍرزىقىانًوً  ٍتًيىكيمىا ذىًلكيمىا فبها عىلهمى ـو الى يػيٍؤًمنيوفى ًإاله نػىبهٍأتيكيمىا بًتىٍأًكيًلًو قػىٍبلى أىٍف أيى

اًفريكفى ) ًئي ًإبٍػرىاًىيمى كىًإٍسحىاؽى كىيػىعٍ  (ّٕاًبَّللًه كىىيٍم اًبآٍلًخرىًة ىيٍم كى قيوبى مىا كىافى لىنىا أىٍف كىاتػهبػىٍعتي ًملهةى آابى

نىا كىعىلىى النهاًس كىلىًكنه أىٍكثػىرى النهاًس الى يىٍشكيري  كفى نيٍشرًؾى اًبَّللًه ًمٍن شىٍيءو ذىًلكى ًمٍن فىٍضًل اَّللًه عىلىيػٍ

يػٍره أىـً اَّللهي اٍلوىاًحدي اٍلقىههاري )ّٖ) به ميتػىفىرًٌقيوفى خى ٍجًن أىأىٍرابى  .( {ّٗ( ايى صىاًحيبىً السًٌ
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أتكيل رؤاي  هللا تعاىل ذكرمث رؤاي صاحب السجن ك رؤاي يوسف ذكر هللا أتكيل بعد أف 

ملك مصر، فكاف ىذا السبب يف اتصاؿ يوسف مع اؼبلك. فذكر أحد يوسف يف السجن 

كارسل يوسف إىل يديو لتفسًن كتعبًن رؤم اؼبلك، كاف أتكيل يوسف عن الرؤم جيعل اؼبلك 

}قىاؿى مىا صديقا لو كأخرجو يوسف من السجن حيت ظهرت اغبقيقة على امرأة اؼبلك، يف اآلية 

ًإٍذ رىاكىٍدتينه ييوسيفى عىٍن نػىٍفًسًو قػيٍلنى حىاشى َّللًًه مىا عىًلٍمنىا عىلىٍيًو ًمٍن سيوءو قىالىًت اٍمرىأىتي اٍلعىزًيًز  خىٍطبيكينه 

 .لىًمنى الصهاًدًقٌنى اآٍلفى حىٍصحىصى اغبٍىقُّ أىانى رىاكىٍدتيوي عىٍن نػىٍفًسًو كىًإنهوي 

 لقاء يوسف مع إخواته وأسرته .و 

سف من السجن جعل اؼبلك العزيز يوسف مالكا ككزيرا ألرضو دبصر، بعد أف خرج يو 

ًفيظه عىًليمه{كما يف اآلية  . كمرت السنة بعد السنٌن }قىاؿى اٍجعىٍليًن عىلىى خىزىاًئًن اأٍلىٍرًض ًإيٌنً حى

آتت سبع السنوات اؼبخصبة، جاؤكا من أىل القرية إىل القصر لنيل القمح كبعض الكيل، 

ده مع اعبماؿ كاغبمًن الطعاـ من مصر فلما قدموا عرفهم يوسف كال كأرسل يعقوب أكال

يعرفونو، إذ أصبح يف سن األربعٌن، كطلب فبنهم أف أيتوه أبخ ؽبم فبن أبيهم مرة أخرل 

أنو رد عليهم الثمن ككضع مقودىم كأعطاىم الطعاـ كالكيل بالشبن، فأتوا أبخيهم دكف أف يعلموا 

 ا إليو.  أكعيتهم ألهنم سيعودكف هبيف
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حسن يوسف ضيافتهم ابنو الصغًن بنيامٌن، ؼبا قدموا  فسمح يعقوب كسفر مع

يٌن الذين يعتربكف مل أيكل معهم جراي على عادة اؼبصر كاستقباؽبم يف حفل غداء ظهرا، كلكنو 

األكل مع العربانيٌن قباسة كأخربكا خادما ليوسف أهنم عادكا ابلفضة شبن الطعاـ سابقا كبفضة 

 َٔراء القمح.أخرل لش

مث جاء إخوة يوسف إىل مصر يف اؼبرة الثالثة كطلبوا إمدادىم ابلطعاـ، ؼبا تعرضوا لو من 

ضر )اعبوع( قائلٌن: جئنا ببضاعة مزجاة أم قليلة، كما طلبوا إطالؽ سراح أخيهم، فذكر ىم 

اًىليوفى )}قىاؿى ىىٍل عىًلٍمتيٍم مىا فػىعىٍلتيٍم بًييوسيفى خبطيئتهم اؼباضي كما يف اآلية  ( ٖٗكىأىًخيًو ًإٍذ أىنٍػتيٍم جى

نىا ًإنهوي مىٍن يػىتهًق كىيىصٍ  ا أىًخي قىٍد مىنه اَّللهي عىلىيػٍ ىٍنتى ييوسيفي قىاؿى أىانى ييوسيفي كىىىذى ربٍ فىًإفه اَّللهى قىاليوا أىًإنهكى ألى

 .فعرفوا أخوه أهنا يوسف اغبقيقة.الى ييًضيعي أىٍجرى اٍلميٍحًسًنٌنى {

أمر يوسف ابلرجوع كأعطى قميصو أبف ديسح على كجو أبيو يعقوب فكاف بصًنا مث 

فجاء يعقوب كآلو إىل مصر فآكل  ُٔكأف أيتوف مع أبيو اؼبصر بعد ذلك. كما يف تفسًن اؼبنًن،

يوسف إليو أبويو يعقوب كزكجو خالة يوسف، ؼبوت أمو كىو يف الصغًن كسجد لو أبوه كأمو 

ما،كانت ىذه ىي التأكيل من رؤيو يوسف اؼباضية كسجود أحد كإخواتو سجودا ربية كتعظي
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عشر كوكبا كالشمس كالقمر. ككاف ىذا اللقاء فرحا عظيما ليعقوب، كدعا يوسف هلل على 

 نعمو كمن العلم كاؼبلك اليت أعطى هللا إليو.

 

 


