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 الرابع لالفص

 عرض البياانت وحتليلها

أنواع  يوسف، سيحلل الباحث يف ىذا الفصل بعد أن حبثنا يف اببُت السابقُت عن األمر والنهي وسورة 

 األمر والنهي وأنواع معانيها اليت تتضمن يف سورة يوسف حتليبل ببلغيا. 

إن أسلوب األمر والنهي الذي وجد الباحث يف ىذه السورة هلا أنواع املعاين، إما من معناه احلقيقي أو 

لباحث لقد الثاين. وقبل أن حيلل ا  األلصلي مما حبث الباحث يف الفصلمعناه غَت احلقيقي أو غَتلصلي و األ

 مما يلي:   من من األمر والنهي يف سورة يوسف مث استمرار بتحليل اآلايت،جتمع الباحث اآلايت اليت تتض

 حتت اخلطوط وخبط عريض اآلتية. يف سورة يوسفموعة اآلايت اليت تتضمن من األمر جم .أ 

 ﴾ََٜيُْل َلُكْم َوْجُو أَبِيُكْم َوَتُكونُوا ِمْن بَ ْعِدِه قَ ْوًما لَصاحلَُِِت ﴿ اقْ تُ ُلوا يُوُسَف َأِو اْطَرُحوُه َأْرًضا .ٔ

بِّ  .ٕ ُتْم فَاِعِلَُت ﴿ َوَأْلُقوُه يف َغَياَبِت اْلُْ  ﴾ٓٔيَ ْلَتِقْطُو بَ ْعُض السَّيَّارَِة ِإْن ُمن ْ

ِلَك َمكَّنَّا َعسَ  َأْكرِِمي َمثْ َواهُ َوقَاَل الَِّذي اْشتَ رَاُه ِمْن ِمْصَر اِلْمرَأَتِِو  .ٖ َفَعَنا َأْو نَ تَِّخَذُه َوَلًداۚ  وََمذَٰ ٰى َأْن يَ ن ْ

النَّاِس اَل لُِيوُسَف يف اأْلَْرِض َولِنُ َعلَِّمُو ِمْن ََتِْويِل اأْلََحاِديِثۚ  َواَّللَُّ َغاِلٌب َعَلٰى أَْمرِِه َولَِٰكنَّ َأْمثَ َر 

 ﴾ٕٔيَ ْعَلُموَن ﴿
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 قَاَل َمَعاَذ اَّللَِّ   ِإنَُّو َرِِّّ  ۚ َىْيَت َلكَ بَ ْيِتَها َعْن نَ ْفِسِو َوَغلََّقِت اأْلَبْ َواَب َوقَاَلْت َورَاَوَدْتُو الَّيِت ُىَو يف  .ٗ

 ﴾َٖٕأْحَسَن َمثْ َواَي   ِإنَُّو اَل يُ ْفِلُح الظَّاِلُموَن ﴿

َذايُوُسُف  .٘ َُِِِِت ﴿   َواْستَ ْغِفِري ِلَذنِْبكِ   َأْعِرْض َعْن ىََٰ َا ْْ  ﴾ٜٕ ِإنَِّك ُمْنِت ِمَن ا

َعْت ِبَْكرِِىنَّ أَْرَسَلْت ِإَلْيِهنَّ َوأَْعَتَدْت هَلُنَّ ُمتََّكًأ َوآَتْت ُملَّ َواِحَدٍة ِمن ُْهنَّ ِسكِّ  .ٙ اْخُرْج يًنا َوقَاَلِت فَ َلمَّا َسَِ

َذا ِإالَّ َملَ   َعَلْيِهن   رًا ِإْن ىَٰ ََ َذا َب ٌك َمِرٌم  فَ َلمَّا رَأَيْ َنُو َأْمبَ ْرنَُو َوَقطَّْعَن أَْيِديَ ُهنَّ َوقُ ْلَن َحاَش َّللَِِّ َما ىَٰ

﴿ٖٔ﴾ 

ُهَما  .ٚ ْيطَاُن ذِْمَر َربِِّو  اذُْكْرِن ِعْنَد رَبِّكَ َوقَاَل لِلَِّذي َظنَّ أَنَُّو ََنٍج ِمن ْ ََّ ْجِن ِبْضَع فَأَْنَساُه ال فَ َلِبَث يف السِّ

 ﴾ِٕٗسِنَُت ﴿

ُببَلٍت ُخْضٍر َوُأَخَر ايَ  .ٛ ِبَساٍت   َوقَاَل اْلَمِلُك ِإيّنِ أََرٰى َسْبَع بَ َقَراٍت َِسَاٍن ََيُْمُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع ُسن ْ

ُتْم لِلرُّْؤاَي تَ عْ  َأفْ ُتوِن يف ُرْؤاَييَ اَي أَي َُّها اْلَمؤَلُ   ﴾ٖٗبُ ُروَن ﴿ِإْن ُمن ْ

دِّيُق  .ٜ ُببَلٍت ُخْضٍر َوُأَخَر  َأْفِتَنا يف َسْبِع بَ َقَراٍت ِِسَانٍ يُوُسُف أَي َُّها الصِّ ََيُْمُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبِع ُسن ْ

 ﴾ٙٗاَيِبَساٍت َلَعلِّي أَْرِجُع ِإََل النَّاِس َلَعلَُّهْم يَ ْعَلُموَن ﴿

ِت َقطَّْعَن  اْرِجْع ِإََلَٰ رَبَِّك فَاْسأَْلُو َما ََبُل النِّْسَوةِ فَ َلمَّا َجاَءُه الرَُّسوُل قَاَل  ائْ ُتوِن ِبِو   َوقَاَل اْلَمِلُك  .ٓٔ البلَّ

ۚ  ِإنَّ َرِِّّ ِبَكْيِدِىنَّ َعِليٌم ﴿  ﴾ٓ٘أَْيِديَ ُهنَّ
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 ﴾ٗ٘﴿ أَِمُتٌ  َمِكُتٌ  َلَديْ َنا اْليَ ْومَ  ِإنَّكَ  قَالَ  َملََّموُ  فَ َلمَّا  لِنَ ْفِسي َأْسَتْخِلْصوُ  ِبوِ  ائْ ُتوِن  اْلَمِلكُ  َوقَالَ  .ٔٔ

 ﴾٘٘﴿ َعِليمٌ  َحِفيظٌ  ِإيّنِ   اأْلَْرضِ  َخَزاِئنِ  َعَلىَٰ  اْجَعْلِن  قَالَ  .ٕٔ

َزُىمْ  َوَلمَّا .ٖٔ رُ  َوَأَنَ  اْلَكْيلَ  أُويف  َأيّنِ  تَ َرْونَ  َأاَل  أَبِيُكمْ  ِمنْ  َلُكمْ  ِبَِخٍ  ائْ ُتوِن  قَالَ  ِِبََهازِِىمْ  َجهَّ  اْلُمْنزِِلُتَ  َخي ْ

﴿ٜ٘﴾ 

َيانِوِ  َوقَالَ  .ٗٔ  يَ ْرِجُعونَ  َلَعلَُّهمْ  أَْىِلِهمْ  ِإََلٰ  انْ َقَلُبوا ِإَذا يَ ْعرُِفونَ َها َلَعلَُّهمْ  رَِحاهلِِمْ  يف  ِبَضاَعتَ ُهمْ  اْجَعُلوا لِِفت ْ

﴿ٕٙ﴾ 

 ﴾ٖٙ﴿ حَلَاِفظُونَ  َلوُ  َوِإَنَّ  َنْكَتلْ  َأَخاانَ  َمَعَنا َفَأْرِسلْ  اْلَكْيلُ  ِمنَّا ُمِنعَ  َأاَبَنَ  ايَ  قَاُلوا أَبِيِهمْ  ِإََلٰ  َرَجُعوا فَ َلمَّا .٘ٔ

 َشْيءٍ  ِمنْ  اَّللَِّ  ِمنَ  َعْنُكمْ  أُْغٍِت  َوَما ُمتَ َفّرَِقةٍ  َأبْ َوابٍ  ِمنْ  َواْدُخُلوا َواِحدٍ  اَببٍ  ِمنْ  َتْدُخُلوا اَل  َبٍِتَّ  ايَ  َوقَالَ  .ٙٔ

 ﴾ٚٙ﴿ اْلُمتَ وَمُِّلونَ  فَ ْليَ تَ وَمَّلِ  َوَعَلْيوِ  تَ وَمَّْلتُ  َعَلْيوِ  َّللَِّ  ِإالَّ  احْلُْكمُ  ِإنِ 

 ﴾ٛٚ﴿ َمَكانَُو   ِإَنَّ نَ رَاَك ِمَن اْلُمْحِسِنُتَ  َفُخْذ َأَحَدانَ قَاُلوا اَي أَي َُّها اْلَعزِيُز ِإنَّ َلُو أاًَب َشْيًخا َمِبَتًا  .ٚٔ

 َحاِفِظُتَ  لِْلَغْيبِ  ُمنَّا َوَما َعِلْمَنا ِبَا ِإالَّ  َشِهْدَنَ  َوَما َسَرقَ  ابْ َنكَ  ِإنَّ  أاََبَنَ  ايَ  فَ ُقوُلوا َأبِيُكمْ  ِإََلَٰ  اْرِجُعوا .ٛٔ

﴿ٛٔ﴾ 

 ﴾ٕٛ﴿ َلَصاِدُقونَ  َوِإَنَّ  ِفيَها أَقْ بَ ْلَنا الَّيِت  َواْلِعَتَ  ِفيَها ُمنَّا الَّيِت  اْلَقْريَةَ  َواْسَألِ  .ٜٔ

https://equran.me/tafseer-1674-12.html
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 ِإالَّ  اَّللَِّ  َرْوحِ  ِمنْ  يَ ْيَأسُ  اَل  ِإنَّوُ  اَّللَِّ  َرْوحِ  ِمنْ  تَ ْيَأُسوا َواَل  َوَأِخيوِ  يُوُسفَ  ِمنْ  فَ َتَحس ُسوا اْذَىُبوا َبٍِتَّ  ايَ  .ٕٓ

 ﴾ٚٛ﴿ اْلَكاِفُرونَ  اْلَقْومُ 

َنا الضُّرُّ  َوأَْىَلَنا َمسََّنا اْلَعزِيزُ  أَي َُّها ايَ  قَاُلوا َعَلْيوِ  َدَخُلوا فَ َلمَّا .ٕٔ  اْلَكْيلَ  لََنا فََأْوفِ  ُمْزَجاةٍ  بِِبَضاَعةٍ  َوِجِ ْ

َنا َوَتَصد قْ   ﴾ٛٛ﴿ اْلُمَتَصدِِّقُتَ  ََيْزِي اَّللََّ  ِإنَّ  َعَلي ْ

َذا بَِقِميِصي اْذَىُبوا .ٕٕ  ﴾ٖٜ﴿ َأْْجَِعُتَ  ِبَِْىِلُكمْ  َوْأتُوِن  َبِصَتًا ََيْتِ  َأِّ  َوْجوِ  َعَلىٰ  فَأَْلُقوهُ  ىَٰ

ُِِِِتَ  ُمنَّا ِإَنَّ  ُذنُوبَ َنا لََنا اْستَ ْغِفرْ  أاََبَنَ  ايَ  قَاُلوا .ٖٕ  ﴾ٜٚ﴿ َخا

 ﴾ٜٜ﴿ آِمِنُتَ  اَّللَُّ  َشاءَ  ِإنْ  ِمْصرَ  اْدُخُلوا َوقَالَ  أَبَ َوْيوِ  ِإلَْيوِ  آَوىٰ  يُوُسفَ  َعَلىٰ  َدَخُلوا فَ َلمَّا .ٕٗ

َتٍِت  َقدْ  َربِّ  .ٕ٘ ِِرَ  اأْلََحاِديثِ  ََتِْويلِ  ِمنْ  َوَعلَّْمَتٍِت  اْلُمْلكِ  ِمنَ  آتَ ي ْ  يف  َولِيِّي أَْنتَ  َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  فَا

نْ َيا  ﴾ٔٓٔ﴿ َِبلص اْلِِيَ  َوَأْْلِْقِن  ُمْسِلًما تَ َوف ِن  َواآْلِخرَةِ  الدُّ

ِذهِ  ُقلْ  .ٕٙ رِِمُتَ  ِمنَ  أَنَ  َوَما اَّللَِّ  َوُسْبَحانَ  ات َّبَ َعٍِت  َوَمنِ  َأَنَ  َبِصَتَةٍ  َعَلىٰ  اَّللَِّ  ِإََل  أَْدُعو َسِبيِلي ىََٰ َْ  ٛٓٔ﴿ اْلُم
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 يف سورة يوسف حتت اخلطوط وخبط عريض اآلتية.  النهيموعة اآلايت اليت تتضمن من جم .ب 

ْنَساِن َعُدوٌّ ُمِبٌُت  ََل تَ ْقُصْص ُرْؤاَيكَ قَاَل اَي بُ ٍَتَّ  .ٔ ْيطَاَن ِلئْلِ ََّ َعَلٰى ِإْخَوِتَك فَ َيِكيُدوا َلَك َمْيًدا   ِإنَّ ال

﴿٘﴾ 

ُهْم  .ٕ ُتْم فَاِعِلَُت  َوأَْلُقوُه يف َغَياَبِت اْْلُبِّ  ََل تَ ْقتُ ُلوا يُوُسفَ قَاَل قَاِئٌل ِمن ْ يَ ْلَتِقْطُو بَ ْعُض السَّيَّارَِة ِإْن ُمن ْ

﴿ٔٓ﴾ 

ُتُموَىا أَنْ ُتْم َوآاَبؤُُمْم َما أَنْ َزَل اَّللَُّ ِِبَا ِمْن ُسْلطَاٍن ۚ ِإِن احلُْ َما تَ ْعُبدُ   .ٖ ۚ  وَن ِمْن ُدونِِو ِإالَّ َأَْسَاًء ََسَّي ْ ْكُم ِإالَّ َّللَِِّ

ِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّم َولَِٰكنَّ َأْمثَ َر النَّاِس اَل يَ عْ  َأَل  تَ ْعُبُدواأََمَر  ُهۚ  ذَٰ  ﴾َٓٗلُموَن ﴿ِإالَّ ِإايَّ

 ﴾ٓٙ﴿ تَ ْقَربُونِ  َوََل  ِعْنِدي َلُكمْ  َمْيلَ  َفبَل  بِوِ  ََتْتُوين  لَْ  فَِإنْ  .ٗ

 َشْيءٍ  ِمنْ  اَّللَِّ  ِمنَ  َعْنُكمْ  أُْغٍِت  َوَماۖ   ُمتَ َفرَِّقةٍ  أَبْ َوابٍ  ِمنْ  َواْدُخُلوا َواِحدٍ  اَببٍ  ِمنْ  َتْدُخُلوا ََل  َبٍِتَّ  ايَ  َوقَالَ  .٘

 ﴾ٚٙ﴿ اْلُمتَ وَمُِّلونَ  فَ ْليَ تَ وَمَّلِ  َوَعَلْيوِ  تَ وَمَّْلتُ  َعَلْيوِ  َّللَِّ  ِإالَّ  احْلُْكمُ  ِإنِ 

 اْلَقْومُ  ِإالَّ  اَّللَِّ  َرْوحِ  ِمنْ  يَ ْيَأسُ  اَل  ِإنَّوُ  اَّللَِّ  َرْوحِ  ِمنْ  تَ ْيَأُسوا َوََل  َوَأِخيوِ  يُوُسفَ  ِمنْ  فَ َتَحسَُّسوا اْذَىُبوا َبٍِتَّ  ايَ  .ٙ

 ﴾ٚٛ﴿ اْلَكاِفُرونَ 
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 أنواع معان األمر يف سورة يوسف .ج 

 ﴾ََٜيُْل َلُكْم َوْجُو أَبِيُكْم َوَتُكونُوا ِمْن بَ ْعِدِه قَ ْوًما لَصاحلَُِِت ﴿ اقْ تُ ُلوا يُوُسَف َأِو اْطَرُحوُه َأْرًضا .ٔ

وجد الباحث لصيغة فعل األمر يف الكلمة " اقتلوا " و الباحث يف اآلية السابقة الحظ 

. مانت  ومذالك ِلب األمر على وجو االستعبلء "انتم" ىي فعل األمر للمخاِبُت و"اِرحوا"

ى أخوا يوسف إَل املتكلم من آية السابقة ىو إحد ىذه الصيغة تدل على معٌت االلتماس ألن

تفرقة ال حياول من  ارتكاب شيء يفرق بُت يوسف وأبيو عليهما السبلم أرادوا أخيو اآلخر،

 ٔيعدموه أو ينقلوه إَل أرض أخرى فيهلك أو يفًتس.جرائها اقًتااب أبن 

 هلا املعٌت االلتماس.فلذالك استخلص الباحث أن أسلوب األمر يف اآلية السابقة 

بِّ  .ٕ ُتْم فَاِعِلَُت ﴿ َوَأْلُقوُه يف َغَياَبِت اْلُْ  ﴾ٓٔيَ ْلَتِقْطُو بَ ْعُض السَّيَّارَِة ِإْن ُمن ْ

القوه" وىي الباحث لصيغة فعل األمر يف الكلمة "وجد مث الباحث يف اآلية السابقة  الحظ

فعل األمر للمخاِبُت "انتم" ومذالك ِلب الفعل على وجو االستعبلء. مانت ىذه الصيغة من 

خبلل السياق معٌت اآلية تدل على معٌت االدتاس، ألن املتكلم يف اآلية أخوا يوسف ملن 

ا استخلص الباحث أن أسلوب األمر ىذ من يساويو، فهو يقول أن يرم يوسف إَل الغابة فقط.

 يف اآلية املعينة تدل على معٌت االدتاس.

                                                           
1
 .ٕٔ/ٖٕٕ( ص :ٜٗٛٔ)تونس :الدار التونسية للنَر، التحرير والتنوير،دمحم الطاىر بن دمحم بن دمحم الطاىر بن عاشور التونسي 
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ِلَك  َأْكرِِمي َمثْ َواهُ َوقَاَل الَِّذي اْشتَ رَاُه ِمْن ِمْصَر اِلْمرَأَتِِو  .ٖ َفَعَنا أَْو نَ تَِّخَذُه َوَلًدا ۚ وََمذَٰ َعَسٰى َأْن يَ ن ْ

ِمْن ََتِْويِل اأْلََحاِديِث ۚ َواَّللَُّ َغاِلٌب َعَلٰى أَْمرِِه َولَِٰكنَّ َأْمثَ َر النَّاِس َمكَّنَّا لُِيوُسَف يف اأْلَْرِض َولِنُ َعلَِّمُو 

 ﴾ٕٔاَل يَ ْعَلُموَن ﴿

وجد الباحث لصيغة فعل األمر يف الكلمة "امرمي" وىي و الحظ الباحث يف الآلية السابقة 

نت الصيغة أو أسلوب فعل األمر للمخاِبة "انِت"، ذلك ِلب الفعل على وجو االستعبلء. ما

األمر يف الكلمة السابقة تدل على معٌت التمٍت، ألن املراد للمتكلم َيمر إمرأتو لتعطي املسكان 

أن ينتفع لو يف املستقبل.فلذا استخلص واْذمة ليوسق بعد أن اشًتاه الوزير العزيز رجاءا 

 الباحث أن ىذه اآلية تدل على معٌت التمٌت.

 قَاَل َمَعاَذ اَّللَِّ   ِإنَُّو َرِِّّ  َۚىْيَت َلكَ َورَاَوَدْتُو الَّيِت ُىَو يف بَ ْيِتَها َعْن نَ ْفِسِو َوَغلََّقِت اأْلَبْ َواَب َوقَاَلْت  .ٗ

 ﴾َٖٕأْحَسَن َمثْ َواَي   ِإنَُّو اَل يُ ْفِلُح الظَّاِلُموَن ﴿

لمة "ىيت" وىي فعل يف الكوجد الباحث لصيغة األمر و آلية السابقة الباحث يف ا الحظ

"، ومذلك ِلب الفعل على وجو االستعبلء. مانت األية بينت عن األمر للمخاِب "انت

إليها وذالك أهنا أحبتو شديدا ْلمالو وحسنو  يوسف يف بيتها ِبصر، وحاولتو على نفسو ودعتو

متنع من وِبائو فحملها ذلك على أن جتملت لو، وغلقت عليو األبواب ودعتو إَل نفسها فا
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وىي تقول قوال تعجيزا ليوسف "ىيت لك"، فاستخلص الباحث أن  ٕذلك أشد االمتناع.

 أسلوب األمر من اآلية السابقة تدل على معٌت التعجيز. 

َذايُوُسُف  .٘ َُِِِِت ﴿   َواْستَ ْغِفِري ِلَذنِْبكِ ۖۚ  َأْعِرْض َعْن ىََٰ َا ْْ  ﴾ٜٕ ِإنَِّك ُمْنِت ِمَن ا

وجد الباحث لصيغة األمر يف ملمتُت "اعرض" و الباحث يف اآلية السابقة الحظ 

و"استغفري" وىي فعل األمر للمخاِب "انت" والكلمة الثانية للمخاِبة "انِت"، ذالك ِلب 

الفعل على وجو االستعبلء. مانت الكلمة "اعرض" أمرا من العزيز إَل يوسف أن ينسي من 

ة "استغفري" ىي الكلمة األمر من املتكلم )العزيز( إَل زوجتو والكلمة الثانيفعل زوجها العزيز. 

 فقط. 

واستخلص الباحث أن أسلوب األمر من آية السابقة تدل على معٌت احلقيقي أو معٌت 

 األلصلى وال يوجد الباحث معٌت غَت األلصلي.

َعْت ِبَْكرِِىنَّ أَْرَسَلْت ِإلَْيِهنَّ َوأَْعَتَدْت هَلُنَّ مُ  .ٙ تََّكًأ َوآَتْت ُملَّ َواِحَدٍة ِمن ُْهنَّ ِسكِّيًنا َوقَاَلِت فَ َلمَّا َسَِ

َذا ِإالَّ َملَ   اْخُرْج َعَلْيِهن   رًا ِإْن ىَٰ ََ َذا َب ٌك   فَ َلمَّا َرأَيْ َنُو َأْمبَ ْرنَُو َوَقطَّْعَن أَْيِديَ ُهنَّ َوقُ ْلَن َحاَش َّللَِِّ َما ىَٰ

 ﴾َٖٔمرٌِم ﴿

                                                           
 ٗ/ٜٖٚص: (ٜٜٜٔللنَر والتوزيع،)دار ِيبة تفسَت ابن مثَتأبو الفداء إَساعيل بن عمر بن مثَت القرشي البصري،   ٕ
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د الباحث لصيغة فعل األمر يف الكلمة "اخرج" ىذة وجو الحظ الباحث يف اآلية السابقة 

الصيغة لفعل األمر للمخاِب "انت"، فهي ِلب الفعل على وجو االستعبلء. ووجد الباحث 

يف ىذه اآلية أو الكلمة "اخرج" معٌت احلقيقي أي معٌت األلصلي. ألن املتكلم إمراة زوجتو العزيز 

 أرسلت عليهن يف مكاهنا. مهما السياق يف راة اليتابسم زوليخا إَل يوسف أبن َيرج إيل إم

ْجيع املعٌت اآلية تدل علي النية زوليخا إليهن بعد أن رأت يوسف تقطع مل منهن يدىا 

ابلسكُت، لكن نرى ىنا يف الكلمة األمر "اخرج" فقط. فلذلك استخلص الباحث من ذالك 

 أللصلي.أن أسلوب األمر من آية السابقة تدل على معٌت احلقيقي أو معٍت ا

ُهَما  .ٚ ْجِن  اذُْكْرِن ِعْنَد رَبِّكَ َوقَاَل لِلَِّذي َظنَّ أَنَُّو ََنٍج ِمن ْ ْيطَاُن ذِْمَر َربِِّو فَ َلِبَث يف السِّ ََّ فَأَْنَساُه ال

 ﴾ِٕٗبْضَع ِسِنَُت ﴿

ىذه  وجد الباحث لصيغة األمر يف الكلمة "اذمرين"و الحظ الباحث يف األسة السابقة 

الصيغة لفعل األمر للمخاِب "أنت" فهي ِلب الفعل على وجو االستعبلء. وجد الباحث يف 

تلك الكلمة أو اآلية أسلوب األمر لو معٌت احلقيقي أو معٌت األلصل. ألن راى الباحث أن يف 

مر ويقصو قصتو عند تلك اآلية مبلم يوسف إَل الساجن الذي ظنو َنج من السجن أن يذ 



45 
 

ِبذه البيان استخلص الباحث أن معٌت األمر من ملمة "ذمرين" تدل على  ٖك.ربو وىو املل

 من غَت األلصلي أواحلقيقي.معٌت األلصلي واحلقيقي، ل يوجد الباحث معٌت 

ُببَلٍت ُخْضٍر َوأَُخرَ  .ٛ  َوقَاَل اْلَمِلُك ِإيّنِ أََرٰى َسْبَع بَ َقرَاٍت َِسَاٍن ََيُْمُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع ُسن ْ

ُتْم لِلرُّْؤاَي تَ ْعبُ ُروَن ﴿ َأفْ ُتوِن يف ُرْؤاَييَ اَيِبَساٍت   اَي أَي َُّها اْلَمؤَلُ   ﴾ِٖٗإْن ُمن ْ

وجد الباحث لصيغة فعل األمر يف الكلمة "أفتوين" ىذه و الحظ الباحث يف اآلية السابقة 

ووجد الباحث الصيغة لفعل األمر للمخاِبُت "انتم" وىي ِلب الفعل على وجو االستعبلء. 

أيضا من تلك الكلمة أسلوب األمر الذي يدل على معٌت احلقيقي يف األمر. ألن املتكلم ىو 

 .امللك العزيز إَل وزراءه أن يبُت تعبَت أحبلمو عن سبع بقرات فقط

رأى سبع بقرات َسان خرجن من هنر ايبس. وسبع بقرات عجاف، فابتلعت العجاف 

انعقد حبها، وسبعًا أخر ايبسات قد استحصدت  السمان. ورأى سبع سنببلت خضر قد

وأدرمت، فالتوت اليابسات على اْضر حىت غلنب عليها، فاستعربىا فلم َيد يف قومو من 

من ىنا قد استخلص الباحث أن أسلوب األمر يف اآلية  ٗ.حيسن عبارهتا َِساٍن ْجع َسُت وَسينة

 السابقة هلو معٌت احلقيقي أو األلصلي ول يوجد الباحث املعٌت من غَت األلصلي.

                                                           
5
 ٗ/ٜٖٔنفس املراجع، ص:  

4
 ٕ/ٖٚٗ( ص:ٚٓٗٔ) بَتوت :دار الكتاب العرِّ،الكَاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمَري جار هللا  
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دِّيُق  .ٜ ُببَلٍت ُخْضٍر  َأْفِتَنا يف َسْبِع بَ َقَراٍت ِِسَانٍ يُوُسُف أَي َُّها الصِّ ََيُْمُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبِع ُسن ْ

 ﴾ٙٗاَيِبَساٍت َلَعلِّي أَْرِجُع ِإََل النَّاِس َلَعلَُّهْم يَ ْعَلُموَن ﴿َوأَُخَر 

يف ىذه اآلية لقد وجد الباحث من مبلحظتو لصيغة فعل األمر يف الكلمة "أفتنا"ىذه 

الصيغة لفعل األمر للمخاِب "انت" وحرف نون للضمَت "حنن" فهي ِلب الفعل على وجو 

 تلك الكلمة أسلوب األمر للمعٌت احلقيقي أو معٌت االستعبلء. وقد وجد الباحث أيضا يف

 األلصلي. 

إن املتكلم يف ذالك السياق ىو لصاحب السجن ليوسف الذي يعرب رؤايه مما األول، وىو 

بطلب البيان والتعبَت لرؤي ملكو فقط وليس ىناك املقصود اآلخر إال َتويل الرؤي. فمن ىذا 

معٌت من غَت األلصلي ولكن لو معٌت احلقيقي أو قد استخلص الباحث أن تلك الكلمة ليس لو 

 األلصلي.

 

ِت  اْرِجْع ِإََلَٰ رَبَِّك فَاْسأَْلُو َما ََبُل النِّْسَوةِ فَ َلمَّا َجاَءُه الرَُّسوُل قَاَل  ائْ ُتوِن بِِو   َوقَاَل اْلَمِلُك  .ٓٔ البلَّ

 ﴾َٓ٘قطَّْعَن أَْيِديَ ُهنَّ ۚ ِإنَّ َرِِّّ ِبَكْيِدِىنَّ َعِليٌم ﴿

وجد الباحث لصيغة األمر يف ثبلث الكلمات "ائتوين" و الحظ الباحث يف اآلية السابقة 

و"ارجع" و"اسألو" ىذه الكلمة الثبلثة لصيغة لفعل األمر للمخاِبُت "انتم" لكلمة األوَل، 
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واملخاِب "انت" لكلمة الثانية، واملخاِب "انت" لكلمة الثالثة أيضا، فكلها من ِلب الفعل 

تعبلء. وجد الباحث يف تلك الكلمة الثبلثة ملها األمر تدل على معٌت األلصلي على وجو االس

. ألن املتكلم لكلمة األوَل ىو امللك العزيز إيل الناس أمامو أبن َيخد يوسف بُت أو احلقيقي

يديو لتأويل الرؤي فهامذا معٌت املقصود. أما لكلمة الثانية "ارجع" قول يوسف إَل لصاحبو أبن 

و أوملكو العزيز، واألخَت الكلمة الثالثة "اسأل" قول يوسف إَل لصاحبو وىو َيمره يرجع إَل رب

 تسبب سجنو فأوضحت املعان ْجيع الكلمة الثبلثة. أبن يسأل امللك العزيز إَل إمرأة اليت

آية السابقة ملها تدل على معٌت احلقيقي أي معٌت فلذالك استخلص الباحث أن األمر 

 من مبلحظتو معناغَت األلصلي. األلصلي ول يوجد الباحث

 ﴾ٗ٘﴿ أَِمُتٌ  َمِكُتٌ  َلَديْ َنا اْليَ ْومَ  ِإنَّكَ  قَالَ  َملََّموُ  فَ َلمَّا لِنَ ْفِسي َأْسَتْخِلْصوُ  ِبوِ  ائْ ُتوِن  اْلَمِلكُ  َوقَالَ  .ٔٔ

وجد الباحث لصيغة فعل األمر يف الكلمة "ائتوين" ىذه و الحظ الباحث يف اآلية السابقة 

وىي ِلب الفعل على وجو االستعبلء. ووجد الباحث  للمخاِبُت "انتم" الصيغة لفعل األمر

غرض املتكلم أي أن أسلوب األمر يف تلك اآلية أو الكلمة هلا معٌت األلصلي واحلقيقي. ألن 

 امللك الذي يقول للناس ىو أن َيمرىم أبن حيمل يوسف أمامو. 

ول َيد الباحث من ىنا قد استخلص الباحث أن األمر املعُت تدل على معٌت احلقيقي 

 معٌت غَت احلقيقي.
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 ﴾٘٘﴿ َعِليمٌ  َحِفيظٌ  ِإيّنِ   اأْلَْرضِ  َخَزاِئنِ  َعَلىَٰ  اْجَعْلِن  قَالَ  .ٕٔ

وجد الباحث لصيغة األمر يف الكلمة "اجعلٍت" ىذه و الحظ الباحث يف اآلية السابقة 

. ووجد الباحث األمر للمخاِب "انت" فهي ِلب الفعل على وجو االستعبلءالصيغة لفعل 

من تلك اآلية أسلوب األمر الذي يدل على معٌت اإلعتبار. مان املتكلم يف اآلية ىو يوسف 

إَل امللك العزيز، َيمر يوسف امللك أبن َيعلو الوزير من أرضو واعترب يوسف أبنو آمُت وعليم. 

تقريبو منو ما ظهر من حكمتو وعلمو،  عليو السبلم قاق يوسفوقد دل امللك على استح

 ٘ولصربه على حتمل املَاق، وحسن خلقو، ونزاىتو، فكل ذلك أوجب الصطفاءه.

 فبذالك املعٌت فاستخلص الباحث أن اآلية اليت تضمن أسلوب األمر هلا املعٌت االعتبار.

َزُىمْ  َوَلمَّا .ٖٔ رُ  َوَأَنَ  اْلَكْيلَ  أُويف  َأيّنِ  تَ َرْونَ  َأاَل ۖۚ  أَبِيُكمْ  ِمنْ  َلُكمْ  ِبَِخٍ  ائْ ُتوِن  قَالَ  ِِبََهازِِىمْ  َجهَّ  َخي ْ

 ﴾ٜ٘﴿ اْلُمْنزِِلُتَ 

وجد الباحث لصيغة األمر يف الكلمة "ائتوين" إهنا لصيغة و الحظ الباحث يف اآلية السابقة 

ث من تلك فعل األمر للمخاِبُت "انتم" وىي ِلب الفعل على وجو االستعبلء. ووجد الباح

، مهما يف سياق املعٌت اآلية تدل على اختيار بُت أسلوب األمر تدل على معٌت االدتاسالكلمة 

خر مع الكيل الذي سيعطي بو يوسف، بل املتكلم ىو إتيان أخ يوسف بونيامُت وأخيو اآل

                                                           
4
 ٚ/ٖٔ( ص :ٜٗٛٔ:الدار التونسية للنَر، )تونس التحرير والتنوير،دمحم الطاىر بن دمحم بن دمحم الطاىر بن عاشور التونسي  
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"ائتوين" فقط فهي تدل  استخلص الباحث ىنا يف املعٌت الكلمةيوسف إَل أخيو ملن يساويو. ف

 على معٌت االنتماس.

َيانِوِ  َوقَالَ  .ٗٔ  يَ ْرِجُعونَ  َلَعلَُّهمْ  أَْىِلِهمْ  ِإََلٰ  انْ َقَلُبوا ِإَذا يَ ْعرُِفونَ َها َلَعلَُّهمْ  رَِحاهِلِمْ  يف  ِبَضاَعتَ ُهمْ  اْجَعُلوا لِِفت ْ

﴿ٕٙ﴾ 

وجد الباحث لصيغة فعل األمر يف الكلمة "اجعلوا" إهنا و الحظ الباحث يف اآلية السابقة 

الصيغة لفعل األمر للمخاِبُت "انتم" وىي ِلب الفعل على وجو االستعبلء. وجد الباحث يف 

املتكلم يوسف إَل تلك الكلمة أسلوب األمر الذي بدا على معٌت األلصلي أو احلقيقي، ألن 

 تلفة، فبل يقصد يوسف ِبذا القول قصدا جمازاي. ْجيع فتيانو ليأمرىم أن َيعلوا بضاعة اخيو خم

فاستخلص الباحث من ذالك البيان أن أسلوب األمر الذي تضمنت يف اآلية تدل على 

 معٌت احلقيقي أو معٍت األلصلي ول َيد الباحث معٌت اآلخر.

 حَلَاِفظُونَ  َلوُ  َوِإَنَّ  َنْكَتلْ  َأَخاانَ  َمَعَنا فََأْرِسلْ  اْلَكْيلُ  ِمنَّا ُمِنعَ  أاََبَنَ  ايَ  قَاُلوا أَبِيِهمْ  ِإََلٰ  َرَجُعوا فَ َلمَّا .٘ٔ

﴿ٖٙ﴾ 

وجد الباحث لصيغة فعل األمر يف الكلمة "ارسل" إن و الحظ الباحث يف اآلية السابقة 

ىذه الكلمة الصيغة لفعل األمر للمخاِب "انت" وىي ِلب الفعل على وجو االستعبلء، 

ألن املتكلم أخ وجد الباحث يف تلك الكلمة أسلوب األمر الذي يدل على معٌت اإلذن. 
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مأهنم يطلب اإلذن إَل أبيو   يوسف إَل أبيو يعقوب عليو السبلم أبن يرسل أخا الصغَت معهم،

 أبن يذىب أخو الصضيب معهم إَل املدينة لكي ينالون الكيل من امللك )أو يوسف(.

َْتة، ومأهنم أرادوا أن 
َ
مان قوهلم ىذا ىو أول خرب قالوه ألبيهم، فور عودهتم ومعهم امل

حوا لؤلب أهنم ُمِنعوا مستقببًل من أْن يذىبوا إَل مصر، ما ل يكن مع وَحَكْوا  هم أخوىم.يُوضِّ

معهم؛ فلسوف « بنيامُت»ألبيهم قصتهم مع عزيز مصر، وإن وافق األب على إرسال أخيهم 

 ٙ.يكتالون، ولسوف حيفظون أخاىم الصغَت

ستخلص الباحث من البيان أن أسلوب األمر الذي َيد الباحث يف تلك الكلمة فلذا قد ا

 دلت على معٌت اإلذن.

 اَّللَِّ  ِمنَ  َعْنُكمْ  أُْغٍِت  َوَماۖ   ُمتَ َفّرَِقةٍ  َأبْ َوابٍ  ِمنْ  َواْدُخُلوا َواِحدٍ  اَببٍ  ِمنْ  َتْدُخُلوا اَل  َبٍِتَّ  ايَ  َوقَالَ  .ٙٔ

 ﴾ٚٙ﴿ اْلُمتَ وَمُِّلونَ  فَ ْليَ تَ وَمَّلِ  َوَعَلْيوِ  تَ وَمَّْلتُ  َعَلْيوِ  َّللَِّ  ِإالَّ  احْلُْكمُ  ِإنِ  َشْيءٍ  ِمنْ 

وجد الباحث لصيغة فعل األمر يف الكلمة "ادخلوا" إهنا و الحظ الباحث يف اآلية السابقة 

الصيغة لفعل األمر للمخاِبُت "انتم" وىي ِلب الفعل على وجو االستعبلء. وجد الباحث يف 

تلك الكلمة أسلوب األمر الذي تضمنو من آية السابقة تدل على معٌت اإلرشاد. مان املتكلم 

لوا ابب املدينة من ابب متفرقة، ألن علم يعقوب يعقوب عليو السبلم إَل ْجيع ابنائو أبن يدخ
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ناه أبن يدخلوا إن اليدخلون ابنائو من ابب متفرقة سيحدث أمر شيِة، فلذا ارشد يعقوب اب

 من أبواب متفرقة.

وإعادة فعل قال لئلشارة إَل اختبلف زمن القولُت وإن ماَن معا مسببُت على إيتاء 

رت لو املصلحة يف سفرىم لئلمتار، فقولو: اي بٍت ال موثقهم، ألنو اِمأن لرعايتهم ابنو وظه

 ٚ.قولو ىذا العربة تدخلوا من ابب واحد لصادر يف وقت إزماعهم الرحيل. واملقصود من حكاية

من البيان السابقة قد استخلص الباحث أن أسلوب األمر يف تلك الكلمة تدل على معٌت 

 .اإلرشاد

 ﴾ٛٚ﴿ َمَكانَُو   ِإَنَّ نَ رَاَك ِمَن اْلُمْحِسِنُتَ  َفُخْذ َأَحَدانَ قَاُلوا اَي أَي َُّها اْلَعزِيُز ِإنَّ َلُو أاًَب َشْيًخا َمِبَتًا  .ٚٔ

وجد الباحث لصيغة األمر يف ملمة "خذ" ىي فعل األمر و يف اآلية السابقة  الباحثالحظ 

للمخاِب "انت" ذالك ِلب الفعل على وجو االستعبلء. وجد الباحث يف ىذه الكلمة معٌت 

التخيَت ألن سياق املعٌت ذالك املتكلم ىو أخ يوسف ليوسف الذي يكون عزيزا، يقول وَيتار 

 أخ يوسف لثبوتو يف املكان بدال من ضاعت البضاعة. 

 عى ِبا يرادف العزيز فيكون يوسفَندوا بولصف العزيز إما ألن مل رئيس والية مهمة يد

ة يدعى العزيز عليو السبلم وإما ألن يوسف ضمت إليو والية العزيز  عزيزا، مما أن رئيس الَِر
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فاستخلص الباحث أن أسلوب األمر ٛالذي اشًتاه فجمع التصرفات وراجعوه يف أخذ أخيهم.

 السابقة تدل على معٌت التخيَت.يف اآلية 

 لِْلَغْيبِ  ُمنَّا َوَما َعِلْمَنا ِبَا ِإالَّ  َشِهْدَنَ  َوَما َسَرقَ  ابْ َنكَ  ِإنَّ  أاََبَنَ  ايَ  فَ ُقوُلوا َأبِيُكمْ  ِإََلَٰ  اْرِجُعوا .ٛٔ

 ﴾ٔٛ﴿ َحاِفِظُتَ 

وجد الباحث لصيغة فعل األمر يف الكلمة "ارجعوا" و الحظ الباحث يف اآلية السابقة 

ىي ِلب والكلمة "فقولوا" إن ىذين ملمتُت الصيغة لفعل األمر للمخاِبُت "انتم" ملها، و 

الفعل على وجو االستعبلء. وجد الباحث أسلوب األمر يف تلك الكلمتُت املعٌت تدل على 

معٌت احلقيقي أو معٌت األلصلي. مان املتكلم يف الكلمة "ارجعوا" و"فقولوا" ىو قول األخ الكبَت 

صغار )بنيامُت( قد و الصغَت أبن يرجعوا إَل بيت أبيو وَيمر أبن يقول ألبيو إن أخا الإَل أخي

ختربون بو من أخذ بنيامُت يف سرقة  ن من قبل املوثق، أي فهو غَت مصدقكم فيماشرق. ما

 عليو السبلم الصواع. وفرع عليو مبَتىم أنو يبقى يف مصر ليكون بقاؤه عبلمة عند يعقوب

يبقى غريبا لوال خوفو من  يف سبب ختلف بنيامُت، إذ ال يرضى لنفسو أن يعرف ِبا لصدقهم

 .أبيو، وال يرضى بقية أشقائو أن يكيدوا لو مما يكيدون لغَت الَقيق
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تكلم يقصد قولو فهذين الكلمتُت ل تكن هلا املعٌت اجملازي أو املعٌت من غَت األلصلي ألن امل 

يف الكلمة السابقة هلا املعٌت  أسلوب األمرولذلك قد استخلص الباحث أن قصدا واضحا 

 .احلقيقي أو معٌت األلصلي

 ﴾ٕٛ﴿ َلَصاِدُقونَ  َوِإَنَّ ۖ   ِفيَها أَقْ بَ ْلَنا الَّيِت  َواْلِعَتَ  ِفيَها ُمنَّا الَّيِت  اْلَقْريَةَ  َواْسَألِ  .ٜٔ

وجد الباحث الصيغة األمر يف الكلمة "اسأل" ىي فعل و الباحث يف اآلية السابقة  الحظ

يوسف  األمر للمخاِب "انت" وذالك ِلب الفعل على وجو االستعبلء، إن املتكلم أخو

القرية والقوافل للدفاع عن نفسو بذمر البينة أنو حراي من الذنب وأمر يوسف أن يسأل إَل أىل 

معو اليت ذىبوا إَل مصر مي يصدق يوسف أخاه.وِبذه وجد الباحث أن أسلوب األمر تدل 

 .على معٌت التمٍت

أي: أنك اي أابَن إْن منَت تَك يف أقوالنا؛ ميكنك أن تطلب أدلة أخرى من املكان الذي  

منا فيو؛ ألن ىذا املوضوع قد أحدث ضجَّة وحدث أمام ْجع مبَت من الناس، والقوافل اليت  

فإذا أردَت أن  مانت معنا شهدْت الواقعة؛ فقد أذَّن ُمؤذِّن ابحلادث، وََتَّ تفتيش الِعَت علناً.
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تتأمد من لصدق أقوالنا، فاسأل الِعَت اليت مانت تسَت معنا يف الطريق، وىم يعرفون ىذه القضية  

 ٜمما نعرفها، أو اسأل أىل القرية اليت جِنا منها.

 اَّللَِّ  َرْوحِ  ِمنْ  يَ ْيَأسُ  اَل  ِإنَّوُ ۖ   اَّللَِّ  َرْوحِ  ِمنْ  تَ ْيَأُسوا َواَل  َوَأِخيوِ  يُوُسفَ  ِمنْ  فَ َتَحس ُسوا اْذَىُبوا َبٍِتَّ  ايَ  .ٕٓ

 ﴾ٚٛ﴿ اْلَكاِفُرونَ  اْلَقْومُ  ِإالَّ 

لصيغة األمر يف الكلمتُت "اذىبوا"  وجد الباحثو الحظ الباحث يف اآلية السابقة 

و"حتسسوا" إهنا الصيغة لفعل األمر للمخاِبُت "انتم" وىي ِلب الفعل على وجو االستعبلء. 

وجد الباحث يف تلك الكلمتُت أسلوب األمر الذي يدل علي معٌت احلقيقي أو معٌت األلصلي.  

ن يذىبوا و يبحث أخرب يوسف. مان املتكلم أبو يعقوب عليو السبلم إَل إبنو وىو َيمر ابناه أب

 باحث أن قول يعقوب واضح ابملراد.فهذه ظن ال

فلذالك استخلص الباحث أن أسلوب األمر يف تلك الكلمة اإلثنتُت تدل على معٌت 

 احلقيقي ول َيد الباحث معٌت اآلخر.

َنا الضُّرُّ  َوَأْىَلَنا َمسََّنا اْلَعزِيزُ  أَي َُّها ايَ  قَاُلوا َعَلْيوِ  َدَخُلوا فَ َلمَّا .ٕٔ  اْلَكْيلَ  لََنا فََأْوفِ  ُمْزَجاةٍ  بِِبَضاَعةٍ  َوِجِ ْ

َنا َوَتَصد قْ   ﴾ٛٛ﴿ اْلُمَتَصدِِّقُتَ  ََيْزِي اَّللََّ  ِإنَّ ۖ   َعَلي ْ
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وجد الباحث لصيغة األمر يف ملمتُت "أويف" و"تصدق" و الحظ الباحث يف اآلية السابقة 

ِلب الفعل على وجو االستعبلء. وجد إهنا الصيغة لفعل األمر للمخاِب "انت" وىي 

يت تدل على معٌت االدتاس. ألن املتكلم ىو أحد من الباحث يف تلك ملمتُت أسلوب األمر ال

أخيو يوسف إَل امللك أو يوسف نفسو أبن يعطي الكيل ويتصدق هلم، مأن يف ىذ القول قول 

 يوسف يساويهم. أخ يوسف إَل امللك العزيز لكن يف احلقيقة قولو ليوسف نفسو مو أن

 لذلك استخلص الباحث أن أسلوب األمر يف تلك األقوال تدل على معٌت االدتاس.

َذا بَِقِميِصي اْذَىُبوا .ٕٕ  ﴾ٖٜ﴿ َأْْجَِعُتَ  ِبَِْىِلُكمْ  َوْأتُوِن  َبِصَتًا ََيْتِ  َأِّ  َوْجوِ  َعَلىٰ  فَأَْلُقوهُ  ىَٰ

وجد الباحث لصيغة األمر يف ثبلث الكلمات "اذىبوا" و السابقة  يف اآلىة الحظ الباحث

و"ألقوه" و"اتوين" إهنا الصيغة لفعل األمر ملها للمخاِبُت "انتم"، وجد الباحث أنواع املعان يف 

تلك الكلمات. ملمة األوَل "اذىبوا" إن ىذه الكلمة تدل على معٌت اإلرشاد، ألن امر يوسف 

مسح على وجو أبيو سوف يكون اابه بصَتا بذالك اخاه أبن يرجع وحيمل قميصو إرشادا لي

 السبب. 

والكلمة الثانية "القوه" إن ىذه الكلمة تدل على معٌت التكوين، ألن بعد أن أمر 

وأما إلقاء القميص على وجو يوسف أخاه أبن يلقوا قميصو على وجو أبيو يكون أبوه بصَتا. 
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  يتبُت رفعة القميص إال من قرب.بعيد فبلأبيو فلقصد املفاجأة ابلبَرى ألنو مان ال يبصر من 

فبَرىم بو من ذلك احلُت. ولعل  ا فحصل ليوسف عليو السبلم ابلوحيوأما مونو يصَت بصَت 

 ٓٔ.يوسف عليو السبلم نيبء ساعتِذ

والكلمة الثالثة "اتوين" إن ىذه الكلمة تدل على معٌت االلتماس، ألن أمر يوسف 

رة الثانية، مأن ىذ القول قول األمر يوسف إَل أخيو ملن أخاه أبن َيتوا أسرتو إَل املصر مل

 يساويو.

لذلك استخلص الباحث أن أسلوب األمر يف الكلمة األوَل تدل على معٌت االرشاد 

 والكلمة الثانية تدل على معٌت التكوين والكلمة األخَت تدل على معٌت االلتماس.

ُِِِِتَ  ُمنَّا ِإَنَّ  ُذنُوبَ َنا لََنا اْستَ ْغِفرْ  أاََبَنَ  ايَ  قَاُلوا .ٖٕ  ﴾ٜٚ﴿ َخا

وجد الباحث لصيغة األمر يف الكلمة "استغفر" إهنا و الحظ الباحث يف اآلية السابقة 

الصيغة لفعل األمر للمخامب "انت"، وىي ِلب الفعل على وجو االستعبلء. وجد الباحث 

ا يوسف ألبيو أبن يف تلك الكلمة أسلوب األمر تدل على معٌت الدعاء. مان املتكلم أخو 

 يستغفر خطيِتهم إَل يوسف، مأن ىذا قول األمر الدعاء لربو بولصيلة أبيو يعقوب عليو السبلم. 
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من بيان السابق استخلص الباحث أن أسلوب األمر يف الكلمة "استغفر" تدل على معٌت 

 الدعاء.

 ﴾ٜٜ﴿ آِمِنُتَ  اَّللَُّ  َشاءَ  ِإنْ  ِمْصرَ  اْدُخُلوا َوقَالَ  أَبَ َوْيوِ  ِإلَْيوِ  آَوىٰ  يُوُسفَ  َعَلىٰ  َدَخُلوا فَ َلمَّا .ٕٗ

وجد الباحث لصيغة األمر يف الكلمة "ادخلوا" ىي فعل و الحظ الباحث يف اآلية السابقة 

إن ىذا القول قول األمر األمر للمخاِبُت "انتم" ذلك ِلب الفعل على وجو االستعبلء. 

يؤون ِبصر ويدخلون املكان املعينة يوسف إَل أبيو يعقوب عليو السبلم وْجيع أخيو حُت ِب

مرحبا إمراما واستقباال عظيما فيقول هلم ادخلوا مصر إن شاء هللا  يوسف هم واستبلهمرحب

 أمنُت.

ويبدو أن يوسف قد استقبلهم عند دخوهلم إَل مصر استقبال العظماء، فاستقبلهم خارج 

وأعياهنم؛ وىذا ىو الدخول األول البلد مرة لَتحيهم من عناء السفر ويستقبلهم وجهاء البلد 

ِبذه وجد واستخلص الباحث أن أسلوب األمر يف اآلية السابقة تدل  ٔٔالذي آوى فيو أبوْيو.

 على معٌت اإلمرام. 

َتٍِت  َقدْ  َربِّ  .ٕ٘ ِِرَ ۖۚ  اأْلََحاِديثِ  ََتِْويلِ  ِمنْ  َوَعلَّْمَتٍِت  اْلُمْلكِ  ِمنَ  آتَ ي ْ  َولِيِّي أَْنتَ  َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  فَا

نْ َيا يف   ﴾ٔٓٔ﴿ َِبلص اْلِِيَ  َوَأْْلِْقِن  ُمْسِلًما تَ َوف ِن ۖ   َواآْلِخرَةِ  الدُّ
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وجد الباحث لصيغة األمر يف ملمتُت "توفٍت" و"احلقٍت"، و الحظ الباحث يف االية السابقة 

إهنا الصيغة لفعل األمر للمخاِب "انت" وىي ِلب الفعل على وجو االستعبلء. وجد 

الباحث يف تلك ملمتُت أسلوب األمر تدل على معٌت الدعاء ملها, ألن املتكلم يوسف ويقول 

وأشار بقولو: توفٍت مسلما ، امره هللا أبن يتوفو مسلما وَيمع أحوال الصاحلُت. يقصد للدعاء 

إَل النعمة العظمى وىي نعمة الدين احلق، فإن ِلب توفيو على الدين احلق يقتضي أنو متصف 

 لدين احلق املعرب عنو ابإلسبلم من اآلن، فهو يسأل الدوام عليو إَل الوفاة.اب

لذالك استخلص الباحث من اليان أن أسلوب األمر يف الكلمة اإلثنتنُت تدل على معٌت 

 الدعاء، ألن السياق معناه للدعاء.

ِذهِ  ُقلْ  .ٕٙ  ِمنَ  َأَنَ  َوَما اَّللَِّ  َوُسْبَحانَ ۖ   ات َّبَ َعٍِت  َوَمنِ  أَنَ  َبِصَتَةٍ  َعَلىٰ ۖۚ  اَّللَِّ  ِإََل  أَْدُعو َسِبيِلي ىََٰ

رِِمُتَ  َْ  ٛٓٔ﴿ اْلُم

يف الكلمة "قل" إهنا الصيغة  وجد الباحث لصيغة األمرو الحظ الباحث يف اآلية السابقة 

. إن املتكلم يف ىذه اآلية لفعل األمر للمخاِب "انت" وىي ِلب الفعل على وجو االستعبلء

ر هللا أبن يقول دمحم ألمتو أن سبيلو لدعوة إَل هللا. ِبذ املراد استخلص الباحث ىو هللا مد، ام
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وال َيد الباحث  يأن أسلوب األمر يف ذلك القول يدل على معٌت احلقيقي أو معٌت األلصل

 .معٌت اآلخر

 أنواع معان النهي يف سورة يوسف .د 

  ََل تَ ْقُصْص ُرْؤاَيكَ قَاَل اَي بُ ٍَتَّ  .ٔ

لصيغة فعل النهي يف الكلمة  وجد الباحثو الحظ الباحث يف اآلية السابقة 

"التقصص" إهنا الصيغة لفعل النهي للمخاِب "انت" مع حرف ال َنىية، وىي ِلب الكف 

عن الفعل على وجو االستعبلء. وجد الباحث يف ىذه الكلمة أسلوب النهي يدل علي معٌت 

لسبلم ليسوف أبال يقص قصتو إَل إخوتة، ىذا القول االرشاد. مان املتكلم ىو يعقوب عليو ا

 يدل على اإلرشاد ليوسف، وإذا قص يوسف إَل إخوتو سيغارون إخوتو يوسف بسبب قصتو. 

العَرة مانوا يغارون منو  السبلم أن إخوة يوسف عليو السبلم عليو قد علم يعقوب

ك الرؤاي لفرط فضلو عليهم خلقا وخلقا، وعلم أهنم يعربون الرؤاي إْجاال وتفصيبل، وعلم أن تل

ين ىم أحد عَر فخَي إن قصها يوسف على إخوتو الذ تؤذن برفعة يناهلا يوسف عليو السبلم

 ٕٔ.عليهم أن تَتد ِبم الغَتة إَل حد احلسد عليو السبلم
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الباحث من البيان اآلتية أن أسلوب النهي يف ذلك القول يدل على لذلك استخلص 

 معٌت االرشاد.

ُهْم  .ٕ ُتْم فَاِعِلَُت  َوأَْلُقوُه يف َغَياَبِت اْْلُبِّ  ََل تَ ْقتُ ُلوا يُوُسفَ قَاَل قَاِئٌل ِمن ْ يَ ْلَتِقْطُو بَ ْعُض السَّيَّارَِة ِإْن ُمن ْ

﴿ٔٓ﴾ 

الباحث لصيغة النهي يف الكلمة "ال تقتلوا" إهنا وجد و الحظ الباحث يف اآلية السابقة 

الصيغة لفعل النهي للمخاِبُت "انتم" مع حرف ال الناىية، وىي ِلب الكف عن الفعل على 

. وجو االستعبلء. وجد الباحث أسلوب النهي يف تلك الكلمة اليت تدل على معٌت االلتماس

خاىم أال يقتلوا يوسف ملن ألن املتكلم يف تلك اآلية ىو إحدى أخ يوسف، وىو هنى أ

 يساويو. لذلك استخلص الباحث أن أسلوب النهي يف الكلمة اآلتية تدل على معٌت االدتاس.

ُتُموَىا أَنْ ُتْم َوآاَبؤُُمْم َما أَنْ َزَل اَّللَُّ ِِبَا ِمْن ُسْلطَانٍ  .ٖ  ِإِن احْلُْكُم ِإالَّ  ۚ َما تَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدونِِو ِإالَّ َأَْسَاًء ََسَّي ْ

ۚ  أََمَر  ِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّم َولَِٰكنَّ َأْمثَ َر النَّ  َأَل  تَ ْعُبُدواَّللَِِّ ُه ۚ ذَٰ  ﴾ٓٗاِس اَل يَ ْعَلُموَن ﴿ِإالَّ ِإايَّ

وجد الباحث لصيغة فعل النهي يف الكلمة و آلية السابقة الحظ الباحث يف ا

التعبدوا"، إهنا الصيغة لفعل النهي للمخاِبُت "انتم" وىي ِلب الكف عن الفعل على وجو "

االستعبلء. وجد الباحث يف تلك الكلمة أسلوب النهي الذي يدل على معٌت االرشاد. مان 
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املتكلم يف ىذه اآلية إَل ألصحاب السجن، وىو هناه أبال يعبدوا إال هللا، وارشد يوسف  يوسف

 ألصحاب السجن أن يعبدوا إَل هللا ألن ذالك الدين القيم وأمثر الناس ال يعلمون.

"ال تعبدوا" هلا  يف الكلمة فاستخلص الباحث من ذالك البيان أن أسلوب النهي الذي

 معٌت اإلرشاد. معٌت غَت األلصلي وتدل على

 ﴾ٓٙ﴿ تَ ْقَربُونِ  َوََل  ِعْنِدي َلُكمْ  َمْيلَ  َفبَل  بِوِ  ََتْتُوين  لَْ  فَِإنْ  .ٗ

وجد الباحث لصيغة النهي يف الكلمة "ال تقربون"، و الحظ الباحث يف اآلية السابقة 

إهنا الصيغة لفعل النهي للمخاِبُت "انتم" وىي ِلب الكف عن الفعل على وجو االستعبلء، 

وجد الباحث يف تلك الكلمة أسلوب النهي تدل على معٌت التهديد. ألن يف اآلية املتكلم ىو 

إن ل َيتوا بو أخيو الصغَت بنيامُت  يوسف إَل إخيو، مان يوسف ملكا يف مصر ويذمر أخاىم

عند إتياهنم وال ينالوان أخوىم الكيل وهنى يوسف اال يقربوان يوسف أيضا أي التعودوا، فقول 

 يوسف ِبعٌت التهديد.

ومن أبيكم حال من )أخ لكم( أي أخوتو من جهة أبيكم، وىذا من مفهوم االقتصار 

والعدول عن أن  من أمكم، أي ليس بَقيق. الدال على عدم إرادة غَته، أي من أبيكم وليس

 د حكاية ما اشتمل عليو مبلم يوسف عليو السبلميقال: ايتوين أبخيكم من أبيكم، ألن املرا

من إظهار عدم معرفتو أبخيهم إال من ذمرىم إايه عنده، فعدل عن اإلضافة املقتضية املعرفة إَل 
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أي ال تعودوا إَل مصر، وقد علم أهنم ال يًتمون وال تقربون  التنكَت تناِبا يف التظاىر ِبهلو بو.

فاستخلص الباحث أن أسلوب النهي يف الكلمة "ال تقربون" تدل على معٌت  ٖٔأخاىم رىينة.

 التهديد.

 ِمنْ  اَّللَِّ  ِمنَ  َعْنُكمْ  أُْغٍِت  َوَماۖ   ُمتَ َفرَِّقةٍ  أَبْ َوابٍ  ِمنْ  َواْدُخُلوا َواِحدٍ  اَببٍ  ِمنْ  َتْدُخُلوا ََل  َبٍِتَّ  ايَ  َوقَالَ  .٘

 ﴾ٚٙ﴿ اْلُمتَ وَمُِّلونَ  فَ ْليَ تَ وَمَّلِ  َوَعَلْيوِ  تَ وَمَّْلتُ  َعَلْيوِ  َّللَِّ  ِإالَّ  احْلُْكمُ  ِإنِ  َشْيءٍ 

وجد الباحث لصيغة فعل النهي يف الكلمة "ال و الحظ الباحث يف اآلية السابقة 

عن الفعل على وجو  تدخلوا" إهنا الصيغة لفعل النهي للمخاِبُت "انتم" وىي ِلب الكف

االستعبلء. وجد الباحث يف تلك الكلمة أسلوب النهي الذي تضمنو من آية السابقة تدل 

على معٌت اإلرشاد. مان املتكلم يعقوب عليو السبلم إَل ْجيع ابنائو أبن ال يدخلوان أبواب 

شيِة، املدينة من ابب واحد، ألن علم يعقوب إن دخلوا ابنائو من ابب واحد فبلحيدث أمر 

 ن من ابب واحد.د وهني يعقوب ابناه أبن ال يدخلو فلذا ارش

وإعادة فعل قال لئلشارة إَل اختبلف زمن القولُت وإن ماَن معا مسببُت على إيتاء 

موثقهم، ألنو اِمأن لرعايتهم ابنو وظهرت لو املصلحة يف سفرىم لئلمتار، فقولو: اي بٍت ال 

قولو ىذا  اعهم الرحيل. واملقصود من حكايةتدخلوا من ابب واحد لصادر يف وقت إزم
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ومن البيان السابقة قد استخلص الباحث أن أسلوب النهي يف تلك الكلمة "ال  ٗٔ.العربة

 تدخلوا" تدل على معٌت اإلرشاد.

 ِإالَّ  اَّللَِّ  َرْوحِ  ِمنْ  يَ ْيَأسُ  اَل  ِإنَّوُ  اَّللَِّ  َرْوحِ  ِمنْ  تَ ْيَأُسوا َوََل  َوَأِخيوِ  يُوُسفَ  ِمنْ  فَ َتَحسَُّسوا اْذَىُبوا َبٍِتَّ  ايَ  .ٙ

 ﴾ٚٛ﴿ اْلَكاِفُرونَ  اْلَقْومُ 

"ال تيأسوا" إهنا  وجد الباحث لصيغة النهي يف الكلمةو الحظ الباحث يف اآلية السابقة 

الصيغة لفعل النهي للممخاِبُت "انتم" وىي ِلب الكف عن الفعل على وجو االستعبلء، 

لكلمة اليت تدل على معٌت التسلية. مان يعقوب متكلما وجد الباحث أسلوب النهي يف تلك ا

ألبنائو ليأمرىم أن يبحثوا يوسف،و عرف يعقوب أن يوسف ل ميت. لذالك أمر يعقوب ابناه 

 وسلى تسلية حسنة إلبنو أن ال ييأسوا من رمحة هللا يف البحث عن يوسف.

ومن البيان الآلتية استخلص الباحث أن أسلوب النهي املوجودة يف الكلمة "ال 

 تيأسوا" تدل على معٌت غَت األلصلي وىي الدالة على معٌت التسلية. 
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 جدول خالصة أنواعو األمر والنهي مع ذكر معانو .ه 

واْبللصة ر والنهي يف سورة يوسف ألجل السهولة الباحث اْلدول عن أنواع معان األملصنع 

 يف مبلحظة البحث ومبلحظة أنواع األمر والنهي يف سورة يوسف خالصة.

 معناه أنواعو سورة يوسف آية رقم

 اإلرشاد النهي اَل تَ ْقُصْص ُرْؤاَيَك َعَلٰى ِإْخَوِتكَ  ٘ ٔ

 تماسلاال األمر اقْ تُ ُلوا يُوُسَف  ٜ ٕ

َِْرُحوُه أَْرًضا ََيُْل َلُكمْ   تماسلاال األمر ا

 االلتماس األمر َوأَْلُقوُه يف َغَياَبِت اْْلُبِّ  ٓٔ ٖ

ُهْم اَل تَ ْقتُ ُلوا يُوُسفَ   اإللتماس النهي قَاَل قَاِئٌل ِمن ْ

 التمٍت األمر َوقَاَل الَِّذي اْشتَ رَاُه ِمْن ِمْصَر اِلْمرَأَتِِو َأْمرِِمي َمثْ َواُه  ٕٔ ٗ

 التعجيز األمر َوقَاَلْت َىْيَت َلكَ  ٖٕ ٘

َذا  ٜٕ ٙ معٌت  األمر يُوُسُف أَْعِرْض َعْن ىَٰ

 األلصلي

معٌت  األمر َواْستَ ْغِفرِي ِلَذنِْبكِ 

 األلصلي

معٌت  األمر َوقَاَلِت اْخرُْج َعَلْيِهنَّ  ٖٔ ٚ
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 األلصلي

هُ  ٓٗ ٛ  اإلرشاد النهي َأالَّ تَ ْعُبُدوا ِإالَّ ِإايَّ

معٌت  األمر اذُْمْرين ِعْنَد َربَِّك  ٕٗ ٜ

 األلصلي

ُتْم لِلرُّْؤاَي تَ ْعبُ ُرونَ  ٖٗ ٓٔ معٌت  األمر اَي أَي َُّها اْلَمؤَلُ أَفْ ُتوين يف ُرْؤاَيَي ِإْن ُمن ْ

 األلصلي

دِّيُق أَْفِتَنا يف َسْبِع بَ َقرَاٍت َِسَاٍن  ٙٗ ٔٔ معٌت  األمر يُوُسُف أَي َُّها الصِّ

 األلصلي

 معٌت األمر َوقَاَل اْلَمِلُك ائْ ُتوين بِِو   ٓ٘ ٕٔ

 األلصلي

 األلصلي األمر قَاَل اْرِجْع ِإََلٰ َربِّكَ 

 األلصلي األمر فَاْسأَْلُو َما اَبُل النِّْسَوةِ 

 األلصلي األمر  بِوِ  ائْ ُتوين  اْلَمِلكُ  َوقَالَ  ٗ٘ ٖٔ

 االعتبار األمر اأْلَْرضِ  َخزَاِئنِ  َعَلىٰ  اْجَعْلٍِت  ٘٘ ٗٔ

 اإللتماس األمر َلُكمْ  أبَِخٍ  ائْ ُتوين  قَالَ  ٜ٘ ٘ٔ

 التهديد النهي تَ ْقَربُونِ  َواَل  ِعْنِدي َلُكمْ  َمْيلَ  َفبَل  ٓٙ ٙٔ

 األلصلي األمر ِبَضاَعتَ ُهمْ  اْجَعُلوا ٕٙ ٚٔ
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 اإلذن األمر َأَخاَنَ  َمَعَنا فََأْرِسلْ  ٖٙ ٛٔ

 اإلرشاد النهي َواِحدٍ  اَببٍ  ِمنْ  َتْدُخُلوا اَل  ٚٙ ٜٔ

 اإلرشاد األمر ُمتَ َفرَِّقةٍ  أَبْ َوابٍ  ِمنْ  َواْدُخُلوا

 التخيَت األمر َفُخْذ َأَحَدََن َمَكانَوُ  ٛٚ ٕٓ

 األلصلي األمر  أَبِيُكمْ  ِإََلٰ  اْرِجُعوا ٔٛ ٕٔ

 األلصلي األمر أاََبَنَ  ايَ  فَ ُقوُلوا

 التمٍت األمر  اْلَقْريَةَ  َواْسَألِ  ٕٛ ٕٕ

 األلصلي األمر  اْذَىُبوا َبٍِتَّ  ايَ  ٚٛ ٖٕ

 األلصلي األمر يُوُسفَ  ِمنْ  فَ َتَحسَُّسوا

 التسلية النهي اَّللَِّ  َرْوحِ  ِمنْ  تَ ْيَأُسوا َواَل 

 اإللتماس األمر  اْلَكْيلَ  لََنا فََأْوف ٛٛ ٕٗ

َنا َوَتَصدَّقْ   اإللتماس األمر َعَلي ْ

 اإلرشاد األمر  بَِقِميِصي اْذَىُبوا ٖٜ ٕ٘

 التكوين األمر َأِّ  َوْجوِ  َعَلىٰ  فَأَْلُقوهُ 

 اإللتماس األمر َوأْتُوين 

 الدعاء األمر  ُذنُوبَ َنا لََنا اْستَ ْغِفرْ  ٜٚ ٕٙ
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 اإلمرام األمر  ِمْصرَ  اْدُخُلوا ٜٜ ٕٚ

 الدعاء األمر ُمْسِلًما تَ َوفٍَِّت  ٔٓٔ ٕٛ

 الدعاء األمر اِبلصَّاحلُِِتَ  َوَأحلِْْقٍِت  

ِذهِ  ُقلْ  ٛٓٔ ٜٕ  األلصلي راألم  َسِبيِلي ىَٰ

 

 


