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م.م .رائد عماد أمحد

تاروخ القيول2009/1/21 :

تاروخ الًقدوم2008/7/13 :

املقدمــــــة
الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى نبينا محمد كعمى آلو كصحبو
أجمعيف
كبعد .فإف التككيد مف الظكاىر النحكية كالبالغية التي نالت نصيبان مكفك انر مف
دراسة النحكييف كالبالغييف ،كلقد كرد التككيد في تصانيؼ عمماء النحك متناث انر
كمتداخالن في ثنايا بعض أبكاب ىذا العمـ ،فقد يدرس 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 در و
اسات مستقمة.
تناكلت ىذه الظاىرة في سكرة يكسؼ التي شكمت ركنان أساسيان لمحكار
كقد
ي
في قصة يكسؼ (  )كليا أثر ميـ في الكشؼ عف الدالالت الخفية لمحكار بيف
شخصيات ىذه القصة ،كما أسيمت ظاىرة التككيد في الكشؼ عف خفايا النفس
البشرية كاظيار مكنكناتيا الدفينة ،عف طريؽ المغة الحكارية التي تمثؿ الكسيط
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
فيك الجانب التطبيقي كقد عني بتقصي تمؾ األساليب كالتراكيب كاحصائيا في
سكرة يكسؼ.



قسـ المغة العربية /كمية اآلداب /جامعة المكصؿ.
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ت البحث بالتمييد كفيو معنى التككيد المغكم كاالصطالحي ،ثـ
استى ٍيمىٍم ي
كقد ٍ
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 و
معاف عديدة جاءت لمتككيد كتتضمف
إف) ك ( َّن
التككيد بػ ( َّن
أف) ،كالتككيد بالالـ ،كالتككيد بنكني التككيد ،كالتككيد بالقصر،
كالتككيد بػ (قد ك لقد) ،كالتككيد بالقسـ كالتككيد بالمفعكؿ المطمؽ كأخي انر التككيد
بالحركؼ الزائدة.
تكصمت إلييا فضالن عف ممحؽ
نت خاتمة البحث أىـ النتائج التي
َّن
ي
كضم ي
يكضح المكاضع التي كرد فييا أسمكب التككيد بمظاىره المختمفة في سكرة يكسؼ.
ت في كتابة ىذا البحث ،إف كاف ىذا فممو الفض يؿ
كأتمنى أف أككف قد يكفِّ ٍق ي
ِّ
الميـ كسمِّـ كبارؾ عمى محمد
كالمنة ،كاف كاف غير ذلؾ فالكماؿ هلل كحده،
كصؿ َّن
كعمى آلو كصحبو كسمِّـ ،كالحمد هلل رب العالميف.

الًمهيــد:
الع ٍي ىد ٍأكثقو كاليمز فيو
الع ى
التككيد لغة بمعنى التشديد .قاؿ ابف منظكر ( ىك ى
قد ك ى
كد ى
لغة يقاؿ ٍأك ىك ٍدتو كأكدتو ايكادان كبالكاك أفصح أم ىش ىد ٍدتو .كقاؿ أبك العباس :التككيد
دخؿ في الكالـ الخراج الشؾ)(.)1
مكرـ بف منظكر األنصارم (ت
( )1لسان العرب البف المنظكر ،جماؿ الديف محمد بف ٌ
630ىػ711-ـ) ،طبعة مصكرة عف طبعة بكالؽ ،المؤسسة المصرية العامة لمتأليؼ كاألنباء
كالنشر ،الدار المصرية التأليؼ كالترجمة ،مطبعة ككستاتسكماس كشركا ئق :مادة (ككد)
ص.482/4
كينظر :محيط المحيط  ،بطرس البستاني ،بيركت 1867ـ :ص  ،2281/2والصحاح في

المغة والعموم  ،العالمة الجكىرم كالمصطمحات العممية كالفنية لمجامعات العربية ،تقديـ
العالمة الشيخ عبد اهلل العاليمي إعداد كتصنيؼ نديـ مرعشمي ،دار الحضارة العربية-
بيركت :ص .711/2
ومختار الصحاح  ،الشيخ اإلماـ محمد أبي بكر بف عبد القادر الرازم (ت  666ىػ) ،طبعة
حديثة منقحة  1369ىػ1950-ـ :ص.759
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يكد كككدان :أقاـ كقصد كأصاب
ككد ي
كجاء في ترتيب القامكس المحيط ( ى
()1
الككد بالضـ السعي كالجيد كالتككيد أفصح مف التأكيد) .
كالعقد أكثقو كأكده ،ك ي
كقاؿ ابف يعيش (اعمـ أنو يقاؿ تأكيد كتككيد باليمزة كالكاك الخالصة كىما
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
أصالن فمذلؾ قمنا انيما لغتاف)(.)2
واصططحاً (تمكيف الشيء في النفس ،كتقكية أمره ،كفائدتو إزالة الشككؾ كاماطة
الشبيات عما أنت بصدده) ( .)3أك ىك(لفظه يراد بو تمكيف المعنى في النفس،أك
المحدث عنو)(.)4
إزالة الشؾ عف الحديث أك
ٌ
(ىذا كاف لمتككيد صكر أخرل ليا مجاؿ أكسع مف إعادة المفظ نفسو
بتك ارره ،فيناؾ التككيد بالقسـ ،كالتككيد بالقصر ،كالتككيد بالتقديـ ،كىناؾ أدكات

( )1ترتيب القاموس المحيط  ،طاىر أحمد الراكم الطرابمسي ،مطبعة الرسالة الطبعة األكلى
1959ـ :ص.587
 643ىػ) ،عالـ الكتب -بيركت :
النحكم (ت
( )2شرح المفصل  ،يم ىكفؽ ٌ
الديف بف يعيش ى
المضية لمسيكطي (ت911ىػ) ،محمد
ص ،39/3كينظر :المشكاة الفتحية عمى الشمعة
ّ
البديرم الدمياطي (ت 1140ىػ) تحقيؽ ىشاـ سعيد
بف محمد بف محمد بف أحمد أبك حامد ي
محمكد ،مطبعة ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف الدينية 1403ىػ1983-ـ :ص.297
( )3الطراز المتضمن السباب البطغة وعموم حقائق اإلعجاز  ،يحيى بف حمزة العمكم (ت 749
ىػ) مطبعة المقتطؼ بمصر1332 ،ىػ1914-ـ :ص.176/2
( )4المقرب ،عمي بف مؤمف المعركؼ بابف عصفكر (ت  669ىػ) ،تحقيؽ الدكتكر أحمد عبد
الستار الجكارم كالدكتكر عبد اهلل الجبكرم ،مطبعة العاني-بغداد ،الطبعة األكلى
الز ّجاجي  ،ابف يعصفػيكر االشبيمي
1391ىػ1971-ـ :ص .238 /1كينظر :شرح جمل ّ

مطبعة دار الكتب – جامعة
( 669-597ىػ) ،تحقيؽ الدكتكر صاحب أبك جناح،
المكصؿ ،جميكرية العراؽ1402 ،ىػ –1982ـ :ص  ،262 /1والنحو الوافي مع ربطو
عباس حسف ،دار المعارؼ بمصر ،الطبعة
باألساليب الرفيعة ،والحياة المغوية المتجددة ٌ ،
الرابعة1974 ،ـ :ص  .659 /1وفي النحو العربي نقد وتوجيو  ،ميدم المخزكمي،
منشكرات المكتبة العصريَّنة ،صيدا  -بيركت :ص.234
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كثيرة مبثكثة ىنا كىناؾ مف أبكاب النحك يؤكد بيا الجممة الفعمية كيؤكد بيا الجممة
االسمية.)1()...
كقد بحث النحاة العرب أسمكب التككيد ضمف أبكاب النحك المختمفة ،فمـ
باب مستق هؿ يجمع كؿ أجزائً ًو كأساليبو ،فقد كاف َّن
جؿ اىتماميـ منصبان عمى
يفرد لو ه
التككيد المفظي ،كالتككيد المعنكم ،أما األساليب األخرل لمتككيد فكانت مفرقة
ضمف المكضكعات النحكية المختمفة.
كقد كرد أسمكب التككيد في سكرة يكسؼ عمى صكر متعددة ككما يأتي:

أوالً .الًوكود اللفظي:
يككف التككيد المفظي بإعادة المفظ األكؿ ،فعالن كاف أك أسمان أك حرفان أك

جممة.
أ .توكيد الفعل  /يؤكد الفعؿ كذلؾ بتك ارره  ،كقد كرد ىذا التككيد في قكلو تعالى } َيا
ِ
أ ِ
س ِ
ش َر َك ْو َكباً َو َّش
ين{(.)2
َح َد َع َ
َبت إِ ِّنني َأر َْي ُ
اج ِد َ
ت أَ
س َوا ْلقَ َم َر َأر َْيتُ ُي ْم لي َ
الش ْم َ
كخشي تناسي األكؿ ،أيعيد ثانيان تطريةن
لما طاؿ الكالـ ي
حيث كرر (رأيتيـ) تككيدان ٌ
لو كتجديدان لعيده(.)3
كجاء ىذا التككيد (إني رأيت  -كرايتيـ) لدفع الشؾ الذم قد يعرض
لسيدنا يعقكب ( )في صدؽ ما يقكلو سيدنا يكسؼ (.)
ش َر
َح َد َع َ
كقد ذكر ابف عاشكر أف (جممة ( َأر َْيتُ ُي ْم) مؤكدة لجممة ( َأر َْي ُ
ت أَ
َك ْو َكباً) جيء بيا عمى االستعماؿ في حكاية المرائي الحممية أف يعاد فعؿ الرؤية
تأكيدان لفظيان أك استئنافان بيانيانَّ ،ن
عما رأل)(.)1
كأف سامع الرؤيا يستزيد الرائي أخبا انر ٌ
( )1في النحو العربي نقد وتوجيو.235 :
( )2سورة يوسف.4 :
( )3ينظر :الممخص في إعراب القرآن  ،ألبي زكريا يحيى بف عمي بف محمد بف الحسف

المعركؼ بالخطيب التبريزم (ت 502ىػ) :ص  ،32الجامع ألحكام القرآن  ،ألبي عبد اهلل
محمد بف أحمد األنصارم القرطبي (ت 671ىػ) تحقيؽ :مصطفى سالـ البدرم ،منشكرات
محمد عمي بيضكف ،دار الكتب العممية -بيركت-لبناف -الطبعة األكلى 1420ىػ2000-ـ:
ص  ،81/5اإلتقان في عموم القرآن  ،شيخ اإلسالـ جالؿ الديف عبد الرحمف السيكطي
الشافعي (ت911ىػ) ،دار الندكة الجديدة ،بيركت-لبناف:ص .408-407
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ب .التوكيد بالضمير المنفصل  /إذا كاف الضمير المنفصؿ خاصان بمحؿ نصب
كرر دكف شرط ،كاذا كاف خاصان بمحؿ رفع فإنو يؤكد بو كؿ ضمير مستتر
أك متصؿ متكممان كاف أك مخاطبان أك غائبان(.)2
كقد كرد ىذا التككيد في سكرة يكسؼ سبع مرات منيا قكلو تعالى
ِ
ف ع ْن ُو َك ْي َد ُى َّشن إِ َّشن ُو ُىو َّش ِ
يم{(.)3
اب لَ ُو َرب ُ
ص َر َ َ
استَ َج َ
}فَ ْ
َ
ُّبو فَ َ
السميعُ ا ْل َعم ُ
كجممة (إنو ىك السميع العميـ) في مكضع العمة لػ (استجاب) المعطكؼ
بفاء التعقيب ،أم أجاب دعاءه بدكف ميمة ألنو سريع اإلجابة كعميـ بالضمائر
الخالصة ،فالسمع مستعمؿ في إجابة المطمكب يقاؿ سمع اهلل لمف حمده ،كتأكيده
بضمير الفصؿ لتحقيؽ ذلؾ المعنى)(.)4
وك
آوى إليو أ َ
َخاهُ قَ َ
ال إِ ِّنني أََناْ أَ ُخ َ
وس َ
ف َ
كقكلو تعالى } َولَ َّشما َد َخمُواْ َعمَى ُي ُ
ِ
ون {( )5جاء قكؿ يكسؼ مؤكدان بػ ( َّن
إف) كضمير
س ِب َما َكا ُنواْ َي ْع َممُ َ
فَطَ تَ ْبتَئ ْ
آوى إليو
الفصؿ ( أََناْ) ،كجممة ) قَ َ
ال إِ ِّنني أََناْ أَ ُخ َ
وك ) بدؿ أشتماؿ مف جممة ( َ
َخاهُ)(.)6
أَ
كجاء يكسؼ (  )بيذا التأكيد ألف األمر يبدك غريبان ،فيكسؼ الذم
غاب ىذه السنكات الطكيمة ،دكف أف ييعمـ مصيره ،ىك اآلف عزيز مصر كلشدة ما
وك) مشفكعان بالتككيد.
في األمر مف غرابة كاف ال بد أف يأتي قكلو (إِ ِّنني أََناْ أَ ُخ َ
ف{(.)7
وس ُ
كقكلو تعالى }أَإِ َّشن َك َأل َ
َنت ُي ُ

( )1تفسير التحرير والتنوير ،الشيخ محمد الطاىر ابف عاشكر-الدار التكنسية لمنشر-الدار
الجماىيرية لمنشر كالتكزيع كاإلعالف :ص .207 /12
( )2النحو القرآني قواعد وشواىد  ،الدكتكر جميؿ أحمد ظفر ،مطابع الصفا -مكة المكرمة-
الطبعة الثانية 1418ىػ1998-ـ :ص .496
()3
()4
()5
()6
()1

سورة يوسف.34:
التحرير والتنوير.267 /12 :
سورة يوسف.69 :
التحرير والتنوير.26 /13 :
سورة يوسف.90 :

211

أسلـوب الًوكوـد فـي سـورة ووسـف :دراسـة حنووـة

م.م .رائد عماد أمحد

(تأكيد الجممة بػ ( َّن
إف) كالـ االبتداء كضمير الفصؿ لشدة تحققيـ أنو
يكسؼ (  )كأدخؿ االستفياـ التقريرم عمى الجممة المؤكدة ألنيـ تطمبكا تأييده
لعمميـ بو)(.)1
كأرل أف سؤاؿ إخكًة يكسؼ جاء مبطنان باإلخبار فكأنيـ قالكا (إنؾ أنت
ف وىـ َذا أ ِ
َخي قَ ْد
يكسؼ أليس كذلؾ) !؟ لذا لـ يكف جكابو (نعـ) كانما }قَ َ
وس ُ َ
ال أََناْ ُي ُ
َم َّشن المّ ُو َعمَ ْي َنا{(.)2
ِ
ِ
ِ
ىـذ ِه ِ
كقكلو تعالى} ُق ْل ِ
ان
س ْب َح َ
يرٍة أََناْ َو َم ِن اتَّشَب َعني َو ُ
َ
س ِبيمي أ َْد ُعوا إلى المّو َعمَى َبص َ
ين{(.)3
المّ ِو َو َما أََناْ ِم َن ا ْل ُم ْ
ش ِرِك َ
(الضمير (نا) تأكيد لمضمير المستتر في ( أ َْد ُعوا) أتى بو لتحسيف العطؼ
بقكلو ( َو َم ِن اتَّشَب َع ِني) كىك تحسيف كاجب في المغة)(.)4

ثانواً .حروف هلـا معانٍ عدودة جاءت للًوكود:

 .1الًوكود بـ (إنَّ) و (أنَّ)
ِّ
إف ك َّن
فائدة َّن
الشؾ عنيا
كنفي
أف التأكيد لمضمكف الجممة كلتككيد النسبة ى
ً
اإلنكار ليا(.)5
ك
(فاف قكؿ القائؿ َّن
إف زيدان قائـ ناب مناب تكرير الجممة مرتيف إال أف قكلؾ
َّن
إف زيدان قائـ أكجز مف قكلؾ زيد قائـ زيد قائـ مع حصكؿ الغرض مف التأكيد فاف

()2
()3
()4
()5
()6

التحرير والتنوير.49 /13 :
سورة يوسف .90
سورة يوسف.108 :
التحرير والتنوير.65 /13 :
ينظر :شرح المفصل  ،59/8 :أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك  ،أبك محمد عبد اهلل
جماؿ الديف بف يكسؼ بف أحمد بف عبد اهلل بف ىشاـ األنصارم (ت 761ىػ) تحقيؽ محمد
1980ـ:
محيي الديف عبد الحميد ،دار الندكة الجديدة ،بيركت-لبناف-الطبعة السادسة
ص ،237/1عمم المعاني  ،الدكتكر عبد العزيز عتيؽ ،دار النيضة العربية لمطباعة
كالنشر-بيركت ،الطبعة الثانية:ص .58
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أدخمت الالـ كقمت َّن
إف زيدان لقائـ أزداد معنى التأكيد ككأنو بمنزلة تكرار المفظ ثالث
مرات)(.)1
متحير طرفاىا عنده دكف
أك كما قاؿ السكاكي (كاذا ألقاىا إلى طالب ليا
ٌ
استحسف تقكية المنقذ بإدخاؿ
االستناد فيك منو بيف بيف لينقذه عف كرطة الحيرة،
ى
(الالـ) في الجممة أك ( َّن
إف) .)2()...
إف المكسكرة) حرؼ تككيد ينصب االسـ كيرفع الخبر ك ( َّن
ك (( َّن
أف
()3
م ينصب االسـ كيرفع الخبر) .
ص ىد ًر ٌّ
المفتكحة) ىح ي
رؼ تككيد ىم ٍ
كقد كرد التككيد بػ ( َّن
إف) المكسكرة في سكرة يكسؼ ثالثان كأربعيف مرة منيا:
ون}(.)4
قكلو تعالى {إِ َّشنا أ َ
َنزْل َناهُ قُ ْرآناً َع َرِب ّياً لَّش َعمَّش ُك ْم تَ ْع ِقمُ َ
نجد في ىذه اآلية الكريمة أكؿ ما جاء مؤيدان بالتككيد في سكرة يكسؼ
( )حيث ذكر اهلل تعالى إنزاؿ القرآف مؤكدان بػ ( َّن
إف) كذلؾ الف كفار مكة كمنيـ
الييكد الذيف سألكا رسكؿ اهلل (  )أف يقص عمييـ قصة يكسؼ (  )كانكا
يطعنكف بصدؽ نبكتو ،كبأف القرآف ىك كتاب منزؿ مف اهلل (سبحانو كتعالى) كلذلؾ
كقبؿ البدء في القصة التي طمبكا سماعيا مف رسكؿ اهلل (  )جاء ذكر إنزاؿ
القرآف بأنو مف عند اهلل مؤكدان بػ ( َّن
إف) ،لنفي ما زعمكه.
كقد ذكر ابف عاشكر أف (التأكيد بػ ( َّن
إف) متكجو إلى خبرىا كىك فعؿ
(أنزلناه) ردان عمى الذيف أنكركا أف يككف منزالن مف عند اهلل)(.)5
ون}(.)1
كقكلو تعالى {قَ َ
اي إِ َّشن ُو الَ ُي ْفمِ ُح الظَّشالِ ُم َ
ال َم َعا َذ المّ ِو إِ َّشن ُو َرِّنبي أ ْ
س َن َم ْ َو َ
َح َ
( )1شرح المفصل ،59/8 :كينظر :عمم المعاني.58 :
626ىػ)،
( )2مفتاح العموم  ،أبك يعقكب يكسؼ بف أبي بكر محمد بف عمي السكاكي (ت
مطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده بمصر ،الطبعة األكلى 1356ىػ1937-ـ :ص.74
( )3اإلعراب عن قواعد اإلعراب  ،ابف ىشاـ األنصارم (ت 761ىػ) ،تحقيؽ الدكتكر عمي فكدة
نيؿ ،الناشر عمادة شؤكف المكتبات ،جامعة الرياض ،دار األصفياني لمطباعة بجدة،
الطبعة األكلى 1401ىػ1981-ـ :ص .106
( )4سورة يوسف.2 :
( )1التحرير والتنوير.201 /12 :
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كقد جاء رد يكسؼ (  )ىذا عندما راكدتو امرأة العزيز عف نفسو ،غير
أف سيدنا يكسؼ الذم اجتباه اهلل سبحانو كتعالى لحمؿ رسالتو ما كاف لو أف يقع
في الخطيئة.
كجاء ىذا الرد مؤكدان بػ ( َّن
إف) في مكضعيف ىما:
اي ) أم انو سيدم أكرمني كأحسف مثكام عنده كأنعـ
 ( .1إِ َّشن ُو َرِّنبي أ ْ
س َن َم ْ َو َ
َح َ
عمي.
َّن
إلي ظمـ.
ون) أم إف اإلساءة إلى مف أحسف َّن
( .2إِ َّشن ُو الَ ُي ْفمِ ُح الظَّشالِ ُم َ
كالقكالف جاءا مؤكديف بػ ( َّن
إف).
ضطَ ٍل ُّبم ِب ٍ
ين}(.)2
كقكلو تعالى {إِ َّشن أ ََبا َنا لَ ِفي َ
أكد أخكة يكسؼ قكلو ـ ىذا بمؤكديف ( َّن
إف  -كالالـ في لفي)( ،لـ يريدكا

ضالؿ الديف ،إذ لك أرادكه لكانكا كفا انر ،بؿ أرادكا لفي ذىاب عف كجو التدبير ،في
إيثار أثنيف عمى عشرة مع استكائيـ في االنتساب إليو كقيؿ :لفي خطأ ٌبيف بإيثاره
يكسؼ كأخاه عمينا)(.)3
ص ًعدكا المكقؼ مف أجؿ
أراد أخكة يكسؼ مف خالؿ ىذا التأكيد أف يي ى
التخمص مف أخييـ يكسؼ (  )كلذلؾ جاء عقب ذلؾ مباشرة قكليـ {اقْتُمُواْ
ف}(.)4
وس َ
ُي ُ
اف أَن َيأْ ُكمَ ُو ِّن
ب َوأَنتُ ْم َع ْن ُو
ْى ُبواْ ِب ِو َوأ َ
قاؿ تعالى {قَ َ
َخ ُ
ال إِ ِّنني لَ َي ْح ُزُن ِني أَن تَذ َ
الذ ْئ ُ
َغ ِ
ون}(.)5
افمُ َ
(تأكيد الجممة بحرؼ التأكيد لقطع إلحاحيـ بتحقيؽ أف حزنو لفراقو ثابت،
اف
تنزيالن ليـ منزلة مف ينكر ذلؾ ،إذ رأل إلحاحيـ .كيسرم التأكيد إلى جممة ( َوأ َ
َخ ُ
أَن َيأْ ُكمَ ُو ِّن
ب))(.)6
الذ ْئ ُ
( )2سورة يوسف.23 :
()3
()4
()5
()6
()1

سورة يوسف.8 :
الجامع ألحكام القرآن.87 /5 :
سورة يوسف.9 :
سورة يوسف.13 :
التحرير والتنوير.232 /12 :
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أما التككيد بػ ( َّن
ال
أف) المفتكحة فقد كرد مرة كاحدة فقط في قكلو تعالى { َوقَ َ
()1
ند َرِّنب َك. } . . .
لِمَّشِذي ظَ َّشن أ َّشَن ُو َن ٍ
اج ِّنم ْن ُي َما ا ْذ ُك ْرِني ِع َ
ند َرِّنب َك ) أم
(أم قاؿ يكسؼ لمذم أعتقد نجاتو كىك الساقي ( ا ْذ ُك ْرِني ِع َ
ممت بو)(.)2
سيدؾ كأخبره عف أمرم لعمَّنو يخمصني مما ظي ي
أذكرني عند ٌ
كقد ذكر الدكتكر فاضؿ السامرائي أنو كما يؤكد القرآف التعبير قد يخففو
إذا اقتضى المقاـ ذلؾ ،كذلؾ كأف يأتي بػ ( َّن
إف) المخففة كنكف التككيد الخفيفة
لمداللة عمى تخفيؼ تككيد حسبما يقتضيو السياؽ كمقتضى الحاؿ فمف ذلؾ ما
جاء في قكلو تعالى {قَالُواْ تَالمّ ِو لَقَ ْد آ َر َك المّ ُو عمَ ْي َنا ِإوِان ُك َّشنا لَ َخ ِ
ين}(.)3
اط ِئ َ
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ين}(.)4
ئ
اط
خ
ا
وب َنا إِ َّشنا ُك َّشن َ
َ
استَ ْغف ْر لَ َنا ُذ ُن َ
{قَالُواْ َيا أ ََبا َنا ْ
كىذا الكالـ قالو أخكًة يكسؼ كالكالـ مكجو في اآلية األكلى إلى أخييـ يكسؼ كفي
الثانية إلى أبييـ.
ِإوِان ُك َّشنا لَ َخ ِ
ين ) بػ ( َّن
إف)
كأنت ترل أف إخكة يكسؼ قالكا ألخييـ (
اط ِئ َ
َ
المخففة كقالكا ألبييـ ( إِ َّشنا ُك َّشنا َخ ِ
ين ) بالمشددة .كقد يتبادر إلى الذىف أنو كاف
اط ِئ َ
ينبغي أف يككف التعبير بالعكس ،فإنيـ مع مف أساؤا إليو إساءة مباشرة -أعني
يكسؼ ( -)كاف عمييـ أف يأتكا َّن
بإف المشددة لمداللة عمى زيادة التككيد بخالؼ
التعبير مع أبييـ .غير أنؾ إذا أنعمت النظر كجدت الطريقة التي استعمميا القرآف
ىي المثمى .فإف إخكة يكسؼ لما أركا أباىـ كما َّن
حؿ بو مف جراء فعمتيـ مف الكىف
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

()2
()3
()4
()5

سورة يوسف.42:
صفوة التفاسير  ،الشيخ محمد عمي الصابكني ،دار الصابكني لمطباعة كالنشر كالتكزيع- ،
القاىرة -الطبعة التاسعة :ص.52 /2
سورة يوسف.91 :
سورة يوسف.97 :
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جرت عمى أبييـ ،فيناؾ فرؽ بيف الحالتيف فكأف الشعكر بالخطيئة مع كالدىـ أكبر
كأعظـ ،فقالكا ما قالكا(.)1

 .2الًوكود بـ (الالم)
أ .الم االبًداء

تدخؿ عمى المبتدأ كالخبر مؤكدةن كمانعةن ما قبميا مف تخطِّييا إلى ما
بعدىا(.)2
(كفائدتيا أنو إذا عبر عف أمر ىي ًع ُّز كجكده أك فعؿ يكثر كقكعوي جيء بالالـ
تحقيقان لذلؾ) ( ،)3ك (ىي أيضان لتككيد الجممة االسمية) ( ،)4ك (أنيا تسكغ االبتداء
بالنكرة بعدىا)(.)5
يسميو البصريكف
م ،ال يعرفو الككفيكف ،بؿ يينكركنو ،الف ما ِّ
(كىي مصطمح بصر ٌ
الـ ابتداء ،يسميو الككفيكف الـ قسـ.)1()...

()1
()2

()3

()4

()5

عماف  -األردف -الطبعة
التعبير القرآني  ،الدكتكر فاضؿ صالح السامرائي ،دار عمارٌ -
الخامسة :ص .160-159
( كتاب) الطمات  ،أبك القاسـ عبد الرحمف بف إسحاؽ الزجاجي (ت 337ىػ) تحقيؽ الدكتكر
مازف المبارؾ ،المطبعة الياشمية بدمشؽ 1389ىػ1969-ـ :ص  ،69كينظر :جواىر
البطغة في المعاني والبيان والبديع  ،السيد أحمد الياشمي ،الطبعة الثانية عشرة المكتبة
التجارية الكبرل بمصر : .ص.60
الم ل السائر في أدب الكاتب والشاعر  ،أبك الفتح ضياء الديف نصر اهلل بف محمد بف
محمد بف عبد الكريـ المعركؼ بابف األثير ،المكصمي (ت 637ىػ) ،تحقيؽ محمد محيي
الديف عبد الحميد ،شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده 1358ىػ1939-ـ:
َّش
،
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل
ص ،55/2كينظر:
أبكالقاسـ جار اهلل محمكد بف عمر الزمخشرم الخكارزمي ( )538-467انتشارات  -تيراف:
ص .304/2
المفصل في عمم العربيَّشة  ،أبك القاسـ محمكد بف عمر
مفتاح العموم  ،56 :كينظر:
َّش
الزمخشرم (ت 538ىػ) ،تحقيؽ محمد بدر الديف أبي فراس النعساني الحمبي ،دار الجيؿ
لمنشر كالتكزيع كالطباعة ،بيركت-لبناف ،الطبعة الثانية :ص،328عمم المعاني.59 :
شرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك  ،بياء الديف عبد اهلل بف عقيؿ العقيمي اليمداني
المصرم (ت 769ىػ) تحقيؽ محمد محيي الديف عبد الحميد ،دار إحياء التراث العربي،
بيركت-لبناف :ص.225/1
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كقد كردت في سكرة يكسؼ خمس عشرة مرة منيا قكلو تعالى {إِ ْذ قَالُواْ
ب إلى أَِبي َنا ِم َّشنا} ((( .)2يكسؼ) رفع باالبتداء ،كالالـ لمتأكيد،
َح ُّب
وس ُ
ف َوأَ ُخوهُ أ َ
لَ ُي ُ
كىي التي يتمقى بيا القسـ ،أم كاهلل ليكسؼ)(.)3
إف مجيء كالـ إخكة يكسؼ مؤكدان ال يدؿ عمى كجكد و
منكر كمتردد بينيـ
كانما أرادكا مف خالؿ ىذا التأكيد الكصكؿ إلى قرار جرمء ،كىك التخمص مف
أخييـ يكسؼ (.)
إف الـ االبتداء تدخؿ عمى المبتدأ لمتأكيد فاف دخمت عمى الخبر فيي
وليذا
الالـ المزحمقة كما يسمييا بعضيـ ( )4كفائدتيا تككيد مضمكف الجممة،
إن) عن صدر الجممة كراىية ابتداء الكالـ بمؤكديف(.)5
زحمقوىـا في باب ( َّش
كقد دخمت ىذه الالـ عمى خبر ( َّن
إف) في سكرة يكسؼ في مكاضع كثيرة
()6
ف ِإوِا َّشنا لَ ُو لَ َن ِ
ون} .
اص ُح َ
وس َ َ
ْم َّشنا َعمَى ُي ُ
منيػا قكلو تعالى {قَالُواْ َيا أ ََبا َنا َما لَ َك الَ تَأ َ
كفي قكؿ إخكة يكسؼ ىذا مؤكداف ( َّن
إف  -كالالـ في لناصحكف).

()1

()2
()3
()4

مدرسة الكوفة ومنيجيا في دراسة المغة والنحو  ،الدكتكر ميدم المخزكمي ،شركة كمكتبة
1377ىػ1958-ـ:
كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده بمصر ،الطبعة الثانية،
ص ،307كينظر :اإلنصاف في مسائل الخطف بين النحويين :البصريين والكوفيين،
كماؿ الديف أبك البركات األنبارم النحكم (ت 577ىػ) تحقيؽ محمد محيي الديف عبد
الحميد –دار الفكر ،399/1 :المسألة رقـ(. )58
سورة يوسف.8 :
تفسير القرطبي.87/5 :
الراكم-بغداد-الطبعة األكلى 1397ىػ-
أساليب القسم في المغة العربية  ،كاظـ فتحي ٌ
1977ـ :ص .115

( )5مغني المبيب عن كتب األعاريب  ،جماؿ الديف ابف ىشاـ األنصارم (ت 761ىػ) ،تحقيؽ
الدكتكر مازف المبارؾ كمحمد عمي حمد اهلل ،راجعو /سعيد األفغاني ،دار الفكر-بيركت.
وذيل باإلمطء ،عبد الغني
 ،244/1:كينظر :معجم القواعد العربية في النحو والتصريف ّ
الدقر ،دار القمـ-دمشؽ-الطبعة الثالثة1422 ،ىػ2001-ـ :ص .416
ٌ
( )6سورة يوسف.11:
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كقكلو تعالى {أَر ِس ْم ُو مع َنا َغداً يرتَع وي ْمع ْب ِإوِا َّشنا لَ ُو لَح ِ
ون} ( .)1كىنا جاء (إخكة
افظُ َ
َ
َْ ْ َ َ َ َ
ََ
ْ
يكسؼ) كذلؾ بمؤكديف ( َّن
إف  -كالالـ في لحافظكف).
ون ) في مكضع الحاؿ مثؿ ( ِإوِا َّشنا لَ ُو لَ َن ِ
(كجممة ( ِإوِا َّشنا لَ ُو لَح ِ
ون )
اص ُح َ
افظُ َ
َ
َ
َ
كالتأكيد فييما لمتحقيؽ تنزيالن ألبييـ منزلة الشاؾ في أنيـ يحفظكنو كينصحكنو كما
نزلكه منزلو مف ال يأمنيـ عميو مف حيث ٌإنو كاف ال يأذف لو بالخركج معيـ لمرعي
كنحكه)(.)2
إذان إخكة يكسؼ كانكا في معرض شبية مف كجية نظر سيدنا يعقكب
( )كقد عرفكا ذلؾ كأيقنكه فاحتاجكا إلى تككيد خطابيـ ،رغبة في إقناعو بصفاء
ْم َّشنا َعمَى
نيتيـ كصدؽ ادعائيـ ،كليس أدؿ عمى ذلؾ مف قكليـ (
َما لَ َك الَ تَأ َ
ف)( ،)3ففيو إقرار منيـ بعدـ ثقة أبييـ بيـ.
وس َ
ُي ُ
ِ ()4
كقد َّن
ْى ُبواْ ِبو} .
رد سيدنا يعقكب عمى بنيو حيف {قَ َ
ال إِ ِّنني لَ َي ْح ُزُن ِني أَن تَذ َ
ِب ِو}(.)4
إف (تأكيد الجممة بحرؼ التأكيد لقطع إلحاحيـ بتحقيؽ أف حزنو لفراقو
ثابت ،تنزيالن ليـ منزلة مف ينكر ذلؾ ،إذ رأل إلحاحيـ ،كيسرم التأكيد إلى جممة
اف أَن َيأْ ُكمَ ُو ِّن
ب))(.)5
( َوأ َ
َخ ُ
الذ ْئ ُ
إف مجيء سيدنا يعقكب (  )بيذا العذر (خكفو عمى يكسؼ مف
الذئب) ليدفع عف بنيو ظنيـ عدـ الثقة بيـ ،ألف سيدنا يعقكب (  )كاف عمى
ثقة بأف ذلؾ لف يحدث ،فسيدنا يكسؼ قد اجتباه اهلل تعالى لحمؿ رسالتو (حسب
تفسير الرؤيا) ،كلف يحدث ذلؾ كمو إف أكؿ الذئب يكسؼ (.)

ب .الم جواب القسم
()1
()2
()3
()4
()5

سورة يوسف.12:
التحرير والتنوير.229/12 :
سورة يوسف.11:
سورة يوسف.13 :
التحرير والتنوير.232 /12 :
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كتسمى أيضان الـ القسـ كىي التي يعتمد عمييا القسـ ،كتدخؿ عمى جكاب
القسـ في الماضي المتصرؼ المثبت المقترف بػ (قد)(.)1
كقد كرد ىذا النكع مف التككيد في سكرة يكسؼ سبع مرات منيا قكلو تعالى
ِ
{لَّشقَ ْد َك َ ِ
ين}(.)2
ات لِّن َّش
وس َ
آي ٌ
مس ِائمِ َ
ف َ ِإوِا ْخ َوِتو َ
ان في ُي ُ
كقكلو تعالى {قَالُواْ تَالمّ ِو لَقَ ْد آ ََر َك المّ ُو َعمَ ْي َنا}(.)3
كقد تدخؿ الالـ الكاقعة في جكاب القسـ عمى المضارع المؤكد بنكف
التككيد الثقيمة أك الخفيفة ( ،)4منيا قكلو تعالى { ُ َّشم ب َدا لَيم ِّنمن بع ِد ما أرَواْ اآلي ِ
ات
َْ َ َ ُ َ
َ ُ
س ُج ُن َّشن ُو َحتَّشى ِح ٍ
ين}(.)5
لَ َي ْ
ون} (( ،)6جممة
كقكلو تعالى { َوأ َْو َح ْي َنا إليو لَتَُن ِّنب َئ َّشن ُيم ِبأ َْم ِرِى ْم ىـ َذا َو ُى ْم الَ َي ْ
ش ُع ُر َ
(لَتَُن ِّنب َئ َّشن ُيم ِبأ َْم ِرِى ْم ىـ َذا ) بياف لجممة ( أ َْو َح ْي َنا) كأكدت بالالـ كنكف التككيد لتحقيؽ
مضمكنيا سكاء كاف المراد منيا اإلخبار عف المستقبؿ أك األمر في الحاؿ)(.)7
كىذه المؤكدات ىي لزيادة الطمأنينة في نفس يكسؼ (  )بأف نجاتو
مف محنتو أمر كائف ال محالة ،كتككيد األمر أدعى إلى الثقة كاالطمئناف.

ج .الالم املوطىة للقسم
كىي الالـ التي تدخؿ عمى أداة شرط لإليذا ف بأف الجكاب بعدىا مبني
عمى قسـ قبميا كتسمى أيضان (الـ التكطئة) كيسمييا بعضيـ (الالـ المؤذنة)
كيسمييا بعضيـ اآلخر (الـ الشرط) لدخكليا عمى أداة شرط(.)8
( )1أساليب القسم في المغة العربية.109 :
( )2سورة يوسف.7 :
( )3سورة يوسف.91 :
()4
()5
()6
()7
()8

ينظر :أساليب القسم في المغة العربية.109 :
سورة يوسف.35 :
سورة يوسف.15 :
التحرير والتنوير.234 /12 :
أساليب القسم في المغة العربية.107 :
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كقد كردت ىذه الالـ في سكرة يكسؼ في مكضعيف فقط ىما قكلو تعالى
الذ ْئب وَن ْح ُن عصب ٌة إِ َّشنا إِذاً لَّش َخ ِ
{قَالُواْ لَ ِئ ْن أَ َكمَ ُو ِّن
ون}(.)1
اس ُر َ
ُ َْ
ُ َ
(الالـ في (لئف أكمو) مكطٌئة لمقسـ ،أرادكا تأكيد الجكاب بالالـ ،كا َّنف كالـ
االبتداء كاذف الجكابية تحقيقان لحصكؿ خسرانيـ عمى تقدير حصكؿ الشرط،
كالمراد:الكناية عف عدـ تفريطيـ فيو كعف حفظيـ إياه َّن
الف المرء ال يرضى أف
يكصؼ بالخسراف)(.)2
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.
()3
الص ِ
ِ َّش
ين} .
س َج َن َّشن َولَ َي ُكوناً ِّنم َن َّش
اغ ِر َ
آم ُرهُ لَ ُي ْ
كقكلو تعالى { َولَئن ل ْم َي ْف َع ْل َما ُ
فالالـ األكلى الداخمة عمى أداة الشرط في قكلو (لئف) ىي المكطئة التي
ميدت كبينت أف الالـ الثانية ىي الالـ الداخمة عمى جكاب القسـ في قكلو تعالى
ليسجن َّنف) كاف الجممة بعد ىذه الالـ الثانية ىي جممة جكاب
(
ى
القسـ( ،كال يصح أف تككف األكلى كما دخمت عميو جكابان لمقسـ ألف القسـ
ال يككف جكابو جممة شرطية كال جممة قسمية)(.)4

د .الم اجلحود
كىي الداخمة في المفظ عمى الفعؿ مسبكقة ب ػ (ما كاف) أك بػ (لـ يكف)
المقركف بالالـ كىي لتككيد النفي،
ناقصتيف مسندتيف لما أسند إليو الفع يؿ
ي
ػم ،قاؿ النحػاس(:)5
كيسمييا أؾ ػثرىـ الـ الجحكد لمالزمتيػا لمجحد أم النؼ
( )1سورة يوسف.14 :
( )2التحرير والتنوير ،232/12 :كينظر :الجامع ألحكام القرآن.93/5 :

( )3سورة يوسف.32 :
( )4النحو الوافي.381 /2 :
( )5أبك جعفر النحاس أحمد بف محمد النحاس( 338ىػ) نحكم مصرم رحؿ إلى العراؽ كأخذ
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
اإلنكار))(.)1
ان
كقد كردت في سكرة يكسؼ مرة كاحدة فقط كىي قكلو تعالى
{ َما َك َ
شاء المّ ُو َنرفَع َدرج ٍ
َخاهُ ِفي ِد ِ ِ ِ َّش
ق ُك ِّنل ِذي
لِ َيأْ ُخ َذ أ َ
ات ِّنمن َّشن َ
شاء َوفَ ْو َ
ْ ُ ََ
ين ا ْل َممك إِال أَن َي َ َ
ٍِ ِ
يم}(.)2
ع ْمم َعم ٌ

(أم ما كاف ليكسؼ أف يأخذ أخاه في ديف ممؾ مصر ،ألف جزاء السارؽ
اء المّ ُو ) أم إال بمشيئتو تعالى
كي َّن
غرـ ضعؼ ما سرؽ ( إِالَّش أَن َي َ
عنده أف ييضرب ي
ش َ
كاذنو ،كقد دلت اآلية عمى أف تمؾ الحيمة كانت بتعميـ اهلل كاليامو لو)(.)3

 .3الًوكود بنوني الًوكود
لتككيد الفعؿ نكناف :نكف التككيد الثقيمة كالخفيفة ،ك اختمؼ البصريكف
كالككفيكف في أصؿ ىذيف النكنيف ،فعند البصرييف ىما أصال ف ،كعند الككفييف إف
النكف المشددة ىي األصؿ ( ،)4كاتفؽ النحاة عمى أف معناىما التككيد ،كنقؿ عف
الخميؿ إف التككيد بالثقيمة أبمغ ( ( ،)5كانيما يختصاف بالفعؿ) ( ( ،)6كال تدخالف إالَّن
( )1ينظر :مغني المبيب  ،279 -278 :ك تاج العروس من جواىر القاموس  ،محمد مرتضى
()2
()3
()4
()5

()6

الزبيدم ،منشكرات دار مكتبة الحياة ،بيركت-لبناف :ص.66-65/9
سورة يوسف.76:
صفوة التفاسير.62/2 :
ينظر:اإلنصاف في مسائل الخطف  ،651-650/2:المسألة رقـ (  ،)94ومغني المبيب :
.443
ينظر :الكتاب ،أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر المعركؼ بسيبكيو (ت 180ىػ) ،تحقيؽ
عبد السالـ محمد ىاركف ،عالـ الكتب لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت الطبعة الثالثة
1403ىػ1983-ـ :ص  ،509/3مغني المبيب  ،443 :الجمل في النحو  ،أبك القاسـ عبد
الرحمف بف إسحاؽ الزجاجي (ت 337ىػ) ،تحقيؽ عمي تكفيؽ الحمد ،مؤسسة الرسالة دار
األمؿ ،اربد-األردف ،الطبعة الثانية 1405ىػ1985-ـ :ص  ،356في النحو العربي نقد
وتوجيو.238 :
النحو الوافي.167 /4 :
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عمى األفعاؿ المستقبمة خاصة كتؤثراف فييما تأثيريف ،تأثي انر في لفظيا كتأثي انر في
أف كاف معربان كتأثير
معناىا فتأثير المفظ معناىا إخراج الفعؿ إلى البناء بعد
المعنى إخالص الفعؿ إلى االستقباؿ.)1() . . . .
(كيؤكد بيما صيغ األمر مطمقان . . .كال يؤكد بيما الماضي مط قؿان ،كأما
المضارع فإف كاف حاالن لـ يؤكد بيما ،كاف كاف مستقبالن أكد بيما كجكبان)(.)2
كقد كردتا في سكرة يكسؼ أربع مرات ،كقد اجتمعتا في قكلو تعالى
الص ِ
ين} (.)3
س َج َن َّشن َولَ َي ُكوناً ِم ِ َن َّش
اغ ِر َ
{لَ ُي ْ
نجد في ىذه اآلية أف امرأة العزيز (مصممة عمى مراكدتو تصريحان بفرط
حبيا إياه ،كاستشماخان بعظمتيا ،كأف ال ييعصى أمرىا ،فأكدت حصكؿ سجنو بنكني
التككيد ،كقد قالت ذلؾ بمسمع منو)(.)4
(كخط المصحؼ (كليككنان) باأللؼ كتق أر بنكف مخففة لمتأكيد ،كنكف
َّن
ليسجنف) بالنكف ألنيا مثقمة ،كعمى
التأكيد تثقؿ كتخفؼ كالكقؼ عمى قكلو (
(كليككنان) باأللؼ ألنيا مخففة ،كىي تشبو نكف اإلعراب في قكلؾ :رأيت رجالن كزيدان
الن ِ
سفَعاً ِب َّش
اص َي ِة{( )5كنحكىا الكقؼ عمييا باأللؼ)(.)6
كعم انر كمثمو قكلو تعالى }لَ َن ْ
أف امرأة العزيز أكدت بنكف التككيد الثقيمة ما ىي قادرة عمى فعمو
كأرل ٌ
كىك سجف يكسؼ (  )أما الذؿ فأمر معنكم ال يممكو إال اهلل سبحانو كتعالى
فأكدتو بنكف التككيد الخفيفة ألف ليس بيدىا حدكثو.

()1

()2
()3
()4
()5
()6

شرح المفصل  ،37/9:كينظر :تسييل الفوائد وتكميل المقاصد  ،أبك عبد اهلل محمد جماؿ
الديف ابف مالؾ (ت 672ىػ) تحقيؽ محمد كامؿ بركات ،المكتبة العربية ،القاىرة،
1387ىػ1967-ـ :ص ،216النحو الوافي.168/4 :
مغني المبيب.444 ،443 :
سورة يوسف.32 :
التحرير والتنوير ،264 /12 :كينظر :تفسير القرطبي.121 /5 :
سورة العمق.15 :
تفسير القرطبي  ،121/5 :كينظر :رصف المباني في شرح حروف المعاني  ،أحمد بف عبد
النكر المالقي (ت 702ىػ) ،تحقيؽ أحمد محمد الخراط ،مطبكعات مجمع المغة العربية
بدمشؽ ،مطبعة زيد بف ثابت1395 ،ىػ1975-ـ :ص  ،330ومعجم القواعد العربية :
.571
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َّن
ليسجنف)
كبعد أف تكعدت امرأة العزيز يكسؼ (  )بالسجف بقكليا (
ِ
ِ
س ُج ُن َّشن ُو
كلقد كاف ليا ما أرادت قاؿ تعالى { ُ َّشم َب َدا لَ ُيم ِّنمن َب ْعد َما َأر َُواْ َ
اآليات لَ َي ْ
َحتَّشى ِح ٍ
ين}(.)1
َّن
ليسجنف) مؤكدة بالمؤكديف نفسييما في الحالتيف،
كانظر إلى تكرار لفظة (
إشارة إلى أف امرأة العزيز نفذت تيديدىا كما أرادت.

 .4الًوكود بـ (قد و لقد)
 .1قد /تصاحب الفعؿ الماضي لتفيد تحقيؽ الفعؿ ( ،)2كتحقيؽ الشيء يعني تأكيد

حدكثو .كىي أيضان (حرؼ معناه التقريب كذلؾ انؾ تقكؿ قاـ زيد فتخبر بقيامو
فيما مضى مف الزمف إال أف ذلؾ الزماف قد يككف بعيدان كقد يككف قريبان مف
الزماف الذم أنت فيو فإذا قربتو ب ػ (قد) فقد قربتو مما أنت فيو كلذلؾ قاؿ
المؤذف قد قامت الصالة أم قد حاف كقتيا في ىذا الزماف.)3()...
قاؿ سيبكيو (لى َّنما ىي ٍف ىع ٍؿ ك قد فى ىع ىؿَّ ،نإنما ىما و
لقكـ ينتظركف شيئان .فمف ثـ
لما ،في َّنأنيا ال يفصؿ بينيا كبيف الفعؿ)(.)4
قد َّن
أشبيت ٍ

()1
()2
()3

()4

سورة يوسف.35 :
ينظر :اإلعراب عن قواعد اإلعراب  ،105 :رصف المباني في شرح حروف المعاني :
 ،392عمم المعاني.60 :
شرح المفصل  ،147/8:كينظر :حروف المعاني  ،أبك القاسـ عبد الرحمف بف إسحاؽ
الزجاجي (ت 337ىػ) تحقيؽ الدكتكر عمي تكفيؽ الحمد ،مؤسسة الرسالة-دار األمؿ،
األردف ،الطبعة الثانية 1406ىػ1986-ـ :ص  ،13النحو الوافي.53-52 /1:
المبرد (ت 285ىػ) ،تحقيؽ
الكتاب ،115/3 :كينظر :المقتضب ،أبك ٌ
العباس محمد بف يزيد ٌ
محمد عبد الخالؽ عضيمة ،عالـ الكتب-بيركت :ص  ،335 /2األصول في النحو  ،أبك
بكر ابف السراج النحكم البغدادم (ت 316ىػ) تحقيؽ الدكتكر عبد الحسيف الفتمي ،مطبعة
الصاحبي في فقو المغة العربية
النعماف ،النجؼ االشرؼ 1393ىػ1973-ـ :صّ ،366 /1
وسنن العرب في كطميا  ،أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا (ت 395ىػ) تحقيؽ السيَّند
ص  ،240مغني
أحمد صقر ،طبع بمطبعة عيسى البابي الحمبي كشركاه-القاىرة:
المبيب ،227:األُزىية في عمم الحروف  ،عمي بف محمد النحكم اليركم (ت 415ىػ)،
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َنت
كقد كرد في سكرة يكسؼ ثماني مرات منيا قكلو تعالى {قَالُواْ أَإِ َّشن َك َأل َ
ف وىـ َذا أ ِ
َخي قَ ْد َم َّشن المّ ُو َعمَ ْي َنا.)1(}...
ف قَ َ
وس ُ
وس ُ َ
ال أََناْ ُي ُ
ُي ُ
ِ
اي ِمن قَ ْب ُل قَ ْد َج َعمَ َيا َرِّنبي َحقّاً َوقَ ْد
كقكلو تعالى { َوقَ َ
ال َيا أ ََبت ىـ َذا تَأ ِْوي ُل ُر ْؤَي َ
س َن َبي.)2(}...
أْ
َح َ

كقد تكجو يكسؼ (  )بخطابو ىذا إلى أبيو ألنو مف قص عميو رؤياه
كىك صغير فأكليا لو.
()3
الزجاج َّن
،
أف (دخكؿ الالـ في (لقد) عمى جيػة القسـ كالتككيد)
 .2لقد  /يرل ٌ

(فمنيـ يقدركف قسمان محذكفان جكابو (لقد)) ( .)4كقاؿ المبرد (كاف كصمت الالـ
قد) فجيد بالغ .تقكؿ :ك ً
اهلل لقد رأيت زيدان.)5()...
ػب( ٍ
ٌ
كقد كردت (لقد) في سكرة يكسؼ ست مرات منيا قكلو تعالى { َولَقَ ْد َى َّشم ْت
ِب ِو}( ،)6ىذه الجممة مؤكدة بػ (لقد) التي تدؿ عمى قسـ محذكؼ قبميا ،كىذا التككيد
المؤيد بالقسـ دليؿ عمى أف األمر قد حدث دكف شؾ ،كأف امرأة العزيز قد ىمت
بيكسؼ ( )حقيقة.
كقكلو تعالى {قَالُواْ تَالمّ ِو لَقَ ْد آ َر َك المّ ُو عمَ ْي َنا ِإوِان ُك َّشنا لَ َخ ِ
ين}(.)7
اط ِئ َ
َ َ
َ
و
و
بماض متصرؼ مثبت فإف كاف قريبان مف الحاؿ جيء
القسـ إذا أجيب

بالالـ كقد جميعان كما في اآلية السابقة كاف كاف بعيدان جيء بالالـ كحدىا ( .)8كفي
1391ىػ 1971-ـ.

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

تحقيؽ عبد المعيف الممكحي ،مطبعة مجمع المغة العربية بدمشؽ
.220:
سورة يوسف.90 :
سورة يوسف.100 :
معاني القرآن ِإواعرابو لمزجاج  ،تحقيؽ الدكتكر عبد الجميؿ عبدة شمبي ،عالـ الكتب
1408ـ :ص .164/1
الجنى الداني في حروف المعاني  ،حسف بف قاسـ المرادم (ت 749ىػ) تحقيؽ طو محسف،

ساعدت جامعة بغداد عمى نشره 1396ىػ1976-ـ :ص .125
المقتضب.335/2 :
سورة يوسف.24 :
سورة يوسف.91 :
ينظر :مغني المبيب.191 /1 :
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اآلية السابقة نجد إق ار انر مف أخكة يكسؼ بأف اهلل فضؿ أخاىـ عمييـ ،كاعترافان منيـ
بما اقترفكه مف إساءة في حؽ أخييـ ،كجاء اإلقرار مؤكدا بالقسـ (تاهلل) ك (لقد)
كىذا مف باب المبالغة في تككيد األمر كتثبيتو.

 .5الًوكود بأسلوب القصر
الحب يس مف قصر الشيء ىح ىب ىسوي ،كىك اصططحاً :تخصيص شيء
(القصر لغةٍ :
()1
معينة)
بشيء بكسيمة ٌ
(كالقصر طريقة مف طرائؽ التككيد ،ييدؼ بو المتكمـ إلى تثبيت غرضو
ؾ فيو كالتككيد بالقصر أقكل طرائؽ
في ذىف السامع ،كازالة ما في نفسو مف ش ٌ
()2
التككيد ،كأدليا عمى تثبيت ما يراد تثبيتوي أك تقريرهي) .
كقاؿ القزكيني (كالقصر ليس إالَّن تأكيدان عمى تأكيد)(.)3
(كالقصر صكرة تككيدية تعتمد في أداء كظيفتيا عمى األداة)(.)4

الديف محمد بف عبد الرحمف القزكيني (ت
( )1شرح التمخيص في عموم البطغة  ،جالؿ ٌ
1402ىػ-
739ىػ) ،تحقيؽ محمد ىاشـ دكيدرم ،دار الجيؿ-بيركت ،الطبعة الثانية

1982ـ :ص  ،73كينظر :أساس البطغة  ،اإلماـ العالمة جار اهلل أبي القاسـ محمكد بف
عمر الزمخشرم (ت 538ىػ) ،دار صادر ػ بيركت 1399ىػ1979-ـ :ص  ،509البطغة
العربية (المعاني والبيان والبديع) ،الدكتكر أحمد مطمكب ،حقكؽ الطبع كالنشر محفكظة
1400ىػ1980 -ـ ،ص،94
لدل ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي ،الطبعة األكلى
جواىر البطغة ،179 :عمم المعاني.159 :
( )2في النحو العربي قواعد وتطبيق عمى المنيج العممي الحديث  ،الدكتكر ميدم المخزكمي،
1386ىػ1966-ـ :ص
مطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده بمصر ،الطبعة األكلى
 ،210كينظر :جواىر البطغة.184 :
( )3اإليضاح في عموم البطغة  ،جالؿ الديف أبك عبد اهلل محمد ابف قاضي القضاة سعد الديف
أبك محمد عبد الرحمف القزكيني (ت 739ىػ1338-ـ) ،مطبعة محمد عمي صبيح كأكالده
بميداف األزىر 1384ىػ1964-ـ :ص  ،73كينظر :مفتاح العموم.126 :
( )4في النحو العربي نقد وتوجيو.238 :
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كقد كرد أسمكب القصر في سكرة يكسؼ فجاء بطريقتيف ىما :النفي
كاالستثناء كالقصر بػ (إنما) ككما يأتي:

 .1القصر بالنفي و إالَّ

ىك كؿ ما كاف مؤكدان ػب(إالَّن) مسبكقة بأداة مف أدكات النفي المعركفة :ما
كا ٍف كال كىؿ المستعممة في النفي كلـ كلف....
كحقيقة (إالَّن) ىذه أنيا (ليست استثناء ،كانما ىػي مسبكقة بالنفي ،أداة
قصر ككظيفتيا قصر ما قبميا عمى ما بعدىا ،كالقصر تككيد كايجاب أبدان ،كىذا
ىك ما يفرؽ بيف (إالَّن) في االستثناء كبينيا ،الف كظيفة (إالَّن) في االستثناء إخراج
ما بعدىا مف حكـ ما قبميا كىما مختمفتاف ،كلذلؾ كاف ُّ
عد النحاة إياىا في
االستثناء خمطان كتسميتيا باالستثناء المفرغ ضربان مف التكمؼ) ( .)1كجاءت بعض
آيات سكرة يكسؼ َّن
مؤكدة بيذا الشكؿ ،ككما يأتي:

أ .مـا و إالَّ

(يقكؿ الدكتكر عبد الفتاح الشيف (استخداـ القرآف (ما ،إالَّن) في القصر،
كىي أقكل أدكاتو ،لما فييا مف كضكح معنى القصر ،لذا تستخدـ في األمكر التي
ىػي مجاؿ لمشؾ كاإلنكار)(.)2
كقد كرد ىذا النكع مف التككيد في سكرة يكسؼ خمس مرات منيا قكلو
ِ
تعالى {ما تَعب ُد َ ِ
(( .)3أم ما
آؤ ُكم}
آب ُ
س َّشم ْيتُ ُم َ
وىا أَنتُ ْم َو َ
َ ُْ
ون من ُدوِنو إِالَّش أ ْ
َس َماء َ
تعبدكف يا معشر القكـ مف دكف اهلل إالَّن
أسماء فارغة سميتمكىا آلية كىي ال تممؾ
ن
اؿ{قدرة كالسمطاف ألنيا جمادات)(.)4
()1
()2
()3
()4

المعاني في ضوء أساليب القرآن  ،الدكتكر عبد الفتاح الشيف ،دار المعارؼ ،الطبعة
الثالثة1978 ،ـ ،282 :وفي النحو العربي نقد وتوجيو.240 :
المعاني في ضوء أساليب القرآن.282 :
سورة يوسف.40 :
صفوة التفاسير.52 /2 :
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ش ِي ْد َنا إِالَّش ِب َما َعمِ ْم َنا}( ،)1أم كلسنا نشيد إالَّن بما تيقنا كعممنا فقد
كقكلو تعالى { َو َما َ
()2
رأينا الصاع في ىر ٍحمو .

ب .ال و إالَّ

كرد ىذا النكع مف القصر في سكرة يكسؼ في مكضعيف فقط كىما قكلو
ِّنين ا ْلقَ ِّنيم َولَ ِك َّشن أَ ْك َر َّش
الن ِ
ون}(.)3
اس الَ َي ْعمَ ُم َ
َم َر أَالَّش تَ ْع ُب ُدواْ إِالَّش إِيَّشاهُ َذلِ َك الد ُ
َ
تعالى {أ َ
ُ
أم أمر اهلل سبحانو كتعالى بإفراد العبادة لو ،ألنو ال يستحقيا إالَّن مف لو
العظمة كالجالؿ كاخالص العبادة هلل ىك الديف القكيـ الذم ال اعكجاج فيو(.)4
كقكلو تعالى {إِ َّشن ُو الَ ي ْيأَس ِمن َّشرو ِح المّ ِو إِالَّش ا ْلقَوم ا ْل َك ِ
ون }( ،)5أم فانو ال يقنط
اف ُر َ
ْ
َ ُ
ُْ
()6
َّن
مف رحمة اهلل تعالى إالَّن الجاحدكف المنكركف لقدرتو جؿ كعال .

ج .إن النافوة وإالَّ

إف) النافية مف الحركؼ التي تعمؿ عمؿ ليس ،أم ترفع المبتدأ كتنصب
(ٍ
الخبر ،كانما تعمؿ ىذا العمؿ لحمميا عمى ليس في إفادة النفي مثؿ (ما) ،كقد
ً
يسم ٍك ىف ،بأىؿ العالية ،كىي ما
يسم ىع إعماليا ىذا العمؿ عمى لساف قكـ مف العرب ٌ
إف اإلسراؼ نافعان) بمعنى ما
فكؽ نجد إلى أرض تيامة ،فتقكؿ عمى لغتيـ ( ٍ
()7
كع ًزم إلى
الفراء كأكثر البصرميف ،كالمغاربة ي
اإلسراؼ نافعان  ، ...منع إعماليا ٌ
()5
()6
()1
()2
()3
()4

سورة يوسف.81 :
صفوة التفاسير.64 /2 :
سورة يوسف.40 :
ينظر :صفوة التفاسير.52 /2 :
سورة يوسف.87 :
ينظر :صفوة التفاسير.65 /2 :

( )5ينظر :ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع  ،جالؿ الديف السيكطي (ت 911ىػ) ،تحقيؽ
مكرـ ،دار البحكث العممية ،ساعدت جامعة الككيت عمى
كشرح الدكتكر عبد العاؿ سالـ ٌ
الدراسات
نشره 1395ىػ1975-ـ :ص  ،116/2المشكاة الفتحية  ،190 :كالكامل في ِّن
النحويَّشة ونشأتيا  ،الدكتكر محمد محمكد ىالؿ ،منشكرات جامعة قار يكنس-بنغازم :ص
.267
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السراج كالفارسي كابف
سيبكيو ،كأجاز إعماليا الكسائي ،كأكثر الككفييف ،كابف ٌ
لما) في النفي كككنيا لنفي
ٌ
جني ،كابف مالؾ كصحَّنحو أبك ٌ
حياف ،لمشاركتيا ( ٌ
()1
الحاؿ ،كلمسماع .
كقد كرد ىذا النكع مف القصر في سكرة يكسؼ خمس مرات فقط منيا قكلو
ِ َّش
اش لِمّ ِو ما ىـ َذا َب َ ِ
يم}(.)2
تعالى { َوُق ْم َن َح َ
َ
ش ارً إ ْن ىـ َذا إال َممَ ٌك َك ِر ٌ
ؾ مف المالئكة ،فإف ىذا الجماؿ
أم ليس ىذا مف بشر ما ىك إالَّن ىممى ه
الفائؽ ،كالحسف الرائع مما ال يكاد يكجد في البشر(.)3
كقكلو تعالى{إِ ِن ا ْل ُح ْك ُم إِالَّش لِمّ ِو}(.)4
أم ما الحكـ في أمر العبادة كالديف إالَّن هلل رب العالميف (أمر أالَّن تعبدكا
إالَّن إياه) أم أمر سبحانو بإفراد العبادة لو ،ألنو ال يستحقيا إالَّن مف لو العظمة
كالجالؿ(.)5
كنجد في ىذه اآلية الكريمة كركد ثالثة أنكاع مف القصر بالنفي
كاالستثناء ،حيث كردت (إالَّن) ثالث مرات في كؿ مرة مسبكقة بأداة مف أدكات
َّن
إف) النافية مرة ثانية ،كأداة
النفي كردت (إال) مسبكقة بأداة النفي (ما) مرة ،ك ( ٍ
النفي (ال) مرة ثالثة ،كفي ذلؾ داللة كاضحة عمى تأكيد إخالص العبادة هلل
سبحانو كتعالى كنبذ جميع أنكاع اإلشراؾ كالعبكدية لغير اهلل تعالى ،فاهلل سبحانو
أحد صمد ال شريؾ لو ،كيجب إفراد العبادة هلل سبحانو كتعالى ،ألنو ال
كتعالى ه
يستحقيا إالَّن مف لو العظمة كالجالؿ.
ين}(.)6
َج ٍر إِ ْن ُى َو إِالَّش ِذ ْكٌر لِّن ْم َعالَ ِم َ
سأَلُ ُي ْم َعمَ ْي ِو ِم ْن أ ْ
كقكلو تعالى { َو َما تَ ْ
أم ما ىذا القرآف إالَّن عظة كتذكير لمعالميف ،كأنت ال تطمب في تالكتو
عمييـ ماالن ،فمك كانكا عقالء لقبمكا كلـ يتمردكا(.)7
()6
()1
()2
()3
()4
()5
()6

ىمع اليوامع.116 /2 :
سورة يوسف.31 :
ينظر :صفوة التفاسير.49 /2 :
سورة يوسف.40 :
صفوة التفاسير.52/2 :
سورة يوسف.104 :
صفوة التفاسير.69 /2 :

228

آداب الرافدون – العدد ()53
1430هـ2009/م

 .2القصر بـ (إمنا)
كىي (إف) المتصمة عند النحاة ػب(ما) الزائدة التي يسمكنيا الكافة فصارتا
كحرؼ كاحد(.)1
كاذا كانت ( ٌإنما) ك (ما) ك (إالَّن) تجتمعاف في ككنيما أداتي التككيد
ؼنيما تفترقاف في َّن
أف لكؿ منيما مكضعان ال يصح معو
بالقصر في المغة العربية ،إ
اء لكاف ينبغي
غيرىا ،كالجرجاني قد ألتفت إلى الفرؽ بينيما حيف قاؿ (لك كانا سك ن
كجدت ( َّنإنما) ال
أف يككف في ( َّنإنما) مف النفي مثمما يككف في (ما ك إالَّن) ،ككما
ى
تصمح فيما ذكرنا تجد (ما كاالَّن) ال تصمح في ضرب مف الكالـ قد صمحت فيو
( َّنإنما) كذلؾ في مثؿ قكلؾ :إنما ىك درىـ ال دينار :لك قمت ما ىك إالَّن درىـ ال
دينار :لـ يكف شيئان كاذ قد باف بيذه الجممة َّنأنيـ قد جعمكا ( َّنإنما) في معنى (ما
كاالَّن) لـ يعنكا أف المعنى فييما كاحد عمى اإلطالؽ كأف يسقطكا الفرؽ)(.)2
كقد كرد القصر باألداة (إنما) مرة كاحدة في سكرة يكسؼ كىي قكلو تعالى
ون}(.)3
ال إِ َّشن َما أَ ْ
{قَ َ
َعمَ ُم ِم َن المّ ِو َما الَ تَ ْعمَ ُم َ
ش ُكو َب ِّني َو ُح ْزِني إلى المّ ِو َوأ ْ
غمي كحزني إليكـ كانما أشكك
أم قاؿ يعقكب (  )لبنيو :لست أشكك ٌ
ذلؾ إلى اهلل فيك الذم تنفع الشككل إليو كأعمـ مف رحمتو كاحسانو ماال تعممكف
أنتـ فأرجك أف يرحمني كيمطؼ بي كيأتيني بالفرج مف حيث ال أحتسب(.)4

 .6الًوكود بأسلوب القسم
القسـ كسيمة مف كسائؿ تككيد الجممة ،قاؿ سيبكيو (اعمـ َّن
تككيد
أف القسـ
ه
لكالمؾ)(.)1
()7
()1
()2
()3

ينظر :الكتاب ،418/2 :والمقتضب ،263/2 :الطراز.201/2 :
دالئل األعجاز في عمم المعاني  ،عبد القاىر الجرجاني (ت 471ىػ) ،الناشر دار المعرفة
لمطباعة كالنشر ،بيركت-لبناف 1398ىػ1978-ـ :ص .254
سورة يوسف.86:
ينظر :صفوة التفاسير.65-64 /2 :
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(كالقسـ ىك يميف ي ً
الحالؼ يلي ىؤ ٌك ىد بيا شيئان يي ٌخبًير عنو مف إيجاب
قس يـ بيا
ي
ي
ىى
أك ج و
َّن
المقسـ عميو
حد ،كىك جممة ييؤك يد بيا جممة أخرل فالجممة المؤ ىكدةي ىي
ى
ي
المقسـ
القسـ كاالسـ الذم يدخؿ عميو حرؼ القسـ ىك
كالجممة المؤكدةي ىي
ي
ي
بو.)2()...
قاؿ ابف جني (أف القسـ ضرب مف الخبر ،يذكر ليؤ ٌكد بو خبر آخر)(.)3
كالقرآف الكريـ قد أشتمؿ عمى نصيب كافر مف القسـ ،ألنو نزؿ بمغة
العرب ،كلقكـ جرت عاداتيـ عمى تككيد ما يقكلكف بالقسـ ،يقكؿ السيكطي (كالقصد
بالقسـ تحقيؽ الخبر كتككيده ...كالقرآف نزؿ بمغة العرب كمف عاداتيا القسـ إذا
أرادت أف تؤكد أم انر)(.)4
كقد كرد التككيد بالقسـ في سكرة يكسؼ أربع مرات كفي كؿ مرة جاء
المقسـ بو لفظ الجاللة (اهلل) مسبكؽ بحرؼ القسـ (التاء) ،كقد ذكر السيكطي أف
(تاء) القسـ تختص بمفظ الجاللة (اهلل) فال تدخؿ عمى اسـ غير (اهلل) ال ظاى انر كال
مضم انر لفرعيتيا ،كشذت في الرحمف كرب الكعبة كربي كحياتؾ(.)5
كقد ذكر ابف سيدة في المخصص أف (التاء أضعؼ حركؼ القسـ ألنيا
بدؿ مف الكاك ،كالكاك بدؿ مف الباء فبعدت فمـ تدخؿ إالَّن عمى اسـ اهلل عز كجؿ
كفي التاء معنى التعجب)(.)6
قاؿ تعالى {قَالُواْ تَالمّ ِو لَقَ ْد َعمِ ْمتُم َّشما ِج ْئ َنا لِ ُن ْف ِس َد ِفي األ َْر ِ
سِ
ين}(.)7
ارِق َ
ض َو َما ُك َّشنا َ

()4
()1

()2
()3
()4
()5
()6

الكتاب.104/3 :
المخصص ،أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ النحكم المغكم األندلسي المعركؼ بابف سيدة
(ت 458ىػ) ،المكتب التجارم لمطباعة كالتكزيع كالنشر-بيركت :ص  ،110كينظر :أساليب
القسم في المغة العربية.30 :
جني المكصمٌي النحكم (ت 392ىػ) ،تحقيؽ فائز
الممع في العربية  ،أبك الفتح عثماف بف ٌ
فارس ،دار األمؿ لمنشر كالتكزيع ،األردف ،الطبعة األكلى 1409ىػ –1988ـ :ص .183
اإلتقان في عموم القرآن.133/2 :
ينظر :ىمع اليوامع ،39 /2 :كينظر :الجنى الداني.57 :
المخصص البن سيدة.111 /13 :
سورة يوسف.73 :
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كقد جاء قكؿ إخكًة يكسؼ ( )ىذا مؤكدان بالقسـ (تاهلل) ك (لقد) بعد أف
أيتيمكا بسرقة صكاع الممؾ ككاف ال بد مف أف يككف قكليـ ىذا مؤكدان عمى الرغـ
مف ثقتيـ ببراءتيـ مف ىذه التيمة ،كذلؾ ألف االتياـ جاء مؤكدان بمؤكديف {إِ َّشن ُك ْم
()1
سِ
الرد عميو برد مشفكع بالتككيد.
ارقُ َ
لَ َ
ون}  ،كال بد مف ٌ
ون ِم َن
وس َ
ون َح َرضاً أو تَ ُك َ
ف َحتَّشى تَ ُك َ
قاؿ تعالى {قَالُواْ تَاهلل تَ ْفتَأُ تَ ْذ ُك ُر ُي ُ
ين}(.)2
ا ْل َيالِ ِك َ
لت ،كزعـ الفراء أف (ال)
فتأت
كفتيئت أفعؿ ذلؾ أم ما ز ي
ي
(قاؿ الكسائي :ي
مضمرة أم التفتأ كأنشد:
قطعوا رأسي ِ
لديك وأوصالي
أبرح قاعداً ولو
فقمت يمين اهلل ُ
أم ال أبرح ،قاؿ النحاس ،كالذم قاؿ حسف صحيح ،كزعـ الخميؿ كسيبكيو
أف (ال) تضمر في القسـ ،ألنو ليس فيو إشكاؿ ،كلك كاف كاجبان لكاف بالالـ
كالنكف ،كانما قالكا لو ذلؾ ألنيـ عممكا باليقيف أنو يداكـ عمى ذلؾ ،يقاؿ مازاؿ
يفعؿ كذا ،كما فتيء كفتأ فيما لغتاف ،كال يستعمالف إالَّن مع الجحد)(.)3
كقد جمعكا بيف القسـ كالتعجب في قكليـ (تاهلل) فأكدكا أف تذكرًه يكسؼ
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.
قاؿ تعالى {قَالُواْ تَالمّ ِو لَقَ ْد آ َر َك المّ ُو عمَ ْي َنا ِإوِان ُك َّشنا لَ َخ ِ
ين}(.)4
اط ِئ َ
َ َ
َ
كىذا قكؿ أخكة يكسؼ ليكسؼ (  )بعد ما عرفكا باف عزيز مصر ىك
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
أخييـ ،كجاء اإلقرار مؤكدان بالقسـ المتضمف معنى التعجب (تاهلل) لما آلت إليو
()1
()2
()3
()4

سورة يوسف.70 :
سورة يوسف.85 :
تفسير القرطبي.164-163 /5 :
سورة يوسف.91:
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أمكر يكسؼ كأحكالو ،كجاء مؤكدان بػ (لقد) كىذا مف باب المبالغة في تككيد األمر
كتثبيتو.
()1
وىم إِ ِّنني َأل ِ
ف لَ ْوالَ أَن تُفَ ِّنن ُد ِ
ون }  ،رد أخكة
كبعد ما {قَ َ
وس َ
َج ُد ِر َ
يح ُي ُ
ال أ َُب ُ ْ
ضطَ لِ َك ا ْلقَِد ِيم}(.)2
يكسؼ عمى أبييـ يعقكب فػ {قَالُواْ تَالمّ ِو إِ َّشن َك لَ ِفي َ
مصر عمى زعمو بأف
كىذا تأكيد كتعجب مف أف سيدنا يعقكب لـ يزؿ
ٌان
ابنو يكسؼ حي ،كلـ ييتد بعد إلى صكاب الرأم ،كيقنع بأنو قد ذىب دكف عكدة.

 .7الًوكود باملفعول املطلق

(ىك المصدر ،المنتصب :تككيدان لعاممو ،أك بيانان ً
لنكع ًو ،أك ىع ىدًد ًه ،نحك
و
ت ضربانً ،
ض ٍرىب ٍتي ًف))(.)3
كض ىرٍب ي
كس ٍر ي
ت ى
ت ىس ٍي ىر ىزٍيد ،ى
( ى
ض ىرٍب ي ى ٍ
كذكر السيكطي( ،)4ككثير مف النحكييف( ،)5أنو سمي مفعكالن مطمقان ألنو لـ
يقيد بحرؼ مف حركؼ الجر.
كىك المصدر مف كؿ فعؿ سكاء أكاف متعديان أـ الزمان.
كقاؿ ابف السراج ( إنؾ لك قمت قمت قيامان ،كجمست جمكسان ،فميس في ىذا
اكثر مف أنؾ أكدت فعمؾ بذكرؾ مصدره)(.)1
( )1سورة يوسف.94 :
()2
()3

()4
()5

سورة يوسف.95 :
شرح ابن عقيل ،169/2 :كينظر :المفصل في صنعة اإلعراب ،أبك القاسـ محمكد بف عمر
الزمخشرم (ت 538ىػ) ،تحقيؽ الدكتكر عمي بك ممحـ ،دار النشر ،دار كمكتبة اليالؿ-
بيركت الطبعة األكلى 1993ـ :ص .55/1
المطالع السعيدة في شرح الفريدة  ،جالؿ الديف السيكطي (ت 911ىػ) ،تحقيؽ الدكتكر
نبياف ياسيف حسيف-مطبعة الرسالة:ص .391/1
-492
ينظر :المرتجل ،أبك محمد عبد اهلل بف أحمد بف أحمد بف أحمد بف الخشاب(
567ىػ) ،تحقيؽ عمي حيدر ،دمشؽ 1392ىػ1972-ـ :ص  ،159كشف المشكل في
النحو ،عمي بف سميماف الحيدرة اليمني (ت 599ىػ) تحقيؽ الدكتكر ىادم عطية مطر،
مطبعة اإلرشاد ،بغداد ،الطبعة األكلى 1404ىػ1984-ـ :ص  ،432-431المباب في
النحو ،عبد الكىاب الصابكني ،مكتبة دار الشرؽ ،بيركت-شارع دركيش :ص  ،279شرح
ابن عقيل.169/2 :
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كجاء التككيد بالمفعكؿ المطمؽ في سكرة يكسؼ مرة كاحدة فقط ،ىي قكلو
يدواْ لَ َك َك ْيداً إِ َّشن َّش
ان
تعالى {قَ َ
ص ُر ْؤَي َ
اك َعمَى إِ ْخ َوِت َك فَ َي ِك ُ
الش ْيطَ َ
ص ْ
ال َيا ُب َن َّشي الَ تَ ْق ُ
ِ
نس ِ
ين}(.)2
ان َع ُد ٌّوو ُّبم ِب ٌ
لِ َ
فػ (كيدان) مفعكؿ مطمؽ مؤكد لعاممو (يكيدكا).
قص يكسؼ (  )رؤياه عمى أبيو يعقكب (  ،)أمر
كذلؾ بعد أف َّن
يعقكب كلده يكسؼ (عمييما السالـ) أالَّن يقصص رؤياه عمى أخكتو فيكيدكا لو كيدان
أم فيحتالكا إلىالكؾ حيمة عظيمة ال تقدر عمى ردىا.

 .8الًوكود باألحرف الزائدة
أحرؼ الزيادة في العربية ليا دكر في إثبات الكالـ كتأكيده.
كاف فقد ىذا الحرؼ تأثر المعنى بفقد معنى التككيد منو فصار أقؿ درجة،
كمف ىنا نفيـ اف حرؼ الزيادة ليس عبئان إضافيان أك شيئان ميمالن يمكننا أف نتخمص
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
نريد ،أحرؼ الزيادة متعددة كقد كردت بعض ىذه الحركؼ في سكرة يكسؼ ككما
يأتي:

 .1اليـــاء

المقصكد بزيادتيا التككيد ( ،)3كىي مف أكثر الحركؼ زيادة كتككف زيادتيا
في اإلثبات أك النفي ،كجاءت في القرآف الكريـ كيراد بيا التككيد  ،منيا قكلو تعالى
{ َوما َن ْح ُن ِبتَأ ِْو ِ
ين}(.)4
َحطَِم ِب َعالِ ِم َ
يل األ ْ
َ
كقد كردت الباء زائدة في خبر (ما) ك ( زيادتيػا في سياؽ النفي لتككيد
النفي كتقكيتو)(.)1
()6
()1
()2
()3

ينظر :األصول في النحو.160/1 :
سورة يوسف.5 :
ىمع اليوامع ،20/2 :المباب في النحو.72 :
سورة يوسف.44 :
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 .2أنْ
{ َفمَ َّشما أَن َجاء
أف) زائدة في سكرة يكسؼ في قكلو تعالى
كردت ( ٍ
()2
ِ
لما) التكقيتية
أف) في ىذه اآلية مزيدة لمتأكيد ككقكع ( ٍ
ير}  ،جاءت ( ٍ
أف) بعد ( ٌ
ا ْل َبش ُ
كثير في الكالـ(.)3
كختامان ،شكؿ التككيد ركنان أساسيان في قصة يكسؼ (  )إذ ٌبيف أث انر
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.
كأظير ىذا األسمكب خفايا النفس البشرية ،كمكنكناتيا الدفينة .ىذا ،كباهلل
التكفيؽ كعميو االتكاؿ ،كالحمد هلل رب العالميف عمى تكفيقو في إتماـ ىذا البحث.

( )4الممع في العربية  ،39 :المفصل ،313 :النحو الوافي  ،450/2 :في النحو العربي نقد
وتوجيو ،241:عمم المعاني.64 :
( )1سورة يوسف.96 :
( )2ينظر :التحرير والتنوير.53 /13 :
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ملحق مبواضع الًوكود يف سورة ووسف
نوع التوكيد
التككيد المفظي
التككيد بػ ( َّن
إف)

اآليات
()4
(28/24/23/23/17/14/13/12/11/8/6/5/4/3/2
/63/61/55/54/53/51/43/37/36/34/30/29/
96/95/94/91/90/87/82/81/79/78/70/69/68
)100/98/97/
()42

التككيد بالالـ المكطئة لمقسـ

()32/14

التككيد بػ ( َّن
أف)
الالـ الكاقعة في جكاب القسـ
الـ االبتداء

()94/91/73/35/32/15/7
(91/90/82/70/63/61/53/51/13/12/11/8/8/3
)95/
()76
()66/35/32/15
()110/101/100/100/90/80/77/30
()111/91/73/32/24/7
()106/81/68/76/40

المفعكؿ المطمؽ
الحركؼ الزائدة الباء
إف) الزائدة
(ٍ

()5
()44
()96

الـ الجحكد
التككيد بنكني التككيد
التككيد بػ (قد)
التككيد بػ (لقد)
التككيد بالقصر مػا+إالَّن
ال  +إالَّن
إف النافية+إالَّن
ٍ
القصر بػ (إنما)
التككيد بالقسـ
بضمير الفصؿ

()87/40
()104/79/67/40/31
()86
()95/91/85/73
()108/100/98/90/83/69/34
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 دراسـة حنووـة:أسلـوب الًوكوـد فـي سـورة ووسـف

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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