
 
 

 

 سورة يوسف .1

 الوحيدة في القرآن )   ) 

 /6يوسف  :(                                  

                             ) 

 128&  83( في األنعام/    ومرتان )

 يوسف

 6اآلية 

 الظالمون ( ) إنه ال يفلح  مرات في القران 3

 /21األنعام :(                 

                           ) 

 /135األنعام :(                                  

              ) 

 /23يوسف :(                   

           ) 

 37والرابعة في القصص/

 يوسف

 23اآلية 

 ) مرات في القران 3     ) 

 /19هود ( :                           ) 

 /37يوسف( :                                             

                         ) 

 7الثالثة في فصلت/

 بدون )هم( 45والوحيدة في األعراف/

 يوسف

 37اآلية 



 

 

 آيات في القران ختامها ) ولكن أكثر الناس ال يشكرون ( 3

 242/البقرة  :(                         ...         

               

 ) 

 38/يوسف  :(       ....                       

           ) 

 61والثالثة في غافر /

 يوسف

 38اآلية 

 أيتان متشابهتان في األعراف ويوسف

 /71األعراف :(                                 

             ) 

 /40يوسف  :(                 

                  ) 

 يوسف

 40اآلية 

 الوحيدة في القران )      ) 

 من وباقي القران )    ) 

 يوسف

 53اآلية 

 أيتان متشابهتان في سورة يوسف

 /40يوسف  :(                                   

                  

) 

 /67يوسف  :(                                  

             ) 

 يوسف

 67اآلية 



 
 

 

مرتان )       ).... 

 /36هود :(                  ) 

 69/يوسف :(                ) 

 يوسف

 69اآلية 

 

 مرات في سورة يوسف ) دخلوا على يوسف / عليه ( 3

 /68يوسف  :(                

   ) 

 88/يوسف  :(              

                 ) 

 99/يوسف  :(              ) 

 يوسف

 99اآلية 

   آيتان ختامهما متشابه في سورة يوسف )    ) 

 /83يوسف: (                                     

         ).... 

 /100يوسف  :(            ........                           

           ........ ) 

 يوسف

اآلية 

100 



 

 

 مرات في القران ) ذلك من أنباء ... ( 3

  44/عمرانآل  :(             

                ) 

 100/هود  :(              ) 

 102/يوسف  :(              

     ) 

 والوحيدة ) تلك من أنباء .. (

                 ): 49هود/

             ) 

 يوسف

اآلية 
102 

 سورة يوسف تميزت بما يلي : 

  ) العلم قبل الحكمة : ) عليم حكيم ( ، )إنه هم العليم الحكيم ( ، ) إن ربك عليم حكيم 
  ) لم يرد في السورة  ) عزيز حكيم 
 / ولم يرد في السورة ) يفعلون(  69-19وردت ) يعملون( في موضعين يوسف ، 

مميزات 
 السورة

 )ولما(  6)فلما( و  12في سورة يوسف 

  58المقطع األول : من أول السورة وحتى األية 
 ألن النمو بطيء. 22اإليقاع فيها سريع ..... ولذلك كلها )فلما( ... إال األية 

(                 ) 

  : بداية من )ولما جهزهم .. ( 69-59المقطع الثاني 
 للهفتهم واإلسراع بإخبار والدهم 63اإليقاع فيها بطيء ... ولذلك كلها )ولما( ... إال األية 

(           ...) 

  : أخر السورة بداية من ) فلما جهزهم ..  ( -70المقطع الثالث 
 لبطء حركة القافلة 94... ولذلك كلها )فلما( إال األية اإليقاع فيها سريع 

(         ...) 

كل 
 السورة

 )ولما( 

  )فلما(

 


