
 

 ثالثلالباب ا

 تقديم البيانات وتحليلها

 يوسفنبذة عن سورة  - أ

سورة يوسف مكية، وهي مئة وإحدى عشرة آية، والف و تسعمئة وستة 

 1وتسعون كلمة، زسبعة أالف ومئة وستة وسبعون حرفا.

سورة يوسف إحدى السور املكية اليت تناولت قصص األنبياء، وقد أفردت احلديث 

عن قصة نيب اهلل " يوسف بن يعقوب " وما القه عليه السالم من انواع البالء، ومن 

ضروب احملن والسدائد، من إخواته ومن آخرين، يف بيت عزيز مصر، ويف احلسن، 

الضيق، واملقصود هبا تسلية النيب صلى اهلل ويف تآمر النسوة، حىت جنّاه اهلل من ذلك 

 عليه ةسلم مبا مر عليه من الكرب والشدة، وما القاه من أذى القريب والبعيد. 

والسورة املكرمي أيلوب فذ فريد، يف ألفاظها، وتعبريها، وأدائها. ويف قصصها املمتع 

يف  –يرقتها وسالمتها  –اللطيف، تسري مع النفس سريان الدم يف العروق، و جترى 
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يف  –القلب جريان الروح يف اجلسد، وهي وإن كانت من السور املكية، اليت حتمل 

، إال أهنا اختلفت عنها يف هذا املدان، فجاءت طابع اإلنذار والتهديد –الغالب 

طرية ونديّة، يف أسلوب ممتع لطيف، سلس رقيق، حيمل جو األنس والرمحة، والرأفة 

واحلنان، وهلذا قال خالد بن مععدان : "سورة يوسف و مرمي مما يتفّكه هبما أهل 

 إليها". اجلنة يف اجلنة"، وقال عطاء : "ال يسمع سورة يوسف حمزون إال اسرتاح

 الالم في سورة يوسفاآليات التي تتضّمن حرف  -ب

ا ٱۡلُقۡرءحانح ِإَون  -1 َٰذح ۡكح هح ٓ إَِلح ۡينحا وۡحح
ح
ٓ أ ا ِص بِمح صح نح ٱۡلقح ۡحسح

ح
لحۡيكح أ ُۡن نحُقصُّ عح َنح

ۡبلِهِۦ  حمِ ُكنتح ِمن قح َِٰفلنِيح ل  ٣نح ٱۡلغح

 إِۡذ قحالح يُوُسُف  -2
ح
دح ِل حح

ح
يُۡت أ

ح
بحِت إِِّنِ رحأ

ح
أ َٰٓ ب   بِيهِ يح ۡوكح ح كح رح عحَشح مح ۡمسح وحٱۡلقح ا وحٱلشَّ

ۡيُتُهۡم 
ح
َِٰجِدينح  ِل رحأ  ٤سح

3-  ْ يحِكيُدوا تِكح فح َٰٓ إِۡخوح ح َّ َلح تحۡقُصۡص رُۡءيحاكح لَعح َُٰبَنح حكح قحالح يح َٰنح  ل ۡيطح ۡيًداۖ إِنَّ ٱلشَّ كح

ُدِو  لِۡلِ  َِٰن عح بنِي   نسح  ٥ مُّ

تِهِۦٓ لَّقح  -4 نح ِِف يُوُسفح ِإَوۡخوح َٰت  ۡد َكح آئِلنِيح ِلِل ءحايح  ٧سَّ

ُوإِۡذ قحالُواْ  -5 بحانحا َلح
ح
ُۡن ُعۡصبحٌة إِنَّ أ َنح بِينحا ِمنَّا وح

ح
َٰٓ أ بُّ إِلح حح

ح
ُخوهُ أ

ح
أ َٰل   لحِف ُسُف وح

لح  ضح

بنٍِي   ٨مُّ



ۡرض   -6
ح
وِ ٱۡطرحُحوُه أ

ح
ْ يُوُسفح أ ُۡل ٱۡقُتلُوا ْ ِمۢن  لحُكمۡ ا َيح تحُكونُوا بِيُكۡم وح

ح
وحۡجُه أ

َٰلِِحنيح بحۡعِدهِۦ قحۡوم    ٩ا صح

َٰ يُوُسفح ِإَونَّا  -7 ح َ۬منَّا لَعح
ۡ
حكح َلح تحأ ال بحانحا مح

ح
أ َٰٓ ُ قحالُواْ يح َٰ ۥ لح  ١١ِصُحونح لحنح

نحا غحد   -8 عح رِۡسۡلُه مح
ح
يحۡلعحۡب ِإَونَّا أ ُ ا يحۡرتحۡع وح َٰ ۥ لح  ١٢فُِظونح لححح

حۡحزُ  -9 ۡنُه قحالح إِِّنِ َلح نُتۡم عح
ح
أ ُكلحُه ٱِلِئُۡب وح

ۡ
ن يحأ

ح
اُف أ خح

ح
أ ْ بِهِۦ وح ُبوا ن تحۡذهح

ح
نَُِنٓ أ

َٰفِلُونح   ١٣غح

ُۡن ُعۡصبحٌة إِنَّآ إِذ  لحئِ قحالُواْ  -11 َنح لحُه ٱِلِئُۡب وح كح
ح
َٰ ا ۡن أ ونح لَّخح  ١٤ِِسُ

َٰبحِت ٱۡۡلُِبِ   -11 يح وُه ِِف غح
لُ ۡعح ن َيح

ح
ۡۡجحُعٓواْ أ

ح
أ ُبواْ بِهِۦ وح ا ذحهح ۡهِ  فحلحمَّ ۡينحآ إَِلح وۡحح

ح
أ ُنح وح ِبِئحنَُّهم َلح

حۡشُعُرونح  ا وحُهۡم َلح ي َٰذح ۡمرِهِۡم هح
ح
 ١٥بِأ

لحُه ٱِلِئُۡبۖ  -12 كح
ح
َٰعِنحا فحأ تح ۡكنحا يُوُسفح ِعندح مح تحرح حۡستحبُِق وح ۡبنحا ن ٓ إِنَّا ذحهح بحانحا

ح
أ َٰٓ ْ يح قحالُوا

نتح بُِمۡؤِمن  
ح
آ أ َِٰدقنِيح  وحمح حۡو ُكنَّا صح ل حا وح  ١٧َّلَّ

م   -13 َٰ قحِميِصهِۦ بِدح
ح آُءو لَعح ِذب    وحجح

ۡمر   كح
ح
نُفُسُكۡم أ

ح
لحۡت لحُكۡم أ وَّ ۖا قحالح بحۡل سح

ۡب   ۖ  فحصح ِيل  ا تحِصُفونح  ۡجح َٰ مح ح اُن لَعح ُ ٱلُۡمۡستحعح  ١٨وحٱَّللَّ



َُٰه ِمن ِمِۡۡصح  -14 ى ح ِي ٱۡشَتح ۡكرِ ِل وحقحالح ٱلَّ
ح
تِهِۦٓ أ

ح
أ ۡو ۡمرح

ح
نحآ أ عح ن يحنفح

ح
َٰٓ أ َُٰه عحَسح ى ۡثوح ِِم مح

لح   هُۥ وح نَّا نحتَِّخذح كَّ َٰلِكح مح ذح كح ۡرِض وح َِلُ ا  وح
ح
وِيِل َِّلُ وُسفح ِِف ٱۡل

ۡ
ُهۥ ِمن تحأ ِلِمح عح

ۡعلحُمونح  ح ٱَّلَّاِس َلح يح ۡكَثح
ح
َِٰكنَّ أ لح ۡمرِهِۦوح

ح
َٰٓ أ ح لٌِب لَعح ُ َغح ادِيِث  وحٱَّللَّ حح

ح
 ٢١ٱۡل

دحتُۡه  -15 َٰوح رح ۡيتح وح قحالحۡت هح َٰبح وح بۡوح
ح
ِت ٱۡل لَّقح ن نَّۡفِسهِۦ وحغح ا عح حكح  ٱلَِِّت ُهوح ِِف بحۡيتِهح  ل

َٰلُِمونح  ۖ إِنَُّهۥ َلح ُيۡفلُِح ٱلظَّ ۡثوحايح نح مح ۡحسح
ح
ٓ أ ِّبِ ِۖ إِنَُّهۥ رح  ٱَّللَّ

اذح عح  ٢٣قحالح مح

َٰنح لحقح وح  -16 ن رَّءحا بُۡرهح
ح
ٓ أ حۡوَلح ا ل مَّ بِهح ۡت بِهۦِۖ وحهح مَّ َٰلِكح  ۡد هح ذح ِبِهِۦ  كح ۡنُه َِّلح رح ۡۡصِفح عح

آءح  إِنَُّهۥ ِمۡن ِعبحادِنحا ٱلُۡمۡخلحِصنيح  ۡحشح وٓءح وحٱۡلفح  ٢٤ٱلسُّ

ا  وحٱۡستحۡغفِرِي  -17
َٰذح ۡن هح ۡعرِۡض عح

ح
 ٢٩نيح   ِۢنبِِكِۖ إِنَِّك ُكنِت ِمنح ٱۡۡلحاِط ِلح يُوُسُف أ

زِي ۞وحقحالح نِۡسوحة   -18 ُت ٱۡلعح
ح
أ ِدينحِة ٱۡمرح ا ِِف ٱلۡمح هح فح غح ن نَّۡفِسهۦِۖ قحۡد شح ا عح َٰهح تحى َٰوُِد فح زِ تُرح

َٰ ُحبًّاۖ إِنَّا  ى ح َٰل  لحَنح
لح ا ِِف ضح بنِي   هح  ٣٠ مُّ

ۡت  -19 ۡعتحدح
ح
أ ِۡهنَّ وح لحۡت إَِلح رۡسح

ح
ۡكرِهِنَّ أ ۡت بِمح ِمعح ا سح حُهنَّ فحلحمَّ ا وحءحاتحۡت ُُكَّ     ُمتَّكح  ل

ة   َِٰحدح قحالحِت ٱۡخُرجۡ ِمِۡنُهنَّ ِسِكِين   وح ۡعنح  ا وح طَّ نحُهۥ وحقح ۡ ۡكبح
ح
ۥٓ أ ۡينحُه

ح
ا رحأ ۖ فحلحمَّ لحۡيِهنَّ عح

َٰشح  ُهنَّ وحقُۡلنح حح يِۡديح
ح
ِ أ لحك   َّلِلَّ آ إَِلَّ مح َٰذح ا إِۡن هح ً حَشح ا ب َٰذح اهح رِيم   مح

 ٣١كح

ِي  -21 َٰلُِكنَّ ٱلَّ ۖ لحقح ُتنََِّن فِيهِِۖ وح لُمۡ قحالحۡت فحذح مح ن نَّۡفِسهِۦ فحٱۡستحۡعصح دتُُّهۥ عح َٰوح ۡد رح

آ ءحاُمُرهُۥ لحئِ وح  ۡل مح ۡفعح َّ وح لحيُسۡ ن لَّۡم يح َنح ح جح َٰغِرِينح ُكون  َلح  ٣٢ا ِمِنح ٱلصَّ



ابح  -21 ُ فحٱۡستحجح لِيُم لح ِميُع ٱۡلعح ُهنَّ  إِنَُّهۥ ُهوح ٱلسَّ ۡيدح ۡنُه كح حفح عح بُُّهۥ فحۡصح  ٣٤ۥ رح

ح  -22 ا ل َِٰت هُ ُثمَّ بحدح ُواْ ٱٓأۡليح
ح
أ ا رح َٰ ِحني  ُجُننَُّهۥ لحيحسۡ م ِمِۢن بحۡعِد مح ِتَّ  ٣٥ حح

نح  -23 ا َكح يحۡعُقوبح  مح َٰقح وح َٰهِيمح ِإَوۡسحح بحۡعُت ِملَّةح ءحابحآءِٓي إِبۡرح ح وحٱتَّ ِ  آ َّلح َُّۡشِكح بِٱَّللَّ ن ن
ح
أ

ء    ۡ ح ٱَّلَّاِس َلح  ِمن َشح ۡكَثح
ح
َِٰكنَّ أ لح ح ٱَّلَّاِس وح لحۡينحا وحلَعح ِ عح َٰلِكح ِمن فحۡضِل ٱَّللَّ ذح

حۡشُكُرونح   ٣٨ي

ِ وحقحالح  -24 نَّهۥ نحاج  لِّلَّ
ح
نَّ أ َُٰن ذِۡكرح  ي نح ۡيطح َُٰه ٱلشَّ ى نسح

ح
ِبِكح فحأ ا ٱۡذُكۡرِِن ِعندح رح ِمِۡنُهمح

ۡجِن بِۡضعح ِسننِيح  ِبِهِۦ فحلحبِثح ِِف ٱلِسِ  ٤٢رح

َٰت   -25 رح ۡبعح بحقح ىَٰ سح رح
ح
ٓ أ لُِك إِِّنِ ان   وحقحالح ٱلۡمح اف   ِسمح ۡبٌع ِعجح ُكلُُهنَّ سح

ۡ
ۡبعح  يحأ وحسح

ٍَٰت ُخۡض   ِۖ  ُسۢنُبلح َٰت  رح يحابِسح خح
ُ
أ َٰيح إِن ُكنُتۡم  وح ۡفُتوِِن ِِف رُۡءيح

ح
 أ
ُ َلح ا ٱلۡمح هح يُّ

ح
أ َٰٓ يح

ونح لِلرُّ   ٤٣ۡءيحا تحۡعُبُ

ۡبع   -26 َٰلِكح سح ِِت ِمۢن بحۡعِد ذح
ۡ
اد   ُثمَّ يحأ ۡمُتۡم  ِشدح ا قحدَّ ُكۡلنح مح

ۡ
حُهنَّ يحأ ا إَِلَّ قحلِيل   ل  ِمِمَّ

 ٤٨ُُتِۡصُنونح 

ۡطُبُكنَّ إِذۡ  -27 ا خح لِۡمنحا  قحالح مح ا عح ِ مح َٰشح َّلِلَّ ن نَّۡفِسهِۦ  قُۡلنح حح َٰوحدتُّنَّ يُوُسفح عح رح

لحۡيهِ ِمن ُسوٓء    ن  عح دتُُّهۥ عح َٰوح نحا۠ رح
ح
صح ٱۡۡلحقُّ أ ۡصحح زِيزِ ٱۡلَٰٔـنح حح ُت ٱۡلعح

ح
أ قحالحِت ٱۡمرح

حِمنح نَّۡفِسهِۦ ِإَونَُّهۥ  َِٰدقنِيح  ل  ٥١ٱلصَّ



َٰلِكح  -28 خُ َِلح ذح
ح
حۡم أ ِّنِ ل

ح
ۡيدح ٱۡۡلحآئِننِيح ۡعلحمح أ ۡهِدي كح ح َلح يح نَّ ٱَّللَّ

ح
أ ۡيِب وح  ٥٢ۡنُه بِٱۡلغح

ۡستحۡخلِۡصُه  -29
ح
لُِك ٱۡئُتوِِن بِهِۦٓ أ ُهۥ قحالح إِنَّكح ٱَۡلحۡومح َِّلح وحقحالح ٱلۡمح َّمح ا َكح  ۡفَِسِۖ فحلحمَّ

ح  ِمني  لح
ح
ِكنٌي أ  ٥٤ ۡينحا مح

نَّا  -31 كَّ َٰلِكح مح ذح كح ۡرِض يحتحبح َِلُ وح
ح
آُء  نُِصيُب بِرحۡۡححتِنحا وُسفح ِِف ٱۡل حشح ۡيُث ي ا حح  ِمۡنهح

ُ
أ وَّ

ۡجرح ٱلُۡمۡحِسننِيح 
ح
َلح نُِضيُع أ آُءۖ وح َّشح ن ن  ٥٦مح

ۡي   -31 ةِ خح ۡجُر ٱٓأۡلِخرح
ح لح ِ وح تَُّقونح ِلِّلَّ نُواْ يح ناح ُنواْ وح  ٥٧ينح ءحامح

ُهۡم وحُهۡم  -32 رحفح عح لحۡيهِ فح لُواْ عح خح آءح إِۡخوحةُ يُوُسفح فحدح ُ وحجح  ٥٨ۥ ُمنِكُرونح لح

خ   -33
ح
ازِهِۡم قحالح ٱۡئُتوِِن بِأ زحُهم ِِبحهح هَّ ا جح حمَّ ل ٓ لَّكُ وح ِّنِ

ح
ۡونح أ َلح تحرح

ح
بِيُكۡم  أ

ح
م ِمِۡن أ

ۡيُ ٱلُۡمزنِلنِيح  نحا۠ خح
ح
أ ۡيلح وح وِِف ٱۡلكح

ُ
 ٥٩أ

ُبوِن  -34 َلح تحۡقرح ۡيلح لحُكۡم ِعنِدي وح تُوِِن بِهِۦ فحلح كح
ۡ
 ٦٠فحإِن لَّۡم تحأ

بحاهُ ِإَونَّا  -35
ح
ۡنُه أ َٰوُِد عح ُنرح َٰ قحالُواْ سح  ٦١عِلُونح لحفح

َٰٓ لِفِ وحقحالح  -36 ْ إِلح لحُبٓوا ٓ إِذحا ٱنقح ا ۡعرِفُونحهح لَُّهۡم يح الِِهۡم لحعح تحُهۡم ِِف رِحح َٰعح ْ بِضح لُوا َٰنِهِ ٱۡجعح ۡتيح

لَُّهۡم يحرِۡجُعونح  ۡهلِِهۡم لحعح
ح
 ٦٢أ

بِيِهۡم قح  -37
ح
َٰٓ أ ْ إِلح ُعٓوا ا رحجح انحا فحلحمَّ خح

ح
ٓ أ نحا عح رِۡسۡل مح

ح
ۡيُل فحأ بحانحا ُمنِعح ِمنَّا ٱۡلكح

ح
أ َٰٓ ْ يح الُوا

ُ نحۡكتحۡل ِإَونَّا  َٰ ۥ لح  ٦٣فُِظونح لححح



ۡوثِق   -38 َٰ تُۡؤتُوِن مح ِتَّ عحُكۡم حح رِۡسلحُهۥ مح
ُ
ِ قحالح لحۡن أ  ا ِمِنح ٱَّللَّ

ۡ
حأ ن َلح

ح
ٓ أ تُنََِّن بِهِۦٓ إَِلَّ

آ ءحاتحۡوهُ  كِيل   ُُيحاطح بُِكۡمۖ فحلحمَّ ا نحُقوُل وح َٰ مح ح ُ لَعح ُهۡم قحالح ٱَّللَّ ۡوثِقح  ٦٦ مح

واْ ِمۢن بحاب   -39
َٰبحَِنَّ َلح تحۡدُخلُ َِٰحد   وحقحالح يح َٰب   وح بۡوح

ح
ِرِقحة ِۖ  وحٱۡدُخلُواْ ِمۡن أ تحفح ۡغَِن  مُّ

ُ
آ أ وحمح

ٍءِۖ إِِن ٱۡۡلُۡكُم إَِلَّ  ۡ ِ ِمن َشح نُكم ِمِنح ٱَّللَّ ِۖ عح ُۡتۖ  َّلِلَّ َّكَّ لحۡيهِ تحوح ِ  عح
لحۡيهِ فحۡليحتحوحَّكَّ وحعح

ُونح  َِّكِ  ٦٧ٱلُۡمتحوح

ٍء  -41 ۡ ِ ِمن َشح ۡنُهم ِمِنح ٱَّللَّ نح ُيۡغَِن عح ا َكح بُوُهم مَّ
ح
رحُهۡم أ مح

ح
ۡيُث أ لُواْ ِمۡن حح ا دحخح حمَّ ل وح

ة   اجح ا  ِإَونَُّهۥ  إَِلَّ حح َٰهح ى ۡعُقوبح قحضح وِِف نحۡفِس يح ُ َِٰكنَّ  ِعۡلم   لح لح َُٰه وح لَّۡمنح ا عح لِِمح

 
ح
ۡعلحُمونح أ ح ٱَّلَّاِس َلح يح  ٦٨ۡكَثح

ا  -41 ُتهح يَّ
ح
ِذٌِن أ ذَّنح ُمؤح

ح
ِخيهِ ُثمَّ أ

ح
ايحةح ِِف رحۡحِل أ قح عحلح ٱلِسِ ازِهِۡم جح زحُهم ِِبحهح هَّ ا جح فحلحمَّ

َٰ ٱۡلعُِي إِنَُّكۡم   ٧٠رِقُونح لحسح

42-  ِ ا ِجۡئنحا لحقح قحالُواْ تحٱَّللَّ لِۡمُتم مَّ ۡرِض وحمح َِّلُ ۡد عح
ح
َٰرِقنِيح ۡفِسدح ِِف ٱۡل  ٧٣ا ُكنَّا سح

َٰلِكح كِۡدنحا  -43 ذح ِخيهِ  كح
ح
ٓءِ أ ا ِمن وَِعح هح ِخيهِ ُثمَّ ٱۡستحۡخرحجح

ح
ٓءِ أ ۡبلح وَِعح وِۡعيحتِِهۡم قح

ح
 بِأ
ح
أ بحدح فح

نح َِلُ  ا َكح ۖ مح َٰت  َِلح وُسفح جح ُع دحرح ُ  نحۡرفح آءح ٱَّللَّ حشح ن ي
ح
ٓ أ لِِك إَِلَّ اهُ ِِف ِديِن ٱلۡمح خح

ح
ُخذح أ

ۡ
 أ

لِيم   ِ ذِيعِۡلٍم عح
فحۡوقح ُُكِ ُۗ وح آُء َّشح ن ن  ٧٦ مَّ



خ   -44
ح
قح أ ح ۡد َسح قح حِۡسِۡق فح حۡم  ۞قحالُٓواْ إِن ي ل ا يُوُسُف ِِف نحۡفِسهِۦ وح َّهح َسح

ح
ۡبُل  فحأ ُۥ ِمن قح لَّ

ا  حهُ ُيۡبِدهح ِ  ل نُتۡم شح
ح
ن   ۡم  قحالح أ َكح ا تحِصُفونح مَّ ۡعلحُم بِمح

ح
ُ أ  ٧٧اۖ وحٱَّللَّ

45-  َٰٓ ْ يح زِيُز إِنَّ قحالُوا ا ٱۡلعح هح يُّ
ح
ُ أ ب  لح

ح
ۡيخ  ۥٓ أ بِي  ا شح َٰكح ا كح ى ۥٓۖ إِنَّا نحرح نحُه َكح نحا مح دح حح

ح
ا فحُخۡذ أ

 ٧٨ِمنح ٱلُۡمۡحِسننِيح 

ۥٓ إِنَّآ إِذ   -46 هُ نحا ِعندح َٰعح تح ۡدنحا مح ن وحجح ُخذح إَِلَّ مح
ۡ
ن نَّأ

ح
ِ أ اذح ٱَّللَّ عح َٰ ا قحالح مح  ٧٩لُِمونح لَّظح

ا ٱۡستحۡي  -47 ِِي  ُسو  ح فحلحمَّ
ْ َنح لحُصوا ْ ِمۡنُه خح بحاُكۡم قحۡد ا

ح
نَّ أ
ح
ْ أ حۡم تحۡعلحُمٓوا ل

ح
بِيُُهۡم أ ۖ قحالح كح ا

ۡوثِق   لحۡيُكم مَّ ذح عح خح
ح
حح أ بۡرح

ح
ۖ فحلحۡن أ ا فحرَّطُتۡم ِِف يُوُسفح ۡبُل مح ِ وحِمن قح ا ِمِنح ٱَّللَّ

ذحنح 
ۡ
َٰ يحأ ِتَّ ۡرضح حح

ح
ُ  ِلٓ ٱۡل ُۡكمح ٱَّللَّ ۡو ُيح

ح
ِِبٓ أ
ح
َِٰكِمنيح وح  ِلِۖ أ ۡيُ ٱۡلحح  ٨٠ُهوح خح

لِۡمنحا  -48 ا عح ِهۡدنحآ إَِلَّ بِمح ا شح مح قح وح ح بحانحآ إِنَّ ٱۡبنحكح َسح
ح
أ َٰٓ ُقولُواْ يح بِيُكۡم فح

ح
َٰٓ أ ٱرِۡجُعٓواْ إِلح

ا ُكنَّا  َِٰفِظنيح لِلۡ وحمح ۡيِب حح  ٨١غح

ۡس  -49 ۡقبحلۡ   ح وح
ح
ا وحٱۡلعِيح ٱلَِِّتٓ أ ۡريحةح ٱلَِِّت ُكنَّا فِيهح اۖ ِإَونَّا ئِل ٱۡلقح َٰ نحا فِيهح  ٨٢ِدقُونح لحصح

لحۡت  -51 وَّ ۡمر  لحكُ قحالح بحۡل سح
ح
نُفُسُكۡم أ

ح
ۡب   اۖ ۡم أ ۖ  فحصح ِيٌل تِيحَِن  ۡجح

ۡ
ن يحأ

ح
ُ أ عحَسح ٱَّللَّ

لِيُم ٱۡۡلحِكيُم  ِيًعا  إِنَُّهۥ ُهوح ٱۡلعح  ٨٣بِِهۡم ۡجح

زِيُز  -51 ا ٱۡلعح هح يُّ
ح
أ َٰٓ ْ يح لحۡيهِ قحالُوا ْ عح لُوا ا دحخح ة  فحلحمَّ َٰعح ُّ وحِجۡئنحا بِبِضح ۡهلحنحا ٱلضُّ

ح
أ نحا وح سَّ  مح

َٰة   ى زۡجح ۡوِف  مُّ
ح
حافحأ قنِيح  َّلح ِدِ ِۡزي ٱلُۡمتحصح ح َيح لحۡينحاۖٓ إِنَّ ٱَّللَّ ۡق عح دَّ تحصح ۡيلح وح  ٨٨ٱۡلكح



52-  ِ لحۡينحا ِإَون ُكنَّا لحقح قحالُواْ تحٱَّللَّ ُ عح َٰ ۡد ءحاثحرحكح ٱَّللَّ  ٩١نيح   ِِط لحخح

 تحَۡثِ  -53
ُ قحالح َلح ۡغفُِر ٱَّللَّ ۖ يح لحۡيُكُم ٱَۡلحۡومح َِٰۡحِنيح  ُكۡمۖ لح يبح عح ُم ٱلرَّ رۡحح

ح
 ٩٢وحُهوح أ

بُوُهۡم إِِّنِ  -54
ح
لحِت ٱۡلعُِي قحالح أ ا فحصح حمَّ ل  وح

ح ِنُِدونِ لح ن ُتفح
ح
ٓ أ حۡوَلح ۖ ل  ٩٤ِجُد رِيحح يُوُسفح

ِ إِنَّكح  -55 ِديِم لحِف قحالُواْ تحٱَّللَّ َٰلِكح ٱۡلقح لح  ٩٥ ضح

ن -56
ح
ٓ أ ا َٰ وحۡجِههِۦ فحٱۡرتحدَّ بحِصي   فحلحمَّ ح َُٰه لَعح ى ۡلقح

ح
آءح ٱۡلبحِشُي أ قُل جح

ح
حۡم أ ل
ح
ۡم لَّكُ ۖا قحالح أ

ا َلح تحۡعلحُمونح  ِ مح ۡعلحُم ِمنح ٱَّللَّ
ح
ٓ أ  ٩٦إِِّنِ

بحانحا ٱۡستحۡغفِۡر  -57
ح
أ َٰٓ حاقحالُواْ يح َِٰط  َّلح  ٩٧نيح   ُِذنُوبحنحآ إِنَّا ُكنَّا خح

ۡستحۡغفُِر  -58
ح
ۡوفح أ ُفوُر ٱلرَِّحيُم كُ لح قحالح سح ِۖ إِنَُّهۥ ُهوح ٱۡلغح ٓ ِّبِ  ٩٨ۡم رح

59-  ْ وا رُّ ۡرِش وحخح ح ٱۡلعح ۡيهِ لَعح بحوح
ح
عح أ رحفح ُ وح د  لح َٰيح ۥ ُسجَّ وِيُل رُۡءيح

ۡ
ا تحأ َٰذح بحِت هح

ح
أ َٰٓ اۖ وحقحالح يح

ِق   ِّبِ حح ا رح هح
لح عح ۡبُل قحۡد جح ۡجنِ ِمن قح َِن ِمنح ٱلِسِ ۡخرحجح

ح
نح ِِبٓ إِۡذ أ ۡحسح

ح
قحۡد أ آءح  اۖ وح وحجح

ِّبِ  ِتٓ  إِنَّ رح بحنۡيح إِۡخوح َُٰن بحۡيَِن وح ۡيطح  ٱلشَّ
غح ن نَّزح

ح
بُِكم ِمِنح ٱۡۡلحۡدوِ ِمۢن بحۡعِد أ

لِيُم ٱۡۡلحِكيُم ِلِمح لحِطيف   آُء  إِنَُّهۥ ُهوح ٱۡلعح حشح  ١٠٠ا ي

حۡس  -61 ا ت ۡجٍر  إِۡن ُهوح إَِلَّ ذِۡكر    ح وحمح
ح
لحۡيهِ ِمۡن أ َٰ لُُهۡم عح  ١٠٤لحِمنيح ِلِۡلعح



اَل   -61 ۡبلِكح إَِلَّ رِجح ۡلنحا ِمن قح رۡسح
ح
آ أ حِسُيواْ وحمح فحلحۡم ي

ح
ُۗ أ ىَٰٓ ۡهِل ٱۡلُقرح

ح
ِۡهم ِمِۡن أ ٓ إَِلح ِِ  نُّو

ةِ  اُر ٱٓأۡلِخرح ح لح ۡبلِِهۡمُۗ وح ِينح ِمن قح َٰقِبحُة ٱلَّ نح عح ۡيفح َكح ْ كح يحنُظُروا ۡرِض فح
ح
ِِف ٱۡل

ۡي   ِ خح فحلح تحعۡ ِلِّلَّ
ح
ْ  أ ۡوا قح  ١٠٩قِلُونح ينح ٱتَّ

ِصِهۡم ِعۡبحة  لحقح  -62 نح ِِف قحصح وْ ۡد َكح
ُ
ِديث  ِلِ نح حح ا َكح َِٰبِۗ مح ۡلبح

ح
َِٰكن ِِل ٱۡل لح ىَٰ وح ح ا ُيۡفَتح

ء   ۡ ِ َشح
تحۡفِصيلح ُُكِ يۡهِ وح ِي بحنۡيح يحدح رحۡۡححة  وحُهد   تحۡصِديقح ٱلَّ  ١١١يُۡؤِمُنونح  ۡوم  ِلِقح ى وح

 معاني حروف الالم ج. 

يف سورة  احلروف "الالم"عدة آيات الىت تضمنت  الباحث بعد التفتيش والنظر

 آيات فيما يلي عن تفصيلها : مائة وإحدى عشريوسف، يعين 

 في سورة يوسف معاني لالم الجر - أ

 إِۡذ قحالح يُوُسُف  .1
ح
ب  ِل ۡوكح ح كح دح عحَشح حح

ح
يُۡت أ

ح
بحِت إِِّنِ رحأ

ح
أ َٰٓ ۡمسح ٱاوح بِيهِ يح رح ٱوح  لشَّ مح ۡيُتُهۡم  ۡلقح

ح
رحأ

َِٰجِدينح ِل   ٤سح

  َبأيهأ الم )ل( يف يستخدم الم جر وهو يدخل إيل اسم مفرد أي "أيب"  4يف أية  ألأ

 ومعناه لتفيد امللك عامله مبجرور

  دأيَن يلأ سَ الم )ل( يف يستخدم الم جر وهو يدخل إيل اسم مفرد أي  4يف أية جأ

دأيَن " ومعناه لتفيد امللك عامله مبجرور جأ  "سََٰ



2.  ْ يحِكيُدوا تِكح فح َٰٓ إِۡخوح ح َّ َلح تحۡقُصۡص رُۡءيحاكح لَعح َُٰبَنح ح قحالح يح ۡيًداۖ إِنَّ ل َٰنح ٱكح كح ۡيطح َِٰن لِۡلِ لشَّ نسح

ُدِو   بنِي  عح  ٥مُّ

  يستخدم الم جر وهو يدخل إيل اسم مفرد أي "   5يف أية  ًداَلَك َكيالم )ل( يف

 " ومعناه لتفيد امللك عامله مبجرورًداَكي

  نأ لألأ الم )ل( يف يستخدم الم جر وهو يدخل إيل اسم مفرد أي  5يف أية  نسََٰ

نأ" ومعناه لتفيد امللك عامله مبجرورا" نسََٰ  إلأ

تِهِ  .3 نح ِِف يُوُسفح ِإَوۡخوح ۡد َكح َٰت   ۦٓ لَّقح ِ ءحايح آئِلنِيح ِل  ٧لسَّ

  أي  يستخدم الم جر وهو يدخل إيل اسم مفرد 7يف أية  ئألأيَ لِّلسَّاالم )ل( يف

 " ومعناه لتفيد امللك عامله مبجرورئألأيَ "لسَّا

ْ ٱ .4 وِ  ۡقُتلُوا
ح
ُۡل  ۡطرحُحوهُ ٱيُوُسفح أ ا َيح ۡرض 

ح
ِ لح أ تحُكونُواْ ِمۢن بحۡعِده بِيُكۡم وح

ح
ا  ۦُكۡم وحۡجُه أ قحۡوم 

َٰلِِحنيح   ٩صح

  يستخدم الم جر وهو يدخل إيل اسم ضمري متصل أي  9يف أية  َلُكمالم )ل( يف

 لتفيد امللك عامله مبجرور "ُكم" ومعناه

ا .5 بحانحا مح
ح
أ َٰٓ ح قحالُواْ يح َٰ يُوُسفح ِإَونَّا ل ح نَّا لَعح مح

ۡ
َِٰصُحونح  ۥلحُ كح َلح تحأ  ١١لحنح



  يستخدم الم جر وهو يدخل إيل اسم ضمري متصل أي  11يف أية  َلكَ الم )ل( يف

 "ك" ومعناه لتفيد امللك عامله مبجرور

  الم جر وهو يدخل إيل اسم ضمري متصل أي يستخدم  11يف أية  َلهُ الم )ل( يف

 "ه" ومعناه لتفيد امللك عامله مبجرور

يحۡلعحۡب ِإَونَّا  .6 ا يحۡرتحۡع وح د  نحا غح عح رِۡسۡلُه مح
ح
ُ أ َٰفُِظونح  ۥلح  ١٢لححح

  يستخدم الم جر وهو يدخل إيل اسم ضمري متصل أي  9يف أية  لَهُ الم )ل( يف

 "ه" ومعناه لتفيد امللك عامله مبجرور

لحُه قح  .7 كح
ح
َٰعِنحا فحأ تح ۡكنحا يُوُسفح ِعندح مح تحرح حۡستحبُِق وح ۡبنحا ن بحانحآ إِنَّا ذحهح

ح
أ َٰٓ نتح  ِلِئُۡبۖ ٱالُواْ يح

ح
آ أ وحمح

ح بُِمۡؤِمن   َِٰدقنِيح َّلَّ حۡو ُكنَّا صح ل  ١٧ا وح

  يستخدم الم جر وهو يدخل إيل اسم ضمري متصل أي  17يف أية  لََّناالم )ل( يف

 "نا" ومعناه لتفيد امللك عامله مبجرور

َٰ قحِميِصهِ  .8 ح آُءو لَعح لحۡت  ۦوحجح وَّ ِذب   قحالح بحۡل سح
م  كح ۖ لح بِدح ِيل  ۡب  ۡجح ۖا فحصح ۡمر 

ح
نُفُسُكۡم أ

ح
ُكۡم أ

ا تحِصُفونح  لُۡمۡستحعحانُ ٱللَّهُ ٱوح  َٰ مح ح  ١٨لَعح

 يستخدم الم جر وهو يدخل إيل اسم ضمري متصل أي  18يف أية  َلُكم( يف الم )ل

 " ُكم" ومعناه لتفيد امللك عامله مبجرور



ِيٱوحقحالح  .9 َٰهُ ٱلَّ ى ح تِهِ ِل ِمن ِمِۡۡصح  ۡشَتح
ح
أ هُ  ۦٓ ۡمرح ۡو نحتَِّخذح

ح
ٓ أ نحا عح ن يحنفح

ح
َٰٓ أ َُٰه عحَسح ى ۡثوح ۡكرِِِم مح

ح
 ۥأ

نَّا  كَّ َٰلِكح مح ذح كح ا  وح لح  ۡرِض ٱوُسفح ِِف َِلُ وح
ح
هُ  ۡل ِلِمح َِّلُعح وِيِل  ۥوح

ۡ
ادِيِث  ٱِمن تحأ حح

ح
ُ ٱوح  ۡل لٌِب  َّللَّ َغح

 ِ ۡمرِه
ح
َٰٓ أ ح َِٰكنَّ ۦلَعح لح ح  وح ۡكَثح

ح
ۡعلحُمونح  َّلَّاِس ٱأ  ٢١َلح يح

  يستخدم الم جر وهو يدخل إيل اسم مفرد أي  21يف أية  رَأَتأهأ ملأ الم )ل( يف

 عامله مبجرور" ومعناه لتفيد امللك رَأَتأهأ "ٱم

   يستخدم الم جر وهو يدخل إيل اسم مفرد أي  21يف أية  لأُيوُسفَ الم )ل( يف

 "يُوُسَف" ومعناه لتفيد امللك عامله مبجرور

دحتُۡه  .11 َٰوح رح ن نَّۡفِسهِ  لَِِّت ٱوح ا عح ِت  ۦُهوح ِِف بحۡيتِهح لَّقح َٰبح ٱوحغح بۡوح
ح
ۡيتح  ۡل قحالحۡت هح ح وح كح  قحالح ل

اذح  عح ِۖ ٱمح ۖ إِنَّهُ  ۥهُ إِنَّ  َّللَّ ۡثوحايح نح مح ۡحسح
ح
ٓ أ ِّبِ َٰلُِمونح ٱَلح ُيۡفلُِح  ۥرح  ٢٣ لظَّ

  يستخدم الم جر وهو يدخل إيل اسم مفرد أي "َك"  23يف أية  َلكَ الم )ل( يف

 ومعناه لتفيد امللك عامله مبجرور

ا  وح  .11 َٰذح ۡن هح ۡعرِۡض عح
ح
 ٢٩ نيح   ِۡۡلحاِط ٱۢنبِِكِۖ إِنَِّك ُكنِت ِمنح ِلح  ۡستحۡغفِرِيٱيُوُسُف أ

  يستخدم الم جر وهو يدخل إيل اسم مفرد أي  29يف أية  بأكأ لأَذنالم )ل( يف

 " ومعناه لتعليل عامله مبجروربأكأ "َذن



ۡت  .12 ۡعتحدح
ح
أ ِۡهنَّ وح لحۡت إَِلح رۡسح

ح
ۡكرِهِنَّ أ ِمعحۡت بِمح ا سح ح فحلحمَّ ة      ُهنَّ ُمتَّكح ل َِٰحدح ا وحءحاتحۡت ُُكَّ وح

قحالحِت  ا وح ۡينحهُ  ۡخُرجۡ ٱِمِۡنُهنَّ ِسِكِين 
ح
ا رحأ ۖ فحلحمَّ لحۡيِهنَّ نحهُ  ۥٓ عح ۡ ۡكبح

ح
ُهنَّ وحقُۡلنح  ۥأ يِۡديح

ح
ۡعنح أ طَّ وحقح

َٰشح  ِ حح َٰ َّلِلَّ ا هح ا مح رِيم   ذح
لحك  كح آ إَِلَّ مح َٰذح ا إِۡن هح ً حَشح  ٣١ب

  يستخدم الم جر وهو يدخل إيل اسم ضمري متصل أي  31يف أية  هَلُنَّ الم )ل( يف

 "هن" ومعناه لتفيد امللك عامله مبجرور 

  َذا َبَشرًا يف أية  لألَّهأ الم )ل( يف يستخدم الم جر للقسم وهو يدخل إيل  31َما هََٰ

 اسم مفرد أي "اهلل" ومعناه لتفيد امللك عامله مبجرور

ابح ٱفح  .13 بُّهُ  ۥهُ لح ۡستحجح ُهنَّ  إِنَّهُ  ۥرح ۡيدح ۡنُه كح حفح عح ِميعُ ٱُهوح  ۥفحۡصح لِيمُ ٱلسَّ  ٣٤ ۡلعح

  َذا َبَشرًا يف أية  لَُه َربُّهُ الم )ل( يف يستخدم الم جر وهو يدخل إيل اسم  34َما هََٰ

 ضمري متصل أي "ه" ومعناه لتفيد امللك عامله مبجرور 

ا  .14 ح ُثمَّ بحدح ُواْ ل
ح
أ ا رح َٰتِ ٱُهم ِمِۢن بحۡعِد مح َٰ ِحني   ۥلحيحۡسُجُننَّهُ  ٓأۡليح ِتَّ  ٣٥حح

  يستخدم الم جر وهو يدخل إيل اسم مفرد أي "ُهم"  35يف أية  هَلُمالم )ل( يف

 ومعناه لتفيد امللك عامله مبجرور 



بحۡعُت ٱوح  .15 نح  تَّ ا َكح يحۡعُقوبح  مح َٰقح وح َٰهِيمح ِإَوۡسحح ابحآءِٓي إِبۡرح ح ِملَّةح ءح ِ َّلح َُّۡشِكح ب ن ن
ح
ِ ٱآ أ ِمن  َّللَّ

َٰلِكح ِمن فحۡضِل  ء   ذح ۡ ِ ٱَشح ح  َّللَّ لحۡينحا وحلَعح ح  َّلَّاِس ٱعح ۡكَثح
ح
َِٰكنَّ أ لح َلح  َّلَّاِس ٱوح

حۡشُكُرونح   ٣٨ي

  يستخدم الم جر وهو يدخل إيل اسم ضمري متصل أي  38يف أية  لََناالم )ل( يف

 "نا" ومعناه لتفيد امللك عامله مبجرور 

ِ وحقحالح  .16 نَّهُ لِّلَّ
ح
نَّ أ ا  ۥي نح َُٰه  ۡذُكۡرِِن ٱنحاج  ِمِۡنُهمح ى نسح

ح
ِبِكح فحأ َٰنُ ٱِعندح رح ۡيطح ِبِهِ  لشَّ  ۦذِۡكرح رح

ۡجنِ ٱفحلحبِثح ِِف   ٤٢بِۡضعح ِسننِيح  لِسِ

  يستخدم الم جر وهو يدخل إيل اسم موصول أي  42يف أية  لألَّذأيالم )ل( يف

 "الذي" ومعناه لتفيد امللك عامله مبجرور 

ۡمُتۡم  .17 ا قحدَّ ُكۡلنح مح
ۡ
اد  يحأ ۡبع  ِشدح َٰلِكح سح ِِت ِمۢن بحۡعِد ذح

ۡ
حهُ ُثمَّ يحأ ا ل نَّ إَِلَّ قحلِيل  ِمِمَّ

 ٤٨ُُتِۡصُنونح 

  يستخدم الم جر وهو يدخل إيل اسم ضمري متصل أي  48يف أية  هَلُنَّ الم )ل( يف

 " ومعناه لتفيد امللك عامله مبجرور ُهنَّ "



ۡطُبُكنَّ  .18 ا خح ن نَّۡفِسهِ  قحالح مح دتُّنَّ يُوُسفح عح َٰوح َٰشح  ۦ  إِۡذ رح ِ قُۡلنح حح لِۡمنحا َّلِلَّ ا عح  مح

لحۡيهِ ِمن ُسوٓء   قحالحِت  تُ ٱعح
ح
أ زِيزِ ٱۡمرح صح  ۡلَٰٔـنح ٱۡلعح ۡصحح دتُّهُ  ۡۡلحقُّ ٱحح َٰوح ۠ رح نحا

ح
ن نَّۡفِسهِ  ۥأ  ۦعح

حِمنح  ۥِإَونَّهُ  َِٰدقنِيح ٱل  ٥١ لصَّ

 يستخدم الم جر وهو يدخل إيل اسم ضمري متصل أي  51يف أية  لألَّهأ  الم )ل( يف

 "اهلل" ومعناه لتفيد امللك عامله مبجرور 

لِكُ ٱوحقحالح  .19 ۡستحۡخلِۡصُه  ۦٓ بِهِ  ۡئُتوِِن ٱلۡمح
ح
هُ َِّلح أ َّمح ا َكح ۡينحا  َۡلحۡومح ٱقحالح إِنَّكح  ۥۡفَِسِۖ فحلحمَّ ح لح

ِمني  
ح
ِكنٌي أ  ٥٤مح

  يلأَنفالم )ل( يف يستخدم الم جر وهو يدخل إيل اسم مفرد أي  54يف أية  سأ

ي"نَف  " ومعناه لتفيد امللك عامله مبجرورسأ

نَّا  .21 كَّ َٰلِكح مح ذح كح ۡرِض ٱوُسفح ِِف َِلُ وح
ح
ن  ۡل آُء  نُِصيُب بِرحۡۡححتِنحا مح حشح ۡيُث ي ا حح  ِمۡنهح

ُ
أ يحتحبحوَّ

ۡجرح 
ح
َلح نُِضيُع أ آُءۖ وح َّشح  ٥٦ لُۡمۡحِسننِيح ٱن

  يستخدم الم جر وهو يدخل إيل اسم مفرد أي  56يف أية  لأُيوُسفَ الم )ل( يف

 "يُوُسَف" ومعناه لتفيد امللك عامله مبجرور   

ۡجُر  .21
ح لح ةِ ٱوح ۡي   ٓأۡلِخرح تَُّقونح ِلِ خح نُواْ يح ناح ُنواْ وح ِينح ءحامح  ٥٧ّلَّ



  موصول أي  يستخدم الم جر وهو يدخل إيل اسم 57يف أية  لِّلَّذأينَ الم )ل( يف

 "الذي" ومعناه لتفيد امللك عامله مبجرور 

ُهۡم وحُهۡم  .22 رحفح عح لحۡيهِ فح لُواْ عح خح آءح إِۡخوحةُ يُوُسفح فحدح ُ وحجح  ٥٨ُمنِكُرونح  ۥلح

  يستخدم الم جر وهو يدخل إيل اسم ضمري متصل أي  57يف أية  َلهُ الم )ل( يف

 "ه" ومعناه لتفيد امللك عامله مبجرور

ا  .23 حمَّ ل ازِهِمۡ وح زحُهم ِِبحهح هَّ ۡئُتوِِن جح الح خ   قح
ح
وِِف لَّ بِأ

ُ
ٓ أ ِّنِ
ح
ۡونح أ َلح تحرح

ح
بِيُكۡم  أ

ح
ۡيلح ُكم ِمِۡن أ  ٱۡلكح

ۡيُ  نحا۠ خح
ح
أ  ٥٩ ٱلُۡمزنِلنِيح وح

  يستخدم الم جر وهو يدخل إيل اسم ضمري متصل  59يف أية   لَُّكمالم )ل( يف

 أي "كم" ومعناه لتفيد امللك عامله مبجرور

  فحإِن لَّمۡ  .24
ۡ
يۡ  ۦتُوِِن بِهِ تحأ َلح تحقۡ  ُكمۡ لح لح فحلح كح ُبونِ ِعنِدي وح  ٦٠رح

  يستخدم الم جر وهو يدخل إيل اسم ضمري متصل  61يف أية   لَُّكمالم )ل( يف

 أي "كم" ومعناه لتفيد امللك عامله مبجرور

َٰنِهِ لِ وحقحالح  .25 ْ فِۡتيح لُوا لَّ  ٱۡجعح الِِهۡم لحعح تحُهۡم ِِف رِحح َٰعح ٓ إِذحا بِضح ا ۡعرِفُونحهح ْ ُهۡم يح لحُبٓوا ۡهلِِهۡم  ٱنقح
ح
َٰٓ أ إِلح

لَُّهۡم يحرِۡجُعونح   ٦٢لحعح



  يستخدم الم جر وهو يدخل إيل اسم مفرد أي  62يف أية   يََٰنأهأ لأفأتالم )ل( يف

 "فتينه" ومعناه لتفيد امللك عامله مبجرور

بحانحا ُمنِعح ِمنَّا  .26
ح
أ َٰٓ بِيِهۡم قحالُواْ يح

ح
َٰٓ أ ْ إِلح ُعٓوا ا رحجح ۡيُل فحلحمَّ انحا نحۡكتحۡل  ٱۡلكح خح

ح
ٓ أ نحا عح رِۡسۡل مح

ح
فحأ

َٰفُِظونح  ۥلحُ ِإَونَّا   ٦٣لححح

  يستخدم الم جر وهو يدخل إيل اسم ضمري متصل أي  63يف أية  َلهُ الم )ل( يف

 ور"ه" ومعناه لتفيد امللك عامله مبجر 

َِٰحد  وح  .27  ِمۢن بحاب  وح
ْ َٰبحَِنَّ َلح تحۡدُخلُوا ْ وحقحالح يح ۡغَِن  ٱۡدُخلُوا

ُ
ٓ أ ا ِرِقحة ِۖ وحمح تحفح َٰب  مُّ بۡوح

ح
ِمۡن أ

نُكم ِمِنح  ِ عح ٍءِۖ إِِن  ٱَّللَّ ۡ ِۖ إَِلَّ  ٱۡۡلُۡكمُ ِمن َشح ِ َّلِلَّ
َّكَّ لحۡيهِ فحۡليحتحوح ُۡتۖ وحعح َّكَّ لحۡيهِ تحوح  عح

ُونح  َِّكِ  ٦٧ ٱلُۡمتحوح

  يستخدم الم جر وهو يدخل إيل اسم ضمري متصل أي  67يف أية  لألَّهأ )ل( فيالم

 "اهلل" ومعناه لتفيد امللك عامله مبجرور

ْ ِمنۡ  .28 لُوا ا دحخح حمَّ ل ِ  وح ۡنُهم ِمِنح ٱَّللَّ نح ُيۡغَِن عح ا َكح بُوُهم مَّ
ح
رحُهۡم أ مح

ح
ۡيُث أ ٍء إَِلَّ  حح ۡ ِمن َشح

ا   َٰهح ى ۡعُقوبح قحضح ة  ِِف نحۡفِس يح اجح و ِعۡلم   ۥِإَونَّهُ  حح ُ
ِ لح ِ ح ل ۡكَثح

ح
َِٰكنَّ أ لح َُٰه وح لَّۡمنح ا عح  ٱَّلَّاِس مح

ۡعلحُمونح   ٦٨َلح يح



  يستخدم الم جر وهو يدخل إيل اسم ضمري متصل أي  68يف أية  لأَ الم )ل( يف

 "م" ومعناه تعليل عامله مبجرور

ِخيهِ ُثمَّ  .29
ح
ٓءِ أ ۡبلح وَِعح وِۡعيحتِِهۡم قح

ح
 بِأ
ح
أ بحدح اٱۡستحخۡ فح هح َٰلِكح كِۡدنحا  رحجح ذح ِخيهِ  كح

ح
ٓءِ أ ِمن وَِعح

اهُ ِِف ِديِن َِلُ  خح
ح
ُخذح أ

ۡ
نح َِلحأ ا َكح ۖ مح لِكِ وُسفح آءح  ٱلۡمح حشح ن ي

ح
ٓ أ ُ  إَِلَّ ن  ٱَّللَّ َٰت  مَّ جح ُع دحرح نحۡرفح

ِ ذِي عِ 
فحۡوقح ُُكِ ُۗ وح آُء َّشح لِيم   ۡلمٍ ن  ٧٦عح

  هو يدخل إيل اسم مفرد أي يستخدم الم جر و  76يف أية  لأُيوُسفَ الم )ل( يف

 "يُوُسَف" ومعناه لتفيد امللك عامله مبجرور 

خ   .31
ح
قح أ ح ۡد َسح قح حِۡسِۡق فح  إِن ي

ْ ُ قحالُٓوا ا يُوُسُف ِِف نحۡفِسهِ  ۥلَّ َّهح َسح
ح
ۡبُل  فحأ ا  ۦِمن قح حۡم ُيۡبِدهح ل وح

ح  ن اۖ وح ل َكح ِ  مَّ نُتۡم شح
ح
ُ ُهۡم  قحالح أ ا تحِصُفونح  ٱَّللَّ ۡعلحُم بِمح

ح
 ٧٧أ

  يستخدم الم جر وهو يدخل إيل اسم ضمري متصل  77يف أية  لَهُ الم )ل( يف

 أي "ه" ومعناه لتفيد امللك عامله مبجرور

  يستخدم الم جر وهو يدخل إيل اسم ضمري متصل  77يف أية  هَلُمالم )ل( يف

 أي "هم" ومعناه لتفيد امللك عامله مبجرور

ا  .31 هح يُّ
ح
أ َٰٓ ْ يح زِيزُ قحالُوا ُ إِنَّ  ٱۡلعح نحهُ  ۥٓ لح َكح نحا مح دح حح

ح
ا فحُخۡذ أ بِي  ا كح ۡيخ  ب ا شح

ح
َٰكح ِمنح  ۥٓۖ أ ى إِنَّا نحرح

 ٧٨ ٱلُۡمۡحِسننِيح 



  يستخدم الم جر وهو يدخل إيل اسم ضمري متصل  78يف أية  لَهُ الم )ل( يف

 أي "ه" ومعناه لتفيد امللك عامله مبجرور

ا  .32 ْ   ح ٱۡستحۡي فحلحمَّ ذح  ُسوا خح
ح
بحاُكۡم قحۡد أ

ح
نَّ أ
ح
ْ أ حۡم تحۡعلحُمٓوا ل

ح
بِيُُهۡم أ ۖ قحالح كح ا ِِي 

ْ َنح لحُصوا ِمۡنُه خح

ا ِمِنح  ۡوثِق  لحۡيُكم مَّ ِ عح حح  ٱَّللَّ بۡرح
ح
ۖ فحلحۡن أ ا فحرَّطُتۡم ِِف يُوُسفح ۡبُل مح ۡرضح وحِمن قح

ح
َٰ  ٱۡل ِتَّ حح

ذحنح 
ۡ
ۡ  ِلٓ يحأ ۡو ُيح

ح
ِِبٓ أ
ح
ُ أ ۡيُ  وحهُ ِلِۖ ُكمح ٱَّللَّ َِٰكِمنيح وح خح  ٨٠ ٱۡلحح

  يستخدم الم جر وهو يدخل إيل اسم مفرد أي "أيب"  81يف أية  يلالم )ل( يف

 ومعناه لتفيد امللك عامله مبجرور

  يستخدم الم جر وهو يدخل إيل اسم مفرد أي  81يف أية  يل َوُهوَ الم )ل( يف

 "وهو" ومعناه لتفيد امللك عامله مبجرور 

ْ ِجُعوٓ ٱرۡ  .33 َٰٓ  ا بِيُكمۡ  إِلح
ح
َٰٓ  أ ُقولُواْ يح ٓ فح بحانحا

ح
ِهدۡ  نحكح ٱبۡ إِنَّ  أ ا شح قح وحمح ح لِمۡ  نحآ َسح ا عح ا إَِلَّ بِمح نحا وحمح

ِ ُكنَّا  يۡ لۡ ل َِٰفِظنيح غح  ٨١ِب حح

  يستخدم الم جر وهو يدخل إيل  81يف أية  كأمأيَ ٱحلََٰ َوُهَو َخريُ  لألَغيبأ الم )ل( يف

 اسم مفرد أي "الغيب" ومعناه لتفيد امللك عامله مبجرور 

لحۡت  .34 وَّ ِيٌلۖ عحَسح لح قحالح بحۡل سح ۡب  ۡجح ۖا فحصح ۡمر 
ح
نُفُسُكۡم أ

ح
ُ ُكۡم أ ِيًعا   ٱَّللَّ تِيحَِن بِِهۡم ۡجح

ۡ
ن يحأ

ح
أ

لِيُمٱۡۡلحِكيمُ ُهوح  ۥإِنَّهُ   ٨٣ ٱۡلعح



  يستخدم الم جر وهو يدخل إيل اسم ضمري متصل  83يف أية   لَُّكمالم )ل( يف

 أي "كم" ومعناه لتفيد امللك عامله مبجرور

ا  .35 هح يُّ
ح
أ َٰٓ ْ يح لحۡيهِ قحالُوا ْ عح لُوا ا دحخح زِيزُ فحلحمَّ ۡهلحنحا  ٱۡلعح

ح
أ نحا وح سَّ ُّ مح ة   ٱلضُّ َٰعح وحِجۡئنحا بِبِضح

ۡوِف 
ح
َٰة  فحأ ى زۡجح ح مُّ ۡيلح ا َّلح دَّ  ٱۡلكح تحصح لحۡينحاۖٓ إِنَّ وح ح ۡق عح ِۡزي  ٱَّللَّ قنِيح َيح ِدِ  ٨٨ ٱلُۡمتحصح

  يستخدم الم جر وهو يدخل إيل اسم ضمري متصل  88يف أية  لََناالم )ل( يف

 أي "نا" ومعناه لتفيد امللك عامله مبجرور 

لحۡيُكُم  .36  تحَۡثِيبح عح
ۖ قحالح َلح ۡغفُِر  ٱَۡلحۡومح ُم لح ٱللَّهُ يح رۡحح

ح
َِٰۡحِنيح ُكۡمۖ وحُهوح أ  ٩٢ ٱلرَّ

  يستخدم الم جر وهو يدخل إيل اسم ضمري متصل  92يف أية   لَُّكمالم )ل( يف

 أي "كم" ومعناه لتفيد امللك عامله مبجرور

آءح  .37 ن جح
ح
ٓ أ ا َٰ وحۡجِههِ  ٱۡلبحِشيُ فحلحمَّ ح َُٰه لَعح ى ۡلقح

ح
قُل  ٱۡرتحدَّ فح  ۦأ

ح
حۡم أ ل
ح
ۖا قحالح أ ٓ لَّ بحِصي  ُكۡم إِِّنِ

ۡعلحُم ِمنح 
ح
ِ  أ ا َلح تحۡعلحُمونح  ٱَّللَّ  ٩٦مح

  يستخدم الم جر وهو يدخل إيل اسم ضمري متصل  96يف أية   لَُّكمالم )ل( يف

 أي "كم" ومعناه لتفيد امللك عامله مبجرور

بحانحا  .38
ح
أ َٰٓ ح ٱۡستحۡغفِرۡ قحالُواْ يح َِٰط َّلح  ٩٧نيح   ِا ُذنُوبحنحآ إِنَّا ُكنَّا خح



  يستخدم الم جر وهو يدخل إيل اسم ضمري متصل  97يف أية  لََناالم )ل( يف

 أي "نا" ومعناه لتفيد امللك عامله مبجرور

ۡستحۡغفُِر  .39
ح
ۡوفح أ ِۖ إِنَّهُ لح قحالح سح ٓ ِّبِ ُفوُرٱلرَِّحيمُ ُهوح  ۥُكۡم رح  ٩٨ ٱۡلغح

  يستخدم الم جر وهو يدخل إيل اسم ضمري متصل  98يف أية   لَُّكمالم )ل( يف

 لتفيد امللك عامله مبجرور  أي "كم" ومعناه

يۡ  .41 بحوح
ح
عح أ رحفح ۡرِش وح لحىٱۡلعح واْ  ِهعح رُّ ُ وحخح ۡبُل  ۥلح َٰيح ِمن قح وِيُل رُۡءيح

ۡ
ا تحأ َٰذح بحِت هح

ح
أ َٰٓ اۖ وحقحالح يح د  ُسجَّ

َِن ِمنح  ۡخرحجح
ح
نح ِِبٓ إِۡذ أ ۡحسح

ح
قحۡد أ ۖ وح ا ِق  ِّبِ حح ا رح هح

لح عح ۡجنِ قحۡد جح آءح بُِكم ِمِنح  ٱلِسِ وحجح

ن نَّزحغح  وِ ٱۡۡلحدۡ 
ح
َٰنُ ِمۢن بحۡعِد أ ۡيطح ِّبِ لحِطيف   ٱلشَّ ِتٓ  إِنَّ رح بحنۡيح إِۡخوح ِ بحۡيَِن وح ِ آُء  إِنَّهُ ل حشح ا ي  ۥمح

لِيُمٱۡۡلحِكيمُ ُهوح   ١٠٠ ٱۡلعح

  يستخدم الم جر وهو يدخل إيل اسم ضمري متصل  111يف أية  لَهُ الم )ل( يف

 أي "ه" ومعناه لتفيد امللك عامله مبجرور

  يستخدم الم جر وهو يدخل إيل اسم مفرد  111يف أية  ءُ لَِّما َيَشاالم )ل( يف

 " ومعناه لتعليل عامله مبجرورءُ أي "َما َيَشا

حۡس  .41 ا ت ۡجٍر  إِۡن ُهوح إَِلَّ ذِۡكر    ح وحمح
ح
لحۡيهِ ِمۡن أ ِ لُُهۡم عح َٰلحِمنيح ِل  ١٠٤ۡلعح



  َلمأيَ لِّلالم )ل( يف يستخدم الم جر وهو يدخل إيل اسم مفرد أي  114يف أية  عََٰ

َلمأيَ "لّل  " ومعناه لتفيد امللك عامله مبجرورعََٰ

ۡهِل  .42
ح
ِۡهم ِمِۡن أ ٓ إَِلح ِِ اَل  نُّو ۡبلِكح إَِلَّ رِجح ۡلنحا ِمن قح رۡسح

ح
ٓ أ ا ُۗ وحمح ىَٰٓ ْ ِِف  ٱۡلُقرح حِسُيوا فحلحۡم ي

ح
أ

ۡرِض 
ح
َٰقِ  ٱۡل نح عح ۡيفح َكح يحنُظُرواْ كح ِينح بحُة فح اُر  ٱلَّ ح لح ۡبلِِهۡمُۗ وح ةِ ِمن قح ۡي   ٱٓأۡلِخرح ِ خح ْ  ينح ِلِّلَّ ۡوا  ٱتَّقح

فحلح تحۡعقِلُ 
ح
 ١٠٩ ونح أ

  يستخدم الم جر وهو يدخل إيل اسم موصول  119يف أية  لِّلَّذأينَ الم )ل( يف

 أي  "لَّذأيَن" ومعناه لتفيد امللك عامله مبجرور

ِصِهۡم عِ  .43 نح ِِف قحصح ۡد َكح  ۡبحة  لحقح
ُ
َِٰبِۗ ْوِِل ِلِ ۡلبح

ح
َِٰكن  ٱۡل لح ىَٰ وح ح ا ُيۡفَتح ِديث  نح حح ا َكح مح

ِيتحۡصِديقح  رحۡۡححة   ٱلَّ ى وح ء  وحُهد  ۡ ِ َشح
تحۡفِصيلح ُُكِ يۡهِ وح  ١١١ۡوم  يُۡؤِمُنونح ِلِقح بحنۡيح يحدح

  ُْويلأ الم )ل( يف يستخدم الم جر وهو يدخل إيل اسم مفرد أي   111يف أية  ألِّ

" ومعناه لتفيد امللك عامله مبجرور  "أُْويلأ

  يستخدم الم جر وهو يدخل إيل اسم مفرد أي   111يف أية  ملَِّقو الم )ل( يف

 " ومعناه لتفيد امللك عامله مبجرورم"َقو 

 

 



 لتأكيدمعاني لالم ا  -ب

1.  ۡ لحيۡ  نحُقصُّ  نُ َنح حۡ  كح عح
ح
نح أ ِص ٱلۡ  سح صح ٓ  قح ا وۡ  بِمح

ح
يۡ أ ۡ  نحآ حح ا كح إَِلح َٰذح  ُكنتح  ِإَون ءحانح ُقرۡ ٱلۡ  هح

بۡ  ِمن ح  ۦلِهِ قح َٰفِلنِيح لۡ  ِمنحٱل  ٣ غح

  منأي "حرف جر وهو يدخل إيل  تأكيديستخدم الم  3يف أية  ملنالم )ل( يف "

 وغري عامل له. لتأكيدومعناه 

ْ  إِذۡ  .2 ُ  قحالُوا ُخوهُ  وُسُف َلح
ح
أ بُّ  وح حح

ح
َٰٓ  أ بِينحا إِلح

ح
ۡنُ  ِمنَّا أ َنح بحانحا إِنَّ  ُعۡصبحةٌ  وح

ح
َٰل   ِف لح  أ

لح  ضح

بنِيٍ   ٨ مُّ

  )أي مبتدأ مرفوع  وهو يدخل إيل تأكيديستخدم الم  8يف أية  لَُيوُسفُ يف الم )ل

 وغري عامل له. لتأكيد" ومعناه يوسف"

  أي حرف جر  وهو يدخل إيل تأكيديستخدم الم  8يف أية  َلفأيالم )ل( يف

 وغري عامل له. لتأكيد" ومعناه يف"

3.  ْ بحانحا قحالُوا
ح
أ َٰٓ حكح  يح ال َ۬منَّا َلح  مح

ۡ
َٰ  تحأ ح ُۥ ِإَونَّا يُوُسفح  لَعح َِٰصُحونح لح  لح  ١١ نح

 ُحونَ  الم )ل( يف أي خرب إن  وهو يدخل إيل تأكيديستخدم الم  11أية يف  لَنََٰصأ

ُحونَ "  وغري عامل له.  لتأكيد" ومعناه نََٰصأ

رِۡسۡلهُ  .4
ح
ا أ د  نحاغح عح ۡب  يحۡرتحعۡ  مح يحۡلعح ُۥ ِإَونَّا وح َِٰفُظونح لح  لح  ١٢ حح



  أي خرب إن  وهو يدخل إيل تأكيديستخدم الم  12يف أية  حلَََٰفأظُونَ الم )ل( يف

فأظُونَ "  وغري عامل له.  لتأكيدومعناه  "حََٰ

ح  إِِّنِ  قحالح  .5 ن ۡحُزنَُِنٓ َلح
ح
ْ  أ ُبوا اُف  بِهِۦ تحۡذهح خح

ح
أ ن وح

ح
ُكلحهُ  أ

ۡ
نُتمۡ  ٱِلِئُۡب  يحأ

ح
أ ۡنهُ  وح  عح

َٰفِلُونح   ١٣غح

  فعل مضارع  وهو يدخل إيل تأكيديستخدم الم  13يف أية  زُُنينأ لََيحالم )ل( يف

 وغري عامل له. لتأكيدومعناه  "زُُنينأ حيَ "أي 

6.  ْ لحهُ  ئِنۡ لح  قحالُوا كح
ح
ۡنُ  ٱِلِئُۡب  أ َنح ٓ  ُعۡصبحةٌ  وح ا ا إِنَّ ونح لَّ  إِذ  َِِٰسُ  ١٤ خح

 يستخدم الم تأكيد وهو يدخل إيل حرف جر أي  14يف أية  لَئأن( يف الم )ل

 وغري عامل له. " ومعناه لتأكيدإن"

  )ُرونَ يف الم )ل يستخدم الم تأكيد وهو يدخل إيل خرب إن أي 14يف أية  ّلَََّٰسأ

ُرونَ " سأ  وغري عامل له. " ومعناه لتأكيدخََٰ

ا .7 ْ  فحلحمَّ ُبوا ۡهِ  بِهِۦ ذحهح ٓ إَِلح ۡينحا وۡحح
ح
أ َٰبحِت ٱۡۡلُِبِ  وح يح وهُ ِِف غح

لُ ۡعح ن َيح
ح
ْ أ ۡۡجحُعٓوا

ح
أ ُ وح نحِبِئحنَُّهم َلح

حۡشُعُرونح  ا وحُهۡم َلح ي َٰذح ۡمِر هِۡم هح
ح
 ١٥ بِأ

  )فعل مضارع  يستخدم الم تأكيد وهو يدخل إيل 15يف أية  لَتُ َنبِّئَ ن َُّهميف الم )ل

 وغري عامل له.  لتأكيد " ومعناهتُ َنبِّئَ ن َُّهمأي "



ۖ إِنَّا  .8 ا ُحبًّا هح فح غح ننَّۡفِسهۦِۖ قحۡد شح ا عح َٰهح تحى َٰوُِد فح زِيِز تُرح ُت ٱۡلعح
ح
أ ِدينحةِ ٱۡمرح وحقحالح نِۡسوحة  ِِف ٱلۡمح

بنِي  لح  َٰل  مُّ
لح ا ِِف ضح َٰهح ى ح  ٣٠ َنح

  فعل مضارع أي  يستخدم الم تأكيد وهو يدخل إيل 31يف أية  لَنَ َرى ََٰهاالم )ل( يف

 وغري عامل له.  لتأكيد " ومعناهنَ َرى"

ِي لُۡمُتنََِّن فِيهِِۖ وح  .9
َٰ لُِكنَّ ٱلَّ ۖ وح لح قحالحۡت فحذح مح ن نَّۡفِسهِۦ فحٱۡستحۡعصح دتُُّهۥ عح َٰوح ۡد رح ئِن لَّۡم لح قح

آ ءحاُمُرهُۥ  ۡل مح ۡفعح َّ وح لح يح َنح ح يُۡسجح َٰغِرِينح َلح  ٣٢ُكون ا ِمِنح ٱلصَّ

 حرف مبين أي  يستخدم الم تأكيد وهو يدخل إيل 32يف أية  َوَلَقد الم )ل( يف

 وغري عامل له. " ومعناه لتأكيدَقد"

 حرف مبين أي  يستخدم الم تأكيد وهو يدخل إيل 32يف أية  َولَئأن الم )ل( يف

 وغري عامل له. " ومعناه لتأكيدإن"

 فعل مضارع  يستخدم الم تأكيد وهو يدخل إيل 32يف أية  َجَننَّ لَُيس الم )ل( يف

 وغري عامل له. " ومعناه لتأكيدَجَننَّ ُيسأي "

 فعل مضارع  يستخدم الم تأكيد وهو يدخل إيل 32يف أية  الََيُكون الم )ل( يف

 وغري عامل له. " ومعناه لتأكيداَيُكونأي "

َِٰت  .11 ُواْ ٱٓأۡليح
ح
أ ا رح حُهم ِمِۢن بحۡعِد مح ا ل َٰ ِحني  لح ُثمَّ بحدح ِتَّ  ٣٥ يحۡسُجُننَُّهۥ حح



 يستخدم الم تأكيد وهو يدخل إيل فعل مضارع  35يف أية  َجَننَّ لَُيس ( يفالم )ل

 وغري عامل له. لتأكيدومعناه  "َجَننَّ ُيسأي "

ا قحالح  .11 ۡطُبُكنَّ  مح دتُّنَّ  إِذۡ  خح َٰوح ن يُوُسفح  رح ۡفِسهِۦ   عح َٰشح  قُۡلنح  نَّ ِ  حح ا َّلِلَّ لِۡمنحا مح  عح

لحۡيهِ  ُت  قحالحِت  ُسوٓء    ِمن عح
ح
أ زِيزِ  ٱۡمرح صح  ٱۡلَٰٔـنح  ٱۡلعح ۡصحح ۠  ٱۡۡلحقُّ  حح نحا

ح
دتُُّهۥ أ َٰوح ن رح  عح

حمِ  ِإَونَُّهۥ نَّۡفِسهِۦ َِٰدقنِيح  نح ل  ٥١ ٱلصَّ

  أي حرف جر وهو يدخل إيل  تأكيديستخدم الم  51يف أية  ملنالم )ل( يف

 وغري عامل له. لتأكيد" ومعناه من"

نۡ  .12 َٰوُِد عح ُنرح بحاهُ ِإَونَّا قحالُواْ سح
ح
َٰعِلُونح لح ُه أ  ٦١ فح

  عأُلوَن الم )ل( يف خرب إن أي  يستخدم الم تأكيد وهو يدخل إيل 61يف أية َلفََٰ

 وغري عامل له. لتأكيد "فََٰعأُلوَن" ومعناه

ا .13 ْ  فحلحمَّ ُعٓوا َٰٓ  رحجح بِيِهمۡ  إِلح
ح
ْ  أ بحانحا قحالُوا

ح
أ َٰٓ ۡيُل  ِمنَّا ُمنِعح  يح رِۡسۡل  ٱۡلكح

ح
ٓ  فحأ نحا عح انحا مح خح

ح
 نحۡكتحۡل  أ

ُۥ ِإَونَّا َٰفُِظونح لح  لح  ٦٣ حح

  )خرب إن أي  يستخدم الم تأكيد وهو يدخل إيل 63يف أية  حلَََٰفأظُونَ يف الم )ل

فأظُوَن"  وغري عامل له. لتأكيدومعناه  "حََٰ



رِۡسلحُهۥ لحنۡ  قحالح  .14
ُ
عحُكمۡ  أ َٰ  مح ِتَّ ا تُۡؤتُونِ  حح ۡوثِق  ِ  ِمِنح  مح تُنََِّن  ٱَّللَّ

ۡ
حأ ٓ  بِهِۦٓ  َلح ن إَِلَّ

ح
 ُُيحاطح  أ

ٓ  بُِكۡمۖ  ا ُهمۡ  ءحاتحۡوهُ  فحلحمَّ ۡوثِقح ُ  قحالح  مح َٰ  ٱَّللَّ ح ا لَعح كِيل   نحُقوُل  مح   ٦٦ وح

 فعل مضارع  يستخدم الم تأكيد وهو يدخل إيل 66يف أية  تُ نَّينأ لََتأ الم )ل( يف

 وغري عامل له. لتأكيد " ومعناهتُ نَّينأ أي "تَأ

ا .15 حمَّ ل ْ  وح لُوا ۡيُث  ِمنۡ  دحخح رحُهمۡ  حح مح
ح
بُوُهم أ

ح
ا أ نح  مَّ ۡنُهم ُيۡغَِن  َكح ِ  ِمِنح  عح ءٍ  ِمن ٱَّللَّ ۡ  إَِلَّ  َشح

ة   اجح ۡعُقوبح  نحۡفِس  ِِف  حح ا   يح َٰهح ى ُ  ِإَونَُّهۥ قحضح ا ِعۡلم   ولح َٰهُ  لِِمح لَّۡمنح َِٰكنَّ  عح لح ح  وح ۡكَثح
ح
 أ

ۡعلحُمونح  َلح  ٱَّلَّاِس   ٦٨ يح

 ُذوأي "خرب إن  وهو يدخل إيل تأكيديستخدم الم  68يف أية  َلُذو الم )ل( يف "

 وغري عامل له. لتأكيدومعناه 

ا .16 زحُهم فحلحمَّ هَّ ازِهِمۡ  جح لح  ِِبحهح عح ايحةح  جح قح ِخيهِ  رحۡحلِ  ِِف  ٱلِسِ
ح
ذَّنح  ُثمَّ  أ

ح
ِذِنٌ  أ ا ُمؤح ُتهح يَّ

ح
 ٱۡلعِيُ  أ

َٰرِقُونح لح  إِنَُّكمۡ    ٧٠ سح

  )رأُقونَ يف الم )ل إن أي  خرب يستخدم الم تأكيد وهو يدخل إيل 71يف أية  َلسََٰ

رأُقونَ   وغري عامل له. لتأكيد" ومعناه "سََٰ

17.  ْ ِ  قحالُوا دۡ لح  تحٱَّللَّ لِۡمُتم قح ا عح ۡرِض  ِِف  َِّلُۡفِسدح  ِجۡئنحا مَّ
ح
ا ٱۡل َٰرِقنِيح  ُكنَّا وحمح   ٧٣سح



  )يستخدم الم تأكيد وهو يدخل إيل حرف مبين أي  73يف أية  َلَقديف الم )ل

 وغري عامل له." ومعناه لتأكيد َقد"

ۡس  .18 ۡريحةح  لِ   ح وح ا ُكنَّا ٱلَِِّت  ٱۡلقح ۡقبحۡلنحا ٱلَِِّتٓ  وحٱۡلعِيح  فِيهح
ح
ۖ  أ ا َِٰدقُونح لح  ِإَونَّا فِيهح  ٨٢صح

  )دأُقونيف الم )ل خرب إن أي  يستخدم الم تأكيد وهو يدخل  إيل 82يف أية  َلصََٰ

دأُقوَن" ومعناه  وغري عامل له.  لتأكيد "صََٰ

19.  ْ ِ  قحالُوا دۡ  تحٱَّللَّ ُ  ءحاثحرحكح  لحقح لحۡينحا ٱَّللَّ َِٰط لح  ُكنَّا ِإَون عح  ٩١ نيح   ِخح

  )خرب كان أي  يستخدم الم تأكيد وهو يدخل إيل 91يف أية  يَ   أ ّلَََٰطأ يف الم )ل

طأ   وغري عامل له.  لتأكيد َي" ومعناه  أ "خََٰ

21.  ْ ِ  قحالُوا َٰلِكح  ِف لح  إِنَّكح  تحٱَّللَّ لح ِديمِ  ضح  ٩٥ ٱۡلقح

 يستخدم الم تأكيد وهو يدخل إيل حرف جر أي  95أية يف  َلفأي( يف الم )ل

 عامل له.  وغري "يف" ومعناه لتأكيد

 نصبمعاني لالم ال -ج

دۡ  .1 لحقح ۡت  وح مَّ مَّ  بِهۦِۖ  هح ا وحهح ٓ  بِهح حۡوَلح ن ل
ح
ا أ َٰنح  رَّءح ِبِهِۦ   بُۡرهح َٰلِكح  رح ذح ۡنهُ  ۡۡصِفح َِّلح  كح وٓءح  عح  ٱلسُّ

آءح   ۡحشح  ٢٤ ٱلُۡمۡخلحِصنيح  ِعبحادِنحا ِمنۡ  إِنَُّهۥ وحٱۡلفح



  )يستخدم الم النصب وهو يدخل إيل فعل مضارع  24يف أية  رأفَ لأَنصيف الم )ل

 .ود وعامله مبنصوبهللجح " ومعناهرأفَ َنصأي "

َٰلِكح  .2 ِّنِ  ۡعلحمح َِلح  ذح
ح
حمۡ  أ ُخۡنهُ  ل

ح
نَّ  بِٱۡلغحۡيبِ  أ

ح
أ ح  وح ۡهِدي َلح  ٱَّللَّ ۡيدح  يح  ٥٢ ٱۡۡلحآئِننِيح  كح

 يستخدم الم النصب وهو يدخل إيل فعل مضارع أي  52يف أية  َلمَ لأَيع( يف الم )ل

 .ود وعامله مبنصوبهللجحومعناه  "َلمَ يَع"

3.  ْ ِ  قحالُوا دۡ  تحٱَّللَّ لِۡمُتم لحقح ا عح ۡرِض  ِِف  ۡفِسدح َِّلُ  ِجۡئنحا مَّ
ح
ا ٱۡل َٰرِقنِيح  ُكنَّا وحمح  ٧٣ سح

  )دَ لأُنفيف الم )ل يستخدم الم النصب وهو يدخل إيل فعل مضارع  73يف أية  سأ

دَ نُفأي "  .ود وعامله مبنصوبهللجحومعناه  "سأ

 

 

 

 

 

 


