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 مستخلص

 
لفتت القصة القرآنية انظار الباحثين، الذين رأوا فيها معيناً ال ينضب من الجمال والجالل، وحسن العرض 

وقوة التأثير والبحث في القرآن الكريم والتدبر في معانيه عمل ال تنضب مادته، وتذوق الجمال في النسق القرآني بما 

ولقصة يوسف مشاعر إلى قداسة الرسالة النبيلة للقرآن؛ يقدمه لنا من صور تتيح للنفس فرصة السمو باألفكار وال

خصوصيتها لما تضمه من مواقف في غاية اإلثارة تتصل بأهم الدوافع اإلنسانية، وهي الدافع الجنسي، ودافع الحسد 

 والغيرة ودافع السيطرة والخوف، وكل ذلك يظهر في شكل قصصي حافل بأنواع اإلثارة الفنية. 

وقد اخترت عنوانا لبحثي )من اسرار التعبير القرآني في قصة المراودة في سورة يوسف( وقد تضمن 

فُت في األول بشخصيات القصة وتضمن المبحث الثاني عن اآليات التي تضمنت المراودة  البحث ثالث مباحث عرَّ

 ت، ومن هللا العون والتوفيق. وفي الثالث عن الكيد النسوي في السورة وختمت البحث بأهم النتائج والتوصيا

Abstract 

The story caught the attention of the Koratic scholars , who saw where an 

inexhaustible source of beauty and majesty. 

And the story of Joseph her privacy because it contains very interesting 

positions related to the most important humanitarian motives: the sex drive , and 

defended envy and jealousy , control and motivation and appears in the form of 

narrative is full of excitement kinds of art. The research included three topics in the first 

, adfinition of the chracters of the story , the second by intent , and the third included 

the feminist affiction ,it ended with a conclusion that included search resuits.  
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القرآني في قصة المراودة في سورة  من اسرار التعبير

 يوسف

 المقدمة

الَحْمدُ هلل الْذي أْنَزَل على َعْبِده الِكتاَب َولَْم يَْجعَْل لَهُ ِعَوجاً والصالة والسالم على رافِعِ لواِء 

 الُهدى َسي ِدنا ُمحمٍد وعلى آلِه َوَصحبِه والداعيَن بدَعوتِه َوبعدُ: 

ِه  ِ ِه وُسُمو  ِ وأنه أعلى كالم ال خالف بين أهل العلم أن التعبير القرآني تعبير فريد في ُعلُو 

وأرفعه. وأنه بهر العرب فلم يستطيعوا مداناته واإلتيان بمثله مع أنه تَحدَّاهم أكثر من مرة، فهو 

يجمع بين ضروب القول المختلفة ويُؤل ُِف بينها في حشٍد فني عجيب ال يملك العارف بشيء من 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ      ٹ چ أسرار التركيب إال أن يسجد لصاحب هذا الكالم إجالالً وخشوعاً 

  .(1) چڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڌچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ

 لقد دُِرَس النص القرآني دراساٍت مستفيضة وأُوِلَي من النظر ما لم يَنَْلهُ نصٌّ آخر في الدنيا،

فقد دُِرَس من حيث تصويره الفني فكان أجمل تصوير وأبرع لوحة فنية. ودُِرَس من حيث 

نظمه وموسيقاه فكان أروع عقد منظوم وأعذب قطعة فنية موسيقية. وهل يشك أحد في فخامة نظمه 

وحالوة موسيقاه وعذوبة جرسه وحسن اختيار ألفاظه وجمال وقع آياته، وقد ُعنيت الكثير من 

أيضا في فهم كالم هللا تعالى منطوقه ومفهومه، وإشاراته، وخاصه، وعامه، ومطلقه، الدراسات 

وقد رأيت أن تكون لي يدٌ في خدمة هذا العلم وقد وقع ومقيده، ومجمله، ومبينه، وقطعيه، وظنيه، 

فإن وفقت  ،اختياري لهذا العنوان )من اسرار التعبير القرآني في قصة المراودة في سورة يوسف(

 .واستغفر هللا رب العالمين ،وإن يكن غير ذلك فمن نفسي والشيطان ،هللا وحدهفمن 

 ويقع البحث على ثالِث مباحث: 

 المبحث األول: تعريف بشخصيات القصة.

 المبحث الثاني: المراودة.

 المبحث الثالث: الكيد النسوي.

 .والحمد هلل رب العالمين ،وقد دونت فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج ،فالخاتمة

 الباحث      

 المبحث األول

 تعريف بشخصيات القصة

لَقَْد َحَملَْت ُسوَرة يُوُسَف اْسم بََطلََها )الشَّْخِصيَّة الَرئيِسيَّة الِمْحَوريَّة( َوالَِّذي بُنِيَت أَْحدَاث  

ة َعلَى ُظهوِرَها فِي أَْجَزائَِها أَْجَمْع بِاْستِثْنَاِء افْ  ِة،  تِتَاِحيَِّة السُّوَرةِ الِقصَّ الَّتِي تُعَدُّ تَْوِطئَةَ الدُُّخوِل فِي اْلِقصَّ

ْض الى َوْصِف اْلقُْرآَن لَشْخِصيَّةِ  فإنَّهُ ال يَقَوُل أَنَّهُ َكاَن َجِمياًل أِلَنَّ ذَِلَك ال  يوسف  و ِعْندََما نَْعر ِ

يقًا، َوَكاَن ِمْن اْلُمْحِسنِينَ  ،أَنَّهُ َكاَن ِمْن اْلُمْخلَِصينَ يَتَعَلَُّق َغَرض بِِذْكِرِه، وإنََّما قَاَل َعْنهُ  َوقَدْ  ،َوَكاَن ِصد ِ

اِلِحيَن َو أَثْنَى َعلَْيِه بَِما أَثْنَى َعلَى آَل نُوحٍ َوإِْبراهِ  ُ ُحْكًما َوِعْلًما َوأَْلَحْقهُ بِالصَّ يَم َعلَْيِهَما السَّاَلُم أَْعَطاهُ َّللاَّ

، َوقَْد َعَرَض اْلقُْرآن اْلَكِريِم ِلَهِذِه الَشْخِصيَِّة َعْرًضا َكاِماًل فِي ُكل ِ َمَجااَلِت حياتها وبكل (2) يَاءِ ِمَن اأْلَْنبِ 

َضْت لََها ة لَشْخِصيَِّة اْمَرأَةِ  .(3)اْستَِجابَاتَِها َوتَعَِرِضَها أِلَْنَواعِ اإلْبتاِلءاِت الَّتِي تَعَرَّ َضْت اْلِقصَّ ا تَعَرَّ  َكمَّ

ُمْنتَِقَمة ِلِكبريائَِها، نَاِدَمة؛ فَقَْد أُْعِجبَْت  ،اْلعَِزيِز َحْيُث تَْظَهَر فِيَها َجَوانَِب َعديدة للَمْرأةِ، فَِهي عاِشقُهْ 

ِه؛ فَأَبَى َحْيُث فُتِنَْت بِه؛ فََطغَْت َعاِطفَتََها َعلَى َعْقلََها، واْستَبَدَّ بِها الغََرام فَراَوْدتُهُ َعْن نَْفسِ  بِيوُسَف 

أُموِن  ،َواْستَْعَصمَ  فَتَِكْيد لَهُ َوتَتَِهَمهُ باطال ًأَماَم َزْوِجَها، َولَِكنََّها عاِشقُْه تَْخَشى َعلَْيِه فَتُِشير بِالِعقَاِب المَّ

ً ِلُحبَِها  ْيَها فِي ُمواَجَهِة َجرائِم َعلَى ِحين يَُمثِل َعِزيز ِمْصَر األُْنُموذٌَج للبِْيئَِة الَّتِي يَِعيُش فِ ، (4)اْنتِقَاَما



 

 

   

  

75
2 

 شاذل عبد احمد رشاند. 

ِة األُْنُموذٌَج للَوَسْط األُرْستُْقراِطي الَِّذي ال َهمَّ (5) الشََّرف ا تَُمثِل الن ِْسَوة الُمَشار إِلَْيِهنَّ في اْلِقصَّ ، كمَّ

ا يَْجري فِي ُمِحيِطهنَّ   .(6)ِلنَِسائِه إال  الَحديث َعم 

 المبحث الثاني

 المـراودة 

ٹ      ٹ     ٹٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀچ  :تَعَالَىقَاَل 

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ    چڃ  ڃ  چ  چ     چ  ڃڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

ٹ  ٹ    ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻ ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ        ڳ  ڳ     ڳ   ڳ   ڱ  ڱ    ڑڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ

ۀ      ۀ  ہ  ہ         ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ          ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  

 .چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ      ۆئۇئ  ۆئ  ۇئى  ى                ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ   وئ  ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې        ې  ې

. َوُهَو يَدُلُّ َعلَى تِْكَراِر اْلُمَحاَولَِة (7) «َرادَ يَُرودُ إِذَا ذََهَب َوَجاءَ ِمْن »)راود(  ﴾َوَراَودَتْهُ  ﴿

ُ اْلُمَطالَبَةُ بِِرْفٍق َو لَي ٍِن بِِستٍْر ما تُ  ْدَراِك أَْمٍر ُمعَيٍَن، َوتَْحقيِق الَهدَِف الُمَراِد، واْلُمَراَودَة ْن إِلِ ْريدُهُ ِممَّ

 .(8)تُْريدُهُ 

ِ يَْكِشُف و ِل ُخْطَوةٍ َعَمِليٍَّة تَقُوُم بِها اْمَرأَةِ اْلعَِزيزِ عن  النَّص ِ اْلقُْرآنِي  في َسبيِل تَنفيِذ َرْغبَتِها  أَوَّ

 ﴾َهْيَت لََك ﴿ َوقَوِلي  ،﴾َوَغلَّقَِت اأْلَْبَوابَ ﴿ فِْعلي  ِشقَّْينِ ذَات  ُخْطَوةٍ َوِهَي 

َكْر فِي النَّص اْلقُْرآنِيَّ ألنَّهُ ال يَْحُسن ِذْكَرَها، ثُمَّ تَأْتِي ُخْطَوةُ لَِكنَّ تَفاِصيَل َهِذِه التَّْهيئَة لَْم تُذْ 

 .(9)التَّْغليِق َواْلَكاَلُم بَِوْصِفَها آِخرَّ َمَراِحَل تِْلَك الُمراَودَةِ َوأَْصَرحِ ُصَوِرَها

دُوَن  التَْفِعيل ِ َوِلذَِلَك َجاَء الفَْعل بِصيغَةِ قِيَل َكانَْت َسْبعَة »  ﴾َوَغلَّقَِت اأْلَْبَوابَ ﴿ َوفِي قَْوِلِه 

يثَاقِ فِي  ِلْلُمبَالَغَةِ َوقِيَل  ،اإلْفعَالِ    .(10)«واإلْحَكاِم  اْْلِ

ةً ( لَكَ ) ،َوتََصنعَتْ  أَْي تََهيَّأَتْ » ﴾َوقَالَْت َهْيَت لَكَ ﴿  .(11)«واْمتَثِْل أْمِري ،فأَْقبِْل إِليَّ  َخاصَّ

م »  ﴾ لَكَ ﴿  َواْلَجارُّ َواْلَمْجُروُر  ،َجر ٍ فِي َمَحل ِ  َواْلَكاُف َضِميرٌ َوِهَي للتَْبيين  َحْرِف َجر ٍ والالَّ

َويَْظَهُر أَنََّها َطلَبَْت ِمْنهُ أَْمًرا َكاَن َغْيَر بِْدعٍ فِي قُُصوِرِهْم بِأَْن .(12)« أَقُولُ  :ُمتَعَل ٌِق بَِمْحذُوٍف تَْقِديُرهُ 

 ُ ُجُل بِأََمتِِه، َوِلذَِلَك لَْم تَتَقَدَّْم إِلَْيِه ِمْن قَْبُل بِتَْرِغيٍب بَِل اْبتَدَ  تَْستَْمتَِع اْلَمْرأَة أَتْهُ بِعَْبِدَها َكَما يَْستَْمتُِع الرَّ

بِالتَّْمِكيِن ِمْن نَْفِسَها
(13) 

الُسلُوُك األْسَرُع في ِمثِْل  أِلَنَّهُ  ،ذََكَر القَْوَل دُوَن أيَّ تََصُرٍف فِْعِلي َكَما فِي َحاِلها ِهيَ  ،﴾قَالَ  ﴿

فَ وألنَّ  ،اْلَحااَلتِ َهِذه    .(14)تَُؤدَةإال  بَعدَ  ،َمْحُمودًاالِفْعلي قَْد ال يَُكوُن  التََّصرُّ

ذوفِي َسْبِق َكِلَمِة  ِ ﴿ التَّعَوُّ »  ،دَِليٌل َعلَى ِعَظِم ِصلَتِِه بَِرب ِِه وقُْربَهُ ِمْنهُ  إلى ِلَسانِِه  ﴾َمعَاذَ َّللاَّ

 .(15)«يَِجْب أَْن يُعَاذَ باهللِ للَخالِص ِمْنهُ منَكٌر هائٌل َوبِأنَّهُ 

( فِي قَْوِلِه:  اْلَكََلمِ  تَأِْكيدَوفِي  أَْحَسَن أَْي  َسي ِِدي اْلعَِزيِز أَْحَسَن َمثْوايَ أَْي » ﴾إِنَّهُ َرب ِي َ ﴿بـ )إنَّ

فِي َحَرمِه َوفيِه إْرَشادٌ لََها إْلى ِرَعايَِة  إِلَْيِه باْلِخيَانَةِ فََكيَف يُْمِكُن أْن أُِسيء  بإِْكَراِميَحْيُث أَمَرَك  تَعَهُِّدي

.َوقد َهيَّئه هللا قَبَل هذا الَموقِْف بِما يَْحفَظهُ بِإْذنِِه ُسْبحانَهُ، َحيُث آتاه الِحْكَمة (16)« اْلعَِزيِز بِأَْلَطِف َوْجهٍ 

ا بَلََغ أَُشدَّهُ آتَْينَاهُ ُحْكًما َوِعْلًما ﴿إِنَّ فَائِدَةَ قَْوِلهِ » بِي: َوالِعْلم، يَقوُل القُْرطُ  إِنََّما أَْعَطاهُ ذَِلَك إِبَّاَن َغلَبَِة  ﴾َولَمَّ

 .(17)« الشَّْهَوةِ ِلتَُكوَن لَهُ َسبَبًا ِلْلِعْصَمةِ 

ْت بِِه  ﴿  ﴾َوَهمَّ بَِها لَْواَل أَْن َرأَى بُْرَهاَن َرب ِهِ  ﴿أَنََّها َكانَْت َجادَّةً فِيَما َراَودَتْهُ اَل ُمْختَبَِرةً  ﴾َولَقَْد َهمَّ

ْمَرأَةِ لَْم يَُخاِلْطهُ َهمٌّ بِا -َعلَْيِه السَّاَلمُ  -َولَْواَل أَْن َرأَى بُْرَهاَن َرب ِِه لََهمَّ بَِها، َوبِذَِلَك يَْظَهُر أَنَّ يُوُسفَ  :أي

َ َعَصَمهُ ِمَن اْلَهم ِ بِاْلَمْعِصيَِة بَِما أََراهُ ِمَن اْلبُْرَهانِ   .(18)اْلعَِزيِز أِلَنَّ َّللاَّ
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القرآني في قصة المراودة في سورة  من اسرار التعبير

 يوسف

 التَّثْبِيتَهَو  ﴾بُْرَهاَن َرب ِهِ  ﴿«.البُْرَهان » وال َطبيعَة  «الَهمَّ » َطْبيعَة اْلقُْرآنِي لَْم يَثْبُت الِسيَاق 

  .(19)السُّوءِ  النََّجاةِ ِمنَ ِمْن ِعْنِد هللاِ و

السُّوِء ِلنَْصِرَف َعْنهُ َحِفْظنَاهُ ِمَن الَهم ِ ب ِمثْلََماأَْي »  ﴾َكذَِلَك ِلنَْصِرَف َعْنهُ السُّوَء َواْلفَْحَشاَء  ﴿

ُ تَعَالَى فِي َهِذِه اآْليَةِ . (20)« السُّوءَ  اتٍ َعلَى  َشِهدَ َّللاَّ  ـ :َطَهاَرتَِه أَْربََع َمرَّ

لََها ِم ِللتَّأِْكيدِ  ﴾ ِلنَْصِرَف َعْنهُ السُّوءَ  ﴿قَْوِلِه تَعَالَى : أَوَّ  .اْلُمبَالَغَةِ و والالَّ

 .َواْلفَْحَشاءَ  ِلنَْصِرَف َعْنهُ السُّوءَ أَْي َكذِلَك  ﴾َواْلفَْحَشاَء  ﴿قَْوِلِه تَعَالَى: الثَّانِيو

ْحَمِن الَِّذيَن يَْمُشوَن َعلَى  ﴿ أَنَّهُ تَعَالَى قَاَل: َمعَ ﴾ إِنَّهُ ِمْن ِعبَاِدنَا  ﴿قَْوِلِه تَعَالَى: َوالثَّاِلث َوِعبَادُ الرَّ

 .(21)﴾اأْلَْرِض َهْونًا َوإِذَا َخاَطبَُهُم اْلَجاِهلُوَن قَالُوا َساَلًما

ابِعِ   .(22)تَْنِقيَةُ الشَّْيِء َوتَْهِذيبُهُ ، )َخلََص( َوُهَو ﴾اْلُمْخلَِصينَ ﴿ قَْوِلِه تَعَالَى : َوالرَّ

َواِحٍد دَِليٌل َعلَى اْشتَِراُكُهَما فِي ذَِلَك  ااِلْستِبَاِق إِلَْيِهَما فِي َضِميرٍ  إِْسنَادِ وَ  ﴾َواْستَبَقَا اْلبَابَ ﴿ 

 .(23)ِلْلَمْنعِ َوإِْبقَاِء اْلبَاِب ُمْؤَصدًا َواآْلَخرُ  ،َواْلُخُروج أََحدُُهَما لفَتْحِ اْلبَابِ  ،ُمتََساِويَةٍ  بُِصوَرةٍ 

ُجل ا َكاَن أَْسَرَع ِمْنَها َكَما ُهَو َمْعُهود ِمْن قَُوةِ الرَّ لَْم تَْظفَر ِمْنهُ إِال  بِقَميِصه ِليَكوَن آِخر  ،َولَمَّ

 ﴾ َوقَدَّْت قَِميَصهُ ِمْن دُبٍُر  ﴿ُمَحاَولَتَِها فِي َمْنِعِه 

 .(24)«ُطواًل  )قَدَّ( اْلقَاُف َوالدَّاُل أَْصٌل َصِحيٌح يَدُلُّ َعلَى قَْطعِ الشَّْيءِ : » اْبُن فَاِرسَويَقوُل 

وبذِل َمْجهوِدها في ذَِلَك  ،اْلُخُروجِ في َمْنِعِه َعِن بُِمبَالغَتها ..إما لإليذَاِن . القد ِ إليهاإِْسنَادِ و» 

 .(25)«ِلَخْوِف ااِلْفتَِضاحِ أو  اْلَمْحبُوبِ ِلفَوِت 

ْلفَاءوفي مادة  ﴾َوأَْلفَيَا  ﴿  َوذَِلَك أِلَنَّ  ،داََللَِة اْلُمفَاَجأَةِ َوَعدَِم ااِلْستِْعدَاِد َما لَْيَس فِي َغْيِرَهامن  اإْلِ

ْلفَاء  ٍة ِمْن َغْيِر َسْعيٍ ِلِوْجدَانِِه، فَاأْلَْكثَُر أَْن يَُكوَن  »ُهَو اإْلِ ِوْجدَاُن َشْيٍء َعلَى َحالٍَة َخاصَّ

ِل ُحُصولٍ ُمفَ   .(26)«اِجئًا، أَْو َحاِصاًل َعْن َجْهٍل بِأَوَّ

»  :الكفوي َويَقُولُ  ،واْلُخُصوِصيَّةِ  القُْرِب  ِداَللَة)ِعْندَ( ِلما في )لَدَى( ِمَن  دُونَ  ﴾لَدَى  ﴿

  .(28)من ِعْندَ  أََخصُّ )لَدَى(  :، ويَقُوُل البقاعي(27)«للحاِضرِ  إِالَّ و)لَدَى( ال يَكوُن 

ا اْلفَتْهُ لَدَى اْلبَاِب، فََخافَْت أَْن يَتَِّهَمَها  ﴾قَالَْت  ﴿ ُ اْلعَِزيِز ِلَزْوِجَها لَمَّ َصدََر َهذَا اْلقَْوَل ِمْن اْمَرأَة

بِاْلفُُجورِ 
(29). 

ْوجِ َعلَى ِعَظِم اْلفَاِجعَة، فَتَْسأَلُهُ  َوَكأَنََّها ﴾َما َجَزاُء  ﴿  .(30)ي َصِفهاِليَُكوَن فتُِريدُ بِِه تَْنبِيهُ الزَّ

َوَكأنَّهُ يَْلَحظ ِمْن أَنَّها ال تُريد  ،ال َعلَى َعيُن الفَاِعل اْلِفْعلِ فِي َهذا التَْعميم تَْرِكيز َعلَى  ﴾َمْن  ﴿

 .(31)أَْن تُصيب َمْعشوقََها َمْكروه َمْقُصود يُْؤذيِه بِعَينِه 

أمراً باْلِفْعِل اْلَماِضي، َجعَلَت ُصدوِر اإلرادةِ الَمْذكوَرةِ َعْن يُوُسَف  ﴾أََرادَ  ﴿ :َوفِي قَْوِلَها

 ُمَحقَقاً َمْفروَغاً ِمْنهُ َغنيَاً َعِن اإلِخْباِر بِوقوِعِه.

نَْفَسَها إِلى بَداًَل ِمَن قَْوِلَها )بي( ِلتُضيَف  ﴾ بِأَْهِلكَ  ﴿َوفِي قَْوِلَها: »  :يقول َعْبدُ اْلَكِريِم اْلَخِطيبِ 

 .(32)«َعلَى ِحيِن أَنََّها تُْغِريِه بَِهذا الَِّذي اْعتَدَى َعلَى اْلعَِزيِز فِي أَْهِلِه  ،العزيز فَتُثيُر َعاِطفَتَهُ نَْحَوَها

 .تَْعميْم آَخْر لَْم تَُحِدد الَمْقصود َولِكنَها َحَكَمْت َعلَيِه بِذَِلكَ  ﴾ُسوًءا  ﴿ :َوفِي قَوِلها

ْجِن إِْبقَاًء َعلَى َمْحبُوبَِها، ثُمَّ تََرقَّْت إِلَى اْلعَذَاِب  »قَاَل أَبُو َحيَّانَ  ﴾أَْن يُْسَجنَ إِالَّ ﴿ َوبَدَأَْت بِالس ِ

ْرُب بِالسَّْوطِ   .(33)« اأْلَِليِم، قِيَل: َوُهَو الضَّ

ا اْلَحْبُس الدائم فإنه ال  َسبِيِل التَّْخِفيِف.َواْلُمَرادُ أَْن يُْسَجَن يَْوًما أَْو أَقَلَّ َعلَى  ﴾إِالَّ أَْن يُْسَجنَ ﴿ فَأَمَّ

أاََل تََرى أَنَّ فِْرَعْوَن َهَكذَا قَاَل ِحيَن ( 34)يعبر بَِهِذِه اْلِعبَاَرةِ، بَْل يُقَاُل: يَِجُب أَْن يُْجعََل ِمَن اْلَمْسُجونِينَ 

 .(35) چڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ٹ ٹ چ فِي قَْوِلِه:  تََهدَّدَ ُموَسى 
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وإلْظَهاِرَها  ،أَْي الُموِجْع إتَْماَماً ِلتَْرِهيبَِها ِليُوُسَف اْلعَذَاَب بِاأْلَِليِم وقد َوَصفَْت  ﴾َعذَاٌب أَِليمٌ  ﴿

َحتَى تُْبِقي  ،دُوَن الَواو (َوقَْد َجعَلَْت األْمَر َخيَاَراً واْستَْعَملَْت )أَو .الِحْرص َعلَى َشَرفَِها َوَشَرْف َزْوَجَها

  .َوَهذَا يَْحتَاج إلى َوْقت ِللبَِت فِيهِ  ،َمَجاالً ْلالْختِيَارِ 

بَِهِذه  :َوال أََشار إِلْيَها ،(راوِدتهَولَْم يَُخاِطبَُها بـ )انََت  ﴾ِهَي َراَودَتْنِي  ﴿يوسفَوفِي قَْوٍل َسي ِِدنَا  

ِمير الغَائِب تَأَدُبَاً َمَع العَزيِز وَحيَاًء ِمْنهُ. ِمير فِي ُصَورة ضَّ  َراَودتنِي، َوِلَهذَا أَْبَرَز الضَّ

ةِ َشَهادَتِه إذَا َشِهدَ َعلَْيَها ﴾ِمْن أَْهِلَها  ﴿تَْقييد الشََّهادَةِ بَِكْونِه   ألنَّ ِمَن الُمتََوقَع  ؛فِيِه داَللَة َعلَى قُوَّ

 . (36)ال َعلَْيَها بَِسبَِب الَحِميَِّة  ،فِي ِمثِْل َهِذِه الَحالَِة أَْن يَْشَهدَ لََها

( حيَن َعودَتِه َوَشِهدَ الَحدَْث؟ أَْم أنَّ اْلعَِزيزِ لَْم يَثْبُت الِسيَاْق َكيِفيَِّة ُحضوِر الَشاِهْد َهْل َكاَن َمَع )

ُجلِعْندَما يَْستَدِعي  اأْلَْحَوالِ ، َكَما يَقَْع فِي ِمثِْل َهِذِه اأْلَْمرَ اْستَدعاهُ َوَعرَض َعليِه  اْلعَِزيزِ  ِمْن  َكبِيًرا الرَّ

ةِ اْلَمْرأَةِ   .(37) يُْطِلعُهُ َعلَى َما َرأَىو أُْسرَّ

أَو  ،فِيِه نَّوع ِمنَّ الَميِل ِلنُْصَرةِ الَمْرأة ،القَْميص ِمنَّ األَمامِ  ﴾ قُدَّ  ﴿َوَكوِن الشَّاِهد بَدَأ باْحتَِماِل  

 فَبَدَأ بِالَحالَِة الَّتِي تُِدينَهُ. ،ألنَّ الَمقام تُْهَمة لَهُ 

ْجُهولِ  ﴾ قُدَّ  ﴿َوبِناء الِفْعِل  ْرأة ،للمَّ أْم َجاِذبةً  ،َسَواء َكانَْت ُمدَافِعَةً  ،َمَع أنَّ الفَاِعَل َمْعلُوم َوُهَو المَّ

َحتَّى ال يُْنسِب السُّوُء إليَها، َوحتَّى ال يَْجري أْسَمها أَو َوْصفَها  ،يِه ُحسُن أدٍَب فِي َمقاِم الشََّهادةِ فِ  ،لَهُ 

تُر والغَْفرُ  ،فِي َعمٍل ُمْشينٍ    .(38)يُْحسُن فِيه الس ِ

ً بالُجْملَِة الِفْعِليَّة َوالتَّْعبِير   ً َوَكِذبَا َوعْن َحالِه بِالُجملَِة  ،﴾  َكذَبَتْ  َ،َصدَقَتْ  ﴿َعْن َحاِلها ِصْدقَا

اِدقِيَن  ،َوُهَو ِمَن اْلَكاِذبِينَ  ﴿ااِلْسِميَِة  فِيِه اْشعَار بِأنَّهُ أُريدَ أنَّ أَوَصافَها َكانْت َعاِرَضةً  ﴾َوُهَو ِمَن الصَّ

دِق َوالَكِذبِ   بَْينَما أَوَصافَهُ َكانْت ُمتَأِصلَةً ِصْدقَاً أو كذباً. ،فِي الص ِ

دِق َوالَكِذِب فِي  ﴾ دُبُرٍ  ﴿ ْغبَِة. َوفِي ِذْكِر الص ِ ِلَما فِي ِذْكِر )الدُبُِر( ِمْن داَللَِة االْحتِقَاِر َوَعدَم الرَّ

اِدقِيَن  ،َوُهَو ِمَن اْلَكاِذبِينَ  ﴿ ،﴾  َكذَبَتْ  َ،َصدَقَتْ  ﴿َهذَا األْسلُوِب التَّقابُِلي  َما يُْشيُر إلى  ﴾َوُهَو ِمَن الصَّ

يِن  ،َوَرد ِ لََها ،ألنَّهُ َمقاُم ُوجود تُْهَمةٍ  ،الِعنَايَِة بِأْمِر َهاتَيِن الِصفَتَيِن فِي ذَِلَك الَمقامِ  فَلِزَم أنَّ أَحدَ الَخْصمَّ

َر الَوْصُف َمعُهَما ،َكاِذب   .(39)ِلذَا دَاَر االْحتَِماُل بَْينَُهَما، َوتََكرَّ

ا َرأَى قَِميَصهُ  ﴿ َوتَنَاُسِب مَع  ،للتَْدليِل َعلَى السُّرَعةِ  ؛َرْبط الَكالِم بِالفَّاِء دُوَن الَواِو ُهنَا ﴾فَلَمَّ

  االْهتَِماِم َوالتَّرقُِب الَّْذي يَُسْيِطُر َعلْيَها.

ِ العَزيِز بُالُرؤيَِّة ِليكوَن ُهَو الَحَكمَ  َوالتَّْعبِير ﴾َرأَى قَِميَصهُ  ﴿  َره يَْنقل ال أْن يَكوَن َغيْ  ،فِي َحق 

 فَليَس َراٍء َكمْن َسِمَع. :َوَكَما قِيلَ  ،الَخبَر إليهِ 

ةِ ﴾ ِمْن  ﴿َوفِي َمجيء   َمْكَرُهْم و الن َِساءِ إْشعَار بِأنَّ َما َحَصَل َمْصدَرهُ َكْيدُ ﴾  ِمْن َكْيِدُكنَّ  ﴿الَجارَّ

َوقَْد َخرَج يُوُسف َعليه السالم ِمْن َمعَركِة الُمراَودةِ َواالت هاِم الُمتَباِدل  .(40)أو أنَّهُ بَعُض ذَلَك الَكْيِد  ،

راعِ بيَن الَحِق  َوالباِطل  ِ َهاِزَماً البَاطلَ  ـَوالص ِ  ،(41)ُمْنتَِصَراً للَحق 

ِلْيِشعر الس اِمع  ،َوفِي َوْصِف الَكيِد بِالِعَظم ،﴾ ُهنَا للتَْعليِل مَع التَأكيدِ إِنَّ  ﴿﴾ إِنَّ َكْيدَُكنَّ َعِظيٌم  ﴿

يَّاتِ ألنَّ تَصوَر اإلْنَسان  ،بَِضخاَمِة ذَلَك الَكيدْ    .(42)أْسَرع ِمَن الَمْعنَوياِت َوأْعمقْ  للحس ِ

َوفِي ذَلَك َما يُشيُر إلى اْسِتعطافِه  ،تَودْد لَْم يَظهْر ِمثلَه ِمْن قَبلُ  ﴾يُوُسُف أَْعِرْض َعْن َهذَا  ﴿

 ِلَكي ال يُْشِعَرهُ بِالدونِيَّة.  ،أو يَا فَتايَ  ،يا بُنَيَّ  :فَلَْم يَقُْل لَهُ  ،ِلرجولَِة يُوُسَف َعليِه السالم َوَشهاَمتِه

ْسبوٌق بِاإلْستِغفاِر الَِّذي يُْمِكن لَِكنَّهُ مَ  ،نَِجْد أنَّ العَزيَز يُْسنِد الذَّْنَب إلْيَها ﴾َواْستَْغِفِري ِلذَْنبِِك  ﴿

  .أْن يُنَجيَها ِمْن َعاقِبتَهُ 
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القرآني في قصة المراودة في سورة  من اسرار التعبير

 يوسف

َواْلَخاِطُئ: فَاِعُل »يَقُول ابُن َعاشوٍر  ،فَُهنَا تَْعليٌل َوتَأكيدٌ ِلَما َسبق ﴾إِنَِّك ُكْنِت ِمَن اْلَخاِطئِيَن  ﴿

  .(43)«ِذيَن َخِطئُوا تَْخِفيفًا فِي ُمَؤاَخذَتَِهااْلَخِطيئَِة، َوِهَي اْلَجِريَمةُ. َوَجعَلََها ِمْن ُزْمَرةِ الَّ 

 المبحث الثالث

 الكيد النسوي

  جئ  جئ  جئ  جئ   جئ  جئجئ  جئ  جئ  جئجئ  جئ    جئ  جئىئ  ىئ    ی  ی  ي  ي      چ قَاَل تَعَالَى: 

ٿ  ٿ  ٿ        ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ٺٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ     پ  پ  پ  پ   ڀ      ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   جئ

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ڇڃ  چ  چ   چ  چ  ڃڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦ           ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

ٹ        ٹگ  گ  گ  گ        ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ       ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  کژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک     ک

 .چۀ  ۀ       ہ

الن ِْسَوةُ بَِكْسِر النُّوِن فِْعلَةٌ، َوُهَو »القَائِل ُهنَا َمْجموَعة ن ِْسَوةُ َويَبدو أَنَُّهَن قاَلئِل  ﴾قَاَل نِْسَوةٌ وَ  ﴿

واْمَرأَة اْلَخبَّاز، واْمَرأَة  ،َوكنَّ َخْمَساً: اْمَرأَة السَّاقِي» َوذَكَر الَزْمَخشري  .(44) «َجْمُع تَْكِسيٍر ِلْلِقلَّةِ 

ْجنِ  ،َصاِحِب الدََوابِ   .(45) «واْمَرأَة اْلَحاِجِب  ،واْمَرأَة َصاِحِب الس ِ

بِالتَْذكيِر دُوَن قَالْت ِلكوِن الفَاِعل َجْمُع تَْكِسيِر ِلْلِقلَّةِ  ﴾َوقَاَل  ﴿َوَمجيِء الِفْعل 
.َويُضيف (46)

ِب بأنَّ َهْواَلِء الن ِساء ُهنَّ أْكثَر النَّاس بَْحثا َعْن أْسراِر البُيوِت، وأْقدَرهنَّ الدُْكتور َعْبِد اْلَكِريِم اْلَخِطي

 .(47) «َعلَى فَتحِ َمغالِقَها َوَكْشِفَها

فَِة أَنَُّهنَّ ُكنَّ  ﴾فِي اْلَمِدينَِة  ﴿َوقَْولُِه:  قَاٍت فِي ِصفَةٌ ِلنِْسَوةٍ. َواْلَمْقُصودُ ِمْن ِذْكِر َهِذِه الص ِ ُمتَفَر ِ

فِي اْلَمِدينَِة  ﴿.َويَرى البِقَاِعي أنَّ الَمْقُصود (48)ِديَاٍر ِمَن اْلَمِدينَِة. َوَهِذِه اْلَمِدينَةُ ِهَي قَاِعدَةُ ِمْصَر السُّْفلَىِ 

 .(49)أَْي الَّتِي فِيَها اْمَرأَُت اْلعَِزيِز َساِكنَة ﴾

، يَقوُل أَبو َحي ان َعْن َمدلوِل َهذِه (50)َعَلى اْلَمِلُك فِي َكاَلِم اْلعََربِ  ﴾اْلعَِزيِز  ﴿ َوتُطلق َكِلمةُ 

ُحوا بِإَِضافَتَِها إِلَى اْلعَِزيِز ُمبَالَغَةً فِي التَّْشنِيعِ، أِلَنَّ النُّفُوَس أَْقبَُل  ﴾اْمَرأَُت اْلعَِزيِز  ﴿اإلَضافِة  َوَصرَّ

 .(51)ِري لَُهمْ ِلَسَماعِ ذَِوي اأْلَْخَطاِر َوَما يَجْ 

ْوِجيَِّة  ﴾اْمَرأَُت اْلعَِزيِز  ﴿ يَْبدو أَنَّ السَّبََب فِي إيثاِر لَْفَظِة اْمَرأة َعلَى َزْوَجة ُهو فَقدُ اْلَحيَاةِ الزَّ

فَقدْ  ،. َوقَْد يَكوُن ِمن أْظهِر َما يُؤيدُ ذلَك َما يَُخص َزكريا َعليِه السَّالم(52)بَْعض ُمقاَوَمتَِها بِسبِب العُْقِم 

 َكانَ 

ا َرزقَهُ هللاُ الَولدَ  ، (53)﴾َوَكانَِت اْمَرأَتِي َعاقًِرا  ﴿ (يقوُل َوقَت ُوجوِد َمانعِ الَولِد )العُقمْ   ،َولَمَّ

 . (54) ﴾ َوأَْصلَْحنَا لَهُ َزْوَجهُ  ﴿َوأَْصبَحْت َزْوَجتهُ َصاِلَحةً ِلإلْنجاِب قَاَل تَعالى 

َعبََّرْت اِلنِْسَوة بِتُراودُ َوُهَو اْلُمَضاِرُع الدَّالُّ َعلَى أَنَّهُ َصاَر ذَِلَك َسِجيَّةً لََها،  ﴾تَُراِودُ فَتَاَها  ﴿

 .(55)َولَْم يَقُْلَن: َراَودَْت فَتَاَهاتَُخاِدُعهُ دَائًِما َعْن نَْفِسِه َكَما تَقُوُل: َزْيدٌ يُْعِطي َويَْمنَُع، 

تُراِودُ بِِصيغَِة اْلُمَضاِرعِ َمَع َكْوِن اْلُمَراَودَةِ َمَضْت ِلقَْصِد َوَمِجيُء »  :يقول ابن عاشور

ْنَكاِر َعلَْيَها فِي أَْنفُِسِهنَّ َولَْوِمَها َعلَى َصنِيِعَها  .(56) «اْستِْحَضاِر اْلَحالَِة اْلعَِجيبَِة ِلقَْصِد اإْلِ

اأْلَْصل » أِلَنَّ  ؛أَْو اْلَمْملُوك فِيِه نَْوُع َمْكِر ِمْنُهنَّ  التَّْعبِيِر َعْنهُ باْلفَتَى دُوَن اْلغاَُلمُ  ﴾ فَتَاَها ﴿

  .فَكأنَهنَّ يَلغزنَّ إلى أنَّها قَد أْعَجبَها َشبابَه َوطراَوته فَفُتِنْت بِه ،(57) «اْلفَتَى فِي اللُّغَِة الشَّابُّ 

َراَودَتْهُ ُمبَاَعدَةً لَهُ َعْن نَْفِسِه، أَْي بِأَْن يَْجعََل أَْي »)َعْن( َحْرُف َجر ٍ ِلْلُمَجاَوَزةِ،  ﴾َعْن نَْفِسِه  ﴿

َوهذا يَْعنِي أَنُهنَّ قَد َحكمنَّ َعليَها بأنَّ ُمراَودتْها لَهُ قَد بَلغَْت َمبلَغاً َجعلَها تُقِدم ُكلَّ الِحيِل  ،(58) «نَْفَسهُ لََها

أَْي فَعَلَْت َما يَْفعَُل اْلُمَخاِدُع َعِن الشَّْيِء الَِّذي اَل يُِريدُ أَْن  » ،الَّتي تُمِكنُها ِمَن الَظفِر بِهذا الَمْطلوبِ 

 .(59)تِِه إِيَّاَهايُْخِرَجهُ ِمْن يَِدِه، يَْحتَاُل أَْن يَْغِلبَهُ َعلَْيِه َويَأُْخذَهُ ِمْنهُ، َوِهَي ِعبَاَرةٌ َعِن التََّحيُِّل ِلُمَواقَعَ 
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 شاذل عبد احمد رشاند. 

 ﴿ ـ، َوالتَّْعبِير ب(60)ْد( إذا دََخلْت َعلَى الِفْعل الَماِضي َحقَقَت ُوقوَعهُ )قَ  ، ﴾قَْد َشغَفََها ُحبًّا  ﴿

ُحبُّها ليُوُسَف قَْد َوَصَل إِلَى َشغَاِف قَْلبَِها،  دُوَن َغْيِرِه لإلْشعَار بِِشدَّةِ تَعَلُِّقَها بِِه َحتَّى َكأنَّ  ﴾َشغَفََها ُحبًّا 

 .(61)قَْلبَِها فَدََخَل تَْحتَهُ َحتَّى َغلََب َعلَى

َجاَءْت َهِذِه اْلُجْملَِة َخاتَِمةً ِلِخَطاِب الن ِْسَوةِ َوقَد َجَمْعَن فيها أَْلَوانًا  ﴾ إِنَّا لَنََراَها فِي َضاَلٍل ُمبِينٍ  ﴿

ِم ِلتَْحِقيِق اْعتِقَاِدِهنَّ ذَِلَك، َوإِْبعَادًاـ َوالتَّأِْكيدُ ب»  ِمَن التَّأِْكيدَاِت: ( َوالالَّ ِلتُْهَمتِِهنَّ بِأَنَُّهنَّ يَْحُسدْنََها َعلَى  )إِنَّ

 .(62) «ذَِلَك اْلفَتَى

ْؤيَِة ُصوَرة أُْخَرى ِمْن ُصَوِر التَّأِْكيدِ  لم يقُلن إنَّها » ِلذَلَك  ،وفي التَّْعبِير عن اْلِعْلِم اْلَجاِزِم بِالرُّ

َعْنُهنَّ ُمَجاَزفَةً بَْل َعن ِعْلٍم َوَرأي َمع التَّْلِويحِ لَِفي َضالٍل ُمبِيٍن إشعاراً بأنَّ ذَلَك الُحُكَم َغيُر َصاِدر 

هاٌت َعْن أَْمثَاِل َما ِهَي َعلَْيهِ  بِأَنَُّهنَّ   .(63)« ُمتَنَز 

َحتَّى َصاَر َكأَنَّهُ  ،ُهنا يُْشِعر بإنِغَماِسَها فِي الضَّاَللِ  ﴾فِي ﴿َوالتَّْعبِير بـ  ﴾فِي َضالٍل ُمبِينٍ ﴿ َ

ِ َهذَا  َواِب، أَْي ِهَي َمْفتُونَةُ اْلعَْقِل بُِحب  اْلفَتَى، َظْرٌف لَها، َواْلَمْقُصودُ بالضَّاَلِل ُهنَا: ُمَخالَفَةُ َطِريِق الصَّ

ينِيَّ  اَلَل الد ِ   .(65)﴾َضالٍل ُمبِينٍ إِنَّ أَبانا لَِفي ﴿  :. َوَهذَا َكقَْوِلِه تَعَالَى(64)َولَْيَس اْلُمَرادُ الضَّ

ً  (هذا الَوْصف )ُمبِينٍ  ﴾ُمبِينٍ ﴿   لَِكنَّهُ يَكوُن أََشدُّ ذََماً  ،يُْشِعر بِأنَّ الَضالل فِي َحد ِ ذَاتِه َمْذُموَما

 .(66)َوقُْبَحاً إذَا َكاَن واِضَحاً بَي ِنَاً 

ا َسِمعَْت بَِمْكِرِهنَّ  ﴿ َي قَْولُُهنَّ َمْكًرا أَْي أَنََّها َسِمعَْت قَْولَُهنَّ  ﴾فَلَمَّ ألنَُّهنَّ َوقَْعَن فِي  َوإِنََّما ُسم ِ

ِغيبَتَِها، َواْلِغيبَةُ إِنََّما تُْذَكُر َعلَى َسبِيِل اْلِخْفيَِة فَأَْشبََهِت اْلَمْكرَ 
 (67). 

فَقَابلْت َمْكرهنَّ القَْولي بِهذا الَمْكر الِفْعلي َوَكانْت َهِذه ِمَن الن ِساِء »أَْي  ، ﴾أَْرَسلَْت إِلَْيِهنَّ  ﴿

 .(68)«َغايةً فِي الَمْكِر 

بَدال ً ِمْن )اَعدَت( الَّتِي ِهَي ِلألْشعَاِر بَِحجِم االْستِْعداِد الَِّذي بَذَلَتهُ ِلهِذه  ،﴾َوأَْعتَدَْت لَُهنَّ  ﴿

ً فِي الَمعنَى ،ألنَّ أْمَرها يُْعنيَها ِعنَايةً َخاصةً  ،الَوليَمة َوِسعةً فِي  ،فَالِزيادَة فِي اللْفِظ إْقتَضْت ِزيادَة

  (69)الَمدلولِ 

تَْصوير ِلنَوعٍ ِمَن الَطعاِم الَِّذي إِنََّما يُقَدَُّم تَفَُكهاً َوتَبُسطاً َوتَْجميالً »  َكِلَمة قُرآنِيَة َوِهيَ  ﴾ُمتََّكأً  ﴿

اَحِة ل لَمْجلِس َوتَوفِيراً ألْسباِب الُمتْعَة فِيه َحتَّى إن الشأنَّ فِيه أْن يَكون اإلْقبال َعليه فِي َحالٍة ِمَن الر 

 .(70) «واالتِكاءِ 

ينًا  ﴿ ُمتَِّكئَاٍت فِي َوَكاَن قَْصدَُها فِي بُُروِزِهنَّ َعلَى َهِذِه اْلَهْيئَاِت  ﴾َوآتَْت ُكلَّ َواِحدَةٍ ِمْنُهنَّ ِسك ِ

، فَتَقَُع أَْيِديِهنَّ َعلَى أَْيِديِهنَّ َسَكاِكيُن يَْحُزْزَن بَِها َشْيئَْيِن: أََحدُُهَما: دَْهِشِهنَّ ِعْندَ ُرْؤيَتِِه َوَشْغِلِهنَّ بِأَْنفُِسِهنَّ 

، َويَُكوُن ذَِلَك َمْكًرا بِِهنَّ إِذْ  تُُهنَّ ، َوَما  أَْيِديِهنَّ فَيَْقَطْعنََها فَتُبَك ِ ا أََصابَُهنَّ ِمْن تَْقِطيعِ أَْيِديِهنَّ ذََهْلَن َعمَّ

 . َوالثَّانِي: أَْحَسْسَن بِِه َمَع اأْلَلَِم الشَِّديِد ِلفَْرِط َما َغلََب َعلَْيِهنَّ ِمِن اْستِْحَساِن يُوُسَف َوَسْلبِِه ُعقُولَُهنَّ

لَى نَِساٍء ُمْجتَِمعَاٍت فِي أَْيِديِهنَّ اْلَخنَاِجُر، تُوِهُمهُ أَنَُّهنَّ يَثِْبَن التَّْهِويُل َعلَى يُوُسَف بَِمْكِرَها إِذَا َخَرَج عَ 

 .(71)َعلَْيِه، فَيَُكوُن يَْحذَُر َمْكَرًها

» َوالتَّْعبِير بـِالِفعِل )اْخُرْج( يَدُُل َعلَى ُسْلطتَها َعليه فَُهو فِعُل أَْمر  ﴾ َوقَالَِت اْخُرْج َعلَْيِهنَّ  ﴿

َن َمْعنَى )اْدُخْل( أِلَنَّ اْلَمْقُصودَ دُُخولُهُ َعلَْيِهنَّ اَل  َي فِْعُل اْلُخُروجِ بَِحْرِف )َعلَى( أِلَنَّهُ ُضمًّ دَ َوُعد ِ  ُمَجرَّ

 (72) «ُهَو فِيهِ ُخُروِجِه ِمَن اْلبَْيِت الَِّذي 

ا َرأَْينَهُ  ﴿ َوهَي ُمْشِعرة بُِسرَعِة النَتيَجة  ،(73)فَرأْينَهُ  :الفَاء َعاِطفَة َعلَى َمْحذوف تَْقديَرهُ  ﴾فَلَمَّ

ا يَتناَسُب مَع دَهشِة الَموقِِف َوَغرابَتِه َوُمفاَجأتهِ   .(74)بَعدَ الِفْعل بِمَّ

 .(75)لرائع والجمال الفائقأعظ منه وِهْبن ذلك الحسن ا ﴾أَْكبَْرنَهُ  ﴿
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ا  ﴾َوقَطَّْعَن أَْيِديَُهنَّ  ﴿ ، َوالسَّبَُب فِي ُحْسِن َهِذِه اْلِكنَايَِة أَنََّها لَمَّ ِكنَايَةٌ َعْن دَْهَشتِِهنَّ َوَحْيَرتِِهنَّ

َوأُِريدَ بِاْلقَْطعِ » . ويقول ابن عاشور (76)دُِهَشْت فََكانَْت تَُظنُّ أَنََّها تَْقَطُع اْلفَاِكَهةَ َوَكانَْت تَْقَطُع يَدَ نَْفِسَها

 .(77)«يَدِ اْلَجْرُح، أُْطِلَق َعلَْيِه اْلقَْطُع َمَجاًزا ِلْلُمبَالَغَِة فِي ِشدَّتِِه َحتَّى َكأَنَّهُ قََطَع قِْطعَةً ِمْن لَْحِم الْ 

﴿  ِ ِ ِمْن ِصفَاِت اْلعَْجِز،  ﴾َوقُْلَن َحاَش ّلِِلَّ ُب ِمْن قُْدَرتِِه َعلَى َخْلِق َجِميٍل تَْنِزيهُ َّللاَّ َوالتَّعَجُّ

 .(78)ِمثِْلهِ 

أَنَُّهْم َوَصفُوهُ بَِكْونِِه َكِريًما، َوإِنََّما يَُكوُن َكِريًما بَِسبَِب  ﴾َما َهذَا بََشًرا إِْن َهذَا إِالَّ َمَلٌك َكِريٌم  ﴿

 .(79)َرةِ اأْلَْخاَلِق اْلبَاِطنَِة اَل بَِسبَِب اْلِخْلقَِة الظَّاهِ 

( ِلتَْميِيِز يُوُسفَ  ﴾فَذَِلُكنَّ  ﴿ َشاَرةُ ِب )ذَِلُكنَّ  .(80)، إِْذ ُكنَّ لَْم يََرْينَهُ قَْبلُ -َعلَْيِه السَّاَلمُ  -َواإْلِ

قََطْعتُنَّ أَْيِديَُكنَّ بَِسبَبِِه َوأَْكبَْرتُنَّهُ َوقُْلتُنَّ فِيِه َما قُْلتُنَّ ِمْن نَْفيِ  الَِّذي:َكأَنَّهُ َقِيلَ  ﴾الَِّذي لُْمتُنَّنِي فِيِه  ﴿

اْلبََشِريَِّة َعْنهُ َوإِثْبَاِت اْلَملَِكيَِّة لَهُ، ُهَو الَِّذي لُْمتُنَّنِي فِيهِ 
(81). 

تَِهاِجَها بِذَِلَك ثُمَّ َزادَْت َعلَى ذَِلَك أَنَّهُ أَْعَرَض َعْنَها أَكَّدَتْهُ إِْظَهاًرا البْ  ﴾ َولَقَْد َراَوْدتُهُ َعْن نَْفِسهِ  ﴿

ً أنها ُمْستَِمرةٌ َعلَى َما َكانَْت َعلَ  ْيِه َغْيَر َعلَى أَْبلَْغ َما يَكوْن َولَْم يَِمْل إِلَْيَها قَطُّ ثمَّ َزادَْت َعلَْيِه أَْيَضا

، اْلِخَطاِب اْلُمتَْرفِ ِمْن  َهذَا اللَّْوَن اْلَمْكُشوفُ . و(82)بإِْعَراِض اْلَحبِيبِ  ُمْرَعويَة َعْنهُ ال بِلَوِم اْلعََواِذل َوال

ً َما يُْسَمْع فِي َردََهاتِ  ،َرائَِحةُ الشَّْهَوةِ ِمْنهُ  تَْنبَِعثُ الَِّذي  الن َِساِء النَّاِعَماِت ، َوبَيَن اْلقُُصورِ  َغاِلبَا

 .اْلُمتَْرفَاتِ 

يُن َوالتَّاُء ِلْلُمبَالَغَِة، أي: أَنَّهُ اْمتَنََع اْمتِنَاَع َمْعُصوٍم،  ﴾ فَاْستَْعَصمَ  ﴿ ُمبَالَغَةٌ فِي َعَصَم نَْفَسهُ، فَالس ِ

ِ (83)أَْي َجاِعاًل اْلُمَراَودَةَ َخِطيئَةً َعَصَم نَْفَسهُ ِمْنَها يَقوُل اْبُن فَاِرس  ،، َوَهذا يَتاَلئَُم َمَع َمْدلُوِلَها اأْلَْعَجِمي 

ادُ َواْلِميُم أَْصٌل َواِحدٌ َصِحيٌح يَدُلُّ َعلَى إِْمَساٍك َوَمْنعٍ َوُماَلَزَمةٍ )»  .(84)«َعَصَم( اْلعَْيُن َوالصَّ

ئَةٌ ِلْلقََسِم )إْن( َحْرُف َشْرٍط َجاِزم  ﴾َولَئِْن لَْم يَْفعَْل َما آُمُرهُ  ﴿  ُم( ُمَوط ِ )اْلَواَو( اْستِئْنَافِيَّةٌ )الالَّ

َوَعبََّرْت َعْن ُمَراَودَتَِها باألْمِر إْظَهاراً ِلَجَريَاِن ُحُكوَمتِها َعلَْيِه واْقتَِضاًء لالْمتِثَاِل  ،(85)َحْرُف نَْفيٍ )لَْم( 

بِأْمِرَها
(86) 

اِغِريَن  ﴿ ( فِْعلٌ  ﴾لَيُْسَجنَنَّ َولَيَُكونًا ِمَن الصَّ ُم( اَلُم اْلقََسِم )يُْسَجنَن  َمْبنِيٌّ ُمَضاِرُع  )الالَّ

 (87)ِلْلَمْجُهولِ 

دٌ َمعَ  ْجَن ُمتََجد ِ هُ ُكلََّما والِفْعٌل ُمَضاِرُع يَدُلُّ َعلَى التََّجدُِّد َواْلُحدُوِث، فََكأَنََّها تُِريدُ إِْشعَاَرهُ أَنَّ الس ِ

جْ  ،فَِهَي قَاِدَرةٌ َعَلى َسْجنِِه ُكلََّما أَرادَتْ  ،َخالََف أَْمَرَها ل ِ َويَبدو أَنَّ الس ِ َن لَْوٌن ِمْن أَْلَواِن التَّْدِريِب َعلَى الذ ِ

غَاِر يَْسلُُكهُ الُمتََجبِروَن ِليُْخِضعوا ُخُصوِمِهْم.  َو الصَّ

اُء َواْلفَاُء ُمْعَظُم بَابِِه يَدُلُّ َعلَى َرْجعِ  ﴾َوإِالَّ تَْصِرْف َعن ِي َكْيدَُهنَّ  ﴿ ادُ َوالرَّ )َصَرَف( الصَّ

ْرِف يُِشيُر إِلَى أَنَّ أَْسبَاَب ُحُصوِل السُّوِء َواْلفَْحَشاِء َمْوُجودَةٌ .َوالتَّ (88)الشَّْيءِ  ْعبِيُر َعِن اْلِعْصَمِة بِالصَّ

َ َصَرفَُهَما َعْنهُ   .(89)َولَِكنَّ َّللاَّ

 .(90)إِذَا َماَل قَْلبُهُ إِلَْيهِ  ؛َصبَا إِلَى الشَّْيِء يَْصبُو ﴾أَْصُب إِلَْيِهنَّ َوأَُكْن ِمَن اْلَجاِهِليَن  ﴿

ُ َعلَى  ﴾فَاْستََجاَب لَهُ َربُّهُ فََصَرَف َعْنهُ َكْيدَُهنَّ  ﴿ َواْستََجاَب: ُمبَالَغَةٌ فِي أََجاَب، َوثَبَّتَهُ َّللاَّ

 .(91)اْلِعْصَمِة فَلَْم يَْنَخِدْع ِلَكْيِدَها َواَل ِلَكْيِد َخاَلئِِلَها فِي أَْضيَِق اأْلَْوقَاتِ 

اْلَجِليلَْيِن )السَِّميُع اْلعَِليُم( َما يَِزيدُ ِمْن َطْمأَنَِة  بِااِلْسَمْينِ  في َختِْم اآْليَةِ  ﴾إِنَّهُ ُهَو السَِّميُع اْلعَِليُم  ﴿

َو إِْفَساِد أَثَِر  ،أِلَنَّ دَُعاَء يُوُسَف َعلَْيِه السَّاَلُم يُنَاِسبُهُ َوْصُف السَّْمعِ فِي )السَِّميع( ،يُوُسَف َعلَْيِه السَّاَلمُ 

 يَُكوُن بِاْلِعْلِم فَيُنَاِسبُهُ )اْلعَِليُم(. ألَكْيد
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 النتائج

 وخدمتها. المعاني ابراز في وتآزرها القصة، في البالغية الدالالت تنوع 

 واالناقة. الدقة في غاية وأساليبه كلماته جاءت فقد القصة، في السالم عليه يوسف لغة ُرقِي 

 ثالث: مستويات على وتنوعه القصة، في غيره من أكثر العزيز امرأة خطاب ظهور 

 والتوبة. االعتراف وخطاب التهديد، وخطاب الرغبة، خطاب

 النساء أسوأ مصر عزيز امرأة  ً  تقوم فاشلة اغتصاب مةجري أول صاحبة التاريخ. في حظا

 نبي غواية في العاثر حظها وأوقعها الذرية، ترزق لم التاريخ. في لرجل امرأة بها

ً  صارت إذ فضيحة، أخلد وصاحبة معصوم،  الدين. يوم حتى يتلى قرآنا

 لتحقيق العنف إلى تلجأ وقد المطاردة، إلى تلجأ وقد مغتصبة، المرأة تكون أن الممكن من 

 يجعلها ما النفوذ من ولها أمرها، افتضاح عند الزور وقول الكذب دمتستخ وقد مرادها،

 العقوبة. تقترح

 من الخوف أو الجنسي لعجزه أو شخصيته لضعف )إما الزوج، شخصية ضعف يعود قد 

 إلى مباشرة االتهام توجيه على المقدرة وعدم ،السياسي( مستقبله على الفضيحة تأثير

 .المرأة جنس عموم إلى اماالته تعميم إلى يلجأ وقد زوجته

 الوشايات، ونقل والقال، القيل وكثرة المجتمع، في الراقية الطبقة نساء بين النميمة شيوع 

 وإعداد للدعوات إرسال من اإلتيكيت، أصول واتباع الحفالت إقامة على والتعود والبذخ

 الخجل وعدم بالفحش والمكاشفة والخدم، الرفيق مع التعامل في الجبروت، والحفل تدابير

 الطبقة. نفس داخل ولكن منه،

 التوصيات

 أساس اللغة العربية وقمة بالغتها وعلومها. بعدهتشجيع البحث في القرآن الكريم  -1

تنظيم ندوات تعالج وتدرس جمالية البناء القصصي في القصص القرآني على غرار قصة  -2

  يوسف عليه السالم للرفع من مستوى القصة العربية.

 

 

 البحث ومصادره:هوامش 
                                                           

 . 23سورة الزمر: اآلية ( 1)

م، 2002تاريخ األنبياء، محمد حسين الطبطبائي، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بيروت، الطبعة األولى، ( 2)

 .192ص

 .4/1952، هـ1408ظالل القرآن، سيد قطب إبراهيم، دار الشروق ـ بيروت،  يف( 3)

 .406ـ 403م، ص1971التهامي نقرة، الشركة التونسية للتوزيع،  سيكولوجية القصة في القرآن،( 4)

 .4/1952في ظالل القرآن، ( 5)

 .191م، ص2000ادب القصة في القرآن الكريم، د. عبد الجواد محمد المحص، الدار المصرية، اإلسكندرية، ( 6)

الزمخشري جار هللا )المتوفى: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، ( 7)

 .2/454هـ،  1407 -بيروت، الطبعة: الثالثة  –هـ(، دار الكتاب العربي 538

 م 1997هـ(، مطابع أخبار اليوم، 1418محمد متولي الشعراوي )المتوفى: تفسير الشعراوي، ( 8)

 ،11/6904. 

 .1/25هـ، 1431فهد الوطنية، الرياض، جماليات النظم القرآني، د. عويض بن حمود العضوي، مكتبة الملك ( 9)
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تفسير أبي السعود )إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم(، أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن ( 10)

 .4/265بيروت،  –هـ(، دار إحياء التراث العربي 982مصطفى )المتوفى: 

حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي )المتوفى:  نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، إبراهيم بن عمر بن( 11)

 .10/60هـ(، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، 885

 -هـ(، دار الرشيد، دمشق 1376الجدول في إعراب القرآن الكريم، محمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى: ( 12)

 .6/405هـ،  1418مؤسسة اإليمان، بيروت، الطبعة الرابعة، 

، محمد الطاهر بن «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»والتنوير  التحرير( 13)

م، 1984تونس،  –هـ(، الدار التونسية للنشر 1393محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى: 

12/251. 

 .1/32جماليات النظم القرآني، ( 14)

 .4/265تفسير أبو السعود ( 15)

 نفس المصدر السابق.( 16)

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين محمود بن عبد هللا الحسيني األلوسي ( 17)

 .12/216هـ،  1415بيروت، الطبعة األولى،  –هـ(، دار الكتب العلمية 1270)المتوفى: 

 .12/253التحرير والتنوير ( 18)

 .1/173، 2012ف، احمد مزواغي، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة وهران، أساليب االقناع في سورة يوس( 19)

 .1/37جماليات النظم القرآني، ( 20)

 .63سورة الفرقان: اآلية ( 21)

هـ(، دار الفكر، 395معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى:  (22)

 .2/208م، 1979 -هـ 1399

 .1/42جماليات النظم القرآني، ( 23)

 .5/6مادة قدد ، معجم مقاييس اللغة( 24)

 .4/267تفسير أبو السعود ( 25)

 .12/256التحرير والتنوير ( 26)

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي ( 27)

 .634بيروت، ص –الرسالة هـ(، مؤسسة 1094)المتوفى: 

 .15/215نظم الدرر( 28)

تفسير الطبري )جامع البيان عن تأويل آي القرآن(، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو ( 29)

 -هـ  1422هـ(، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، الطبعة األولى، 310جعفر الطبري )المتوفى: 

 .13/103م،  2001

 .1/45جماليات النظم القرآني، ( 30)

 .4/268تفسير أبو السعود ( 31)

القاهرة،  –هـ(، دار الفكر العربي 1390التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم يونس الخطيب )المتوفى: بعد ( 32)

6/1260. 

األندلسي  البحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين( 33)

 .6/260هـ، 1420بيروت،  -هـ(، دار الفكر 745)المتوفى: 

مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(، أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر ( 34)

 1420 -بيروت، الطبعة الثالثة  –هـ(، دار إحياء التراث العربي 606الدين الرازي خطيب الري )المتوفى: 

 .18/445هـ، 

 .29سورة الشعراء: اآلية ( 35)

 .1/50جماليات النظم القرآني، ( 36)

 .1982في ظالل القرآن، ص( 37)

 .1/53جماليات النظم القرآني، ( 38)

 .1/228أساليب االقناع في سورة يوسف ، ( 39)

 .1/55جماليات النظم القرآني، ( 40)

 .39ــ38م، ص1995أبو حمدة، دار الهدى، الجزائر،  في التذوق الجمالي لسورة يوسف، محمد علي( 41)

 .1/55جماليات النظم القرآني، ( 42)
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 .12/259التحرير والتنوير ( 43)

 .6/264البحر المحيط ( 44)

 2/462الكشاف ( 45)

 .6/266البحر المحيط ( 46)

 6/1266التفسير القرآني للقرآن ( 47)

 .259 /12التحرير والتنوير ( 48)

 10/70نظم الدرر ( 49)

 .13/114تفسير الطبري ( 50)

 .6/266البحر المحيط ( 51)

خصائص التعبير القرآني وسماته البالغية، د. عبد العظيم المطعني، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة األولى، ( 52)

 .1/294م، 1992

 .5سورة يوسف: اآلية ( 53)

 .90سورة االنبياء: اآلية ( 54)

 .6/266البحر المحيط ( 55)

 .261 /12التحرير والتنوير ( 56)

 .6/266البحر المحيط ( 57)

 .250 /12التحرير والتنوير ( 58)

ن بن محمد بهاء الدين بن محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدي، تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(( 59)

 .12/228م،  1990هـ(، الهيئة المصرية العامة للكتاب1354الحسيني )المتوفى:  منال علي خليفة القلموني

الجنى الداني في حروف المعاني، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علي  المرادي المصري ( 60)

م،  1992 -هـ  1413لبنان، الطبعة األولى،  –هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت 749المالكي )المتوفى: 

 .255ص

 .13/115تفسير الطبري ( 61)

 .261 /12التحرير والتنوير ( 62)

 . 4/271تفسير أبي السعود ( 63)

هـ(، 1127أنظر: روح البيان، إسماعيل حقي بن مصطفى اإلستانبولي الحنفي الخلوتي , المولى أبو الفداء )المتوفى: 

 .4/245بيروت،  –دار الفكر 

لريحان في روابي علوم القرآن، الشيخ العالمة محمد األمين بن عبد هللا األرمي العلوي أنظر: تفسير حدائق الروح وا

 .13/386م،  2001 -هـ  1421لبنان، الطبعة األولى،  –الهرري الشافعي، دار طوق النجاة، بيروت 

 .261 /12التحرير والتنوير ( 64)

 .8سورة يوسف: اآلية ( 65)

 .1/71جماليات النظم القرآني، ( 66)

 .18/448تفسير الرازي ( 67)

 .2/472م، 1993بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم، دار ابن الجوزي، الدمام، ( 68)

 .1/71جماليات النظم القرآني، ( 69)

هـ(، دار اإلرشاد للشئون 1403إعراب القرآن وبيانه، محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش )المتوفى:  (70)

بيروت(، الطبعة  -دمشق  -بيروت(، )دار ابن كثير  -دمشق  -)دار اليمامة  سورية، -حمص  -الجامعية 

 .4/488هـ،  1415الرابعة، 

 .6/267البحر المحيط ( 71)

 .12/262التحرير والتنوير  (72)

 . 4/272تفسير أبي السعود ( 73)

 .1/78جماليات النظم القرآني، ( 74)

 .2/464الكشاف ( 75)

 .18/448تفسير الرازي ( 76)

 .12/263التحرير والتنوير  (77)

 .6/270البحر المحيط ( 78)

 .18/450تفسير الرازي ( 79)
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 .12/264التحرير والتنوير  (80)

 .6/272البحر المحيط ( 81)

 . 4/272تفسير أبي السعود ( 82)

 .12/264التحرير والتنوير  (83)

، دار الفكر، هـ(395القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى:  أحمد بن فارس بن زكرياء، معجم مقاييس اللغة (84)

 .4/331م، 1979 -هـ 1399

 -هـ(، دار الرشيد، دمشق 1376الجدول في إعراب القرآن الكريم، محمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى:  (85)

 .12/420هـ،  1418مؤسسة اإليمان، بيروت، الطبعة الرابعة، 

 . 4/273تفسير أبي السعود  (86)

 .12/420الجدول في إعراب القرآن الكريم  (87)

 .3/342 معجم مقاييس اللغة (88)

 .12/255التحرير والتنوير  (89)

 .3/332 معجم مقاييس اللغة (90)

 .12/267التحرير والتنوير  (91)

 

 المصادر والمراجع

  ،م.2000اإلسكندرية، ادب القصة في القرآن الكريم، د. عبد الجواد محمد المحص، الدار المصرية 

  ،م.2012أساليب االقناع في سورة يوسف، احمد مزواغي، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة وهران 

  :هـ(، دار اإلرشاد للشئون 1403إعراب القرآن وبيانه، محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش )المتوفى

بيروت(، الطبعة  -دمشق  -بيروت(، )دار ابن كثير  -دمشق  -سورية، )دار اليمامة  -حمص  -الجامعية 

 هـ.  1415الرابعة، 

 ن يوسف بن حيان أثير الدين األندلسي البحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي ب

 هـ.1420بيروت،  -هـ(، دار الفكر 745)المتوفى: 

  ،م.1993بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم، دار ابن الجوزي، الدمام 

  ،م.2002تاريخ األنبياء، محمد حسين الطبطبائي، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بيروت، الطبعة األولى 

 محمد الطاهر بن «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»ر التحرير والتنوي ،

 هـ. 1984تونس -هـ(، الدار التونسية للنشر 1393محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى: 

 محمد بن محمد بن  تفسير أبي السعود )إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم(، أبو السعود العمادي

 بيروت. –هـ(، دار إحياء التراث العربي 982مصطفى )المتوفى: 

  ،م. 1997تفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، مطابع أخبار اليوم 

  تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، الشيخ العالمة محمد األمين بن عبد هللا األرمي

 م. 2001 -هـ  1421لبنان، الطبعة األولى،  –ار طوق النجاة، بيروت العلوي الهرري الشافعي، د

  تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(، محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين

 م 1990هـ(، الهيئة المصرية العامة للكتاب1354بن منال علي خليفة القلموني الحسيني )المتوفى: 

 ري )جامع البيان عن تأويل آي القرآن(، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو تفسير الطب

 1422هـ(، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، الطبعة األولى، 310جعفر الطبري )المتوفى: 

 م. 2001 -هـ 

   يونس الخطيب )المتوفى: بعد  التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم 6/1260التفسير القرآني للقرآن

 القاهرة. –هـ(، دار الفكر العربي 1390

  :هـ(، دار الرشيد، دمشق 1376الجدول في إعراب القرآن الكريم، محمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى

 هـ. 1418مؤسسة اإليمان، بيروت، الطبعة الرابعة،  -

 هـ.1431ة الملك فهد الوطنية، الرياض، جماليات النظم القرآني، د. عويض بن حمود العضوي، مكتب 

  الجنى الداني في حروف المعاني، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علي  المرادي

 -هـ  1413لبنان، الطبعة األولى،  –هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت 749المصري المالكي )المتوفى: 

 م. 1992
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 لبالغية، د. عبد العظيم المطعني، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة األولى، خصائص التعبير القرآني وسماته ا

 م.1992

  :روح البيان، إسماعيل حقي بن مصطفى اإلستانبولي الحنفي الخلوتي , المولى أبو الفداء )المتوفى

 بيروت.  –هـ(، دار الفكر 1127

  محمود بن عبد هللا الحسيني األلوسي روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين

 هـ. 1415بيروت، الطبعة األولى،  –هـ(، دار الكتب العلمية 1270)المتوفى: 

  ،م.1971سيكولوجية القصة في القرآن، التهامي نقرة، الشركة التونسية للتوزيع 

  ،م1995في التذوق الجمالي لسورة يوسف، محمد علي أبو حمدة، دار الهدى، الجزائر 

 هـ.1408الل القرآن، سيد قطب إبراهيم، دار الشروق ـ بيروت، فى ظ 

  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار هللا

 ه.1407 –بيروت، الطبعة الثالثة  –هـ(، دار الكتاب العربي 538)المتوفى: 

 بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء  الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أيوب

 بيروت. –هـ(، مؤسسة الرسالة 1094الحنفي )المتوفى: 

  :هـ(، دار 395معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى

 م.1979 -هـ 1399الفكر، 

 بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب  مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(، أبو عبد هللا محمد

 -بيروت، الطبعة الثالثة  –هـ(، دار إحياء التراث العربي 606بفخر الدين الرازي خطيب الري )المتوفى: 

 .هـ 1420

  نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي

 هـ(، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة.885)المتوفى: 


