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 الباب الثالث
   حتليل عن الكالم اخلربي يف سورة يوسف 

 
 .يشتمل ىذا الباب على نبذة عن سورة يوسف، وحتليل البياانت وتفسَتىا

 نبذة عن سورة يوسف .-أ 

وإحدى عشر ، نزلت ىذه  إن سورة يوسف ىي إحدى السور اظتكية، وآايهتا مئة
السورة يف الفًتة الدرجة العصيبة من حياة الرسول الكرًن، حيث يف تلك الفًتة زوجو 

الذي كان لو خَت نصَت، وخَت معُت،  (أاب طالب)وعّمو  (خدكتة)الطاىر اضتنون 
، حىت عرف ذلك العام وعلى اظتؤمنُت ملسو هيلع هللا ىلصوبوفاهتما اشتد األذى والبالء على رسول هللا

.  تضمنت السورة الكرنتة القصة من حياة يوسف بن يعقوب عليهما السالم .بعام اضتزن
 دبا مّر عليو من الكرب والشدة، وما القاه من أذى ملسو هيلع هللا ىلصوأما اظتقصود هبا تسلية النيب

 .القريب والبعيد
   

 حتليل البياانت وتفسريها .-ب 

 اآلايت اليت تتضمن الكالم اخلربي يف سورة يوسف. (أ 

ما يصح أن يقال : كتب حفٌت انصف وأصحابو أن الكالم اطتربي ىو
 ولكل رتلة ركنان، ػتكوم عليو وػتكوم بو، .لقائلو إنو صادق فيو أو كاذب

. ويسمى األول مسندا إليو كالفاعل واظتبتداء الذي لو اطترب، وانئب الفاعل

                                                             

قواعد اللغة العربية حفٍت انصف، وػتدد دايب، ومصطفى طموم، وػتمود عمر، وسلطان دمحم،  .
 76. ص(دار الرزتة اإلسالمية: سورااباي)، ادلدرسة الثانوية لتالميذ
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 وإذا ننظر من .ويسمى الثاين مسندا كالفعل واظتبتداء اظتكتفى دبرفوعو
 جانب حالة اظتخاطب 

فنعرف ىناك أن اظتخاطب لو ثالثة أحوال يعٌت خايل الذىن، وطاليب، 
فإن كان اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم ألقي إليو اطترب غتردا . وإنكاري

عن التأكيد، وإن كان مًتددا فيو طالبا ظتعرفتو حسن توكيده، وإن كان منكرا 
 . لو وجب توكيده دبؤكد أومؤكدين أو أكثر حسب درجتو اإلنكار

لتوضيح اظتقصود كما اظتذكور فوق فيصنع الباحث اصتدوال الآلايت 
 :اليت تتضمن عن الكالم اطتربي وحالة ؼتاطبو كما يلي 

 اصتدوال 
حالة  مسندا مسند إليه اآلية قوله تعاىل الرقم

 ادلخاطب
خايل  آايت تلك 1آلۚر تِۡلَك َءايََُٰت ٱۡلِكتََِٰب ٱۡلُمِبُِت   1

 الذىن
ٓ أَنزَۡلنَ  2  لٓاَّنَعلٓاَّنُكمۡ  اُه قُقۡرءََٰاًن َعَرِ ّ اِإانٓاَّن

 تُقۡعِقُلونَ 
 طليب رتلة أنزلناه إن واشتها 2

خايل رتلة تعقلون  لعل واشتها 
الذىن 

ُن نُقُقصُّ َعَلۡيَك َأۡحَسَن  3  ؿَتۡ
َذا  َنآ إِلَۡيَك ىََٰ ٱۡلَقَصِص دبَآ َأۡوَحيُقۡ

خايل  رتلة نقص ؿتن 3
 الذىن

                                                             

السارنغى ) ،(شرح الدروس البالغة)حسن الصياغة علم الدين دمحم ايسيننب عيس ى الفادىن،  .
  21. ص (رمباغ جاوة الوسطى، طبعة الثانية
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ٱۡلُقۡرَءاَن َوِإن ُكنَت ِمن قُقۡبِلِوۦ 
  َلِمَن ٱۡلغََِٰفِلُتَ 

كان 
 واشتمها

 طليب  من الغافلُت

قَاَل يََٰبُقٍَتٓاَّن اَل تُقۡقُصۡص ُرۡءاَيَك  4
َعَلىَٰٓ ِإۡخَوِتَك فُقَيِكيُدواْ َلَك 

ِن ساَكۡيًدۖا ِإنٓاَّن ٱلشٓاَّنۡيطَََٰن ِلۡۡلِن
َعُدوٌّ مُِّبٌُت 

 طليب عدو إن واشتها 5

ضمَت 
مستًت 

تقديره ىم 

خايل يكيد 
الذىن 

طليب إنسان شيطان 

َتِبيَك َربَُّك  5 ِلَك كَتۡ وََكذََٰ
ِويِل 

ۡ
َويُُقَعلُِّمَك ِمن ََت

ٱأۡلََحاِديِث َويُِتمُّ نِۡعَمَتُوۥ َعَلۡيَك 
َوَعَلىَٰٓ َءاِل يُقۡعُقوَب َكَمآ أدََتٓاَّنَها 
رََِٰىيَم  َعَلىَٰٓ أَبُقَوۡيَك ِمن قُقۡبُل ِإبُقۡ
َقۚ ِإنٓاَّن َربٓاَّنَك َعِليٌم َحِكي   مٌ َوِإۡسحََٰ

خايل  يعلمك ربك 6
 الذىن

 طليب عليم إن واشتها

لٓاَّنَقۡد َكاَن يف يُوُسَف َوِإۡخَوتِِوۦٓ  6
 لِّلسٓاَّنآئِِلُتَ  تٌ َءايََٰ 

كان  7
 واشتها

يف يُوُسَف 
 َٓوِإۡخَوتِِوۦ

 إنكاري

ِإۡذ قَاُلواْ لَُيوُسُف َوَأُخوُه َأَحبُّ  7
ُن ُعۡصَبٌة ِإنٓاَّن  ِإَلَٰٓ أَبِيَنا ِمنٓاَّنا َوؿَتۡ

  َأاَباَن َلِفي َضلٍََٰل مُِّبُتٍ 

يوسف  8
 وأخوه

 طليب أحب

خايل عصبة ؿتن   
الذىن 
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 إنكاري يف ضالل إن واشتها

قَاَل ِإيّنِ لََيۡحزُُنٍِتٓ َأن َتۡذَىُبواْ  8
ُكَلُو ٱلذِّۡئُب 

ۡ
ِبِوۦ َوَأَخاُف َأن ََي
ِفُلونَ    َوأَنُتۡم َعۡنُو  ََٰ

 إنكاريرتلة لتزنٍت  إن واشتها 13

ُن  9 قَاُلواْ لَِئۡن َأَكَلُو ٱلذِّۡئُب َوؿَتۡ
ٓ إِ    طتٓاَّنََِٰسُرونَ  ًذاُعۡصَبٌة ِإانٓاَّن

 إنكاري خاسرون  إن واشتها 14

فُقَلمٓاَّنا َذَىُبواْ ِبِوۦ َوَأرۡتَُعٓواْ َأن  10
َعُلوُه يف َ يَََٰبِت ٱصۡتُبِّۚ  كَتۡ

َنآ إِلَۡيِو لَتُقنُقبِّئُقنُقٓاَّنُهم ِِبَۡمرِِىۡم  َوَأۡوَحيُقۡ
َذا َوُىۡم اَل َيۡشُعُرونَ    ىََٰ

 طليب تبينن أنت 15

خايل  جاء ىم  16  يُقۡبُكونَ  ءً َوَجٓاُءٓو َأاَبُىۡم ِعَشآ  11
 الذىن

َنا َنۡسَتِبُق  12 قَاُلواْ َيَََٰٓاَباَنٓ ِإانٓاَّن َذَىبُقۡ
َوتُقرَۡكَنا يُوُسَف ِعنَد َمتََِٰعَنا 

 نٍ َفَأَكَلُو ٱلذِّۡئُبۖ َوَمآ أَنَت دبُۡؤمِ 
ِدِقُتَ  ُكنٓاَّنا َوَلوۡ  لٓاَّنَنا   صََٰ

 طليب رتلة ذىبنا إن واشتها 17

كان 
واشتها 

خايل صادقُت 
الذىن 

 مٍ َوَجٓاُءو َعَلىَٰ َقِميِصِوۦ ِبدَ  13
 َلُكمۡ  َسوٓاَّنَلۡت  َبلۡ  قَالَ  َكِذبٍۚ 

رٌ  أَۡمرًاۖ  أَنُفُسُكمۡ  يلٌۖ  َفَصبُقۡ  رتَِ
ُ ٱۡلُمۡستُقَعاُن َعَلىَٰ َما وَ  ٱَّللٓاَّن

 َتِصُفوَن 

ضمَت  18
مستًت 

 تقدره ىم

خايل  جاء 
 الذىن

خايل سول أنتم 
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الذىن 

خايل صرب رتيل  ػتذوف 
الذىن 

خايل  اظتستعن هللا
 الذىن

 َفَأۡرَسُلواْ  ةٌ َجٓاَءۡت َسيٓاَّنارَ وَ  14
ۥۖ قَاَل َدۡلَوهُ  َفَأۡدَلَٰ  َوارَِدُىمۡ 

َذا ُ لََٰمٌۚ    َوَأَسرُّوهُ يََُٰبۡشَرىَٰ ىََٰ
َعٌة ۚ ُ َعِليُم  دبَا يُقۡعَمُلونَ ِبضََٰ    َوٱَّللٓاَّن

19 
 

خايل  جاءت سيارة
 الذىن

خايل   الم ىذا 
 الذىن

خايل  عليم هللا
 الذىن

 َدرََِٰىمَ  سٍ َوَشَرۡوُه بَِثَمنِ  َب ۡ  15
 ِمنَ  ِفيوِ  وََكانُواْ  َمۡعُدوَدةٍ 
  ٱلزٓاَّنَِٰىِدينَ 

خايل  شروه ىو 20
 الذىن

كان 
واشتها 

خايل الزاىدين 
الذىن 

ۡصَر  16 َوقَاَل ٱلٓاَّنِذي ٱۡشتُقَرىَُٰو ِمن مِّ
َوىَُٰو َعَسىَٰٓ اِلْمراَتِو

 َأۡكرِِمي َمثُقۡ
خايل  مكن ؿتن 21

 الذىن
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 دىاۚ َأن يَنَفَعَنآ َأۡو نُقتٓاَّنِخَذُهۥ َولَ 
ِلكَ   يف  لُِيوُسفَ  َمكٓاَّننٓاَّنا وََكذََٰ

ِويِل 
ۡ
ٱأۡلَۡرِض َولِنُقَعلَِّمُوۥ ِمن ََت

ُ َ اِلٌب َعَلىَٰٓ  ٱأۡلََحاِديثِۚ َوٱَّللٓاَّن
َولََِٰكنٓاَّن َأۡكثُقَر ٱلنٓاَّناِس اَل  أَۡمرِِهۦ

  يُقۡعَلُمونَ 

خايل   الب هللا
 الذىن

نََُٰو ُحۡك  17 ُهۥٓ َءاتُقيُقۡ  ًماَوَلمٓاَّنا بُقَلَ  َأُشدٓاَّن
زِي َوِعۡلًماۚ  ِلَك ؾَتۡ  وََكذََٰ

  ٱۡلُمۡحِسِنُتَ 

خايل  آتى ؿتن 22
 الذىن

خايل ؾتزي ؿتن 
الذىن 

َوَدۡتُو ٱلٓاَّنيِت ُىَو يف بُقۡيِتَها َعن  18 َورََٰ
َب  وََٰ نُقٓاَّنۡفِسِوۦ َوَ لٓاَّنَقِت ٱأۡلَبُقۡ

َوقَاَلۡت َىۡيَت َلَكۚ قَاَل َمَعاَذ 
َواَي  ۖ  ٓ َأۡحَسَن َمثُقۡ ِۖ ِإنٓاَّنُوۥ َر ِّ ٱَّللٓاَّن

  ِإنٓاَّنُوۥ اَل يُُقۡفِلُح ٱلظٓاَّنَِٰلُمونَ 

 (اظترأة)اليت  23
  

خايل  روادت
 الذىن

 طليب رب إن واشتها
رتلة ال يفلح  إن وإشتها

 خربىا
 طليب

َوَىمٓاَّن هِبَا َلۡواَلٓ  َوَلَقۡد قَتٓاَّنۡت ِبِوۦۖ  19
ِلَك  َأن َن َربِِّوۦۚ َكذََٰ رٓاَّنَءا بُُقۡرىََٰ

لَِنۡصِرَف َعۡنُو ٱلسُّٓوَء 
ِعَباِداَن  ِمنۡ  َوٱۡلَفۡحَشٓاَءۚ ِإنٓاَّنُوۥ

 ٱۡلُمۡخَلِصُتَ 

 إنكاري ىم ىي 24

إنكاري ىم ىو 

رتلة عبادان  إن واشتها
 اظتخلصُت

 طليب

َوٱۡستُقبُقَقاٱۡلَباَب َوَقدٓاَّنۡت َقِميَصُو  20
 َلَدا َسيَِّدَىا َوأَۡلَفَيا رٍ ِمن ُدبُ 

خلي  استبق قتا 25
 الذىن
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ٱۡلَبابِۚ قَاَلۡت َما َجزَآُء َمۡن أَرَاَد 
ِِبَۡىِلَك ُسٓوًءا ِإالٓاَّنٓ َأن ُيۡسَجَن 

َأۡو َعَذاٌب أَلِيٌم  

خايل قّد ىي 
الذىن 

خايل الفي سيد 
الذىن 

َوَدۡتٍِت َعن نُقٓاَّنۡفِسۚي  21 قَاَل ِىَي رََٰ
 ِإن أَۡىِلَهآ  مِّنۡ  دٌ َوَشِهَد َشاهِ 

 لٍ ۥ ُقدٓاَّن ِمن ُقبُ َقِميُصوُ  َكانَ 
ِذِبُتَ ِمنَ  َوُىوَ  َفَصَدَقۡت     ٱۡلكََٰ

رتلة من  ىي 26
 راودتٍت

خايل 
 الذىن

شهد  شاىد
 

خايل 
 الذىن

22 
 

 رٍ فُقَلمٓاَّنا َرَءا َقِميَصُوۥ ُقدٓاَّن ِمن ُدبُ 
 ِإنٓاَّنُوۥ ِمن َكۡيدُِكنٓاَّنۖ ِإنٓاَّن قَالَ 

  مٌ َكۡيدَُكنٓاَّن َعِظي

 طليب  من كيدكن إن واشتها 28

 طليب عظيم إن واشتها

 ٱۡلَمِديَنِة يف  ةٌ َوقَاَل ِنۡسوَ ۞ 23
َها َعن  ِوُد فُقَتىُقَٰ ٱۡمرََأُت ٱۡلَعزِيِز تُقرََٰ
نُقٓاَّنۡفِسِوۦۖ َقۡد َشَغَفَها ُحبًّۖا ِإانٓاَّن 

َها يف َضلََٰ    مُِّبُتٍ  لٍ لَنُقَرىُقَٰ

ٱۡمرََأُت  30
ٱۡلَعزِيِز 

 رتلة تراود
 

خايل 
 الذىن

طليب شغف  ىي

 إنكاري رتلة من نراىاإن واشتها 

فُقَلمٓاَّنا شتََِعۡت دبَۡكرِِىنٓاَّن أَۡرَسَلۡت  24
 اً إِلَۡيِهنٓاَّن َوأَۡعَتَدۡت عَتُنٓاَّن ُمتٓاَّنكَ ٔ 

خايل  أرسلت ىي 31
 الذىن
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ُهنٓاَّن  وََِٰحَدةٍ  ُكلٓاَّن  َوَءاَتۡت  نُقۡ  مِّ
 َوقَاَلِت ٱۡخرُۡج َعَلۡيِهنٓاَّنۖ ِسكِّيًنا

َنُوۥٓ َأۡكبُقۡرنَُوۥ َوَقطٓاَّنۡعَن  فُقَلمٓاَّنا رَأَيُقۡ
َش َّللٓاَِِّن َما  أَۡيِديُقُهنٓاَّن َوقُقۡلَن حََٰ
َذآ ِإالٓاَّن َملَ  َذا َبَشرًا ِإۡن ىََٰ  كٌ ىََٰ

  َكرًنٌ 

خايل  قطع ىن
 الذىن

ِلُكنٓاَّن ٱلٓاَّنِذي ُلۡمتُقنٓاَّنٍِت  25 قَاَلۡت َفذََٰ
َودتُُّوۥ َعن نُقٓاَّنۡفِسِوۦ  ِفيوِۖ َوَلَقۡد رََٰ
َفٱۡستُقۡعَصَمۖ َولَِئن َّلٓاَّۡن يُقۡفَعۡل َمآ 

 مِّنَ  انً َءاُمرُُهۥ لَُيۡسَجَننٓاَّن َولََيُكو
ِغرِينَ    ٱلصٓاَّنَٰ

خاليب  الذي ظتتنٍت ذلك 32
 الذىن

 إنكاري راود ىي 

 طليب يفعل ىو

ۡجُن َأَحبُّ ِإيَلٓاَّن  26 قَاَل َربِّ ٱلسِّ
ؽتٓاَّنا َيۡدُعوَنٍِتٓ إِلَۡيوِۖ َوِإالٓاَّن َتۡصِرۡف 

َكۡيَدُىنٓاَّن َأۡصُب إِلَۡيِهنٓاَّن  َعٍتِّ 
َن ٱصۡتََِٰهِلُتَ    َوَأُكن مِّ

خايل  أحب السجن 33
 الذىن

ضمَت 
مستًت 

تقدره أنت 

خايل تصرف 
الذىن 

َفٱۡسَتَجاَب َلُوۥ َربُُّوۥ َفَصَرَف  27
 ِإنٓاَّنُوۥ ُىَو ٱلسٓاَّنِميُع 

ۚ
َعۡنُو َكۡيَدُىنٓاَّن

  ٱۡلَعِليمُ 

خايل  استجب رب 34
 الذىن

 إنكاريٱلسٓاَّنِميُع ٱۡلَعِليُم  ىو

ن  بُقۡعِد َما رََأُواْ  28 ُُثٓاَّن َبَدا عَتُم مِّ
  ٱأۡلٓيََِٰت لََيۡسُجنُقنٓاَّنُوۥ َحىتٓاَّنَٰ ِحُتٍ 

 إنكاري بدا ليسجنن 35
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ۡجَن فُقتُقَيانِۖ  29 َوَدَخَل َمَعُو ٱلسِّ
ٓ أََرىٍَِٰتٓ أَۡعِصُر  قَاَل َأَحُدقُتَآ ِإيّنِ

ٓ أََرىٍَِٰتٓ َوقَالَ  رًاۖ َخمۡ   ٱأۡلَٓخُر ِإيّنِ
ِسي ُخۡب 

ۡ
ُكلُ  زًاَأزۡتُِل فُقۡوَق رَأ

ۡ
 ََت
ِويِلِوۦٓۖ ِإانٓاَّن 

ۡ
َنا بَِتأ ُر ِمۡنُوۖ نُقبِّئُقۡ ٱلطٓاَّنيُقۡ

  نُقَرىََٰك ِمَن ٱۡلُمۡحِسِنُتَ 

خايل  دخل فتيان 36
 الذىن

طليب رتلة أراين إن واشتها 

طليب رتلة أراين إن واشتها 

طليب رتلة نراك إن واشتها 

تِيُكَما طََعا 30
ۡ
ۦٓ تُقۡرَزقَانِوِ  مٌ قَاَل اَل ََي

ِويِلِوۦ قُقۡبَل َأن 
ۡ
ُتُكَما بَِتأ

ۡ
ِإالٓاَّن نُقبٓاَّنأ

 ۚٓ ِلُكَما ؽتٓاَّنا َعلٓاَّنَمٍِت َر ِّ تَِيُكَمۚا ذََٰ
ۡ
ََي

 يُُقۡؤِمُنونَ  الٓاَّن  مٍ ِإيّنِ تُقرَۡكُت ِملٓاَّنَة قُقوۡ 
ِفُرونَ بِ    ٱَّللٓاَِّن َوُىم بِٱأۡلِٓخَرِة ُىۡم كََٰ

خايل  َييت طعام 37
 الذىن

خايل ؽتا ذلك 
الذىن 

رتلة من أان 
تركت 

طليب 

رََِٰىيَم  31 َوٱتُقٓاَّنبُقۡعُت ِملٓاَّنَة َءااَبِٓءٓي ِإبُقۡ
َق َويُقۡعُقوبَ  ۚۚ َما َكاَن  َوِإۡسحََٰ

 ٍء ۚلََنآ َأن نُّۡشرَِك بِٱَّللٓاَِّن ِمن َشيۡ 
ِلكَ  َنا َفۡضلِ  ِمن ذََٰ  ٱَّللٓاَِّن َعَليُقۡ

َوَعَلى ٱلنٓاَّناِس َولََِٰكنٓاَّن َأۡكثُقَر 
  ٱلنٓاَّناِس اَل َيۡشُكُرونَ 

خايل  رتلة اتبعت  أان 38
 الذىن

كان 
 واشتها

خايل  لنا
 الذىن

خايل من فضل هللا ذلك 
الذىن 



40 
 

 
 

لكن 
واشتها 

خايل ال يشعرون 
الذىن 

َما تُقۡعُبُدوَن ِمن ُدونِِوۦٓ ِإالٓاَّنٓ  32
ُتُموَىآ  ءً َأشۡتَآ   َوَءاابَٓؤُُكم أَنُتمۡ  شَتٓاَّنيُقۡ

ُ هِبَا ِمن ُسۡلطََٰنٍ  ۚۚ  مٓاَّنآ أَنَزَل ٱَّللٓاَّن

ِإِن ٱضۡتُۡكُم ِإالٓاَّن َّللٓاَِِّن أََمَر َأالٓاَّن 
هُ  ِلَك ٱلدِّيُن  تُقۡعُبُدٓواْ ِإالٓاَّنٓ ِإايٓاَّن ۚۚ ذََٰ

ٱلنٓاَّناِس اَل  ٱۡلَقيُِّم َولََِٰكنٓاَّن َأۡكثُقرَ 
  يُقۡعَلُمونَ 

خايل  تعبد واو 40
 الذىن

خلي  أنزل هللا
 الذىن

 اضتكم
 

 هلل
 

خايل 
 الذىن

ضمَت 
 مستًت 

خايل  أمر
 الذىن

خايل الدين القيم ذلك 
الذىن 

ۡجِن أَمٓاَّنآ َأَحدُُكَما ايَٰصَ  33 ِحيبَِ ٱلسِّ
 َوأَمٓاَّنا ٱأۡلَٓخُر رًاۖ فُقَيۡسِقي َربٓاَّنُوۥ َخمۡ 

ُر ِمن  ُكُل ٱلطٓاَّنيُقۡ
ۡ
فُقُيۡصَلُب فُقَتأ

ِسِوۦۚ ُقِضَي ٱأۡلَۡمُر ٱلٓاَّنِذي ِفيِو 
ۡ
رٓاَّنأ

  َتۡستُقۡفِتَيانِ 

خايل  رتلة يسقي أحدكم 41
 الذىن

خايل  رتلة يصلب اآلخر
 الذىن

خايل قضي أمر 
الذىن 

 جٍ َوقَاَل لِلٓاَّنِذي َ نٓاَّن أَنٓاَّنُوۥ انَ  34
ُهَما نُقۡ  ٱذُۡكۡرين ِعنَد َربَِّك مِّ

َفأَنسىَُٰو ٱلشٓاَّنۡيطَُٰن ذِۡكَر َربِِّوۦ 

خايل  انساه الشيطان 42
 الذىن
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ۡجِن ِبۡضَع ِسِنُتَ    فُقَلِبَث يف ٱلسِّ

نُ  َوَما مٍ ُث َأۡحاَل اقَاُلٓواْ َأۡض َ  35  ؿَتۡ
ِويلِ 

ۡ
ِلِمُتَ بَِتأ    ٱأۡلَۡحالِم ِبعَٰ

44 
 

ىذه 
اظتفتداء )

 (احملذوف
 

   أضغث
أحالم 

خايل 
 الذىن

خايل علمُت ؿتن 
الذىن  

 ابً قَاَل تُقۡزَرُعوَن َسۡبَع ِسِنَُت َدأَ  36
بُِلوِ  يف  َفَذُروهُ  َحَصددُّۡ  َفَما ۦٓ ُسنُق 

ٓاَّنا اًل ِإالٓاَّن قَِلي ُكُلونَ  ؽتِّ
ۡ
  ََت

خايل  تزرعون أنتم 47
 الزىن

ِلَك َسۡب  37 يت ِمن  بُقۡعِد ذََٰ
ۡ
  ٌ ُُثٓاَّن ََي
ُكۡلنَ  ِشَدادٌ 

ۡ
ۡمُتمۡ  َما ََي  عَتُنٓاَّن  َقدٓاَّن

ٓاَّنا قَِلياًل  ِإالٓاَّن  ِصُنونَ  ؽتِّ   حُتۡ

خايل  َييت سبع 48
 الذىن

خايل َيكل النون 
الذىن 

ِلَك َعا 38 يت ِمن  بُقۡعِد ذََٰ
ۡ
 ِفيوِ  مٌ ُُثٓاَّن ََي
   ٱلنٓاَّناُس َوِفيِو يُقۡعِصُرونَ يُُقَغاثُ 

خايل  َييت عام 49
 الذىن

ُتوين ِبِوۦۖ فُقَلمٓاَّنا  َوقَاَل ٱۡلَمِلكُ  39 ٱئُقۡ
َجٓاَءُه ٱلرٓاَّنُسوُل قَاَل ٱۡرِجۡع ِإَلَٰ 
َربَِّك َفسۡ َٔۡلُو َما اَبُل ٱلنِّۡسَوِة 

 طليب عليمإن وإشتها  50
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 إِنَّ َرِّبِ نٓاَّن ۚٱلٓاَّنَٰيِت َقطٓاَّنۡعَن أَۡيِديَوُ 
  مٌ َعِلي ِبَكۡيِدِىنٓاَّن 

َودتُّنٓاَّن  40 قَاَل َما َخۡطُبُكنٓاَّن ِإۡذ رََٰ
يُوُسَف َعن نُقٓاَّنۡفِسِوۦۚ قُقۡلَن 

َش َّللٓاَِِّن َما َعِلۡمَنا َعَلۡيِو ِمن احَ 
ِت ٱۡمرََأُت ٱۡلَعزِيِز ٱۡلُقَََٰٔن قَالَ  ٍء ُۚسوٓ 

َودتُُّوۥ اَحۡصَحَص ٱضۡتَقُّ َأاَن  رَ 
َعن نُقٓاَّنۡفِسِوۦ َوِإنٓاَّنُوۥ َلِمَن 

ِدِقُتَ    ٱلصٓاَّنَٰ

خايل  علم ؿتن  51
 الذىن

رتلة من أان 
راودتو 

خلي 
الذىن 

رتلة من إن واشتها 
الصادقُت 

إنكاري 

ِلَك لِيُقۡعَلَم َأيّنِ َّلَۡ َأُخۡنُو  41 ذََٰ
بِٱۡلَغۡيِب َوَأنٓاَّن ٱَّللٓاَّنَ اَل يُقۡهِدي 

  َكۡيَد ٱطۡتَآئِِنُتَ 

52  
فاألمر 

اظتفتداء )
 (احملذوف

 
 ذلك

 
 طليب

رتلة من ال إن واشتها 
يهدي 

طليب 

َوَمآ أُبُقّرُِئ نُقۡفِسيٓۚ ِإنٓاَّن ٱلنُقٓاَّنۡفَس ۞ 42
 ۚٓ  بِٱلسُّٓوِء ِإالٓاَّن َما َرِحَم َر ِّ

 
أَلَمٓاَّناَرُة

  رٓاَّنِحيمٌ  رٌ ِإنٓاَّن َر ِّ َ ُفو

مستًت  53
 تقديره أان

خايل  أبرئ
الذىن 

 
 إنكاريألمارة ابلسوء إن واشتها 

 طليب  فور رحيم إن واشتها
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ُتوين ِبِوۦٓ  43 َوقَاَل ٱۡلَمِلُك ٱئُقۡ
َأۡسَتۡخِلۡصُو لِنُقۡفِسۖي فُقَلمٓاَّنا َكلٓاَّنَمُوۥ 
َنا َمِكٌُت  قَاَل ِإنٓاَّنَك ٱۡليُقۡوَم َلَديُقۡ

  أَِمُتٌ 

 طليب مكُت و أمُت إن واشتها 54

ۡجَعۡلٍِت َعَلىَٰ َخزَآِئِن اقَاَل  44
  مٌ ٱأۡلَۡرضِۖ ِإيّنِ َحِفيٌظ َعِلي

 طليب حفيظ و عليم إن واشتها 55

ِلَك َمكٓاَّننٓاَّنا لُِيوُسَف يف  45 وََكذََٰ
َها َحۡيُث  ٱأۡلَۡرِض يُقتُقبُقوٓاَّنأُ ِمنُقۡ

َيَشٓاُءۚ ُنِصيُب ِبَرزۡتَِتَنا َمن نٓاَّنَشٓاُءۖ 
 َواَل ُنِضيُع َأۡجَر ٱۡلُمۡحِسِنُتَ 

خايل  نصيب  ؿتن 56
 الذىن

خايل ال نصيب ؿتن 
الذىن 

 لِّلٓاَّنِذينَ  رٌ َوأَلَۡجُر ٱأۡلِٓخَرِة َخيۡ  46
  ُقونَ َيتٓاَّن  وََكانُواْ  َءاَمُنواْ 

 طليب خَت أجر 57

َوَجٓاَء ِإۡخَوُة يُوُسَف َفَدَخُلواْ  47
  َعَلۡيِو فُقَعَرفُقُهۡم َوُىۡم َلُوۥ ُمنِكُرونَ 

خايل  جاء إخوة 58
 الذىن

خايل عرف ىم 
الذىن 

ِوُد َعۡنُو َأاَبُه َوِإانٓاَّن اقَاُلواْ َسنُقرَ  48
ِعُلونَ    َلفََٰ

 إنكاري فاعلون إن واشتها 61

فُقَلمٓاَّنا َرَجُعٓواْ ِإَلَٰٓ أَبِيِهۡم قَاُلواْ  49
َيَََٰٓاَباَن ُمِنَع ِمنٓاَّنا ٱۡلَكۡيُل َفَأۡرِسۡل 

خايل  منع الكيل 63
 الذىن
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َمَعَنآ َأَخااَن َنۡكَتۡل َوِإانٓاَّن َلُوۥ 
  ضتَََِٰفظُونَ 

 إنكاري حافظون إن واشتها 

قَاَل َىۡل اَمُنُكۡم َعَلۡيِو ِإالٓاَّن َكَمآ  50
أَِمنُتُكۡم َعَلىَٰٓ َأِخيِو ِمن قُقۡبُل 

ِفظ ٌر حََٰ ُ َخيُقۡ  ا ۖ        َفٱَّللٓاَّن
  َو أَۡرَحُم ٱلرٓاَّنَٰزِتُِتَ َوهُ 

خايل  خَت،  هللا،  64
 الذىن

خايل أرحم ىو 
الذىن 

َوَلمٓاَّنا فُقَتُحواْ َمتَََٰعُهۡم َوَجُدواْ  51
َعتُقُهۡم ُردٓاَّنۡت إِلَۡيِهۡمۖ قَاُلواْ  ِبضََٰ

َعتُقَنا  ِذِهۦ ِبضََٰ َيَََٰٓاَباَن َما نُقۡبِغۖي ىََٰ
َفُظ  َنۖا َوفتََُِت أَۡىَلَنا َوؿَتۡ ُردٓاَّنۡت إِلَيُقۡ

ِلكَ  رۖ َأَخااَن َونُقۡزَداُد َكۡيَل َبعِ   ذََٰ
  َيِسَتٌ  َكۡيلٌ 

 ىم 65
 

 وجد
 

خايل 
 الذىن

خايل  بضاعتنا ىذه
 الذىن

خايل فتَت ؿتن  
الذىن 

خايل كيل ذلك 
الذىن 

قَاَل َلۡن أُۡرِسَلُوۥ َمَعُكۡم َحىتٓاَّنَٰ  52
تُقنٓاَّنٍِت مِّنَ  اتُقۡؤُتوِن َمۡوِثق

ۡ
 ٱَّللٓاَِّن لََتأ

ِبِوۦٓ ِإالٓاَّنٓ َأن لُتَاَط ِبُكۡمۖ فُقَلمٓاَّنآ 
ُ َعَلىَٰ َما اَءاتُقۡوُه َمۡوثَِقُهۡم قَاَل  َّللٓاَّن

  لنُقُقوُل وَِكي

أان  66
 

أرسل 
 

خايل 
 الذىن

خايل وكيل هللا 
الذىن 

خايل  أ ٍتمستًت  67 بٍ َوقَاَل يَََٰبٍِتٓاَّن اَل َتۡدُخُلواْ ِمن  ابَ  53
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وََٰ وَ  َواِحدٍ   بٍ ٱۡدُخُلواْ ِمۡن أَبُقۡ
 مِّنَ  َعنُكم أُۡ ٍِت  َوَمآ  مُّتُقَفرَِّقةٍۖ 

ٱَّللٓاَِّن ِمن َشۡيءٍۖ ِإِن ٱضۡتُۡكُم ِإالٓاَّن 
ِۖ َعَلۡيِو تُقوَكٓاَّنۡلُتۖ َوَعَلۡيِو  َّللٓاَّن

  فُقۡليُقتُقوَكٓاَّنِل ٱۡلُمتُقوَكُِّلونَ 

 الذىن تقديره أان
خايل هلل اضتكم 

الذىن 

خايل توكل أان 
الذىن 

خايل يتوكل اظتتوكلون 
الذىن 

َوَلمٓاَّنا َدَخُلواْ ِمۡن َحۡيُث أََمَرُىۡم  54
َن  ُهم مِّ أَبُوُىم مٓاَّنا َكاَن يُُقۡغٍِت َعنُقۡ

 يف  ةٌ ٱَّللٓاَِّن ِمن َشۡيٍء ِإالٓاَّن َحاجَ 
َهاۚ  يُقۡعُقوبَ  نُقۡفسِ   َوِإنٓاَّنُوۥ َقضىُقَٰ

ُو َولََِٰكنٓاَّن َعلٓاَّن  لَِّما مٍ َلُذو ِعلۡ  ۡمنََٰ
  َأۡكثُقَر ٱلنٓاَّناِس اَل يُقۡعَلُمونَ 

كان  68
 واشتها

شيئ 
 

خايل 
 الذىن

إنكاري ذو علم إن واشتها 

55 
 

َوَلمٓاَّنا َدَخُلواْ َعَلىَٰ يُوُسَف 
ٓ َأاَن    قَاَل ِإيّنِ

َءاَوىَٰٓ إِلَۡيِو َأَخاُهۖ
َتِئۡس دبَا َكانُواْ  َأُخوَك َفاَل تُقبُقۡ

  يُقۡعَمُلونَ 

 ىو 69
 

خايل  ءاواى
 الذىن

 طليب أخوك إن واشتها

فُقَلمٓاَّنا َجهٓاَّنَزُىم ِِبََهازِِىۡم َجَعَل  56
َقايََة يف َرۡحِل َأِخيِو ُُثٓاَّن أَذٓاَّنَن  ٱلسِّ

خايل  جعل ىو 70
 الذىن
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ُمَؤذٌِّن أَيُقٓاَّنتُقَها ٱۡلِعَُت ِإنٓاَّنُكۡم 
رُِقونَ    َلسََٰ

 إنكاري سارقون إن واشتها

قَاُلواْ نُقۡفِقُد ُصَواَ  ٱۡلَمِلِك  57
ُل بَِعٍَت   َوَأاَن  َوِلَمن َجٓاَء ِبِوۦ زِتۡ

  مٌ ۦ َزِعيِبوِ 

خايل  نفقد ؿتن 72
 الذىن

خايل  ظتن  زتل بعَت
 الذىن

خايل زعيم أان 
الذىن 

َنا  58 قَاُلواْ تَٱَّللٓاَِّن َلَقۡد َعِلۡمُتم مٓاَّنا ِجئُقۡ
لِنُقۡفِسَد يف ٱأۡلَۡرِض َوَما ُكنٓاَّنا 

رِِقُتَ    سََٰ

 إنكاري علم أنتم 73

كان 
واشتها 

خايل سارقُت 
الذىن 

ُؤُهۥ َمن ُوِجَد يف آ قَاُلواْ َجزَ  59
ِلَك  ُؤُهۥۚ َكذََٰ َرۡحِلِوۦ فُقُهَو َجزََٰٓ

زِي ٱلظٓاَّنَِٰلِمُتَ    ؾَتۡ

خايل   فهو جزاءه من 75
 الذىن

فُقَبَدأَ ِِبَۡوِعَيِتِهۡم قُقۡبَل ِوَعٓاِء َأِخيِو  60
ُُثٓاَّن ٱۡسَتۡخَرَجَها ِمن ِوَعٓاِء َأِخيوِۚ 
ِلَك ِكۡداَن لُِيوُسَفۖ َما َكاَن  َكذََٰ
ُخَذ َأَخاُه يف ِديِن ٱۡلَمِلِك 

ۡ
لَِيأ

 تٍ ِإالٓاَّنٓ َأن َيَشٓاَء ٱَّللٓاَّنُۚ نُقۡرَفُع َدرَجََٰ 
ِعۡلٍم  ِذي ُكلِّ  َوفُقۡوقَ  نٓاَّنَشٓاُء   مٓاَّنن

مستًت  76
 تقديره ىو

خايل  بدأ
 الذىن

خايل نرفع ؿتن 
الذىن 



47 
 

 
 

خايل فوق عليم   مٌ َعِلي
الذىن 

قَاُلٓواْ ِإن َيۡسرِۡق فُقَقۡد َسَرَق ۞ 61
ۥ ِمن قُقۡبُلۚ َفَأَسرٓاَّنَىا لٓاَّنوُ  خٌ أَ 

يُوُسُف يف نُقۡفِسِوۦ َوَّلَۡ يُُقۡبِدَىا 
 مٓاَّنَكاانٓاَّن عَتُۡمۚ قَاَل أَنُتۡم َشرٌّ 

ُ أَۡعَلُم دبَا َتِصُفونَ    َوٱَّللٓاَّن

 أخ 77
 

 سرق

 
 طليب

 
خايل  أسر يوسف

 الذىن

خايل شّر أنتم 
الذىن 

خايل  أعلم هللا
 الذىن

َيُقَُّها ٱۡلَعزِيُز ِإنٓاَّن َلُوۥٓ َأاًب  62 قَاُلواْ َيََٰٓ
َشۡيًخا َكِبَتًا َفُخۡذ َأَحَداَن 

 ِإانٓاَّن نُقَرىََٰك ِمَن 
َمَكانَُوۥٓۖ

  ٱۡلُمۡحِسِنُتَ 

 طليب لو إن واشتها 78
 طليبرتلة نرك  إن وامها

ُخَذ ِإالٓاَّن  63
ۡ
قَاَل َمَعاَذ ٱَّللٓاَِّن َأن َّنٓاَّن

ٓ ِإذ ا َٗمن َوَجۡداَن َمتَََٰعَنا ِعنَدُهۥٓ ِإانٓاَّن
 لٓاَّنظََِٰلُموَن 

 

خايل  أعوذأان  79
الذىن 

إنكاري   اظتونإن واشتها 

فُقَلمٓاَّنا ٱۡستُقيۡ َُٔسواْ ِمۡنُو َخَلُصواْ  64
يًّ   تُقۡعَلُمٓواْ  أَّلَۡ  َكِبَتُُىمۡ  قَالَ  ا ۖؾتَِ

 ىم 80
 

 خلصوا
 

خايل 
 الذىن
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م َعَلۡيكُ  َأَخذَ  َقدۡ  َأاَبُكمۡ  َأنٓاَّن 
 ٱَّللٓاَِّن َوِمن قُقۡبُل َما مِّنَ  قًامٓاَّنۡوثِ 

رََح  فُقرٓاَّنطُتۡم يف يُوُسَفۖ فُقَلۡن أَبُقۡ
َذَن يلٓ َأِ ٓ َأۡو 

ۡ
ٱأۡلَۡرَض َحىتٓاَّنَٰ ََي

ُر  ُ يلۖ َوُىَو َخيُقۡ ُكَم ٱَّللٓاَّن لَتۡ
  ٱضۡتََِٰكِمُتَ 

إنكاري رتلة قد أخذ أن واشتها 

مستًت 
 تقديره أان

خايل  أبرح
 الذىن

خايل اضتكمُت ىو 

الذىن 

َوسۡ َِٔل ٱۡلَقۡريََة ٱلٓاَّنيِت ُكنٓاَّنا ِفيَها  65
بُقۡلَنا ِفيَهۖا َوِإانٓاَّن  َوٱۡلِعََت ٱلٓاَّنيِتٓ أَقُقۡ

ِدُقونَ    َلصََٰ

 إنكاري صادقونإن واشتها  82

قَاَل َبۡل َسوٓاَّنَلۡت َلُكۡم أَنُفُسُكۡم  66
يٌل ۖ َفَصربٌ  رًاۖ أَمۡ  ُ َعَسى رتَِ  ٱَّللٓاَّن

يًعۚا ِإنٓاَّنُوۥ ُىَو  تَِيٍِت هِبِۡم رتَِ
ۡ
َأن ََي

  ٱۡلَعِليُم ٱضۡتَِكيمُ 

خايل  سولت أنفسكم 83
 الذىن

خايل صرب رتيل صربي 
الذىن 

 طليب عليم وحكيم ىو
ُهۡم َوقَاَل َيََََٰٓسَفىَٰ  67

َوتُقَولٓاَّنَٰ َعنُقۡ
َناُه  َيضٓاَّنۡت َعيُقۡ َعَلىَٰ يُوُسَف َوٱبُقۡ

  ِمَن ٱضۡتُۡزِن فُقُهَو َكِظيمٌ 

خايل  تويل يعقب 84
 الذىن

خايل ابيضت عُت 
الذىن 

خايل كظيم ىو 
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الذىن 

قَاُلواْ تَٱَّللٓاَِّن تُقۡفتُقُؤاْ َتۡذُكُر يُوُسَف  68
َحىتٓاَّنَٰ َتُكوَن َحَرًضا َأۡو َتُكوَن 

  ِمَن ٱعۡتََِٰلِكُتَ 

كان  85
 واشتها

 طليب رتلة تذكر

َآ َأۡشُكواْ بُقثِّي َوُحۡزينٓ  69 قَاَل ِإفتٓاَّن
ِإَل ٱَّللٓاَِّن َوأَۡعَلُم ِمَن ٱَّللٓاَِّن َما اَل 

 تُقۡعَلُموَن 

 طليب أشكوا بثي أان 86

يَََٰبٍِتٓاَّن ٱۡذَىُبواْ فُقَتَحسٓاَّنُسواْ ِمن  70
يُوُسَف َوَأِخيِو َواَل ََتْيۡ َُٔسواْ ِمن 
ِۖ ِإنٓاَّنُوۥ اَل اَيْيۡ َُٔس ِمن  رٓاَّنۡوِح ٱَّللٓاَّن
ِفُرونَ    رٓاَّنۡوِح ٱَّللٓاَِّن ِإالٓاَّن ٱۡلَقۡوُم ٱۡلكََٰ

رتلة ال  إن واشتها  87
 ييئس[

 طليب

َيُقَُّها فَ  71 َلمٓاَّنا َدَخُلواْ َعَلۡيِو قَاُلواْ َيََٰٓ
ٱۡلَعزِيُز َمسٓاَّنَنا َوأَۡىَلَنا ٱلضُّرُّ 

عَ  َنا بِِبضََٰ  َفَأۡوفِ  ٍة مُّۡزَجىَٰ َوِجئُقۡ
َنآ لََنا ۚۖ   ٱۡلَكۡيَل َوَتَصدٓاَّنۡق َعَليُقۡ

زِي ٱۡلُمَتَصدِِّقَُت   ِإنٓاَّن ٱَّللٓاَّنَ كَتۡ

خايل  مسّ  الضر 88
 الذىن

خايل جاء ؿتن 
الذىن 

 طليب رتلة كتزي إن واشتها

قَاُلٓواْ أَِءنٓاَّنَك أَلَنَت يُوُسُفۖ قَاَل  72
َذآ َأِخۖي َقۡد َمنٓاَّن  َأاَن  يُوُسُف َوىََٰ

َنآۖ ِإنٓاَّنُوۥ َمن يُقتٓاَّنِق  ُ َعَليُقۡ ٱَّللٓاَّن

90 
 

خايل  يوسفأان 
 الذىن

طليب مّن  أهلل
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َوَيۡصربۡ فَِإنٓاَّن ٱَّللٓاَّنَ اَل ُيِضيُع َأۡجَر 
 ٱۡلُمۡحِسِنُتَ 

رتلة الشرط  إن واشتها
وجوابو 

إنكاري 

َنا  73 ُ َعَليُقۡ قَاُلواْ تَٱَّللٓاَِّن َلَقۡد َءاثُقَرَك ٱَّللٓاَّن
  ِطِئنَ َوِإن ُكنٓاَّنا  َ 

 إنكاري ءاثر هللا 91
كان 

واشتها 
طليب خاطئُت 

قَاَل اَل تُقۡثرِيَب َعَلۡيُكُم ٱۡليُقۡوَمۖ  74
ُ َلُكۡمۖ َوُىَو أَۡرَحُم  يُقۡغِفُر ٱَّللٓاَّن

  ٱلرٓاَّنَٰزِتُِتَ 

خايل  عليكم تثريب 92
 الذىن

خايل أرحم الرازتُت ىو 

الذىن 

َفَصَلِت ٱۡلِعَُت قَاَل أَبُوُىۡم  َوَلمٓاَّنا 75
ِإيّنِ أَلَِجُد رِيَح يُوُسَفۖ َلۡواَلٓ َأن 

  تُقَفنُِّدونِ 

 إنكاري رتلة من أجد إن واشتها 94

قَاُلواْ تَٱَّللٓاَِّن ِإنٓاَّنَك َلِفي َضلََِٰلَك  76
  ٱۡلَقِدًنِ 

 إنكاري يف ضاللك إن اشتها 95

فُقَلمٓاَّنآ َأن َجٓاَء ٱۡلَبِشَُت أَۡلَقىَُٰو  77
َعَلىَٰ َوۡجِهِوۦ َفٱۡرَتدٓاَّن َبِصَتًۖا قَاَل 
ٓ أَۡعَلُم ِمَن ٱَّللٓاَِّن  أَّلَۡ أَُقل لٓاَّنُكۡم ِإيّنِ

  َما اَل تُقۡعَلُمونَ 

خايل  جاء البشَت 96
 الذىن

 إنكاري رتلة أعلم إن واشتها
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قَاُلواْ َيَََٰٓاَباَن ٱۡستُقۡغِفۡر لََنا ُذنُوبُقَنآ  78
ُتَ  طِ ِٔ   ِإانٓاَّن ُكنٓاَّنا خََٰ

رتلة كنا  إن واشتها 97
 خاطئُت

 طليب

 قَاَل َسۡوَف َأۡستُقۡغِفُر َلُكۡم َر ِّ   79
  ۚۖ ِإنٓاَّنُو ُىَو ٱۡلَغُفوُر ٱلرٓاَّنِحيمُ 

 إنكاري رتلة االشتية إن واشتها 98

فُقَلمٓاَّنا َدَخُلواْ َعَلىَٰ يُوُسَف  80
َءاَوىَٰٓ إِلَۡيِو أَبُقَوۡيِو َوقَاَل ٱۡدُخُلواْ 

ُ َءاِمِنُتَ    ِمۡصَر ِإن َشٓاَء ٱَّللٓاَّن

خايل  دخلوا ىم 99
 الذىن

َوَرَفَع أَبُقَوۡيِو َعَلى ٱۡلَعۡرِش   81
ََبتِ  َوقَالَ  داۖ َوَخرُّواْ َلُوۥ ُس ٓاَّن   َيََٰٓ

َذا ِويلُ  ىََٰ
ۡ
 َقۡد قُقۡبلُ  ِمن ُرۡءيََٰيَ  ََت

 َأۡحَسنَ  َوَقدۡ  اً َۖجَعَلَها َر ِّ َحقّ 
ۡجِن ِمنَ  َأۡخَرَجٍِت  ِإذۡ  ِ ٓ   ٱلسِّ

َن ٱۡلَبۡدِو ِمن  بُقۡعِد  َوَجٓاَء ِبُكم مِّ
َأن نُقٓاَّنزََغ ٱلشٓاَّنۡيطََُٰن بُقۡيٍِت َوبُقُۡتَ 

 لَِّما فٌ ِإۡخَويتٓۚ ِإنٓاَّن َر ِّ َلِطي
  ۥ ُىَو ٱۡلَعِليُم ٱضۡتَِكيمُ ِإنٓاَّنوُ  َيَشٓاءُۚ 

100 
 

خايل  رفع مستًت
 الذىن

خايل  َتويل ىذا
 الذىن

 طليب جعل ر 

طليب أحسن ر  

 لطيف إن واشتها
 عليم اضتكيم

 طليب

إنكاري العليم اضتكيم إن واشتها 

َتٍِت ِمَن ٱۡلُمۡلِك  82 ۞َربِّ َقۡد َءاتُقيُقۡ
ِويِل ٱأۡلََحاِديثِۚ 

ۡ
َوَعلٓاَّنۡمَتٍِت ِمن ََت

ِت َوٱأۡلَۡرِض أَنَت  وََٰ فَاِطَر ٱلسٓاَّنمََٰ
َيا َوٱأۡلِٓخَرةِۖ تُقَوفٓاَّنٍِت  نُقۡ ۦ يف ٱلدُّ َويلِّ

ِلِحُتَ    ُمۡسِلًما َوَأضۡتِۡقٍِت بِٱلصٓاَّنَٰ

 طليب آتى رب 101

خايل ويل أنت 
الذىن 
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َبٓاِء ٱۡلَغۡيِب نُوِحيِو  83 ِلَك ِمۡن أَنُق  ذَٰ
إِلَۡيَكۖ َوَما ُكنَت َلَدۡيِهۡم ِإۡذ 
 َأرۡتَُعٓواْ أَۡمَرُىۡم َوُىۡم نَتُۡكُروَن 

من أنباء  ذلك 102
 الغيب

خايل 
 الذىن

كان 
واشتها 

 اطترب احملذف 

  (حاضرا)

خايل 
الذىن 

َوَمآ َأۡكثُقُر ٱلنٓاَّناِس َوَلۡو   84
  َحَرۡصَت دبُۡؤِمِنُتَ 

خايل  حرص أنت 103
 الذىن

َوَما َتسۡ َُٔلُهۡم َعَلۡيِو ِمۡن َأۡجرٍۚ ِإۡن  85
َلمِ  رٌ ُىَو ِإالٓاَّن ِذۡك    ينَ لِّۡلعََٰ

خايل  تسأل مستًت 104
 الذىن

خايل ذكر ىو 
الذىن 

َوَما يُُقۡؤِمُن َأۡكثُقرُُىم بِٱَّللٓاَِّن ِإالٓاَّن  86
  َوُىم مُّۡشرُِكونَ 

خايل  يؤمن الناس 106
 الذىن

ِذِهۦ َسِبيِلٓي أَۡدُعٓواْ ِإَل  87 ُقۡل ىََٰ
ِۚ َعَلىَٰ َبِصَتٍَة َأاَن  َوَمِن  ٱَّللٓاَّن

َن ٱَّللٓاَِّن َوَمآ َأاَن   ٱتُقٓاَّنبُقَعٍِتۖ َوُسۡبحََٰ
  ِمَن ٱۡلُمۡشرِِكُتَ 

خايل  من اظتشركُت أان 108
 الذىن

َوَمآ أَۡرَسۡلَنا ِمن قُقۡبِلَك ِإالٓاَّن  88
 أَۡىلِ  مِّنۡ  إِلَۡيِهم نُّوِحيٓ  الً رَِجا

ٱۡلُقَرىَٰٓ  أَفُقَلۡم َيِسَتُواْ يف ٱأۡلَۡرِض 

خايل أرسل  ؿتن 109
 الذىن

خايل كيف كان 
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ِقَبُة افُقَينظُُرواْ َكۡيَف َكاَن  َ 
ٱلٓاَّنِذيَن ِمن قُقۡبِلِهۡم  َوَلَداُر 

 أََفاَل لِّلٓاَّنِذينَ  رٌ ٱأۡلِٓخَرِة َخيۡ 
ۚ
 ٱتُقٓاَّنَقۡوْا

 تُقۡعِقُلوَن 

 الذىنواشتها 

طليب  خَتدار اآلخرة 

َحىتٓاَّنَٰٓ ِإَذا ٱۡستُقيۡ ََٔس ٱلرُُّسُل َو َنُقُّٓواْ  89
أَنُقٓاَّنُهۡم َقۡد ُكِذبُواْ َجٓاَءُىۡم َنۡصُراَن 

َي َمن نٓاَّنَشٓاُءۖ َواَل يُُقَردُّ  فُقُنجِّ
ُسَنا َعِن ٱۡلَقۡوِم ٱۡلُمۡجرِِمُتَ 

ۡ
  َِب

خايل  جاءىم نصران 110
 الذىن

خايل يرّد ِبسنا 
الذىن 

رَ  90  ةٌ َلَقۡد َكاَن يف َقَصِصِهۡم ِعبُقۡ
ُْويل  ۚ  َما َكاَن   ٱأۡلَۡلبََٰبِ ألِّ

 َتۡصِديقَ  َولََِٰكن يُُقۡفتُقَرىَٰ  اَحِديث
ٱلٓاَّنِذي بُقُۡتَ َيَدۡيِو َوتُقۡفِصيَل ُكلِّ 

 لَِّقۡومِ  َوَرزۡتَةً  َوُىًدىَشۡيء 
  يُُقۡؤِمُنونَ 

 إنكاري يف قصصهم عربة 111

كان 
واشتها 

خايل  حديثا
 الذىن

 
ولتيسر القارئُت يفّرق حالة . كما صنع الباحث اصتدول فيما سبق

 :اظتخاطب فينقسم الباحث من وجو حالةىا وىي
 خايل الذىن . (1

حيث كان قصد اظتخرب خبربه إفادة اظتخاطب  ينبغى أن 
يقتصر من الكالم على قدر اضتاجاة حذرأ من اللغو، فإن كان  

اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم  فألقي إليو اطترب غتردا عن 
  رتلة121التأكيد، ويف سورة يوسف وجد الباحث 
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 طليب. (2

يعٍت إن كان مًتددا فيو طالبا ظتعرفة حسن توكيده، ويف سورة 
 .  رتلة41يوسف وجد الباحث سبعة 

 إنكاري. (3

يعٍت إن كان منكرا لو وجب توكيده دبؤكد أو مؤكدين أو أكثر 
. رتلة27حسب درجة اإلنكار، ويف سورة يوسف وجد الباحث  

 
 حتليل فائدة الكالم اخلربي يف سورة يوسف . (ب 

الكالم اطتربي ىي لتلقى إلفادة  كما عرفنا أن الفائدة األصلية يف 
اظتخاطب اضتكم الذي تضّمنو اصتملة، وإلفادة أن اظتتكلم عاَّل بو، أي 

ولكن أحياان يلقى اطترب أل راض . يسمى بفائدة اطترب والزم الفائدة
كاإلسًتحام، وإ هار الضعف، وإ هار التحّسر، وإ هار الفخر، : أخرى

فهنا سيبُّت . لتوضيح اظتقصود عن اظتخطط كما اظتذكور. وإلرشاد والنصح
 :الباحث عن حتليل فائدة الكالم اطتربي يف سورة يوسف كما يلي

 
 :1اآلية  .1
 آلۚر تِۡلَك َءايََُٰت ٱۡلِكتََِٰب ٱۡلُمِبُِت  

ىي من نو  الكالم اطتربي     (تِۡلَك َءايََُٰت ٱۡلِكتََِٰب ٱۡلُمِبُتِ )اآلية   
. اإلبتدائي طتلوىها من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم
وبُت علماء التفسَت اظتقصود يف ىذه اصتملة يعٍت اطترب إل دمحم أن اآلايت 
اليت أنزلت إليو ىي آايت الكتاب اظتعجوز يف بيانو، والساطع يف حججو 

 . وبُت حاللو وحرامو، ورشده وىداه.وبرىانو، والواضح يف معانو

                                                             

 41، ص نفس ادلرجع, دمحم علي الصابوين  
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والكلمة الكتاب ىو يعٍت القرآن، الواضح اصتلي، الذي يفصح عن 
 .والغرض فيها فادة اطترب.األشياء اظتبهمة ويفسرىا ويبينها

 

 :2اآلية  .2

ُو قُقۡرءََٰاًن َعَرِ ًّ  ٓ أَنزَۡلنََٰ  تُقۡعِقُلون  لٓاَّنَعلٓاَّنُكمۡ  اِإانٓاَّن

ُو قُقۡرءََٰاًن َعَرِ ًّ )ىناك رتلتان من الكالم اطتربي قتا األول  ٓ أَنزَۡلنََٰ  (اِإانٓاَّن
، ألن "إن"ىي من نو  الكالم اطتربي الطليب لوجود أداة التوكيد يعٍت 

فالسباب إفادة . والغرض فيها فائدة اطترب. اظتخاطب مًتدد يف اضتكم
إان أنزلنا ىذا : اظتخاطب اضتكم الذي تضمنو اصتملة قال أبو جعفر 

الكتاب اظتبُت، قرآان عربيا على العرب، ألن لساهنم وكالمهم عر ، فأنزلنا 
ىي  (لعلكم تعقلون) ، والثاين ىذا الكتاب بلساهنم ليعقلوه ويفقهوا منو

من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب 
فالسبب اظتخاطب . خايل الذىن من الكالم، والغرض فيها فائدة اطترب

لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها، : اضتكم الذي تضمنتو اصتملة
وأكثرىا َتدية للمعاين اليت تقوم ابلنفوس، فلذلك أنزل أشرف الكتب 

ِبشرف اللغات، على أشرف الرسول، بسفارة أشرف اظتالئكة، وكان ذلك 
 على أشرف شهور السنة وىو إنزالو يف أشرف بقا  األرض، وابتدائ

                                                                                                                                                                       

 549. ص(مكتبة نب تيمية :القاىرة ) تفسري الطربي،أبو جعفر دمحم بن جرير الطربي، .  
خمتصر تفسري القرآن الكرمي ادلسمى عمدة التفسري عن احلافظ ابن كثري أزتد دمحم شاكر، .  

 254، جزء الثاين، ص (ه1431-م2010الكتاب العاظتي للنشر، اجمللد الثاين : لبنان-بَتوت )، (جزء الثاين)
 551، ص نفس ادلرجعأبو جعفر دمحم بن جرير الطربي، . 
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بُت علماء التفسَت اظتقصود يف ىذه اآلية يعٍت أنزلناه العرب   .رمضان
   .كتااب عربيا مؤلفا من ىذه األحرف العربية

 

 :3اآلية  .3

َذا ٱۡلُقۡرَءاَن َوِإن ُكنَت  َنآ إِلَۡيَك ىََٰ ُن نُقُقصُّ َعَلۡيَك َأۡحَسَن ٱۡلَقَصِص دبَآ َأۡوَحيُقۡ ؿَتۡ
  ِمن قُقۡبِلِوۦ َلِمَن ٱۡلغََِٰفِلُتَ 

ُن نُقُقصُّ َعَلۡيَك )ىناك رتلتان من الكالم اطتربي قتا، األول  ؿَتۡ
َذا ٱۡلُقۡرَءانَ  َنآ إِلَۡيَك ىََٰ وىي من نو  الكالم اطتربي  (َأۡحَسَن ٱۡلَقَصِص دبَآ َأۡوَحيُقۡ

اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، 
فالسبب اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة . والغرض فيها فائدة اطترب

َوِإن ُكنَت )والثاين. ؿتن ؿتدثك اي دمحم ونروي لك أخبار األمام السابقة
ىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي، والغرض فيها  (ِمن قُقۡبِلِوۦ َلِمَن ٱۡلغََِٰفِلُتَ 

نبينا دمحم من قبل نزول :والسبب ىو. ألن اظتخاطب عاَّل بو. الزم فائدة
  .جربيل عليو ابلقرآن َّل يعلم عن خرب يوسف وإخواتو

 
 5:اآلية  .4

قَاَل يََٰبُقٍَتٓاَّن اَل تُقۡقُصۡص ُرۡءاَيَك َعَلىَٰٓ ِإۡخَوِتَك فُقَيِكيُدواْ َلَك َكۡيًدۖا ِإنٓاَّن ٱلشٓاَّنۡيطَََٰن 
ِن َعُدوٌّ مُِّبُتٌ   ِلۡۡلِنسََٰ

                                                             

   .   254، ص ادلرجع السابقأزتد دمحم شاكر،.  

 41، صنفس ادلرجع, دمحم علي الصابوين.  

 41ص  السابق،  ادلرجع, دمحم علي الصابوين. 

: لبنان–بَتوت )، تنوير ادلقباس من تفسريا بن عباسػتبد الدين دمحم بن يعقوب الفَتوز آابدي، .  
 246ص (دار الكتب العلمية، الطبعة السادسة
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( فُقَيِكيُدواْ َلَك َكۡيًدۖا ) ىناك رتلتان من الكالم اطتربي قتا، األول 
وىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن 

ِإنٓاَّن )والثانية .  فائدة اطترب اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها
ِن َعُدوٌّ مُِّبُتٌ  ألن وجد .  ىي من نو  كالم اطتربي الطليب(ٱلشٓاَّنۡيطَََٰن ِلۡۡلِنسََٰ

والغرض فيها . ، ألن اظتخاطب مًتدد يف اضتكم"إن"أداة التوكيد فيها وىي 
واطترب الذي سيخرب اظتخاطب أن الشيطان ىو عدو مبُت . فائدة اطترب
كما كتب يف كتب التفسَت أن الشيطان لبٍت آدم  اىر العدواة . لۡلنسان

 لذلك خاف يعقوب عليو السالم من حسد .لتملهم على اضتسد
   .إخوت يوسف فنهاه أن يقص رؤايه عليهم

 

 6:اآلية  .5

ِويِل ٱأۡلََحاِديِث َويُِتمُّ نِۡعَمَتُوۥ َعَلۡيَك 
ۡ
َتِبيَك َربَُّك َويُُقَعلُِّمَك ِمن ََت ِلَك كَتۡ وََكذََٰ

َقۚ ِإنٓاَّن َربٓاَّنَك  رََِٰىيَم َوِإۡسحََٰ َوَعَلىَٰٓ َءاِل يُقۡعُقوَب َكَمآ أدََتٓاَّنَها َعَلىَٰٓ أَبُقَوۡيَك ِمن قُقۡبُل ِإبُقۡ
   َعِليٌم َحِكيمٌ 

َويُُقَعلُِّمَك ِمن ): ىناك رتلتان من الكالم اطتربي، وقتا األول   
ِويِل ٱأۡلََحاِديِث َويُِتمُّ نِۡعَمَتُوۥ َعَلۡيَك َوَعَلىَٰٓ َءاِل يُقۡعُقوَب َكَمآ أدََتٓاَّنَها َعَلىَٰٓ 

ۡ
ََت

قَۚ  رََِٰىيَم َوِإۡسحََٰ   وىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي (أَبُقَوۡيَك ِمن قُقۡبُل ِإبُقۡ
والغرض . طتلو ىا من أداة التوكبد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم

واظتقصود يعٍت هللا الذي يعلم التفسَت الرؤاي اظتنامية، كما . فيها فائدة اطترب
أكمل النعمة من قبل ذلك على جدك إبراىيم وجدك إسحق ابلرسالة 

ىي من نو  الكالم اطتربي  (مٌ  ِإنٓاَّن َربٓاَّنَك َعِليٌم َحِكي) والثانية .واألصفاء
                                                             

 246. ، صادلرجع السابقػتبد الدين دمحم بن يعقوب الفَتوز آابدي، .  . 
    42. ، صنفس ادلرجع, دمحم علي الصابوين.  

    42. ، صادلرجع السابق, دمحم علي الصابوين . 
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ألن اظتخاطب مًتدرا يف ". إن"الطليب لوجود أداة التوكيد فيها وىي 
واظتقصود يعٍت إن هللا ىو أعلم حيث . والغرض فيها فائدة اطترب. اضتكم

 . أي عليم دبن ىو أىل للفضل، وحكيم تدبَت طتلقو.كتعل رساالتو
  

 :7اآلية  .6

  لِّلسٓاَّنآئِِلُتَ  تٌ َلَقۡد َكاَن يف يُوُسَف َوِإۡخَوتِِوۦٓ َءايََٰ 
 ىذه اآلية ىي من نو  الكالم اطتربي اإلنكاري لوجود أداة 

، ألن اظتخاطب "قد"و حرف التحقيق " الم اإلبتداء"التوكيدان فيها وىي 
فالسبب اظتخاطب اضتكم الذي . منكرا للحكم، والغرض فيها فائدة اطترب

تضمنتو اصتملة، قال تعال لقد كان يف قصة يوسف وخربه مع إخوتو 
آايت، أي عربة ومواعط للسائلُت عن ذلك، اظتتخربين عنو، فإنو خرب 

   .عجيب يستحق  أن يستخرب عنو
 

 8:اآلية  .7

ُن ُعۡصَبٌة ِإنٓاَّن َأاَباَن َلِفي َضلََٰ إِ   لٍ ۡذ قَاُلواْ لَُيوُسُف َوَأُخوُه َأَحبُّ ِإَلَٰٓ أَبِيَنا ِمنٓاَّنا َوؿَتۡ
 مُِّبُت 

لَُيوُسُف َوَأُخوُه َأَحبُّ ): ىناك رتلتان من الكالم اطتربي، وقتا األول
ُن ُعۡصَبةٌ  وىي من نو  الكالم اطتربي الطليب لوجود أداة  (ِإَلَٰٓ أَبِيَنا ِمنٓاَّنا َوؿَتۡ

، ألن اظتخاطب مًتدد يف اضتكم، والغرض "الم اإلبتداء"التوكيد فيها وىي 
فيها فائدة اطترب فالسبب اظتخاطب اضتكم الذي تضنتو اصتملة، وهللا 

 لٍ ِإنٓاَّن َأاَباَن َلِفي َضلََٰ )والثانية . أحب منا عند إبينا" بنيامُت"ليوسف وأخوه 

                                                             

 256، ص نفس ادلرجعأزتد دمحم شاكر، .  

 

  256. ، صادلرجع السابقأزتد دمحم شاكر، .  . 
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وىي من الكالم اطتربي اإلنكاري لوجود أداة التوكيدان فيها وىي  (مُِّبُت
، ألن اظتخاطب مًتدد يف اضتكم والغرض فيها فائدة "الم اظتزحلقة"و" إن"

فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، إن بعقوب . اطترب
 ويعنون يف تقدنتهما .عليو السالم يف اطتطإ وخروج عن الصواببُت الواضح

 .عليهم، وػتبتو إايقتا أكثر منا
 

 :13اآلية  .8
ِفُلوَن  ُكَلُو ٱلذِّۡئُب َوأَنُتۡم َعۡنُو  ََٰ

ۡ
 قَاَل ِإيّنِ لََيۡحزُُنٍِتٓ َأن َتۡذَىُبواْ ِبِوۦ َوَأَخاُف َأن ََي

ُكَلُو ٱلذِّۡئُب َوأَنُتۡم َعۡنُو )ية اآل
ۡ
ِإيّنِ لََيۡحزُُنٍِتٓ َأن َتۡذَىُبواْ ِبِوۦ َوَأَخاُف َأن ََي

ِفُلونَ  ىي من نو  الكالم اطتربي اإلنكاري لوجود أداة التوكيدان فيها  ( ََٰ
والغرض فيها فائد . ، ألن اظتخاطب منكرا للحكم"الم اظتزحلقو:"و"إن"قتا

فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة عن رأي بعقوب . اطترب
عليو السالم يف منامو أن ذأاب يشتد عليو فمن ذلك فال وأخاف أن َيكلو 

الذئب وكانت أرضهم كثَتة الذئب، وأخاواتو  افلون ابللعب ويقال 
  .مشغولون بعملهم

 
 :14اآلية  .9

ٓ إِ  ُن ُعۡصَبٌة ِإانٓاَّن   طتٓاَّنََِٰسُرونَ  ًذاقَاُلواْ لَِئۡن َأَكَلُو ٱلذِّۡئُب َوؿَتۡ

ىي من نو  الكالم اطتربي اإلنكاري لوجود أداة التوكيدان  ىذه اآلية
. ، ألن اظتخاطب منكرا للحكم"إن"و "الم موطئة للقسم "فيها وىي 

والغرض فيها الفخر، فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة 
                                                             

  42، صنفس ادلرجع, دمحم علي الصابوين.  

 256.  ،صنفس  ادلراجعأزتد دمحم شاكر، .  

 247. ، صنفس ادلرجعػتبد الدين دمحم بن يعقوب الفَتوز آابدي،  . 
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عن القسم أي وهللا لئن أكلو الذئب وؿتن رتاعة أقوايء أشداء إان 
 أي لئن عدا عليو الذئب .ظتستحقون أن يدعى علينا ابطتسار والدمار

  .وؿتن رتاعة، إان إذا عتالكون عاجزون’ فأكلو من بيننا
 

 :15اآلية  .10

َنآ إِلَۡيِو لَتُقنُقبِّئُقنُقٓاَّنُهم  َعُلوُه يف َ يَََٰبِت ٱصۡتُبِّۚ َوَأۡوَحيُقۡ فُقَلمٓاَّنا َذَىُبواْ ِبِوۦ َوَأرۡتَُعٓواْ َأن كَتۡ
َذا َوُىۡم اَل َيۡشُعُرونَ    ِِبَۡمرِِىۡم ىََٰ

َذا َوُىۡم اَل َيۡشُعُرونَ )اآلية  ىي من نو  الكالم  (لَتُقنُقبِّئُقنُقٓاَّنُهم ِِبَۡمرِِىۡم ىََٰ
، ألن اظتخاطب "الم اإلبتداء"اطتربي الطليب لوجود أداة التوكيد فيها وىي 

ولكن األصل اظتخاطب يؤمن واليقُت .والغرض فائدة اطترب. مًتدد يف اضتكم
ابضتكم وال لتتاج حرف التوكيد، والسبب يعٍت عندما كتعلوا يوسف إل 

 يابت اصتب وإنو يف أوحي إل يوسف يف ذلك اضتال الضيق، تطييبا لقلبو 
أوحي هللا إل يوسف لتخربن . إنك اي يوسف ال حتزن ؽتا أنت فيو: وتثبيتالو

إخوتو بفعلهم ىذا الذي فعلوه بك وىم ال يشعرون يف ذلك الوقت أنك 
 .يوسف

 
  :16اآلية  .11

  َوَجٓاُءٓو َأاَبُىۡم ِعَشٓاًء يُقۡبُكونَ 

ىذه اآلية ىي من  نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوخا من أداة 
. والغرض فيها فائدة اطترب. التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم

فالسبب مترب اظتتكلم  ظتا طرحوا يوسف يف اصتب رجع أخواتو إل أبيهم 
                                                             

 42، صنفس ادلرجع, دمحم علي الصابوين.  
 257، ص نفس ادلرجعأزتد دمحم شاكر،  

 257، ص ادلرجع السابقأزتد دمحم شاكر،  
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 أي رجعوا إل أبيهم وقت العشاء .والقت العشاء يف  لماة الليل متباكُت
  .ليال وىم يبكون
 

 :17آلية  .12
َنا َنۡسَتِبُق َوتُقرَۡكَنا يُوُسَف ِعنَد َمتََِٰعَنا َفَأَكَلُو ٱلذِّۡئُبۖ َوَمآ أَنَت  قَاُلواْ َيَََٰٓاَباَنٓ ِإانٓاَّن َذَىبُقۡ

ِدِقَُت   دبُۡؤِمٍن لٓاَّنَنا َوَلۡو ُكنٓاَّنا صََٰ
َنا َنۡسَتِبُق َوتُقرَۡكَنا إ)ىناك رتلتان من الكالم اطتربي واألول  انٓاَّن َذَىبُقۡ

لوجود   الطليب ىي من نو  الكالم اطتربي( يُوُسَف ِعنَد َمتََِٰعَنا َفَأَكَلُو ٱلذِّۡئُبۖ 
والغرض فيها . ، ألن اظتخاطب مًتدد يف اضتكم"إن" أداة التوكيد فيها وىي 

فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة عن، ىم . فائدة اطترب
يتسابق يف العدو، أو يف الرمى و يًتك يوسف عند ثياهبم وحوائجهم 

َوَمآ أَنَت دبُۡؤِمٍن لٓاَّنَنا َوَلۡو ُكنٓاَّنا ) والثاين .ليحفظها فجاء الذئب فافًتسو
ِدِقُتَ  وىي من الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن  (صََٰ

فالسبب إفادة . اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب
اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة عن لست دبصدق لنا يف ىذه اظتقالة 

ولو كنا يف الواقع صادقُت، أي ؿتن نعلم أنك التصدقنا لو كنا عندك 
 .صادقُت
 
 

 
                                                             

 400. جزء األول، ص (حرمُت، طبعة الثانية) مراح البيد تفسري ادلنري، الشي  دمحم نووي اصتاوي،  . 

 43، صنفس ادلرجع, دمحم علي الصابوين.  

 44، ص نفس ادلرجع, دمحم علي الصابوين .

 258 ، ص نفس الرجع أزتد دمحم شاكر،. 
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 :18اآلية  .13
ٌر   َوَجٓاُءو َعَلىَٰ َقِميِصِوۦ ِبَدٍم َكِذبٍۚ قَاَل َبۡل َسوٓاَّنَلۡت َلُكۡم أَنُفُسُكۡم أَۡمرًۖا َفَصبُقۡ

يٌل وَ  ُ ٱۡلُمۡستُقَعاُن َعَلىَٰ َما َتِصُفونارتَِ   َّللٓاَّن
َوَجٓاُءو َعَلىَٰ )ىناك  أربعة رتل من الكالم اطتربي، وىي األول، 

، وىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة (َقِميِصِوۦ ِبَدٍم َكِذبٍۚ 
. والغرض فيها فائدة اطترب. التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم

فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة عن، جاءوا أخوات 
وىي   (َبۡل َسوٓاَّنَلۡت َلُكۡم أَنُفُسُكۡم أَۡمرًاۖ ) والثانية .يوسف على ثوبو بدم كذب

من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل 
ٌر رتَِيلٌ فَ َ)والثالثة . الذىن من اضتكم والغرض فيها فائدة اطترب ىي من  (َصبُقۡ

الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن 
من اضتكم، والفغرض فيها فائدة اطترب فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي 
تضمنتو اصتملة عن صربي على ما فعلتم   يف أمر يوسف صرب رتيل، أو 

ُ ٱۡلُمۡستُقَعاُن َعَلىَٰ َما َتِصُفونَ ) والرابعة .فهو صرب رتيل وىي من نو   (َوٱَّللٓاَّن
الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن 

فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي . والغرض فيها فائدة اطترب. من اضتكم
. تضمنتو اصتملة عن، هللا اظتستعان على ما ذكر أو وصف أخوه يوسف

 
 :19اآلية  .14

َذا ُ لََٰمٌ َدۡلَوهُ  َفَأۡدَلَٰ  َوارَِدُىمۡ  َفَأۡرَسُلواْ  ةٌ َجٓاَءۡت َسيٓاَّنارَ وَ   َوَأَسرُّوهُ   ۚۥۖ قَاَل يََُٰبۡشَرىَٰ ىََٰ
َعٌة ۚ ُ َعِليُم  دبَا يُقۡعَمُلونَ ِبضََٰ    َوٱَّللٓاَّن

                                                             

 44، ص نفس ادلرجع, دمحم علي الصابوين.  
 4480ص نفس الرجع، ، أبو جعفر دمحم بن جرير الطربي . 
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 ةٌ َجٓاَءۡت َسيٓاَّنارَ وَ ): ىناك ثالثة رتل من الكالم اطتربي، وىي األول 
، وىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتوىا (ۥَۖدۡلَوهُ  َفَأۡدَلَٰ  َوارَِدُىمۡ  َفَأۡرَسُلواْ 

والغرض فيها فائدة . من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم
فاسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة عن جاءت قوم . اطترب

جاء قوم يسَتون من مدين إل :قال انب عبس. مسافرون مروا بذلك الطريق
مصر فأخطئوا الطريق فانطلقوا يهيمون حىت ىبطوا على األرض اليت فيها 

َذا ُ لََٰمٌ يََٰ ): والثانية.جب يوسف وىي من نو  الكالم اطتربي  (ُبۡشَرىَٰ ىََٰ
. اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم

فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو . والغرض فيها فائدة اطترب
ُ )والثالثة . اصتملة، يقال على سبيل السرور والفرح لتبشَت نفسو ورتاعتو َوٱَّللٓاَّن

ىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة  (َعِليُم  دبَا يُقۡعَمُلونَ 
. والغرض فيها فائدة اطترب. التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم

فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، هللا يعلم ما يفعل إخوة 
 .يوسف ومشًتوه، وىو قادر على تقدر ذلك ودفعو

 

 :20اآلية  .15

   ٱلزٓاَّنَِٰىِدينَ ِمنَ  ِفيوِ  وََكانُواْ  َمۡعُدوَدةٍ  َدرََِٰىمَ  سٍ َوَشَرۡوُه بَِثَمنِ  َب ۡ 

 سٍ َوَشَرۡوُه بَِثَمنِ  َب ۡ )ىناك رتلتان من الكالم اطتربي، وىها األول 
وىذه من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة  (َمۡعُدوَدةٍ  َدرََِٰىمَ 

. والغرض فيها فائدة اطترب. التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم
فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، ىذه ىي احملنة الثانية 
يف حياة يوسف الصديق وىي ػتنة السًتقاق أي ابعة أولئك اظتارة الذين 

                                                             

 44، ص ادلرجع السابق . 

 258.  ، صنفس ادلرجعأزتد دمحم شاكر، .  
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 وََكانُواْ ) والثاين .استخرجوه من البئر بثمن  قليل منقوص ىو عشرون درقتا
ىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوخامن أداة  ( ٱلزٓاَّنَِٰىِدينَ ِمنَ  ِفيوِ 

. والغرض فيها فائدة اطترب. التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من ااضتكم
فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، ذلك ألهنم َّل يعلموا 

 .نبوتو ومنزلتو عند هللا عز وجل
 

 :21اآلية  .16

َوىَُٰو َعَسىَٰٓ َأن يَنَفَعَنآ َأۡو نُقتٓاَّنِخَذُهۥ 
ۡصَر لِٱۡمرَأَتِِوۦٓ َأۡكرِِمي َمثُقۡ َوقَاَل ٱلٓاَّنِذي ٱۡشتُقَرىَُٰو ِمن مِّ

ِلكَ  ده اۚ َولَ  ُ يف  لُِيوُسفَ  َمكٓاَّننٓاَّنا وََكذََٰ ِويِل ٱأۡلََحاِديثِۚ َوٱَّللٓاَّن
ۡ
 ٱأۡلَۡرِض َولِنُقَعلَِّمُوۥ ِمن ََت

  َولََِٰكنٓاَّن َأۡكثُقَر ٱلنٓاَّناِس اَل يُقۡعَلُمونَ  َ اِلٌب َعَلىَٰٓ أَۡمرِِهۦ

ِلكَ ): ىناك رتلتان من الكالم اطتربي، وقتا األول  لُِيوُسفَ  َمكٓاَّننٓاَّنا وََكذََٰ
ِويِل ٱأۡلََحاِديثِۚ يف 

ۡ
وىي من نو  الكالم اطتربي  ( ٱأۡلَۡرِض َولِنُقَعلَِّمُوۥ ِمن ََت

. اإلبتدائي طتلوخا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم
فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، . والغرض فيها فائدة اطترب

 وكما ولنعلمو من تعبَت الرؤاي،(أرض مصر)ىكذا ملكنا يوسف يف األرض 
. ؾتيناه من اصتب جعلناه متمكنا يف األرض مصر يعيش فيها بعز وأمان 

ُ َ اِلٌب َعَلىَٰٓ أَۡمرِِهۦ)والثانية  وىي من نو   (َولََِٰكنٓاَّن َأۡكثُقَر ٱلنٓاَّناِس اَل يُقۡعَلُمونَ  َوٱَّللٓاَّن
الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوخا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن 

فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي . والغرض فيها فائدة اطترب. من ااضتكم
تضمنتو اصتملة، هللا  الب على مقدوره وال يرد مقدوره أحد ولكن أكثر الناس 

                                                             

 33، ص نفس ادلرجع, دمحم علي الصابوين.  

 259.  ، صنفس ادلرجعأزتد دمحم شاكر، .  
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ال يعلمون وال يصدقون ويقال ال يعلمون أن هللا  الب  (أىل مصر)يف مصر 
 .على أمره

 
 :22اآلية  .17

زِي ٱۡلُمۡحِسِنُتَ  ِلَك ؾَتۡ نََُٰو ُحۡكًما َوِعۡلًمۚا وََكذََٰ ُهۥٓ َءاتُقيُقۡ   َوَلمٓاَّنا بُقَلَ  َأُشدٓاَّن
 (ًماۚ َوِعلۡ  ًما ُحۡك اَ َءاتُقُۡت )ىناك رتلتان من الكالم اطتربي، قتا األول 

ىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوخا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب 
فالسبب إفادة اظتخاطب . والغرض فيها فائدة اطترب. خايل الذىن من اضتكم

والثانية .اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، ءاتيناه حكمة وفقها يف الدين 
زِي ٱۡلُمۡحِسِنُتَ ) ِلَك ؾَتۡ وىي من الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة  (وََكذََٰ

 .التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب
 

 :23اآلية  .18

َب َوقَاَلۡت َىۡيَت َلَكۚ قَاَل  وََٰ َوَدۡتُو ٱلٓاَّنيِت ُىَو يف بُقۡيِتَها َعن نُقٓاَّنۡفِسِوۦ َوَ لٓاَّنَقِت ٱأۡلَبُقۡ َورََٰ
َواَيۖ  ٓ َأۡحَسَن َمثُقۡ ِۖ ِإنٓاَّنُوۥ َر ِّ   ِإنٓاَّنُوۥ اَل يُُقۡفِلُح ٱلظٓاَّنَِٰلُمونَ  َمَعاَذ ٱَّللٓاَّن

َوَدۡتُو ٱلٓاَّنيِت ): ىناك وجدان ثالثة رتل من الكالم اطتربي، وىي األول َورََٰ
وََٰبَ  ُىَو يف بُقۡيِتَها َعن نُقٓاَّنۡفِسِوۦ وىي من نو  الكالم اطتربي  ( َوَ لٓاَّنَقِت ٱأۡلَبُقۡ

اإلبتدائي طتلوخا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اإلبتدائي 
فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي . والغرض فيها فائدة اطترب. اضتكم

تضمنتو اصتملة، ىذه ىي احملنة الثالثة بعد ػتنة اصتب واالسًتقاق، يعٍت طلبت 
امرأة العزيز اليت كان يوسف يف بيتها منو أن يضاجعها، وكانت سبعة أبواب 

                                                             

 23. ، صنفس ادلرجع، 16أ  جعفر دمحم بن جرير الطربي، جزء . 
 45ص، ، نفس ادلرجعدمحم علي الصابوين، . 
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َوايَۖ ) والثانية . لفتها ُث دعتو إل نفسها ٓ َأۡحَسَن َمثُقۡ وىي من نو   ( ِإنٓاَّنُوۥ َر ِّ
، ألن اظتخاطب "إن "الكالم اطتربي الطليب لوجود أداة التوكيد فيها وىي 

والغرض فيها فائدة اطترب، فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم . متدد يف اضتكم
الذي تضمنتو اصتملة عن، إن زوجة لسيد العزيز الذي أكرمٍت وأحسن 

وىي من نو  الكالم اطتربي (ِإنٓاَّنُوۥ اَل يُُقۡفِلُح ٱلظٓاَّنَِٰلُمونَ ) والثالثة .تعهيدي
. ، ألن اظتخاطب متدد يف اضتكم"إن "الطليب لوجود أداة التوكيد فيها وىي 

والغرض فيها فائدة اطترب، فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو 
 .اصتملة، إنو اليريد البقاءوال ينجح من  لم

 

 :24اآلية  .19
ِلَك لَِنۡصِرَف َعۡنُو ٱلسُّٓوَء  َن َربِِّوۦۚ َكذََٰ َوَلَقۡد قَتٓاَّنۡت ِبِوۦۖ َوَىمٓاَّن هِبَا َلۡواَلٓ َأن رٓاَّنَءا بُُقۡرىََٰ

 َوٱۡلَفۡحَشٓاَءۚ ِإنٓاَّنُوۥ ِمۡن ِعَباِداَن ٱۡلُمۡخَلِصَُت 
َوَلَقۡد قَتٓاَّنۡت ِبِوۦۖ )ىناك ثالثة رتل من الكالم اطتربي، وىي األول 

الم "وىي من نو  الكالم اطتربي اإلنكاري لوجود أداة التوكيدان فيها وىي (
، ألن اظتخاطب منكرا للحكم، والغرض فيها "قد"و حرف التحقيق " اإلبتداء

فالسبب اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، لقد قتت بو . فائدة اطترب
اظترأة وىم هبا يوسف لوال أن رأى برىان ربو أي عذاب ربو الزما على نفسو 

َوَىمٓاَّن هِبَا َلۡواَلٓ َأن رٓاَّنَءا ) والثانية.ويقال لوال رأى برىان ربو عتم مقدم ومؤخر
َن َربِِّوۦۚ وىي من الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن  (بُُقۡرىََٰ

ِإنٓاَّنُوۥ ): والثالثة. اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب
                                                             

 46، ص نفس ادلرجع, دمحم علي الصابوين.  

 47، ص ادلرجع السابق, دمحم علي الصابوين.  

 34.، صنفس ادلرجع، 16 أ  جعفر دمحم بن جرير الطربي، جزء .
 248. ، صنفس ادلرجعػتبد الدين دمحم بن يعقوب الفَتوز آابدي، .  
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وىي من نو  الكالم اطتربي الطليب لوجود أداة  (ِمۡن ِعَباِداَن ٱۡلُمۡخَلِصُتَ 
والغرض فيها فائدة . ، ألن اظتخاطب متدد يف اضتكم"إن "التوكيد فيها وىي 

اطترب، فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة عن، اختار هللا 
 .تعال لطاعتو ِبن عصمهم عما قادح فيها أو أخلصهم من كل سوء

 

 25اآلية  .20
 ٱۡلَبابِۚ قَاَلۡت َما َلَدا َسيَِّدَىا َوأَۡلَفَيا رٍ َوٱۡستُقبُقَقا ٱۡلَباَب َوَقدٓاَّنۡت َقِميَصُوۥ ِمن ُدبُ 

 (25)َجزَآُء َمۡن أَرَاَد ِِبَۡىِلَك ُسٓوًءا ِإالٓاَّنٓ َأن ُيۡسَجَن َأۡو َعَذاٌب أَلِيٌم 
ىي من  (َوٱۡستُقبُقَقا ٱۡلَبابَ )ىناك ثالثة رتل من الكالم اطتربي واألول

نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوخا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل 
فالسبب إفادة اظتخاطب . والغرض فيها فائدة اطترب. الذىن من اضتكم

اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، مترب تعال عن حاعتما حُت خرجا يستبقان إل 
 وىي من نو  الكالم اطتربي (رٍ َوَقدٓاَّنۡت َقِميَصُوۥ ِمن ُدبُ )الباب والثانية

. اإلبتدائي طتلوخا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من ااضتكم
فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو . والغرض فيها فائدة اطترب

اصتملة، ثوب يوسف من نصفُت من خلف من وسطو إل قدنتو 
ىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي  ( ٱۡلَبابِۚ َلَدا َسيَِّدَىا َوأَۡلَفَيا)والثالثة

والغرض . طتلوخا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من ااضتكم
فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، . فيها فائدة اطترب

  .وشقت  ووجد زوج اظترأة
 

 
                                                             

 406. ، صادلرجع السابق الشي  دمحم نووي اصتاوي، . 

 249. ، صنفس ادلرجعػتبد الدين دمحم بن يعقوب الفَتوز آابدي، .  
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 :26اآلية  .21

ۡن أَۡىِلَهآ ِإن َكاَن َقِميُصُوۥ ُقدٓاَّن ِمن  َوَدۡتٍِت َعن نُقٓاَّنۡفِسۚي َوَشِهَد َشاِىٌد مِّ قَاَل ِىَي رََٰ
ِذِبُتَ    قُقُبٍل َفَصَدَقۡت َوُىَو ِمَن ٱۡلكََٰ

َوَدۡتٍِت َعن ):  من الكالم اطتربي، وقتا األولىناك رتلتان ِىَي رََٰ
وىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن  (نُقٓاَّنۡفِسيۚ 

فالسبب إفادة . والغرض فيها فائدة اطترب. اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم
اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة عن ىي اليت دعتوين إل مقارفة 

ۡن أَۡىِلَهآ ) والثانية .الفاحشة ال أين أردت هبا السوء وىي  (َوَشِهَد َشاِىٌد مِّ
من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل 

فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم . والغرض فيها فائدة اطترب. الذىن من اضتكم
الذي تضمنتو اصتملة عن حكم حاكم عتذه اظتسألة وىو طفال يف اظتهد ابن 

 .عمها أنطقو هللا
 
 :28اآلية  .22

 ِإنٓاَّن َكۡيدَُكنٓاَّن َعِظيمٌ 
ۖ
  فُقَلمٓاَّنا َرَءا َقِميَصُوۥ ُقدٓاَّن ِمن ُدبٍُر قَاَل ِإنٓاَّنُوۥ ِمن َكۡيدُِكنٓاَّن

وىي من  (ِإنٓاَّنُوۥ ِمن َكۡيدُِكنٓاَّن )ىناك رتلتان من الكالم اطتربي قتا األول 
، ألن اظتخاطب "إن"نو  الكالم اطتربي الطليب لوجود أداة التوكيد فيها وىي 

فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم . مًتدد يف اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب
الذي تضمنتو اصتملة عن إن ىذا األمر من رتلة مكركن واحتتيالكن أيتها 

وىي من  (ِإنٓاَّن َكۡيدَُكنٓاَّن َعِظيمٌ )  والثاين.النسوة للتخلص ؽتا دبرتن شيء عظيم

                                                             

 48 .، صنفس ادلرجعدمحم علي الصابوين، .  

 249. ، صنفس ادلرجعػتبد الدين دمحم بن يعقوب الفَتوز آابدي، .  

 48. ، صنفس ادلرجعدمحم علي الصابوين،  . 
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، ألن اظتخاطب "إن"نو  الكالم اطتربي الطليب لوجود أداة التوكيد فيها وىي 
 .مًتدد يف اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب

 

 :30اآلية  .23

َها َعن نُقٓاَّنۡفِسِوۦۖ َقۡد َشَغَفَها ُحبًّۖا ِإانٓاَّن  ِوُد فُقَتىُقَٰ َوقَاَل ِنۡسَوٌة يف ٱۡلَمِديَنِة ٱۡمرََأُت ٱۡلَعزِيِز تُقرََٰ
َها يف َضلٍََٰل مُِّبُتٍ    لَنُقَرىُقَٰ

ِوُد ): ىناك رتلتان من الكالم اطتربي، وقتا األول ٱۡمرََأُت ٱۡلَعزِيِز تُقرََٰ
َها َعن نُقٓاَّنۡفِسِوۦ وىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي، طتلوىا من أداة  (فُقَتىُقَٰ

. والغرض فيها فائدة اطترب. التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم
فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة عن امرأة العزيز مصر 
تطلب من خادمها وعبدىا أن يواقعها وختادعو وتتوسل إليو لقضاء وطرىا 

َها يف َضلٍََٰل مُِّبُتٍ إِ )والثانية . منو وىي من نو  الكالم اطتربي اإلنكاري (انٓاَّن لَنُقَرىُقَٰ
ألن اظتخاطب منكرا " الم االبتدء" ، و"إن"لوجود أداة التوكيدان فيها وىي 

والغرض فيها فائدة اطترب، فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي . للحكم
تضمنتو اصتملة عن إان لنعتقد أهنا يف ضالل عن طريق الرشد واضح بسبب 

 .حبها إايه
 

 :31اآلية  .24

ُهنٓاَّن وََِٰحَدةٍ  ُكلٓاَّن  َوَءاَتۡت  أً فُقَلمٓاَّنا شتََِعۡت دبَۡكرِِىنٓاَّن أَۡرَسَلۡت إِلَۡيِهنٓاَّن َوأَۡعَتَدۡت عَتُنٓاَّن ُمتٓاَّنكَ ٔ  نُقۡ  مِّ
َش َّللٓاَِِّن َوقَاَلتِ  انً ِسكِّي َنُوۥٓ َأۡكبُقۡرنَُوۥ َوَقطٓاَّنۡعَن أَۡيِديُقُهنٓاَّن َوقُقۡلَن حََٰ  فُقَلمٓاَّنا رَأَيُقۡ

ۖ
 ٱۡخرُۡج َعَلۡيِهنٓاَّن

َذآ ِإالٓاَّن َمَلٌك َكرًنٌ  َما َذا َبَشرًا ِإۡن ىََٰ   ىََٰ

أَۡرَسَلۡت إِلَۡيِهنٓاَّن ):  األولىناك رتلتان من الكالم اطتربي، وقتا
ُهنٓاَّن ِسكِّيوََِٰحَدةٍ  ُكلٓاَّن  َوَءاَتۡت  أً َوأَۡعَتَدۡت عَتُنٓاَّن ُمتٓاَّنكَ ٔ  نُقۡ وىي من نو  الكالم  (انً  مِّ

                                                             

  49.، صادلرجع السابق دمحم علي الصابوين، .
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اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من 
فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي . والغرض فيها فائدة اطترب. اضتكم

تضمنتو اصتملة عن زوجة العزيز مصر دعوهتن إل الضيافة وأعتدت عتن متكأ 
وأمامهن اللحم واطترب ُث آتت كل واحدة منهن سكينا تقطهن هبا اللحم 

َوَقطٓاَّنۡعَن )والثانية . ألهنن كانو ال َيكلون من اضتم إال ما يقطعون بسكاكينهم
َش َّللٓاَِِّن َما َذآ ِإالٓاَّن َمَلٌك َكرًنٌ  أَۡيِديُقُهنٓاَّن َوقُقۡلَن حََٰ َذا َبَشرًا ِإۡن ىََٰ وىي من نو  (ىََٰ

الكالم اطتربي اإلبدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن 
فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي . والغرض فيها فائدة اطترب. من اضتكم

تضمنتو اصتملة عن قطعن وخدشن وستشن ابلسكُت من الدىشة والتحيَت ؽتا 
  .رأين من حسن يوسف

 
 :32اآلية  .25

َودتُُّوۥ َعن نُقٓاَّنۡفِسِوۦ َفٱۡستُقۡعَصَمۖ َولَِئن َّلٓاَّۡن يُقۡفَعۡل  ِلُكنٓاَّن ٱلٓاَّنِذي ُلۡمتُقنٓاَّنٍِت ِفيوِۖ َوَلَقۡد رََٰ قَاَلۡت َفذََٰ
ِغرِيَن  َن ٱلصٓاَّنَٰ  َمآ َءاُمرُُهۥ لَُيۡسَجَننٓاَّن َولََيُكواًن مِّ

ِلُكنٓاَّن ٱلٓاَّنِذي ):ىناك ثالثة رتل من الكالم اطتربي وىي األول   َفذََٰ
وىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن  (ُلۡمتُقنٓاَّنٍِت ِفيوِۖ 

فالسبب إفادة . والغرض فيها فائدة اطترب. اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم
اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة عن ىذا الذي رأيتموه ىو ذلك العبد 

َودتُُّوۥ َعن نُقٓاَّنۡفِسِوۦ َفٱۡستُقۡعَصمَۖ ) والثانية .الكننعاين الذي لنتنٍت يف ػتبتو ( َوَلَقۡد رََٰ
وىي من نو  الكالم اطتربي اإلنكاري لوجود أداة التوكيدان فيها وىي الم 

. والغرض فيها فائدة اطترب. ، ألن اظتخاطب منكرا للكم"قد"و " اإلبتداء

                                                             

 250، ص نفس ادلرجعػتبد الدين دمحم بن يعقوب الفَتوز آابدي، .  

 50.  ، صنفس ادلرجعدمحم علي الصابوين،  .  
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فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة عن أن أقضي شهويت 
َولَِئن َّلٓاَّۡن يُقۡفَعۡل َمآ َءاُمرُُهۥ لَُيۡسَجَننٓاَّن َولََيُكواًن )والثالثة . معو، فامتنع امتناعا شديدا

ِغرِينَ  َن ٱلصٓاَّنَٰ وىي من نو  الكالم اطتربي الطليب لوجود أداة التوكيد فيها وىي  (مِّ
. والغرض فيها فائدة اطترب. الم اإلبتداء، ألن اظتخاطب مًتدد يف اضتكم"

فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو   عن لئن َّل يطاوعٍت ليعاقنب 
  .ابلسجن واضتبس وليكونن من األذالء اظتهانُت

 
 :33اآلية  .26

ۡجُن َأَحبُّ ِإيَلٓاَّن ؽتٓاَّنا َيۡدُعوَنٍِتٓ إِلَۡيوِۖ َوِإالٓاَّن َتۡصِرۡف َعٍتِّ َكۡيَدُىنٓاَّن َأۡصُب  قَاَل َربِّ ٱلسِّ
َن ٱصۡتََِٰهِلُتَ    إِلَۡيِهنٓاَّن َوَأُكن مِّ

ۡجُن َأَحبُّ ِإيَلٓاَّن )ىناك رتللتان من الكالم اطتربي وقتا األول  َربِّ ٱلسِّ
ىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد،  (ؽتٓاَّنا َيۡدُعوَنٍِتٓ إِلَۡيوِۖ 

فالسبب . والغرض فيها إ هار الضعف. ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم
إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة عن السجن أحب إيل من أن آيت 

َن ٱصۡتََِٰهِلُتَ ) والثانية. ماتكره ىي  (َوِإالٓاَّن َتۡصِرۡف َعٍتِّ َكۡيَدُىنٓاَّن َأۡصُب إِلَۡيِهنٓاَّن َوَأُكن مِّ
من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل 

فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم . الذىن من اضتكم، والغرض فيها الزم الفائدة
الذي تضمنتو اصتملة، إن َّل تدفع عٍت ايرب فعلهن الذي يفعلن   يف مراودهتن 

  .إايي على أنفسهن أصب إليهن
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 :34اآلية  .27

 ِإنٓاَّنُو، ُىَو ٱلسٓاَّنِميُع ٱۡلَعِليمُ 
ۚ
  َفٱۡسَتَجاَب َلُو، َربُُّو، َفَصَرَف َعۡنُو َكۡيَدُىنٓاَّن

َفٱۡسَتَجاَب َلُو، َربُُّو، )ىناك رتلتان من الكالم اطتربي وقتا األول
وىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة  (َفَصَرَف َعۡنُو َكۡيَدُىنٓاَّنۚ 

. والغرض فيها فائدة اطترب. التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من ااضتكم
فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة عن أجاب هللا دعاء 

ِإنٓاَّنُو، ُىَو )والثانية . يوسف فنجا يوسف من مكرىن، وثبتو على العصمة والعفة
وىي من نو  الكالم اطتربي اإلكاري لوجود أداة التوكيدان    (ٱلسٓاَّنِميُع ٱۡلَعِليمُ 

والغرض فيها . ألن اظتخاطب منكرا للحكم" ضمَت فصل"و"إن"فيها وىي 
فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة عن أن هللا . فائدة اطترب

 .لدعاء اظتتضرعُت إليو عليم وجيب ماطاب منو العزم
 

 :35اآلية  .28

ن  بُقۡعِد َما رََأُواْ ٱأۡلٓيََِٰت لََيۡسُجنُقنٓاَّنُو، َحىتٓاَّنَٰ ِحُتٍ    ُُثٓاَّن َبَدا عَتُم مِّ

 ىذه اآلية ىي من نو  الكالم اطتربي اإلنكاري لوجود أداة التوكيدان 
، ألن اظتخاطب منكرا للحكم، "نون التكيد الثقيلة"و" الم التكيد" فيها وىي 

فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة . والغرض فيها فائدة اطترب
عن بداية احملنة الرابعة وىي اآلخرة من ػتن الشدة يف حياة يوسف الصديق 

 .وىي ػتنة السجن
 

 :36اآلية  .29
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 ٓ رًۖا َوقَاَل ٱأۡلَٓخُر ِإيّنِ
ٓ أََرىٍَِٰتٓ أَۡعِصُر سَتۡ  قَاَل َأَحُدقُتَآ ِإيّنِ

ۡجَن فُقتُقَيانِۖ َوَدَخَل َمَعُو ٱلسِّ
 ِإانٓاَّن نُقَرىََٰك ِمَن 

ِويِلِوۦٓۖ
ۡ
َنا بَِتأ ُر ِمۡنُوۖ نُقبِّئُقۡ ُكُل ٱلطٓاَّنيُقۡ

ۡ
زًا ََت ِسي ُخبُقۡ

ۡ
أََرىٍَِٰتٓ َأزۡتُِل فُقۡوَق رَأ

  ٱۡلُمۡحِسِنُتَ 

ۡجَن )ىناك أربعة رتل من الكالم اطتربي وىي األول  َوَدَخَل َمَعُو ٱلسِّ
ىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن  (فُقتُقَيانِۖ 

اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب، فالسبب إفادة 
اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة عن أدخل يوسف السجن واتفق أنو 

 .أدخل حينئذ آخران من خدم اظتلك اطتاص أحدقتا خبازه واآلخر ساقيو
رًاۖ )والثانية  ٓ أََرىٍَِٰتٓ أَۡعِصُر سَتۡ ىي من نو  الكالم اطتربي الطليب لوجود أداة  (ِإيّنِ

. ، ألن اظتخاطب مًتدد يف اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب"إن"التوكيد وىي 
ُر ِمۡنوُ )والثالثة  ُكُل ٱلطٓاَّنيُقۡ

ۡ
زًا ََت ِسي ُخبُقۡ

ۡ
ٓ أََرىٍَِٰتٓ َأزۡتُِل فُقۡوَق رَأ ىي من نو  الكالم  (ِإيّنِ

، ألن اظتخاطب مًتدد يف اضتكم، "إن"اطتربي الطليب لوجود أداة التوكيد وىي 
ىي من نو   (انٓاَّن نُقَرىََٰك ِمَن ٱۡلُمۡحِسِنُتَ ِ)والرابعة . والغرض فيها فائدة اطترب

، ألن اظتخاطب مًتدد يف "إن"الكالم اطتربي الطليب لوجود أداة التوكيد وىي 
فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو . اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب

 .اصتملة، أخربان بتفسَت ما رأينا إان نراك من الذين لتسنون تفسَت الرؤاي
 

 :37اآلية  .30

ِلُكَما ؽتٓاَّنا  تَِيُكَمۚا ذََٰ
ۡ
ِويِلِوۦ قُقۡبَل َأن ََي

ۡ
ُتُكَما بَِتأ

ۡ
تِيُكَما طََعاٌم تُقۡرَزقَانِِوۦٓ ِإالٓاَّن نُقبٓاَّنأ

ۡ
قَاَل اَل ََي

ِفُرونَ  ٓۚ ِإيّنِ تُقرَۡكُت ِملٓاَّنَة قُقۡوٍم الٓاَّن يُُقۡؤِمُنوَن بِٱَّللٓاَِّن َوُىم بِٱأۡلِٓخَرِة ُىۡم كََٰ   َعلٓاَّنَمٍِت َر ِّ

تِيُكَما طََعاٌم )ىناك ثالثة رتل من الكالم اطتربي ىي األول 
ۡ
اَل ََي

تَِيُكَماۚ 
ۡ
ِويِلِوۦ قُقۡبَل َأن ََي

ۡ
ُتُكَما بَِتأ

ۡ
وىي من نو  الكالم اطتربي  (تُقۡرَزقَانِِوۦٓ ِإالٓاَّن نُقبٓاَّنأ
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اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، 
فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة . والغرض فيها فائدة اطترب

   .، ىذا الذي أذكر أين وأعلمو من تعبَت الرؤاي ؽتا علمٍت ر  فعلمتو
ٓۚ )والثانية  ِلُكَما ؽتٓاَّنا َعلٓاَّنَمٍِت َر ِّ  طتلوىا وىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي (ذََٰ

من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم ، والغرض فيها فائدة 
ِفُرونَ إِ ِ)والثالثة . اطترب وىي  (يّنِ تُقرَۡكُت ِملٓاَّنَة قُقۡوٍم الٓاَّن يُُقۡؤِمُنوَن بِٱَّللٓاَِّن َوُىم بِٱأۡلِٓخَرِة ُىۡم كََٰ

، ألن "إن"من نو  الكالم اطتربي الطليب لدخول أداة التوكيد فيها وىي 
فالسبب إفادة اظتخاطب . اظتخاطب مًتدد يف اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب

اضتكم الذي تضمنتو اصتملة عن قد ترك يوسف دين قوم مشركُت الذي ال 
 .يؤمن ابهلل ويكذبون بيوم القيامة

 
 :38اآلية  .31

َق َويُقۡعُقوَبۚ َما َكاَن لََنآ َأن نُّۡشرَِك بِٱَّللٓاَِّن ِمن  رََِٰىيَم َوِإۡسحََٰ َوٱتُقٓاَّنبُقۡعُت ِملٓاَّنَة َءااَبِٓءٓي ِإبُقۡ
َنا َوَعَلى  ِلَك ِمن َفۡضِل ٱَّللٓاَِّن َعَليُقۡ   لنٓاَّناِس َولََِٰكنٓاَّن َأۡكثُقَر ٱلنٓاَّناِس اَل َيۡشُكُرونَ اَشۡيءٍۚ ذََٰ

ٱتُقٓاَّنبُقۡعُت ِملٓاَّنَة َءااَبِٓءٓي وَ  ):ىناك أربعة رتل من الكالم اطتربي وىي األول
َق َويُقۡعُقوَبۚ َما َكاَن لََنآ َأن نُّۡشرَِك بِٱَّللٓاَِّن ِمن َشۡيءٍۚ  رََِٰىيَم َوِإۡسحََٰ ىي من نو   (ِإبُقۡ

الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن 
فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي . من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب

 .تضمنتو اصتملة عن اتبع يوسف دين األنبياء، ال دين أىل الشرك والضالل
وىي من نو  الكالم اطتربي  (َما َكاَن لََنآ َأن نُّۡشرَِك بِٱَّللٓاَِّن ِمن َشۡيءٍۚ )والثانية 

اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، 
                                                             

  4541 .ص ،نفس ادلرجعأبو جعفر دمحم بن جرير الطربي، .  
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فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة . والغرض فيها فائدة اطترب
ِلَك ِمن َفۡضِل ٱَّللٓاَِّن )والثالثة . عن إقرار ِبنو الإلو إال هللا وحده ال شريك لو ذََٰ

َنا َوَعَلى  وىي من نو  الكالم اطتربي  (لنٓاَّناِس َولََِٰكنٓاَّن َأۡكثُقَر ٱلنٓاَّناِس اَل َيۡشُكُرونَ اَعَليُقۡ
اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكمن 

فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، . والغرض فيها فائدة اطترب
ذلك اإلنتان والتوحيد من فضل هللا علينا حيث أكرمنا ابلرسالة، وعلى الناس 

حيث بعث الرسل عتدايتهم وإرشادىم وأكثر الناس ال يشكرون فضل هللا 
  .عليهم

 
 40اآلية  .32

ُ هِبَا ِمن ُسۡلطََٰنٍۚ  ُتُموَىآ أَنُتۡم َوَءاابَٓؤُُكم مٓاَّنآ أَنَزَل ٱَّللٓاَّن َما تُقۡعُبُدوَن ِمن ُدونِِوۦٓ ِإالٓاَّنٓ َأشۡتَٓاًء شَتٓاَّنيُقۡ
ِلَك  ُهۚ ذََٰ لنٓاَّناِس اَل ا ۡلَقيُِّم َولََِٰكنٓاَّن َأۡكثُقرَ الدِّيُن اِإِن ٱضۡتُۡكُم ِإالٓاَّن َّللٓاَِِّن أََمَر َأالٓاَّن تُقۡعُبُدٓواْ ِإالٓاَّنٓ ِإايٓاَّن

  يُقۡعَلُمونَ 

َما تُقۡعُبُدوَن ِمن ُدونِِوۦٓ ):ىناك ستسة رتل من الكالم اطتربي، وىي األول
ُتُموَىآ أَنُتۡم َوَءاابَٓؤُُكم وىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا  (ِإالٓاَّنٓ َأشۡتَٓاًء شَتٓاَّنيُقۡ

من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة 
فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة عن ما يعبدون . اطترب

مٓاَّنآ أَنَزَل )والثانية . القوم من دون هللا ىم ال دتلك القدرة والسلطا ألهنا رتادات
ُ هِبَا ِمن ُسۡلطََٰنٍۚ  ىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة  (ٱَّللٓاَّن

. التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب
فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة عن ما أنزل هللا األشتاء يف 

ىي من نو  الكالم  (ِن ٱضۡتُۡكُم ِإالٓاَّن َّللٓاَّنِ إِ)والثالثة . عبادهتا من حجة أو برىان
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اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من 
فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو . اضتكم، والغرض فيها فائدة الغرب

أََمَر َأالٓاَّن )والرابعة . اصتملة عن ما اضتكم يف أمر العبادة والدين إال هلل رب العاظتُت
هُۚ  ىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد،  (تُقۡعُبُدٓواْ ِإالٓاَّنٓ ِإايٓاَّن

فالسبب . ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب
إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة عن أمر سبحانو إبفراد العبادة 

ِلَك )واطتامسة .لو ىي من نو   (لنٓاَّناِس اَل يُقۡعَلُمونَ ا ۡلَقيُِّم َولََِٰكنٓاَّن َأۡكثُقرَ الدِّيُن اذََٰ
الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن 

فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي . من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب
 .تضمنتو، كتهلون عظمة هللا فيعبون ما اليضر والينفع

 

 :41اآلية  .33
ُر  ُكُل ٱلطٓاَّنيُقۡ

ۡ
رًۖا َوأَمٓاَّنا ٱأۡلَٓخُر فُقُيۡصَلُب فُقَتأ ۡجِن أَمٓاَّنآ َأَحدُُكَما فُقَيۡسِقي َربٓاَّنُوۥ سَتۡ ِحيبَِ ٱلسِّ يَٰصَٰ

ِسِوۦۚ ُقِضَي ٱأۡلَۡمُر ٱلٓاَّنِذي ِفيِو َتۡستُقۡفِتَيانِ 
ۡ
 ِمن رٓاَّنأ

أَمٓاَّنآ َأَحدُُكَما فُقَيۡسِقي )ىناك ثالثة رتل من الكالم اطتربي قتا األول 
رًاۖ  وىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن  (َربٓاَّنُوۥ سَتۡ

فالسبب إفادة . اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب
اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، عن للذين رأى أنو يعصر اطتمرا فيخرج 

َوأَمٓاَّنا ٱأۡلَٓخُر )والثانية . من السجن ويعود إل ما كان عليو من سقي سيده اطتمر
ِسِوۦۚ

ۡ
ُر ِمن رٓاَّنأ ُكُل ٱلطٓاَّنيُقۡ

ۡ
وىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا  (فُقُيۡصَلُب فُقَتأ

من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة 
وىي من نو  الكالم اطتربي  (ُقِضَي ٱأۡلَۡمُر ٱلٓاَّنِذي ِفيِو َتۡستُقۡفِتَيانِ )والثالثة . اطترب
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اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، 
 .والغرض فيها فائدة اطترب

 

 :42اآلية  .34
ُهَما ٱذُۡكۡرين ِعنَد َربَِّك َفأَنَسىَُٰو ٱلشٓاَّنۡيطََُٰن ذِۡكَر َربِِّوۦ  نُقۡ َوقَاَل لِلٓاَّنِذي َ نٓاَّن أَنٓاَّنُوۥ اَنٍج مِّ

ۡجِن ِبۡضَع ِسِنُت  فُقَلِبَث يف ٱلسِّ
ۡجِن ِبۡضَع ِسِنُت)اآلية  ىي  (َفأَنَسىَُٰو ٱلشٓاَّنۡيطََُٰن ذِۡكَر َربِِّوۦ فُقَلِبَث يف ٱلسِّ

من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل 
فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم . الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب

 أنسى الشيطان الساقي أن يذكر أمر يوسف للملك  الذي تضمنتو اصتملة،
 .ومكث يوسف يف السجن سبع سنُت

 
 :44اآلية  .35

نُ  َوَما اَلمٍۖ قَاُلٓواْ َأۡضغََُٰث َأحۡ  ِويلِ  ؿَتۡ
ۡ
ِلِمُتَ بَِتأ    ٱأۡلَۡحالِم ِبعََٰ

نُ  َوَما مٍۖ َأۡضغََُٰث َأۡحلََٰ )ىناك رتلتان من الكالم اطتربي وقتا األول   ؿَتۡ
ِويلِ 

ۡ
ِلِمُتَ بَِتأ ىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة  ( ٱأۡلَۡحلََِٰم ِبعََٰ

. التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب
 يقول اظتأل،  ىذه اضتالم  فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة،

نُ  َوَما)والثانية . الكاذبة ِويلِ  ؿَتۡ
ۡ
ِلِمُتَ بَِتأ ىي من نو  الكالم اطتربي  ( ٱأۡلَۡحالِم ِبعََٰ

اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، 
 .والغرض فيها فائدة اطترب
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 :47اآلية  .36
بُِلِوۦٓ ِإالٓاَّن قَِلي ۡ َفَذُروُه يف ُسنُق  ٓاَّنا اًل قَاَل تُقۡزَرُعوَن َسۡبَع ِسِنَُت َدَأاًب َفَما َحَصددُّ ُكُلونَ  ؽتِّ

ۡ
  ََت

بُِلِوۦٓ ِإالٓاَّن قَِلي)اآلية  ۡ َفَذُروُه يف ُسنُق   اًل تُقۡزَرُعوَن َسۡبَع ِسِنَُت َدَأاًب َفَما َحَصددُّ
ٓاَّنا ُكُلوَن  ؽتِّ

ۡ
ىي نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن  (ََت

فالسبب إفادة . اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب
اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، سيأيت اطتصنب واظتطر سبع سنُت 

 .متواليا، ألهنا تثَت األرض اليت تستعل
 

 48اآلية  .37
ِصُنونَ  ٓاَّنا حُتۡ ۡمُتۡم عَتُنٓاَّن ِإالٓاَّن قَِلياًل ؽتِّ ُكۡلَن َما َقدٓاَّن

ۡ
ِلَك َسۡبٌع ِشَداٌد ََي يت ِمن  بُقۡعِد ذََٰ

ۡ
   ُُثٓاَّن ََي

ِلَك َسۡبٌع )ىناك رتلتان من الكالم اطتربي وقتا األول يت ِمن  بُقۡعِد ذََٰ
ۡ
ََي

ىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن  (ِشَدادٌ 
فالسبب إفادة . اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب

اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، سيأيت بعد سٍت الرخاء سبع سنُت 
ۡمُتۡم عَتُنٓاَّن ِإالٓاَّن ) والثانية .غتدابت ذات شدة وقحط على الناس ُكۡلَن َما َقدٓاَّن

ۡ
ََي

ِصُنونَ  ٓاَّنا حُتۡ ىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة  (قَِلياًل ؽتِّ
 . التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب

 
 :39اآلية  .38

ِلَك َعاٌم ِفيِو يُُقَغاُث ٱلنٓاَّناُس َوِفيِو يُقۡعِصُرونَ  يت ِمن  بُقۡعِد ذََٰ
ۡ
  ُُثٓاَّن ََي

ىذه اآلية ىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة 
. التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب
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فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، سيأيت بعد سٍت القحط 
ويغاثون، وفيو يعصرون األعناب  واصتدب العصيبة عام رخاء، فيو نتطر الناس 

 .و يالىا لكثرة خصبة
 

 :50اآلية  .39
ُتوين ِبِوۦۖ فُقَلمٓاَّنا َجٓاَءُه ٱلرٓاَّنُسوُل قَاَل ٱۡرِجۡع ِإَلَٰ َربَِّك َفسۡ َٔۡلُو َما اَبُل  َوقَاَل ٱۡلَمِلُك ٱئُقۡ

  ٱلنِّۡسَوِة ٱلٓاَّنَٰيِت َقطٓاَّنۡعَن أَۡيِديُقُهنٓاَّنۚ ِإنٓاَّن َر ِّ ِبَكۡيِدِىنٓاَّن َعِليمٌ 
ىي من نو  الكالم اطتربي الطليب  (ِإنٓاَّن َر ِّ ِبَكۡيِدِىنٓاَّن َعِليمٌ )اآلية 

، ألن اظتخاطب مًتددا يف اضتكم، والغرض "إن"لوجود أداة التوكيد فيها، وىي 
فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، إنو . فيها فائدة اطترب

  .تعال ىو العاَّل خبفيات األمور ودبا دبران من كيد يل
 

 :51اآلية  .40
َش َّللٓاَِِّن َما َعِلۡمَنا َعَلۡيِو ِمن  َودتُّنٓاَّن يُوُسَف َعن نُقٓاَّنۡفِسِوۦۚ قُقۡلَن حََٰ قَاَل َما َخۡطُبُكنٓاَّن ِإۡذ رََٰ
َودتُُّوۥ َعن نُقٓاَّنۡفِسِوۦ َوِإنٓاَّنُوۥ َلِمَن  ُسٓوۚء قَاَلِت ٱۡمرََأُت ٱۡلَعزِيِز ٱۡلُقَََٰٔن َحۡصَحَص ٱضۡتَقُّ َأاَن  رََٰ

ِدِقَُت   ٱلصٓاَّنَٰ
َش َّللٓاَِِّن َما َعِلۡمَنا )ىناك ثالثة رتل من الكالم اطتربي، وىي األول  حََٰ

ىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد،  (َعَلۡيِو ِمن ُسٓوءۚ 
فالسبب . ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب

إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، معاذ هللا أن يكون يوسف أراد 
َودتُُّوۥ َعن أَ )والثانية . السوء، وىو تنزيو لو وتعجب من نزاىتو وعفتو اَن  رََٰ

وىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن  (نُقٓاَّنۡفِسِوۦ
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فالسبب إفادة . اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب
. اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، أان اليت أ ريتو ودعوتو إل نفسي

ِدِقُتَ َ)والثالثة  وىي من نو  الكالم اطتربي اإلكاري لوجود أداة  (ِإنٓاَّنُوۥ َلِمَن ٱلصٓاَّنَٰ
ألن اظتخاطب منكرا للحكم، " الم اإلبتداء"،و "إن"التوكيدان فيها، وىي 

فالسبب إفادة اظتخاطب . والغرض فيها فائدة اطترب. والغرض فيها فائدة اطترب
  .اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، يوسف بريئ من اطتيانة وصادق يف قولو

 
 :52اآلية  .41

ِلَك لِيُقۡعَلَم َأيّنِ َّلَۡ َأُخۡنُو بِٱۡلَغۡيِب َوَأنٓاَّن ٱَّللٓاَّنَ اَل يُقۡهِدي َكۡيَد ٱطۡتَآئِِنُتَ    ذََٰ
وىي (َأيّنِ َّلَۡ َأُخۡنُو بِٱۡلَغۡيب)ىناك رتلتان من الكالم اطتربي، قتا األول

، ألن "أن"من نو  الكالم اطتربي الطليب لوجود أداة التوكيد فيها وىي
فالسبب إفادة . اظتخاطب مًتددا يف اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب

اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، إن يوسف َّل أخنو يف امرأتو إذا  اب 
وىي من نو  الكالم اطتربي  (َوَأنٓاَّن ٱَّللٓاَّنَ اَل يُقۡهِدي َكۡيَد ٱطۡتَآئِِنُتَ )والثانية . عٍت

، ألن اظتخاطب مًتددا يف اضتكم، "أن"الطليب لوجود أداة التوكيد فيها وىي 
فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو . والغرض فيها فائدة اطترب

 .اصتملة، إن هللا ال يصيب وال يرض على اطتائنُت
 

 :53اآلية  .42
ٓۚ ِإنٓاَّن َر ِّ َ ُفوٌر رٓاَّنِحيمٌ اَوَمآ أُبُقّرُِئ نُقۡفِسيٓۚ ِإنٓاَّن   بِٱلسُّٓوِء ِإالٓاَّن َما َرِحَم َر ِّ

 
  لنُقٓاَّنۡفَس أَلَمٓاَّناَرُة

                                                             

 56.، صادلرجع السابقدمحم علي الصابوين،  . 

 252.  ، صنفس ادلرجعػتب الدين  ػتممد بن يعقوب الفَتوز األابدي،  



81 
 

 
 

وىي  (َوَمآ أُبُقّرُِئ نُقۡفِسيٓۚ )ىناك ثالثة رتل من الكلم اطتربي قتا األول
من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل 

فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم . الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب
 انٓاَّن إِ ِ)والثانية .  الذي تضمنتو اصتملة، ال أزكي نفسي والأنزىها

 
لنُقٓاَّنۡفَس أَلَمٓاَّناَرُة

 ۚٓ وىي األصل من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي  (بِٱلسُّٓوِء ِإالٓاَّن َما َرِحَم َر ِّ
نٓاَّن ٱلنُقٓاَّنۡفَس إِ  "واظتخاطب خايل الذىن على اضتكم الذي تضمن من قولو تعال

 ۚٓ  بِٱلسُّٓوِء ِإالٓاَّن َما َرِحَم َر ِّ
 
ولكن إذا ننظر إل اضتكم يف اصتملة قبلو وىي " أَلَمٓاَّناَرُة

وىذه اصتملة يلمح أن النفس ػتكوم عليها بشيئ  َت "  َوَمآ أُبُقّرُِئ نُقۡفِسيٓۚ "
لذلك كان . حىت يدىش اظتخاطب ويبأر إىتمامو إل ذلك اضتكم. ػتبوب

هللا تعال كتعل اظتخاطب يف ىذا اآلية مًتددا، وألقي إليو اطترب مؤكدا، 
وىي من نو  الكالم  (نٓاَّن َر ِّ َ ُفوٌر رٓاَّنِحيمٌ إِ )والثالثة . والغرض فيها فائدة اطترب

ألن اظتخاطب مًتددا يف ". إن"اطتربي الطليب لوجود أداة التوكيد فيها وىي
فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي . اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب

 .تضمنتو اصتملة، إن هللا  فور رحيم
 

 54اآلية  .43
َنا  ُتوين ِبِوۦٓ َأۡسَتۡخِلۡصُو لِنُقۡفِسۖي فُقَلمٓاَّنا َكلٓاَّنَمُوۥ قَاَل ِإنٓاَّنَك ٱۡليُقۡوَم َلَديُقۡ َوقَاَل ٱۡلَمِلُك ٱئُقۡ

  َمِكٌُت أَِمُتٌ 
َنا َمِكٌُت أَِمُتٌ )اآلية  ىي من نو  الكالم اطتربي الطليب (ِإنٓاَّنَك ٱۡليُقۡوَم َلَديُقۡ

، ألن اظتخاطب مًتدد يف اضتكم، والغرض "إن"لوجود أداة التوكيد فيها، وىي 
فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، إن . فيها فائدة اطترب

  .يوسف عندان قدر ومنزلة ابألمانة ويقال دبا وليتك
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 :55اآلية  .44
  قَاَل ٱۡجَعۡلٍِت َعَلىَٰ َخزَآِئِن ٱأۡلَۡرضِۖ ِإيّنِ َحِفيٌظ َعِليمٌ 

ىي من نو  الكالم اطتربي الطليب لوجود  (يّنِ َحِفيٌظ َعِليمٌ إِ )اآلية   
، ألن اظتخاطب مًتدد يف اضتكم، والغرض فيها "إن"أداة التوكيد فيها، وىي 

فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، إين أمُت . فائدة اطترب
 .على ما استودعتٍت

 
 :56اآلية  .45

َها َحۡيُث َيَشٓاُءۚ ُنِصيُب ِبَرزۡتَِتَنا َمن  ِلَك َمكٓاَّننٓاَّنا لُِيوُسَف يف ٱأۡلَۡرِض يُقتُقبُقوٓاَّنأُ ِمنُقۡ وََكذََٰ
  نٓاَّنَشٓاُءۖ َواَل ُنِضيُع َأۡجَر ٱۡلُمۡحِسِنُتَ 

ِصيُب ِبَرزۡتَِتَنا َمن نُ ُ)ىناك رتلتان من الكالم اطتربي وقتا األول 
وىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن  (نٓاَّنَشٓاءُۖ 

َواَل )والثانية. اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب
ىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة  (ُنِضيُع َأۡجَر ٱۡلُمۡحِسِنُتَ 

. التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب
فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، ـتص إبنعامنا وفضلنا 
من نشاء من عبادان وال نضيع أجر من أحسن عملو وأطا  ربو بل نضاعفو 

 .لو
 
 :57اآلية  .46

ٌر لِّلٓاَّنِذيَن َءاَمُنواْ وََكانُواْ يُقتُقٓاَّنُقونَ    َوأَلَۡجُر ٱأۡلِٓخَرِة َخيُقۡ

                                                             

 57. ، ص نفس ادلرجعدمحم علي الصابوين،  . 
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ىذه اآلية ىي نو  الكالم اطتربي الطليب لوجود أداة التوكيد فيها، 
والغرض فيها فائدة . ، ألن اظتخاطب مًتدد يف اضتكم"الم اإلبتداء"وىي 
فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، إشارة إل أن . اطترب

اظتطلب األعلى ىو ثواب اآلخرة أي أجر اآلخرة وثواهبا خَت للمؤمنُت اظتتقُت 
 .  من أجر الدنيا

 
 :58اآلية  .47

  َوَجٓاَء ِإۡخَوُة يُوُسَف َفَدَخُلواْ َعَلۡيِو فُقَعَرفُقُهۡم َوُىۡم َلُوۥ ُمنِكُرونَ 
َوَجٓاَء ِإۡخَوُة يُوُسَف )ىناك رتلتان من الكالم اطتربي وقتا األول

وىي نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن  (َفَدَخُلواْ َعَلۡيوِ 
فالسبب إفادة . اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب

اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، جاء إخوة يوسف إل بالد مصر 
وىي نو  الكالم اطتربي  (فُقَعَرفُقُهۡم َوُىۡم َلُوۥ ُمنِكُرونَ )والثانية  . لطلب الطعام

اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، 
. والغرض فيها فائدة اطترب

 
 :61اآلية  .48

ِعُلونَ  ِوُد َعۡنُو َأاَبُه َوِإانٓاَّن َلفََٰ   قَاُلواْ َسنُقرََٰ
 ىذه اآلية ىي من نو  الكالم اطتربي اإلنكري لوجود أداة التوكيدين 

ألن اظتخاطب منكرا للحكم، والغرض فيها " الم اإلبتداء"و "إن:"فيها، وىي
فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، إن إخوة . فائدة اطترب

 .يوسف سنجتهد يف يرود أابىم
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 :63اآلية  .49
فُقَلمٓاَّنا َرَجُعٓواْ ِإَلَٰٓ أَبِيِهۡم قَاُلواْ َيَََٰٓاَباَن ُمِنَع ِمنٓاَّنا ٱۡلَكۡيُل َفَأۡرِسۡل َمَعَنآ َأَخااَن َنۡكَتۡل َوِإانٓاَّن 

  َلُوۥ ضتَََِٰفظُونَ 
وىي من  (ُمِنَع ِمنٓاَّنا ٱۡلَكۡيلُ )ىناك رتلتان من الكالم اطتربي قتا األول 
ألن اظتخاطب خايل . نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد

فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم . الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب
الذي تضمنتو اصتملة، إن َّل َّنت ِبخينا بنيامُت، فإن ملك مصر  ن أننا 

َوِإانٓاَّن َلُوۥ )والناثية . جواسيس وأخربانه بقصتنا فطلب أخاان ليتحقق صدقنا
وىي من نو  الكالم اطتربي اإلنكاري  لوجود أداة التوكيدان فيها  (ضتَََِٰفظُونَ 

. ألن اظتخاطب منكر للحكم، والغرض فيها الزم الفائدة" الم"و "إن: "وىي
فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، ال ختف فإنو سَتجع 

  .(يعقوب)إليك
 

 :64اآلية  .50
ِفظًۖا َوُىَو  ٌر حََٰ ُ َخيُقۡ قَاَل َىۡل َءاَمُنُكۡم َعَلۡيِو ِإالٓاَّن َكَمآ أَِمنُتُكۡم َعَلىَٰٓ َأِخيِو ِمن قُقۡبُل َفٱَّللٓاَّن

  أَۡرَحُم ٱلرٓاَّنَٰزِتُِتَ 
ِفظًاۖ )ىناك رتلتان من الكالم اطتربي وقتا األول  ٌر حََٰ ُ َخيُقۡ ىي  ( َفٱَّللٓاَّن

من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل 
فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم . الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب

َوُىَو أَۡرَحُم )والثانية .الذي تضمنتو اصتملة، حفظ هللا خَت من حفظكم
وىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن  (ٱلرٓاَّنَٰزِتُِتَ 

 .اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب

                                                             

  269. ، صنفس ادلرجعأزتد دمحم شاكر، جزء الثاين، . 
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ة .51  :65 اآلي
ِذِهۦ  َعتُقُهۡم ُردٓاَّنۡت إِلَۡيِهۡمۖ قَاُلواْ َيَََٰٓاَباَن َما نُقۡبِغۖي ىََٰ َوَلمٓاَّنا فُقَتُحواْ َمتَََٰعُهۡم َوَجُدواْ ِبضََٰ

ِلَك َكيٌل َيِسَتٌ  َفُظ َأَخااَن َونُقۡزَداُد َكۡيَل بَِعَتٍۖ ذََٰ َنۖا َوفتََُِت أَۡىَلَنا َوؿَتۡ َعتُقَنا ُردٓاَّنۡت إِلَيُقۡ   ِبضََٰ
َعتُقُهۡم  ):ىناك أربعة رتل من الكالم اطتربي وىي األول َوَجُدواْ ِبضََٰ

وىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد،  (ُردٓاَّنۡت إِلَۡيِهمۖۡ 
فالسبب . ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب

. إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، وجدوا ذتن الطعام يف متاعهم
َناۖ )والثانية  َعتُقَنا ُردٓاَّنۡت إِلَيُقۡ ِذِهۦ ِبضََٰ وىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي  (ىََٰ

طتلوىا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خالؤ الذىن من اضتكم، والغرض فيها 
فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، ىذا ذتن . فائدة اطترب

َفُظ َأَخااَن )والثالثة . الطعام قد رد إلينا من حيث ال ندري َوفتََُِت أَۡىَلَنا َوؿَتۡ
وىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة  (َونُقۡزَداُد َكۡيَل بَِعَتٍۖ 

. التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب
فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، َّنيت ابظتَتة والطعام 

وىي من نو   (ِلَك َكيٌل َيِسَتٌ ذََٰ )عةرابوال. ألىلنا وؿتفظ اخوان من اظتكره
الكالم اطتربي اإلبتداءي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن 

فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي . من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب
. تضمنتو اصتملة، لكل شيء سهل على اظتلك مصر

 
 :66اآلية  .52

تُقنٓاَّنٍِت ِبِوۦٓ ِإالٓاَّنٓ َأن لُتَاَط ِبُكۡمۖ 
ۡ
َن ٱَّللٓاَِّن لََتأ قَاَل َلۡن أُۡرِسَلُوۥ َمَعُكۡم َحىتٓاَّنَٰ تُقۡؤُتوِن َمۡوثًِقا مِّ
ُ َعَلىَٰ َما نُقُقوُل وَِكيٌل   فُقَلمٓاَّنآ َءاتُقۡوُه َمۡوثَِقُهۡم قَاَل ٱَّللٓاَّن
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َلۡن أُۡرِسَلُوۥ َمَعُكۡم َحىتٓاَّنَٰ )ىناك رتلتان من الكالم اطتربي وقتا األول
تُقنٓاَّنٍِت ِبِوۦٓ ِإالٓاَّنٓ َأن لُتَاَط ِبُكۡمۖ 

ۡ
َن ٱَّللٓاَِّن لََتأ وىي من نو   الكالم (تُقۡؤُتوِن َمۡوثًِقا مِّ

اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من 
ُ َعَلىَٰ َما نُقُقوُل وَِكيلٌ )والثانية . اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب ىي من  (ٱَّللٓاَّن

نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل 
فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم . الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب

 . الذي تضمنتو اصتملة، هللا شهيد بعملنا
 

 :67اآلية  .53
ٍب مُّتُقَفرَِّقةٍۖ َوَمآ أُۡ ٍِت َعنُكم  وََٰ َوقَاَل يَََٰبٍِتٓاَّن اَل َتۡدُخُلواْ ِمن  اَبٍب وََِٰحٍد َوٱۡدُخُلواْ ِمۡن أَبُقۡ

َن ٱَّللٓاَِّن ِمن َشۡيءٍۖ  ِۖ َعَلۡيِو تُقوَكٓاَّنۡلُتۖ َوَعَلۡيِو فُقۡليُقتُقوَكٓاَّنِل ٱۡلُمتُقوَكُِّلونَ  مِّ   ِإِن ٱضۡتُۡكُم ِإالٓاَّن َّللٓاَّن
َوَمآ أُۡ ٍِت َعنُكم )ىناك  أربعة رتل من الكالم اطتربي وقتا األول 

َن ٱَّللٓاَِّن ِمن َشۡيءٍۖ  وىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة  (مِّ
. . التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم والغرض فيها فائدة اطترب

فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، ال أدفع عنكم بتدبَتي 
ِۖ )والثانية .شيئا ؽتا قضاه عليكم، فإن اضتذر ال يدفع القدر ِإِن ٱضۡتُۡكُم ِإالٓاَّن َّللٓاَّن

وىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن (
فالسبب إفادة . اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب

اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، ما اضتكم إال هلل جل وعال وحده ال 
( َعَلۡيِو تُقوَكٓاَّنۡلُتۖ ) والثالثة .يشاركو أحد، وعليو فليعتمد أىل التوكل واإلنتان

وىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب 

                                                             

 59.  صجع،رنفس املدمحم علي الصابوين،  .  
  59. ، ص ادلرجع السابقدمحم علي الصبوين ،.  
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فالسبب إفادة اظتخاطب . خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب
 .وحده اعتمدت وبو وثقت" هللا"اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، عليو

وىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي  (َوَعَلۡيِو فُقۡليُقتُقوَكٓاَّنِل ٱۡلُمتُقوَكُِّلونَ )والرابعة
طتلوىا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها 

 .فائدة اطترب
 

 :68اآلية  .54
َن ٱَّللٓاَِّن ِمن َشۡيٍء ِإالٓاَّن  ُهم مِّ َوَلمٓاَّنا َدَخُلواْ ِمۡن َحۡيُث أََمَرُىۡم أَبُوُىم مٓاَّنا َكاَن يُُقۡغٍِت َعنُقۡ

ُو َولََِٰكنٓاَّن َأۡكثُقَر ٱلنٓاَّناِس اَل  َهۚا َوِإنٓاَّنُوۥ َلُذو ِعۡلٍم لَِّما َعلٓاَّنۡمنََٰ َحاَجًة يف نُقۡفِس يُقۡعُقوَب َقَضىُقَٰ
 يُقۡعَلُموَن 

ُهم )   ىناك رتلتان من الكالم اطتربي وقتا األول  مٓاَّنا َكاَن يُُقۡغٍِت َعنُقۡ
َهاۚ  َن ٱَّللٓاَِّن ِمن َشۡيٍء ِإالٓاَّن َحاَجًة يف نُقۡفِس يُقۡعُقوَب َقَضىُقَٰ وىي من نو  الكالم  ( مِّ

اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من 
ُو َولََِٰكنٓاَّن )والثانية . اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب َوِإنٓاَّنُوۥ َلُذو ِعۡلٍم لَِّما َعلٓاَّنۡمنََٰ

وىي من نو  الكالم اطتربي اإلنكاري لوجود أداة  (َأۡكثُقَر ٱلنٓاَّناِس اَل يُقۡعَلُمونَ 
، ألن اظتخاطب منكر للحكم، والغرض "الم"و " إن"التوكيدين فيها، وىي

فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، إن . فيها فائدة اطترب
 .يعقوب لذو علم واسع لتعليمنا إايه بطريق الوحي

 :69اآلية  .55
َتِئۡس دبَا َكانُواْ  ٓ َأاَن  َأُخوَك َفاَل تُقبُقۡ  قَاَل ِإيّنِ

َوَلمٓاَّنا َدَخُلواْ َعَلىَٰ يُوُسَف َءاَوىَٰٓ إِلَۡيِو َأَخاُهۖ
 يُقۡعَمُلوَن 

                                                             

 59. ، ص ادلرجع السابق دمحم علي الصبوين ،. 
  60. ، صادلرجع السابقبوين ، ادمحم علي الص.  
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وىي  (اَوىَٰٓ إِلَۡيِو َأَخاهُۖ َ)ىناك رتلتان من الكالم اطتربي، قتا األول 
من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل 

ٓ َأاَن  َأُخوَك َفاَل إِ )والثانية . الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب يّنِ
َتِئۡس دبَا َكانُواْ يُقۡعَمُلونَ  وىي من نو  الكالم اطتربي الطليب لوجود أداة  (تُقبُقۡ

، ألن اظتخاطب مًتدد يف اضتكم، واالغرض فيها فائدة "إن"التوكيد فيها وىي 
فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، أخربه بذلك . اطترب

 .واستكتمو أان أخوك يوسف وال حتزن دبا فعلوا بنا
 

 :70اآلية  .56
َقايََة يف َرۡحِل َأِخيِو ُُثٓاَّن أَذٓاَّنَن ُمَؤذٌِّن أَيُقٓاَّنتُقَها ٱۡلِعَُت فَ  َلمٓاَّنا َجهٓاَّنَزُىم ِِبََهازِِىۡم َجَعَل ٱلسِّ

رُِقونَ    ِإنٓاَّنُكۡم َلسََٰ
َقايََة يف َرۡحِل )ىناك رتلتان من الكالم اطتربي قتا األول  َجَعَل ٱلسِّ

وىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن  (َأِخيوِ 
يُقٓاَّنتُقَها أَ )والثانية. اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب

رُِقونَ  وىي من نو  الكالم اطتربي الطليب لوجود أداة التوكيد  (ٱۡلِعَُت ِإنٓاَّنُكۡم َلسََٰ
. ، ألن اظتخاطب مًتدد يف اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب"إن"فيها وىي 

. فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، أنتم قوم سارقون
 

 :72اآلية  .57
ُل بَِعٍَت    ۦ َزِعيمٌ ِبوِ  َوَأاَن  قَاُلواْ نُقۡفِقُد ُصَواَ  ٱۡلَمِلِك َوِلَمن َجٓاَء ِبِوۦ زِتۡ

( نُقۡفِقُد ُصَواَ  ٱۡلَمِلكِ )ىناك ثالثة رتل من الكالم اطتربي قتا األول 
وىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب 

فالسبب إفادة اظتخاطب . خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب
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 .اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، ضا  منا مكيال اظتلك اظترصع ابصتواىر
ُل بَِعَتٍ )والثانية  وىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي  (َوِلَمن َجٓاَء ِبِوۦ زِتۡ

طتلوىا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها 
فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، ظتن جاءان . فائدة اطترب

( ۦ َزِعيمٌ ِبوِ  َوَأاَن  )والثالثة . ابظتكيال ورده إلينا زتل بعَت من الطعام كجائزة لو
وىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب 

فالسبب إفادة اظتخاطب . خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب
 .اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، أان كفيل وضامن بذلك

 
 :73اآلية  .58

رِِقُتَ  َنا لِنُقۡفِسَد يف ٱأۡلَۡرِض َوَما ُكنٓاَّنا سََٰ   قَاُلواْ تَٱَّللٓاَِّن َلَقۡد َعِلۡمُتم مٓاَّنا ِجئُقۡ
َنا )ىناك رتلتان من الكالم اطتربي وقتا األول تَٱَّللٓاَِّن َلَقۡد َعِلۡمُتم مٓاَّنا ِجئُقۡ

ىي من نو  الكالم اطتربي اإلنكاري لوجود أداة التوكيدان  (لِنُقۡفِسَد يف ٱأۡلَۡرضِ 
، ألن اظتخاطب إنكر للحكم، والغرض فيها فئادة اطترب، "الم" و" قد"فيها قتا 

فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، وهللا اي أىل مصر ماجئنا 
رِِقُتَ ) والثانية.لنفسد يف األرض ابلسرقة ومضرة الناس وىي من  (َوَما ُكنٓاَّنا سََٰ

نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل 
 .الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب

  
 :75اآلية  .59

زِي ٱلظٓاَّنَِٰلِمُتَ  ِلَك ؾَتۡ ُؤُهۥۚ َكذََٰ ُؤُهۥ َمن ُوِجَد يف َرۡحِلِوۦ فُقُهَو َجزََٰٓ   قَاُلواْ َجزََٰٓ
                                                             

 63. ، صادلرجع السابقدمحم علي الصابوين، .63

 63. ، صادلرجع السابق دمحم علي الصابوين،  . 
 255, ، صنفس ادلرجعػتب الدين  دمحم بن يعقوب الفَتوز األابدي، .  
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ُؤُهۥۚ)اآلية  ىي من نو  الكالم اطتربي  (َمن ُوِجَد يف َرۡحِلِوۦ فُقُهَو َجزََٰٓ
اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، 

فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، . والغرض فيها فائدة اطترب
جزاء السارق الذي يوجد الصا  يف متاعو أن يسًتق ويصبح ؽتلوكا ظتن سرق 

  .منو
 

 :76اآلية  .60
ِلَك ِكۡداَن  فُقَبَدأَ ِِبَۡوِعَيِتِهۡم قُقۡبَل ِوَعٓاِء َأِخيِو ُُثٓاَّن ٱۡسَتۡخَرَجَها ِمن ِوَعٓاِء َأِخيوِۚ َكذََٰ

ٍت مٓاَّنن  ُخَذ َأَخاُه يف ِديِن ٱۡلَمِلِك ِإالٓاَّنٓ َأن َيَشٓاَء ٱَّللٓاَّنُۚ نُقۡرَفُع َدَرجََٰ
ۡ
لُِيوُسَفۖ َما َكاَن لَِيأ
 ِعۡلٍم َعِليٌم  نٓاَّنَشٓاُء  َوفُقۡوَق ُكلِّ ِذي

ُُثٓاَّن ٱۡسَتۡخَرَجَها ِمن )ىناك ثالثة رتل من الكالم اطتربي وىي األول
ىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد،  (ِوَعٓاِء َأِخيوِۚ 

فالسبب . ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب
إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، استخرج الصوا  من متا  أخيو 

ٍت مٓاَّنن نٓاَّنَشٓاُء  )والثانية . بنيامُت وىي من نو  الكالم اطتربي  (نُقۡرَفُع َدَرجََٰ
اإلبتدتئي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، 
والغرض فيها فائدة اطترب، فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو 

 والثالثة .اصتملة، نرفع ابلعلم منازل من نشاء من عبدان كما رفعنا يوسف
ىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من  (ِعۡلٍم َعِليمٌ  َوفُقۡوَق ُكلِّ ِذي)

أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة 

                                                             

 62.  ، صنفس ادلرجعدمحم علي الصبوين، جزء الثاين، . 

 63. ، صادلرجع السابقدمحم علي الصبوين، ،  . 
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فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، فوق كل ذي . اطترب
 .علم عاَّل حىت ينتهي إل هللا فليس فوقو أحد

 
 :77اآلية  .61

قَاُلٓواْ ِإن َيۡسرِۡق فُقَقۡد َسَرَق َأٌخ لٓاَّنُوۥ ِمن قُقۡبُلۚ َفَأَسرٓاَّنَىا يُوُسُف يف نُقۡفِسِوۦ َوَّلَۡ يُُقۡبِدَىا 
ُ أَۡعَلُم دبَا َتِصُفونَ    عَتُۡمۚ قَاَل أَنُتۡم َشرٌّ مٓاَّنَكااًنۖ َوٱَّللٓاَّن

ِإن َيۡسرِۡق فُقَقۡد )ىناك أربعة رتل من الكالم اطتربي وىي األول 
ىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة  (َسَرَق َأٌخ لٓاَّنُوۥ ِمن قُقۡبلُۚ 

. التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب
فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، إن سرق فقد سرق 

َفَأَسرٓاَّنَىا يُوُسُف يف نُقۡفِسِوۦ َوَّلَۡ )والثانية . أخوه الشقيق من قبلو يعنون يوسف
وىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد،  (يُُقۡبِدَىا عَتُمۚۡ 

والثالثة . ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب
وىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة  (أَنُتۡم َشرٌّ مٓاَّنَكاانًۖ )

. التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب
ُ أَۡعَلُم دبَا َتِصُفونَ )والرابعة  وىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا (َوٱَّللٓاَّن

من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة 
فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، هللا أعلم دبا . اطترب

  .تتقولون وتفًتون
 

 

                                                             

  256, ، صنفس ادلرجعػتب الدين  دمحم بن يعقوب الفَتوز األابدي،  .  

 63. ، صنفس ادلرجعدمحم علي الصابوين، .
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 :78اآلية  .62
َيُقَُّها ٱۡلَعزِيُز ِإنٓاَّن َلُوۥٓ َأاًب   ِإانٓاَّن نُقَرىََٰك ِمَن َشۡي ً قَاُلواْ َيََٰٓ

ا َكِبَتًا َفُخۡذ َأَحَداَن َمَكانَُوۥٓۖ
  ٱۡلُمۡحِسِنُتَ 

ا َكِبَتًا َشۡي ً نٓاَّن َلُوۥٓ َأاًب إِ )ىناك رتلتان من الكالم اطتربي، قتا األول 
وىي من نو  الكالم اطتربي الطليب لوجود أداة التوكيد  (َفُخۡذ َأَحَداَن َمَكانَُوۥ

 .، ألن اظتخاطب مًتدديف اضتكم، والغرض فيهاالسًتحام"إن"فيها وىي
فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، إان أابه شي  كبَت يف 

انٓاَّن نُقَرىََٰك ِمَن إِ ) والثانية .السن ال يكاد يستطيع فراقو فخد بلده واحدا منا
ىي من نو  الكالم اطتربي الطليب لوجود أداة التوكيد فيها  (ٱۡلُمۡحِسِنُتَ 

. ، ألن اظتخاطب مًتدد يف اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب"إن"وىي
فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، إنك من العدلُت 

 .اظتنصفُت القابلُت للخَت
 

 :79اآلية  .63
ٓ ِإًذا لٓاَّنظََِٰلُمونَ  ُخَذ ِإالٓاَّن َمن َوَجۡداَن َمتَََٰعَنا ِعنَدُهۥٓ ِإانٓاَّن

ۡ
  قَاَل َمَعاَذ ٱَّللٓاَِّن َأن َّنٓاَّن

ُخَذ ِإالٓاَّن )ىناك رتلتان من الكالم اطتربي، قتا األول 
ۡ
َمَعاَذ ٱَّللٓاَِّن َأن َّنٓاَّن

وىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من  (َمن َوَجۡداَن َمتَََٰعَنا ِعنَدُهۥ
أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة 

فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، أعوذ ابهلل ؽتا أن . اطترب
ٓ ِإًذا لٓاَّنظََِٰلُمونَ )والثانية . َّنخذ ابلسرقة إال وجدان متاعنا عنده وىي من نو   (ِإانٓاَّن

                                                             

 63. ، صادلرجع السابقدمحم علي الصابوين، . 

 272. ، صنفس ادلرجعأزتد دمحم شاكر، .
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ألن " الم"،و"إن"الكالم اطتربي اإلنكاري لوجود أداة التوكيدان فيها وىي 
.  اظتخطب منكرا للحكم، والغرض فيها فائدة اطترب

   
 :80اآلية  .64

يًّا ۖ قَاَل َكِبَتُُىۡم أَّلَۡ تُقۡعَلُمٓواْ َأنٓاَّن َأاَبُكۡم َقۡد َأَخَذ  فُقَلمٓاَّنا ٱۡستُقيۡ َُٔسواْ ِمۡنُو َخَلُصواْ ؾتَِ
رََح ٱأۡلَۡرَض َحىتٓاَّنَٰ  َن ٱَّللٓاَِّن َوِمن قُقۡبُل َما فُقرٓاَّنطُتۡم يف يُوُسَفۖ فُقَلۡن أَبُقۡ َعَلۡيُكم مٓاَّنۡوثًِقا مِّ

ُر ٱضۡتََِٰكِمُتَ  ُ يلۖ َوُىَو َخيُقۡ ُكَم ٱَّللٓاَّن َذَن يلٓ َأِ ٓ َأۡو لَتۡ
ۡ
  ََي

يًّا)ىناك  أربعة رتل من الكالم اطتبَت، وقتا األول  وىي  (َخَلُصواْ ؾتَِ
من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التزكيد، ألن اظتخاطب خايل 

فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم . الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب
الذي تضمنتو اصتملة، ظتا يئسوا من إجابة اعتزلوا جانبا عن الناس يتناجون 

َن ٱَّللٓاَِّن َوِمن )والثانية . ويتشاورون أَّلَۡ تُقۡعَلُمٓواْ َأنٓاَّن َأاَبُكۡم َقۡد َأَخَذ َعَلۡيُكم مٓاَّنۡوثًِقا مِّ
وىي من نو  الكالم اطتربي اإلنكاري لوجود أداة  (قُقۡبُل َما فُقرٓاَّنطُتۡم يف يُوُسَفۖ 
، ألن اظتخاطب منكرا للحكم، والغرض "قد"و" أن"التوكيدان  فيها وىي 

ُ يلۖ )والثالثة .فيها فائدة اطترب ُكَم ٱَّللٓاَّن َذَن يلٓ َأِ ٓ َأۡو لَتۡ
ۡ
رََح ٱأۡلَۡرَض َحىتٓاَّنَٰ ََي ( فُقَلۡن أَبُقۡ

وىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التزكيد، ألن اظتخاطب 
فالسبب إفادة اظتخاطب . خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب

اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، فلن أفارق أرض مصر حىت يسمح يل أ  
ُ يل ابطتروج منها أو  ُكَم ٱَّللٓاَّن ُر ٱضۡتََِٰكِمُتَ ) والرابعة . لَتۡ وىي من نو  (َوُىَو َخيُقۡ

الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن 

                                                             

 .، صنفس ادلرجعؼتمد علي الصابوين، . 
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فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي . من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب
 .تضمنتو اصتملة، هللا سبحانو وتعال أفضل اضتاكمُت يف رده إل

 
 :82اآلية  .65
ِدُقونَ ْسَئلِ وَ  بُقۡلَنا ِفيَهۖا َوِإانٓاَّن َلصََٰ    ٱۡلَقۡريََة ٱلٓاَّنيِت ُكنٓاَّنا ِفيَها َوٱۡلِعََت ٱلٓاَّنيِتٓ أَقُقۡ

ِدُقونَ )اآلية  ىي من نو  الكالم اطتربي اإلنكاري لوجود  (َوِإانٓاَّن َلصََٰ
، ألن اطتاطب إنكال للحكم، والغرض "الم"و " إن"أداة التوكيدين فيها قتا 

فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، إان . فيها فائدة اطترب
 .لصادقون فيما أخربانك بو

 
 :83اآلية  .66

يًعۚا  تَِيٍِت هِبِۡم رتَِ
ۡ
ُ َأن ََي يٌلۖ َعَسى ٱَّللٓاَّن ٌر رتَِ قَاَل َبۡل َسوٓاَّنَلۡت َلُكۡم أَنُفُسُكۡم أَۡمرًۖا َفَصبُقۡ

  ِإنٓاَّنُوۥ ُىَو ٱۡلَعِليُم ٱضۡتَِكيمُ 
َبۡل َسوٓاَّنَلۡت َلُكۡم )ىناك ثالثة رتل من الكالم اطتربي، األول 

وىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد،  (أَنُفُسُكۡم أَۡمرًاۖ 
فالسبب . ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب

إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، زينت وسهلت لكم أنفسكم 
يلٌۖ ) والثانية .أمرا ومكيدة فنفذدتوىا ٌر رتَِ وىي من نو  الكالم اطتربي  (َفَصبُقۡ

اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، 
فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو . والغرض فيها فائدة اطترب

وىي  (ِإنٓاَّنُوۥ ُىَو ٱۡلَعِليُم ٱضۡتَِكيمُ ) والثالثة .اصتملة، فعلي صرب رتيل بال جز 
                                                             

 256. ، صنفس ادلرجعػتبد الدين دمحم ابن يعقوب الفَتوزاابدي، .
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، ألن "إن"من نو  الكالم اطتربي الطليب لوجود أداة الوكيد فيها وىي 
فالسبب إفادة . اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب

اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، إن هللا عليم حبايل وحكيم يف أفعالو 
 .وقضائو وقدره
 

 :84اآلية  .67
َناُه ِمَن ٱضۡتُۡزِن فُقُهَو َكِظيمٌ  َيضٓاَّنۡت َعيُقۡ ُهۡم َوقَاَل َيََََٰٓسَفىَٰ َعَلىَٰ يُوُسَف َوٱبُقۡ

 َوتُقَولٓاَّنَٰ َعنُقۡ
ُهۡم َوقَاَل )ىناك ثالثة رتل من الكالم اطتربي وقتا األول َوتُقَولٓاَّنَٰ َعنُقۡ

وىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتوىا من أداة  (َيََََٰٓسَفىَٰ َعَلىَٰ يُوُسفَ 
. التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب

َناُه ِمَن ٱضۡتُۡزِن )والثانية َيضٓاَّنۡت َعيُقۡ وىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي  (َوٱبُقۡ
طتوىا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها 

وىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتوىا  (فُقُهَو َكِظيمٌ )والرابعة .فائدة اطترب
من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة 

 .اطترب
 

 :85اآلية  .68
 قَاُلواْ تَٱَّللٓاَِّن تُقۡفتُقُؤاْ َتۡذُكُر يُوُسَف َحىتٓاَّنَٰ َتُكوَن َحَرًضا َأۡو َتُكوَن ِمَن ٱعۡتََِٰلِكَُت 

تَٱَّللٓاَِّن تُقۡفتُقُؤاْ َتۡذُكُر يُوُسَف َحىتٓاَّنَٰ َتُكوَن َحَرًضا َأۡو َتُكوَن ِمَن )اآلية 
ىي من نو  الكالم اطتربي الطليب لوجود أداة التوكيد فيها وىي  (ٱعۡتََِٰلِكُتَ 

 .  ، ألن اظتخاطب مًتدد يف اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب"حرف القسم"
 

                                                             

 272 . ص،نفس ادلرجعأزتد دمحم شاكر، .
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 :86اآلية  .69
َآ َأۡشُكواْ بُقثِّي َوُحۡزينٓ ِإَل ٱَّللٓاَِّن َوأَۡعَلُم ِمَن ٱَّللٓاَِّن َما اَل تُقۡعَلُمونَ    قَاَل ِإفتٓاَّن

َآ َأۡشُكواْ بُقثِّي َوُحۡزينٓ ِإَل ٱَّللٓاَِّن َوأَۡعَلُم ِمَن ٱَّللٓاَِّن َما اَل تُقۡعَلُمونَ إِ )اآلية  ( فتٓاَّن
، ألن "إن"ىي من نو  الكالم اطتربي الطليب لوجود أداة التوكيد فيها وىي 

فالسبب إفادة . اظتخاطب مًتدد يف اضتكم، والغرض فيها إ ار الضعف
اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، إفتا أشكو  مي وحزين إل هللا فهو 

   .ماال تعلمنون (هللا)الذي تنفع الشكوى إليو وأعلم من رزتتو  وإحسانو
 

 :87اآلية  .70
ِۖ ِإنٓاَّنُوۥ اَل اَيْيۡ َُٔس  يَََٰبٍِتٓاَّن ٱۡذَىُبواْ فُقَتَحسٓاَّنُسواْ ِمن يُوُسَف َوَأِخيِو َواَل ََتْيۡ َُٔسواْ ِمن رٓاَّنۡوِح ٱَّللٓاَّن

ِفُرونَ    ِمن رٓاَّنۡوِح ٱَّللٓاَِّن ِإالٓاَّن ٱۡلَقۡوُم ٱۡلكََٰ
ِفُرونَ إِ )اآلية  ىي من نو   (نٓاَّنُوۥ اَل اَيْيۡ َُٔس ِمن رٓاَّنۡوِح ٱَّللٓاَِّن ِإالٓاَّن ٱۡلَقۡوُم ٱۡلكََٰ

، ألن اظتخاطب "إن"الكالم اطتربي الطليب لوجود أداة التوكيد فيها وىي 
فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم . مًتدد يف اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب

الذي تضمنتو اصتملة، إنو اليقنط من رزتة هللا تعال إال اصتاحدون اظتنكرون 
  .لقدرة جل وعال
 

 :88اآلية  .71
َعٍة مُّۡزَجىٍَٰة  َنا بِِبضََٰ َيُقَُّها ٱۡلَعزِيُز َمسٓاَّنَنا َوأَۡىَلَنا ٱلضُّرُّ َوِجئُقۡ فُقَلمٓاَّنا َدَخُلواْ َعَلۡيِو قَاُلواْ َيََٰٓ

زِي ٱۡلُمَتَصدِِّقُتَ   ِإنٓاَّن ٱَّللٓاَّنَ كَتۡ
َنآۖ   َفَأۡوِف لََنا ٱۡلَكۡيَل َوَتَصدٓاَّنۡق َعَليُقۡ
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أَيُقَُّها ٱۡلَعزِيُز َمسٓاَّنَنا َوأَۡىَلَنا َٰٓ)ىناك رتلتان من الكالم اطتربي، قتا األول
وىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن  (ٱلضُّرُّ 

والثانية . اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها إ هار الضعف
َعٍة مُّۡزَجىَٰةٍ ) َنا بِِبضََٰ وىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة  (َوِجئُقۡ

. التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب
زِي ٱۡلُمَتَصدِِّقُتَ إِ )والثالثة  وىي من نو  الكالم اطتربي الطليب لوجود  (نٓاَّن ٱَّللٓاَّنَ كَتۡ

، ألن اظتخاطب مًتدد يف اضتكم، والغرض فيها "إن"أداة التوكيد فيها وىي 
نٓاَّن ٱَّللٓاَّنَ إِ فائدة اطترب، فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، 

زِي ٱۡلُمَتَصدِِّقُتَ   . يف الدنيا واآلخرةكَتۡ
  

 :90اآلية   .72
َنآۖ ِإنٓاَّنُوۥ َمن  ُ َعَليُقۡ َذآ َأِخۖي َقۡد َمنٓاَّن ٱَّللٓاَّن قَاُلٓواْ أَِءنٓاَّنَك أَلَنَت يُوُسُفۖ قَاَل َأاَن  يُوُسُف َوىََٰ

  يُقتٓاَّنِق َوَيۡصربۡ فَِإنٓاَّن ٱَّللٓاَّنَ اَل ُيِضيُع َأۡجَر ٱۡلُمۡحِسِنُتَ 
َذآ )ىناك ثالثة رتل من الكالم اطتربي، وىي األول  َأاَن  يُوُسُف َوىََٰ

وىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن  (َأِخيۖ 
َقۡد َمنٓاَّن )والثالثة. اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب

َناۖٓ  ُ َعَليُقۡ وىي من نو  الكالم اطتربي الطليب لوجود أداة التوكيد فيها وىي  (ٱَّللٓاَّن
فالسبب . ، ألن اظتخاطب مًتدد يف اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب"قد"

إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، من هللا علينا ابخالص من 
نٓاَّنُوۥ َمن يُقتٓاَّنِق َوَيۡصربۡ فَِإنٓاَّن إِ )والرابعة . البالء، أي ابصر بعد التفرقة  وبعد اظتدة

وىي من نو  الكالم اطتربي ااإلنكاري لوجود  (ٱَّللٓاَّنَ اَل ُيِضيُع َأۡجَر ٱۡلُمۡحِسِنُتَ 
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، ألن اظتخاطب مًتدد يف اضتكم، والغرض فيها "إن"أداة التوكيدان فيها وىي 
 .  فائدة اطترب

 
 :91اآلية  .73

ُتَ  َنا َوِإن ُكنٓاَّنا طتَََٰطِ ِٔ ُ َعَليُقۡ   قَاُلواْ تَٱَّللٓاَِّن َلَقۡد َءاثُقَرَك ٱَّللٓاَّن
ُ )ىناك رتلتان من الكالم اطتربي، قتا األول  تَٱَّللٓاَِّن َلَقۡد َءاثُقَرَك ٱَّللٓاَّن

َنا ىي من نو  الكالم اطتربي اإلنكري لوجود أداة التوكدان فيها،  (َعَليُقۡ
. ، ألن اظتخاطب إنكر للحكم، والغرض فيها فائدة اطترب"الم"و" قد:"وىي

فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، وهللا لقد فضلك هللا 
ُتَ )والثانية . علينت اب لتقوى والصرب والعليم واضتلم وىي من  (َوِإن ُكنٓاَّنا طتَََٰطِ ِٔ

نو  الكالم اطتربي الطليب لوجود أداة التوكيد فيها وىي نو  الكالم اطتربي 
، ألن اظتخاطب مًتدد يف اضتكم، "الم"الطليب لودود أداة التوكيد فيها وىي 

 .والغرض فيها فائدة اطترب
 

 :92اآلية  .74
ُ َلُكۡمۖ َوُىَو أَۡرَحُم ٱلرٓاَّنَٰزِتَُِت   قَاَل اَل تُقۡثرِيَب َعَلۡيُكُم ٱۡليُقۡوَمۖ يُقۡغِفُر ٱَّللٓاَّن

( اَل تُقۡثرِيَب َعَلۡيُكُم ٱۡليُقۡوَمۖ )ىناك رتلتان من الكالم اطتربي، قتا األول 
وىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب 

َوُىَو أَۡرَحُم )والثانية. ىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب1خايل ال
ىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، (ٱلرٓاَّنَٰزِتُِتَ 

فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو . والغرض فيها فائدة اطترب
.  اصتملة، أرحم بعباده من كل أحد
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 :93اآلية  .75
 َوَلمٓاَّنا َفَصَلِت ٱۡلِعَُت قَاَل أَبُوُىۡم ِإيّنِ أَلَِجُد رِيَح يُوُسَفۖ َلۡواَلٓ َأن تُقَفنُِّدوِن 

ىي من نو  الكالم (ِإيّنِ أَلَِجُد رِيَح يُوُسَفۖ َلۡواَلٓ َأن تُقَفنُِّدونِ )اآلية 
، ألن اظتخاطب "الم"و " إن"اطتربي اإلنكاري لوجود أداة التوكيدان فيها وقتا 

فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي . إنكر للحكم، والغرض فيها فائدة اطترب
تضمنتو اصتملة، إين ألشم رائحة يوسف لوال أن تنفدون أي تسفهوين وتنسبوين 

 .إل اطترف
 

 :95اآلية  .76
  قَاُلواْ تَٱَّللٓاَِّن ِإنٓاَّنَك َلِفي َضلََِٰلَك ٱۡلَقِدًنِ 

ىي من نو  الكالم اطتربي  (تَٱَّللٓاَِّن ِإنٓاَّنَك َلِفي َضلََِٰلَك ٱۡلَقِدًنِ )اآلية 
، "الم"و "إن"و " حرف القسم"اإلنكاري لوجود حروف التوكيدان فيها وىي 

فالسبب إفادة . ألن اظتخاطب إنكر للحكم، والغرض فيها فائدة اطترب
اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، وهللا إنك لفي خطأ وذىاب عن 

  .طريق الصواب قدًن
 

 :96اآلية  .77
ٓ أَۡعَلُم    فُقَلمٓاَّنآ َأن َجٓاَء ٱۡلَبِشَُت أَۡلَقىَُٰو َعَلىَٰ َوۡجِهِوۦ َفٱۡرَتدٓاَّن َبِصَتًۖا قَاَل أَّلَۡ أَُقل لٓاَّنُكۡم ِإيّنِ

  ِمَن ٱَّللٓاَِّن َما اَل تُقۡعَلُمونَ 
فُقَلمٓاَّنآ َأن َجٓاَء ٱۡلَبِشَُت أَۡلَقىَُٰو )ىناك رتلتان من الكالم اطتربي قتا األول 

وىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة  (َعَلىَٰ َوۡجِهِوۦ َفٱۡرَتدٓاَّن َبِصَتًاۖ 
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. التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب
ٓ أَۡعَلُم ِمَن ٱَّللٓاَِّن َما اَل تُقۡعَلُمونَ )والثانية  وىي من نو  الكالم اطتربي الطليب  (ِإيّنِ

، ألن اظتخاطب مًتدد يف اضتكم، والغرض "إن"لوجود أداة التوكيد فيها وىي 
فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، أَّل . فيها فائدة اطترب

 .أخربكم ِبين أعلم ما ال تعلمونو من حياة يوسف وأن هللا سَتده علي
 

 :97اآلية  .78
ُتَ  طِ ِٔ   قَاُلواْ َيَََٰٓاَباَن ٱۡستُقۡغِفۡر لََنا ُذنُوبُقَنآ ِإانٓاَّن ُكنٓاَّنا خََٰ

ُتَ )آلية ا  طِ ِٔ ىي من نو  الكالم اطتربي الطليب  لوجود أداة  ( ِإانٓاَّن ُكنٓاَّنا خََٰ
، ألن اظتخاطب مًتدد يف اضتكم، والغرض فيها فائدة "إن"التوكيد فيها وىي 

فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، إان كنا ؼتطئُت . اطترب
 .فيما ارتكبنا مع يوسف

 
 :98اآلية  .79

ٓۖ ِإنٓاَّنُوۥ ُىَو ٱۡلَغُفوُر ٱلرٓاَّنِحيمُ    قَاَل َسۡوَف َأۡستُقۡغِفُر َلُكۡم َر ِّ
ىي من نو  الكالم اطتربي اإلنكاري  (ِإنٓاَّنُوۥ ُىَو ٱۡلَغُفوُر ٱلرٓاَّنِحيمُ )اآلية 

، ألن اظتخاطب منكرا "ضمَت فصل"و "إن"لوجود أداة التوكيدان فيها وىي 
فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي . للحكم، والغرض فيها فائدة اطترب

 .تضمنتو اصتملة، إن هللا ىو الغفور الرحيم ظتن َتب إليو
 

 
                                                             

 67. ، ص ادلرجع السابقدمحم علي الصابوين،.  

 258. ، صنفس ادلرجعػتبد الدين دمحم ابن يعقوب الفَتوزاابدي، . 
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 :99اآلية  .80
ُ َءاِمِنُتَ    فُقَلمٓاَّنا َدَخُلواْ َعَلىَٰ يُوُسَف َءاَوىَٰٓ إِلَۡيِو أَبُقَوۡيِو َوقَاَل ٱۡدُخُلواْ ِمۡصَر ِإن َشٓاَء ٱَّللٓاَّن

ىي من نو  الكالم  (أَبُقَوۡيوِ  فُقَلمٓاَّنا َدَخُلواْ َعَلىَٰ يُوُسَف َءاَوىَٰٓ إِلَۡيوِ )اآلية 
اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من 

فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو . اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب
اصتملة، 

 
 :100اآلية  .81

ِويُل ُرۡءيَََٰي ِمن قُقۡبُل َقۡد 
ۡ
َذا ََت ََبِت ىََٰ َوَرَفَع أَبُقَوۡيِو َعَلى ٱۡلَعۡرِش َوَخرُّواْ َلُوۥ ُسجٓاَّنًدۖا َوقَاَل َيََٰٓ

َن ٱۡلَبۡدِو ِمن   ۡجِن َوَجٓاَء ِبُكم مِّ َجَعَلَها َر ِّ َحقًّۖا َوَقۡد َأۡحَسَن ِ ٓ ِإۡذ َأۡخَرَجٍِت ِمَن ٱلسِّ
بُقۡعِد َأن نُقٓاَّنزََغ ٱلشٓاَّنۡيطََُٰن بُقۡيٍِت َوبُقُۡتَ ِإۡخَويتٓۚ ِإنٓاَّن َر ِّ َلِطيٌف لَِّما َيَشٓاُءۚ ِإنٓاَّنُوۥ ُىَو ٱۡلَعِليُم 

  ٱضۡتَِكيمُ 
َوَرَفَع أَبُقَوۡيِو َعَلى )ىناك ستة رتل من الكالم اطتربي وىي األول 

وىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة  (ٱۡلَعۡرِش َوَخرُّواْ َلُوۥ ُسجٓاَّنًداۖ 
. التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب

ِويُل ُرۡءيَََٰي ِمن قُقۡبلُ )والثانية 
ۡ
َذا ََت وىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي  (ىََٰ

طتلوىا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها 
ىي من نو  الكالم اطترب الطليب  (َقۡد َجَعَلَها َر ِّ َحقًّاۖ )والثالثة . فائدة اطترب

، ألن اظتخاطب مًتدد يف اضتكم، والغرض "قد"لوجود أداة التوكيد فيها وىي 
َن )والرابعة .فيها فائدة اطترب ۡجِن َوَجٓاَء ِبُكم مِّ َوَقۡد َأۡحَسَن ِ ٓ ِإۡذ َأۡخَرَجٍِت ِمَن ٱلسِّ

ىي من نو  الكالم اطترب  (ٱۡلَبۡدِو ِمن  بُقۡعِد َأن نُقٓاَّنزََغ ٱلشٓاَّنۡيطََُٰن بُقۡيٍِت َوبُقُۡتَ ِإۡخَويتۚٓ 
، ألن اظتخاطب مًتدد يف اضتكم، "قد"الطليب لوجود أداة التوكيد فيها وىي 

وىي من نو   (ِإنٓاَّن َر ِّ َلِطيٌف لَِّما َيَشٓاءُۚ )واطتامسة . والغرض فيها فائدة اطترب
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، ألن اظتخاطب مًتدد "إن"الكالم اطتربي الطليب لوجود أداة التوكيد فيها وىي 
فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي . يف اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب

تضمنتو اصتملة، إن ر  لطيف التدبَت لتقق مشيئتو بلطف ودقة خفية ال 
وىي من  (ِإنٓاَّنُوۥ ُىَو ٱۡلَعِليُم ٱضۡتَِكيمُ ) والسادسة .لتسها الناس وال يشعلرون هبا

وضمَت " إن"نو  الكالم اطتربي اإلنكاري لوجود أداة التوكيد فيها وىي 
.  ، ألن اظتخاطب منكرا للحكم، والغرض فيها فائدة اطترب"فصل

 
 :101اآلية  .82

ِت  وََٰ ِويِل ٱأۡلََحاِديثِۚ فَاِطَر ٱلسٓاَّنمََٰ
ۡ
َتٍِت ِمَن ٱۡلُمۡلِك َوَعلٓاَّنۡمَتٍِت ِمن ََت ۞َربِّ َقۡد َءاتُقيُقۡ

َيا َوٱأۡلِٓخَرةِۖ تُقَوفٓاَّنٍِت ُمۡسلِ  نُقۡ ۦ يف ٱلدُّ ِلِحُتَ بِ  َوَأضۡتِۡقٍِت  ًماَوٱأۡلَۡرِض أَنَت َويلِّ  ٱلصٓاَّنَٰ
َتٍِت ِمَن رَ َ)ىناك رتلتان من الكالم اطتربي، قتا األول بِّ َقۡد َءاتُقيُقۡ

ِويِل ٱأۡلََحاِديثِۚ 
ۡ
وىي من نو  الكالم اطتربي الطليب  (ٱۡلُمۡلِك َوَعلٓاَّنۡمَتٍِت ِمن ََت

، ألن اظتخاطب مًتدد يف اضتكم، والغرض "قد"لوجود أداة التوكيد فيها وىي 
َيا َوٱأۡلِٓخَرةِۖ )والثانية . فيها الزم الفائدة نُقۡ ۦ يف ٱلدُّ وىي من نو  الكالم  (أَنَت َويلِّ

اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خاي الذىن من 
اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب، فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو 

 .اصتملة، أنت ايرب متويل أموري وشئوين يف الدارين
 

 :102اآلية  .83
َبٓاِء ٱۡلَغۡيِب نُوِحيِو إِلَۡيَكۖ َوَما ُكنَت َلَدۡيِهۡم ِإۡذ َأرۡتَُعٓواْ أَۡمَرُىۡم َوُىۡم نَتُۡكُرونَ  ِلَك ِمۡن أَنُق    ذََٰ

                                                             

 68. ، صنفس ادلرجعدمحم علي الصابوين، . 

 69. ، صنفس ادلرجعدمحم علي الصابوين، .  
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َبٓاِء ٱۡلَغۡيِب )ىناك رتلتان من الكالم اطتربي قتا األول  ِلَك ِمۡن أَنُق  ذََٰ
ىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن  (نُوِحيِو إِلَۡيَكۖ 

فالسبب إفادة . اظتخاطب خلي الذخن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب
اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، ذلك الذي أخربانك عنو اي دمحم من أمر 

ىي  (َوَما ُكنَت َلَدۡيِهۡم ِإۡذ َأرۡتَُعٓواْ أَۡمَرُىۡم َوُىۡم نَتُۡكُرونَ )والثانية .يوسف وقصتو
من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خلي 

فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم . الذخن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب
الذي تضمنتو اصتملة، ما كنت اي دمحم عندىم اجتمعوا على أن يطرحوا يوسف 

 .يف اصتب
 

 :103اآلية  .84
  َوَمآ َأۡكثُقُر ٱلنٓاَّناِس َوَلۡو َحَرۡصَت دبُۡؤِمِنُتَ 

ىذه اآلية ىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة 
فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي . التوكيد، والغرض فيها فائدة اطترب

تضمنتو اصتملة، وما أكثر الناس من أىل مكة ولو جهدت كل اصتهد مقدم 
  .والرسل وؤخر دبؤمنُت ابلكتب

 
 :104اآلية  .85

َلِمُتَ    َوَما َتسۡ َُٔلُهۡم َعَلۡيِو ِمۡن َأۡجٍر ِإۡن ُىَو ِإالٓاَّن ذِۡكٌر لِّۡلعََٰ

                                                             

 69. ، صادلرجع السابقدمحم علي الصابوين،.  
 258. ، صنفس ادلرجعػتبد الدين دمحم ابن يعقوب الفَتوزاابدي، .  
 258. ، صادلرجع السابقػتبد الدين دمحم ابن يعقوب الفَتوزاابدي،  . 
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 َوَما َتسۡ َُٔلُهۡم َعَلۡيِو ِمۡن َأۡجرٍ )ىناك رتلتان من الكالم اطتربي قتا األول 
وىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتولوىا من أداة الوكتيد، ألن اظتخاطب (

خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب، فالسبب إفادة اظتخاطب 
اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، ما تسأعتم اي دمحم على ىذا النصح والدعاء إل 

َلِمُتَ ) والثانية .اطتَت والرشاد من أجر وىي من نو  (ِإۡن ُىَو ِإالٓاَّن ذِۡكٌر لِّۡلعََٰ
الكالم اطتربي اإلبتدائي، طتلوىا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن 

فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي .  من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب
 وتذكَت وهتتدين وتنجُت للعلمُت تضمنتو اصتملة، ما ىذا القرآن إال عظة،

 يف الدنيا واآلخرة،
 

 :106اآلية  .86
  َوَما يُُقۡؤِمُن َأۡكثُقرُُىم بِٱَّللٓاَِّن ِإالٓاَّن َوُىم مُّۡشرُِكونَ 

ىذه اآلية ىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي، طتوىا من أداة 
. التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب

فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي تضمنتو اصتملة، ال يؤمن أكثر ىؤالء 
   .اظتكذبُت من قومك إال إذا أشركوا مع هللا  َته

 
 :108اآلية  .87

َن ٱَّللٓاَِّن َوَمآ َأاَن  ِمَن  ِۚ َعَلىَٰ َبِصَتٍَة َأاَن  َوَمِن ٱتُقٓاَّنبُقَعٍِتۖ َوُسۡبحََٰ ِذِه َسِبيِلٓي أَۡدُعٓواْ ِإَل ٱَّللٓاَّن ُقۡل ىََٰ
  ٱۡلُمۡشرِِكُتَ 

                                                             

 277. ، صنفس ادلرجعدمحم أزتدِ شاكر، . 

 69. ، صنفس ادلرجعدمحم على الصابوين، .  

 277. ، صنفس ادلرجعدمحم أزتدِ شاكر،  

 69. ، صنفس ادلرجعدمحم على الصابوين، .  



105 
 

 
 

ىي من نو  الكالم اطتربي اإلبدائي (َوَمآ َأاَن  ِمَن ٱۡلُمۡشرِِكُتَ )اصتملة 
طتلوىا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها 

 .  فائدة اطترب
 

 :109اآلية  .88
ۡن أَۡىِل ٱۡلُقَرىَٰٓ  أَفُقَلۡم َيِسَتُواْ يف  َوَمآ أَۡرَسۡلَنا ِمن قُقۡبِلَك ِإالٓاَّن رَِجاال نُّوِحٓي إِلَۡيِهم مِّ

 
ۚ
ٌر لِّلٓاَّنِذيَن ٱتُقٓاَّنَقۡوْا  َوَلَداُر ٱأۡلِٓخَرِة َخيُقْ

ِقَبُة ٱلٓاَّنِذيَن ِمن قُقۡبِلِهۡم  ٱأۡلَۡرِض فُقَينظُُرواْ َكۡيَف َكاَن عََٰ
  أََفاَل تُقۡعِقُلونَ 

َوَمآ أَۡرَسۡلَنا ِمن قُقۡبِلَك ِإالٓاَّن )ىناك رتلتان من الكالم اطتربي قتا األول 
ۡن أَۡىِل ٱۡلُقَرىَٰٓ   وىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي  (رَِجاال نُّوِحٓي إِلَۡيِهم مِّ

طتلوىا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها 
 )والثانية . فائدة اطترب

ۚ
ٌر لِّلٓاَّنِذيَن ٱتُقٓاَّنَقۡوْا وىي من نو  الكالم  (َوَلَداُر ٱأۡلِٓخَرِة َخيُقْ

، ألن اظتخاطب مًتدد "الم اإلبتداء"اطتربي الطليب لوجود أداة التوكيد فيها وىي 
فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم الذي . يف اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب

تضمنتو اصتملة، الدار اآلخرة أي اصتنة خَت للمؤمنُت اظتتقُت من ىذه الدار اليت 
 .ليس فيها القرار

 
 :110اآلية  .89

َي َمن نٓاَّنَشٓاُءۖ َواَل  َحىتٓاَّنَٰٓ ِإَذا ٱۡستُقيۡ ََٔس ٱلرُُّسُل َو َنُقُّٓواْ أَنُقٓاَّنُهۡم َقۡد ُكِذبُواْ َجٓاَءُىۡم َنۡصُراَن فُقُنجِّ
ُسَنا َعِن ٱۡلَقۡوِم ٱۡلُمۡجرِِمُتَ 

ۡ
  يُُقَردُّ َِب

َحىتٓاَّنَٰٓ ِإَذا ٱۡستُقيۡ ََٔس ٱلرُُّسُل َو َنُقُّٓواْ )ىناك رتلتان من الكالم اطتربي قتا األول 
َي َمن نٓاَّنَشٓاءُۖ  وىي من نو  الكالم اطتربي (أَنُقٓاَّنُهۡم َقۡد ُكِذبُواْ َجٓاَءُىۡم َنۡصُراَن فُقُنجِّ

                                                             

 69. ، صنفس ادلرجعدمحم على الصابوين،  . 
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اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، 
ُسَنا َعِن ٱۡلَقۡوِم ٱۡلُمۡجرِِمُتَ َ)والثانية . والغرض فيها فائدة اطترب

ۡ
وىي من  (اَل يُُقَردُّ َِب

نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل 
فالسبب إفادة اظتخاطب اضتكم . الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب

 .الذي تضمنتو اصتملة، ال يرد عذابنا وبطشنا عن اجملرمُت إذا نزل هبم
 

 :111اآلية  .90
ُْويل ٱأۡلَۡلبََٰبِ  َما َكاَن َحِدي َرٌة ألِّ  َتۡصِديقَ  َولََِٰكن يُُقۡفتُقَرىَٰ   ً َلَقۡد َكاَن يف َقَصِصِهۡم ِعبُقۡ

  نُونَ يُُقۡؤمِ  لَِّقۡومٍ  َوَرزۡتَةٌ  َوُىًدى ءٍ ٱلٓاَّنِذي بُقُۡتَ َيَدۡيِو َوتُقۡفِصيَل ُكلِّ َشيۡ 
َرٌة )ىناك رتلتان من الكالم اطتربي قتا األول  َلَقۡد َكاَن يف َقَصِصِهۡم ِعبُقۡ

ُْويل ٱأۡلَۡلبََٰبِ   وىي من نو  الكالم اطتربي اإلنطري لوجود أدة التوكدين فيها  (ألِّ
، ألن اظتخاطب إنكر للحكم، والغرض فيها فائدة "و قد"الم اإلبتداء"وىي 
 .لقد كان يف قصة يوسف وإخوتو عظة وتذكرة ألويل العقول النَتة. اطترب

 ءٍ  ٱلٓاَّنِذي بُقُۡتَ َيَدۡيِو َوتُقۡفِصيَل ُكلِّ َشيۡ َتۡصِديقَ  َولََِٰكن يُُقۡفتُقَرىَٰ   ً َما َكاَن َحِدي)والثانية 
وىي من نو  الكالم اطتربي اإلبتدائي طتلوىا من  (نُونَ يُُقۡؤمِ  لَِّقۡومٍ  َوَرزۡتَةٌ  َوُىًدى

 .أداة التوكيد، ألن اظتخاطب خايل الذىن من اضتكم، والغرض فيها فائدة اطترب
 

                                                             

 70.، صنفس ادلرجعدمحم على الصابوين، .  
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