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 مّلا ومواضع ادتخدامها يف القرآن الكروم

 حودر حممود عبدالرزاق. د

 8/6/2008: تاروخ القبول 30/8/2007: تاروخ التقدوم

 املدخـــل

ََ القرآن العظيم معجز، وأنَّ استخدامو  تقوم فكرة ىذا البحث عمى حقيقة أنَّ
لمصيغ والتعبيرات والكممات والحروف جاءت عمى نسق خاص ووفق متطمبات 

وكمما تأممنا في آياتو الكريمات ازددنا يقينا برسوخ ىذه الفكرة وثبات . المقام
 مما ال يدع مجاال لمشك أنو كتاب اليي كل كالم أطرادىاالقوانين التي تنتظميا، و

ورد فيو كان بقدر، وعمى وفق منيج معين يوضح شيئا من أسرار التعبير 
 ... القرآني

الكريم،  النافية الجازمة في القرآن (لّما)ومن ىذا المنطمق تتبعت ورود 
 في - إال - معنى الشرط، والتي جاءت بمعنى ةوالظرفية الحينية المتضمن

 وكيفية استخداميا، والمعاني التي عبرت عنيا ومتى كثر ورودىا في ىامواضع
ذلك، ووصمت إلى نتائج  وحاولت جاىدا أن أتبين سرّ . الذكر الحكيم، ومتى  لَّ 

وحتى أغادر . وجدت من المفيد جمعيا، وترتيبيا ثم عرضيا في ىذا البحث
في القرآن الكريم  (لمَّا)إنَّ السور التي وردت فييا : الحديث في العموميات أ ول

ن وستين تيمائة واثن( 162 )سبع وأربعون سورة بمغ عددىا( 47 )بأنواعيا المختمفة
ٍَ منيا  التي تفيد تو ع  والجازمة الداخمة عمى الفعل المضارع (لمَّا)آية ثماٍن

إحدى ( 151)ي  وهات أمَّا البا ي- إال -حصول الفعل وثالٌث منيا بمعنى 
 . الظرفية الحينية المتضمنة معنى الشرط (لمَّا)وخمسون ومائة فيي 

والذي جعمني أ وم بإحصائيا أننَّي كمما نظرت في كتاب اهلل العزيز 
 يجمب انتباىي كثرة ورودىا كمما جاء الحديث عن األنبياء عمييم هوتأممت في سور

 جتيم لخصوميمجالسالم، وما  اسوه في سبيل نشر ما أمرىم اهلل بنشره، ومحا

                                                 
 المديرية العامة لتربية نينوى .
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 كان األسموب القرآني المجادالتمعارضين ليم وكمما احتدم النقاش وكثرت للو
الشرط، والمتمعن  الدالة عمى الظرفية، والمتضمنة معنى (لمَّا)يميل إلى استخدام 

 ال،  الوا، )الفعل  (لما )في ىذا األسموب يجد أنو غالبا ما يرد في جواب
وفي المقابل كنت أجد السور التي . مما يقوي عندي ىذا االعتقاد (الخ.. يقولون،

تتضمن أحكام العبادات من الصالة، والصيام، والزكاة، والحج، والتشريعات من 
دين اهلل، ونبذ ب ةتبصرالحث عمى اإليمان والالزواج والطالق والمواريث، أو 
الجازمة الداخمة  (لمَّا)ثم نظرت في .... استخداميا الشرك، ومقارعة الكفار ينعدم

المضارع، وبحثت عن مواضع ورودىا في القرآن الكريم فظير لي أنيا  عمى الفعل
جاءت في مواضع متشابية من حيث داللتيا ومعناىا مما سأفصل القول فيو إن 

النيا إنما وضعت كممة مكان  (إال)التي بمعنى  (لّما)واىممت شاء اهلل تعالى، 
- اخرى، او ىي لغة لقوم ولم يشغمني ما يترتب عمى استخداميا من معنى آخر 

.  اضافًة إلى انيا موضع اختالف في القراءات- إن كان ثّمة من معنى 
لقد ا تضاني أمر ىذا البحث  راءة المصحف الشريف بأناة، وتدبر مرات 

لى العديد ة منيا والحديثةعديدٍة والعودة إلى كتب إعراب القرآن، وتفاسيره القديم ، وا 
من كتب النحو حتى إذا ما اطمأنت نفسي إلى جدوى ما عممت توكمت عمى اهلل 

القدير، وضممت ما كنت جمعتو أو توصمت إليو بعد طول تدبر إلى بعضو، 
فكان ىذا البحث الذي أرجو من اهلل العمي القدير أن يكون ثمرة طيبة تكون ذخرا 

.  لي في ميزان حسناتي، ومن اهلل التوفيق

 : (ملَّا)ما قاله النحووون يف : أواًل

 ال  )):وجاء في ىمع اليوامع. (1) مظيراً إالوىي مما ال يمييا الفعل 
. (3)((الزائدة، و ال بعضيم ىي بسيطة( 2)(ما)و (لم)ىي مركبة من : األكثر

فمم يتغير عمميا الذي ىو الجزم  ال  (ما)لم زيدت عمييا ))وتفصيل ذلك أن 
 الوا جاء زيٌد  د ضحك .... .(ٕٗٔ: آل عمران) چٿ ٿ ٿ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹچ :تعالى

 ( د)كما زيدْت في الواجب  (ما) (لم)ونفي ذلك لماَّ يضحك زدَت عمى النافي وىو 
                                                 

.  1/153: ينظر الكتاب( 1)
وبنيت معيا فغيرت  (ما)ضمت إلييا  (لم) (لّما)و أما ))، 2/157: األصول في النحو( 2)

(.  ((ما) (لو)حاليا كما غيرت 
.  2/447: ىمع اليوامع( 3)



                   (  54) العدد –آداب الرافدون 

 م2009/هـ1430

 147 

 اركب زيٌد و د لبَس ُخفَُّو، وركب زيٌد ولمّ : فيو تطاول يقال (لّما) لمحال وألنيا
فَُّو فالحال  د جمعتيما ََ التي  (لّما) األول :(2)وىي عمى ثالثة أ سام. (1)((يمبس خُّ

تجزم الفعل المضارع وىي حرف نفي تدخل عمى المضارع فتجزمو، وىي جواب 
 ينتظرون لقوم د فعل وزعم الخميل أنَّ ىذا الكالم : لّما يفعل فتقول)): لقولو
وتأتي بعد  (إال)والثاني التي بمعنى  .(4)وتصرف معناه إلى الماضي .(3)((الخبر
 بتشديد منو  راءة عاصم وحمزةونحو نشدتك اهلل لّما فعمَت، وبعد النفي القسم 

(5)الميم، والبا ون بالتخفيف
ےوَو چ أي ما  (32 :يس) چےَو ِإو  ُك ٌّل  َّل َّل   َو ِإ يٌع  َّل َو ْي َو   ُك ْي َو ُك

كلُّ إالَّ جميع وىذه حكاىا الخميل وسيبويو وىي  ميمة الدور في كالم العرب، 
و د  رىء ذلك ُكمَُّو )) فييا عمى التركيب الذي و عْت فيو روينبغي أن يقتص

التعميقية وىي حرف وجوب  (لّما)والثالث  .(6)((بالتخفيف فيخرج عن ىذا الباب
 وجدت جممتينتختصُّ بالماضي فتقتضي  ))وىي في ىذه الحالة .(7)لوجوب

أنيا ( 9)ومذىب سيبويو( 8)(أكرمتولّما جاءني )ثانيتيما عند وجود أوالىما نحو 
( 11)نيا ظرف بمعنى حين، وجاء في شرح الرضيأ( 10)حرف ومذىب الفارسي

الفجائية، أو الفاء أو  (إذا)بـ وجممة اسمية مقرونة. ويكون جوابيا فعاًل ماضيا اتفا اً 
 الخ .... فعاًل مضارعاً 

                                                 

.  8/15: شرح المفصل( 1)
.  284-281:، رصف المباني407-1/404: ، مغني المبيب538، 537: ينظر الجنداني( 2)
.  4/345: الكتاب( 3)
.   ينظر الخالف في ذلك بين سيبويو والمبرد2/303: األشباه والنظائر( 4)
.  343:  من القراءات السبع وتحررتواتر فيماالمكرر . 2/280:النشر في القراءات العشر( 5)
.  282: رصف المباني( 6)
.  ((فيي لألمر الذي و ع لو وع غيره (لّما)وأما  )) 4/356: الكتاب( 7)
.  1/406: مغني المبيب( 8)
 (لو)و (لو)فشبييا بـ)) 3/309: ، وجاء في شرح الرضي عمى الكافية4/356: الكتاب( 9)

(.  (حرف
وزعم ابن السراج وتبعو الفارسي وتبعيما ابن جني وتبعيم )) 1/406: مغني المبيب( 10)

.  2/157: ، ينظر األصول((جماعة أنيا ظرف بمعنى حين
.  3/310: ينظر الرضي عمى الكافية( 11)
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املبحث األول 

 الداخلة على الفعل املضارع ومواضع ورودها (مّلا)
 

الجازمة لمفعل المضارع والصارفة معناه إلى المضي، والمشعرة  (لّما)وىي 
، والذي (1)بتو ع و وع الحدث، و د وردت في القرآن الكريم في ثمانية مواضع

أردت ق، ومعاني محددة ف منيا أنيا جاءت في سياق صيغ كثيرا ما تتييعنين
، ويكاد بعينو ورودىا في القرآن الكريم عمى وفق نسق اطراد عمى ألدلل ىنا تبيانيا

 في المعاني التي فييا حّث عمى الصبر ومقارعة المنكرين استخدامياينحصر 
جياد في سبيل نصرة الدين، وأن الجنة ال يدخميا ال، و() األعظملرسالة الرسول 

نما بعد االختبار في مواضع الجياد،  المسمم بمجرد أن يعمن إسالمو بفمو، وا 
 أمتحنوالتضحية في سبيل العقيدة، وأن ىذا االمتحان آٍت ال ريب فيو كما 

 بميم، وفييا تقريع لمن نكص عن الجياد   مناألنبياءالمؤمنون من أتباع الرسل و
 من المشركين الذين انتصافابعد ما سمح اهلل بو لممؤمنين دفاعا عن دينيم، و

سمبوىم أمواليم، وأجبروىم عمى ترك ديارىم، وفييا دعوة لمن أسمم أال يدعي 
 حتى يطمئن  مبو ليذا الدين، وأن ذلك حاصل ال ريب فيو، وسوى ذلك اإليمان

من المعاني التي تدور في فمك مجاىدة النفس لموصول إلى منزلة المؤمنين الذين 
.  يستحقون الجنة

 ې ې ې ى ى ۅ ۋۅ ۋ ٴۇ ې ې ۉ ۉ ې ې ڭڭ ڭچ :وتفصيل ذلك أننا نقرأ  ولو تعالى
( 207ت) ال الفراء . (ٕٗٔ: البقرة) چۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ ى ى ې
، (2)" الجنة، ولم يصبكم مثل ما أصاب الذين  بمكم فتختبروااتدخموأظننتم أن "

، (142 :اآلية )چٿ ڤڤ ڤ ڤ ٹچويقول الشيء نفسو عما ورد في سورة آل عمران 
وكان ذلك  (ٙٔ: التوبة)چچ چ چ ڦ ڦ ڦ ڤ ڦ ڤ ڤچ و ولو تعالى في سورة التوبة

، والمؤمنين عمى الثبات، والصبر مع () لرسول تشجيعا))  درتو تمن اهلل جل
                                                 

، 14: ، الحجرات8: ، ص39: ، يونس16: ، التوبة142: ، آل عمران214: البقرة( 1)
.  23: ، عبس3: الجمعة

أم حسبتم أييا المؤمنون أن تدخموا الجنة )) 6/18: ، مفاتيح الغيوب1/96: معاني القرآن( 2)
بمجرد اإليمان بي، وتصديق رسولو دو، أن تعبدوا اهلل بكل ما تعبدكم بو وبتالكم بالصبر 

(. (عميو
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... فييا معنى التو ع (لّما)و...  عميو من المشركين، وأىل الكتاباختمفواالذين 
 الكريمات اآلياتويالحظ أن في ىذه . (1)((والمعنى أن إتيان ذلك متو ع منتظر

سنة اهلل )) الذي ىو راالختباحثا عمى الصبر، وأن دخوليم الجنة ال يكون إال بعد 
، وتزلزل األمر - أي المؤمنين -، وحتى يشتد بيم (2)((األممفي الذين  بمنا من 

ا َّلذِإ نَو حچ  حدا كبيرااإلرىاق من تحتيم، ويبمغ بيم األرض سُكےلُك ےَو تَّلى  َوقُكےلَو ا  َّل ََو

ِإ  بمعنى أنكم لم تدخموا الجنة  بل أن . ))(214 :اآلية )چ  َو ُكےاْي  َو َو ُك  َو َوى  َو ْي ُك  ِهّللا
 في سورة البقرة، وآل اآلياتويالحظ أن ... (3)(( بمكم تمتحنوا كما فعل الذين من

ففي سورة البقرة كانت أم منقطعة،  (أم حسبتم)عمران، والتوبة  د صدرت بـ 
ومعنى اليمزة فييا لإلنكار، وكذلك في سورة آل عمران وىي في سورة التوبة 

، وأن ىذا آت ال إيمانيملمتوبيخ عمى الحسبان أنيم سيدخمون الجنة  بل امتحان 
...  (4) أي اختبارىم بالقتال -محالة

 ى ۅ ۋۅ ۋ ٴۇ ې ې ۉ ۉ ې ې ڭ ڭ ڭچوالمالحظ أن  ولو عز وجل في سورة البقرة 
 أنيا نزلت (ٕٗٔ: البقرة) چۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ى

 شدة الخوف -في غزوة الخندق حين أصاب المسممين ما أصابيم من الجيد 
.  (5 )والبرد

الداخمة عمى الفعل  (لّما) الخمسة البا ية التي وردت فييا اآلياتولو تدبرنا 
سورة يونس، ص، الحجرات، )المضارع والتي تفيد تو ع حصول الفعل، وىي 

فسنجدىا ال تخرج عن حث المؤمنين عمى الصبر عند الشدائد،  (الجمعة، عبس
  ال تعالى ()النبي الكريم  وتدبر معاني القرآن، وعدم التسرع في إنكار نبوة

                                                 

  1/256: الكشاف( 1)
وفي الكمم حذف تقديره مثل محنة )) 6/18: ، مفاتيح الغيوب1/498: األساس في التفسير( 2)

(  (الذين من  بمكم
.  1/238: تفسير القرآن العظيم( 3)
 (لّما)ونبيت )) 1/396: نظم الدرر. 398، 182، 1/116: ينظر البيضاوي الصفحات( 4)

أن يكون دخوليم في الدين عمى بصيرة من حصول الشدائد لكثرة ... التي فييا معنى التو ع
(  (المخالف والمعاند

.  6/18: مفاتيح الغيوب. 1/215: فتح القدير( 5)
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 ٜٖ: يونس)چېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ېچ
وجاء ...  بل التدبر ومعرفة التأويل... تأويموولّما يأتيم )) بل أن يتدبروا معانيو ( 

عجازه  وجاء في البحر المحيط (((1)بكممة التو ع ليؤذن أنيم عمموا بعد عمو شأنو وا 
 في طمب أسرار ما اجتيادىم إلى عدم جيدىم، وةأشار... ولّما يأتيم تأويمو))

ا يَأْتِِهْم في  ولو تعالى  (791ت)ويقول البيضاوي . (2)((تضمنو القرآن َولَمَّ

لم يقفوا بعد عمى تأويمو ولم تبمغ آذانيم معانيو، أو لم يأتيم بعد تأويل )) تَأِْوييُل ُل 
.  (3)((.. بالغيوب حتى يتبين ليم أنو صدق أم كذباإلخبارما فيو من 

 ٹۀ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳچ :(ص) في سورة تعالىومثل ذلك  ولو 
 أن يختص بشرف النبوة من بين أشرافيم، واأنكر)) فقد (ٛ: ص)چہ ہ ہ ۀ

( 4)((فإذا ذا وا زال عنيم ما بيم من الشك والحسد ( عذابوابل لّما يذوق)ورؤسائيم 

إلى الحال  (لّما) النفي بـ استمرار فإنومن المؤكد أن ذو يم العذاب سيكون  ريبا 
، بمعنى أن الزمان الممتد من دعوة اهلل جل استغرا وال يمزم منو تقادم الماضي و

ثناؤه المسممين لنصرة دين اهلل وو وع العذاب عمى من ال يمتثل ليس بالزمن 
أي إنما يقولون ىذا ألنيم ما ذا وا إلى : ))(774ت ) كثير ابنويقول . (5)الطويل
 . (6)((غبَّ ما  الوا ، وسيعممونتو مـوليم ذلك عذاب اهلل تعالى ونـحين ق

 الذين جاءوا مسممين اإلعرابوفي سورة الحجرات ينكر اهلل جل ثناؤه عمى 
 مرتبة فاإليمان اإليمان، ينكر عمييم إدعاءىم (7) بالعطاء()يطالبون الرسول 

من معنى التو ع دال عمى أن  (لّما)وما في ))تأت بعد  أعمى، ومتأخرة إال أنيا لّما
وىو أن  (الجمعة)وكذلك جاء البيان واضحا في سورة ( 8)((ىؤالء  د آمنوا فيما بعد

 سواء من أنكروه بدءا، اآلخرون، وسيؤمن بو اآلنمن آأن ىذا الدين آمن بو من 
جاء في معاني القرآن ...  حاصلاإلسالم انتشارأو من سيأتي بعدىم، فتو ع 

                                                 

.  2/348: الكشاف( 1)
.  5/160: البحر المحيط( 2)
.  1/436: تفسير البيضاوي( 3)
.  2/308: ينظر البضاوي. 2/308: الكشاف( 4)
.  1/318: ينظر حاشية األمير( 5)
.  4/29: تفسير القرآن العظيم( 6)
.  2/418: ينظر البيضاوي( 7)
.  4/377: الكشاف( 8)
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إنيم ممن لم يسمم عمى عيد رسول اهلل ... وآخرين منيم لّما يمحقوا بيم))لمفراء 
()(1)((، ويقال ىم الذين يأتون من بعد  ...

: عبس) چۓ ے ے ھ ھچ في السياق نفسو (عبس) في سورة اآليةوتأتي 
 فيو لم يؤدِّ حق اهلل تماما كما أمره اهلل جل اإلنسان الحديث ىنا عن جنس (ٖٕ

ما ) من آدم إلى ىذه الغاية امتدادهلم يقض بعد مع تطاول الزمان و))شأنو، أي 
وأنو لم يؤدِّ ما فرض اهلل عميو من ... (2)((اهلل حتى يخرج عن جميع أوامره (أمره

ففي بداية )) اآليةويقول سعيد حوى وىو يتحدث عن سياق ىذه .. .(3)الفرائض
 كفره، وفي النياية سجل عميو ضعف  يامو بواجباتو اإلنسانىذا الجزء سجل عمى 

 إذ يكفر أو اإلنسانوفي الوسط ذكر اهلل تعالى ما تقوم بو الحجة عمى 
.  (4)((يقصر

الجازمة الداخمة عمى الفعل  (لّما) أن ورود نتبينمما سبق يمكننا أن 
نسق من عمى المضارع الدالة عمى تو ع حصول الحدث جاء في القرآن الكريم 
رعة الكفار والجياد االمعاني تصب كميا في فمك حث المسممين عمى الثبات في مق

في سبيل إعالء راية الدين وأن الجنة ال يدخميا من خالف أمر اهلل، وأن العذاب 
كل ذلك ... اإلسالمسيصيب أولئك الذين يصدون عن ذلك، ويعرضون عن رسالة 

، انتشاره، وسيرونو بأنفسيم وأن أمر ىذا الدين وشيوعو، ومحالةحاصل ال 
ورسوخو في نفوس العباد حاصل متو ع، وسيدرك المسممين أن الجنة ال يدخميا 

 .  بالدفاع عن ىذا الدين وتحمل المشاق في سبيموإنما، واإلسالمالمسمم بمجرد 

                                                 

.  3/57: معاني القرآن( 1)
.  4/703: الكشاف( 2)
.  4/473: تفسير القرآن العظيم( 3)
.  1/6378: األساس في التفسير( 4)
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 املبحث الثاني

 مّلا الظرفوة احلونوة املتضمنة معنى الشرط
 

وتقتضي جممتين وجدت . (1)التعميقية حرف وجوب لوجوب (لّما)وىي 
بمغ عددىا ( 3)ثنتين وأربعين سورةا( 42)فقد وردت في ( 2)األخرىإحداىما لوجود 

حدى وخمسين أية يتفاوت عددىا في كل سورة ليس عمى وفق  (151) مائة وا 
نما عمى وفق كثرة   بعينو، و د تتبعت ىذه الظاىرة أسموبطوليا أو  صرىا، وا 
تكثر في المواضع التي يكثر فييا  (لّما)المغوية في القرآن الكريم فوجدتيا أي 

الجدال داخل القصة المروية، وتتعدد أصوات الشخوص، وتكثر االنتقاالت 
( 58)بصيغو المختمفة  ( ال)الزمانية والمكانية، ولمتدليل عمى ذلك فقد ورد الفعل 

 چڌ ڎ ڎ ڳچ :ومن أمثمة ذلك  ولو تعالى. وخمسين مرة في جوابيايا ثمان
 ڇ ڇ چڇ چ چ ڃ ڃ ڃ چڃ چ چ ڦچ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤچ :، و ولو تعالى(ٖٖ: البقرة)
 ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ڇ ڇ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڑ ڑ ڇ ڇ ڍ ڍ ڈ ڈ ڌڌ ڎ ڎ ڇ
ويمكن مالحظة الحركة والصراع النفسي، والبحث . (ٛٚ-ٙٚ: األنعام) چٹ ٹ ڻ ڻ

 اآلياتوالحوار الدائر في ىذه  والمكانية عن الحقيقة واالنتقاالت الزمانية
...  الكريمات

ويقل ورودىا أو ينعدم نيائيا في السور التي تخمو من ذلك، ويجري 
أي عندما يتحدث القرآن الكريم عن العبادات، . الحديث من خالل صوت واحد

، والصالة والحج، والزواج، والطالق، والمواريث  الشرعية كالصوماألحكامو

                                                 

.  4/356: ينظر الكتاب( 1)
.  1/406: ينظر مغني المبيب( 2)
البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، األنعام، األعراف، األنفال، التوبة، يونس، ىود، يوسف، ) (3)

إبراىيم، الحجر، اإلسراء، الكيف، مريم، طو، األنبياء، الفر ان، الشعراء، النمل، القصص، 
العنكبوت، لقمان، السجدة، األحزاب، سبأ، فاطر، الصافات، غافر، فصمت، الشورى، 

  (.الزخرف، االحقاف، ق، الحشر، الصف، التحريم، الممك، القمم، الحا ة، الجن
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أنيا لم  والمعامالت، وكل ما يتصل بأحكام الدين الحنيف، وأوامره ونواىيو، بمعنى
.   الذي يقتضيياالنتفاء األسموب وسبعين سورة اثنتين (1)(72)ترد في 

 تتبع ورودىا ممتحنا ىذه االفتراضات أل ف اآلتيةوسأحاول في الصفحات 
...  عمى حقيقتيا إن شاء اهلل تعالى

فقد .  بأروع صورةاألسموبالتي يتجمى فييا ىذا  (يوسف)وسأبدأ بسورة 
تسع عشرة مرة أكثر من أية سورة من  (19)الحينية الشرطية  (لّما)وردت فييا 

في الذكر الحكيم يأتي في سياق  (لّما) استخدامسور القرآن الكريم ليؤكد لنا أن 
القص القرآني، والذي يتأمل ىذه السورة يجد أنيا تعمن عن نفسيا منذ البدء بأنيا 

من مقدمة و صة )): ، فيي تتألف() صة تدور أحداثيا حول نبي اهلل يوسف 
 ۀ ۀ ٹٹچ تبدأ السورة بقولو عز وجل. (2)((وخاتمة والقصة نفسيا تتألف من مشاىد

( ٖ-ٔ: يوسف) چۅ ۋ ۋ ٴۇ ې ې ۉ ۉ ې ې ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ھ ھ   ھ ہہ ہ
لقد نزلت ىذه . (ٔٔٔ: يوسف) چۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائچ وتنتيي بقولو تعالى

 أن يقص ()السورة بسبب طمب الصحابة رضوان اهلل عمييم من الرسول الكريم 
 (3)عمييم فنزلت

تسمية  )) و يل نزلتچۅ ۋ ۋ ٴۇ ې ې ۉ ۉ ې ې ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓچ
وجاء في . (4)() عما يفعمو بو  ومو بما فعمت إخوة يوسف ()لمرسول 

                                                 

الفتحة، الرعد، النحل، الحج، المؤمنون، النور، الروم، يس، الزمر، الدخان، الجاثية، محمد، ( 1)
الفتح، الذاريات، الطور، النجم، القمر، الرحمن، الوا عة، الحديد، المجادلة، الممتحنة، 

المنافقون، التغابن، الطالق، المعارج، نوح، المزمل، المدثر، القيامة، اإلنسان، المرسالت، 
النبأ، النازعات، التكور، االنفطار، المطففين، االنشقاق، البروج، األعمى، الغاشية، الفجر، 
البمد، الشمس، الميل، الضحى، االنشراح، التين، العمق، القدر، البينة، الزلزلة، العاديات، 
القارعة، التكاثر، العصر، اليمزة، الفيل،  ريش، الماعون، الكوثر، الكافرون، النصر، 

.  المسد، اإلخالص، الفمق، الناس
.  5/2627: األساس في التفسير( 2)
.  2/448: ينظر تفسير القرآن العظيم( 3)
بما مر عميو من الكرب والشد وما ال  وة  "2/36: ، صفوة التفاسير5/278: البحر المحيط( 4)

.  1/475: ، البيضاوي"من أذى القريب والبعيد



 حودر حممود عبد الرزاق.                                      دمّلا ومواضع ادتخدامها يف القرآن الكروم

 154 

 آل يعقوب أنتقلإن عمماء الييود  الوا لكبراء المشركين سموا محمدا لَم ))الكشاف 
الظرفية المتضمنة  (لّما)وسنرى أن . (1)((من الشام إلى مصر؟ وعن  صة يوسف

 النقاش، واحتدامالمكانية، ومعنى الشرط يكثر ورودىا عند االنتقاالت الزمانية 
 من خالل صوت واحد فال تستخدم الحديثأما عند ما يأتي . األصواتوتعدد 

 بيونبي اهلل يوسف رؤياه عمى أ( 2)بقص  من ىذه السورة والتي تبدأاألولىكاآليات 
ورد أبيو يعقوب  (ٗ: يوسف) چۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ى ىچ
()(٘: يوسف) چڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ پ پ پ پ ڦ ڦ ڦ ڦ ٱچ :  ال تعالى .

ويستمر الحديث عن إخوة يوسف وىم يخططون لإليقاع بو، والتخمص منو، 
ومساءلتيم أباىم أن يرسل أخاىم معيم يرتع ويمعب فيم من الكثرة والقوة ما 

ويالحظ أنو في الو ت الذي ... يستطيعون أن يذودوا عنو، ويحموه من المخاطر
: يوسف) چپٹ پ پ پ ڦ ڦ ڦ ٱ ڦچ : ال تعالى (لّما) استخدام مكانيا ورد انتقموا
فالحديث كان يجري في . اآليات فيما تقدم من استخداميافي حين لم يرد  (٘ٔ

 أي نبي اهلل - ثانية وىو استخدامياويرد ... اإلخبارمكان واحد وعمى سبيل 
فقد .  إلى بيت العزيز في مصر وىي إنتقالة زمانية طويمة نسبياانتقل  د -يوسف 

 الحديث عن صفاتو، وأخال و، وحممو، وعممو فانتقلبمغ أشده بعد أن كان طفال، 
ثم بدأت  صتو مع . (ٕٕ: يوسف) چ  ڈ ڈ ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئچ  ال تعالى

باؤه- العزيز امرأة  -التي ىو في بيتيا وىذا المشيد ىو الذي . ، ومراودتيا لو، وا 
ذكرت فيو تفاصيل تمك الوا عة، ومجيء زوجيا وىما عمى تمك الحالة، وتقوليا 

نكار يوسف  ويالحظ أن كل ما .  لذلك()عميو أنو كان يراودىا عن نفسيا، وا 
 استخدمياإال أن الذكر الحكيم عاد و. (لّما)حدث كان مو فا واحدا لم تستخدم فيو 

 ثانية بعد أن حكم العارفون ببراءتو عندما رأوا أن  ميصو  د ُ دَّ من دبر  ال تعالى
 ويتفشى خبر األياموتمر . (ٕٛ: يوسف) چائ ى ى ېې ې ې ى ى ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇچ

ىنَّ سبب كمفيا ي العزيز بين النساء فتدعوىن إلى وليمة لترامرأة مع ()يوسف 
                                                 

.  2/440: الكشاف( 1)
فعل القاص إذا  ص القصص، والقصة معروفة، ويقال في : القص "11/190: لسان العرب( 2)

نحن نقص عميك أحسن رأسو  صة يعني جممة من الكالم ونحوه، و ولو تعالى 
.   أي نبين لك أحسن البيانالقصص



                   (  54) العدد –آداب الرافدون 

 م2009/هـ1430

 155 

 ڦ ٱچ وىذا يعني أن إنتقالة زمانية أخرى حدثت  ال تعالى. بو، ومنزلة ىذا الفتى
 چڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ پ پ پ پ ڦ ڦ ڦ
وعند خروجو حصل ،  لمخروج إليين()ثم دعت يوسف ، (ٖٔ: يوسف)

 (لّما) استخدام المقام فا تضى من حالة إلى أخرى، من االنبيار نقمتيملديين حالة 
مو في اثم ينتيي مق. (ٖٔ: يوسف) چڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿچ  ال تعالى

 ڍچ بيت العزيز، ويدخل السجن ألنو لم ينصع إلى أإلغراءات الدنيوية  ال تعالى
تتحدث  (50 إلى 33) من اآلياتوتستمر . (ٖٖ: يوسف) چڑ ڇ ڇ ڍڍ ڑ ڇ ڇ

عن وجوده في السجن و صتو مع الفتيين المذين دخال معو السجن، وتفسيره 
ويتذكر ىذا .  بحاشية الممكالتحا والثاني، و وجر، وخاألوللرؤياىما، وموت 

 أن  بعد حين عندما يطمب الممك من حاشيتو()يوسف  (الخارج من السجن)
 الممك ليوسف استدعاء عمن يفسر لو رؤياه، وتستمر القصة إلى حين يبحثوا لو

() ألن المقام ال يقتضييا، فيي تتحدث عن مقامو  (لّما) استخدام من دون
 زمانية  ىذا المشيد من القصة في مكاٍن واحد ليس فيو إنتقالةيروىالسجن، و في

يتكرر عندما يحصل في  (لّما) استخدام، أو ظيور أحداث أخرى إال أن أو مكانية
 ې ۉ ۉ ې ې ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ   ھ ہچ القصة فعل جديد  ال تعالى

. األرض مكانو مشرفا عمى خزائن ()ثم يتبوأ يوسف  (ٓ٘: يوسف) چېٴۇ
 منو ا عميو، ويطمبواوتستمر القصة عمى ىذا النسق حتى يأتي إخوتو، ويدخمو

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀچ  ال تعالى (لّما) استخدام القرآني في األسموبوىنا يطرد . اإلحسان
 استخدمتوىذا مو ف آخر ... (ٜ٘: يوسف) چڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ   ھ

 يقول إلخوتو أنو ال كيل األرض عمى خزائن ()وىو وجود يوسف  (لّما)فيو 
...  ذلكمأبييم، ويؤكدون لو أنيم سيسألون أباه ليم عنده حتى يأتوه بأخ ليم من

ألن الحدث يجري في مكان واحد عمى  (لّما)استخدام  من دون يجري ىذا كمو
 استخدامياو مكانية، ثم يتواصل أ إنتقالة زمانية اإلخبار حسب من دونطريقة 

 مئ حئ جئ     ڈ ڈ ىئ ىئ ىئچ  إلى مكان آخر  ال تعالىثالحديعندما ينتقل 
نتقالة استخدامياوىكذا يطرد . (ٖٙ: يوسف) چجب يئ ىئ  عند كل مشيد جديد، وا 

. (٘ٙ:يوسف) چڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿچ زمانية أو مكانية أو كشف جديد  ال تعالى
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 أن يقدموا لو العيود والمواثيق أن يرجعوا بو - () يعقوب -يشترط أبوىم و
نتقالة أخرى في القصة ا لو العيود، وىذا في حد ذاتو ابيم، ويقدمو إال أن يحاط

لَوى  َو   َوقُكےلُك ےَو ِإ  چ  ال تعال ُك عَو ثِإقَوھُكمْي قَو لَو  ِهّللا ےْي هُك  َو ويالحظ  (66 :اآلية )چ ٌ فَولَو َّل   تَوےْي
، فقد فكروا في عيد أبييم ثم  ّرروا القبول بو، ثم يوصييم اختمفأن الزمن  د 

أبوىم أال يدخموا من باب واحد، وأن يدخموا من أبواب متفر ة لغاية في نفسو، وعند 
 ى ى ۅ ۅ ۋ ۋچ ، والمكان كذلك  ال تعالىاختمف  د الزمندخوليم المدينة كان 

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې
 پ پ پ پ ڦ ڦ ڦ ٱڦيب خت حت جت يب ىب مب خب حب يئجب ىئ مئ حئ جئ   ڈ  
 المتتابعة األحداث ويمكن مالحظة ...(ٓٚ-ٛٙ: يوسف) چڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

ثم ال نرى ليا  (لّما) استخدام ا تضىل الحاصل كل ذلك عواالنتقاالت والف
 عندما يحدثنا الذكر الحكيم عن صواع الممك، ووضعو في رحل أخيو، استخداما
 يظير ثانية استخدامياإال أن ...  عمييم أن يأخذ من وجد الصواع عندهواشتراطو

، أو يأخذ أحدىم مكانو فيقررون الرحيل  ال عن أخييمعندما يتأكدون أنو لن يفرج 
أبى كبيرىم أن يرجع معيم و ال ليم ي و...(ٓٛ: يوسف) چٿٿ ٿ ڤ ڤ ڤچ :تعالى
سأل عن صحة  ولنا الناس الذين كانوا ا و ولوا ألبيكم أن إبنك سرق، واذىبوا

 وىذه ...(ٖٛ: يوسف) چھھ   ھ ہ ہ ہچ... معنا، وعندما أخبروا أباىم بالقصة
 (لّما)نتقالة أخرى يبدو فييا من حيث الظاىر أن الذكر الحكيم لم يستخدم معيا ا

  حذفا رائعا، فمم يشأ الذكر الحكيم أن يعيد ما  الواألسموبوالحقيقة أن في ىذا 
في الكشاف معناه فرجعوا إلى أبييم فقالوا لو ما  ال ليم جاء و. كبيرىم عمى أبييم

: فقال ليم أبوىم بل سولت لكم أنفسكم أمرا وجاء في البحر المحيط، (1)أخوىم
فرجعوا )): ، وجاء في نظم الدرر(2)((... حقيقة كما ذكرتم بل سولتاألمرليس ))

بل سولت ( 4)فكأنو  يل فما  ال ليم؟ فقيل. (3)((إلى أبييم فقالوا ما  ال ليم كبيرىم
 مع ما انسجاماالحينية الشرطية  (لّما)ويفيم من ذلك وجود ... اآليةلكم أنفسكم 

                                                 

.  2/496: الكشاف( 1)
.  5/332: البحر المحيط( 2)
.  4/88: نظم الدرر( 3)
.  4/88: األساس في التفسير( 4)
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ويستمر المنيج عمى ىذه الحالة من دون .  الكريمات السابقاتاآلياتمر من 
 كان المشيد  د تغير () ثانية إلى مكان يوسف انتقمواحتى إذا  (لّما) استخدام

 ڃ چ چ چ چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹچ:  ليا  ال تعالىاستخداماوبدأنا نرى 
 (لّما) استخدامثم يستمر المشيد ىذا من دون . (ٛٛ: يوسف) چچ چ چ ڃ ڃڃ

 إلى انتقمواحتى إذا ... وىو يحدثيم عن يوسف وما فعل بو إخوتو، وعرفانيم لو
 ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائچ : ثانية  ال تعالىاستخدامياأبييم عاد 

 چٿ ٿ ٿ ٿ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ پٹ پ پ پ ڦ ڦ ڦ ٱ ڦچ (ٜٗ: يوسف) چېئ
 وىذه ...(ٜٜ: يوسف) چڍ ڈ ڈ ڌ ڌ ڎ ڎ ڇ ڇ ڇ چ ڇ چ  چ چ ...(ٜٙ: يوسف)

 وفق النسق القرآني الرائع ا تضت زمانية ومكانية، وأحداث جديدة انتقاالتكميا 
 حتى نياية السورة الن المشيد استخدامافييا ثم ال نجد ليا  (لّما) استخدامالمعجز 

 اإلحداثواحد، ولم يحدث شيء بعد ذلك من االنتقاالت أو المفاجآت، أو 
.  الجديدة

 وفق األسموب ىذا اطراد من ىذه السورة نموذجا أظير فيو اتخذتلقد 
.  نسق من الصيغ يجعمنا ندرك أن كل شيء كان بقدر، ووفق ترتيب عجيب

والذي يعضد صحة ما ذىبت إليو، ويؤكده  صة أىل الكيف التي رويت 
في سيا يا ألنيا جرت في مكان  (لّما)من دون ورود  (الكيف)كاممو في سورة 

 إلى ىذا المكان المنعزل فأماتيم مواحد ورويت لإلخبار بحاليم، وكيف ىربوا بدينو
بالنسبة لقدرة ( 2)، و صيرةاإلنسانمدة من الزمن طويمة بالنسبة إلى ( 1)اهلل أو أناميم

 ليضربيم مثال عمى الثبات عمى الدين، واليرب ةاهلل عز وجل، وعودتيم إلى الحيا
( )تجري في  صة يوسف بو خوفا من أن يفتنيم الكافرون، في حين كانت 

                                                 

أي ضربنا عمييا حجابا من أن  "(11الكيف )، فضربنا عمى آذانيم 2/705: ينظر الكشاف( 1)
"  تسمع يعني أن منيم إنامة ثقيمة ال تنبييم فييا األصوات

ذوات عدد فيحتمل أن يريد الكثرة، وأن  "(11الكيف )، سنين عددًا 2/705: ينظر الكشاف( 2)
".  يريد القمة ألن الكثير  ميل عنده
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 أسموبا آخر جاءت في ا تضت زمانية ومكانية انتقاالت ومكائد وجدال وصراعات
.  (لّما)سيا و 

وفي السورة نفسيا  صة الرجمين المذين جعل اهلل عز وجل ألحدىما جنتين 
: الكيف) چەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ى ى ۅ ۅچ :من أعناب  ال تعالى

  چ : ثم أردف ىذه القصة بقصة الحياة الدنيا مبتدأىا ومنتياىا  ال تعالى...(ٕٖ
 حج يث ىث جت جث ىتيت يب خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ
 لمعبرة والتفكر في خمق اهلل وتقديره، األخرى د ضربت ىي  و(٘ٗ: الكيف) چمج

 السورة في ذكر مشاىد يوم القيامة، وكيف تستمرفي سيا يا و (لّما)فمم ترد 
سيعرض الناس عمى اهلل عز وجل، ووجدانيم كل ما فعموه حاضرا ال ينقص منو 

 اآلية نفسو حتى باألسموب ()شيء، ثم يرد في السورة نفسيا  صة سيدنا آدم 
 (ٜ٘: الكيف) چى ى ې ې ې ې ى ىچ :ا يتبدل المو ف  ال تعالىهعند (58)

، فزمن اليالك مرتبط بزمن ا ترفوه سبب اليالك وىو الظمم الذي  ىنافقد ذكر
أما  صة ... الظرفية الشرطية (لّما) استخدامالظمم وىنا زمنان مختمفان فجاء 

 (لّما) معيما استخدمت مع فتاه فنجد في بدايتيا إنتقالتين ()سيدنا موسى 
 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائچ ٹ ٹ( 59:  الكيفچى ى ې ې ې ې ى ىچ:  ال تعالى

پ  پ پ پ ڦ ڦ ڦ ٱ ڦ ىئ مئ حئ جئ   ڈ ڈ   ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ
بعد ذلك تجري القصة في مكان واحد، ومع و. (ٕٙ-ٓٙ: الكيف) چٹ ٹ ٹ

 لو، ورويت ()الشخص نفسو، ثم وجدانيما العبد الصالح، ومصاحبة موسى 
 اإلخباري األسموبعن الرجمين وما حصل ليما بيذا  (82 إلى - 66من ) اآلية

 نفسو وىو باألسموب (ذي القرنين)، وكذلك  صة (لّما) استخداممما لم يستدع 
.   عنو و صتو في بناء السد حتى نياية السورة كميااإلخبار

فقد  (، التوبةاألنفالالنساء، المائدة، ) في سور األسموب ىذا اطرادويمحظ 
، ومرتين في سورة األنفالمرة واحدة في سورة النساء، والمائدة، و (لّما)وردت 

التوبة، وسأتخذ من ىذه السور أمثمة فحسب، فينالك سور أخرى عمى شاكمتيا ال 
...  يتسع المقام لمحديث عنيا جميعا

 اآليةحتى ( لّما)آية لم ترد فييا  (176 )آياتياففي سورة النساء البالغ عدد 
 بدأت بالحديث عن الحفاظ عمى أموال اليتامى، وعن - أي السورة - ألنيا( 77)
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المواريث، وعدم حرمان النساء منيا، ومعاممتين بالمعروف، والدعوة إلى االمتناع 
 المال الحرام و تل النفس من دون ذنب، وفصمت السورة العال ة بين  أكلعن

الحديث عن العبادات وكيفية ، والزوج وزوجتو ومع الجيران، واليتامى والمساكين
 من اآلخرة عن المؤمنين باهلل وما أعد اهلل ليم في ثالحديالقيام بيا، وتأديتيا، ثم 

 استخدامالثواب فالسورة كميا تشريعات، وأحكام، وأوامر، ونواىي، فمم يقتض المقام 
 الذكر الحكيم إلى الحديث عن بعض المسممين الذين لم انتقلحتى إذا ما  (لّما)

منو وىم في مكة ( 1)يشاركوا في القتال بعد أن أمروا بو، وكانوا  بل ذلك ممنوعين
 ڍ ڍچ :خوفا عمييم من أذى المشركين تثا ل بعضيم، ونكصوا، وخافوا  ال تعالى

 ہ ہ ۀ ۀ ٹ ڻٹ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڳ ڑ ڑ ڇ ڇ
 القرآنية فاآلية (ٚٚ: النساء) چۉ ۉ ې ې ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ   ھ ہ ہ

 المكان والزمان فجيء فاختمفتتحدث عن زمنين الزمن المكي، والزمن المدني، 
 كما بدأت من ذكر الشرائع اآلية ىذه دوتعود السورة بع... الحينية الشرطية (لّما)بـ 
.  ثانية في سيا يا (لّما) حتى نيايتيا، ولم ترد اإلحكامو

إال مرة ( لّما)آية لم ترد فييا  (120) سورة المائدة البالغ عدد آياتيا ىاومثال
فالسورة كميا تشريع، وأحكام لممسممين كالوفاء بالعيود،  (117 )اآليةواحدة في 

والحديث عن الصيد وما أحل منو، وما حرم، والحديث عن أىل الكتاب 
ومؤاكمتيم، والزواج منيم، وعن الصالة والوضوء والتيمم، ودعوة المسممين لمتمسك 

 إذا حكموا بين الناس، ثم بسط فييا حال بني إسرائيل الذين اإلنصافبالعدل، و
ب اثم حدثتنا السورة عن عق، نقضوا عيد اهلل فقست  موبيم، وحرفوا كالم اهلل

القصاص من الجاني وتستمر  والسارق والسار ة ثم فصمت الحديث عن العقوبات
ثم وردت ...  المشابية ليااألخرىكما خمت السور  (لّما) استخدامالسورة خالية من 

وتذكيره بنعمتو  (() مريم بنعيسى ) نبيو خاطب اهلل جل ثناؤهدما نع (لّما)
عطا  عمى ىذا النسق اآليات المعجزات، وتستمر ئوعميو، وتأييده لو، ونصره، وا 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڑ ڑ ڇڇ ڍ ڍ ڈ ڈ ڌ ڌ ڎ ڎ ڇ ڇ ڇ چ چ ڇچ إلى  ولو تعالى

                                                 

.  أي عن القتال" كفوا أيديكم "1/225: ، البيضاوي1/498: ينظر تفسير القرآن العظيم( 1)
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 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے  ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڎ ڳڳ
-ٙٔٔ: المائدة) چەئ ەئ ائ ائ ى ىې ې ې ې ى ى ۅۅ ۋ ۋ ٴۇ ې ې ۉۉ ې ې ڭ

 - كانوا يفعمون  فقد في الزمناختالفا السابقتين اآليتينفقد الحظنا في  (.ٚٔٔ
 كما أمرىم نبييم، وكان شييدا عمييم، وعندما توفاه اهلل - ()أي إتباع عيسى 

 ة في حيااألولالك زمنان ن، فوكان اهلل جل جاللو ىو الر يب عميوجل جاللو 
الحينية  (لّما) استخدام السياق فا تضىسيدنا عيسى والثاني زمن وفاتو 

...  الشرطية
 هلل -أي األنفال  - وأنيا. (1)األنفالوىذا مثل آخر أعرضو في سورة 

، ولمرسول، فال تختصموا أييا المؤمنون وفييا وصف لمخاشعة  موبيم لذكر اهلل
وعدم ،  اهلل ورسولو، والتمسك بأوامره، ونواىيو ومقارعة الكفارةدعوة إلطاعو

النكوص، والحديث عن المنافقين وأنيم ال يفمحون، والحث عمى الوحدة وعدم 
غير أسموب الحديث تالحينية الشرطية إال مرة واحدة عندما  (لّما)الفر ة ولم ترد 

 ()من الوعظ والنصيحة إلى الحديث عن أىل مكة، وخروجيم لقتال الرسول 
ف عز وىم ينحرون الجزر ويشربون الخمر وت عنيمفي بدر بطرا ليتحدث العرب

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ :، و د زين ليم الشيطان فعميم ىذا  ال تعالى(2)القيان
 چڳ ڳ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڳ ڳ ڑ ڑ ڇ ڇ ڍ ڍ ڈ ڈ ڌ ڌ ڎڎ ڇ ڇ ڇ چ ڇ

رشاد ونصح إلى . (48: األنفال)  أىل وصف حالفقد تغير الحديث من وعظ وا 
 ونالمسمم) الجمعان التقى ريش، وىم يستعدون لقتال المسممين، وعندما 

، ثم تستمر (لّما) استخدام استوجبتحدثت إنتقالة زمانية، ومكانية  (ونوالمشرك
 ...  ثانيةاستخداميا حتى نيايتو من دون األولالسورة عمى النسق 

فقد بدأت . سورة واحدة( 3)األنفالالتي عدىا البعض و (سورة التوبة)وىذه 
وا من العيود التي  طعوىا مع أبأمر اهلل العزيز رسولو الكريم، وأصحابو أن يبر

                                                 

وأنفمت فالنا ونفمتو أي أعطيتو ... الغنيمة: نفل النفل بالتحريك "14/244: لسان العرب( 1)
أما األنفال فيي المغانم وكل نيل نالو  "2/272: وجاء في تفسير القرآن العظيم" نافمة

".  المسممون من أموال أىل الحرب
.  2/303: ينظر تفسير القرآن العظيم( 2)
.  2/241: ينظر الكشاف( 3)
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 الجياد، وتقريع من ال يخف إليو أو ىالمشركين الذين نقضوا العيد وفييا حث عل
، ويتوعدىم بالعذاب الشديد، ويبشر المؤمنين اآلخرةيؤثر الحياة الدنيا عمى 
 من اهلل ويذكرىم كيف مؤيدان، ودعوتو منصوران ()الصاد ين بأن الرسول 

 عمى ىذا النحو حتى اآلياتوتستمر  ،ارنجى اهلل رسولو وصاحبو وىما في الغ
ڌ چ :التي تتحدث عن المنافقين الذين كفروا بعد إسالميم،  ال تعالى (76 )اآلية

  ال بعيودىمفوا و لم يولكنيم، (٘ٚ:التوبة) چں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڎ ڎ ڳ
م من وعظ ونصيحة افقد تغير المق (ٙٚ: التوبة) چہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻچ: تعالى

وأوامر لممسممين إلى الحديث عن المنافقين في زمن تمنياتيم وزمن تولييم 
عراضيم، فقد  رشاد إلى حكاية عن و المقام من سرد اختمفوا  وصف ونصح وا 
 اآلياتالحينية الشرطية وتستمر  (لّما) استخدام المقام ىفا تضىؤالء المنافقين 

 الحديث ويعرض الذكر الحكيم لقصة نبي اهلل إبراىيم بعدىا يغير( 114 اآلية)حتى 
()وكان من  بل  د ، اهلل  مع أبيو، فقد تبرأ منو عندما وجده ثابتا عمى معاداة

 ڑ ڑ ڇ ڍڇ ڍ ڈ ڈ ڌ ڌ ڎ ڎ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃچ : لو اهلل  ال تعالىاستغفر
دراكو أنو ثابت عمى الكفر زمن استغفارهفبين  (ٗٔٔ: التوبة) چڇ   ارتبط ألبيو، وا 

.  الحينية الشرطية (لّما) استخدام ا تضى مما باألخرأحدىما 
 اطراد تتسق في نيجيا، وصياغتيا، و وجدتيا أمثمة إن ىو إالما ذكرتو

في المقامات التي تستدعي وجودىا كما مر بنا في أثناء ىذا  (لّما) لـ استخداميا
.  البحث

.. ومن اهلل التوفيق

 نتائج البحث

  سبع وأربعين سورة بمغ عددىا بأنواعيا  (47)في القرآن الكريم في  (لّما)وردت
:  اآلتي ه وستين آية وعمى الوجاثنتينمائة و (162)المختمفة 

.  ثماني مرات نافية جازمة لمفعل المضارع (8 )-
حدى وخمسون مرة ظرفية متضمن (151 )- .   معنى الشرطةمائة وا 
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(.  إال)ثالث مرات بمعنى  (3 )-
  الظرفية المتضمنة معنى الشرط في المواضع التي يكثر  (لّما) استخداميرد

 الزمانية والمكانية، ويمكن االنتقاالتفييا الجدال والمنا شات والمكائد و
.   المختمفة في جوابياهبصيغ ( ال)مالحظة ورود الفعل 

 يقل ورودىا في السور التي تتحدث عن العبادات من صالة وصيام وحج 
وزكاة وعن العال ة بين الناس والحكم بالعدل بينيم وعال ة الرجل بالمرأة، 
.  والمواريث، والعقود، والعقوبات، والثواب والعقاب مما شرع اهلل جل جاللو

  الجازمة النافية لمفعل المضارع في المواضع التي فييا حث  (لّما)استخدمت
، والتضحية في ()عمى الصبر ومقارعة المنكرين لرسالة الرسول محمد 

.  سبيل العقيدة وأن العقاب سيمحق من يتوانى عن ذلك وأن ىذا العقاب  ريب
  تسع عشرة  (19)الظرفية المتضمنة معنى الشرط في سورة يوسف  (لّما)وردت

مرة وىو عدد فاق عددىا في كل سور القرآن الكريم مع أنيا لم تبمغ من 
ه غيرىا من السور ألنيا تحكي ماتضمنتو السورة من حوادث تالطول ما بمغ

.   زمانية ومكانيةانتقاالتوجدال ومكائد و
  في كثير من القصص التي عرضت ليا في سورة استخداملم يرد ليا 

عمى سبيل المثال ألنيا جرت في مكان واحد ووردت لمعبرة والنصح  (الكيف)
.  (يوسف)وخمت من الصراعات واالنتقاالت التي وجدناىا في سورة 
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The Positions of Using the Adverb (لمــّا) in the 

Glorious Qura'an 
Dr. Haydar Mahmood Abdul-Razaq

 
 

Abstract 
The research supposes that the Glorious Qura'an is 

miraculous in which the use of the forms, expressions ،words 

and letters came according to a special order according to the 

context of situation.  

Accordingly ،the researcher studies the adverb ( ِهّللا  ) with 

its different forms of "disproof", "apocopate" and the 

"conditional adverbial" which means (ال ) in its context of 

situations and how to use it, the meanings that carries as well 

as the frequency of its occurrence.  

The number of the suras in which the adverb ( ِهّللا  ) 

occurred in the Glorious Qura'an in all its types is 47 suras in 

162 contexts of situations, eight of them as the apocopate ( ِهّللا  ) 

which precede the present tense verb, three of them mean (ال ) 

the rest 151 ones are the conditional adverbial ( ِهّللا  ) which is 

the frequent use in the Glorious Qura'an when the contexts is 

about the Prophets (peace be upon them) when they struggled 

to reveal the message of Islam by discussing and debating 

with their opponents.  

On the other hand, the suras which include the worships 

as the prayers, fast, charity, pilgrimage, legislations as 

marriage, divorce and heritage no occurrence of ( ِهّللا  ) was 

noticed. The results of this might be seen in what follows.  
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I hope that this research will be a fruitful work for me 

and a supply in the balance of my benefactions in the 

Hereafter. 

 


