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دراسـة حنووـة :أسلـوب الًوكوـد فـي سـورة ووسـف
 رائد عماد أمحد. م.م

 21/1/2009: تاروخ القيول 13/7/2008: تاروخ الًقدوم

 املقدمــــــة

الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى نبينا محمد كعمى آلو كصحبو 
أجمعيف  

فإف التككيد مف الظكاىر النحكية كالبالغية التي نالت نصيبان مكفكران مف . كبعد
دراسة النحكييف كالبالغييف، كلقد كرد التككيد في تصانيؼ عمماء النحك متناثران 
كمتداخالن في ثنايا بعض أبكاب ىذا العمـ، فقد ديرس مكزعان كمفرقان في عدد مف 
األبكاب النحكية، كقد تنكعت طرؽ التككيد كتعددت أحكاميا، كتنكعت دالالتيا 
كىذه األمكر جديرة بأف تجمع في دراسة كاحدة، كىذا ما فعمو بعض المغكييف 

.  المحدثيف عندما تناكلكا ىذه الظاىرة في دراساتو مستقمة
كقد تناكلتي ىذه الظاىرة في سكرة يكسؼ التي شكمت ركنان أساسيان لمحكار 

كليا أثر ميـ في الكشؼ عف الدالالت الخفية لمحكار بيف  ()في قصة يكسؼ 
شخصيات ىذه القصة، كما أسيمت ظاىرة التككيد في الكشؼ عف خفايا النفس 
ظيار مكنكناتيا الدفينة، عف طريؽ المغة الحكارية التي تمثؿ الكسيط  البشرية كا 

.  األىـ بيف عكالـ اإلنساف الداخمية كالعالـ المحيط
تضمف البحث جانبيف أحدىما، جانب نظرم اعتمد عمى آراء النحكييف 
كالبالغييف ألسمكب التككيد كالتراكيب المختمفة ليذا األسمكب، أما الجانب اآلخر 
حصائيا في  فيك الجانب التطبيقي كقد عني بتقصي تمؾ األساليب كالتراكيب كا 

.  سكرة يكسؼ

                                                 
 جامعة المكصؿ/ كمية اآلداب/ قسـ المغة العربية  .
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كقد اٍستىٍيمىٍمتي البحث بالتمييد كفيو معنى التككيد المغكم كاالصطالحي، ثـ 
درست طرائؽ التككيد الكاردة في سكرة يكسؼ كقسمتيا حسب ما كردت في سكرة 

يكسؼ عمى قسميف، األكؿ التككيد المفظي كيتضمف تككيد الفعؿ كالتككيد بالضمير 
.  المنفصؿ

كالقسـ الثاني التككيد بألفاظ ليا معافو عديدة جاءت لمتككيد كتتضمف 
، كالتككيد بالالـ، كالتككيد بنكني التككيد، كالتككيد بالقصر، (أفَّن )ك  (إفَّن )التككيد بػ 
، كالتككيد بالقسـ كالتككيد بالمفعكؿ المطمؽ كأخيران التككيد (قد ك لقد)كالتككيد بػ 

.  بالحركؼ الزائدة
كضمَّننتي خاتمة البحث أىـ النتائج التي تكصمتي إلييا فضالن عف ممحؽ 
.  يكضح المكاضع التي كرد فييا أسمكب التككيد بمظاىره المختمفة في سكرة يكسؼ

فٍِّقتي في كتابة ىذا البحث، إف كاف ىذا فممو الفضؿي  كأتمنى أف أككف قد كي
ف كاف غير ذلؾ فالكماؿ هلل كحده، كصؿِّ الميَّـن كسمِّـ كبارؾ عمى محمد  كالمنة، كا 

.  كعمى آلو كصحبو كسمِّـ، كالحمد هلل رب العالميف

: دــالًمهي

كدى العىقدى كالعىٍيدى أٍكثقو كاليمز فيو )قاؿ ابف منظكر .  بمعنى التشديدلغةالتككيد  كى
التككيد : كقاؿ أبك العباس. لغة يقاؿ أٍككىٍدتو كأكدتو ايكادان كبالكاك أفصح أم شىدىٍدتو

. (1)(دخؿ في الكالـ الخراج الشؾ
                                                 

ت ) جماؿ الديف محمد بف مكٌرـ بف منظكر األنصارم  البف المنظكر،لسان العرب( 1)
، طبعة مصكرة عف طبعة بكالؽ، المؤسسة المصرية العامة لمتأليؼ كاألنباء (ـ711-ىػ630

 (ككد) مادة :قئ كالترجمة، مطبعة ككستاتسكماس كشركاالتأليؼكالنشر، الدار المصرية 
. 4/482ص

الصحاح في و ،2/2281 ص:ـ1867 بطرس البستاني، بيركت ،محيط المحيط: كينظر
، العالمة الجكىرم كالمصطمحات العممية كالفنية لمجامعات العربية، تقديـ المغة والعموم

- كتصنيؼ نديـ مرعشمي، دار الحضارة العربيةإعدادالعالمة الشيخ عبد اهلل العاليمي 
.  2/711 ص :بيركت

طبعة  ،( ىػ666ت ) الشيخ اإلماـ محمد أبي بكر بف عبد القادر الرازم ،ومختار الصحاح
.  759 ص:ـ1950- ىػ1369حديثة منقحة 
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أقاـ كقصد كأصاب : ككدى يكدي كككدان )كجاء في ترتيب القامكس المحيط 
. (1)(كالعقد أكثقو كأكده، كالككدي بالضـ السعي كالجيد كالتككيد أفصح مف التأكيد

اعمـ أنو يقاؿ تأكيد كتككيد باليمزة كالكاك الخالصة كىما )كقاؿ ابف يعيش 
لغتاف كليس أحد الحرفيف بدالن مف اآلخر ألنيما يتصرفاف تصرفان كاحدان أال تراؾ 
تقكؿ أكد يؤكد تأكيدان كككد يؤكد تككيدان كلـ يكف أحد االستعماؿ اغمب فيجعؿ 

. (2)(أصالن فمذلؾ قمنا انيما لغتاف
ماطةتمكيف الشيء في النفس، كتقكية أمره، كفائدتو إزالة الشككؾ ) واصططحاً   كا 

لفظه يراد بو تمكيف المعنى في النفس،أك )أك ىك .(3)(الشبيات عما أنت بصدده
 .(4)(إزالة الشؾ عف الحديث أك المحٌدث عنو

ىذا كاف لمتككيد صكر أخرل ليا مجاؿ أكسع مف إعادة المفظ نفسو )
بتكراره، فيناؾ التككيد بالقسـ، كالتككيد بالقصر، كالتككيد بالتقديـ، كىناؾ أدكات 

                                                 

 طاىر أحمد الراكم الطرابمسي، مطبعة الرسالة الطبعة األكلى ،ترتيب القاموس المحيط( 1)
 .587ص: ـ1959

فؽ الٌديف بف يعيش النىحكم ،شرح المفصل( 2) : بيركت- ، عالـ الكتب( ىػ643ت ) ميكى
محمد  ،(ىػ911ت)  لمسيكطيالمشكاة الفتحية عمى الشمعة المضّية: ، كينظر3/39ص

ىشاـ سعيد  تحقيؽ (ىػ1140ت ) حامد البيديرم الدمياطي كبف محمد بف محمد بف أحمد أب
 .297ص: ـ1983-ىػ1403مطبعة كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية  محمكد،

 749ت )، يحيى بف حمزة العمكم الطراز المتضمن السباب البطغة وعموم حقائق اإلعجاز( 3)
 .2/176 ص:ـ1914-ىػ1332مطبعة المقتطؼ بمصر،  (ىػ

، تحقيؽ الدكتكر أحمد عبد ( ىػ669ت ) عمي بف مؤمف المعركؼ بابف عصفكر ،المقرب( 4)
بغداد، الطبعة األكلى -الستار الجكارم كالدكتكر عبد اهلل الجبكرم، مطبعة العاني

، ابف عيصفػيكر االشبيمي شرح جمل الّزّجاجي: كينظر. 238/ 1ص :ـ1971-ىػ1391
 جامعة –مطبعة دار الكتب ، تحقيؽ الدكتكر صاحب أبك جناح، ( ىػ597-669)

النحو الوافي مع ربطو و، 262/ 1ص: ـ1982–ىػ 1402، جميكرية العراؽ، المكصؿ
، عٌباس حسف، دار المعارؼ بمصر، الطبعة الرفيعة، والحياة المغوية المتجددة باألساليب
المخزكمي،  ، ميدموفي النحو العربي نقد وتوجيو. 659/ 1 ص:ـ1974 الرابعة،

 .234 ص:بيركت- منشكرات المكتبة العصريَّنة، صيدا 
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كثيرة مبثكثة ىنا كىناؾ مف أبكاب النحك يؤكد بيا الجممة الفعمية كيؤكد بيا الجممة 
.  (1)(...االسمية

كقد بحث النحاة العرب أسمكب التككيد ضمف أبكاب النحك المختمفة، فمـ 
يفرد لو بابه مستقؿه يجمع كؿ أجزاًئًو كأساليبو، فقد كاف جؿَّن اىتماميـ منصبان عمى 

التككيد المفظي، كالتككيد المعنكم، أما األساليب األخرل لمتككيد فكانت مفرقة 
.  ضمف المكضكعات النحكية المختمفة

 : التككيد في سكرة يكسؼ عمى صكر متعددة ككما يأتي أسمكبكقد كرد

 : الًوكود اللفظي.أواًل

يككف التككيد المفظي بإعادة المفظ األكؿ، فعالن كاف أك أسمان أك حرفان أك 
 . جممة

َيا { كقد كرد ىذا التككيد في قكلو تعالى، الفعؿ كذلؾ بتكراره يؤكد/ توكيد الفعل. أ
}َأبِت ِإنِّني رََأْيُت َأَحَد َعَشَر َكْوَكبًا َوالشَّشْمَس َواْلَقَمَر رََأْيُتُيْم ِلي َساِجِدينَ 

(2) . 
تككيدان لٌما طاؿ الكالـ كخيشي تناسي األكؿ، أيعيد ثانيان تطريةن  (رأيتيـ)حيث كرر 

.  (3)لو كتجديدان لعيده
لدفع الشؾ الذم قد يعرض  (كرايتيـ- إني رأيت )كجاء ىذا التككيد 

(.  )في صدؽ ما يقكلو سيدنا يكسؼ  ()لسيدنا يعقكب 
رََأْيُت َأَحَد َعَشَر )مؤكدة لجممة  (رََأْيُتُيمْ )جممة )كقد ذكر ابف عاشكر أف 

جيء بيا عمى االستعماؿ في حكاية المرائي الحممية أف يعاد فعؿ الرؤية  (َكْوَكباً 
 . (1)(تأكيدان لفظيان أك استئنافان بيانيان، كأفَّن سامع الرؤيا يستزيد الرائي أخباران عٌما رأل

                                                 

 .235: في النحو العربي نقد وتوجيو( 1)

 . 4: سورة يوسف( 2)

، ألبي زكريا يحيى بف عمي بف محمد بف الحسف الممخص في إعراب القرآن: ينظر( 3)
، ألبي عبد اهلل الجامع ألحكام القرآن، 32ص : (ىػ502ت )المعركؼ بالخطيب التبريزم 

مصطفى سالـ البدرم، منشكرات : تحقيؽ (ىػ671ت)محمد بف أحمد األنصارم القرطبي 
: ـ2000-ىػ1420الطبعة األكلى - لبناف-بيركت-محمد عمي بيضكف، دار الكتب العممية 

 شيخ اإلسالـ جالؿ الديف عبد الرحمف السيكطي، اإلتقان في عموم القرآن، 5/81ص 
 . 408-407ص :لبناف-، دار الندكة الجديدة، بيركت(ىػ911ت)الشافعي 
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إذا كاف الضمير المنفصؿ خاصان بمحؿ نصب / التوكيد بالضمير المنفصل. ب
ذا كاف خاصان بمحؿ رفع فإنو يؤكد بو كؿ ضمير مستتر  كرر دكف شرط، كا 

.  (2)أك متصؿ متكممان كاف أك مخاطبان أك غائبان 
كقد كرد ىذا التككيد في سكرة يكسؼ سبع مرات منيا قكلو تعالى 

}َفاْسَتَجاَب َلُو َربُّبُو َفَصَرَف َعْنُو َكْيَدُىنَّش ِإنَّشُو ُىَو السَّشِميُع اْلَعِميمُ {
(3)  .

المعطكؼ  (استجاب)في مكضع العمة لػ  (إنو ىك السميع العميـ)كجممة 
بفاء التعقيب، أم أجاب دعاءه بدكف ميمة ألنو سريع اإلجابة كعميـ بالضمائر 

الخالصة، فالسمع مستعمؿ في إجابة المطمكب يقاؿ سمع اهلل لمف حمده، كتأكيده 
.  (4)(بضمير الفصؿ لتحقيؽ ذلؾ المعنى

 َوَلمَّشا َدَخُموْا َعَمى ُيوُسَف آَوى إليو َأَخاُه َقاَل ِإنِّني َأَنْا َأُخوَك {كقكلو تعالى 
}َفَط َتْبَتِئْس ِبَما َكاُنوْا َيْعَمُمونَ 

 كضمير  (إفَّن )جاء قكؿ يكسؼ مؤكدان بػ ( 5)
آَوى إليو )بدؿ أشتماؿ مف جممة  (َقاَل ِإنِّني َأَنْا َأُخوكَ ( ، كجممة(َأَناْ )الفصؿ 

.  (6)(َأَخاهُ 
بيذا التأكيد ألف األمر يبدك غريبان، فيكسؼ الذم  ()كجاء يكسؼ 

غاب ىذه السنكات الطكيمة، دكف أف ييعمـ مصيره، ىك اآلف عزيز مصر كلشدة ما 
.  مشفكعان بالتككيد (ِإنِّني َأَنْا َأُخوكَ )في األمر مف غرابة كاف ال بد أف يأتي قكلو 

}أَِإنَّشَك أَلَنَت ُيوُسفُ {كقكلو تعالى 
(7)  .

                                                                                                                       

الدار -الدار التكنسية لمنشر-الشيخ محمد الطاىر ابف عاشكرتفسير التحرير والتنوير، ( 1)
 . 207/ 12ص : الجماىيرية لمنشر كالتكزيع كاإلعالف

-مكة المكرمة- ، الدكتكر جميؿ أحمد ظفر، مطابع الصفاالنحو القرآني قواعد وشواىد( 2)
 . 496ص : ـ1998-ىػ1418الطبعة الثانية 

 . 34:سورة يوسف( 3)

 . 267/ 12: التحرير والتنوير( 4)

 . 69: سورة يوسف( 5)

 . 26/ 13: التحرير والتنوير( 6)

 . 90: سورة يوسف( 1)
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كالـ االبتداء كضمير الفصؿ لشدة تحققيـ أنو  (إفَّن )تأكيد الجممة بػ )
كأدخؿ االستفياـ التقريرم عمى الجممة المؤكدة ألنيـ تطمبكا تأييده  ()يكسؼ 

.  (1)(لعمميـ بو
إنؾ أنت )كأرل أف سؤاؿ إخكًة يكسؼ جاء مبطنان باإلخبار فكأنيـ قالكا 

نما( نعـ)؟ لذا لـ يكف جكابو  !(يكسؼ أليس كذلؾ َقاَل َأَنْا ُيوُسُف َوىـَذا َأِخي َقْد {كا 
}َمنَّش الّمُو َعَمْيَنا

(2)  .
 إلى الّمِو َعَمى َبِصيَرٍة َأَنْا َوَمِن اتَّشَبَعِني َوُسْبَحاَن اُقْل ىـِذِه َسِبيِمي َأْدُعو{كقكلو تعالى

}الّمِو َوَما َأَنْا ِمَن اْلُمْشِرِكينَ 
(3)  .

أتى بو لتحسيف العطؼ  (اَأْدُعو)تأكيد لمضمير المستتر في  (نا)الضمير )
.  (4)(كىك تحسيف كاجب في المغة (َوَمِن اتَّشَبَعِني)بقكلو 

: حروف هلـا معاٍن عدودة جاءت للًوكود. ثانوًا

 (أنَّ)و  (إنَّ)الًوكود بـ . 1

فائدة إفَّن ك أفَّن التأكيد لمضمكف الجممة كلتككيد النسبة كنىفي الشؾِّ عنيا 
 . (5)كاإلنكاًر ليا
 قكلؾ أففاف قكؿ القائؿ إفَّن زيدان قائـ ناب مناب تكرير الجممة مرتيف إال )

إفَّن زيدان قائـ أكجز مف قكلؾ زيد قائـ زيد قائـ مع حصكؿ الغرض مف التأكيد فاف 

                                                 

 . 49/ 13: التحرير والتنوير( 2)

 . 90 سورة يوسف( 3)

 . 108: سورة يوسف( 4)

 . 65/ 13: التحرير والتنوير( 5)

، أبك محمد عبد اهلل أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، 8/59:  شرح المفصل:ينظر( 6)
تحقيؽ محمد  (ىػ761ت )جماؿ الديف بف يكسؼ بف أحمد بف عبد اهلل بف ىشاـ األنصارم 

 :ـ1980الطبعة السادسة -لبناف-محيي الديف عبد الحميد، دار الندكة الجديدة، بيركت
، الدكتكر عبد العزيز عتيؽ، دار النيضة العربية لمطباعة عمم المعاني، 1/237ص

 . 58 ص:بيركت، الطبعة الثانية-كالنشر
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أدخمت الالـ كقمت إفَّن زيدان لقائـ أزداد معنى التأكيد ككأنو بمنزلة تكرار المفظ ثالث 
 . (1)(مرات

ذا ألقاىا إلى طالب ليا متحٌير طرفاىا عنده دكف )أك كما قاؿ السكاكي  كا 
االستناد فيك منو بيف بيف لينقذه عف كرطة الحيرة، استحسفى تقكية المنقذ بإدخاؿ 

.  (2).(. .(إفَّن )في الجممة أك  (الالـ)
أفَّن )حرؼ تككيد ينصب االسـ كيرفع الخبر ك  (إفَّن المكسكرة)) ك
 . (3)(حىرؼي تككيد مىٍصدىًرمٌّ ينصب االسـ كيرفع الخبر (المفتكحة

: المكسكرة في سكرة يكسؼ ثالثان كأربعيف مرة منيا (إفَّن )كقد كرد التككيد بػ 
.  (4){ِإنَّشا َأنَزْلَناُه ُقْرآنًا َعَرِبّيًا لَّشَعمَّشُكْم َتْعِقُمونَ }قكلو تعالى 

نجد في ىذه اآلية الكريمة أكؿ ما جاء مؤيدان بالتككيد في سكرة يكسؼ 
()  كذلؾ الف كفار مكة كمنيـ ( إفَّن )حيث ذكر اهلل تعالى إنزاؿ القرآف مؤكدان بػ

كانكا  ()أف يقص عمييـ قصة يكسؼ  ()الييكد الذيف سألكا رسكؿ اهلل 
كلذلؾ  (سبحانو كتعالى)يطعنكف بصدؽ نبكتو، كبأف القرآف ىك كتاب منزؿ مف اهلل 
جاء ذكر إنزاؿ  ()كقبؿ البدء في القصة التي طمبكا سماعيا مف رسكؿ اهلل 

.  ، لنفي ما زعمكه(إفَّن )القرآف بأنو مف عند اهلل مؤكدان بػ 
متكجو إلى خبرىا كىك فعؿ  (إفَّن )التأكيد بػ )كقد ذكر ابف عاشكر أف 

.  (5)(ردان عمى الذيف أنكركا أف يككف منزالن مف عند اهلل (أنزلناه)
.  (1){َقاَل َمَعاَذ الّمِو ِإنَّشُو َربِّني َأْحَسَن َمْ َواَي ِإنَّشُو اَل ُيْفِمُح الظَّشاِلُمونَ }كقكلو تعالى 

                                                 

.  58 :عمم المعاني: ، كينظر8/59: شرح المفصل( 1)
، (ىػ626ت )، أبك يعقكب يكسؼ بف أبي بكر محمد بف عمي السكاكي مفتاح العموم( 2)

 . 74ص: ـ1937-ىػ1356مطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده بمصر، الطبعة األكلى 
، تحقيؽ الدكتكر عمي فكدة (ىػ761ت)، ابف ىشاـ األنصارم اإلعراب عن قواعد اإلعراب( 3)

نيؿ، الناشر عمادة شؤكف المكتبات، جامعة الرياض، دار األصفياني لمطباعة بجدة، 
 . 106ص : ـ1981-ىػ1401الطبعة األكلى 

 . 2: سورة يوسف( 4)

 . 201/ 12: التحرير والتنوير( 1)
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ىذا عندما راكدتو امرأة العزيز عف نفسو، غير  ()كقد جاء رد يكسؼ 
أف سيدنا يكسؼ الذم اجتباه اهلل سبحانو كتعالى لحمؿ رسالتو ما كاف لو أف يقع 

.  في الخطيئة
: في مكضعيف ىما (إفَّن )كجاء ىذا الرد مؤكدان بػ 

أم انو سيدم أكرمني كأحسف مثكام عنده كأنعـ  (ِإنَّشُو َربِّني َأْحَسَن َمْ َوايَ . )1
.  عميَّن 

.  أم إف اإلساءة إلى مف أحسف إليَّن ظمـ (ِإنَّشُو اَل ُيْفِمُح الظَّشاِلُمونَ . )2
.  (إفَّن )كالقكالف جاءا مؤكديف بػ 

.  (2){ِإنَّش َأَباَنا َلِفي َضَطٍل مُّبِبينٍ }كقكلو تعالى 
لـ يريدكا )، (كالالـ في لفي- إفَّن ) ىذا بمؤكديف ـأكد أخكة يكسؼ قكلو

ضالؿ الديف، إذ لك أرادكه لكانكا كفاران، بؿ أرادكا لفي ذىاب عف كجو التدبير، في 
لفي خطأ بٌيف بإيثاره : إيثار أثنيف عمى عشرة مع استكائيـ في االنتساب إليو كقيؿ

.  (3)(يكسؼ كأخاه عمينا
ًعدكا المكقؼ مف أجؿ  أراد أخكة يكسؼ مف خالؿ ىذا التأكيد أف ييصى

اْقُتُموْا }كلذلؾ جاء عقب ذلؾ مباشرة قكليـ  ()التخمص مف أخييـ يكسؼ 
.  (4){ُيوُسفَ 

َقاَل ِإنِّني َلَيْحُزُنِني َأن َتْذَىُبوْا ِبِو َوَأَخاُف َأن َيْأُكَمُو الذِّنْئُب َوَأنُتْم َعْنُو }قاؿ تعالى 
.  (5){َغاِفُمونَ 

تأكيد الجممة بحرؼ التأكيد لقطع إلحاحيـ بتحقيؽ أف حزنو لفراقو ثابت، )
َوَأَخاُف )كيسرم التأكيد إلى جممة . تنزيالن ليـ منزلة مف ينكر ذلؾ، إذ رأل إلحاحيـ

.  (6)((َأن َيْأُكَمُو الذِّنْئبُ 
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َوَقاَل }المفتكحة فقد كرد مرة كاحدة فقط في قكلو تعالى  (أفَّن )أما التككيد بػ 
ْنُيَما اْذُكْرِني ِعنَد َربِّنكَ  .  (1){. . . ِلمَّشِذي َظنَّش َأنَّشُو َناٍج مِّن

أم  (اْذُكْرِني ِعنَد َربِّنكَ )أم قاؿ يكسؼ لمذم أعتقد نجاتو كىك الساقي ) 
.  (2)(أذكرني عند سٌيدؾ كأخبره عف أمرم لعمَّنو يخمصني مما ظيممتي بو

كقد ذكر الدكتكر فاضؿ السامرائي أنو كما يؤكد القرآف التعبير قد يخففو 
المخففة كنكف التككيد الخفيفة  (إفَّن )إذا اقتضى المقاـ ذلؾ، كذلؾ كأف يأتي بػ 

لمداللة عمى تخفيؼ تككيد حسبما يقتضيو السياؽ كمقتضى الحاؿ فمف ذلؾ ما 
ن ُكنَّشا َلَخاِطِئينَ }جاء في قكلو تعالى  .  (3){َقاُلوْا تَالّمِو َلَقْد آَ َرَك الّمُو َعَمْيَنا َواِِإ

.  (4){َقاُلوْا َيا َأَباَنا اْسَتْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا ِإنَّشا ُكنَّشا َخاِطِئينَ }
كىذا الكالـ قالو أخكًة يكسؼ كالكالـ مكجو في اآلية األكلى إلى أخييـ يكسؼ كفي 

.  الثانية إلى أبييـ
ن ُكنَّشا َلَخاِطِئينَ )كأنت ترل أف إخكة يكسؼ قالكا ألخييـ  ( إفَّن )بػ  (َواِِإ

كقد يتبادر إلى الذىف أنو كاف . بالمشددة (ِإنَّشا ُكنَّشا َخاِطِئينَ )المخففة كقالكا ألبييـ 
أعني -ينبغي أف يككف التعبير بالعكس، فإنيـ مع مف أساؤا إليو إساءة مباشرة 

كاف عمييـ أف يأتكا بإفَّن المشددة لمداللة عمى زيادة التككيد بخالؼ - ()يكسؼ 
غير أنؾ إذا أنعمت النظر كجدت الطريقة التي استعمميا القرآف . التعبير مع أبييـ

فإف إخكة يكسؼ لما رأكا أباىـ كما حؿَّن بو مف جراء فعمتيـ مف الكىف . ىي المثمى
كالمكعة كحرقة الفؤاد كذىاب عينيو مف الحزف، دعاىـ ذلؾ إلى تككيد االعتذار 

كاالعتراؼ بالخطيئة، بخالؼ حالة أخييـ فإف اهلل أكرمو بعدىـ كبكأه مكانة عالية 
كمكف لو في األرض، ككأف فعمتيـ تمؾ عادت عميو بالخير كالرفعة، بعكس ما 

                                                 

.  42:سورة يوسف( 2)
-، الشيخ محمد عمي الصابكني، دار الصابكني لمطباعة كالنشر كالتكزيع، صفوة التفاسير( 3)

 . 52/ 2ص: الطبعة التاسعة- القاىرة
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جرت عمى أبييـ، فيناؾ فرؽ بيف الحالتيف فكأف الشعكر بالخطيئة مع كالدىـ أكبر 
.  (1)كأعظـ، فقالكا ما قالكا

  (الالم)الًوكود بـ . 2

الم االبًداء  . أ

 كالخبر مؤكدةن كمانعةن ما قبميا مف تخطِّييا إلى ما المبتدأتدخؿ عمى 
.  (2)بعدىا

كفائدتيا أنو إذا عبر عف أمر يىًعزُّ كجكده أك فعؿ يكثر كقكعوي جيء بالالـ )
أنيا تسكغ االبتداء )، ك (4)(ىي أيضان لتككيد الجممة االسمية)، ك (3)(تحقيقان لذلؾ
.  (5)(بالنكرة بعدىا

كىي مصطمح بصرٌم، ال يعرفو الككفيكف، بؿ يينكركنو، الف ما يسمِّيو البصريكف ) 
 . (1).(..الـ ابتداء، يسميو الككفيكف الـ قسـ

                                                 

الطبعة - األردف- عٌماف -، الدكتكر فاضؿ صالح السامرائي، دار عمارالتعبير القرآني( 1)
 . 160-159ص : الخامسة

تحقيؽ الدكتكر  (ىػ337ت )، أبك القاسـ عبد الرحمف بف إسحاؽ الزجاجي الطمات (كتاب( )2)
جواىر : ، كينظر69ص : ـ1969-ىػ1389مازف المبارؾ، المطبعة الياشمية بدمشؽ 

، السيد أحمد الياشمي، الطبعة الثانية عشرة المكتبة البطغة في المعاني والبيان والبديع
 . 60ص. : التجارية الكبرل بمصر

، أبك الفتح ضياء الديف نصر اهلل بف محمد بف الم ل السائر في أدب الكاتب والشاعر( 3)
، تحقيؽ محمد محيي (ىػ637ت )محمد بف عبد الكريـ المعركؼ بابف األثير، المكصمي 

 :ـ1939-ىػ1358الديف عبد الحميد، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده 
، الكشَّشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل :، كينظر2/55ص

 :تيراف- انتشارات  (538-467)الزمخشرم الخكارزمي أبكالقاسـ جار اهلل محمكد بف عمر
 . 2/304 ص

ل في عمم العربيَّشة :، كينظر56: مفتاح العموم( 4) ، أبك القاسـ محمكد بف عمر المفصَّش
، تحقيؽ محمد بدر الديف أبي فراس النعساني الحمبي، دار الجيؿ (ىػ538ت )الزمخشرم 

 . 59: عمم المعاني،328ص: الثانية الطبعة، لبناف-بيركت، كالطباعة كالتكزيعلمنشر 
، بياء الديف عبد اهلل بف عقيؿ العقيمي اليمداني شرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك( 5)

تحقيؽ محمد محيي الديف عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي،  (ىػ769ت )المصرم 
 . 1/225ص: لبناف-بيركت
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ِإْذ َقاُلوْا }كقد كردت في سكرة يكسؼ خمس عشرة مرة منيا قكلو تعالى 
رفع باالبتداء، كالالـ لمتأكيد،  (يكسؼ)). (2){َلُيوُسُف َوَأُخوُه َأَحبُّب إلى َأِبيَنا ِمنَّشا

.  (3)(كىي التي يتمقى بيا القسـ، أم كاهلل ليكسؼ
إف مجيء كالـ إخكة يكسؼ مؤكدان ال يدؿ عمى كجكد منكرو كمتردد بينيـ 

نما أرادكا مف خالؿ ىذا التأكيد الكصكؿ إلى قرار جرمء، كىك التخمص مف  كا 
(.  )أخييـ يكسؼ 

إف الـ االبتداء تدخؿ عمى المبتدأ لمتأكيد فاف دخمت عمى الخبر فيي 
وليذا  كفائدتيا تككيد مضمكف الجممة، (4)الالـ المزحمقة كما يسمييا بعضيـ

 . (5) كراىية ابتداء الكالـ بمؤكديفعن صدر الجممة (إنَّش )زحمقوىـا في باب 
في سكرة يكسؼ في مكاضع كثيرة  (إفَّن )كقد دخمت ىذه الالـ عمى خبر 

نَّشا َلُو َلَناِصُحونَ }منيػا قكلو تعالى  .  (6){َقاُلوْا َيا َأَباَنا َما َلَك اَل تَْأَمنَّشا َعَمى ُيوُسَف َواِِإ
.  (كالالـ في لناصحكف- إفَّن )كفي قكؿ إخكة يكسؼ ىذا مؤكداف 

                                                                                                                       

، الدكتكر ميدم المخزكمي، شركة كمكتبة مدرسة الكوفة ومنيجيا في دراسة المغة والنحو( 1)
 :ـ1958-ىػ1377كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده بمصر، الطبعة الثانية، 

البصريين والكوفيين، : اإلنصاف في مسائل الخطف بين النحويين: كينظر، 307ص
تحقيؽ محمد محيي الديف عبد  (ىػ577ت ) البركات األنبارم النحكم ككماؿ الديف أب

 ( . 58)، المسألة رقـ1/399 :دار الفكر–الحميد 
.  8: سورة يوسف( 2)
 . 5/87: تفسير القرطبي( 3)

-ىػ1397الطبعة األكلى -بغداد-، كاظـ فتحي الٌراكمأساليب القسم في المغة العربية( 4)
 . 115ص : ـ1977

، تحقيؽ (ىػ761ت )، جماؿ الديف ابف ىشاـ األنصارم مغني المبيب عن كتب األعاريب( 5)
. بيركت-سعيد األفغاني، دار الفكر/ الدكتكر مازف المبارؾ كمحمد عمي حمد اهلل، راجعو

عبد الغني معجم القواعد العربية في النحو والتصريف وذّيل باإلمطء، : ، كينظر1/244:
 . 416ص : ـ2001-ىػ1422الطبعة الثالثة، -دمشؽ-الٌدقر، دار القمـ

 . 11:سورة يوسف( 6)
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نَّشا َلُو َلَحاِفُظونَ }كقكلو تعالى  إخكة )كىنا جاء . (1){َأْرِسْمُو َمَعَنا َغدًا َيْرَتْع َوَيْمَعْب َواِِإ
(.  كالالـ في لحافظكف- إفَّن )كذلؾ بمؤكديف  (يكسؼ

نَّشا َلُو َلَحاِفُظونَ )كجممة ) نَّشا َلُو َلَناِصُحونَ )في مكضع الحاؿ مثؿ  (َواِِإ ( َواِِإ
كالتأكيد فييما لمتحقيؽ تنزيالن ألبييـ منزلة الشاؾ في أنيـ يحفظكنو كينصحكنو كما 
نزلكه منزلو مف ال يأمنيـ عميو مف حيث إٌنو كاف ال يأذف لو بالخركج معيـ لمرعي 

.  (2)(كنحكه
إذان إخكة يكسؼ كانكا في معرض شبية مف كجية نظر سيدنا يعقكب 

()  كقد عرفكا ذلؾ كأيقنكه فاحتاجكا إلى تككيد خطابيـ، رغبة في إقناعو بصفاء
َما َلَك اَل تَْأَمنَّشا َعَمى )نيتيـ كصدؽ ادعائيـ، كليس أدؿ عمى ذلؾ مف قكليـ 

.  ، ففيو إقرار منيـ بعدـ ثقة أبييـ بيـ(3)(ُيوُسفَ 
.  (4){َقاَل ِإنِّني َلَيْحُزُنِني َأن َتْذَىُبوْا ِبوِ }كقد ردَّن سيدنا يعقكب عمى بنيو حيف 

.  (4){ِبوِ 
تأكيد الجممة بحرؼ التأكيد لقطع إلحاحيـ بتحقيؽ أف حزنو لفراقو )إف 

ثابت، تنزيالن ليـ منزلة مف ينكر ذلؾ، إذ رأل إلحاحيـ، كيسرم التأكيد إلى جممة 
.  (5)((َوَأَخاُف َأن َيْأُكَمُو الذِّنْئبُ )

خكفو عمى يكسؼ مف )بيذا العذر  ()إف مجيء سيدنا يعقكب 
كاف عمى  ()ليدفع عف بنيو ظنيـ عدـ الثقة بيـ، ألف سيدنا يعقكب  (الذئب

حسب )ثقة بأف ذلؾ لف يحدث، فسيدنا يكسؼ قد اجتباه اهلل تعالى لحمؿ رسالتو 
(.  )، كلف يحدث ذلؾ كمو إف أكؿ الذئب يكسؼ (تفسير الرؤيا
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 . 11:سورة يوسف( 3)

 . 13: سورة يوسف( 4)

 . 232/ 12: التحرير والتنوير( 5)
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كتسمى أيضان الـ القسـ كىي التي يعتمد عمييا القسـ، كتدخؿ عمى جكاب 
.  (1)(قد)القسـ في الماضي المتصرؼ المثبت المقترف بػ 

كقد كرد ىذا النكع مف التككيد في سكرة يكسؼ سبع مرات منيا قكلو تعالى 
ْخَوِتِو آَياٌت لِّنمسَّشاِئِمينَ } .  (2){لَّشَقْد َكاَن ِفي ُيوُسَف َواِِإ

.  (3){َقاُلوْا تَالّمِو َلَقْد آَ َرَك الّمُو َعَمْيَنا}كقكلو تعالى 
كقد تدخؿ الالـ الكاقعة في جكاب القسـ عمى المضارع المؤكد بنكف 

ُ مَّش َبَدا َلُيم مِّنن َبْعِد َما رََأُوْا اآلَياِت }، منيا قكلو تعالى (4)التككيد الثقيمة أك الخفيفة
.  (5){َلَيْسُجُننَّشُو َحتَّشى ِحينٍ 

جممة )، (6){َوَأْوَحْيَنا إليو َلُتَنبِّنَئنَّشُيم ِبَأْمرِِىْم ىـَذا َوُىْم اَل َيْشُعُرونَ }كقكلو تعالى 
كأكدت بالالـ كنكف التككيد لتحقيؽ  (َأْوَحْيَنا)بياف لجممة  (َلُتَنبِّنَئنَّشُيم ِبَأْمرِِىْم ىـَذا)

.  (7)(مضمكنيا سكاء كاف المراد منيا اإلخبار عف المستقبؿ أك األمر في الحاؿ
بأف نجاتو  ()كىذه المؤكدات ىي لزيادة الطمأنينة في نفس يكسؼ 

.  مف محنتو أمر كائف ال محالة، كتككيد األمر أدعى إلى الثقة كاالطمئناف

الالم املوطىة للقسم  . ج

 بأف الجكاب بعدىا مبني فكىي الالـ التي تدخؿ عمى أداة شرط لإليذا
 (الالـ المؤذنة)كيسمييا بعضيـ  (الـ التكطئة)عمى قسـ قبميا كتسمى أيضان 

.  (8)لدخكليا عمى أداة شرط (الـ الشرط)كيسمييا بعضيـ اآلخر 

                                                 

 . 109: أساليب القسم في المغة العربية( 1)

 . 7: سورة يوسف( 2)

 . 91: سورة يوسف( 3)

 . 109: أساليب القسم في المغة العربية: ينظر (4)

 . 35: سورة يوسف( 5)

 . 15: سورة يوسف( 6)

 . 234/ 12: التحرير والتنوير( 7)

 . 107: أساليب القسم في المغة العربية( 8)
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كقد كردت ىذه الالـ في سكرة يكسؼ في مكضعيف فقط ىما قكلو تعالى 
 . (1){َقاُلوْا َلِئْن َأَكَمُو الذِّنْئُب َوَنْحُن ُعْصَبٌة ِإنَّشا ِإذًا لَّشَخاِسُرونَ }

فَّن كالـ  (لئف أكمو)الالـ في )  مكٌطئة لمقسـ، أرادكا تأكيد الجكاب بالالـ، كا 
ذف الجكابية تحقيقان لحصكؿ خسرانيـ عمى تقدير حصكؿ الشرط،  االبتداء كا 

الكناية عف عدـ تفريطيـ فيو كعف حفظيـ إياه الفَّن المرء ال يرضى أف :كالمراد
.  (2)(يكصؼ بالخسراف

كىذه المؤكدات كميا جاءت في معرض الرد عمى تخكؼ أبييـ مف أف 
يأكؿ الذئب يكسؼ، فأفرطكا في تككيد نفي حدكث ىذا األمر حتى يطمئنكا أباىـ 

.  فيرسؿ أخاىـ معيـ
اِغِرينَ }كقكلو تعالى   .  (3){َوَلِئن لَّشْم َيْفَعْل َما آُمُرُه َلُيْسَجَننَّش َوَلَيُكونًا مِّنَن الصَّش

ىي المكطئة التي  (لئف)فالالـ األكلى الداخمة عمى أداة الشرط في قكلو 
ميدت كبينت أف الالـ الثانية ىي الالـ الداخمة عمى جكاب القسـ في قكلو تعالى 

كاف الجممة بعد ىذه الالـ الثانية ىي جممة جكاب   (ليسجنىفَّن )
كال يصح أف تككف األكلى كما دخمت عميو جكابان لمقسـ ألف القسـ )القسـ، 

.  (4)(ال يككف جكابو جممة شرطية كال جممة قسمية

الم اجلحود  . د

 (لـ يكف) ػأك ب (ما كاف) ػكىي الداخمة في المفظ عمى الفعؿ مسبكقة ب
 ناقصتيف مسندتيف لما أسند إليو الفعؿي المقركفي بالالـ كىي لتككيد النفي، 

  :(5)اسػالنح م، قاؿػثرىـ الـ الجحكد لمالزمتيػا لمجحد أم النؼػكيسمييا أؾ

                                                 

 . 14: سورة يوسف( 1)

 . 5/93: الجامع ألحكام القرآن: ، كينظر12/232: التحرير والتنوير( 2)

 . 32: سورة يوسف( 3)

 . 381/ 2: النحو الوافي( 4)

نحكم مصرم رحؿ إلى العراؽ كأخذ  (ىػ338) أحمد بف محمد النحاسجعفر النحاسأبك  (5)
عف المبرد كالزجاج، كألؼ في أعراب القرآف كمعانيو كفي الخالؼ بيف البصرييف كالككفييف، 

 . كشرح المعمقات كالمفضميات
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كالصكاب تسميتيا الـ النفي، الف الجحد في المغة إنكار ما نعرفو ال مطمؽ ))
 . (1)((اإلنكار

َما َكاَن }كقد كردت في سكرة يكسؼ مرة كاحدة فقط كىي قكلو تعالى 
ِلَيْأُخَذ َأَخاُه ِفي ِديِن اْلَمِمِك ِإالَّش َأن َيَشاَء الّمُو َنْرَفُع َدَرَجاٍت مِّنن نَّشَشاء َوَفْوَق ُكلِّن ِذي 

.  (2){ِعْمٍم َعِميمٌ 
أم ما كاف ليكسؼ أف يأخذ أخاه في ديف ممؾ مصر، ألف جزاء السارؽ )

أم إال بمشيئتو تعالى  (ِإالَّش َأن َيَشاَء الّموُ )عنده أف ييضرب كييغرَّنـ ضعؼ ما سرؽ 
ليامو لو ذنو، كقد دلت اآلية عمى أف تمؾ الحيمة كانت بتعميـ اهلل كا  .  (3)(كا 

الًوكود بنوني الًوكود . 3

ختمؼ البصريكف انكف التككيد الثقيمة كالخفيفة، ك: لتككيد الفعؿ نكناف
، كعند الككفييف إف فكالككفيكف في أصؿ ىذيف النكنيف، فعند البصرييف ىما أصال

 معناىما التككيد، كنقؿ عف أفتفؽ النحاة عمى ا، ك(4)النكف المشددة ىي األصؿ
نيما)، (5)الخميؿ إف التككيد بالثقيمة أبمغ كال تدخالف إالَّن )، (6)( يختصاف بالفعؿكا 

                                                 

، محمد مرتضى تاج العروس من جواىر القاموس، ك279- 278: مغني المبيب: ينظر( 1)
 . 66-9/65 ص:لبناف-الزبيدم، منشكرات دار مكتبة الحياة، بيركت

 . 76:سورة يوسف( 2)

 . 2/62: صفوة التفاسير( 3)

: ومغني المبيب، (94)، المسألة رقـ 651-2/650:اإلنصاف في مسائل الخطف:ينظر( 4)
443 . 

، تحقيؽ (ىػ180ت )، أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر المعركؼ بسيبكيو الكتاب: ينظر( 5)
عبد السالـ محمد ىاركف، عالـ الكتب لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت الطبعة الثالثة 

، أبك القاسـ عبد الجمل في النحو، 443: مغني المبيب، 3/509 ص:ـ1983-ىػ1403
، تحقيؽ عمي تكفيؽ الحمد، مؤسسة الرسالة دار (ىػ337ت )الرحمف بف إسحاؽ الزجاجي 

في النحو العربي نقد ، 356ص: ـ1985-ىػ1405األردف، الطبعة الثانية -األمؿ، اربد
 . 238: وتوجيو

 . 167/ 4: النحو الوافي( 6)
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عمى األفعاؿ المستقبمة خاصة كتؤثراف فييما تأثيريف، تأثيران في لفظيا كتأثيران في 
 كاف معربان كتأثير أفمعناىا فتأثير المفظ معناىا إخراج الفعؿ إلى البناء بعد 

 . (1)(. . . . المعنى إخالص الفعؿ إلى االستقباؿ
قان، كأما ؿكال يؤكد بيما الماضي مط. . . كيؤكد بيما صيغ األمر مطمقان )

.  (2)(المضارع فإف كاف حاالن لـ يؤكد بيما، كاف كاف مستقبالن أكد بيما كجكبان 
كقد كردتا في سكرة يكسؼ أربع مرات، كقد اجتمعتا في قكلو تعالى  

اِغِرينَ } .  (3) {َلُيْسَجَننَّش َوَلَيُكونًا ِمِ َن الصَّش
مصممة عمى مراكدتو تصريحان بفرط )نجد في ىذه اآلية أف امرأة العزيز 

حبيا إياه، كاستشماخان بعظمتيا، كأف ال ييعصى أمرىا، فأكدت حصكؿ سجنو بنكني 
.  (4)(التككيد، كقد قالت ذلؾ بمسمع منو

باأللؼ كتقرأ بنكف مخففة لمتأكيد، كنكف  (كليككنان )كخط المصحؼ ) 
بالنكف ألنيا مثقمة، كعمى  (ليسجنفَّن )التأكيد تثقؿ كتخفؼ كالكقؼ عمى قكلو 

رأيت رجالن كزيدان : باأللؼ ألنيا مخففة، كىي تشبو نكف اإلعراب في قكلؾ (كليككنان )
}َلَنْسَفعًا ِبالنَّشاِصَيةِ {كعمران كمثمو قكلو تعالى 

.  (6)( كنحكىا الكقؼ عمييا باأللؼ(5)
مرأة العزيز أكدت بنكف التككيد الثقيمة ما ىي قادرة عمى فعمو اكأرل أٌف 
أما الذؿ فأمر معنكم ال يممكو إال اهلل سبحانو كتعالى  ()كىك سجف يكسؼ 

.  فأكدتو بنكف التككيد الخفيفة ألف ليس بيدىا حدكثو

                                                 

، أبك عبد اهلل محمد جماؿ تسييل الفوائد وتكميل المقاصد :، كينظر9/37:شرح المفصل( 1)
تحقيؽ محمد كامؿ بركات، المكتبة العربية، القاىرة،  (ىػ672ت )الديف ابف مالؾ 

 . 4/168: النحو الوافي، 216 ص:ـ1967-ىػ1387

 . 444، 443: مغني المبيب( 2)

 . 32: سورة يوسف( 3)

 . 121/ 5: تفسير القرطبي: ، كينظر264/ 12: التحرير والتنوير( 4)

 . 15: سورة العمق( 5)

، أحمد بف عبد رصف المباني في شرح حروف المعاني: ، كينظر5/121: تفسير القرطبي( 6)
، تحقيؽ أحمد محمد الخراط، مطبكعات مجمع المغة العربية (ىػ702ت )النكر المالقي 

: ومعجم القواعد العربية، 330 ص: ـ1975-ىػ1395بدمشؽ، مطبعة زيد بف ثابت، 
571 . 
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( ليسجنفَّن )بالسجف بقكليا  ()كبعد أف تكعدت امرأة العزيز يكسؼ 
ُ مَّش َبَدا َلُيم مِّنن َبْعِد َما رََأُوْا اآلَياِت َلَيْسُجُننَّشُو }كلقد كاف ليا ما أرادت قاؿ تعالى 

.  (1){َحتَّشى ِحينٍ 
مؤكدة بالمؤكديف نفسييما في الحالتيف،  (ليسجنفَّن )كانظر إلى تكرار لفظة 

 . إشارة إلى أف امرأة العزيز نفذت تيديدىا كما أرادت

  (قد و لقد)الًوكود بـ . 4

كتحقيؽ الشيء يعني تأكيد ، (2)تصاحب الفعؿ الماضي لتفيد تحقيؽ الفعؿ/ قد. 1
حرؼ معناه التقريب كذلؾ انؾ تقكؿ قاـ زيد فتخبر بقيامو )كىي أيضان . حدكثو

فيما مضى مف الزمف إال أف ذلؾ الزماف قد يككف بعيدان كقد يككف قريبان مف 
فقد قربتو مما أنت فيو كلذلؾ قاؿ  (قد) ػالزماف الذم أنت فيو فإذا قربتو ب

 .(3)(...المؤذف قد قامت الصالة أم قد حاف كقتيا في ىذا الزماف
، إنَّنما ىما لقكـو ينتظركف شيئان )قاؿ سيبكيو  فمف ثـ . لىمَّنا يىٍفعىٍؿ ك قد فىعىؿى

.  (4)(أشبيت قٍد لمَّنا، في أنَّنيا ال يفصؿ بينيا كبيف الفعؿ

                                                 

 . 35: سورة يوسف( 1)

: رصف المباني في شرح حروف المعاني، 105: اإلعراب عن قواعد اإلعراب: ينظر (2)
 . 60: عمم المعاني، 392

، أبك القاسـ عبد الرحمف بف إسحاؽ حروف المعاني: ، كينظر8/147:شرح المفصل( 3)
دار األمؿ، -تحقيؽ الدكتكر عمي تكفيؽ الحمد، مؤسسة الرسالة (ىػ337ت )الزجاجي 

 . 53-52/ 1:النحو الوافي، 13ص : ـ1986-ىػ1406األردف، الطبعة الثانية 

، تحقيؽ (ىػ285ت )، أبك العٌباس محمد بف يزيد المبٌرد المقتضب: ، كينظر3/115: الكتاب( 4)
، أبك األصول في النحو، 335/ 2 ص:بيركت-عضيمة، عالـ الكتب محمد عبد الخالؽ

تحقيؽ الدكتكر عبد الحسيف الفتمي، مطبعة  (ىػ316ت )بكر ابف السراج النحكم البغدادم 
الّصاحبي في فقو المغة العربية ، 366/ 1 ص:ـ1973-ىػ1393النعماف، النجؼ االشرؼ 
تحقيؽ السيَّند  (ىػ395ت )، أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا وسنن العرب في كطميا

مغني ، 240 ص:القاىرة-أحمد صقر، طبع بمطبعة عيسى البابي الحمبي كشركاه
، (ىػ415ت )، عمي بف محمد النحكم اليركم اأُلزىية في عمم الحروف، 227:المبيب



 رائد عماد أمحد. م.        م دراسـة حنووـة         : أسلـوب الًوكوـد فـي سـورة ووسـف

 224 

َقاُلوْا أَِإنَّشَك أَلَنَت }كقد كرد في سكرة يكسؼ ثماني مرات منيا قكلو تعالى 
.  (1){...ُيوُسُف َقاَل َأَنْا ُيوُسُف َوىـَذا َأِخي َقْد َمنَّش الّمُو َعَمْيَنا

َوَقاَل َيا َأَبِت ىـَذا تَْأِويُل ُرْؤَياَي ِمن َقْبُل َقْد َجَعَمَيا َربِّني َحّقًا َوَقْد }كقكلو تعالى 
.  (2){...َأْحَسَن َبي

بخطابو ىذا إلى أبيو ألنو مف قص عميو رؤياه  ()كقد تكجو يكسؼ 
.  كىك صغير فأكليا لو

، (3)(عمى جيػة القسـ كالتككيد (لقد)دخكؿ الالـ في )يرل الٌزجاج أفَّن / لقد. 2
ف كصمت الالـ )كقاؿ المبرد . (4)((لقد)فمنيـ يقدركف قسمان محذكفان جكابو ) كا 
 . (5)(...كاهلًل لقد رأيت زيدان : تقكؿ. فجٌيد بالغ (قدٍ ) ػب

َوَلَقْد َىمَّشْت }في سكرة يكسؼ ست مرات منيا قكلو تعالى  (لقد)كقد كردت 
التي تدؿ عمى قسـ محذكؼ قبميا، كىذا التككيد  (لقد)، ىذه الجممة مؤكدة بػ (6){ِبوِ 

المؤيد بالقسـ دليؿ عمى أف األمر قد حدث دكف شؾ، كأف امرأة العزيز قد ىمت 
.  حقيقة ()بيكسؼ 

ن ُكنَّشا َلَخاِطِئينَ }كقكلو تعالى  .  (7){َقاُلوْا تَالّمِو َلَقْد آَ َرَك الّمُو َعَمْيَنا َواِِإ
القسـ إذا أجيب بماضو متصرؼ مثبتو فإف كاف قريبان مف الحاؿ جيء 

ف كاف بعيدان جيء بالالـ كحدىا كفي . (8)بالالـ كقد جميعان كما في اآلية السابقة كا 
                                                                                                                       

.  ـ1971-ىػ1391تحقيؽ عبد المعيف الممكحي، مطبعة مجمع المغة العربية بدمشؽ 
:220 . 

 . 90: سورة يوسف( 1)

 . 100: سورة يوسف( 2)

عرابو لمزجاج( 3) ، تحقيؽ الدكتكر عبد الجميؿ عبدة شمبي، عالـ الكتب معاني القرآن واِإ
 . 1/164ص : ـ1408

تحقيؽ طو محسف،  (ىػ749ت )، حسف بف قاسـ المرادم الجنى الداني في حروف المعاني( 4)
 . 125ص : ـ1976-ىػ1396ساعدت جامعة بغداد عمى نشره 

 . 2/335: المقتضب( 5)

 . 24 :سورة يوسف( 6)

 . 91: سورة يوسف( 7)

 . 191/ 1: مغني المبيب: ينظر (8)
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اآلية السابقة نجد إقراران مف أخكة يكسؼ بأف اهلل فضؿ أخاىـ عمييـ، كاعترافان منيـ 
 (لقد)ك  (تاهلل)بما اقترفكه مف إساءة في حؽ أخييـ، كجاء اإلقرار مؤكدا بالقسـ 

.  كىذا مف باب المبالغة في تككيد األمر كتثبيتو

القصر  أسلوب  الًوكود ب.5

بىسىوي، كىك الشيء الحٍبسي مف قصر :لغة القصر) تخصيص شيء  :اصططحاً  حى
  (1)(بشيء بكسيمة معٌينة

كالقصر طريقة مف طرائؽ التككيد، ييدؼ بو المتكمـ إلى تثبيت غرضو )
زالة ما في نفسو مف شٌؾ فيو كالتككيد بالقصر أقكل طرائؽ  في ذىف السامع، كا 

.  (2)(التككيد، كأدليا عمى تثبيت ما يراد تثبيتوي أك تقريرهي 
 . (3)(كالقصر ليس إالَّن تأكيدان عمى تأكيد)كقاؿ القزكيني 

 . (4)(كالقصر صكرة تككيدية تعتمد في أداء كظيفتيا عمى األداة)

                                                 

ت )، جالؿ الٌديف محمد بف عبد الرحمف القزكيني شرح التمخيص في عموم البطغة( 1)
-ىػ1402بيركت، الطبعة الثانية -، تحقيؽ محمد ىاشـ دكيدرم، دار الجيؿ(ىػ739

، اإلماـ العالمة جار اهلل أبي القاسـ محمكد بف أساس البطغة: ، كينظر73ص : ـ1982
البطغة ، 509ص : ـ1979-ىػ1399، دار صادر ػ بيركت (ىػ538ت )عمر الزمخشرم 

 الدكتكر أحمد مطمكب، حقكؽ الطبع كالنشر محفكظة ،(المعاني والبيان والبديع)العربية 
، 94صـ، 1980- ىػ1400لدل كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي، الطبعة األكلى 

 . 159: عمم المعاني، 179: جواىر البطغة

، الدكتكر ميدم المخزكمي، في النحو العربي قواعد وتطبيق عمى المنيج العممي الحديث( 2)
ص : ـ1966-ىػ1386مطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده بمصر، الطبعة األكلى 

 . 184: جواىر البطغة: ، كينظر210

، جالؿ الديف أبك عبد اهلل محمد ابف قاضي القضاة سعد الديف اإليضاح في عموم البطغة( 3)
، مطبعة محمد عمي صبيح كأكالده (ـ1338-ىػ739ت )أبك محمد عبد الرحمف القزكيني 

 . 126: مفتاح العموم: ، كينظر73ص : ـ1964-ىػ1384بميداف األزىر 

 . 238: في النحو العربي نقد وتوجيو( 4)
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النفي : كقد كرد أسمكب القصر في سكرة يكسؼ فجاء بطريقتيف ىما
:  ككما يأتي (إنما)كاالستثناء كالقصر بػ 

 

القصر بالنفي و إالَّ  . 1

ما : مسبكقة بأداة مف أدكات النفي المعركفة (إالَّن ) ػىك كؿ ما كاف مؤكدان ب
ٍف كال كىؿ المستعممة في النفي كلـ كلف . ...كا 

ليست استثناء، كانما ىػي مسبكقة بالنفي، أداة )ىذه أنيا  (إالَّن )كحقيقة 
يجاب أبدان، كىذا  قصر ككظيفتيا قصر ما قبميا عمى ما بعدىا، كالقصر تككيد كا 

في االستثناء إخراج  (إالَّن )في االستثناء كبينيا، الف كظيفة  (إالَّن )ىك ما يفرؽ بيف 
ما بعدىا مف حكـ ما قبميا كىما مختمفتاف، كلذلؾ كاف عدُّ النحاة إياىا في 

كجاءت بعض . (1)(االستثناء خمطان كتسميتيا باالستثناء المفرغ ضربان مف التكمؼ
:  آيات سكرة يكسؼ مؤكَّندة بيذا الشكؿ، ككما يأتي

مـا و إالَّ  . أ

في القصر،  (ما، إالَّن )استخداـ القرآف )يقكؿ الدكتكر عبد الفتاح الشيف )
كىي أقكل أدكاتو، لما فييا مف كضكح معنى القصر، لذا تستخدـ في األمكر التي 

 . (2)(ىػي مجاؿ لمشؾ كاإلنكار
كقد كرد ىذا النكع مف التككيد في سكرة يكسؼ خمس مرات منيا قكلو 

ْيُتُموَىا َأنُتْم َوآَبآُؤُكم}تعالى  أم ما ). (3){َما َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِنِو ِإالَّش َأْسَماء َسمَّش
تعبدكف يا معشر القكـ مف دكف اهلل إالَّن أسماءن فارغة سميتمكىا آلية كىي ال تممؾ 

 . (4)(قدرة كالسمطاف ألنيا جمادات}اؿ

                                                 

، الدكتكر عبد الفتاح الشيف، دار المعارؼ، الطبعة المعاني في ضوء أساليب القرآن( 1)
 . 240: وفي النحو العربي نقد وتوجيو، 282: ـ1978الثالثة، 

 . 282: المعاني في ضوء أساليب القرآن( 2)

 . 40: سورة يوسف( 3)

 . 52/ 2: صفوة التفاسير( 4)
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، أم كلسنا نشيد إالَّن بما تيقنا كعممنا فقد (1){َوَما َشِيْدَنا ِإالَّش ِبَما َعِمْمَنا}كقكلو تعالى 
.  (2)رأينا الصاع في رىٍحمو

ال و إالَّ  . ب

كرد ىذا النكع مف القصر في سكرة يكسؼ في مكضعيف فقط كىما قكلو 
.  (3){َأَمَر َأالَّش َتْعُبُدوْا ِإالَّش ِإيَّشاُه َذِلَك الدِّنيُن اْلَقيِّنُم َوَلِكنَّش َأْكَ َر النَّشاِس اَل َيْعَمُمونَ }تعالى 

أم أمر اهلل سبحانو كتعالى بإفراد العبادة لو، ألنو ال يستحقيا إالَّن مف لو 
خالص العبادة هلل ىك الديف القكيـ الذم ال اعكجاج فيو .  (4)العظمة كالجالؿ كا 

ْوِح الّمِو ِإالَّش اْلَقْوُم اْلَكاِفُرونَ }كقكلو تعالى  ، أم فانو ال يقنط (5){ِإنَّشُو اَل َيْيَأُس ِمن رَّش
.  (6)مف رحمة اهلل تعالى إالَّن الجاحدكف المنكركف لقدرتو جؿَّن كعال

إن النافوة وإالَّ  . ج

النافية مف الحركؼ التي تعمؿ عمؿ ليس، أم ترفع المبتدأ كتنصب  (إفٍ )
نما تعمؿ ىذا العمؿ لحمميا عمى ليس في إفادة النفي مثؿ  ، كقد (ما)الخبر، كا 

، بأىؿ العالية، كىي ما  سيًمعى إعماليا ىذا العمؿ عمى لساف قكـ مف العرب يسٌمٍكفى
بمعنى ما  (إٍف اإلسراؼ نافعان )فكؽ نجد إلى أرض تيامة، فتقكؿ عمى لغتيـ 

، كالمغاربة كعيًزم إلى يف البصرمكأكثر، منع إعماليا الفٌراء (7)...اإلسراؼ نافعان 
                                                 

 . 81: سورة يوسف( 5)

 . 64/ 2: صفوة التفاسير( 6)

 . 40: سورة يوسف( 1)

 . 52/ 2: صفوة التفاسير: ينظر (2)

 . 87: سورة يوسف( 3)

 . 65/ 2: صفوة التفاسير: ينظر (4)

، تحقيؽ (ىػ911ت )، جالؿ الديف السيكطي ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع: ينظر( 5)
كشرح الدكتكر عبد العاؿ سالـ مكٌرـ، دار البحكث العممية، ساعدت جامعة الككيت عمى 

الكامل في الدِّنراسات ك، 190: المشكاة الفتحية، 2/116ص : ـ1975-ىػ1395نشره 
ص :بنغازم-، الدكتكر محمد محمكد ىالؿ، منشكرات جامعة قار يكنسالنحويَّشة ونشأتيا

267 . 
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 الككفييف، كابف الٌسراج كالفارسي كابف كأكثر إعماليا الكسائي، كأجازسيبكيو، 
في النفي كككنيا لنفي  (لٌما)جٌني، كابف مالؾ كصحَّنحو أبك حٌياف، لمشاركتيا 

.  (1)الحاؿ، كلمسماع
كقد كرد ىذا النكع مف القصر في سكرة يكسؼ خمس مرات فقط منيا قكلو 

 . (2){َوُقْمَن َحاَش ِلّمِو َما ىـَذا َبَشرًا ِإْن ىـَذا ِإالَّش َمَمٌك َكِريمٌ }تعالى 
أم ليس ىذا مف بشر ما ىك إالَّن مىمىؾه مف المالئكة، فإف ىذا الجماؿ 

.  (3)الفائؽ، كالحسف الرائع مما ال يكاد يكجد في البشر
.  (4){ِإِن اْلُحْكُم ِإالَّش ِلّموِ }كقكلو تعالى

أمر أالَّن تعبدكا )أم ما الحكـ في أمر العبادة كالديف إالَّن هلل رب العالميف 
أم أمر سبحانو بإفراد العبادة لو، ألنو ال يستحقيا إالَّن مف لو العظمة  (إالَّن إياه
 . (5)كالجالؿ

كنجد في ىذه اآلية الكريمة كركد ثالثة أنكاع مف القصر بالنفي 
ثالث مرات في كؿ مرة مسبكقة بأداة مف أدكات  (إالَّن )كاالستثناء، حيث كردت 

النافية مرة ثانية، كأداة  (إفٍ )مرة، ك  (ما)مسبكقة بأداة النفي  (إالَّن )النفي كردت 
مرة ثالثة، كفي ذلؾ داللة كاضحة عمى تأكيد إخالص العبادة هلل  (ال)النفي 

سبحانو كتعالى كنبذ جميع أنكاع اإلشراؾ كالعبكدية لغير اهلل تعالى، فاهلل سبحانو 
كتعالى أحده صمد ال شريؾ لو، كيجب إفراد العبادة هلل سبحانو كتعالى، ألنو ال 

.  يستحقيا إالَّن مف لو العظمة كالجالؿ
.  (6){َوَما َتْسأَُلُيْم َعَمْيِو ِمْن َأْجٍر ِإْن ُىَو ِإالَّش ِذْكٌر لِّنْمَعاَلِمينَ }كقكلو تعالى 

أم ما ىذا القرآف إالَّن عظة كتذكير لمعالميف، كأنت ال تطمب في تالكتو 
.  (7)عمييـ ماالن، فمك كانكا عقالء لقبمكا كلـ يتمردكا

                                                 

 . 116/ 2: ىمع اليوامع( 6)

 . 31: سورة يوسف( 1)

 . 49/ 2: صفوة التفاسير: ينظر (2)

 . 40: سورة يوسف( 3)

 . 2/52: صفوة التفاسير( 4)

 . 104: سورة يوسف( 5)

 . 69/ 2: صفوة التفاسير( 6)
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  (إمنا)القصر بـ . 2

الزائدة التي يسمكنيا الكافة فصارتا  (ما) ػالمتصمة عند النحاة ب (إف)كىي 
 . (1)كحرؼ كاحد

ذا كانت  تجتمعاف في ككنيما أداتي التككيد  (إالَّن )ك  (ما)ك  (إٌنما)كا 
نيما تفترقاف في أفَّن لكؿ منيما مكضعان ال يصح معو إبالقصر في المغة العربية، ؼ

لك كانا سكاءن لكاف ينبغي )غيرىا، كالجرجاني قد ألتفت إلى الفرؽ بينيما حيف قاؿ 
ال  (إنَّنما)، ككما كجدتى (ما ك إالَّن )مف النفي مثمما يككف في  (إنَّنما)أف يككف في 

الَّن )تصمح فيما ذكرنا تجد  ال تصمح في ضرب مف الكالـ قد صمحت فيو  (ما كا 
لك قمت ما ىك إالَّن درىـ ال : إنما ىك درىـ ال دينار: كذلؾ في مثؿ قكلؾ (إنَّنما)

ذ قد باف بيذه الجممة أنَّنيـ قد جعمكا : دينار ما )في معنى  (إنَّنما)لـ يكف شيئان كا 
الَّن   . (2)(لـ يعنكا أف المعنى فييما كاحد عمى اإلطالؽ كأف يسقطكا الفرؽ (كا 

مرة كاحدة في سكرة يكسؼ كىي قكلو تعالى  (إنما)كقد كرد القصر باألداة 
.  (3){َقاَل ِإنَّشَما َأْشُكو َب ِّني َوُحْزِني إلى الّمِو َوَأْعَمُم ِمَن الّمِو َما اَل َتْعَمُمونَ }

نما أشكك : لبنيو ()أم قاؿ يعقكب  لست أشكك غٌمي كحزني إليكـ كا 
حسانو ماال تعممكف  ذلؾ إلى اهلل فيك الذم تنفع الشككل إليو كأعمـ مف رحمتو كا 

.  (4)أنتـ فأرجك أف يرحمني كيمطؼ بي كيأتيني بالفرج مف حيث ال أحتسب

الًوكود بأسلوب القسم  . 6

اعمـ أفَّن القسـ تككيده )القسـ كسيمة مف كسائؿ تككيد الجممة، قاؿ سيبكيو 
 . (1)(لكالمؾ

                                                 

 . 2/201 :الطراز، 2/263: والمقتضب، 2/418: الكتاب: ينظر( 7)

، الناشر دار المعرفة (ىػ471ت )، عبد القاىر الجرجاني دالئل األعجاز في عمم المعاني( 1)
 . 254ص : ـ1978-ىػ1398لبناف -لمطباعة كالنشر، بيركت

 . 86:سورة يوسف( 2)

 . 65-64/ 2: صفوة التفاسير: ينظر (3)



 رائد عماد أمحد. م.        م دراسـة حنووـة         : أسلـوب الًوكوـد فـي سـورة ووسـف

 230 

ٌكدى بيا شيئان ييٌخًبري عنو مف إيجاب ) ـي بيا الحالؼي لييؤى ـى ىك يميف ييقًس كالقسى
، كىك جممة ييؤكَّندي بيا جممة أخرل فالجممة المؤكىدةي ىي المقسـي عميو  حدو أك جى
كالجممة المؤكدةي ىي القسـي كاالسـ الذم يدخؿ عميو حرؼ القسـ ىك المقسـي 

 . (2)..(.بو

 . (3)(أف القسـ ضرب مف الخبر، يذكر ليؤٌكد بو خبر آخر)قاؿ ابف جني 
كالقرآف الكريـ قد أشتمؿ عمى نصيب كافر مف القسـ، ألنو نزؿ بمغة 
كالقصد )العرب، كلقـك جرت عاداتيـ عمى تككيد ما يقكلكف بالقسـ، يقكؿ السيكطي 

كالقرآف نزؿ بمغة العرب كمف عاداتيا القسـ إذا ... بالقسـ تحقيؽ الخبر كتككيده
 . (4)(أرادت أف تؤكد أمران 

كقد كرد التككيد بالقسـ في سكرة يكسؼ أربع مرات كفي كؿ مرة جاء 
، كقد ذكر السيكطي أف (التاء)مسبكؽ بحرؼ القسـ  (اهلل)المقسـ بو لفظ الجاللة 

ال ظاىران كال  (اهلل)فال تدخؿ عمى اسـ غير  (اهلل)تختص بمفظ الجاللة  القسـ (تاء)
.  (5)مضمران لفرعيتيا، كشذت في الرحمف كرب الكعبة كربي كحياتؾ

التاء أضعؼ حركؼ القسـ ألنيا )كقد ذكر ابف سيدة في المخصص أف 
بدؿ مف الكاك، كالكاك بدؿ مف الباء فبعدت فمـ تدخؿ إالَّن عمى اسـ اهلل عز كجؿ 

.  (6)(كفي التاء معنى التعجب
.  (7){َقاُلوْا تَالّمِو َلَقْد َعِمْمُتم مَّشا ِجْئَنا ِلُنْفِسَد ِفي اأَلْرِض َوَما ُكنَّشا َساِرِقينَ }قاؿ تعالى 

                                                                                                                       

 . 3/104: الكتاب( 4)

، أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ النحكم المغكم األندلسي المعركؼ بابف سيدة المخصص( 1)
أساليب : ، كينظر110 ص:بيركت-، المكتب التجارم لمطباعة كالتكزيع كالنشر(ىػ458ت )

 . 30: القسم في المغة العربية

، تحقيؽ فائز (ىػ392ت )، أبك الفتح عثماف بف جٌني المكصٌمي النحكم الممع في العربية( 2)
 . 183ص : ـ1988–ىػ 1409فارس، دار األمؿ لمنشر كالتكزيع، األردف، الطبعة األكلى 

 . 2/133: اإلتقان في عموم القرآن( 3)

 . 57: الجنى الداني: ، كينظر39/ 2: ىمع اليوامع: ينظر (4)

 . 111/ 13: المخصص البن سيدة( 5)

 . 73: سورة يوسف( 6)
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بعد أف ( لقد)ك ( تاهلل)ىذا مؤكدان بالقسـ  ()كقد جاء قكؿ إخكًة يكسؼ 
أيتيمكا بسرقة صكاع الممؾ ككاف ال بد مف أف يككف قكليـ ىذا مؤكدان عمى الرغـ 

ِإنَّشُكْم }مف ثقتيـ ببراءتيـ مف ىذه التيمة، كذلؾ ألف االتياـ جاء مؤكدان بمؤكديف 
 . ، كال بد مف الٌرد عميو برد مشفكع بالتككيد(1){َلَساِرُقونَ 

َقاُلوْا تَاهلل َتْفتَُأ َتْذُكُر ُيوُسَف َحتَّشى َتُكوَن َحَرضًا أو َتُكوَن ِمَن }قاؿ تعالى 
.  (2){اْلَياِلِكينَ 

، كزعـ الفراء أف : قاؿ الكسائي)  (ال)فتأتي كفتيئتي أفعؿ ذلؾ أم ما زلتي
 : مضمرة أم التفتأ كأنشد

 فقمت يمين اهلل أبرُح قاعدًا ولو          قطعوا رأسي لديِك وأوصالي

 أم ال أبرح، قاؿ النحاس، كالذم قاؿ حسف صحيح، كزعـ الخميؿ كسيبكيو

تضمر في القسـ، ألنو ليس فيو إشكاؿ، كلك كاف كاجبان لكاف بالالـ  (ال)أف 
نما قالكا لو ذلؾ ألنيـ عممكا باليقيف أنو يداكـ عمى ذلؾ، يقاؿ مازاؿ  كالنكف، كا 

.  (3)(يفعؿ كذا، كما فتيء كفتأ فيما لغتاف، كال يستعمالف إالَّن مع الجحد
فأكدكا أف تذكرًه يكسؼ  (تاهلل)كقد جمعكا بيف القسـ كالتعجب في قكليـ 

سكؼ يؤدم بو إلى اليالؾ، كأرادكا بذلؾ أف يصرفكه عف فعمو ىذا، كتعجبكا في 
.  الكقت نفسو مف تذكره يكسؼ بعد ىذا الزمف الطكيؿ عمى فقده كغيابو عنو

ن ُكنَّشا َلَخاِطِئينَ }قاؿ تعالى  .  (4){َقاُلوْا تَالّمِو َلَقْد آَ َرَك الّمُو َعَمْيَنا َواِِإ
بعد ما عرفكا باف عزيز مصر ىك  ()كىذا قكؿ أخكة يكسؼ ليكسؼ 

أخكىـ يكسؼ الذم أخطأكا بحقو، كفي ىذه اآلية إقرار مف إخكة يكسؼ بأف اهلل 
سبحانو كتعالى فضؿ أخاىـ عمييـ، كاعتراؼ منيـ بما اقترفكه مف إساءة في حؽ 

لما آلت إليو  (تاهلل)أخييـ، كجاء اإلقرار مؤكدان بالقسـ المتضمف معنى التعجب 

                                                 

 . 70: سورة يوسف( 1)

 . 85: سورة يوسف( 2)

 . 164-163/ 5: تفسير القرطبي( 3)

 . 91:سورة يوسف( 4)
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كىذا مف باب المبالغة في تككيد األمر  (لقد)أمكر يكسؼ كأحكالو، كجاء مؤكدان بػ 
.  كتثبيتو

، رد أخكة (1){َقاَل َأُبوُىْم ِإنِّني أَلَِجُد ِريَح ُيوُسَف َلْواَل َأن ُتَفنِّنُدونِ }كبعد ما 
.  (2){َقاُلوْا تَالّمِو ِإنَّشَك َلِفي َضَطِلَك اْلَقِديمِ }يكسؼ عمى أبييـ يعقكب فػ 

كىذا تأكيد كتعجب مف أف سيدنا يعقكب لـ يزؿ مصٌران عمى زعمو بأف 
 . ابنو يكسؼ حي، كلـ ييتد بعد إلى صكاب الرأم، كيقنع بأنو قد ذىب دكف عكدة

الًوكود باملفعول املطلق . 7

تككيدان لعاممو، أك بيانان لنكًعًو، أك عىدىًدًه، نحك : ىك المصدر، المنتصب)
ٍربىتٍيفً ) ٍبتي ضى رى ، كضى ٍيدو ٍربان، كًسٍرتي سىٍيرى زى ٍبتي ضى رى .  (3)((ضى

 أنو سمي مفعكالن مطمقان ألنو لـ ،(5)، ككثير مف النحكييف(4)كذكر السيكطي
.  يقيد بحرؼ مف حركؼ الجر

.  كىك المصدر مف كؿ فعؿ سكاء أكاف متعديان أـ الزمان 
نؾ لك قمت قمت قيامان، كجمست جمكسان، فميس في ىذا إ)كقاؿ ابف السراج 

 . (1)(اكثر مف أنؾ أكدت فعمؾ بذكرؾ مصدره

                                                 

 . 94: سورة يوسف( 1)

 . 95: سورة يوسف( 2)

، أبك القاسـ محمكد بف عمر المفصل في صنعة اإلعراب: ، كينظر2/169: شرح ابن عقيل( 3)
-، تحقيؽ الدكتكر عمي بك ممحـ، دار النشر، دار كمكتبة اليالؿ(ىػ538ت)الزمخشرم 

 . 1/55ص : ـ1993بيركت الطبعة األكلى 

، تحقيؽ الدكتكر (ىػ911ت )، جالؿ الديف السيكطي المطالع السعيدة في شرح الفريدة( 4)
 . 1/391 ص:مطبعة الرسالة-نبياف ياسيف حسيف

- 492)، أبك محمد عبد اهلل بف أحمد بف أحمد بف أحمد بف الخشابالمرتجل: ينظر( 5)
كشف المشكل في ، 159ص : ـ1972-ىػ1392، تحقيؽ عمي حيدر، دمشؽ (ىػ567
تحقيؽ الدكتكر ىادم عطية مطر،  (ىػ599ت )، عمي بف سميماف الحيدرة اليمني النحو

المباب في ، 432-431ص : ـ1984-ىػ1404مطبعة اإلرشاد، بغداد، الطبعة األكلى 
شرح ، 279 ص:شارع دركيش-، عبد الكىاب الصابكني، مكتبة دار الشرؽ، بيركتالنحو

 . 2/169: ابن عقيل
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كجاء التككيد بالمفعكؿ المطمؽ في سكرة يكسؼ مرة كاحدة فقط، ىي قكلو 
َقاَل َيا ُبَنيَّش اَل َتْقُصْص ُرْؤَياَك َعَمى ِإْخَوِتَك َفَيِكيُدوْا َلَك َكْيدًا ِإنَّش الشَّشْيَطاَن }تعالى 

.  (2){ِلِ نَساِن َعُدوٌّو مُّبِبينٌ 
.  (يكيدكا)مفعكؿ مطمؽ مؤكد لعاممو  (كيدان )فػ 

، أمر ()رؤياه عمى أبيو يعقكب  ()كذلؾ بعد أف قصَّن يكسؼ 
أالَّن يقصص رؤياه عمى أخكتو فيكيدكا لو كيدان  (عمييما السالـ)يعقكب كلده يكسؼ 

.  أم فيحتالكا إلىالكؾ حيمة عظيمة ال تقدر عمى ردىا

الًوكود باألحرف الزائدة . 8

.  أحرؼ الزيادة في العربية ليا دكر في إثبات الكالـ كتأكيده
ف فقد ىذا الحرؼ تأثر المعنى بفقد معنى التككيد منو فصار أقؿ درجة،  كا 

 نتخمص أفكمف ىنا نفيـ اف حرؼ الزيادة ليس عبئان إضافيان أك شيئان ميمالن يمكننا 
منو بسيكلة، بؿ ال يمكف التخمص منو إال أف نحتمؿ عكاقب طرحو كالتخمي عنو 
كىي فقداف درجة مف درجات األمر الذم نتحدث عنو أم التأثير في المعنى الذم 

، أحرؼ الزيادة متعددة كقد كردت بعض ىذه الحركؼ في سكرة يكسؼ ككما نريد
: يأتي
اليـــاء . 1

كىي مف أكثر الحركؼ زيادة كتككف زيادتيا  ،(3)المقصكد بزيادتيا التككيد
، منيا قكلو تعالى في اإلثبات أك النفي، كجاءت في القرآف الكريـ كيراد بيا التككيد

.  (4){َوَما َنْحُن ِبتَْأِويِل اأَلْحَطِم ِبَعاِلِمينَ }
زيادتيػا في سياؽ النفي لتككيد )ك  (ما)كقد كردت الباء زائدة في خبر 

. (1)(النفي كتقكيتو
                                                                                                                       

 . 1/160: األصول في النحو: ينظر( 6)

 . 5: سورة يوسف( 1)

 . 72: المباب في النحو، 2/20: ىمع اليوامع( 2)

 . 44: سورة يوسف( 3)
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أْن  . 2

َفَممَّشا َأن َجاء }زائدة في سكرة يكسؼ في قكلو تعالى  (أفٍ )كردت 
التكقيتية  (لٌما)بعد  (أفٍ )في ىذه اآلية مزيدة لمتأكيد ككقكع  (أفٍ )، جاءت (2){اْلَبِشيرُ 

 . (3)كثير في الكالـ

إذ بٌيف أثران  ()في قصة يكسؼ  كختامان، شكؿ التككيد ركنان أساسيان 
ميمان في الكشؼ عف طبائع شخصيات القصة كميكليا كأىكائيا، كما أسيـ في 

الكشؼ عف دالالت التككيد في المغة الحكارية التي تمثؿ الكسيط األىـ بيف عكالـ 
.  اإلنساف الداخمية كالعالـ المحيط

ىذا، كباهلل . كأظير ىذا األسمكب خفايا النفس البشرية، كمكنكناتيا الدفينة
 . التكفيؽ كعميو االتكاؿ، كالحمد هلل رب العالميف عمى تكفيقو في إتماـ ىذا البحث

                                                                                                                       

في النحو العربي نقد ، 2/450: النحو الوافي، 313: المفصل، 39: الممع في العربية( 4)
 . 64: عمم المعاني، 241:وتوجيو

 . 96 :سورة يوسف( 1)

 .53/ 13: التحرير والتنوير: ينظر (2)
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ملحق مبواضع الًوكود يف سورة ووسف 

 اآليات نوع التوكيد 
(  4)التككيد المفظي 

2/3/4/5/6/8/11/12/13/14/17/23/23/24/28)  (إفَّن )التككيد بػ 

/29/30/34/36/37/43/51/53/54/55/61/63/
68/69/70/78/79/81/82/87/90/91/94/95/96

/97/98/100  )
(  42)  (أفَّن )التككيد بػ 

(  14/32)التككيد بالالـ المكطئة لمقسـ 
(  7/15/32/35/73/91/94 )الالـ الكاقعة في جكاب القسـ 

3/8/8/11/12/13/51/53/61/63/70/82/90/91)الـ االبتداء 

/95  )
(  76 )الـ الجحكد 

(  15/32/35/66)التككيد بنكني التككيد 
(  30/77/80/90/100/100/101/110)  (قد)التككيد بػ 
(  7/24/32/73/91/111 )  (لقد)التككيد بػ 

(  40/76/68/81/106)إالَّن +التككيد بالقصر مػا
(  40/87)إالَّن + ال  

(  31/40/67/79/104)إالَّن +إٍف النافية
(  86 )  (إنما)القصر بػ 

(  73/85/91/95 )التككيد بالقسـ 
(  34/69/83/90/98/100/108)بضمير الفصؿ 
(  5)المفعكؿ المطمؽ 

(  44)الحركؼ الزائدة الباء 
(  96 )الزائدة  (إفٍ ) 

 



 رائد عماد أمحد. م.        م دراسـة حنووـة         : أسلـوب الًوكوـد فـي سـورة ووسـف

 236 

Corroboration in Surat Yousif in the Glorious 

Quran: Syntactic Study 

Ra’id Imad Ahmed 

Abstract 

This paper investigates the phenomenon of 

“corroboration” in the surat (a chapter in the Glorious Quran) 

Yousif that forms the corner stone in conducting the dialogue 

throughout this sura.  
This phenomenon plays a vital role in showing the 

hidden meanings behind the dialogue among characters in  

this sura.  
This paper involves a prelude in which the term 

Tawkeed “confirmation” is tackled linguistically and logically. 

Also it investigates corroboration styles used. They are 

classified into two parts: firstly, the verbal corroboration, and 

secondly corroboration via certain expressions that include 

various meaning.  
Finally, it includes conclusions in addition to an 

appendix clarifying the positions in which corroboration styles 

have been used. 
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