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 جمهورٌة العراق

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 جامعة بابل

 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة 

 لسم اللغة العربٌة

 

  

 أساليب التوكيد يف سورة يوسف
 

 

 بحث تخرج لدمته الطالبة

 فاطمة مازن هبلول

الى مجلس كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / جامعة بابل وهو 

ٌل شهادة البكالورٌوس فً اللغة العربٌة متطلبات ن جزء من

 وآدابها

 :إشراف الدكتور

 أ. د فالح حسن كاطع األسدي

 هـ ٖٗٗٔ                                                                   مٕٕٕٓ
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ِحٌم ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 

ْنَساَن ِمْن َعلٍَك ) ( َخلَكَ ٔ)بِاْسِم َربَِّن الهِذي َخلَكَ  اْلَرأْ   (ٕاإْلِ

 (ٗ( الهِذي َعلهَم بِاْلمَلَِم )ٖاْلَرأْ َوَربَُّن اْْلَْكَرُم )

ْنَساَن َما لَْم ٌَْعلَمْ   (٘) َعلهَم اإْلِ

 

 

ُ العظٌم   صدق َّللاه

 سورة العلك     
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 شكر وعرفان

 

الكرٌم  الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات والصالة والسالم على رسوله

ومن تبعه بإحسان إلى ٌوم الدٌن بادئ نشكر رب العباد العلً المدٌر شكرا 

جزٌالً طٌباً مبارن فٌه الذي أنارنا بالعلم وزٌننا بالحلم ، وأكرمنا بالتموى ، 

وأنعم علٌنا بالعافٌة ، وأنار طرٌمنا وٌسر ووفك وأعان فً إتمام هذه 

هلل الحمد والشكر االٌوم ، ف الدراسة وتمدٌمها على الشكل الذي هً علٌه

 وهو الرحمان المستعان .

ا بالمساعدات التً لدمت حتى ٌخرج هذا العمل إلى النور أتمدم وعرفانً  

الذي  فالح حسن كاطع االسديلدكتور ل بجزٌل الشكر والتمدٌر والعرفان 

اإلشراف على هذا العمل ، فله أخلص تحٌة وأعظم  لبل تواضعاً وكرامةً 

ما لدمه لً من توجٌهات وإرشادات وعلى كل ما ٌخصنً به تمدٌر على 

من جهد وولت طوال إشرافه على هذه الدراسة حٌث توجٌهاته الكرٌمة 

 ونصائحه المٌمة ظاهرة فً أكثر من مولع من صفحات هذه الرسالة .

كما أتمدم باالمتنان والعرفان لألستاذة الكرام أعضاء لجنة المنالشة  

لمنالشة هذه الرسالة لٌسهموا فً إنجازها وخروجها  المولرة على تفضلهم

 إلى النور .

 ة.وإلى جمٌع اْلساتذة الكرام فً لسم اللغة العربٌ 
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 إهداء

 

 إلى جنتً فً دنٌاي وآخرتً

 أمً الحبٌبة                      

 إلى سندي ومالذي

 والدي الغالً                      

  بها إلى أجنحتً التً أطٌرُ 

 أخوتً وأخواتً                   

 إلى لدوتً فً الحٌاة 

 أساتذتً الكرام                    

 أهدي جهدي المتواضع ...
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 المحتوٌات

 وعرفانشكر 

 ٗ-ٕ...............................................................................:ممدمة 

  8-ٗ...............................................................................:التمهٌد

  ٘ٔ-8 .................................................................:ول اْلالفصل  -ٔ

 ٕٔ-8...................................................:تكرار اللفظ نفسهعادة إ - أ

  ٕٔ-9................................................................:كلمةتكرار  -

  ٕٔ..................................................................:جملةتكرار  -

 ٗٔ-ٕٔ........................................................:بالترادف تكرار  - ب

 ٗٔ...........................................................:جمالإلابالتفصٌل  - ت

 2ٕ-ٙٔ................................................................:الفصل الثانً -ٕ

 ٕٓ-ٙٔ..........................................................: نه أ -نه إالتوكٌد  - أ

 ٕٗ-ٕٓ.............................................................:بالالمكٌد التو - ب

 ٕٕ-ٕٓ...............................................................:االبتداءالم  -

 ٖٕ-ٕٕ..........................................................:جواب المسمالم  -

 ٕٗ-ٖٕ...............................................................:الجحودالم  -

 ٕ٘-ٕٗ.....................................................:(لمد –لد )بالتوكٌد  - ت

 ٕٙ-ٕ٘................................................:بالحروف الزائدةالتوكٌد  - ث

 ٖٖ-2ٕ................................................................:الفصل الثالث -ٖ

 ٖٔ-8ٕ..................................................:سلوب المصرأبالتوكٌد  - أ

 ٖٓ-8ٕ.......................................................:اله إبالنفً والمصر  -

 ٖٔ-ٖٓ........................................................:(نما إ )بالمصر  -

 ٖٖ-ٖٔ....................................................:سلوب المسمأبالتوكٌد  - ب

  ٖٗ ........................................................................:الدراسةنتائج 

 8ٖ-ٖ٘..............................................................:والمراجعالمصادر 
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 المقدمـــــــــــة

الحمد هلل رب العالمين نحمده ونشكره شكر الشاكرين والصالة والسالم عمى خير 

وى ومن اىتدى بيديو إلى من نطق بالعربية بمسان عربي مبين ال ينطق عن الي

  .يوم الدين دمحم وعمى آلو وصحبو اجمعين

 :بعدأما 

إّن القخآن الكخيع معجدة خالجة في الّمفظ والسزسػن واألسمػب، فإعجازه يكسغ في    

إلى االىتسام بجراستو إلدراك ما يحتػي عميو مغ  السدمسيغنػاٍح متعجدة مّسا دفع 

  معان وتبيان شيء مغ أسخاره.

الكالم في أصمو خبخيٌّ خاٍل مغ التػكيج، ولكغ عشجما يذعخ الستكمع بالّذِظ مغ قبل   

الدامع، يدتخجم أحج أساليب المغة العخبية اال وىػ أسمػب التػكيج بأقدامو لفطيـــًا 

كان أم معشػيــًا أو باستعسال أحج أدواتو، وفي القخآن الكخيع تجديٌج دقيٌق ليحا 

 أسخار القخآن معخفةمغ الجوافع التي أدت إلى اختيار ىحا السػضػع ىػ و األسمػب. 

وخاتسة وقائسة  فرػلثالثة : مقجمة وتسييج و عمى جاء ىحا البحثو  .عجازهإ و 

 درستُ فكانت السقجمة عبارة عغ تسييج لمسػضػع، أّما التسييج فقج والسرادر جع بالسخا

، أّما  (بإعادة المفظ نفدوالتػكيج  )باألول  الفرل ووسستُ  ،فيو مفخدات العشػان 

عشػان بالثالث  الفرل وسستُ قج و ، (بالحخوفالتػكيج )الثاني فجاء بعشػان  الفرل

خاتسة احتػت عمى جسمة مغ الشتائج الستػصل إلييا مغ ثع  ،(تػكيج بأساليب أخخى ال)
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 عتسجتا ما السخاجع والسرادر التي أ.خالل إحراء أسمػب التػكيج في سػرة يػسف

تفديخ الشحػ وكتب العمييا فيي كثيخة ومتشػعو يذيج ليا ىػامر السبحث مثل كتب 

  .سات جوكتب السع

ىسيسا قمة السرادر وصعػبة الػصػل الييا في أ يخمػ البحث مغ صعػبات كثيخة وال 

تعالى ولغ أندى مغ  ...اال أنشي تجاوزتيا بعػٍن مغ هللاعبة الطخوف الرضل ىحه 

أستاذي السذخف ، وما  وفي مقجمتيعفي ىحه الجراسة لي ا ا معشػيً ا وسشجً عػنً  كان

 .اخ أحاششي بو مغ رعاية واىتسام، فجداه هللا خيً 
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 التمييد

 مفيوم التوكيد

 اوال : التوكيد لغة واصطالحا 

ا في ذىغ ثابتً  اصصالحا فيػ جعل الذيء مقخرً اما أ .ٔالتذجيج ىػ تػكيج لغةال 

) تسكيغ الذيء في الشفذ ، وتقػية أمخر ، وفائجتو إزلو الذكػك  و ىػ أالسخاشب 

. أو ىػ ) لفظ يخد بو تسكيغ السعشى في الشفذ  ٕجده (واماشة الذبيات عسا أنت بر

. ) ىحا وان لمتػكيج صػر أخميا ٖ، أو إزلو الذظ عغ الحجيث أو السحجث عشو ( 

، فيشاك التػكيج بالقدع ،والتػكيج بالقرخ  هر اظ نفدو بتكخ فإعادة الممجال أوسع مغ 

غ أبػاب الشحػ يؤكج بيا ػثة ىشا وىشاك مثك أدوات كثيخ مبوالتػكيج بالتقجيع ، وىشا،

 .  ٗويؤكج بيا الجسمة االسسية ... (الجسمة الفعمية 

ب الشحػ السختمفة ، فمع يفخد لو ابػ أ ضسغ وقج بحث الشحاة العخب أسمػب التػكيج

اىتساميع مشربا عمى التػكيج  لع كل أجدا وأساليبو ، فقج كان جباب مدتقل يجس
                                                           

 ۷82 م :  9٘9ٔلى طبعة الرسالة الطبعة اْلوترتٌب الماموس المحٌط ، طاهر أحمد الروي الطرابلسً ، م ٔ
هـ ( مطبعة  2ٗ9الطراز المتضمن اْلسباب البالغة ونوم حمائك اإلعجاز ، ٌحٌى بن حمر العلوي ) ت  ٕ

 2ٙٔ/ٕٓم :  9ٔٗٔ-ٕٖٖٔالممتطف بمصر ، 
 ريواجال هـ ( ، تحمٌك الدكتور أحمد عبد الستار 9ٙٙالممرب ، علً بن مؤمن المعروف بابن عصفور ) ت  ٖ

، وٌنظر :  8ٖٕ/  ٔم : 92ٔٔ-9ٖٔٔبغداد ، الطبعة اْلولى   -، مطبعة العانً يربووالدكتور عبد هللا الج
هـ ( ، تحمٌك الدكتور صاحب أبو جناح ، مطبعة  92٘-9ٙٙابن عصفور االشبٌلً )  -جاجً زشرح جمل ال

ً مع ربطه ف، والنحو الوا ٕٕٙ/  ٔم :  98ٕٔ –هـ ٕٓٗٔجامعة الموصل، جمهورٌة العراق،  -دار الكتب 
م  92ٗٔبمصٌر ، الطبعة الربعة ،  فمتجددة ، عباس حسن ، دار المعارباْلسالٌب الرفٌعة ، والحٌاة اللغوٌة ال

:   بٌروت -ت المكتبة العصبٌة ، صٌدا اربً نمد وتوجٌه ، مهدي المخزومً ، منشورع. وفً النحو ال9٘ٙ/  ٔ :
ٕٖٓٗ 

 ٖٕ٘وتوجٌه :  فً النحو العربً نمد ٗ
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ة ضسغ قخ فليب األخخى لمتػكيج فكانت ماألسا، أما  ػي لتػكيج السعشالمفطي ، وا

 السػضػعات الشحػية السختمفة .

 التوكيد في اصطالح النحاةثانيا : 

التػكيج المفطي في اصصالح الشحاة : تابع يقخر معشى الستبػع في ذىغ الدامع ،  

ج ويجعمو متحققًا بعيجًا عغ االحتسال بحيث ال يطغ بو غيخه ، وىػ نػعان : تػكي

 زىقار الستبػع بمفطو كقػلظ )زىق ىػ تكخ معشػي . فالمفطي : لفطي وتػكيج

تتدع عشجه دائخة اإلشارة إلى التػكيج في كتابو ،  ىـ (  ۰۸۱)  ويبػ يفد .ٔ(الباشل

عشجما يتكمع عغ التكخيخ ، إذ يجعل التكخيخ تػكيجًا لألول ، فيكػن األول  السيسا

 .ٕبسشدلة اآلخخ وذلظ قػلظ ) يا زيج زيج عسخو ( 

يغمب عميو  تفريلىـ ( في كتابو ) معاني القخآن ( فيجخل في  ٕٚٓأما الفخاء )  

يتحجث عغ الصابع الشحـػي الحي يؤثخ في الكالم السكخر فيجعمو حدشًا أو قبيحًا ، و 

ولػ وقعت عمى األول اجداك مغ الثاني  )). ومغ ذلظ قػلو  ٖالتكخار بذتى صػره 

 ٗ((ىا ، أو قػلظ : أعجل أعجل ، تذجيج السعشىكقػلظ لمخجل : نعع نعع ، تكخر   وىػ

واإلشارة السقتزبة ، بل كان نطخه في التكخار أكثخ  ىفيػ إذن لع يكتف بالشطخة العجم

                                                           
 2ٔ:  المهندس كامله د . بمعجم المصطلحات العربٌة فً اللغة واآلداب ، د . مجدي وه ٔ
ك: عبد ٌحمتهـ( 8ٓٔعمرو بن عثمان بن لنبر الحارثً بالوالء، أبو بشر، الملمب سٌبوٌه )المتوفى:  الكتاب : ٕ

 ٕ٘ٓ/  ٕ :م 988ٔ -هـ  8ٓٗٔالسالم دمحم هارون الناشر: مكتبة الخانجً، الماهرة 
 . ٓٗٔاثر النحاة فً البحث البالغً ، عبد المادر حسٌن :  ٖ
 22ٔ/  ٔمعانً المرآن :   ٗ
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بعجًا وأدق تحجيجًا ساعجه عمى ذلظ الشز القخآني الحي ترجى لجراستو ، وىػ نز 

غفل عشيا وعغ غشي برػر عجيجة وألػان زاخخة مغ التكخار ال يسكغ لباحث ذكي أن ي

أسخارىا ، عمى أن التفاتاتو في ىحا السجال ضمت تجور حػل الجرس الشحػي وما 

 .ٔيفخضو مغ تحجيجات

ىـ ( فقج تكمع في كتابو ) المسع ( عغ التػكيج وقال عشو إنو لفظ  ٕٜٖأما ابغ جشي ) 

 .ٕيتبع االسع السؤكج في إعخابو ويكػن لخفع المبذ ، وإزالة االتداع

لفظ يخاد  ))كتابو ) السقخب ( عخف التػكيج بأنو  فيىـ (  ٜٙٙفػر ) أما ابغ عر

لسحجث عشو . فالحي عغ الحجيث أو ا بو تسكيغ السعشى في الشفذ ، أو إزالة الذظ

لسفخد نحػ قػلو تعالى : ويكػن في السعشى في الشفذ التأكيج المفطي ،يخاد بو تسكيغ ا

 سمة نحػ قػلظ :( ،والجٕٔ: )سػرة الفجخ اآلية(  كا) دكا د

 . ٖ() هللا أكبخ هللا أكبخ (

 

 

 

                                                           
رسالة ماجستٌر ، بإشراف د . ناصر  -التكرار اللفظـً أنواعـه ودالالتـه لـدٌما وحدٌثا ، صمٌم كرٌم الٌاس  ٔ

 ٕٔ:  988ٔحالوي ، جامعة بغداد ، كلٌة التربٌة ، 
 ٙٙاللمع :  ٕ
ٖ
 ٕٔٙالممرب :  
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 يحقق التوكيد المفظي عند النحاة ، أمورًا أىميا :

 تسكيغ الدامع مغ تجارك لفظ لع يدسعو ، أو سسعو ولكغ لع يتبيشو . .ٔ

 َٖكالا َسْػَف َتْعَمُسػَن جيغ بالباشل : )التيجيج ، كقػلو تعالى في خصاب السعان .ٕ

 ( .  ٗ -ٖ( ) سػرة التكاثخ اآليتان :  َٗمُسػَن ُثعا َكالا َسْػَف َتعْ 

يِغ  َوَما َأْدَراكَ التيػيل : كقػلو تعالى : ) .ٖ ُثعا َما َأْدَراَك َما َيْػُم  َٚٔما َيْػُم الجِّ

يغِ   ( . ٛٔ-ٚٔ)( ) سػرة االنفصار اآليتان : ٛٔالجِّ

،  التمحذ بتخديج لفظ مجلػلو محبػب مخغػب فيو ، نحػ : ) الرحة الرحة !! .ٗ

 . (لجشة !! ما أسعج مغ يفػز بيا !ىي الدعادة الحقة الحقة ( ، ) الجشة ا
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 االول  الفصل  

 التوكيد بإعادة اللفظ نفسه
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 بإعادة اللفظ نفسهالتوكٌد 

ففٌه  النفس ًخاص ف لون ولعال لهذاو وكٌدالتسلوب ان أوأل منن وً لظفلال دكٌوالت

ر من أجل تحمٌك االستجابة وااللناع وعدم إنكار المخاطب إذ لٌن وشدة وتنبٌه وتأثٌ

التوكٌد : )) تمكٌن الشً فً النفس وتموٌة أمره وفائدته إزالة الشكون وإماطة 

الشبهات((
ٔ
. 

ومراد الفصل اسالٌب التوكٌد اللفظً فً الصحٌح لذا فهو ٌشمل توكٌد الكلمة وتوكٌد 

 فً امور هامة حٌث ٌمتضً الممام تنبٌه الجملة ولم ٌرد هذا النوع من التوكٌد إال

المخاطب بواسطة تكرار الكلمة أو تكرار الجملة فنجد هذه االسالٌب النبوٌة مؤثرة 

فً النفوس لما فٌها من تعبٌر إذ تدخل فً الملوب وتخاطب العواطف فٌتأثر السامع 

 وتتحمك االستجابة والفائدة المتوخاة .

 :نواع أ الثةثنً وهً آالقر النص فً ار التكرصور تعددت أشكال و 

 نوعٌن: )تكرار كلمة وتكرار جملة(. علىادة تكرار اللفظ نفسه، وٌنقسم إع :ولاأل

 :نواع أربعة أوهو على  تكرار الكلمة  -1

 توكٌد الفعل - أ

إِْذ قَاَل ٌُوُسُف أِلَبٌِِه  ﴿ٌؤكد الفعل وذلن بتكراره ولد ورد هذا التوكٌد فً لوله تعالى 

ٌُْت أََحَد َعَشرَ  ٌْتُُهْم ِلً َساِجِدٌنَ َكْوَكب   ٌَا أَبَِت إِنًِّ َرأَ حٌث كرر  ٕ﴾ا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َرأَ

 )رأٌت(.

رأٌتهم ( لدفع الشن الذي لد ٌعرض لسٌدنا ٌعموب  –وجاء هذا التوكٌد ) إنً رأٌت 

 )علٌه السالم (فً  صدق ما ٌموله سٌدنا ٌوسف )علٌه السالم( .

ٌْتُُهمْ وذكر ابن عاشور ) أن جملة ) ٌُْت أََحَد َعَشَر َكْوَكبًا) ( مؤكدة لجملةَرأَ ( جًء َرأَ

بها على االستعمال فً حكاٌة المرائً الحلمٌة أن ٌعاد فعل الرؤٌة تأكٌدا لفظٌا أو 

استئنافٌا بٌانٌا كأن سامع الرؤٌا ٌستزٌد الرائً أخبار عما رأى (
ٖ   

                                                           
مطبعة  (هـ 2ٗ9ت ) لويحمزة الع نعجاز ، ٌحٌى بوم حمائك اْللوعبالغة ال ْلسبابالطراز المتضمن  ٔ

 .2ٙٔ/ٕ: م9ٔٗٔ-هـ ٕٖٖٔبمصر،  تطفالمم
 ٗسورة ٌوسف / ٕ
 2ٕٓ/ٕٔالتوزٌع واإلعالن الدار الجماهٌرٌة للنشر و -تفسٌر التحرٌر والتنوٌر الشٌخ دمحم طاهر ابن عاشور  ٖ

 



ٔٓ 
 

لمة وٌبدو من سٌاق اآلٌة إن ٌوسف) علٌه السالم ( كان ٌعلم تأوٌل اآلٌة بداللة ك

)ساجدٌن( حٌث استعمل جمع مذكر سالم ولم ٌستعمل جمع تكسٌر و كأنما ٌعلم ان 

 الساجدٌن هم أخوته وامه وابوه 

 

 التوكٌد بالضمٌر المنفصل  - ب

 

ً بمحل نصب   وإذا كان خاصاً دون شرط ، كررإذا كان الضمٌر المنفصل خاصا

ً كان أ ً أو بمحل رفع فإنه ٌؤكد به كل ضمٌر مستتر أو متصل متكلما و مخاطبا

 }ا لوله تعالىة ٌوسف سبع مرات منهولد ورد هذا التوكٌد فً سور ٔ.غائبة

ٌَْدُهنَّ    وجود فاء التعمٌب  ٕ{.إِنَّهُ ُهَو السَِّمٌُع اْلعَِلٌُم  فَاْستََجاَب َلهُ َربُّهُ فََصَرَف َعْنهُ َك

وعلٌم بالضمائر سرٌع اإلجابة هللا  بدون مهلة ْلن فٌه دالله على اجابة دعاء ٌوسف

الخالصة ، فالسمع مستعمل فً إجابة المطلوب ٌمال سمع هللا لمن حمده ، وتأكٌده 

  ٖبضمٌر الفصل لتحمٌك ذلن المعنى (.

ٌِْه أََخاهُ ۖ قَاَل إِنًِّ أَنَا أَُخوَك فَاَل تَْبتَئِْس ولوله تعالى }  ا َدَخلُوا َعلَى ٌُوُسَف آَوٰى إَِل َوَلمَّ

 )جاء لول ٌوسف مؤكداً بـ)إن ( وضمٌر الفصل ) أنا ( ، وجملة ٗ{َملُونَ بَِما َكانُوا ٌَعْ 

علٌه وجاء ٌوسف )  ٘. لال إنً أنا أخون ( بدل اشتمال من جملة ) آوى إلٌه أخاه (

( بهذا التأكٌد ْلن اْلمر ٌبدو غرٌباً ، فٌوسف الذي غاب هذه السنوات الطوٌلة السالم

ٌز مصر ولشدة ما فً اْلمر من غرابة كان ال ، دون أن ٌعلم مصٌره ، هو اآلن عز

 بد أن ٌأتً لوله ) إنً أنا أخون ( مشفوعاً بالتوكٌد. 

 . ٙ{ أإنك ألنت ٌوسفولوله تعالى } 

علٌه والم االبتداء وضمٌر الفصل لشدة تحممهم أنه ٌوسف)) تأكٌد الجملة ب )إن( 

لعلمهم هم تطلبوا تأٌٌده وأدخل االستفهام التمرٌري على الجملة المؤكدة ْلن (السالم

 2( .به

 
                                                           

 -مكة المكرمة -أحمد ظفر، مطابع الصفا لر جمٌود ، الدكتهالنحو المرآنً لواعد وشوا ٔ
 .9ٙٗـ:  998ٔ-8ٔٗٔالثانٌة  الطبعة

 ٖٗسورة ٌوسف : ٕ
 2ٕٙ/ٕٔالتحرٌر والتنوٌر  ٖ
 9ٙسورة ٌوسف : ٗ
 ٕٙ/ٖٔالتحرٌر والتنوٌر  ٘
 9ٓسورة ٌوسف : ٙ
 9ٗ/ٖٔ:التحرٌر والتنوٌر  2
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 تكرار اللفظ مع التجانسالتوكٌد ب -ج   

﴾ ٌَا أََسفَى َعلَى ٌُوُسفَ كما فً لوله تعالى: ﴿ 
ٔ

 ؛ 

فالتوكٌد هنا جاء من التجانس بٌن لفظتً )اْلسف، وٌوسف( مما ٌمع مطبوًعا على 

غٌر مستعمل فٌبدع، وٌملح.
ٕ

 

 لمطلك () المفعول ابتكرار الفعل بالمصدر -د  

، نحو )  عددههو المصدر ، المنتصب : توكٌداً لعامله ، أو بٌانا لنوعً ، او  )) 

ضربتٌن (( وضربتد ، ٌز سٌرت سرضربت ضربا ، و
ٖ

. وذكر السٌوطً  
ٗ

 ،

وكثٌر من النحوٌٌن 
٘

 مفعوالً مطلماً ْلنه لم ٌمٌد بحرف من حروف الجر .سمً ، أنه 

 عدٌاً أم الزماً .وهو المصدر من كل فعل سواء أكان مت

ولال ابن السراج ) إنن لو للت لمت لٌاماً ، وجلست جلوساً ، فلٌس فً هذا أكثر من 

ت فعلن بذكرن مصدره ( دأك نأن
ٙ

. 

وجاء التوكٌد بالمفعول المطلك فً سورة ٌوسف مرة واحدة فمط ، هً لوله تعالى 

ًَّ اَل تَْقُصْص ُرْإٌَاَك َعلَى إِْخَوتِكَ ﴿ ٌَْطاَن ِلْْلِْنَساِن  قَاَل ٌَا بُنَ ا ۖ إِنَّ الشَّ ٌْد  فٌََِكٌُدوا لََك َك

﴾ َعُدوٌّ ُمبٌِن  
2
 . 

 فـ ) كٌدا ( مفعول مطلك مؤكد لعامله ) ٌكٌدوا ( . 

( ،  علٌه السالمعلى أبٌه ٌعموب ) ه( رؤٌا علٌه السالموذلن بعد أن فصل ٌوسف ) 

على أخوته فٌكٌدوا له  هؤٌابمصص ر أمر ٌعموب ولده ٌوسف ) علٌهما السالم ( االه 

 كٌداً أي فٌحتالوا إلهالكن حٌلة عظٌمة ال تمدر على ردها . 
                                                           

 8ٗسورة ٌوسف : ٔ
 تالبحر المحٌط فً التفسٌر: أبو حٌان دمحم بن ٌوسف بن علً بن ٌوسف بن حٌان أثٌر الدٌن اْلندلسً ) ٕ

 ٖٖٖ/٘: هـ ٕٓٗٔبٌروت الطبعة:  -ك: صدلً دمحم جمٌل الناشر: دار الفكر ٌحمتهـ( 2ٗ٘
و الماسم محمود بن عمر الزمخشري ) ، وٌنظر : المفصل فً صنعة اإلعراب ، أب ٕ/9ٙٔ:  عمٌلشرح ابن  ٖ

 .٘٘/ٔم :  99ٖٔاْلولى  الطبعةبٌروت  -دار ومكتبة الهالل هـ ( ، تحمٌك الدكتور علً بو ملحم ،  8ٖ٘ت 
هـ ( ، تحمٌك الدكتور نبهان ٌاسٌن حسٌن  9ٔٔالمطالع السعٌدة فً شرح الفرٌدة ، جالل الدٌن السٌوطً ) ت  ٗ

 ٔ/9ٖٔ مطبعة الرسالة :
هـ ( ، تحمٌك ، حٌدر ،  2ٌٙ٘نظر : المرتجل ، أبو دمحم عبد هللا بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن الخشاب )  ٘

 99٘الٌمنً ) ت  ة، كشف المشكل فً النحو ، علً بن سلٌمان الحٌدر 9٘ٔم : ص  92ٕٔ -هـ  9ٕٖٔدمشك 
-ٖٔٗم :  98ٗٔ-هـ  ٗٓٗٔالطبعة اْلولى هـ ( تحمٌك الدكتور هادي عطٌة مطر ، مطبعة اإلرشاد ، بغداد ، 

، شرح  29ٕشارع دروٌش :  -، بٌروت لشرق، اللباب فً النحو ، عبد الوهاب الصابونً ، مكتبة دار ا ٕٖٗ
 . ٕ/9ٙٔابن عمٌل : 

هـ( ٖٙٔ تٌنظر: اْلصول فً النحو: أبو بكر دمحم بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج ) ٙ

 .ٓٙٔ/ٔبٌروت:  -مؤسسة الرسالة، لبنان  -ن الفتلً ك: عبد الحسٌٌحمت
 ٘سورة ٌوسف :  2
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 :تكرار الجملةالتوكٌد ب -2

وأعنً به الجملة التً ذُكرت أكثر من مرة فً سورة ٌوسف مع اختالف غرضها  

لَْت لَُكْم أَنفُُسُكمْ ومنها لوله تعالى: ﴿ ﴾ قَاَل َبْل َسوَّ
ٔ
فً اآلٌة تكررت مرتٌن االولى  

 .) علٌه السالم (ٌوسف ؛ فاْلولى كانت نعًٌا لـ 8ٖوالثانٌة فً اآلٌة  8ٔ

  .بنٌامٌنخٌه أأما الثانٌة فكانت نعًٌا لـ 

﴾ قَاَل َمعَاَذ ّللاَِّ وكذلن لوله تعالى: ﴿
ٕ

، والعوذ من ة؛ فاْلولى جاء فً سٌاق الموالع

 .السرلة أما الموضع الثانً فجاء فً سٌاق تغٌٌر حكم ، الولوع فٌها

ِ﴾ومنه كذلن لوله تعالى: ﴿  َوقُْلَن َحاَش ّلِِلَّ
ٖ
ٌه لع)ٌوسف؛ فاْلولى كان فً حضرة  

 بظهر الغٌب حٌن نفٌن عنه السوء. حٌن نفٌن عنه البشرٌة بزعمهن، والثانٌة (السالم

 

 التكرار بإعادة المعنى )الترادف(: الثانً

أطلك مجازاً علً عدة استعماالت مجازٌة، أشهرها ما تواضع هو معنى الترادف 

 ىمعن ىلة علتٌن أو اكثر تشترن فً الدالكلم ىاللغة من اطالله عل علٌه علماء فمه

الواحد، كما ٌترادف  ىالكلمات لد تترادف علً المعنً الواحد أو المسم))  واحد.

الراكبان علً الدابة الواحدة. وعلً هذا فالعاللة فً هذا االستعمال المجازي هً 

((التشابه
ٗ. 

تتابعهما وداللتهما علً المعنً الواحد بالراكبٌن حٌث ُشبهت الكلمتان فً ترادفهما و

 .وترادفهما علً الدابة الواحدة

هـ( فً كتابه التعرٌفات، مشٌراً الً الصلة بٌن  8ٔٙوهذا ما صرح به الجرجانً )

المترادف ما كان معناه واحداً ))المعنً اللغوي واالصطالحً للترادف بموله: 

وأسماؤه كثٌرة وهو ضد المشترن
٘

من الترادف الذي هو ركوب أحد خلف  أخذ ،

 آخر،

                                                           
 8/8ٖٔسورة ٌوسف :  ٔ
 29/ٖٕسورة ٌوسف : ٕ
 ٔ٘/ٖٔسورة ٌوسف :  ٖ
 .م98ٓٔ، منشورات وزارة الثمافة واالعالم، الجمهورٌة العرالٌة، ٖٖ :لزٌاديا مالن حاكم:الترادف فً اللغة  ٗ
« اللفظ الواحد الدال علً معنٌٌن مختلفٌن فأكثر داللة علً السواء عند أهل تلن اللغة»تعرٌف المشترن: هو  ٘

، تحمٌك دمحم 9ٖٙ/ٔهـ( فً كتابه المزهر فً علوم اللغة وأنواعها:  9ٔٔل الدٌن السٌوطً )ت كما عرفه جال
 احمد جاد المولً وآخرون، دار الفكر، بٌروت
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((كأن المعنً مركوب واللفظان راكبان علٌه كاللٌث واْلسد
ٔ
. 

 وهو إمـا ترادف تام أو شبـه ترادف. 

 الترادف التام - أ

ًِّ َوُحْزنًِ إِلَى ّللاَِّ فمنه )البث، والحزن( فً لوله تعالى: ﴿  ﴾ إِنََّما أَْشُكو بَث
ٕ
. 

الحزن( بمعنى واحد؛ وإنما كرره هاهنا لشدة الخطب فهنان من ٌرى أن )البث، و

 النازل به.

على حٌن نجد من العلماء من ٌفرق بٌنهما؛ ملتمًسا فرولًا عدة؛ وهذا الفرٌك ٌرى أن 

 لكل لفظ فً المرآن معنًى ال ٌتأتى من وضع غٌره موضعه.

 

 شبه الترادف  - ب

(( وهو أن تتمارب اْللفاظ فً داللتها علً الشًء الواحد)) 
ٖ 

تكرار المعنى مع وجود فروق بٌن المعنٌٌن فً داللة اللفظ مثل )حلم، ورؤٌا(  أيّ  

فهما مشتركان فً كونهما رؤٌا نائم، إال أن )الحلم( ٌتصل باْلضغاث. على حٌن 

 .تختص )الرؤٌا( بـ)الرؤى الصادلة(

ٍن ٌَؤُْكلُُهنَّ َسْبع  ِعَجاف  َوقَاَل اْلَمِلُك إِنًِّ أََرى َسْبَع بَقََراٍت ِسَماومنه لوله تعالى: ﴿ 

ْإٌَا  ٌَا أٌََُّها اْلَمألُ أَْفتُونًِ فًِ ُرْءٌَاي إِْن ُكنتُْم ِللرُّ َوَسْبَع ُسْنباُلٍَت ُخْضٍر َوأَُخَر ٌَابَِساٍت 

﴾تَْعبُُروَن قَالُوا أَْضغَاُث أَْحالٍَم َوَما نَْحُن بِتَؤِْوٌِل األَْحالَِم بِعَاِلِمٌنَ 
ٗ

سر والمعجمات تف  

)الرؤٌا( بالحلم؛ ومن ثم ٌرى الكفوي أن كل منهما ٌمكن أن ٌستعمل مكان اآلخر، 

إال أن اْلسلوب المرآنً ال ٌجٌز وضع أحدهما موضع اآلخر؛ فمد استعمل المرآن 

 والهواجس المختلطة. لفظة )اْلحالم( مجموعة دائًما للداللة على اْلضغاث

ع مرات، كلها فً الرؤٌا الصادلة وهو ال أما لفظة )الرؤٌا( فمد جاءت فً المرآن سب

ٌستعملها إال بصٌغة المفرد؛ داللة على التمٌز والوضوح ؛ ومن ثم ٌتبٌن أن 

                                                           
. ٌنظر: حسام الدٌن، كرٌم 9٘8ٔ، بدمشك ٕٓٔ: هـ(: التعرٌفات 8ٔٙالشرٌف الجرجانً، علً بن دمحم )ت  ٔ

 .مٕٔٓٓهـ  ٕٔٗٔ، مكتبة النهضة المصرٌة، ٖ، ط89ٕثة،زكً، أصول تراثٌة فً اللسانٌات الحدٌ
 88ٖ/ٔالمزهر:  .ٙ

 8ٙسورة ٌوسف : ٕ
، ترجمة د. كمال دمحم بشر، 92، نمالً عن اولمان، ستٌفن، دور الكلمة فً اللغة: ص  9ٙالترادف فً اللغة:   ٖ

 .م92ٕٔ، المطبعة العثمانٌة، ٖط
 ٗٗ -ٖٗ سورة ٌوسف : ٗ
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)الرؤٌا، والحلم( مشتركان فً المعنى العام، إال أن الرؤٌا تغلب فٌما ٌُرى من 

 الحلم فٌما ٌُرى من الشر والمبح.الخٌر، و

 التفصٌل بعد اإلجمال : الثالث

وٌُعنى به شرح ما أجمل سابمًا؛ ولذلن ٌحمل التفصٌل مرجعٌة خلفٌة لما سبك 

 .إجماله

اتَّبَْعُت ِملَّةَ آبَآئِـً إِْبَراِهٌَم َوإِْسَحاَق َوٌَْعقُوَب َما َكاَن لَنَا أَن كما فً لوله تعالى: ﴿

ءٍ نُّْشِرَك بِاّلِّلِ ِمن شَ  ًْ ﴾
ٔ

، ولد جاء اإلجمال فً لفظة )أبائً(، ولما كان اللفظ ٌشمل 

، ومنهم من )علٌهم السالم(من والده ٌعموب إلى آدم   ف) علٌه السالم(كل أباء ٌوس

من هذا العموم فذكر آباءه )علٌه السالم( ال ٌصح إتباع ملتهم؛ لذلن احترز ٌوسف 

)علٌه  مبتدًءا بصاحب الملة وهو إبراهٌم لًٌا؛الذٌن ٌتبع ملتهم مرتبًا إٌاهم ترتٌبًا تناز

ذلن جاء السٌاق ، وب(علٌهما السالم)ثم من أخذها عنه إسحاق، وٌعموب السالم( 

 مفصالً بعد إجمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 8ٖسورة ٌوسف : ٔ
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 الثاني الفصل

التوكيد باحلروف 
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 التوكٌد بالحروف 

ًّ والمعنوّي، ٌوجد فً اللغة الع ًّ التوكٌد اللفظ ربٌّة أدواٌت بعًٌدا عن أسلوب

مخصصةٌ للتوكٌد، ولكٍلّ منها استخداُمها الخاّص بها؛ فمنها ما ٌُستخدم لبل اْلسماء، 

 ٌفٌده ...، ولكٍلّ منها معنًى  االفعال ومنها ما ٌستخَدم لبل

 ( ( و ) أنَّ  التوكٌد بـ ) إنَّ  :وال أ

نكار لها.التأكٌد لمضمون الجملة ولتوكٌد النسبة ونفً الشن عنها واإل وأنه  فائدة إنه 
ٔ

 

ناب تكرٌر الجملة مرتٌن إال أن لولن إن زٌدا ملائم ناب  زٌدان إفان لول المائل )

زٌد لائم مع حصول الغرض من التأكٌد فان أدخلت  لائم أوجز من لولن زٌد لائم

مرات  اللفظ ثالث وكأنه بمنزلة تكرار الالم وللت إن زٌداً لمائم أزداد معنى التأكٌد

).
ٕ

 

المفتوحة  حرف  ورة  حرف توكٌد ٌنصب االسم وٌرفع الخبر و أنه المكس و)إنه 

توكٌد مصدري ٌنصب االسم وٌرفع الخبر (.
ٖ
  

 ( المكسورة فً سورة ٌوسف ثالثا وأربعٌن مرة منها :  ولد ورد التوكٌد بـ ) إنه 

{. إِنَّا أَْنَزْلنَاهُ قُْرآن ا َعَربًٌِّا لَعَلَُّكْم تَْعِقلُونَ لوله تعالى } 
ٗ
نجد فً هذه اآلٌة الكرٌمة أول  

( حٌث ذكر هللا تعالى  علٌه السالمأول ما جاء مؤٌدا بالتوكٌد فً سورة ٌوسف ) 

إنزال المرآن مؤكداً بـ )إن( وذلن الن كفار مكة ومنهم الٌهود الذٌن سألوا رسول هللا 

( كانوا ٌطعنون بصدق نبوته ،  علٌه السالم( أن ٌمص علٌهم لصة ٌوسف )  ملسو هيلع هللا ىلص)

لمرآن هو كتاب منزل من هللا ) سبحانه وتعالى ( ولذلن ولبل البدء فً المصة وبأن ا

( جاء ذكر إنزال المرآن بأنه من عند هللا ملسو هيلع هللا ىلصالتً طلبوا سماعها من رسول هللا )

 ٓ( ، لنفً ما زعموهؤكداً بـ )إنم

ِ ۖ إِنَّهُ َربًِّ أَْحَسَن َمثَْواَي ۖ إِنَّهُ ولوله تعالى }  {.الظَّاِلُمونَ  اَل ٌُْفِلحُ  قَاَل َمَعاَذ ّللاَّ
٘
  

                                                           
ٔ
 ٘ٙ/ٖٔالتحرٌر والتنوٌر : 

 : 8٘وٌنظر: علم المعانً : 9٘/8شرح المفصل: ٕ
 دةوً فلع تورالدك ٌك، تحمد(2ٙٔت ي)نصاراال مبن هاشعراب ، االعراب عن لواعد االا  ٖ

 طباعة بجدة،لل هانًصفالمكتبات، جامعة الرٌاض، دار اال ونالناشر عمادة شؤ ،نٌل
 .ٙٓٔ: م98ٔٔ-دٔٓٗٔى الولا الطبعة

 ٕسورة ٌوسف : ٗ
 ٖٕسورة ٌوسف : ٘
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( هذا عندما راودته امرأة العزٌز عن نفسه ، غٌر  علٌة السالمولد جاء رد ٌوسف ) 

أن سٌدنا ٌوسف الذي اجتباه هللا سبحانه وتعالى لحمل رسالته ما كان له أن ٌمع فً 

 الخطٌئة .

 وجاء هذا الرد مؤكداً بـ ) إن ( فً موضعٌن هما :

 . ًه بًِّ أَْحَسَن َمثَْواَي( أي انه سٌدي أكرمنً وأحسن مثواي عنده وأنعم عل.) إِنههُ رَ ٔ

 ظلم .  ًه الظهاِلُموَن(أي إن اإلساءة إلى من أحسن إل . )إِنههُ اَل ٌُْفِلحُ ٕ 

 والموالن جاءا مؤكدٌن بـ ) إن (.

{إِنَّ أَبَانَا َلِفً َضاَلٍل ُمبٌِنٍ ولوله تعالى }  
ٔ

 . 

والالم فً لفً ( ،) لم ٌرٌدوا ضالل  –لوله م هذا بمؤكدٌن ) إن  أكد أخوة ٌوسف

الدٌن ، إذ لو أرادوه لكانوا كفاراً ، بل أرادوا لفً ذهاب عن وجه التدبٌر ، فً إٌثار 

أثنٌن على عشرة مع استوائهم فً االنتساب إلٌه ولٌل : لفً خطا بٌن بإٌثاره ٌوسف 

وأخاه علٌنا (.
ٕ

 

ل هذا التأكٌد أن ٌصعدوا المولف من أجل التخلص من أراد أخوة ٌوسف من خال 

{.اْقتُلُوا ٌُوُسفَ ( ولذلن جاء عمب ذلن مباشرة لولهم }علٌة السالمأخٌهم ٌوسف )
ٖ
  

ئُْب َوأَْنتُْم َعْنهُ  لال تعالى } ٌَْحُزنُنًِ أَْن تَْذَهبُوا بِِه َوأََخاُف أَْن ٌَؤُْكلَهُ الذِّ قَاَل إِنًِّ لَ

{.َغافِلُونَ 
ٗ

، والالم فً لٌحزننً(أكد سٌدنا ٌعموب حزنه   وجاء هنا بمؤكدٌن )إنه

َما لََك الَ لذهاب إخوة "ٌوسف" به، ْلحد أمرٌن: إما أن ٌكون ذلن رًدا على لولهم ﴿

﴾تَؤَْمنَّا َعلَى ٌُوُسفَ 
٘

فأراد بتوكٌد الحزن دفع ما ظنوه من عدم الثمة بهم، فأكد لهم أن  

 ه ال الخوف منهم علٌه.سبب ذلن إنما حزنه على فرال

أو أنه أراد أن ٌؤكد لهم: إن حزنً ال بسبب بعده عنً، بل بسبب ذهابكم به،  

فذهابكم به هو الخطوة اْلولى التً تتٌح لكم اإلساءة إلٌه. فأكد حزنه على ذهاب 

 "ٌوسف" معهم ْلن ذهابه معهم هو الذي سٌجلب علٌه الحزن والهم.

                                                           
 8سورة ٌوسف :  ٔ
 .82/ ٘حكام المرآن: الاالجامع  ٕ
 9سورة ٌوسف :  ٖ
 ٖٔ: سورة ٌوسف ٗ
 ٔٔسورة ٌوسف :  ٘
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َوقَاَل ِللَِّذي } ة فمد ورد مرة واحدة فمط فً لوله تعالىأما التوكٌد بـ ) أن ( المفتوح

{.َظنَّ أَنَّهُ نَاجٍ ِمْنُهَما اْذُكْرنًِ ِعْنَد َربِّكَ 
ٔ

) أي لال ٌوسف للذي اعتمد نجاته وهو  

كرنً عند سٌدن وأخبره عن أمري لعله ٌخلصنً ذالسالً )اْذُكْرنًِ ِعْنَد َربَِّن( أي ا

مما ظلمت به(. 
ٕ

 

لدكتور فاضل السامرائً أنه كما ٌؤكد المرآن التعبٌر لد ٌخففه إذا التضى ولد ذكر ا

( المخففة ونون التوكٌد الخفٌفة للداللة على  الممام ذلن ، وذلن كان ٌأتً بـ ) إنه 

تخفٌف توكٌد حسبما ٌمتضٌه السٌاق وممتضى الحال فمن ذلن ما جاء فً لوله تعالى 

ِ َلقَْد آثََركَ  } ٌْنَا َوإِْن ُكنَّا لََخاِطئٌِنَ  قَالُوا تَاّلِلَّ ُ َعلَ {.ّللاَّ
ٖ

 

{.قَالُوا ٌَا أََبانَا اْستَْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا ُكنَّا َخاِطئٌِنَ }
ٗ
  

وهذا الكالم لاله أخوة ٌوسف والكالم موجه فً اآلٌة اْلولى إلى أخٌهم ٌوسف وفً 

 الثانٌة إلى أبٌهم .

ٌهم)َوإِْن ُكنها لََخاِطئٌَِن( بـ)إن( المخففة ولالوا وأنت ترى أن إخوة ٌوسف لالوا ْلخ

ٌنبغً أن ٌكون  ْلبٌهم )إِنها ُكنها َخاِطِئٌَن( بالمشددة . ولد ٌتبادر إلى الذهن أنه كان

-(علٌة السالمأعنً ٌوسف)-فإنهم مع من أساؤا إلٌه إساءة مباشرة التعبٌر بالعكس ،

اللة على زٌادة التوكٌد بخالف التعبٌر مع المشددة للد (إنه )كان علٌهم أن ٌأتوا ب

أبٌهم . غٌر أنن إذا أنعمت النظر وجدت الطرٌمة التً استعملها المرآن هً المثلى . 

فإن إخوة ٌوسف لما رأوا أباهم وما حل به من جراء فعلتهم من الوهن واللوعة 

العتراف وحرلة الفؤاد وذهاب عٌنٌه من الحزن ، دعاهم ذلن إلى توكٌد االعتذار وا

ه مكانة عالٌة ومكن له فً وأبالخطٌئة ، بخالف حالة أخٌهم فإن هللا أكرمه بعدهم وب

جرت على أبٌهم  اْلرض ، وكان فعلتهم تلن عادت علٌه بالخٌر والرفعة ، بعكس ما

، فهنان فرق بٌن الحالتٌن فكان الشعور بالخطٌئة مع والدهم أكبر، فمالوا ما لالوا.
٘
  

 نونا التوكٌد :ثانٌا 

ً التوكٌد من حروف المعانً التً تختص بالفعل ، وهما ساكنة نالنحاة أن نو ذكر

ثمٌلة و
ٙ

وهما أصالن عند البصرٌٌن ، والثمٌلة أصل عند الكوفٌٌن ، ومعناهما  

                                                           
 ٕٗسورة ٌوسف : ٔ
الطبعة التاسعة  -الماهرة–صفوة التفاسٌر الشٌخ دمحم علً الصابونً دار الصابونً للطباعة والنشر والتوزٌع  ٕ

:ٕ/ٕ٘ 
 9ٔسورة ٌوسف : ٖ
 92سورة ٌوسف : ٗ
 ٓٙٔ-9٘ٔالخامسة :الطبعة  –االردن  -عمان–التعبٌر المرآنً الدكتور فاضل صالح السامرائً دار عمار  ٘
 ٖٖٗلنحو التطبٌمًوا ٓ٘/ٕ ببٌلال ًمغن نظر:ٌ ٙ
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التوكٌد ، والتوكٌد بالثمٌلة أشد و أبلغ من التوكٌد بالخفٌفة ، ْلن تكرٌر النون بمنزلة 

لوة المعنى. تكرٌر التوكٌد ، وزٌادة تدل على
ٔ

ولنونً التوكٌد أثرهما فً الفعل  

الذي ٌتصالن به ، لال ابن ٌعٌش : ) اعلم أن هاتٌن النونٌن الشدٌدة والخفٌفة من 

حروف المعانً ، والمراد بهما التوكٌد ، وال تدخالن إال على اْلفعال المستمبلة 

معناها ، فتأثٌر خاصة ، وتؤثران فٌهما تأثٌرٌن : تأثٌرا فً لفظها ، وتأثٌرا فً 

اللفظ إخراج اللفظ إلى البناء بعد أن كان معربا ، وتأثٌر المعنى إخالص الفعل 

( ...مبال ، لالست
ٕ
. 

َن ﴿َولَئِن لَّْم ٌَْفَعْل َما آُمُرهُ لٌَُْسَجنَنَّ َولٌََُكون  ا فً لوله تعالى : تولد اجتمع ا ّمِ

اِغِرٌَن﴾  ،الصَّ
ٖ

ًٌدا ووعًٌدا، وجاء حافالً بالمؤكدات تهد امرأة العزٌز لمد حمل كالم 

التً تصور عزمها على إنفاذ تهدٌدها فأكدت بـ)لئن( الدالة على لسم محذوف لبلها، 

وبـالالم ونون التوكٌد الثمٌلة فً )لٌسجنّن( لتحممه، والالم ونون التوكٌد الخفٌفة فً 

وازمه، )لٌكونن( ْلنه غٌر متحمك، ولٌل: ْلن ذلن الكون من توابع السجن ول

فاكتفت امرأة العزٌز فً تأكٌده بالنون الخفٌفة بعد أن أكدت اْلول بالثمٌلة، واْلمر 

فٌما نرى ٌحتمل وجًها آخر وهللا أعلم: لمد أكدت امرأة العزٌز بنون التوكٌد الثمٌلة ما 

هً لادرة على فعله، أي سجن "ٌوسف"، أّما الذل والصهغار فأمران معنوٌان ال 

 سبحانه وتعالى. واإلذالل أمر ال ٌخرج عن كونه مجرد احتمال، ٌملكهما إال هللا

فكٌف لها أن تؤكد ما ال لدرة لها علٌه، وال بٌدها حدوثه... !؟ توعدت امرأة العزٌز 

﴾ ولد كان لها ما أرادت ﴿ ن بَْعِد َما "ٌوسف"  بالسجن، بمولها: ﴿لٌسجننه ثُمَّ بََدا لَُهم ّمِ

﴾نُنَّهُ َحتَّى ِحٌنٍ َرأَُواْ اآلٌَاِت َلٌَْسجُ 
ٗ

وانظر إلى البٌان اإللهً فً تكرار لفظة  

﴾ مؤكدة بالمؤكدٌن نفسٌهما فً الحالتٌن، إشارة إلى أن امرأة العزٌز نفذت  ﴿لٌَُْسَجنَنه

تهدٌدها كما أرادت تماًما. أما اإلذالل فلٌست تمتلن وسائله أو أدواته، ْلنه خارج 

ن سٌدنا "ٌوسف" فً سجنه داعًٌا إلى هللا، مبلغًا عن إرادتها فلم ٌكن لها ذلن، إذ كا

 رسالته.

 

 

 

                                                           
 2ٖ/9شرح المفصل : ٔ

 
 9ٔ٘-8ٔ٘/ ٖكتاب سٌبوٌه ٕ
 ٕٖسورة ٌوسف : ٖ
 ٖ٘سورة ٌوسف : ٗ



ٕٓ 
 

 التوكٌد بـ ) الالم ( : لثاثا

 . الم االبتداء ٔ      

بعدها .ل على المبتدأ والخبر مؤكدة وماتعة ما لبلها من تخطٌها إلى ما دخت 
ٔ

 

جًء بالالم تحمٌماً  هز وجوده أو فعل ٌكثر ولوععن أمر ٌدتها أنه إذا عبر عئ) وفا

(لذلن 
ٕ

، و ) هً أٌضاً لتوكٌد الجملة االسمٌة ( 
ٖ

كرة ن، و ) أنها تسوع االبتداء بال

بعدها (
ٗ

كوفٌون ، بل ٌنكرونه ، الن ما . ) وهً مصطلح بصري ، ال ٌعرفه ال

.ٌه البصرٌون الم ابتداء ، ٌسمٌه الكوفٌون الم لسم ... ( مٌس
٘

 

إِْذ قَالُوا لٌَُوُسُف  ولد وردت فً سورة ٌوسف خمس عشرة مرة منها لوله تعالى ﴿

﴾. َوأَُخوهُ أََحبُّ إِلَى أَبٌِنَا ِمنَّا
ٙ
) ) ٌوسف ( رفع باالبتداء ، والالم للتأكٌد ، وهً التً  

ٌتلمى بها المسم ، أي وهللا لٌوسف ( ( 
2

 . 

بٌنهم وإنما  رددومت نكرٌوسف مؤكداً ال ٌدل على وجود مإن مجًء كالم إخوة 

ٌد الوصول إلى لرار جريء ، وهو التخلص من أخٌهم أرادوا من خالل هذا التأك

 ( . علٌه السالمٌوسف ) 

                                                           
هـ ( تحمٌك الدكتور مازن  2ٖٖ) كتاب ( الالمات ، أبو الماسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجً ) ت  ٔ

، وٌنظر : جواهر البالغة فً المعانً والبٌان  9ٙم :   9ٙ9ٔ-هـ  89ٖٔبدمشك المبارن ، المطبعة الهاشمٌة 
 ٓٙ والبدٌع ، السٌد أحمد الهاشمً ، الطبعة الثانٌة عشرة السكنٌة التجارٌة الكبرى بمصر : 

المثل السائر فً أدب الكاتب والشاعر ، أبو الفتح ضٌاء الدٌن نصر هللا بن دمحم بن دمحم بن عبد الكرٌم  ٕ

هـ( ، تحمٌك دمحم محًٌ الدٌن عبد الحمٌد ، شركة مكتبة ومطبعة  2ٖٙالمعروف بابن اْلثٌر ، الموصلً ) ت 
، وٌنظر : الكشاف عن حمائك التنزٌل وعٌون  ٕ/  ٘٘م :   9ٖ9ٔ-هـ 8ٖ٘ٔ مصطفى البابً الحلبً وأوالده
( انتشارات  8ٖ٘-2ٙٗالخوارزمً )  الماسم جار هللا محمود بن عمر الزمخشري اْللاوٌل فً وجوه التأوٌل أبو

 ٕ/ٔٓٔتهران :  -
 8ٖ٘، وٌنظر : المفصل فً علم العربٌة ، أبو الماسم محمود بن عمر الزمخشري ) ت  ٙ٘( مفتاح العلوم :  ٖ

 بنانل - روتبٌدمحم بدر الدٌن ابً فراس النعالً الحلبً ، دار الجٌل للنشر والتوزٌع والطباعة ،  تحمٌكهـ ( ، 
 9٘، علم المعانً :  8ٕٖالثانٌة :  ،الطبعة

هـ (  2ٙ9و بهاء الدٌن عبد هللا بن عمٌل العمٌلً الهمدانً المصري ) ت  شرح ابن عمٌل على الفٌة ابن مالن  ٗ

 ٕٕ٘/ٔلبنان :  –بٌروت تعلٌك دمحم محًٌ الدٌن عبد الحمٌد ، دار إحٌاء التراث العربً 
النحو ، الدكتور مهدي المخزومً ، شركة ومكتبة ومطبعة مصطفً مدرسة الكوفة ومنهجها فً دراسة اللغة و ٘

، وٌنظر : اإلنصاف فً مسائل  2ٖٓم :  9٘8ٔ -هـ 22ٖٔالبابً الحلبً وأوالده بمصر ، الطبعة الثانٌة ، 
هـ ( تحمٌك  22٘حوٌٌن : البصرٌٌن والكوفٌٌن ، كمال الدٌن أبو البركات اْلنباري النحوي ) ت نالخالف بٌن ال

  (8٘، المسألة رلم) ٔ/99ٖدار الفكر :  - محًٌ الدٌن عبد الحمٌد دمحم
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الالم المزحلمة  إن الم االبتداء تدخل على المبتدأ للتأكٌد فان دخلت على الخبر فهً 

كما ٌسمٌها بعضهم 
ٔ

( زحلموها فً باب )إنوفائدتها توكٌد مضمون الجملة ، ولهذا  

م بمؤكدٌنعن صدر الجملة كراهٌة ابتداء الكال
ٕ
. 

ولد دخلت هذه الالم على خبر ) إن ( فً سورة ٌوسف فً مواضع كثٌرة منها لوله  

﴾قَالُوا ٌَا أَبَانَا َما لََك اَل تَؤَْمنَّا َعلَى ٌُوُسَف َوإِنَّا َلهُ لَنَاِصُحون ﴿تعالى 
ٖ

. وفً لول 

 والالم فً لناصحون ( . -ان ) إن إخوة ٌوسف هذا مؤكد

 ﴾ْرِسْلهُ َمَعنَا َغد ا ٌَْرتَْع َوٌَْلَعْب َوإِنَّا لَهُ لََحافُِظونأَ ﴿ ولوله تعالى 
ٗ

. وهنا جاء ) إخوة 

 والالم فً لحافظون ( .  -ٌوسف ( كذلن بمؤكدٌن ) لن 

) وجملة ) وإنا له لحافظون ( فً موضع الحال مثل ) فإنا له لناصحون ( والتأكٌد )

فً أنهم ٌحفظونه وٌنصحونه كما نزلوه فٌهما للتحمٌك تنزٌالً ْلبٌهم منزلة الشان 

منزله من ال ٌأمنهم علٌه من حٌث إنه كان ال ٌأذن له بالخروج معهم للرعً ونحوه 

) )
٘

 . 

(  علٌه السالمشبهة من وجهة نظر سٌدنا ٌعموب ) إذا إخوة ٌوسف كانوا فً معرض

فاء نٌتهم ولد عرفوا ذلن وأٌمنوه فاحتاجوا إلى توكٌد خطابهم ، رغبة فً إلناعه بص

(  َما لََن اَل تَأَْمنها َعلَى ٌُوُسفَ وصدق ادعائهم ، ولٌس أدل على ذلن من لولهم )
ٙ

 ،

 ففٌه إلرار منهم بعدم ثمة أبٌهم بهم . 

( لَاَل إِنًِّ لٌََْحُزنُنًِ أَْن تَْذَهبُوا بِهِ  )ولد رد سٌدنا ٌعموب على بنٌه حٌن لال 
2

 .  

ه لفراله ثابت ، نلمطع إلحاحهم بتحمٌك أن حزتأكٌد تأكٌد الجملة بحرف ال ان))

تنزٌال لهم منزلة من ٌنكر ذلن ، إذ رأى إلحاحهم ، وٌسري التأكٌد إلى جملة 

ئْبُ ) ((َوأََخاُف أَْن ٌَأُْكلَهُ الذِّ
8

 . 
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( بهذا العذر ) خوفه على ٌوسف من الذئب (  علٌه السالمإن مجًء سٌدنا ٌعموب )

الن أرضهم وخصه الذئب بالذكر دون غٌره،   بهم ، ثمةلٌدفع عن بنٌه ظنهم عدم ال

علٌه ْلن سٌدنا ٌعموب )  . مذئبة . أي: كثٌرة الذئاب، ولهذا خصهه بالذكر  كانت

( كان على ثمة بأن ذلن لن ٌحدث ، فسٌدنا ٌوسف لد اجتباء هللا تعالى لحمل  السالم

علٌه ذنب ٌوسف ) رسالته ) حسب تفسٌر الرؤٌا ( ، ولن ٌحدث ذلن كله إن أكل ال

 .(  السالم

 الم جواب المسم -ٕ     

فً  واب المسموتسمى أٌضاً الم المسم وهً التً ٌعتمد علٌها المسم ، وتدخل على ج

 لماضً المتصرف المثبت الممترن بـ ) لد (ا
ٔ

 . 

 ولد ورد هذا النوع من التوكٌد فً سورة ٌوسف سبع مرات منها لوله تعالى

﴾ٌُوُسَف َوِإْخَوتِِه آٌَات  ِللسَّائِِلٌنَ ﴿ لَقَْد َكاَن فًِ  
ٕ

 . 

ُ َعلٌَْ ولوله تعالى ﴿  ِ لَقَْد آثََرَك ّللاَّ ﴾   نَاقَالُوا تَاّلِلَّ
ٖ

 . 

التوكٌد الثمٌلة ولد تدخل الالم الوالعة فً جواب المسم على المضارع المؤكد بنون 

الخفٌفة أو
ٗ

 ِحٌنٍ  َما َرأَُوا اآْلٌَاِت لٌََْسُجنُنَّهُ َحتَّىثُمَّ بََدا لَُهْم ِمْن بَْعِد ﴿ ،منها لوله تعالى

﴾.
٘
  

ٌِْه لَتُنَ ﴿ولوله تعالى  َنا ِإلَ ٌْ ﴾ا َوُهْم اَل ٌَْشعُُرونَ بِّئَنَُّهْم بِؤَْمِرِهْم َهذأَْوَح
ٙ

) جملة )، 

ٌْنَا( بٌان لجملة )لَتُنَبِّئَنَُّهْم بِؤَْمِرِهْم َهذا) ٌك ( وأكدت بالالم ونون التوكٌد لتحم أَْوَح

مضمونها سواء كان المراد منها اإلخبار عن المستمبل أو اْلمر فً الحال ( (
2

  .

( بأن نجاته من علٌه السالموهذه المؤكدات هً لزٌادة الطمأنٌنة فً نفس ٌوسف )

 محنته أمر كائن ال محالة ، وتوكٌد اْلمر أدعى إلى الثمة واالطمئنان .

 الالم الموطئة للمسم - ٖ 

ن بأن الجواب بعدها مبنً على لسم التً تدخل على أداة شرط لإلٌذام وهً الال 

 لبلها وتسمى أٌضاً ) الم التوطئة ( وٌسمٌها بعضهم ) الالم المؤذنة ( وٌسمٌها
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بعضهم اآلخر ) الم الشرٌط ( لدخولها على أداة شرط 
ٔ
ولد وردت هذه الالم فً  .

ئُْب َونَْحُن قَالُوا  سورة ٌوسف فً موضعٌن فمط هما لوله تعالى ﴿ لَئِْن أََكلَهُ الّذِ

﴾بَة  إِنَّا إِذ ا لََخاِسُرونَ ُعصْ 
ٕ
. 

أكله ( موطئة للمسم ، أرادوا تأكٌد الجواب بالالم ، وإن والم  ) لئن) الالم فً  

تمدٌر حصول الشرط ،  االبتداء وإذن الجوابٌة تحمٌما لحصول خبراتهم على

حفظهم إٌاه الن المرء ال ٌرضى أن  عن عدم تفرٌطهم فٌه وعن الكناٌة :والمراد

ٌوصف بالخسران(
ٖ

وهذه المؤكدات كلها جاءت فً معرض الرد على تخوف . 

أبوهم من أن ٌأكل الذئب ٌوسف ، فأفرطوا فً توكٌد نفً حدوث هذا اْلمر حتى 

 ٌطمئنوا أباهم فٌرسل أخاهم معهم . 

ٌَْفعَْل َما آُمُرهُ لٌَُْسجَ  ولوله تعالى ﴿ اِغِرٌنَ َوَلئِْن لَْم  ﴾ نَنَّ َوَلٌَُكون ا ِمَن الصَّ
ٗ

. 

( هً الموطئة التً مهدت )لئنفالالم اْلولى الداخلة على أداء الشرط فً لوله  

لٌسجلن ( ) ة على جواب المسم فً لوله تعالى وبٌنت أن الالم الثانٌة هً الالم الداخل

ٌصح أن تكون ، ) وال وان الجملة بعد هذه الالم الثانٌة هً جملة جواب المسم 

خلت علٌه جوابا للمسم ْلن المسم ال ٌكون جوابه جملة شرٌطٌة وال داْلولى وما 

جملة لسمٌة (
٘

 . 

 الم الجحود - ٗ    

) لم ٌكن ( نالصتٌن  بولة ب : ) ما كان ( أووهً الداخلة فً اللفظ على الفعل مس 

، وٌسمٌها أكثرهم الم  فًتٌن لما أسند إلٌه الفعل الممرون بالالم وهً لتوكٌد الندمستن

د أي النفً لال النحاسحالجمود لمالزمتها الج
ٙ

) ) والصواب تسمٌتها الم النفً ، :  

الن الجحد فً اللغة إنكار ما نعرفه ال مطلك اإلنكار ( (
2
. 
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َما َكاَن ِلٌَؤُْخَذ أََخاهُ ﴿ت فً سورة ٌوسف مرة واحدة فمط وهً لوله تعالى دولد ور 

ُ   نَْرفَُع َدَرَجاٍت َمْن نََشاُءۗ  َوفَْوَق ُكّلِ ِذي ِعْلمٍ  فًِ ِدٌِن اْلَمِلكِ  ﴾َعِلٌم   إِالَّ أَْن ٌََشاَء ّللاَّ
ٔ

 .

ن جزاء السارق عنده أن ، ْل مصر ملن ٌن) أي ما كان لٌوسف أن ٌأخذ أخاه فً د

ُ م ضعف ما سرق )رٌضرب وٌغ ولد ( أي إال بمشٌئته تعالى وإذنه ، إِالَّ أَْن ٌََشاَء ّللاَّ

بتعلٌم هللا وإلهامه له (دلت اآلٌة على أن تلن الحٌلة كانت 
ٕ
. 

 التوكٌد ب ) قد و لقد ( :رابعا 

 قد -ٔ

تصاحب الفعل الماضً لتفٌد تحمٌك الفعل  
ٖ

 ،، وتحمٌك الشًء ٌعنً تأكٌد حدوثه

ً ) حرف معناه التمرٌب وذلن انن تمول لام زٌد فتخبر بمٌامه فً ما  وهً أٌضا

مان الذي لن الزمان لد ٌكون بعٌداً ولد ٌكون لرٌباً من الزالزمن إال أن ذ مضى من

) لد ( فمد لربته مما أنت فٌه ولذلن لال المؤذن لد لامت  أنت فٌه فإذا لربته ب

الصالة أي لد حان ولتها فً هذا الزمان ... (
ٗ
. 

 ظرون شٌئا . فمن ثم أشبهت لدا ٌفعل و لد فعل ، إنما هما لموم ٌنتلال سٌبوٌه ) لمه  

ال ها ال ٌفصل بٌنها وبٌن الفعل (نفً ا مه
٘
. 

ُسُف ۖ َك أَلَْنَت ٌُوقَالُوا أَإِنّ  ﴿ولد ورد فً سورة ٌوسف ثمانً مرات منها لوله تعالى 

َناقَاَل أَنَا ٌُوُسُف َوهَ  ٌْ ُ َعلَ  ﴾ َذا أَِخً ۖ قَْد َمنَّ ّللاَّ
ٙ
. 

ٌَايَ قَاَل ٌَا أََبِت هَ  ﴿ولوله تعالى   ِمْن قَْبُل قَْد َجعَلََها َربًِّ َحقًّا ۖ َوقَْد أَْحَسَن  َذا تَؤِْوٌُل ُرْإ

﴾ بًِ
2

 . 
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( بخطابه هذا إلى أبٌه ال من لص علٌه رؤٌاه وهو  علٌه السالمولد توجه ٌوسف )

 صغٌر فأولها له 

  لقد -ٕ

( على جهة المسم والتوكٌد (لمد)ٌرى الزجاج أن ) دخول الالم فً  
ٔ

م ) فمنه، 

 ً ً محذوفا ( ( جوابه )لمد ٌمدرون لسما
ٕ

. ولال المبرد ) وإن وصلت الالم ب ) لد ( 

فجٌد بالغ ، تمول : وهللا لمد رأٌت زٌداً ... (
ٖ

 . 

ْت بِهِ ) ولد وردت ) لمد ( فً سورة ٌوسف ست مرات منها لوله تعالى  ( َولَقَْد َهمَّ
ٗ

 ،

وكٌد المؤٌد محذوف لبلها ، وهذا الت على لسم هذه الجملة مؤكدة بـ ) لمد ( التً تدل 

بالمسم دلٌل على أن اْلمر لد حدث دون شن ، وأن امرأة العزٌز لد همت بٌوسف 

 ( حمٌمة .علٌه السالم)

َنا َوِإْن ُكنَّا لََخاِطئٌِنَ ﴿ ولوله تعالى   ٌْ ُ َعلَ ِ لَقَْد آثََرَك ّللاَّ ﴾ قَالُوا تَاّلِلَّ
٘

 . 

ً من الح ال جًء بالالم ولد المسم إذا أجٌب بماضً متصرف مثبت فإن كان لرٌبا

 وإن كان بعٌداً جًء بالالم وحدهاجمٌعاً كما فً اآلٌة السابمة 
ٙ

اآلٌة السابمة وفً . 

نجد إلراراً من أخوة ٌوسف بأن هللا فضل أخاهم علٌهم ، واعترافا منهم بما الترفوه 

( و ) لمد ( وهذا من  هللوجاء اإللرار مؤكدا بالمسم ) تا من إساءة فً حك أخٌهم ،

 .ب المبالغة فً توكٌد اْلمر وتثبٌته با

 

 التوكٌد باألحرف الزائدة  :خامسا

 أحرف الزٌادة فً العربٌة لها دور فً إثبات الكالم وتأكٌده .

نا ومن هوإن فمد هذا الحرف تأثر المعنى بفمد معنى التوكٌد منه فصار ألل درجة ،

ً أو شٌئا مه أن نتخلص منه مالً ٌمكننا نفهم أن حرف الزٌادة لٌس عبئا إضافٌا

، بل ال ٌمكن التخلص منه إال أن نحتمل عوالب طرحه والتخلً عنه وهً بسهولة

                                                           
 . ٔ/ٗٙٔم :  8ٓٗٔ عالم الكتب  ،عبد الجلٌل عبده شلبًتحمٌك الدكتور  معانً المرآن وإعرابه للزجاج ، ٔ
هـ ( تحمٌك طه محسن ، ساعدت  2ٗ9الجنى الدانً فً حروف المعانً ، حسن بن لاسم المرادي ) ت  ٕ

 ٕ٘ٔم :  92ٙٔ -هـ  9ٖٙٔجامعة بغداد على نشره 
 ٕ/ٖٖ٘الممتضب :  ٖ
 ٕٗسورة ٌوسف : ٗ
 9ٔسورة ٌوسف : ٘
 9ٔٔ/ٔمغنً اللبٌب : ٌنظر : ٙ
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فمدان درجة من درجات اْلمر الذي نتحدث عنه أي التأثٌر فً المعنى الذي نرٌد ، 

 أحرف الزٌادة متعددة ولد وردت بعض هذه الحروف فً سورة ٌوسف وكما ٌأتً :

 . البـاءٔ 

الممصود بزٌادتها التوكٌد 
ٔ

، وهً من أكثر الحروف زٌادة وتكون زٌادتها فً 

اإلثبات أو النفً ، وجاءت فً المرآن الكرٌم وٌراد بها التوكٌد ، منها لوله تعالى 

﴾َوَما نَْحُن بِتَؤِْوٌِل اأْلَْحاَلِم بِعَاِلِمٌنَ ﴿
ٕ

 . 

اق النفً لتوكٌد النفً ولد وردت الباء زائدة فً خبر ) ما ( و ) زٌادتها فً سٌ

 وتموٌته (
ٖ

 . 

 

 أن -ٕ

ا أَْن َجاَء اْلبَِشٌرُ  ﴿) أن ( زائدة فً سورة ٌوسف فً لوله تعالى وردت  ﴾فََلمَّ
ٗ

 ،

كثٌر  ا ( التولٌتٌةلمه دة للتأكٌد وولوع ) أن ( بعد ) جاءت ) أن ( فً هذه اآلٌة مزٌ

فً الكالم 
٘
. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2ٕباب فً النحو: ل،ال ٕٓ/ٕوامع: همع اله ٔ
 ٗٗسورة ٌوسف :  ٕ
،  ٕٔٗ، فً النحو العربً نمد وتوجٌه :  ٕ/ٓ٘ٗ، النحو الوافً :  ٖٖٔ، المفصل :  9ٖاللمع فً العربٌة :  ٖ

 . ٗٙعلم المعانً : 
 9ٙسورة ٌوسف : ٗ
 ٕٙ.ٖ٘/ ٌٖٔنظر: التحرٌر والتنوٌر:  ٘
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 التوكٌد بؤسالٌب أخرى

 التوكٌد بؤسلوب القصر :ول األ

و اصطالحاً : تخصٌص شًء ، وه هُ سحب) المصر لغة : الحبس من لصر الشًء  

بشًء بوسٌلة معٌنة (
ٔ

، ) والمصر طرٌمة من طرائك التوكٌد ، ٌهدف به المتكلم  

إلى تثبٌت غرضه فً ذهن السامع ، وإزالة ما فً نفسه من شن فٌه والتوكٌد 

 بالمصر ألوى طرائك التوكٌد ، وأدلها على تثبٌت ما ٌراد تثبٌته أو تمرٌره (
ٕ

 . 

والمصر لٌس إال تأكٌداً على تأكٌد ( ولال المزوٌنً ) 
ٖ
)والمصر صورة توكٌدٌة  .

تعتمد فً أداء وظٌفتها على اْلداة ( 
ٗ
. 

ولد ورد أسلوب المصر فً سورة ٌوسف فجاء بطرٌمتٌن هما : النفً واالستثناء 

 والمصر بـ ) إنما ( وكما ٌأتً : 

  القصر بالنفً و إالَّ  -1

: ما وإن وال وهل ولة بأداة من أدوات النفً( مسب هو كل ما كان مؤكداً ب ) إاله 

وجاءت بعض آٌات سورة ٌوسف مؤكدة بهذا الشكل ، .المستعملة فً النفً ولم ولن 

 وكما ٌأتً :

 أ . ما و إال 

ٌمول الدكتور عبد الفتاح الشٌن  استخدام المرآن ) ما ، إال ( فً المصر ، وهً )) 

وضوح معنى المصر ، لذا تستخدم فً اْلمور التً ، ألوى أدواته ، لما فٌها من 

مجال للشن واإلنكار ( (
٘
 . 

                                                           
هـ ( ، تحمٌك دمحم  2ٖ9تلخٌص فً علوم البالغة ، جالل الدٌن دمحم بن عبد الرحمن المزوٌنً ) ت شرح ال ٔ

، وٌنظر : أساس البالغة ، اإلمام العالمة  2ٖم :  98ٕٔبٌروت ، الطبعة الثانٌة  -هاشم دوٌدري ، دار الجٌل 
م :  929ٔ-هـ  99ٖٔ، بٌروت هـ ( ، دار صادر  8ٖ٘جار هللا أبً الماسم محمود بن عمر الزمخشري ) ت 

، البالغة العربٌة ) المعانً والبٌان والبدٌع ( ، الدكتور أحمد مطلوب ، حموق الطبع والنشر محفوظة لدى  9ٓ٘
، علم  29ٔجواهر البالغة :  9ٗم ،  98ٓٔ -هـ  ٓٓٗٔوزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ، الطبعة اْلولى 

 . 9٘ٔالمعانً : 
عربً لواعد وتطبٌك على المنهج العلمً الحدٌث ، الدكتور مهدي المخزومً ، مطبعة مصطفى فً النحو ال ٕ

 8ٗٔ، وٌنظر : جواهر البالغة :  ٕٓٔم :  9ٙٙٔ-هـ  8ٖٙٔالبابً الحلبً وأوالده بمصر ، الطبعة اْلولى 
ٌن أبو دمحم عبد الرحمن اإلٌضاح فً علوم البالغة ، جالل الدٌن أبو عبد هللا دمحم ابن لاضً المضاة سعد الد ٖ

م :  9ٙٗٔ -هـ  8ٖٗٔعة دمحم علً صبٌح وأوالده بمٌدان اْلزهر بم ( ، مط 8ٖٖٔ -هـ  2ٖ9) ت  مزوٌنًال
 ٕٙٔ، وٌنظر : مفتاح العلوم :  2ٖ

 8ٖٕفً النحو العربً نمد وتوجٌه : ٗ
م :  928ٔالطبعة الثالثة ،  المعارف ، ارالدكتور عبد الفتاح الشٌن ، د -المعانً فً ضوء أسالٌب المرآن  ٘

ٕ8ٕ 
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َما  ﴿ولد ورد هذا النوع من التوكٌد فً سورة ٌوسف خمس مرات منها لوله تعالى  

ٌْتُُموَها أَْنتُْم َوآبَاُإُكمْ  ﴾ تَْعبُُدوَن ِمْن ُدونِِه إِالَّ أَْسَماء  َسمَّ
ٔ

. ) أي ما تعبدون ٌا معشر 

فارغة سمٌتموها آلهة وهً ال تملن المدرة والسلطان  ءوم من دون هللا إال أسماالم

ْلنها جمادات (
ٕ
. 

﴾ َوَما َشِهْدَنا إِالَّ بَِما َعِلْمنَا﴿ولوله تعالى 
ٖ

، أي ولسنا نشهد إال بما تٌمنا وعلمنا فمد 

رأٌنا الصاع فً رحله
ٗ

 . 

 ب . ال و إاله 

وسف فً موضعٌن فمط وهما لوله تعالى ورد هذا النوع من المصر فً سورة ٌ 

ٌُن اْلقٌَُِّم َولَكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل ٌَْعلَُمونَ ﴿  ﴾أََمَر أاَلَّ تَْعبُُدوا إِالَّ إٌَِّاهُ   َذلَك الّدِ
٘
. 

أي أمر هللا سبحانه وتعالى بإفراد العبادة له ، ْلنه ال ٌستحمها إال من له العظمة  

  هو الدٌن الموٌم الذي ال اعوجاج فٌهوالجالل وإخالص العبادة هلل
ٙ

 . 

ِ إِالَّ اْلقَْوُم اْلَكافُِرونَ  ﴿ولوله تعالى  ٌْؤَُس ِمْن َرْوحِ ّللاَّ ﴾إِنَّهُ اَل ٌَ
2

ط من من، أي فانه ال ٌ  

رحمة هللا تعالى إال الجاحدون المنكرون لمدرته جل وعال
8
 . 

 

  ج . إن النافٌة وإاله 

الخبر  ، أي ترفع المبتدأ وتنصب عمل عمل لٌسف التً ت) إن ( النافٌة من الحرو 

ُسمَع  إفادة النفً مثل ) ما ( ، ولد وانما تعمل هذا العمل لحملها على لٌس فً 

، وهً ما فوق  باهل العالٌة اعمالها هذا العمل على لسان لوم من العرب ٌسّمونَ 

بمعنى ما اإلسراف  ، فتمول على لغتهم ) إن اإلسراف نافعاً (تهامة جد إلى أرض ن

 ... ً نافعا
9

، منع إعمالها الفراء وأكثر البصرٌٌن ، والمغاربة وغزي إلى سٌبوٌه ، 

                                                           
 ٓٗسورة ٌوسف : ٔ
 ٕ٘/ٕصفوة التفاسٌر : ٕ
 8ٔسورة ٌوسف : ٖ
 ٗٙ/ٕصفوة التفاسٌر : ٗ
 ٓٗسورة ٌوسف : ٘
 ٕ٘/ٌٕنظر : صفوة التفاسٌر : ٙ
 82سورة ٌوسف : 2
 ٘ٙ/ٌٕنظر: صفوة التفاسٌر :  8
هـ ( ، تحمٌك وشرح الدكتور  9ًٔٔ ) ت ٌنظر : همع الهوامع فً شرح جمع الجوامع ، جالل الدٌن السٌوط 9

 م : 92٘ٔ -هـ  9ٌٖ٘ٔت على نشره عبد العال سالم مكرم ، دار البحوث العلمٌة ، ساعدت جامعة الكو
، والكامل فً الدراسات النحوٌة ونشأتها ، الدكتور دمحم محمود هالل ،  9ٓٔ، المشكاة الفتحٌة :  ٕ/ٙٔٔ

 2ٕٙبنغازي : –ر ٌونس منشورات جامعة لا
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راج والفارسً وابن جنً ، سوأجاز إعمالها الكسائً ، وأكثر الكوفٌٌن ، وابن ال

اوابن مالن وصححه أبو حٌان ، لمشاركتها )  ( فً النفً وكونها لنفً الحال ،  لمه

وللسماع 
ٔ
 . 

النوع من المصر فً سورة ٌوسف خمس مرات فمط ، منها لوله  د ورد هذاول 

ا إِْن َهَذا إِالَّ َملَك  َكِرٌم   ﴿تعالى  ِ َما هَذا بََشر  ﴾ َوقُْلَن َحاَش ّلِِلَّ
ٕ
. 

ما هو إال ملن من المالئكة ، فإن هذا الجمال الفائك ، والحسن  اي لٌس هذا من بشر

البشر الرائع مما ال ٌكاد ٌوجد فً 
ٖ
. 

﴾ ِن اْلُحْكُم إِالَّ ّلِِلَِّ إ ﴿ولوله تعالى  
ٗ

 . 

أي ما الحكم فً أمر العبادة والدٌن إال هللا رب العالمٌن ) أمر اال تعبدوا إال إٌاه ( 

أي أمر سبحانه بإفراد العبادة له ، ْلنه ال ٌستحمها إال من له العظمة والجالل
٘

 .

نواع من المصر بالنفً واالستثناء ، حٌث ونجد فً هذه اآلٌة الكرٌمة ورود ثالثة أ

وردت ) إال ( ثالث مرات فً كل مرة مسبولة بأداة من أدوات النفً وردت ) إال ( 

مسبولة بأداة النفً ) ما ( مرة ، و ) إن ( النافٌة مرة ثانٌة ، وأداة النفً ) ال ( مرة 

انه وتعالى ونبذ ثالثة ، وفً ذلن داللة واضحة على تأكٌد إخالص العبادة هللا سبح

جمٌع أنواع اإلشران والعبودٌة لغٌر هللا تعالى ، فاهلل سبحانه وتعالى احد صمد ال 

 .  شرٌن له ، وٌجب إفراد العبادة هللا سبحانه وتعالى

ٌِْه ِمْن أَْجٍر   إِْن ُهَو إِالَّ ِذْكر  ِلْلعَالَِمٌنَ  ﴿ولوله تعالى  ﴾ َوَما تَْسؤَلُُهْم َعلَ
ٙ

 . 

لمرآن إال عظة وتذكٌر للعالمٌن ، وأنت ال تطلب فً تالوته علٌهم ماالً ، أي ما هذا ا

فلو كانوا عمالء لمبلوا ولم ٌتمردوا ( 
2
. 

 القصر بـ ) إنما ( -2

 وهً ) إن ( المتصلة عند النحاة ب ) ما ( الزائدة التً ٌسمونها الكافة فصارتا

كحرف واحد 
8

. 

                                                           
  ٕ/ ٙٔٔ. المصدر نفسه : ٔ
 ٖٔسورة ٌوسف : ٕ
 9ٗ/ٌٕنظر :صفوة التفاسٌر :  ٖ
 ٓٗسورة ٌوسف : ٗ
 ٕ٘/ٕصفوة التفاسٌر : ٘
 ٗٓٔسورة ٌوسف :  ٙ
 9ٙ/ٕصفوة التفاسٌر :  2
 . ٕ/ٕٔٓ، الطراز :  ٕ/ٖٕٙ، والممتضب :  ٕ/8ٌٔٗنظر : الكتاب :  8
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تمعان فً كونهما أداتً التوكٌد بالمصر فً وإذا كانت ) إنما ( و ) ما ( و ) إال ( تج 

ً ال ٌصح معه غٌرها ،  اللغة العربٌة ، فإنهما تفترلان فً أن لكل منهما موضعا

) لو كانا سواء لكان ٌنبغً أن )والجرجانً لد ألتفت إلى الفرق بٌنهما حٌن لال 

ما ( ال ٌكون فً ) إنما ( من النفً مثلما ٌكون فً ) ما و إال ( ، وكما وجدت ) إل

تصلح فٌما ذكرنا تجد ) ما وإال ( ال تصلح فً ضرب من الكالم لد صلحت فٌه ) 

إنما ( وذلن فً مثل لولن : إنما هو درهم ال دٌنار : لو للت ما هو إال درهم ال 

دٌنار : لم ٌكن شٌئا وإذ لد بان بهذه الجملة أنهم لد جعلوا ) إلما ( فً معنى ) ما 

نى فٌهما واحد على اإلطالق وأن ٌسمطوا الفرق (( وإال ( لم ٌعنوا أن المع
ٔ
. 

قَاَل ﴿ولد ورد المصر باْلداة ) إنما ( مرة واحدة فً سورة ٌوسف وهً لوله تعالى  

ِ َما اَل تَْعلَُمونَ  ِ َوأَْعلَُم ِمَن ّللاَّ ﴾إِنََّما أَْشُكو بَثًِّ َوُحْزنًِ إِلَى ّللاَّ
ٕ
. 

ً وحزنً إلٌكم وإنما أشكو م: لست أشكو غ ( لبنٌه علٌه السالمأي لال ٌعموب )  

ذلن إلى هللا فهو الذي تنفع الشكوى إلٌه وأعلم من رحمته وإحسانه ماال تعلمون أنتم 

فأرجو أن ٌرحمنً وٌلطف بً وٌأتٌنً بالفرج من حٌث ال أحتسب
ٖ

 . 

 التوكٌد بؤسلوب القسم  :الثانً

أن المسم توكٌد المسم وسٌلة من وسائل توكٌد الجملة ، لال سٌبوٌه ) اعلم  

لكالمن(
ٗ

. 

) والمسم هو ٌمٌن ٌمسم بها الحالف لٌؤكد بها شٌئا ٌخبر عنه من إٌجاب أو جحد ،  

هً الممسم علٌه والجملة المؤكدة  دةُ وهو جملة ٌؤكد بها جملة أخرى فالجملة المؤكَ 

به ...( م هو الممسمُ مسفً المسم واالسم الذي ٌدخل علٌه حرف ال
٘

  

ن المسم ضرب من الخبر ، ٌذكر لٌؤكد به خبر آخر (لال ابن جنً ) أ
ٙ
. 

والمرآن الكرٌم لد أشتمل على نصٌب وافر من المسم ، ْلنه نزل بلغة العرب ، 

ولموم جرت عاداتهم على توكٌد ما ٌمولون بالمسم ، ٌمول السٌوطً ) والمصد بالمسم 

                                                           
هـ ( ، الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر  2ٔٗر الجرجانً ) ت دالئل اْلعجاز فً علم المعانً ، عبد الماه ٔ

 ٕ٘م :  928ٔ -هـ  98ٖٔ، بٌروت لبنان 
 8ٙسورة ٌوسف : ٕ
  ٘ٙ -ٗٙ/ٌٕنظر: صفوة التفاسٌر : ٖ
ٗ
 ٗٓٔ/ ٖالكتاب : 
هـ ( ،  8٘ٗالمخصص ، أبو الحسن علً بن إسماعٌل الندوي اللغوي اْلندلسً المعروف بابن سٌدة ) ت   ٘

 . ٖٓ، وٌنظر : أسالٌب المسم فً اللغة العربٌة :  ٓٔٔلمكتب التجاري للطباعة والتوزٌع والنشر بٌروت : ا
هـ ( ، تحمٌك فائز فارس ، دار  9ٕٖاللمع فً العربٌة ، أبو الفتح عثمان بن علً الموصلً النحوي ) ت  ٙ

 8ٖٔ: م  988ٔ -هـ  9ٓٗٔاْلمل للنشر والتوزٌع ، اْلردن ، الطبعة اْلولى 
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لمسم إذا أرادت أن تحمٌك الخبر وتوكٌده ... والمرآن نزل بلغة العرب ومن عاداتها ا

تؤكد أمراً ( 
ٔ
. 

ولد ورد التوكٌد بالمسم فً سورة ٌوسف أربع مرات وفً كل مرة جاء الممسم به  

لفظ الجاللة ) هللا ( مسبوق بحرف المسم ) التاء ( ، ولد ذكر السٌوطً أن ) تاء ( 

وال المسم تختص بلفظ الجاللة ) هللا ( فال تدخل على اسم غٌر ) هللا ( ال ظاهراً 

 مضمراً لفرعٌتها ، وشئت فً الرحمن ورب الكعبة وربً وحٌاتن
ٕ

 . 

ولد ذكر ابن سٌدة فً المخصص أن ) التاء أضعف حروف المسم ْلنها بدل من 

الواو ، والواو بدل من الباء فبعدت فلم تدخل إال على اسم هللا عز وجل وفً التاء 

معنى التعجب ( 
ٖ
. 

ِ لَ  ﴿لال تعالى  ﴾َقْد َعِلْمتُْم َما ِجئْنَا ِلنُْفِسَد فًِ اأْلَْرِض َوَما ُكنَّا َساِرقٌَِن قَالُوا تَاّلِلَّ
ٗ
. 

هذا مؤكداً بالمسم ) تاهلل ( و ) لمد ( بعد أن ولد جاء لول إخوة ٌوسف)علٌه السالم( 

أتهموا بسرلة صواع الملن ، وكان ال بد من أن ٌكون لولهم هذا مؤكداً على الرغم 

نَُّكْم إِ ﴿ن هذه التهمة ، وذلن ْلن االتهام جاء مؤكداً بمؤكدٌن من ثمتهم ببراءتهم م

﴾ لََساِرقُونَ 
٘

 ، وال بد من الرد علٌه برد مشفوع بالتوكٌد .

ا أَْو تَُكوَن ِمَن اْلَهاِلِكٌنَ ﴿لال تعالى  ِ تَْفتَؤُ تَْذُكُر ٌُوُسَف َحتَّى تَُكوَن َحَرض  ﴾ قَالُوا تَاّلِلَّ
ٙ

 .

أفعل ذلن أي ما زلت ، وزعم الفراء أن ) ال (  تُ ئوفتٌ تُ أ) لال الكسائً : فت

مضمرة أي التفتا وأنشد ، لال النحاس ، والذي لال حسن صحٌح ، وزعم الخلٌل 

ً لكان  وسٌبوٌه أن ) ال ( تضمر فً المسم ، ْلنه لٌس فٌه إشكال ، ولو كان واجبا

داوم على ذلن ، ٌمال بالالم والنون ، وإنما لالوا له ذلن ْلنهم علموا بالٌمٌن أنه ٌ

فهما لغتان ، وال ٌستعمالن إال مع الجحد ( أمازال ٌفعل كذا ، وما فتًء وفت
2
. 

ولد جمعوا بٌن المسم والتعجب فً لولهم ) تاهلل ( فأكدوا أن تذكره ٌوسف سوف 

ٌؤدي به إلى الهالن ، وأرادوا بذلن أن ٌصرفوه عن فعله هذا ، وتعجبوا فً الولت 

 وسف بعد هذا الزمن الطوٌل على فمده وغٌابه عنه .نفسه من تذكره ٌ

                                                           
ك: دمحم أبو الفضل ٌحمتهـ( 9ٔٔ تاإلتمان فً علوم المرآن: عبد الرحمن بن أبً بكر، جالل الدٌن السٌوطً ) ٔ

 ٖٖٔ/ٕ: م 92ٗٔهـ/ 9ٖٗٔ:  الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب -إبراهٌم 
 .2ٌ٘نظر: الجنى الدانً:  ، 9ٖ/ ٕ: الهوامع مع هٌنظر:  ٕ
 ٔٔٔ/ٖٔالمخصص البن سٌدة :  ٖ
 2ٖة ٌوسف : سور ٗ
 2ٓسورة ٌوسف :  ٘
 8٘سورة ٌوسف :  ٙ
 : ٘/ ٖٙٔ-ٗٙٔ.تفسٌر المرطبً  2
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ٌْنَا َوإِْن ُكنَّا لََخاِطئٌِنَ  ﴿ولوله تعالى  ُ َعلَ ِ لَقَْد آثََرَك ّللاَّ ﴾ قَالُوا تَاّلِلَّ
ٔ
. 

( بعد ما عرفوا بان عزٌز مصر هو علٌه السالموهذا لول أخوة ٌوسف لٌوسف ) 

إلرار من إخوة ٌوسف بأن هللا أخوهم ٌوسف الذي أخطأوا بحمه ، وفً هذه اآلٌة 

الترفوه من إساءة فً حك  بماسبحانه وتعالى فضل أخاهم علٌهم ، واعتراف منهم 

أخٌهم ، وجاء اإللرار مؤكداً بالمسم المتضمن معنى التعجب ) تاهلل ( لما آلت إلٌه 

 أمور ٌوسف وأحواله ، وجاء مؤكداً بـ ) لمد ( وهذا من باب المبالغة فً توكٌد اْلمر

 وتثبٌته .

﴾ قَاَل أَبُوُهْم إِنًِّ أَلَِجُد ِرٌَح ٌُوُسَف لَْواَل أَْن تُفَنُِّدونِ  ﴿وبعد 
ٕ

، رد أخوة ٌوسف على 

ِ إِنََّك لَِفً َضاَلِلَك اْلقَِدٌمِ  ﴿أبٌهم ٌعموب  ﴾ قَالُوا تَاّلِلَّ
ٖ

 . 

وهذا تأكٌد وتعجب من أن سٌدنا ٌعموب لم ٌزل مصرا على زعمه بأن ابنه ٌوسف 

 ، ولم ٌهتد بعد إلى صواب الرأي ، وٌمنع بأنه لد ذهب دون عودة .حً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 9ٔسورة ٌوسف :  ٔ
 9ٗسورة ٌوسف :  ٕ
 9٘سورة ٌوسف :  ٖ
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 نتائج الدراسة :

اىتسام العمساء بيحه الدػرة مغ حيث التفديخ والتحميل وبيان البالغة البحث ثبت أ .ٔ

 فييا وبيان األساليب أيزا.

مثل الفرل االول  تشػعومب التػكيج في سػرة يػسف يالأن أسالبحث ثبت أ .ٕ

عادة المفظ نفدو والفرل الثاني التػكيج بالحخوف والثالث التػكيج إالتػكيج ب

 .ساليب اخخى أب

، بحدب ما ذكخه بعس الشحاة ال يفيجان تػكيجا (ديغ وسػفال)ن إالبحث ضيخ أ  .ٖ

التػكيج يكػن زائجا وال يؤثخ عمى السعشى عشج ححفو وىحا عكذ الديغ الن وذلظ 

 .وسػف

غمب أ رتكدت عميو ان اسمػب التػكيج في سػرة يػسف إمغ البحث تبيغ  .ٗ

بشاؤه أو  (عميو الدالم)ستعسمو يعقػب أالذخريات الػاردة في الدػرة فالتػكيج 

 .ويػسف وزليخا

النيع  خػة يػسفأدان وردت عمى ل ساليب التػكيج أ كثخأ إنّ البحث ضيخ أ .٘

 وال عشج غيخهع بييأعشج لمثقة  اىاًل انيع ليدػا عمع اليقيغ يعمسػن 

ساق الشفذ عأ لى إساليب التػكيج الػاردة في الدػرة تجخل أن إمغ البحث تبيغ  .ٙ
 .السخاِشبلى ما يخيجه إفتغيخ قشاعاتيا 

كٌد التوحٌد أسلوب التوكٌد بالمصر ورد فً سورة ٌوسف لتأن إالبحث ثبت أ .2

 .وثان والوحدانٌة هلل تبارن وتعالى و التحذٌر من الشرن وعبادة اْل
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 المصادر و المراجع :

هـ( 9ٔٔمرآن: عبد الرحمن بن أبً بكر، جالل الدٌن السٌوطً )ت اإلتمان فً علوم ال .ٔ

 .م 92ٗٔهـ/ 9ٖٗٔالهٌئة المصرٌة العامة للكتاب :  -تحمٌك: دمحم أبو الفضل إبراهٌم 

 -الناشر: دار غرٌب للطباعة والنشر  أثر النحاة فً البحث البالغً: عبد المادر حسٌن .ٕ

  . م998ٔالماهرة 

 . هـ( ٘ٔٗعلً بن دمحم النحوي الهروي ) ت  اْلزهٌة فً علم الحروف ، .ٖ

أساس البالغة ، اإلمام العالمة جار هللا أبً الماسم محمود بن عمر الزمخشري ) ت  .ٗ

 .م  929ٔ-هـ  99ٖٔهـ ( ، دار صادر ، بٌروت  8ٖ٘

 92ٖٔ الولى الطبعة ا -بغداد - اويفتحً الرم غة العربٌة ، كاظلسالٌب المسم فً الا .٘

 .922ٔ -هـ

، مكتبة النهضة ٖ، ط :حسام الدٌن، كرٌم زكً: تراثٌة فً اللسانٌات الحدٌثة أصول  .ٙ

 . مٕٔٓٓهـ  ٕٔٗٔالمصرٌة، 

 تاْلصول فً النحو: أبو بكر دمحم بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج ) .2

 .بٌروت –مؤسسة الرسالة، لبنان  -ك: عبد الحسٌن الفتلً ٌحمتهـ( ٖٙٔ

ً لع تورالدك ٌك، تحمد(2ٙٔت ي)نصاراال بن هاشمعراب ، االعراب عن لواعد االا .8

طباعة لل هانًصفالمكتبات، جامعة الرٌاض، دار اال ونالناشر عمادة شؤ ،نٌل دةوف

 م98ٔٔ-دٔٓٗٔى الولا الطبعة بجدة،

حوٌٌن : البصرٌٌن والكوفٌٌن ، كمال الدٌن أبو ناإلنصاف فً مسائل الخالف بٌن ال .9

دار  -هـ ( تحمٌك دمحم محًٌ الدٌن عبد الحمٌد  22٘) ت  البركات اْلنباري النحوي

 ( 8٘الفكر ، المسألة رلم)

اإلٌضاح فً علوم البالغة ، جالل الدٌن أبو عبد هللا دمحم ابن لاضً المضاة سعد الدٌن  .ٓٔ

م ( ، مطبعة دمحم علً صبٌح  8ٖٖٔ -هـ  2ٖ9أبو دمحم عبد الرحمن المزوٌنً ) ت 

 م  9ٙٗٔ -هـ  8ٖٗٔوأوالده بمٌدان اْلزهر 

البحر المحٌط فً التفسٌر: أبو حٌان دمحم بن ٌوسف بن علً بن ٌوسف بن حٌان أثٌر  .ٔٔ

بٌروت  -ك: صدلً دمحم جمٌل الناشر: دار الفكر ٌحمتهـ( 2ٗ٘ تالدٌن اْلندلسً )

  هـ ٕٓٗٔالطبعة: 

بع البالغة العربٌة ) المعانً والبٌان والبدٌع ( ، الدكتور أحمد مطلوب ، حموق الط .ٕٔ

 -هـ  ٓٓٗٔوالنشر محفوظة لدى وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ، الطبعة اْلولى 

 م  98ٓٔ

رات دار مكتبة الحٌاة، و، منشير الماموس ، دمحم مرتضى الزبٌدهتاج العروس من جوا .ٖٔ

 نلبنا-توبٌر

رٌة الدار الجماهٌ -الدار التونسٌة لكشر–التحرٌر والتنوٌر الشٌخ دمحم طاهر ابن عاشور  .ٗٔ

 للنشر والتوزٌع واإلعالن 

، ترجمة د. كمال دمحم  الترادف فً اللغة: ، نمالً عن اولمان ستٌفن، دور الكلمة فً اللغة .٘ٔ

 .م92ٕٔ، المطبعة العثمانٌة، ٖبشر، ط
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، منشورات وزارة الثمافة واالعالم، الجمهورٌة لزٌادي حاكم مالن ا: الترادف فً اللغة .ٙٔ

 .م98ٓٔالعرالٌة، 

وس المحٌط ، طاهر أحمد الروي الطرابلسً ، مطبعة الرسالة الطبعة ترتٌب المام .2ٔ

 .م  9٘9ٔاْلولى 

الطبعة  -االردن  -عمان-التعبٌر المرآنً الدكتور فاضل صالح السامرائً دار عمار  .8ٔ

 .الخامسة 

تفسٌر المرطبً : أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن أبً بكر بن فرح اْلنصاري الخزرجً  .9ٔ

هـ( تحمٌك: أحمد البردونً وإبراهٌم أطفٌش 2ًٔٙ )المتوفى: شمس الدٌن المرطب

 . م 9ٙٗٔ -هـ 8ٖٗٔالماهرة الطبعة: الثانٌة،  -الناشر: دار الكتب المصرٌة 

رسالة ماجستٌر  -التكرار اللفظـً أنواعـه ودالالتـه لـدٌما وحدٌثا ، صمٌم كرٌم الٌاس  .ٕٓ

 . 988ٔربٌة ، ، بإشراف د . ناصر حالوي ، جامعة بغداد ، كلٌة الت

هـ ( تحمٌك طه  2ٗ9الجنى الدانً فً حروف المعانً ، حسن بن لاسم المرادي ) ت  .ٕٔ

 .م  92ٙٔ -هـ  9ٖٙٔمحسن ، ساعدت جامعة بغداد على نشره 

جواهر البالغة فً المعانً والبٌان والبدٌع ، السٌد أحمد الهاشمً ، الطبعة الثانٌة عشرة  .ٕٕ

  .السكنٌة التجارٌة الكبرى بمصر

هـ ( تحمٌك  2ٖٖروف المعانً ، أبو الماسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجً ) ت ح .ٖٕ

الدكتور علً توفٌك الحمد ، مؤسسة الرسالة دار اْلمل ، اْلردن ، الطبعة الثانٌة 

 م. 98ٙٔ -هـ  ٙٓٗٔ

هـ ( ، الناشر دار  2ٔٗدالئل اْلعجاز فً علم المعانً ، عبد الماهر الجرجانً ) ت  .ٕٗ

 .م  928ٔ -هـ  98ٖٔعة والنشر ، بٌروت لبنان المعرفة للطبا

و بهاء الدٌن عبد هللا بن عمٌل العمٌلً الهمدانً  ٌة ابن مالن شرح ابن عمٌل على الف .ٕ٘

هـ ( تعلٌك دمحم محًٌ الدٌن عبد الحمٌد ، دار إحٌاء التراث العربً  2ٙ9المصري ) ت 

 .لبنان  –بٌروت 

 2ٖ9شرح التلخٌص فً علوم البالغة ، جالل الدٌن دمحم بن عبد الرحمن المزوٌنً ) ت  .ٕٙ

 .م  98ٕٔبٌروت ، الطبعة الثانٌة  -وٌدري ، دار الجٌل هـ ( ، تحمٌك دمحم هاشم د

هـ ( ، تحمٌك الدكتور  92٘-9ٙٙابن عصفور االشبٌلً )  -جاجً زشرح جمل ال .2ٕ

هـ ٕٓٗٔجامعة الموصل، جمهورٌة العراق،  -صاحب أبو جناح ، مطبعة دار الكتب 

  .م  98ٕٔ –

بو الحسٌن أحمد بن فارس ن العرب فً كالمها ، أنالصاحبً فً فمه اللغة العربٌة وس .8ٕ

ر ، مطبعة عٌسى البابً الحلبً مهـ ( تحمٌك السٌد أحمد ص 9ٖ٘بن زكرٌا ) ت 

 .الماهرة  -وشركاء 

–دار الصابونً للطباعة والنشر والتوزٌع  -صفوة التفاسٌر الشٌخ دمحم علً الصابونً  .9ٕ

  .الطبعة التاسعة -الماهرة

ت ) لويحمزة الع نعجاز ، ٌحٌى بك اْلوم حمائلوعبالغة ال ْلسبابالطراز المتضمن  .ٖٓ

 .م9ٔٗٔ-هـ ٕٖٖٔبمصر،  تطفمطبعة المم (هـ 2ٗ9
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فً النحو العربً لواعد وتطبٌك على المنهج العلمً الحدٌث ، الدكتور مهدي  .ٖٔ

هـ  8ٖٙٔالمخزومً ، مطبعة مصطفى البابً الحلبً وأوالده بمصر ، الطبعة اْلولى 

 .م  9ٙٙٔ-

ت المكتبة العصبٌة ، صٌدا اه ، مهدي المخزومً ، منشورربً نمد وتوجٌعفً النحو ال .ٕٖ

 . بٌروت -

الكامل فً الدراسات النحوٌة ونشأتها ، الدكتور دمحم محمود هالل ، منشورات جامعة  .ٖٖ

 .بنغازي  –لار ٌونس 

عمرو بن عثمان بن لنبر الحارثً بالوالء، أبو بشر، الملمب سٌبوٌه )المتوفى:  الكتاب : .ٖٗ

 -هـ  8ٓٗٔالسالم دمحم هارون الناشر: مكتبة الخانجً، الماهرة  ك: عبدٌحمتهـ( 8ٓٔ

 .م 988ٔ

هـ ( تحمٌك  2ٖٖالالمات ، أبو الماسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجً ) ت كتاب  .ٖ٘

  .م 9ٙ9ٔ-هـ  89ٖٔالدكتور مازن المبارن ، المطبعة الهاشمٌة بدمشك 

الماسم جار هللا محمود  وٌل أبوالكشاف عن حمائك التنزٌل وعٌون اْللاوٌل فً وجوه التأ .ٖٙ

 .تهران  -( انتشارات  8ٖ٘-2ٙٗبن عمر الزمخشري الخوارزمً ) 

( تحمٌك الدكتور هـ 99٘الٌمنً )ت  ةكشف المشكل فً النحو ، علً بن سلٌمان الحٌدر .2ٖ

 .م  98ٗٔ-هـ ٗٓٗٔاد، بغداد ،الطبعة اْلولى هادي عطٌة مطر ، مطبعة اإلرش

 شارع دروٌش  -، بٌروت لشرقوهاب الصابونً ، مكتبة دار االلباب فً النحو ، عبد ال .8ٖ

هـ ( ، تحمٌك  9ٕٖللمع فً العربٌة ، أبو الفتح عثمان بن علً الموصلً النحوي ) ت ا .9ٖ

 .م 988ٔ -هـ  9ٓٗٔالطبعة اْلولى ، اْلردن ،فارس ، دار اْلمل للنشر والتوزٌعفائز 

ضٌاء الدٌن نصر هللا بن دمحم بن دمحم المثل السائر فً أدب الكاتب والشاعر ، أبو الفتح  .ٓٗ

هـ( ، تحمٌك دمحم محًٌ  2ٖٙبن عبد الكرٌم المعروف بابن اْلثٌر ، الموصلً ) ت 

-هـ 8ٖ٘ٔ الدٌن عبد الحمٌد ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابً الحلبً وأوالده

 .م  9ٖ9ٔ

بابن سٌدة  المخصص ، أبو الحسن علً بن إسماعٌل الندوي اللغوي اْلندلسً المعروف .ٔٗ

  .هـ ( ، المكتب التجاري للطباعة والتوزٌع والنشر بٌروت 8٘ٗ) ت 

مدرسة الكوفة ومنهجها فً دراسة اللغة والنحو ، الدكتور مهدي المخزومً ، شركة  .ٕٗ

 -هـ 22ٖٔومكتبة ومطبعة مصطفً البابً الحلبً وأوالده بمصر ، الطبعة الثانٌة ، 

 .م  9٘8ٔ

هـ ( ، تحمٌك  2ٙ٘ بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن الخشاب ) المرتجل ، أبو دمحم عبد هللا .ٖٗ

 .م  92ٕٔ -هـ  9ٕٖٔ، حٌدر ، دمشك 

هـ( ، تحمٌك دمحم احمد  9ٔٔالمزهر فً علوم اللغة وأنواعها: جالل الدٌن السٌوطً )ت  .ٗٗ

 .جاد المولً وآخرون، دار الفكر، بٌروت

هـ ( ، تحمٌك  9ٔٔ) ت  المطالع السعٌدة فً شرح الفرٌدة ، جالل الدٌن السٌوطً .٘ٗ

  .الدكتور نبهان ٌاسٌن حسٌن مطبعة الرسالة 

 عالم الكتب  ،عبد الجلٌل عبده شلبًمعانً المرآن وإعرابه للزجاج ، تحمٌك الدكتور  .ٙٗ

 م  . 8ٓٗٔ
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الدكتور عبد الفتاح الشٌن ، دار المعارف ، الطبعة  -المعانً فً ضوء أسالٌب المرآن  .2ٗ

 م  928ٔالثالثة ، 

وت، رٌة، بٌلم، دار الكتب الع جانًرالج شرٌفال سٌدال دمحم نً بلٌفات عرتعال ممعج .8ٗ

 98ٖٔ  الطبعة االولى، نانلب

لم مر ، دار الدل، عبد الغنً ال وذٌل باالمالءمعجم المواعد العربٌة فً النحو والتصرٌف  .9ٗ

 م  ٕٔٓٓ -ٕٕٗٔدمشك الطبعة الثالثة ، هـ 

  المهندس كامله د . باب ، د . مجدي وهمعجم المصطلحات العربٌة فً اللغة واآلد .ٓ٘

هـ ( ،  2ٙٔنً اللبٌب عن كتب اْلعارٌب ، جمال الدٌن ابن هشام اْلنصاري ) ت غم .ٔ٘

سعٌد اْلفغانً ، دار / حمد هللا  ، راجعه  ًتحمٌك الدكتور مازن المبارن ودمحم عل

  بٌروت -فكرال

هـ ( ،  8ٖ٘المفصل فً صنعة اإلعراب ، أبو الماسم محمود بن عمر الزمخشري ) ت  .ٕ٘

اْلولى  الطبعةبٌروت  -الهالل  تحمٌك الدكتور علً بو ملحم ، دار النشر ، دار ومكتبة

 م  99ٖٔ

هـ ( ، تحمٌك دمحم عبد الخالك  8ٕ٘الممتضب ، أبو العباس دمحم بن ٌزٌد المبرد ) ت  .ٖ٘

 عضٌمة ، عالم الكتب بٌروت 

هـ ( ، تحمٌك الدكتور  9ٙٙالممرب ، علً بن مؤمن المعروف بابن عصفور ) ت  .ٗ٘

بغداد ، الطبعة   -، مطبعة العانً بوريوالدكتور عبد هللا الج ريواجأحمد عبد الستار ال

 م 92ٔٔ-9ٖٔٔاْلولى 

-مكة المكرمة -أحمد ظفر، مطابع الصفا لر جمٌود ، الدكتهالنحو المرآنً لواعد وشوا .٘٘

 م998ٔ-8ٔٗٔالثانٌة  الطبعة

ً مع ربطه باْلسالٌب الرفٌعة ، والحٌاة اللغوٌة المتجددة ، عباس حسن ، فالنحو الوا .ٙ٘

 م  92ٗٔ، الطبعة الربعة ، بمصٌر  فدار المعار

هـ ( ، تحمٌك  9ٔٔهمع الهوامع فً شرح جمع الجوامع ، جالل الدٌن السٌوطً ) ت  .2٘

وشرح الدكتور عبد العال سالم مكرم ، دار البحوث العلمٌة ، ساعدت جامعة الكوٌت 

 م  92٘ٔ -هـ  9ٖ٘ٔعلى نشره 

 


