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 الفصل الرابع
  عرض البيانات وتحليلها

  األولالمبحث 
  أنواع الكناية في سورة يوسف

   
ومائة آية وسورة مكية. واختلف هذه  ةعشر  ىتتكون سورة يوسف من احد

سورة مع اآلخر الن ملا تذكر قصة النيب يف الواحدة السورة. ويف تفسري املنري "وقد 
تكررت قصة كل نيب يف أكثر من سورة يف القرآن، بأسلوب خمتلف، وملقاصد وأهداف 

   ٥١بقصد العظة واالعتبار، إال قصة يوسف عليه السالم".متنوعة، 

ويتضمن فيها من عناصر البالغة منها يتضمن عن الكناية. والكناية يف اللغة هي 
ترك التصريح أى التعبري املباشر غري اخلفى، أو أن تتكلم بشيئ ونريد غريه، ويف 

وبعض العلماء البالغيون  ٥٢االصطالح ذات معنيني إرادة املعىن احلقيقي واملعىن الالزم.
  الكناية بإعتبار املكىن عنه صفة وقد يكون موصوفا وقد يكون نسبة.

وهذا الباب تقدم الباحثة أن حبثت عن اآليات اليت يتصمن فيها الكنايات 
  وأنواعها:

  كناية عن صفة  . أ

ا صفة. ووجدت الباحثة كناية  والكناية عن صفة هو الكناية اليت يطلب 
 سورة يوسف كثريا. وهذا شروح:عن الصفة يف 

                                                        
ه). ١٤١١-م١٩٩١. ج احلادي عشر. (بريوت: دار الفكر املعاصر. التفسري املنري: يف العقيدة والشريعة واملنهجوهبة الزحيلي.  ٥١

  ١٨٩ص 
  .٨٩، جمهول السنة. ص البالغة العربية دراسات ونصوصأمحد يوسف علي و إبراهيم عبد العزيز زيد،  ٥٢
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           . وقوله تعاىل: ١

             : ٨(يوسف( 

وهذا اللفظ تدل على كناية عن الصفة ألن املراد بلفظ "أحب" هو 
احلسد الذي يذكر عن احلال أبيه اىل أوالده أو حيب يوسف شديدا من اآلخر. 

  وهذا اللفظ يدل على كناية عن الغرية أو احلسد. 
  

          . وقول تعاىل: ٢

                   : ١٠(يوسف(  

وهذا اللفظ يتضمن على كناية عن الكيد واالساعة إخوته اىل يوسف. 
  واللفظ تدل على كناية عن الصفة ألن ذلك اللفظ املراد االساعة أو املؤامرة .

   
         . وقال اهللا تعاىل:٣

       : ٢٠(يوسف(  

واللفظ "     يدل على كناية عن الصفة ألنه املراد ذلك "
ِخيٌص". ولذلك هذا اللفظ يتضمن على كناية عن الرخيص.    اللفظ هو "الرَ

  

          قال اهللا تعاىل: .٤

          : ٢٩(يوسف(  
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" املراد لفظ واللفظ هنا كناية عن الصفة ألن   . " " هو "سرّ
" يدل على الصفة.   واللفظ "سرّ

  
        . قوله تعاىل: ٥

                  

                          

           : ٣١(يوسف(  

وتسمى هذا اللفظ كناية عن الصفة واملراد "      هو كناية "
  عن "مكر" أو اجلزاء زليخا باملكر إليهن (مكيدة). 

  

           . قوله تعاىل:٦

                     

       : ٣٢(يوسف(  

لفظ هنا "ألن  يف هذه اآلية الكناية عن الصفة وجدت الباحثة  

 "كناية عن "عذر" .   يدل على  
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          . وقال اهللا تعاىل:٧

         

                    : يوسف)
٤٣(  

از " واملراد من هذا اللفظ يدل على  معىن ا     

                   واملراد هذه "
  اخلصبة واجلذب ، واللفظ الذى يذكر على الكناية عن صفة.اآلية هي 

   

         ىل: ا. وقال اهللا تع٨

    : ٤٤(يوسف(  

از ويدل على لفظ  "وهذه اآلية تتضمن مبعىن ا      " ،
واملراد اللفظ هنا كناية عن اهلوان . واللفظ يدل على كناية عن الصفة ألن املراد 

  واهلوان يدل على صفة غري موصوف . اهلوان هو سلك الناس للملكه

   

            :  ىلاوقال اهللا تع. ٩

        : ٩٢(يوسف(  
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 "هو كناية عن الصفة ألن املراد بلفظ وأما هذا اللفظ ف    "  هو
از كناية عن مساحة وعفو والصفح مساحة وعفو ولفظ ". وهو مبعىن ا

  .من الصفة  كنايةوالصفح" هو يدل على  

  

         وقال اهللا تعاىل: . ١٠

                     

         : ٤١(يوسف(  

مقصودا لذاته، لكن املعىن اآلخر. واملقصود هو الزم ليس  واملراد هنا
ا كناية عن احلر . واللفظ احلر يدل على كناية عن الصفة.    هذا املعىن وهو أ

  

جدت أنواع الكناية يف سورة يوسف هي كناية عن بعد ان حبثت الباحثة و 
،  32،  31،  29،  20،  10،  8وعدده عشر آيات وهي تقع يف آية ، الصفة 

ا صفة. واملراد كناية عن صفة هي  41،  92،  44،  43   الكناية اليت يطلب 
  : ٩٢كما يف آية 

             

    : ٩٢(يوسف(  

 "هو كناية عن الصفة ألن املراد بلفظ وأما هذا اللفظ ف    "  هو
مساحة وعفو والصفح" هو يدل على  ولفظ "كناية عن مساحة وعفو والصفح . 

   .من الصفة  كناية
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 كناية عن الموصوف  . ب

ا غري صفة وال نسبة بل  والكناية عن املوصوف هو الكناية اليت يطلب 
نفس املوصوف أو هي ما كان املعىن عنه موصوفا. ووجدت الباحثة كناية عن 

 ، كما يلي: انيةسورة يوسف وعدد ثاملوصوف يف 

         . وقوله تعاىل: ١

                  

            : ٢٣ (يوسف( 

وذلك اللفظ يدل على كناية عن زليخا وهي حتب يوسف ُحبا شديدا 
حىت هي تريد ان تدعى اىل شيئ القبيح الزًىن وقالت "هيت لك". وهذا اللفظ 

  يدل على كناية عن املوصوف ألن فاعل هي زليخا اىل يوسف. 

 

           تعاىل: اهللا وقال. ٢

                  

  )٥٩:(يوسف

" يدل على كناية عن "بنيامني"     وذلك اللفظ " 
  ويدل على كناية عن املوصوف ليس الصفة. وهذا التعبري هو االستعار.
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جدت أنواع الكناية يف سورة يوسف هي كناية عن بعد ان حبثت الباحثة و 
. واملراد كناية عن  23و  59، وعدده الثاين آيات فقط وهي تقع يف آية  املوصوف

ا موصوف هي    : 59موصوف كما يف آية الكناية اليت يطلب 

          

                       

    : ٢٣(يوسف(  

اىل  يوسف تريد ان تدعى مقصودا لذاته وهو أن هذه املرأة فهذا التعبري ليس
ا   شيئ القبيح الزًىن  كناية عن زليخا . والكناية ، واملقصود وهو الزم هذا املعىن وهو أ

ا موصوف كما لفظ أو آية يدل على كناية موصوف .   عن موصوف هنا يطلب 
  

  

 كناية عن النسبة .ج

كناية عن النسبة هي الشرف إىل آل طلحة كلّ أولئك يبز لك املعاىن يف 
إثبات أمر ألمراء ونفيه عنه أو هي ما كان صورة تشاهدها وترتاح نفسك إليها. أى 

ا نسبة. ووجدت الباحثة كناية عن النسبة يف سورة يوسف ، كما يلي :  املطلوب 

          . وقال اهللا تعاىل:١

            : ٨٥(يوسف(  

" يدل على كناية عن "هالك" وهو من أنواع الكناية " ولفظ
  عن النسبة .
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: تعاىل اهللا وقال. ٢                    

                    

          

               : ٣١(يوسف(  

هو اللفظ " ىخر أوهذه اآلية هلا كناية         هو كناية عن "

، ألن اللفظ " وصوفامل       ."وهذه اآلية  " هو كناية عن "جرح
  . يوضح جرحن أيديهن بالسكاكني ومل يشعرهناليت يدل لفظ   مبعىن حقيقي

  

وجدت أنواع الكناية يف سورة يوسف هي كناية بعد ان حبثت الباحثة 
. واملراد   ٨٥و  ٣١آيات فقط وهي تقع يف آية  ة، وعدده الثاني نسبةعن 

ا كناية عن موصوف هي  وليس صفة موصوف قول غري الكناية اليت يطلب 
  .أيضا
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  الفصل الرابع
  عرض البيانات وتحليلها

  المبحث الثاني
  أغراض الكناية في سورة يوسف

  
  لإليضاح  . أ

           . قوله تعاىل: ١

             : ٨(يوسف ( 

وجوب عناية الوالدين مبداراة األوالد وتربيتهم  يف العربة ويف اآلية
على احملبة واتقاع وقوع التحاسد والتباغض واجتناب تفضيل بعضهم على 

  بعض مبا يعده املفضول إهانة له وحماباة ألخيه باهلوى.

فيه املخايل ، وكان روي أن يوسف كان أحب إىل أبيه ، ملا يري 
إخوته حيسدونه ، فلما رأى الرؤيا ضاعف له احملبة ، حبيث مل يصرب عنه ، 

   ٥٣فتبالغ حسدهم حىت محلهم على التعرض له .

ض الكناية يف هذه اآلية هي لإليضاح يعترب بأن الغرية أو وغر 
  . من غريهنيأحب إىل يوسف وبنيام ألن أبااحلسد إخوة اىل يوسف 

  

                                                        
ه). ١٤١١-م١٩٩١. ج احلادي عشر. (بريوت: دار الفكر املعاصر. التفسري املنري: يف العقيدة والشريعة واملنهجوهبة الزحيلي.  ٥٣

  ٢١٢ص 
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          . قوله تعاىل: ٢

                 ١٠ :سف(يو(  

تدبري مؤامرة لقتله أو إلقائه يف بادية بعيدة عن  نع هذه اآلية تعّرب 
الناس يهلك ، أو يأخذه بعض التجار املسافرين ويتملكونه ؛ ألن خرب املنام 

رد الغرية الشديد ة من عاطفة أبيهم حنو بلغهم ، فتآمروا على كيده، أو 
  ٥٤.يوسف وأخيه

بري ععلى ت عن حمنة يوسف لإليضاح ض الكناية يف هذه اآلية هيوغر 
  مؤامرة لقتله أو إلقائه.

  

  ) ،٢٩غرض الكناية اآلخر لإليضاح هو اآلية (يوسف: . و ٣

         وقال اهللا تعاىل : 

             

أعرض عن ملا قال زوجها ( العزيز ) إىل يوسف: وهذه اآلية تعترب 
ذكر هذا الكيد الذى حصل والتتحدث به ، كى ال ينتشر أمره بني الناس وال 
ديدها وكيدها لك أو والتذكره واكتمه لئال يشيع اخلرب بني  ختف من 

  ٥٥الناس.

                                                        
ه). ١٤١١-م١٩٩١. ج احلادي عشر. (بريوت: دار الفكر املعاصر. التفسري املنري: يف العقيدة والشريعة واملنهجوهبة الزحيلي.  ٥٤

  .٢١٥ص 
  .٢٤١ص ه). ١٤١١-م١٩٩١. (بريوت: دار الفكر املعاصر. .......التفسري املنريوهبة الزحيلي.  ٥٥
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و لفظ ينال حمنة آخر غرضه هو لإليضاح حال يوسف عندما و 
ديدها أعرض يوضح أي مبعىن كى ال ينتشر أمره بني الناس وال ختف م ن 

   . وكيدها له

  

  . وقال اهللا تعاىل : ٤                        

       : ٩٢(يوسف(  

 توضح عن لفظ (وهذه اآلية        (  ا يف مثالً رائعً
السماحة والعفو والصفح ، فهو عفو اللوم فيه وال تعيري ، وهو صفح يف 

على العقاب ، وهو تنازل عن أي حق دون أي حقد أو كراهية حال املقدرة 
، وأضيف إليه الدعاء باملغفرة على الذنب والسرت ، والرمحة فب عامل اآلخرة 

فضل يف ن وحي ، فكان مرد البني يدي أرحم الرامحني. وهو اليكون إال ع
  ٥٦النهاية إىل اهللا تعاىل .

غرض الكناية يف هذه اآلية هي لإليضاح التعبري يوسف إىل إخوته و 
)         ( .ويدل هلا على عفو وصفح  

  

           قوله تعاىل:. ٥ 

                      

       : ٣٢(يوسف(  
                                                        

  .٣١٥ص ه). ١٤١١-م١٩٩١. (بريوت: دار الفكر املعاصر. .......التفسري املنريوهبة الزحيلي.  ٥٦
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أي فهو ذلك العبد الكنعاين الذي ملتنين يف حبه واالفتتان به قبل 
  ٥٧.واملراد بيان عذرهاتصوره حق التصور ، ولو تصورتنه مبا عايننت لعذرتنين ، 

غرض الكناية يف هذه اآلية هي لإليضاح حال اليت وقعت زليخا إىل و 
  مكر أو وهن إليها . 

  

           . وقوله تعاىل:٦

                       

    : ٤١(يوسف(  

وقد روى أن يوسف قال له يف تعبري رؤياه : ما أحسن ما رأيت ، أما 
فهي امللك وحسنها حسن حالك عنده ، وأما األغصان الثالثة أيام السكرمة 

  ٥٨متضي يف السجن مث خترج وتعود إىل عملك . 

لإليضاح أي فيسقي سيده ومالك غرض الكناية يف هذه اآلية هي و 
  رقبته وهذه اآلية تتضمن على كناية عن حر.

  

 وقوله تعاىل : . ٧                        

                       

                                                        
  .٢٥٢ص ه). ١٤١١-م١٩٩١املعاصر. . (بريوت: دار الفكر .......التفسري املنريوهبة الزحيلي.  ٥٧
  .٢٧٠ص ه). ١٤١١-م١٩٩١. (بريوت: دار الفكر املعاصر. .......التفسري املنريوهبة الزحيلي.  ٥٨
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  وذلك اللفظ " غرض الكناية يف هذه اآلية هي لإليضاح و 

     .يدل على كناية عن "بنيامني". وهذا التعبري هو االستعار "  

          وقال اهللا تعاىل:. ٨

         

                    

  )٤٣: (يوسف

الرؤيا ملك هو تأويل يوسف عليه السالم البقرات السمان أى 
  ٥٩جمدبة.والسنبالت اخلضر بسنني خمصبة ، والعجاف واليابسات بسنني 

غرض الكناية يف هذه اآلية هي لإليضاح اخلصبة يف املزروعة األرض و 
مصر. وهذه اآلية تتضمن على كناية عن اخلصبة أو جمدبة باإلشارة الرؤيا 

 ملك هو                    

       .  

  

 لتحسين المعنى  . ب

        . وقوله تعاىل : ١

                   

                                                        
  .٢٧٧ص ه). ١٤١١-م١٩٩١. (بريوت: دار الفكر املعاصر. .......التفسري املنريوهبة الزحيلي.  ٥٩
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                :٣١(يوسف(  

ا ، أرسلت إليهن ، أي دعتهن  ً أي ملا بلغها ما تقوله النساء عنها غيابي
اى منزهلا للضيافة ، وأعدت هلن ما يتكئن عليه من الكراسي والوسائد 

من  والطعام الذي يقطع بالسكاكني من أترج وحنوه ، وأعطت كل واحدة
ا لقطع اللحم والفاكهة. وحنوها ، وذلك مكيدة منها ، ومقابلة  النساء سكينً

ا ن كما مكرن    .هلن يف احتياهلن على رؤيته ، فمكرت 

وهذه اآلية تتضمن غرض الكناية لتحسني املعىن . والغرض عنه هو 
  اجلزاء باملكر الذي قام به النساء .

والغرض الثاين يف لفظ "        ويوضح جرحن أيديهن "
  بالسكاكني ومل يشعرهن .

كما قال وهبة يف بتسري املنري أى فجرحنا مبا يف أيديهن من 
السكاكني ، لفرط دشتهن وخروج حركات اجلوارح عن منهاج االختيار ، 
ِمن ملا ناهلن من أذى ، واستعمال القطع  حىت مل يشعرون مبا عملن ، وال أل

يف كالمهم فيقولون كنت أقطع اللحم فقطعت يدى ،  مبعىن اجلرح كثري
ا فجرحت يدى حىت كدت أقطعها .   يريدون فأخطأ

  

         . وقوله تعاىل : ٢
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، لطول مرضاك . وأي  واملراد اللفظ هنا مريضا مشرفا على اهلالك
عندما شاهد أوالد يعقوب ما حدث ألبيهم ، رقوله ، وقالوا له على سبيل 
الرفق به والشفقة عليه : واهللا التزال تذكر يوسف ، حىت تصري مريضا ضعيف 

حلال ، خشينا عليك اهلالك القوة ، أو متوت ، أي إن استمر بك هذا ا
  .والتلف

ولكن الذكر مباشرة لكن استعمال  غرض من هذا التعبري هو التوبيحو 
  الكناية والغرضه لتحسني املعىن .

  

         وقال اهللا تعاىل:. ٣

       : ٢٠(يوسف(  

غرض من هذا التعبري هو التوبيح ولكن الذكر مباشرة لكن استعمال و 
  . والغرضه لتحسني املعىن الكناية

واملراد بالبخس هنا قول احلرام أو الظلم ؛ ألنه بيع حر ، واألصح أن 
  . املراد به الناقص عن مثن أو الرخيص

  

 للعار  . ج

         تعاىل :  وقوله. ١

                 

              :٢٣(يوسف(    
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غرض الكناية يف هذه اآلية هي للعار هي حتب يوسف ُحبا شديدا و 
حىت هي تريد ان تدعى اىل شيئ القبيح الزًىن وقالت "هيت لك". وأحبته 

ا شديًدا جلماله وحسنه ً ا، فطلب الشهوة  حب ائه. إن زوج املرأة كان عاجزً و
  منها.

  

            تعاىل :  وقوله. ٢
  )٤٤(يوسف: 

غرض الكناية يف هذه اآلية هي للعار هوان الرؤيا ملك الن عند و 
األحالم) أي األحالم املختلطة من خواطر وأخيلة الناس هذه الرؤيا (أضغاث 

يتصورها الدماغ يف النوم فال تومئ إىل معىن معّني مقصود ، وما حنن بأوىل 
علم بتأويل مثل هذه األحالم املضطربة ، بل حنن نعلم غريها من األحالم 

  املفهومة املعقولة .

كثريا. واملراد كناية يف سورة جتد  حبثت الباحثة الكناية يف سورة يوسف بعد ان 
از ومعىن احلقيقى كما ذكرت الباحثة قبله عن الكناية الكناية مبعىن يوسف هو  معىن ا

از فقط ومعىن  ت غريهاالكناية مبعىن تكلمت بشيئ واردمبعىن  لكن ليس معىن ا
  رابعة عشرة.احلقيقى. ووجدت الباحثة كناية يف سورة يوسف كثريا وهلا عدد 

تكتب الباحثة كناية يف سورة يوسف ؛  م كناية يف سورة يوسف ، قّس احثة توالب
،  31،  29،  20،  10،  8كناية عن الصفة ، وعدده عشر آيات وهي تقع يف آية 

. وكناية عن موصوف ، وعدده الثاين آيات فقط وهي  41،  92،  44،  43،  32
 ٣١يات فقط وهي تقع يف آية وعدده الثاين آ. وكناية عن نسبة  ٨٥و  ٣١تقع يف آية 

ا . واملراد كناية عن موصوف هي  ٨٥و  قول غري موصوف وليس الكناية اليت يطلب 
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صفة أيضا . ولذلك الباحثة تستخلص بأن أنواع الكناية يف سورة يوسف كثريا من كناية 
  عن صفة.

واألغراض الكناية يف سورة يوسف إىل ثالثة أنواع كما يلي ؛ لإليضاح 
ولتحسني املعىن وللعار . ولإليضاح وعدده مثانية آيات . ولتحسني املعىن وهلا عدد ثالثة 

  آيات . وللعار هلا عدد ثانية آيات فقط . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  




