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موضوع البحث " :ملا" واستعماهلا يف سورة يوسف (دراسة حتليلية حنوية)
هذه الرسالة تتعلق مبسائل علم النحو فهي تقوم بالبحث عن "ملا" واستعماهلا يف
سورة يوسف (دراسة حتليلة حنوية) .وهي تشتمل على املشكلتني الرئستني ،ومها  :ما هي
اآليات تتكون فيها "ملا" يف سورة يوسف؟ كيف استعمال "ملا" يف سورة يوسف؟
منهما استعان الكاتبة مبناهج البحث العلمي ،ونوعه الذي استخدامه الباحث وهي
طريقة اجلمع املواد ،وطريقة حتليلها وتنظيمها.
وأما األغرض الىت وصعه الباحث يف هذه الرسالة فهي  :معرفة اآليات تتكون فيها
"ملا" يف سورة يوسف ومعرفة استعماهلا "ملا" يف سورة يوسف.
ودل نتائج هذا البحث على أن أنواع "ملا" يف سورة يوسف وتتكون من "ملا"
الظرفية ،فإذا دخلت على الفعل املاضي كانت ظرفا .وملا اجلازمة وملا اإلستثنائية ال يوجد يف
هذه سورة يوسف .ففي سورة يوسف جيد الكاتبة هذه احلالة يف خمتلفة اآليات.
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الباب األول
المقدمة
الفصل األول  :الخلفية
وم ـ ـن املعروف أن الق ـ ـرآن هو كالم اهلل معجزة .املنزل على النيب حممد صلى اهلل
عليه وسلم ,باللفظ العريب .وهو ليخرج الناس من الظلمات الـ ـى النور .وهو مرجع
املسلمني يف أحناء العامل 1.وقبل حممد صلى اهلل عليه وسلم يرشد الناس إيل خ ـ ـري
الفضيلة وهو منزل باللغة العربية كما قـ ـال اهلل تعـ ـاىل﴿ إنَّا أَنْـَزلْنهُ قُـ ْرانًا َعَربِيًالَ َعلّ ُك ْم تَـ ْع ِقلُ ْو َن
﴾(سورة يوسف .)2:12 /
كما عرفنا أن اللغة هي وس ـيلة للتعبري عـ ـن الشعور والـ ـرجاء وإرادة الناس.

2

واللغة العربية هي واحدة من اللغة اخلمس يف تاريخ احلضارة اإلنسانية .وهـ ـ ـي واحدة من
أكرب اللغات ال ـ ـيت تسـ ـ ـاعد املسلـ ـمني ،وخص ـوصـ ـا يف إن ـ ـدونيسيا إىل فهم ألغ ـ ـراض من
ك ـ ـالم اهلل ورس ـوله يف الق ـرآن الكرمي واحل ـ ـديث النبوى.
يف ح ـ ـديث النيب صلى اهلل عليه وسلم قال  :تـَرْكت فِيـ ـ ُكم أَمري ِن  ،لَن تَ ِ
ضلُّوا َما
َ ُ
ْ ْ َْ
ْ
ِِ ِ
اب اللَّ ِه َو ُسنَّةَ نَبِيِّهِ أترك شيء معك ،إذا كـ ـ ـنت متسك به ،فلن
ان أََم َّس ْكتُ ْم ِب َما :كتَ َ
 .1حممد بن لطفي الصباغ ،حملات يف علوم القرآن( ،الطبعة الثالثة؛ بريوت :املكتب اإلسالمي1990،ﮪ) .ص.321 .
.2اخلطب ،اللغة و األداب و احلضارة العربية( ،دون املطبع :دار النهضة العربية ،دون السنة) ،ص.271.
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تضل إىل األبد ،وهذا ه ـو كت ـ ـاب اهلل وسنيت"( .رواه اإلمام مالك يف املوطثاء 899/2
ولكل لغة قواعـ ـد وك ـذلك هـ ـو الشأن بـ ـالنسبة إىل اللغة العربية ملا هلا قواعد كثرية
ومن أجلها تقيم بإرادة املسلمني يف فـ ـهم ال ـلغة العربـ ـية ,لذلـ ـ ـك جيـ ـب علـ ـينا ان نعرف
كل قواعد اللغة العربي ـ ـة ،ل ـ ـكي ن ـ ـستطيع أن نف ـ ـهم اللـ ـغة العربية جـ ـيدا .أن حب ـ ـث
القواعد يف اللغة العربية كثرية من عناصر مهمة سواء أكانت يف مهارة القراءة ،ومهارة
الكتابة ،ومهارة الكـ ـ ـالم ،ومـ ـهارة االستماع.
ومن ذل ـ ـك أن ال ـ ـلغة ال ـ ـعربية فـ ـيها ثالثة عناصر هي اإلسم والفعل واحلرف.
وأما اإلسم ما دل على معىن يف نفس ـ ـه غـ ـري م ـ ـقرتن بـ ـزمان  :كخالد وفرس وعصفور
ودار وحـ ـنطة وماء 3.والفع ـ ـل ما دل على معىن فـ ـي نفسـ ـه مقرتن بزمان كجاء وجييء
وي ـجيء.
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وأم ـ ـا حرف جزم هو حروف ت ـ ـجزم يف الفعل املضارع ،ويكون الفعل املضارع
الذى يليهـ ـ ـا جمزوما بالسكون ،أو حبذف النون إذا كان من األفعال اخلمسة ،أو حبذف
حرف الع ـ ـلة إذا كان معتل اآلخر 5.واملثال يف القرآن هي "وملا يدخل اإلمان يف

 .3الغليني مصطفى جامع الدروس العربية اجلزع األول ( الطبعة الثانية ،بريوت :املكبة العصرية ،)1973- 1393 ،ص.7.
 .4الغليني مصطفى جامع الدروس العربية اجلزع األول ( الطبعة الثانية ،بريوت :املكبة العصرية ،)1973- 1393 ،ص.9.
.5قاموس معاجم :معين و شرح ملا يف معجم عريب
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قلوبكم".
وقال الشيخ الرضي " :أعلم أن ملا كما قالوا كان يف األصل مل زيدت عليه ما
كما زيدت يف ّأما الشرطية وأينما" 6.
وأما با النسبة لبعض األشياء املميزة حرف ملا :
 .1القدرة على التخلص من اجملزوم و التوقف ببساطة عن قول الالما حىت يف حالة
اجلهد.
 .2التنسيب اإلجباري للتخلي عن املسؤولية من فرتة املذي إىل زمان حالل.
 .3قد يتم جزمها يف حالة حدوث احداث.7
بعد أن قرأت الب ـ ـاحث القرآن خباصـ ـة ف ـي سـ ـورة يوسف جتد كثريا من ملا .ولذلك
سيفرد الباحث يف البحـ ـث عن حـ ـرف املـ ـجزم أن يب ـ ـحث عن ملا ليسهل ِبا فهم
نص ـ ـوص م ـتعلقة بالبحث فيها .فيبحث فيه عن استعمال ل ـ ّما ف ـي سـ ـورة ي ـوسف.

6

. https://muslim.or.id/31097- important-Bahasaarab.
.https://www.google.com/amp/s/nahwusharaf.
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الفصل الـ ـثانى  :المشكلة
وم ـن ال ـخلفية ال ـمذكورة أراد الـ ـباحث أن تقـ ـدم الـ ـمشكلة يف كتابة الرسالة،
فرييدها أن ت ـحدد ملـ ـا واس ـتعماهلا يف سـ ـورة ي ـوسف (دراسة حتـ ـليلية حنوية) ،فهناك أساسا
للبحث يف هـ ـذه الـ ـرسالة ويفـ ـضلها إل ـي مـ ـشكلتني:
 01ما هي اآليات اليت تتكون فيهـ ـا ملا يف سورة يوسف؟
 02كيف استعمال ملا يف سورة يوسف؟

الفصل الثالث :توضيح المعانى الموضوع
إن هذه الرسالة حتت موضوع ملا واستـ ـعماهلا يف سورة يوسف (دراسة حتليلية حنوية).
الكلمات املوجودة فيها .وميكن شرح هذه الـ ـكلمات فيما يأيت :
 .1استعمال هو الفعل الثالثي تزاد حبـ ـرف أوحرفني أو ثالثة أحرف .8وهو مصدر
متكون من كلمة " استعمال يستعـ ـمل استعماال" ،وأصله من "عمل يعمل "
وب ـزيادة "ا ،س ،ت"وهو وزن مـ ـن "استفعل يستفعل استفعاال" أصله من "فعل
يف ـعل" مبعىن الطلب.

 .8نعمة ,ملخص ,اجلز الثاين ( ,بريوت :د.م  ،دون السنة ) ،ص .69.
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 .2ملـ ـا هـ ـو حرف جزم تـ ـدخل على املـ ـضارع وت ـختص به 9.وأمـ ـا عامل ينقسم جزم
إىل قسمني هي جيزم فعال مضارع ،جيزم فع ـالن مضـ ـارع.
 .3يف هو حرف م ـن حـ ـروف ال ـجر مبعـ ـىن املصاحـ ـبة.
 .4سورة يوسف هـ ـي إحـ ـدى سور ال ـقرآن الـ ـمكية اليت تقـ ـع يف اجلزء الثاين عشر
من ال ـقرآن ،و هـ ـي ال ـ ـسورة الثان ـية عشـ ـر منه ،و هي تتكـ ـون مـ ـن مائة وإحدى
عش ـرة أية ،وت ـقع م ـتوسطة بني س ـورة اهلود والرعد.
 .5دراسة حتليلية حنويـ ـة هذه العي ـربة تـ ـتكون من ثالث كليمات" :دراسة" مصدر من
فعل ،درس-يدرس –درسا مبعين "قراءة" 10.أما حتليلية حنوية هي اليت كانت
منسوبة حتليل وك ـانت صفة هلا وكلمة حنوية هي اليت كانت منسوبة من صفة هلا.
أما كلمة دراسة تـ ـحليلية حنوية ف ـتبحث عن حتليلية حنوية من ملا واستعماهلا يف
سورة يوسـ ـف.
الفصل الراب ـع  :الدراسة السابقة و األساسية
فقد طالع الباحث عددا من الرساالت املتعلقة ِبذا البحث فلم جيدها لذالك
إختارت الباحث دراس ـ ـة أس ـ ـاسية جلمع املواد كتابة هلذه الرسالة .ألهنا هذه الرسالة أي
.9قاموس معاجم  :معين و شرح ملا يف معجم عريب
 . 10الطاهرامحد الزاوي ،ترتيب القاموس احليط ،اجلزء الثاين ( ،يروت  :دار الفكر ،دون سنة ) .ص.169 .

5

الباحث يف خارج جلامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مبكاسر كلّيّة اآلداب و العلوم
اإلنسنية هي الرسالة العلمية كـ ـتبتها عبد الـ ـملك عبد الـ ـوهاب احلسامي حتت موضوع
"ملا واستعماهلا يف القـ ـرآن الكـ ـرمي" يف سنة .1997
الفصل الخامس :الم ـ ـنهاج البحث
للحصول على نـ ـتيجة جي ـ ـدة يف القي ـ ـام بالبحث ال بد أن يستخدم الباحث
الطرق الـموجودة والصـ ـحيحة حىت يكون البحـ ـث مستوفيا للشروط .فيستخدم مناهج
البحث على النحو التالـ ـي :
 .1طريقة مجـ ـع املـ ـواد
يف هذه الـ ـطريقة يستخدم البـ ـاحث الطريـ ـقة الـمـ ـكتبية يف جـ ـمع الـمواد تبعا
للبيانات الرئيسـ ـة والثانوي ـة .وذلك باإلطالسع على الكتـ ـب الـمناسب ـة للبح ـث على
الكتب النحوية وال ـك ـتب التـ ـفسريية والـ ــمقاالت وغريها من الـ ــمؤلفات العلمية الـمتنوعة
للحصول عل ـ ـى نتيجـ ـة تامـ ـة .ف ـتقوم الباحـ ـث باالطالع والنقل مباشـ ـرة وغري مباشرة.
 .2طريق ـ ـة تـ ـنظيم املواد وحتليلها
يستخدم الـ ـباحث يف هذه الـ ـطريقة على النحو التايل :
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أ .منهج االستقراء  :وهو حتليل الـ ـمواد بواسطة استنتاج اخلالصة من األمور اخلاصة
إىل األمور العامة وبعبارة أخرى إست ـ ـنتاج اخلالصة من األمور اجلزئية إىل األمور
الكلية .ب .منهج القياس  :وهو حتليلـ ـها بواسطة استنتاج اخلالصة من األمور العامة
إىل األمور اخلاصة وبعـ ـبارة أخـ ـرى إسـ ـتنتاج اخلالصة من األمور الكلية إىل األمور
اجلزئي ـ ـة.
ج .منهج الـمقارن ـ ـة  :وهو الـ ـ قيام بـمقارنة األراء الـمختلفة بني الـمواد الـموجودة اليت
كتبها الـمؤلفون السابقون ح ـ ـىت يصل إىل استنتاج اخلالصة.
الفصل السادس :أهداف الباحـ ـث و فوائده
األغراض اليت يراد احلصول عـ ـليها يف هذا الـ ـبحث غرضان ،ومها :
 .1معرفة حروف ملا يف سورة يوسف
 .2معرفة استعمال ملايف سورة يوس ـف
والفوائد الـموجـ ـودة يف هذا البحث فـ ـيما يلي :
 .1زيادة الـمع ـ ـلومات الـمـ ـتعلقة حـ ـروف ملا للب ـ ـاحث ن ـ ـفسه ولآلخرين يف جمال
العلم النحوي وزيادت ـ ــها الـمتعلقـ ـة بـها يف سورة يوس ـ ـف.
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 .2مساعدة ملن يريد ف ـ ـهم علم النحو من ح ـ ـروف ملا يف القرآن وخباصة يف سورة
يوسف .وجعل هذ الرسالة تكون مرجعا م ـن الـمراجع يف جمال علم النحو من
حروف لـمن يريد أن يبـ ـحث فيها يف الس ـ ـور األخرى.
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الباب الثاني
الفصل األول  :تعريف حرف الجزم
الحرف يف اللغة هو ال ـطرف ،وم ـنه قوهلم  :حرف الجب أي طرفه وهو أعاله
امل ـ ـحدد.
احلـ ـرف ينقسم إىل قسمـ ـني :حرف املبىن وح ـ ـرف املعىن .فحرف املبىن ما كان
ىن ال يظـ ـهر إال إذا انتظم
من بنية الكلمة ،وال شأن لنا فيه .وحرف املعنىما كـ ـ ـان له مع ـ ـ ً
يف اجلملة كـ ـ ـحرف اجلر واإلستفه ـ ـام والعطف وغـ ـريها.11
واحلـ ـرف أيضا هو الوجوه الـ ـواحد ،وم ـنه قـ ـول تعلى (ومن الناس من يعبد اهلل
على حرف) أي على وجـ ـوه واحـ ـد ،وهو عن يعبـ ـده ع ـلى سراء دون الض ـ ـراء ،أي يؤمن
باهلل مادام ـ ـت حـ ـاله حسنــّة ،فإن غـ ـريها وامتحنـ ـه كفر به ،وذلك لشكه وعدم ط ـ ـمأنينته.
تع ـ ـريف احلرف  :احلـ ـرف هو ما ي ـ ـ ـ ـ ـ ـدل على مـ ـعىن غري مـ ـستقل بالفهم ،أو هو
كلمة تـ ـ ـدل على معىن يف غـ ـريها  ،مثل ( هل) و (مل) و (يف) و (أن) ،فتقول( :هل
تسمح يل أن اكل)  .احلرف  :قسمان  :حرف معين  ،و حرف مبين  .و هي تعريف
 .11مصطفى الغالييىن ،جامع الدروس العربية .الطبعة الثانية( .القاهرة  :شركة القدس للنشر والتوزيع ،)2012،ص253 .
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حرف املعين هو ما يدل على معىن غري مستقل بالفهم مثل ( هل)  ،يف  ،مل)
احلرف لغة هو الطـ ـ ـرف واحلافة واحلـ ـد أطراف الكلمة ،واحلرف إصطالحا يف علم
النحو هو كلمة تدل على معىن يف غريه ـ ـا مث ـ ـل اهل ـمزة الـ ـيت فـ ـي االست ـ ـفهام عـ ـن ليت
أو لعل ،ويستخدم احلرف يف الصرف مقيدا مثل حروف العلة وحروف اجلزم...ال ـخ
أما يف علم الفقه في ـ ـطلق احلرف على الـقراءات السبعة وقيل انـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزل ال ــقران ع ـ ـلى
سبع أحرف أي قراءات.
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الجزم هو وسيلة تعبريية يف اللغة العربية لـ ـتن ـ ـ ـ ـسيق الكـ ـالم ولتمييز بعـ ـض املعاين
عن غريها .وهو أحد حاالت اإلعراب إىل جانب الرفع والـ ـنصب واجلر .وخيتص اجلزم
بالفعل املضـ ـارع فق ـ ـط ،فال جتزوم األسـ ـماء أو احلروف أو الفـ ـعل املاضي او األمـ ـر.
عالمـ ـة اجلـ ـزم األصلية هي الس ـكون ،وين ـوب وح ـ ـ ـ ـ ـذف النون إذا كـ ـان من األف ـعال
اخلـ ـمسـ ـة.
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الفصل الثاني  :عالمة الجزم الس ـ ـكـون هو قطع احل ـركة ،وهو عالم ـ ـة اجلزم األصـ ـلية
وباقعي العالمة تعترب فرعية ،ويكون السـ ـكون عـ ـالمة اجلزم يف حالة الفعل املضارع الذى
 .12عزيزة فوال بابسيت ،املعجم املفصل يف النحو العريب( ،الطبعة األوىل؛ بريوت-لبنان :دار الكتب العلمية ،)1992 ،ص902 .
.13نعمة فوائد ماخص قواعد اللغة العريبة ،مصر :المكتب العلمى للتأليف و الترجمة،زص.141-144 .
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مل يتـ ـصل به نون النـ ـسوة ون ـون الت ـوكيد وكذالك يشتـ ـرط أال يكون مـ ـعتل اآلخـ ـر أو من
األفعال اخلـ ـمسة ويـ ـشرتط كـ ـذلك أال يُسـ ـبق بأي نـ ـواصب .ويقـ ـال يف اإلعـ ـراب جمزوم
وعـ ـالمة جزمـ ـه السـ ـكون .وينوب عن الس ـكون ح ـ ـ ـذف حرف العـ ـلة وأيضا حـ ـذف
حـ ـرف الـ ـنون.
الكـ ـثري من الروايات ت ـنسب مصط ـ ـلح اجلزم إل ـى أبو األس ـود الـ ـدؤيل الذى
يـ ـشتبه به كمؤسس علم النحو ،وتنسب إليه أيضا مـ ـصطلحات الرفع والنصب واجلر،
وي ـرفض بعض الناحة والباحثون هذا الـ ـرأي ويص ـ ـفونه بأنه خمالف للعقل واملن ـ ـطق ويلق ـون
أهتـ ـاما بتحـ ـريف كت ـ ـب أيب األسـ ـود الـ ـدؤيل ،ويرجعون اهتـ ـامهـ ـم هذا إىل أن يف ع ـ ـهد أيب
األسـ ـود النحو كان ال يزال يف بـ ـداياته وال ميكن ل ـ ـه أن ي ـ ـصل إىل تلـ ـ ـك امل ـ ـرحلة،
ويشـ ـريون كذالـ ـك إىل مؤلفات جـ ـاءت ب ـ ـعده ومل تصل إىل م ـ ـستواه.
ال ـ ـجزم لما وهو لـ ـ ّما جاء أص ـ ـله مل أدخل عليه ش ـ ـي ما ،فأنه يقع مبوقع مل،
تقول :جاءتك وملا أصل إليـ ـك ،مبعىن ومل أص ـ ـل إليك ،وان اسـ ـم ملا يتغري معناه عن معىن
مل .فأن مل يكون جلواب سليب مثل (ملا وقع ،وملا مل وقع) ونقول أيضا ضربته ملا مل وملا
مل يعـ ـمل .وانـ ـه قد خي ـ ـتزل هذا الفعل بعده.وايضا نقـ ـول :قاربت املكـ ـان وملا ،تريد وملا
أدخله .فهـ ـنا فال جيـ ـوز ان هدذ الف ـ ـل خيتزل ب ـعد لgoogle (.موضوع)
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الفص ـ ـل الثالث  :أنواع "لما" في الفعل
تنـ ـوع الوظائف :
ختـ ـ ـتلف وظائف (ملا) باخـتالف العنـ ـاصر اللغوية اليت ت ـدخل عليها :
 )1فإذا دخـ ـلت على الفـ ـعـ ـل املاضـ ـي ـ ـكانت ظرفا
 )2وإذا دخ ـ ـلت على الفعـ ـل املضارع كـ ـانت حرف جزم
 )3وإذا دخلـ ـت على عناصر لـ ـغوية أخرى غري املاضـ ـي واملـ ـضارع كانت
(إال)
أداة استثناء مبعىن ّ
وفيما يلي تفـ ـصيل هذه األحوال :
( .1لما) الـ ـظرفية ،ظـ ـرف للزمان املاضي ،مبعىن (حني) يتـ ـضمن معىن الش ـرط ،يدخـ ـل
على الفعـ ـل املاضي .ويـ ـكون جوابه :
ض َّل َمن
(وإِذَا َم َّس ُك ُم الْضُُّّر ِيف الْبَ ْح ِر َ
 )1فعال ماضيا ،حنوى قوله تعلى َ :
ضتُ ْم َوَكا َن ا ِإلنْ َسا ُن َك ُفوراً)
تَ ْد ُعو َن إِالَّ إِي ــَّاهُ فَـلَ َّما َنّ ــَا ُك ْم إِ َىل الْبــَِّر أ َْعَر ْ
(﴿ ﴾٦٧اإلسراء)
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 )2أو مجلة امسية مقروفة ب ــ(إذا) الفجائية( ،ك ـقوله تعلى  :فَـ ـِإ َذا َركِ ـ ـبُوا ِيف
ِِ
ِ
اه ْم إِ َىل الْبَـِّر إِ َذا ُهـ ـ ْم يُش ـِْرُكو َن)
الْ ُف ْلك َد َع ُوا اللَّهَ خمُْلص َ
ِّين فَـلَ َّما َنَّ ُ
ني لَهُ الد َ
(﴿ ﴾٦٥العنكابوت)
ِ
(وإِذَا َغشيَـ ُهم َّم ْوج َكالظّــُلَ ِل َد َع ُوا اللَّهَ
 )3أو مقرونة بالفاء ،حنو قوله تعلى َ :
صني لَه الدِّين فَـلَ َّما َنــَّاهم إِ َىل الْبـِّر فَ ِمْنـهم ُّم ْقـ ـتَ ِ
ِِ
صد َوَما َْجي َح ُد بِآيَاتِنَا
ُ
َ
ُْ
خمُْل َ ُ َ
إَِّال ُك ُّل َختَّار َك ُفور) (﴿ ﴾٣٢لقمان).
ب َع ْن
 )4أو فعال مضارعا – عند بعضهم  ،-حنو قوله تعـ ـلى ( :فَـلَ ّمــَا ذَ َهـ ـ َ
ِ ِ
الرْوعُ َو َجاءتْهُ الْبُ ْشـ ـَرى ُجيَ ِادلُنَا فـِي قَـ ْوِم لُوط) (هود﴿ )﴾٧٤وهذا
يم َّ
إبْـَراهـ ـ َ
م ـؤول عند أخرين بـ " :جادلنا"
َمجَ ـ ُعواْ أَن َجيْ َعلُوهُ ِيف
وقد حيذف جـ ـواِبا كما يف قوله تعاىل ( :فَـلَـ ـ َّما َذ َهبُواْ بِِه َوأ ْ
ِ
َّهم بِأ َْم ِرِه ْم َهـ ـ َذا َوُه ْم الَ يَشــُْع ُرو َن) (يوسف﴿ )﴾١٥أي
َغيَابَِة ا ْجلُ ِّ
ب َوأ َْو َح ـ ـْيـنَا إِلَْيه لَتُـنَبِّئَـنـ ُ
فعلوا به ما فعلوا من األذى .وقيل أن اجلواب مثبت يف سياق اآلية أو ما بعدها .وقد
تزاد بعدها (أن) ،حنو قوله تعلى ( :فَـلَ َّما أَن جاء الْب ِشري أَلْ َقاه علَى وج ِه ِه فَارتَ َّد ب ِ
صرياً
َ َ ُ ُ َ َْ
ْ َ
ال أَ َملْ أَقُل لَّ ُك ْم إِ ِّين أ َْعل ــَ ُم ِم َن اللّ ِه َما الَ تَـ ْعـ ـلَ ُمو َن) (يوسف﴿.)﴾٩٦
قَ َ
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مساها عدد من النح ـ ـاة حرف وجوب لوجوب ،إذا كانت اجلملتان بعدها
موجبتني ،فإن كانتا متفيتني ك ـانت حرف نفي لنـ ـفي.
وأكثر النحـ ـاة على أهنـ ـا حرف ،وقال آخرون إهنا إسـ ـم مبعىن (حني).
يقول امل ـ ـالقي يف (الرصف " : )355-354 :إن اإلمسـ ـية فيها متكـ ـلّفة
واحلرفية غري متكلّفة وكل مبين َالزم للبناء فاحلكم عليه باحلرفيةّ ،إال إذا دلت دالئل مقوية
له يف حيز األمساء .فــ(ملا) وإن كـ ـانت مبعىن (حني) ال خيـ ـرجها هذا للمـ ـعىن عن اإلمسـ ـية،
فـإن من احلروف ما ينقدر باألمساء وهو الزم لل ـ ـحرفية ،ومنها ما بتق ـ ـدر بالفعلية وهو
الزم للحرفية".

14

( .2لما) الجازمة ،حرف يت ـ ـبه (مل) من حيث وظيفتها النحـ ـوية يف جزم الفعل املضارع
وقلب زمانه من احلالواإلستقبال إىل املـ ـاضي ،ومن حيث معن ـ ـاها يف النايف بــ(ملا)
تدل على نفي الـ ـفعل متّـ ـصال بزمن احلـ ـال ،فهي لنفي
أبلغ من النفي بــ(مل) ألهنا ّ
التوقع ،كـ ـما تشبه (مل) يف جـ ـواز دخل مهزة اإلستفـ ـهام عليها.
ولكن (ملا) تنفرد عن (مل) يف أمور منها :
بت املديـ ـنة وملا" أي :
 )1حـ ـواز حذف جم ـزومها والوقف عليها ،حنو " :قـ ـار ُ

 .14معجم حروف المعاني في القرآن الكريم ص938 .
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أدخلها .وال جيوز هـ ـذا احلذف يف (مل).
 )2حواز توقع ثب ـوت جمزومها ،ن ـ ـحو قوهلا تعلى ( :ب ـ ـل ملا يذوقـ ـوا عذاب)
( 8ص) أي  :إىل اآلن م ـ ـا ذاقوه ،وسـ ـوف يذوق ـ ـونه.
 )3امتن ـ ـاع افت ـ ـراهنا بأداة الشرط ،بع ـ ـكس (مل) لوجود معىن الشرط يف أصل
(ملا) وال جي ـ ـتمع عنصرا ش ـ ـرط معا ،فال يقال " :إن ملا تفعل".
ويشري عدد من النحاة إىل أن (ملا) اجلـ ـازمة هي (مل) دخ ـ ـلت عليها (ما)
فأخـ ـذت من األوىل وظيـ ـفتها يف اجلزم ومن الثانية خاص ـ ـيتها يف استمرار النـ ـفي.
ولكن بعض احلققني يرفضون القول بالرتكيب ،ويعتربون (ملا) وحدة لغوية
واحدة غري مركبة وضعت لتفـ ـيد معىن آخر غري املعـ ـىن الذي تـ ـفيده (مل) فيتم
بــ(ملا) نقل الفع ـ ـل يف معناه إىل الزمن املاضـ ـ ـي غري املتقطع .وهذا أهم فرق بينها
وبني (مل) اليت تنق ـ ـله إىل املاضي املنق ـ ـطع وهذا يبـ ـ ـدر واض ـ ـحا إذا قابلنا املثالني
التليني :
" )1م حيضر" ومعناه  :مل حيـ ـضر ،وقد انق ـ ـطع الرجـ ـاء يف حضوره.
" )2ملا حيضر" ومعناه  :مل حيضر ،وما يزال الرجاء قائما.
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وهذا ما تفيده اآليات اليت قامـ ـت فيها (ملا) بوظي ـ ـفة اجل ـ ـزم ،فاحلدث فيهـ ـا
ما يزال احتـ ـمال وقوعه كب ـريا( .د .عمايرة  :يف التحليل اللغوي )195-194 /
( .3لما) الستثنائيـ ـة ،تأيت (ملا) استثنـ ـائية إذا دخلت ع ـ ـلى عناصر لغ ـ ـوية آخرغري فعل
املاضي والفعـ ـل املضـ ـارع ،كان تدخـ ـ ـل على اجلملة االمسية يف حنو قولـ ـه تعلى ( :إِن
ُك ُّل نَـ ْفس لَّ َّما َعلَْيـ َها َحافِظ) (الطارق﴿ )﴾٤وعلى الفعل املاضي لفظا ال معىن،
حنو ":أنتـ ـدك  :اهلل ملـ ـا فعلت" مبعىن  :ما أسـ ـألك ّإال فعل ـ ـك.
(إال) وتسـ ـبقها فيها
وم ـوضـ ـعها يف القرآن الكرمي جـ ـاءت فيها أداة حـ ـصر مبعىن ّ
(إن) النافية.

15

وظائفها في القرآن ومنهج التصنيف :
ويف كـ ـتاب اهلل وردت (لــما) مثاين م ـ ـرات جازمة الفعل املـ ـضارع ،كما وردت أربع
مرات استثنائية حصرية مبعىن (إال) أما أكثر مواضعها فكانت فيها ظرفية.
ولذالك أو ورد املصنف مجيع مواضعها متسلسلة على حسب ترتيب ورودها يف
كـ ـتاب اهلل ،روضـ ـع جبانـ ـب كل آية حرفا يرمز إىل وظ ـ ـيفتها ،غلى النحو التايل :
 )1ملا الظرفية ( :ظ).
15

معجيم حروف المعاني في القرآن الكريم ص939 .
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 )2ملا اجلازمة ( :ج).
 )3ملا االستثنائية ( :س).
وجيد القارى يف ذيل صفحات هذا الفصل تذكريا دائما ِبذه احلروف وما ترمز
إليه.
جيزم الفعل املضـ ـارع إذا سب ـقه جازم أو كان جوابا للط ـ ـلب .وجيزم على السكون
إذا كان صحيح اآلخر ،وجي ـ ـزم على حذف النون إذا كان من األفعال اخلمسة ،وجيزم
على حذف حرف العلة إذا كان معتل اآلخر .ويكون جزم الفعل املضارع إما حملي إذا
كان مبنيا (إذ ا تصل به نون النسوة أونون التوكيد) ،أو لفظي إذا كان معربا .وجوازم
الفعل املضارع نوعني ،األول جيزم فعال واحدا ،واآلخر جيـ ـزم فعلني ،ومنـ ـها ماهو اسم
ومنها ما هو ح ـ ـرف.
 .1األدوات التي تجزم فعال واحدا
األدوات اليت جتزم فعال واحدا هي أربع (مل) و(ملا) و(الم) الطلب و(ال) الطلب.
مل وملا كل منهما حرف نفي وجزم وقلب أي ينفيان املضارع وجيزمانه ويقلبان زمانه من
احلال أو إستقبال إىل املـ ـاض ي (مثل مل تتكلموا وملا يبدأ درس القواعد)والفرق بينهما أن
17

ملا يتوقع حصول منفيها وكذالك جيوز حـ ـزف جمزومـ ـها بينما ال حيذف جمزوم مل إال
بالض ـ ـرورة وملا يتصل ِبا النفي وجوابا ب ـ ـاحلال أي بزمن التكلم أما مل فقد يتص ـ ـل ِبا النفي
وقد ال يفعل .و ميكن أن تدخل ملا على الفعل املاضيفال تكون جازمة وإمنا مبعين حني.
الم الطلب وت ـستخدم لطلب إح ـداث أمر ما مثل لتطـ ـلبوا العلم .فإن ك ـ ـانت
صادرة ممن هو أعـ ـلى إىل من أقل درجة مسيت "الم األمر" وإن كانت ص ـ ـادرة ممـ ـن هو
أق ـ ـل إىل م ـ ـن هو أعـ ـلى درج ـ ـت مس ـ ـيت "الم ال ـ ـدعاء" وإن كان ـ ـت إىل طـ ـرفني متسـ ـاويـ ـني
مسيت "الم اإللـ ـتماس" .واستـ ـعمال ع ـ ـام هلا أن يؤمر ِب ـ ـا ال ـغائب .وقلـ ـيال ما ي ـأمر ِبا
املتكلم نفسه ويكون ذالـ ـك مـ ـجازا ،وقد استطاع بـ ـعض النحاة أن جي ـ ـمعوا بعض
الشـ ـواهد لذالك ومنها ما ن ـ ـسبوه إىل حممد بن أبد اهلل ،وه ـ ـذه االم تكون مك ـ ـسورة غال
إىل ُسبقت باحلروف الواو والفاء ومث .ويقل دخ ـ ـول الم األمر على املتكلم امل ـ ـفرد املعلوم،
فإن كان مع املتـ ـ ـكلم غريه ،فيكون دذطكـ ـمنتع الرخبوهلا أيسر ،وذل ـ ـك ألن األمر دائ ـ ـما
ما يكون بني طرفيـ ـن خمتلفني .وميكن لالم الطلـ ـ ـب أن حتـ ـذف ويبقى عملها.
ال الطلب وهي عكس الم الطلب ويطلب ِبا ترك فعل الشيء .فإن كانت ممن
هو أعلى درجة إلىمن هو أدىن منها مسيت "ال النـ ـ ـاهية" وإن كانت مـ ـن وإىل طرفني
متس ـ ـويني مسيت "ال الدعائية" وإن كانت من إىل طرفيـ ـ ـن متس ـ ـ ـاويني مسيت "ال ال ـ ـيت
18

لاللتماس" .وهي جتزم الفعل املضـ ـ ـارع بشرط أال يكون بينهما فاصل إىل الضرورة
الش ـ ـعريـ ـة ،ويشرتط أال تسبق بإن الـ ـ ـشرطية وغريها مـ ـ ـن أدوات ال ـ ـشرط وع ـ ـندها تصبح
أداة ن ـ ـفي ال غريها.
 .2األدوات الـ ـ ـتي تجزم فعلين
األدوات التـ ـي جتزم فع ـ ـلني إحدى عـ ـشر أداة وهي :إن ،أين ،أي ،من ،ما،
أىن .وه ـ ـذه األدوات جتزم فعل ـ ـني يسـ ـ ـمى األول
مهـ ـما ،مىت ،أيان ،حيثما ،كيفما ،إذماّ ،
فعل الشرط والثاين جوابه أو جزائه .وهذه األدوات الشرط منها ما هو حرف باتفاق وهو
"إن" ،ومنها من هو خمتـ ـلف فيه مثل "إذ ما" ويرج ـ ـح فيه أن يك ـون حرفا ،وآخ ـ ـر يرجح
ف ـ ـيه أن يكـ ـون إمسا وهـ ـو "مهما" ،وما تبـ ـقى فـ ـهو اسم باجتماع النحاة .ومجيعها مبـ ـنية ما
ع ـ ـدا "أي" فإهنا معربة.
الفـ ـصل الرابع  :ع ـ ـالمة اإلعـ ـراب الجزم
إعراب الجزم هو الرابع من تـ ـرتيب رفأ ،والنصب ،واجل ـ ـر ،واجلزم .وهـ ـذا ترقيب قد مت
تسجيله على ب ـ ـراءة اخرتاع بسـ ـبب الكتب املخـ ـ ـتلفة من النحو وعل ـ ـماء النحـ ـو ال يوجد
ف ـ ـرق ف ـي ترتيب اإلعراب.
يف الكتاب عـ ـلم النحوي م ـ ـاتا اجلرمية وإمرييت ،عم ـ ـل حممد أنور يبني فيما يلي:
19

وللجزم عالمتـ ـان الـ ـسكون واحلذف
وإذا كان السكن للجـ ـزم يف الفعل امل ـ ـضارع الصحيح اآلخ ـ ـر ،مثل :مل يفع ــُل ،مل تف ـ ـعل،
مل يدخ ـ ـل .وإذ ك ـ ـان للـ ـجزم يف الفعل املض ـ ـارع و احلذف،مثل :يفعالن يدخل مل و ه ـ ـي
مل يفعال.
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الباب الثالث
نظرية عامة في سورة يوسف
أراد الكاتب أن يبني نظرة عامة عن سورة يوسف ،ومن املعهود أن سورة يوسف
إحدى مـ ـن سور القـ ـرآن الكرمي الذي أن ـ ـزل اهلل عـ ـلى نبيه ورس ـوله حممد صلى اهلل عليه
وسلم وفيها آيات متنوعة الشكل والغ ـ ـض إما من جهة الن ـ ـحو أو إما مـ ـن الصرف ،ويف
فقسمه
هذه الرسالة خيص الكاتب أن يبحث حرف اجلزم من جه ـ ـة النحو .وهـ ـذا الباب ّ
إىل مخس ـ ـة فص ـول  :الفـ ـصل األول  :تعريف يف س ـ ـورة يوس ـ ـف ،الفـ ـ ـصل الث ـ ـاين :
أسباب نزوهلا ،الفصل الثالث :ومضامني سورة يوسف ،الفصل الرابع  :مناسبة سورة
يوسف ملا قبلـ ـها وما بعدها ،الفص ـل اخل ـ ـامس  :اشـ ـتعمال سورة يوسف

الفصل األول  :تعريف في سورة يوسف
وهذه سـ ـورة إمسـ ـها يوسف ألهنـ ـا يبني شخـ ـصية نيب يوس ـ ـف عليه السالم
فقط.و له يتكون  111االية سورة مكية ،واليت إثنا عشر يف عدد املصحاف بعده سورة
هـ ـود وقب ـله احلـ ـجر .واختلف هذه سورة مع اآلخ ـ ـر الن ملـ ـا ت ـذكر قصة النيب يف الواحدة
السورة .كما يف التفسري املنري " وقد تكررت قصة كل نيب يف أكثر من سـ ـورة يف القـ ـرآن،
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بأسلوب خمتلف ،وملقا صـ ـد واهداف متـ ـنوعة ،بق ـصد العظة واإلعتـ ـبار ،اال قصة يوسف
علـ ـيه السالم".
وعـ ـند آخـ ـر " سورة يوسف إحـ ـدى السـ ـورة املـ ـكية اليت تنـ ـاولت ق ـ ـصص
األنبياء ،وق ـــ د افـ ـردت احلـ ـديث عن ق ـصة نيب اهلل ( سوسـ ـف بن يعقوب) وم ـا القـ ـاه
عليه السـ ـ الم من أنواع البالء ،ومن ضورؤب احملن والشدائد ،من إخوته ومن اآلخرين،
يف بيت عـ ـزيز مصر ،ويف تآمر النسوة ،حيت نـ ـاه اهلل من ذلك الضيق ،واملـ ـوصود ِبـ ـا
تسلية النيب ص.م .مبا مر علـ ـيه من الكرب والش ـ ـدة ،وما ال لقـ ـاه من أذى القريب
والـ ـبعيد.
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نزلت السورة الكرمية على رسـ ـول اهلل ص.م بعد سورة هود يف تلـ ـك ال ـ ـفرتة
والنكـ ـبات عليه وعلى املؤ مـ ـنني "خدجية" وعمه " أبا طالب " الذى كان له خري نصري،
وخ ـــ ري معني.و بوفاهتما اشتد األذي والـ ـبالء على رسول اهلل ص.م وعلى املئـ ـمنني ،حىت
عرف ذلـ ـك العام ب " عام اجلزن".

17

واعراض م ـن هذه سورة عند هذه س ـورة عند البيقاء يف كتاب التفسري املصباح
 .16حممد علي الصابوين .صفرة تفاسري ( .بريوت :دار القرآن الكرمي .)1981 .ص .39
 .17حممد علي الصابوين .صفوة تفاسري ( .بريوت :دار القرآن الكرمي .)1981 .ص .39
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"يثبت القرآن و ضح ـ ـا واملبي ـ ـن ال ستخدامه التوج ـ ـيه ،واملـ ـعرفة ،وقوة اهلل كامال الظاهر
والغ ـ ـائب.18

الفـ ـصل الثاني  :أسباب نزولها
هذه الس ـ ـورة مكية ،والسبـ ـب يف نزوهلا ان اليه ـود أمروا كفار مكمة أن يسألوا
رسول اهلل عن السبب الذي اح ـ ـل بين إسـ ـرائيل .وهـ ـذه اسباب النـ ـزول ،كما يلي :
 .1عن سعد بن أيب وقاص  ،قال  :انزل القرآن علي رسول اهلل فتاله عليهم زمانا
فقالو :يارس ـ ـول اهلل لو ق ـ ـصـ ـصت علينا ؟ ف ـ ـأنزهلا اهلل تعـ ـاىل هذه اآلي ـ ـات (
رواه احلاكم )... 19
 .2وعـ ـند اإلمام أيب احلسن علـ ـي يف كتابه ،أخربنا عبـ ـد القـ ـاهر بن طـ ـاهر ،قال :
أخربنا أبو عمرو بن مطر قال  :أخربانا جعفر بن احلسن بن املستفاض قال :
حدثنا إسحـ ـاق بن إبـ ـراهم انظلي ،ق ـ ـال  :حدثن ـ ـا عمرو حم ـ ـمد القرشي  ،قال
 :حدثنا خالد بن مسلم الصفار ،عن عمرو قيس املالئي ،عن عمرو بن
مرة ن عن مصعـ ـب بـ ـن س ـعد ،عن أبي ـ ـه سعـ ـد أبـ ـي و ق ـ ـاص يف قـ ـوله تعاىل :
 . 18ترمجة من حممد قريش صهاب تفسري املصباح  :الوصية واألثر و اللؤم القرآن ( .جاكرتا :لينرتا هايت . )202،ص 389
 .19عبد الفتاح عبد الغين القاضي .اسباب النزول عن الصحابة و املفسرين  (.القاهرة  :دار الطبعة الثالثة )2007 .ص . 131
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( حنن نقص علبك أحسن القصص) قال ك أنزل القرآن على رسول اهلل
فتاله عليهـ ـم زمـ ـانا  ،فـ ـقالو  :يارسـ ـول اهلل  ،لو قص ـ ـصت ف ـانزل اهلل تعاىل :
الر تلك ءايـ ـت الكتب املبني ( )1إيل ق ـوله  :حن ـ ـن نق ـ ـص عليك أحسن
القصص اآلية  .فتاله عليهم زمان ن فقالوا  :فأنزل اهلل تعاىل ( اهلل نزل
أحسن احلديث كتاب متثاِبا ) قال :كل ذلك تؤمرون باالقرآن رواه اخل ـ ـاكم
ابو عبد اهلل يف صحيحه  ،عن ايب زكـ ـ ـرييا الـ ـعن ـ ـربي  ،عن حمـ ـمد بن
السـ ـ ـ ـالم  ،عن إسحاق بن إبـ ـ ـراهم.

20

 .3و قال عون بن اله  :مل أصحاب رسول اهلل ملة فقالوا  :يا رسول اهلل ،
حدثنا :فأنزل تعاللى ( اهلل نزل احسن احلديث ) االية .قال  :مث إهنم ملوا ملة
أخري فقالو  :يا رسول اهلل فوق احلديث ود ون القرآن يعنون القصص ف
أنزل اهلل تعاىل :حنن نقصص عليك أحسن اقصصص فأرادوا احلديث ،فدهلم
على أحسن احلديث وأردو القصص ،فدهلم أحس القصص.

21

 .4روى ابن أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم ملوا ملة أخر فقالو :قصصت
علينا يارصول اهلل فنزلت االية ،مث ملوا ملة أخرى فقالوا :لوحدثتنا يا رصول اهلل
.20و هبية الزحيلي ،املرجع السابق ،اجلزء  21السورة  12يوسف ،ص 188
 .21اإلمام أيب احلسن علي بن امحد الواحدي  .أسباب نزول القرآن (.بريوت :دار الكتب العلمية .)2009 .ص .275
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فنزلت( :اهلل نزل أحسن احلـ ـ ـديث كتابا مت ـ ـشاحبا) {الزمر }23 :والقـ ـ ـصص
االخبار جري من األم ـ ـور 22.وبعد أن نعرف عن أسب ـ ـاب الن ـ ـزول سورة يوسف،
ولذلك إسيخلصت الباحث بأن اسباب النزول هذه السورة ألن واحدهم يسأل
اىل النيب القصص قدميا .وهذه السورة له الثيم األخالقي جيد ولتكون توجيه يف
احلياة.

الفصل الثالث :ومضامين سورة يوسف
تضمنت هذه السورة قصة يوسف عليه السالم ،جبميع فصوهلا املثرية ،املفرحة
حينا واحملزنة حينا آخر ،فبدأت ببيان منزلته عند أبيه يعقوب وصلته به ،مث عالقته
بإخوانه (مؤامرهتم عليه ،وإلقاؤه يف البئر ،وبي ـ ـعه لرئيس شرطة م ـ ـصر ،وشراؤهم الطعام
منه يف املرة األول وم ـ ـنحهم إياه دون مقابل ،ومنع ـ ـهم ش ـ ـراء الطـ ـعام يف امل ـ ـرة الثانية إن
يأتوه بأخيهم (بنيامن) وإبقاء أخيه بنيامني لديه يف حيلة مدروسة وسرقة مزعومة ،حيت
يأتوه بأخي ـ ـهم ألبيـ ـهم ،مث تعريف نفـ ـسه إلخ ـ ـواته ،وحمنة يوسـ ـ ـف ومجاله ال ـ ـرائ ـ ـع ،وقـ ـصة
يوسف مع امرأة العزيز ،وبراءته املـ ـ ـطلقة يوسف يف غي ـ ـاهب الس ـ ـجون يـ ـدعو لدينه،

 .22عبد الرمحن الشعالىب  .اجلواهر احلسن يف تفسري القرآن ( .دار الكتب العلمية1996 .ﻡ 1416 -ﮪ) ص . 145
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بوادر الفرج وتعبري رؤيا امل ـ ـلك ،تولية وزيرا للم ـ ـالية واجتارة ورئاسـ ـ ـة احلكم ،إبصار يعقوب
حني جاء البشري بقميص يوس ـ ـف ،لـ ـقاء يوس ـ ـف يف مـ ـ ـصر مع أبويه ومجيع أسرته)
مث إيراد العبـ ـارة م ـ ـن هذه القصة ،وإثب ـ ـات نبوة حم ـ ـمد ص ـ ـلّى اهلل عل ـ ـيه وسلّ ـ ـم،
وتسليته ،وبشائر الفرج بعد الضيق ،واألنس بعد الوحشة ،فإن يوسف انتقل من السجن
إىل القصر ،وجعل عزيزا يف أرض م ـ ـصر ،وكل م ـن صرب على البـ ـالء فال ب ـ ـد من أن
ي ـ ـأتي ـ ـه الفـ ـرج والنص ـ ـر ،وحت ـ ـ ـذير املش ـ ـركني من نزول العذاب ِبم ك ـ ـما حدث ملن قبلهم،
والدروس واألخالق املستفادة من قصة يوسف عليه السالم ،وأمهها نصر الرسل بعد
االسـ ـتيئاس.
واملض ـ ـمون اآلخر من السورة يوسف كما يلى:
 .1التوحـ ـيد :النبوية يوس ـ ـف واملع ـ ـجزاته.
ال
سيكون يوس ـ ـف النيب اهلل كما جدان إبراهيم وإسحاق ،وكما يف قال اهلل تعاىل( :إِ ْذ قَ َ
يوس ـ ـ ِ ِ
ِ
س َوالْ َق َمَر َرأَيْـتُ ـ ُه ْم ِيل
ُ ُ ُ
ف ألَبِيه يَا أَبت إِ ِّين َرأَيْ ُ
َح َد َعـ ـ َشَر َكـ ـ ْوَكباً َوالش ْ
ت أَ
َّم َ
ِِ
ك َكْيداً إِ َّن
ين ﴿ ﴾٤قَ َ
ص ُرْؤيَ َ
ك فَـيَ ِك ُ
يدواْ لَ َ
اك َعلَى إِ ْخ ـ ـ َوتِ َ
ال يَا بـُ ََّ
ص ْ
ين الَ تَـ ْقـ ـ ُ
َس ـ ـاجد َ
ِ
الشَّي ـ ـطَا َن لِ ِإلنس ـ ـ ِ
ك ِمن تَأْ ِو ِيل
ك َويُعــَلِّ ُمـ ـ َ
يك َربُّ َ
ك َْجيتَـ ـبِ َ
ان َع ُدو ُّمبِني ﴿َ ﴾٥وَك َذل َ
ْ
َ
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األَح ِاد ِ
يث َويُتِ ُّم
َ

آل يـعـ ـ ُقوب َكما أََمتَّها علَى أَبـوي ـ ـ َ ِ
ِ
ك و َعلَى ِ
َ ْ َ َ َ َ ََْ
ن ْع َمتَهُ َعلَْي َ َ
ك م ـن قَـبْ ـ ـلُ

ِ ِ
ك َعلِي ـ ـم َح ِكي ـم ﴿)﴾٦
يم َوإِ ْس َحـ ـ َ
اق إِ َّن َربَّ َ
إبْـَراه َ
وقد بني يف ه ـ ـذه اآلية ،اشعر ونرى يع ـقوب عالمة النبوة يوس ـ ـف من ال ـ ـرؤيا يوسف.
وقـ ـ ـد ذكر اهلل يف هذه اآلية عن املعرف ـ ـة والق ـ ـدرة غلى تفسـ ـري األحـ ـ ـالم.
واآلخ ـ ـر هو بأن عالقة الدين األنب ـ ـياء بينهم التشـ ـ ـابه يعين تقوى إل ـ ـى اهلل .وكـ ـ ـما يف
اآلية:
(واتَّـبـع ِ َّ ِ ِ ِ
وب َما َكا َن لَنَا أَن نُّ ْشـ ـ ـ ِرَك بِاللّ ِه ِم ـ ـ ـن َش ْيء
يم َوإِ ْسح ــَ َ
َ َْ ُ
اق َويَـ ْع ـ ـ ُق َ
ت ملةَ آبَآئـي إبْـَراه ـ ـ َ
ِ
َّاس َولَـ ـ ـ ِك َّن أَ ْكثَـَر النَّ ـ ـ ِ
ض ِل اللّ ِه َعلَْيـنَا َو َعلَى الن ِ
اس الَ يَ ْشـ ـ ـ ُك ُرو َن ﴿)﴾٣٨
ك ِمن فَ ْ
َذل َ
.2

األحكام :اهلل ينهى عن احلـ ـ ـسد ألنه يستط ـ ـيع النـ ـ ـاس يفعل اجلرمية (الشر).

ِ
ِ
ِ
ضـ ـ ـالَل
َح ُّ
صبَة إِ َّن أَبَانـَ ـا لَفي َ
وس ـ ـ ـ ُ
ب إِ َىل أَبِينـ ــَا منَّا َوَْحن ُن ُعـ ـ ـ ـ ْ
ف َوأ ُ
َخوهُ أ َ
(إ ْذ قَـ ـ ـالُواْ لَيُ ُ
ِ
ف أَ ِو اطْـ ـ ـَر ُحوهُ أ َْرضاً َخيْ ُل لَـ ـ ُك ْم َو ْجهُ أَبِيكــُ ْم َوتَ ُكونُـ ـواْ ِمن
وس ـ ـ َ
ُّمبـ ـ ـني ﴿ ﴾٨اقْـتُـ ـلُواْ يُ ُ
بـعـ ـ ِدهِ قَـوماً ِِ
ني ﴿)﴾٩
صاحل َ
َْ ْ َ
 .3القصص :قصة يوسف واخوانه مع أبيه .كما قال اهلل تعلى يف القرآن الكرمي يف
سورة يوسف آية األول:
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ات الْ ِكـ ـتَ ِ
اب الْمبِ ِ
َنزلْنَاهُ قُـ ْرآناً َع ـ ـَربِيّاً لَّ َعلَّ ُك ْم تَـ ْع ِقـ ـلُو َن ﴿َْ ﴾٢حن ُن
(الر تِْل َ
ك آيَ ُ
ني ﴿ ﴾١إِنَّا أ َ
ُ
ص ِ
نت ِمـ ـن قَـْبلِ ـ ـهِ لَ ِم َن
نَـ ُق ُّ
ص ِمبَا أ َْو َح ـْيـنَا إِلَيْ َ
ص َعلَْي َ
ك َهـ َذا الْقــُْرآ َن َوإِن ُك َ
كأْ
َح َس َن الْ َق َ
ِِ
ني ﴿)﴾٣
الْغَافل َ
بعد أن عاد الكاتب بالكـ ـثري من النظر إىل هذا الب ـ ـحث يف دقـ ـة من الفـ ـصل
غض البصر من فهمه كلمة بكلمة فإنه
األول يف هذا األباب إىل الفصل الثاين بدون ّ
ص قصص يوسف وأبيه مع إخوته
جيين ّ
خالصة بأن سورة يوسف ليست إال أن تقـ ـ ّ
ب عميق وع ـناية أعظم
الذين ال يرضون بوجوده ،بسبب أ ّن ما فعله أبـ ـوهم له من حـ ـ ّ
بد هلـ ـم من إتّيانه
جيعلهم حيقـ ـدون بإبعـ ـاده عنـ ـه أبدا ،وأن نصر اهلل لعباده الصبورين ال ّ
ما ّأهنم دائ ـمون يف طاعة اهلل وال يف معصـ ـيته مثلما كـ ـان يف يوسف نبـ ـويّه عليه السـ ـالم،
هما وُمثي ـنا يف حياتنا ولكنّه يريد لنا خريا منه
وأن اهلل قـ ـد يذهب غنّـ ـا بشـ ـيء نَع ـ ّده ُم ّ
ببـ ـدله ،فإنه عليم جبميع أحوال ِعباده.
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هـ ـذه القصة ليست تـ ـقص احلال نيب يعقوب وأوالده فقط .وهـ ـذه القصة جامعة
شامـ ـلة للدين والدنيا واحلياة اإلجت ـ ـماعية واإلقتص ـ ـادية والسياية واألدبـ ـية املألى بالـ ـعرب
والعظ ـ ـات ،ولعل من أمه ـ ـها الصرب على األذى والعـ ـفو عند املقدرة.

 .23وهبية الزحيلى ،تفسري املنري ،ص188.
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الفصل الرابع  :مناسبة سورة يوسف لما قبلها وما بعدها
من اللمعجزات القرآنية من ناحية اللـ ـغة هي عالقة املعـ ـىن واهدف ألن اآلية
الق ـ ـران الكرمي وسورة وأج ـ ـزائها قد كتب ـه اهلل يف ترتيب القرآن الكـ ـرمي بواسط ـ ـة الوحي إىل
نبنيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم بطريقة األقوال يف احلديث الشريف.
 .1مناسبتها ملا قبلها
نزلت هـ ـذه السورة بعد سورة هود ،وهي مناسبة هلا ملا يف كل من قصص
األنبياء ،واثبات الوحي على النيب ،وقد تكررت قصة كل نيب يف أكثر من سورة يف
القرآن ،بأسلوب خمتلف ،وملقاصد وأهداف متـ ـنوعة بقصد العـ ـظة واإلعتـ ـبار ،إال
قصة يوسف عليه الس ـ ـالم ،فلم ت ـذكر يف غري هذه فإمن ذكر جتـ ـمع فصوهلا بنحو
متتابع شامل ،إلشارة إىل ما يف القرآن من إعجاز .سواء يف القصة الكاملة أو يف
فصل منها ،وسـ ـواء حالة اإلمجال أو حالة التفصـ ـيل والبيان .قال الغلماء  :ذكر اهلل
أقـ ـاصيص األنبياء يف القـ ـرآن ،وكررها مبعـ ـىن واحد يف وجوه خمتـ ـلفة ،بألف ـ ـاظ مت ـ ـباينة
على درجات البالغة وذكر قصة يوسف وملا يكررها .فلم يقدر خمالف غلى معارضة
ما تـ ـكرر ،وال على معـ ـارضة غري املتكرر واإلعـ ـجاز ملن ت ـ ـأمل.
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والعالقة بني سورة هود أهنا متممة ملا فيها من ق ـ ـصص الرسـ ـول واإلستدالل
بذالك مكان القـ ـرآن الكرمي وحـ ـيا من عـ ـند اهلل على رسوله حمـ ـمد صلى اهلل عليه
وسلـ ـ ـم خامت النيب والفـ ـرق بني القصص فـ ـيها وفيما قبـ ـلها ،أن الـ ـسابق كان قـ ـصص
الرسول مع اقوامهم يف تبليغ الدعوة واحلاجة فيها وعاقبة ملن أمن منهم ومن كذِبم
إلنذار املشـ ـركني مكة ومن تبـ ـعهم من العرب.
 .2ومناس ـ ـبتها ملابع ـ ـدها :
أما املناسبة بني س ـ ـورة الـ ـرعد أي سورة بعد س ـ ـورة يوسف من ناح ـ ـيته :
 .1أن سبحانه وتعلى أمحل يف سورة السابقة اآليات السموية واألرضية
كما قال تعلى " :فكأين من آي ـ ـة يف السم ـ ـاوات واألرض مي ـرون
عليها وهو عنها معرضون" مث فصـ ـلها هنا أمت تف ـ ـصيل يف مواضع
منها
 .2أنه أشار يف سورة يوس ـ ـف إىل أدلة التوحيد بقـ ـوله تعلى  :ءَأ َْربَاب
ُّمتَـ َفِّرقُو َن خيـر أَِم اللّه الْو ِ
اح ُد الْ َقـ ـ َّه ُار ﴿ ،﴾٣٩مث فصـ ـل األدلة منا
َْ
ُ َ
بأسهاب مل يـ ـذكر يف سالف ـ ـتها
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 .3أنه ذكر يف كـ ـلتا السابقني أخـ ـبار املاضيني مع رسل ـ ـهم وأهنم ال قوا
منه ـم
 .4بني اهلل يف أخر س ـ ـورة يوسف أن الق ـ ـرآن ليس كـ ـالما متجودا بل إمنا
هو هدا ورمحة ملن يؤمن به ،وهذه األخـ ـبار كررها اهلل ف ـ ـي بدايـ ـة من
سورة الـ ـ ـرعد.
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الفصل الخامس  :اشتعمال سورة يوسف
تضمنت هذه السـ ـورة قصة يوسف عليه الس ـ ـالم ،جبميع فصوهلا املثرية
ّ
املفرحة حينا واحمزنة حينا آخر ،فب ـ ـدأ الباحث ببيان منزلته عند أبي ـ ـه يعـ ـقوب
وصلته به ،مث ع ـ ـالقته باخوته مؤامرهت ـم عليه ،والقـ ـاؤه يف الب ـ ـئر وبيـ ـعه لرئيس
شرطة مصر ،وشراؤهم الطعام منه يف املرة األوىل ومـ ـنحهم إياه دون مق ـ ـابل
ومنه ـم شراء الطع ـ ـام يف املـ ـرة الثانية أن مل يأتوه بأخيـ ـهم (بنيامني) وإلـ ـقاء أخيه
بنيامني لديه يف حيلة مدروس ـ ـة وسرقـ ـة مزعومة ،حىت يأتوه بأخيهم ألب ـ ـيهم ،مث
تعريفه نفسه ألخواته وحمنة يوسف ومجاله الرائع ،وقصة يوسف مع غمرأة العزيز،
وبراؤته املطلقة ،يوسف يف غياهب السـ ـجون يدعو لدينه ،بوادر الفرج وتعبري رؤيا
.24دين دهالن م ،أ ،القرآن و ترمجته ( ،اجللد الثامن :جاكرتا) ،ص.67 ،
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امللك ،توليته وزيرا للـ ـمالية والتجارة ورئ ـ ـاسة احلكم ،ابصـ ـار يعـ ـقوب حني جاء
البشري بقميص يوسف ،لقاء يوس ـ ـف يف مصرى مع أب ـويه ومجيع أسرته.

 .25نفس املراجع ،صفحة189 :
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الباب الرابع
تحليل "لما" في سورة اليوسف
الفصل األول  :اآليات التي تتكون فيها لما في سورة يوسف
يف هذا الفصل يقدم الباحث ملا أي املركب ملا يف سورة اليوسف ،فأم املواضع الذي
يتضمن تركيبا ملا يف سورة اليوسف الذي حتته ،فكما يلي :

ب َوأ َْو َحـ ـْيـنَا إِلَْي ِه
َمجَ ُعواْ أَن َْجي َعلُوهُ ِيف َغيَابَِة ْ
فَـلَ َّما َذ َهبُواْ بِِه َوأ ْ
اجلُ ِّ

َّهم بِأ َْم ِرِه ْم
لَتُـنَبِّئَـ ـنـ ُ

ِ
ك َْن ِزي
َهـ َذا َوُه ْم الَ يَ ْش ُعُرو َن ﴿َ ﴾١٥ولَ َّما بـَلَ َغ أ ُ
َشدَّهُ آتَـْيـنَاهُ ُح ْكماً َو ِعلْـماً َوَك َذل َ
ِِ
ِ
ال إِنَّهُ ِمن َكْي ِد ُك َّن إِ َّن
يصهُ قُـ َّد ِمن ُدبُر قَـ َ
الْ ُم ْحسن َ
ني ﴿ ﴾٢٢فَـلَ َّما َرأَى قَم َ
ِ
ِ
ِ
ت َهلُ َّن ُمتَّ َكأً
ت إِلَْي ِه َّن َوأ َْعتَ َد ْ
ت ِمبَ ْك ِره ـ َّن أ َْر َسلَ ْ
َكْي َد ُك َّن َعظيم ﴿ ﴾٢٨فَـلَ َّما َمس َعـ ـ ْ
ِ
ِ
ِ
اخُر ْج َعلَْي ِه َّن فَـ ـلَ َّما َرأَيْـنَهُ أَ ْكبَـ ْرنَهُ َوقَطَّ ْع َن
َوآتَ ْ
ت ُك َّل َواح َدة ِّمْنـ ُه َّن س ِّكيناً َوقَالَت ْ
ِ
ال
اش لِلّ ِه َما َهـ َذا بَ َشـ ـراً إِ ْن َهـ َذا إِالَّ َملــَك َك ِرمي ﴿َ ﴾٣١وقَ َ
أَيْـ ـديـَ ُه َّن َوقُـ ْلـ ـ َن َح ـ ـ َ
الْملِ
ال النِّسوةِ
ك ائْـت ِوين بِِ
ال ْارِج ْع إِ
َ
ب
ا
م
ه
ل
أ
اس
ف
ك
ب
ر
ىل
ق
ول
س
الر
اءه
ج
ا
م
ل
ـ
ف
ه
ْ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ِّ
َّ
َ
َ
َ
َّ
َ
ُ
ُ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َْ
الالَِّيت قَط ــَّعن أَي ِديـه َّن إِ َّن رِّيب بِـ ـ َكي ِد ِه َّن علِيم ﴿ ﴾٥٠وقَـ ـ َ ِ
ك ائْـتُ ِوين بِِه
ال الْ َمل ـ ـ ُ
َ
ْ
ْ َ ْ َُ
َ
َ
أ ِ
ك الْيَـ ْوَم لَـ ـ َديْـنَا ِمـ ـ ِكني أ َِمني ﴿َ ﴾٥٤ولَـ ـ َّما
صهُ لِنَـ ْف ِسي فَـلَ َّما َكلَّـ ـ َمهُ قَ َ
ال إِنَّ َ
َستَ ْخلـ ـ ْ
ْ
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َين أ ِ
ال ائْـتُ ِوين بِأَخ لَّ ُكم ِّم ْن أَبِي ُك ْم أَالَ تَـَرْو َن أ ِّ
َج َّهَزُهم ِجبَ َها ِزِه ْم قَ َ
ُويف الْ َكْي َل َوأَنَاْ
ِ
ني ﴿ ﴾٥٩فَـلَ َّما َرِج ُعوا إِ َىل أَبِيـ ـ ِه ْم قَالُواْ يَا أَبَانَا ُمنِـ ـ َع ِمنَّا الْ َكْي ُل فَأ َْرِس ْل
َخْيـُر الْ ُمن ِزل َ
ِ
اع ُه ْم َو َج ُدواْ
َخانَا نَ ْكتَ ْل َوإِنَّا لَهُ َحلَافظُو َن ﴿َ ﴾٦٣ولَ َّما فَـتَـ ـ ُحواْ َمتَ َ
َم َعنَا أ َ
ِ ِِ
ت إِلَْيـنَا َوَمنِ ُري أ َْهلَنَا
اعتُـنَا ُرَّد ْ
اعتَـ ُه ْم ُرَّد ْ
ت إِلَْي ِه ْم قَالُواْ يَا أَبَانَا َما نـَبْغي َهـذه بِ َ
بِ َ
ضَ
ضَ
ِ
ال لَ ْن أ ُْرِسلَهُ َم َع ُك ْم
ك َكْيل يَ ِسري ﴿ ﴾٦٥قَ َ
َوَْحن َف ُ
َخانَا َونـَْزَد ُاد َكْي َل بَعِري َذل َ
ظأَ
ح َّىت تُـ ْؤتُ ِ
ال
ون َم ْوثِقاً ِّم َن اللّ ِه لَتَأْتُـن َِّين بِِه إِالَّ أَن ُحيَا َط بِ ُك ْم فَـلَ َّما آتَـ ْوهُ َم ْوثَِق ُه ْم قَ َ
َ
وهم َّما َكا َن
اللّهُ َعلَى َما نـَ ُق ُ
ول َوكِيل ﴿َ ﴾٦٦ولَ َّما َد َخلُواْ ِم ْن َحْي ُ
ث أ ََمَرُه ْم أَبُ ُ
ِِ
ِ
اجةً ِيف نـَ ْف ِ
اها َوإِنَّهُ لَ ُذو ِع ْلم
وب قَ َ
ضَ
س يـَ ْع ُق َ
يـُغْ ِين َعْنـ ُهم ِّم َن اللّه من َش ْيء إالَّ َح َ
لِّما علَّمنَاه ولَ ِ
ـك َّن أَ ْكثَـَر الن ِ
ف
وس َ
َّاس الَ يـَ ْعلَ ُمو َن ﴿َ ﴾٦٨ولَ َّما َد َخلُواْ َعلَى يُ ُ
َ َْ ُ َ
ِ
ِ
س ِمبَا َكانُواْ يـَ ْع َملُو َن ﴿ ﴾٦٩فَـلَ َّما
َخاهُ قَ َ
َخ َ
ال إِ ِّين أَنَاْ أ ُ
َآوى إِلَْيه أ َ
وك فَالَ تَـْبتَئ ْ
الس َقايَةَ ِيف َر ْح ِل أ َِخ ِيه ُمثَّ أَذَّ َن ُم َؤ ِّذن أَيـَّتُـ َها الْعِريُ إِنَّ ُك ْم
َج َّهَزُهم ِجبَ َها ِزِه ْم َج َع َل ِّ
الضُّر َوِجْئـنَا
لَ َسا ِرقُو َن ﴿ ﴾٧٠فَـلَ َّما َد َخلُواْ َعلَْي ِه قَالُواْ يَا أَيـُّ َها الْ َع ِز ُيز َم َّسنَا َوأ َْهلَنَا ُّ
َّق علَيـنا إِ َّن اللّه َجي ِزي الْمت ِ
ِ
ني
صد ْ َ ْ َ
بِبِ َ
َ ْ
ضَ
صدِّق َ
َُ َ
اعة ُّم ْز َجاة فَأ َْوف لَنَا الْ َكْي َل َوتَ َ
ال أَبوهم إِ ِّين َأل ِ
ت الْعِ
ِّد ِ
﴿ ﴾٨٨ولَ َّما فَصلَ ِ
ِ
ون
ي
يح
ر
د
َج
ق
ري
َ
َ
ف لَ ْوالَ أَن تُـ َفن ُ
ُ
وس َ
ُ
َ
َ ُ ُ
ُ ْ
َ
ُ
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﴿ ﴾٩٤فَـلَ َّما أَن جاء الْب ِشري أَلْ َقاه علَى وج ِهـ ـ ِه فَارتَ َّد ب ِ
ال أَ َملْ أَقُل لَّ ُك ْم
ص ـ ـرياً قَ َ
َ َ ُ ُ َ َْ
ْ َ
ِ ِ
ِ
ف َآوى إِلَْي ِه
وس َ
إ ِّين أ َْعلَ ُم م َن اللّه َما الَ تَـ ْعلَ ُمـ ـو َن ﴿ ﴾٩٦فَـلَ َّما َد َخلُواْ َعلَـ ـى يُ ُ
ِِ
ِ
ني ﴿﴾٩٩
أَبـَ َويِْه َوقَ َ
صَر إِن َشـ ـاء اللّهُ آمن َ
ال ْاد ُخـ ـلُواْ م ْ
الفصل الثاني  :استعمالها في سورة يوسف
ِ
َّهم بِأ َْم ِرِه ْم
َمجَ ُعواْ أَن َْجي َعلُوهُ ِيف َغيَـ ـابَِة ْ
فَـلَ َّما َذ َهبُواْ بِـ ـ ِه َوأ ْ
اجلُ ِّ
ب َوأ َْو َحـ ـ ْيـنَا إِلَْيه لَتُـنَبِّئَـنـ ُ
َهـ َذا َوُه ْم الَ يَ ْش ُعُرو َن ﴿﴾١٥
اآلية

إستعمال

لَ َّما (أوحينا)

ظرف للزمان املاضي

ِ
ِِ
ني ﴿﴾٢٢
َولَ َّما بـَلَ َغ أ ُ
َشدَّهُ آتَيــْنَاهُ ُح ْكماً َو ِعلْماً َوَك َذلـ ـ َ
ك َْن ِزي الْ ُم ْحسـ ـن َ
اآلية

استعمال

لَ َّما (آتيناه)

ظرف للزمان املاضي ،مبعىن حني
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ِ
ال إِنَّهُ ِمن َكْي ِد ُك َّن إِ َّن َكْي َد ُك َّن َع ِظيم ﴿﴾٢٨
يصهُ قُ َّد ِمن ُدبُر قَ َ
فَـلَ َّما َرأَى قَم َ
اآلية

استعمال

لَ َّما(قال)

ظرف للزمان املاضي ،مبعىن حني

فَـلَ َّما َِمسعت ِمبَ ْك ِرِه َّن أَرسلَت إِلَي ِه َّن وأَعت َدت َهل َّن متَّ َكأً وآتَت ُك َّل و ِ
اح َدة ِّمْنـ ُه َّن
َْ
ْ َ ْ ْ َ َْ ْ ُ ُ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
اش لِلّ ِه َما
س ِّكيناً َوقَالَت ْ
اخُر ْج َعلَْي ِه َّن فَـلَ َّما َرأَيْـنَهُ أَ ْكبَـ ْرنَهُ َوقَطَّ ْع َن أَيْديـَ ُه َّن َوقُـ ْل َن َح َ
َهـ َذا بَ َشراً إِ ْن َهـ َذا إِالَّ َملَك َك ِرمي ﴿﴾٣١
اآلية

إستعمال

لَ َّما (أرسلت)

ظرف للزمان املاضي ،مبعىن حني

36

ول قَ َ ِ
وقَـ ـ َ ِ
ال
اسأَلْهُ َما بَ ُ
الر ُس ُ
ك ائْـتُ ِوين بِِه فَـلَ َّما َجاءهُ َّ
ال ْارج ْع إِ َىل َربِّ َ
ال الْ َمل ُ
ك فَ ْ
َ
ِّس َوةِ الالَِّيت قَطَّ ْع َن أَيْ ِديـَ ُه َّن إِ َّن َرِّيب بِ َكْي ِد ِه َّن َعلِيم ﴿﴾٥٠
الن ْ
اآلية

إستعمال

ال)
لَ َّما(قَ َ

ظرف للزمان املاضي ،مبعىن حني

ال الْملِك ائْـت ِوين بِِه أ ِ
ك الْيَـ ْوَم لَ َديْـنَا ِم ِكني
صهُ لِنَـ ْف ِسي فَـلَ َّما َكلَّ َمهُ قَ َ
ال إِنَّ َ
َوقَ َ َ ُ ُ
َستَ ْخل ْ
ْ
أ َِمني ﴿﴾٥٤
اآلية

استعمال

لَ َّما (قال)

ظرف للزمان املاضي ،مبعىن حني
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َين أ ِ
ُويف الْ َكْي َل
ال ائْـتُ ِوين بِأَخ لَّ ُكم ِّم ْن أَبِي ُك ْم أَالَ تَـَرْو َن أ ِّ
َولَ َّما َج َّهَزُهم ِجبَ َها ِزِه ْم قَ َ
وأَناْ خيـر الْمن ِزلِ
ني ﴿﴾٥٩
َ َ َُْ ُ َ

اآلية

استعمال

لَ َّما (قال)

ظرف للزمان املاضي ،مبعىن حني

ِ
ِ
ِ ِ
فَـلَ َّما َرج ُعوا إِ َىل أَبِي ِه ْم قَالُواْ يَا أَبَانَا ُمن َع منَّا الْ َكْي ُل فَأ َْرس ْل َم َعنَا أ َ
َخانَا نَ ْكتَ ْل َوإِنَّا لَهُ
َحلَافِظُو َن ﴿﴾٦٣

اآلية

استعمال

لَ َّما (قالوا)

ظرف للزمان املاضي ،مبعىن حني
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ولَ َّما فَـتحواْ متاعهم وج ُدواْ بِضاعتـهم رَّدت إِلَي ِهم قَالُواْ يا أَبانَا ما نـَبغِي ه ِـذهِ
َ َ َ ْ َ
َ َ ُ ََ َ ُ ْ َ َ
َ ََ ُ ْ ُ ْ ْ ْ
ِ
ك َكْيل يَ ِسري
ت إِلَْيـنَا َوَمنِريُ أ َْهلَنَا َوَْحن َف ُ
َخانَا َونـَْزَد ُاد َكْي َل بَعِري ذَل َ
اعتُـنَا ُرَّد ْ
بِ َ
ضَ
ظأَ
﴿﴾٦٥
اآلية

استعمال

(و َج ُدوا)
لَ َّما َ

ظرف للزمان املاضي ،مبعىن حني

ال لَن أُرِسلَه مع ُكم ح َّىت تُـ ْؤتُ ِ
ون َم ْوثِقاً ِّم َن اللّ ِه لَتَأْتُـن َِّين بِِه إِالَّ أَن ُحيَا َط بِ ُك ْم فَـلَ َّما
قَ َ ْ ْ ُ َ َ ْ َ
ول َوكِيل ﴿﴾٦٦
ال اللّهُ َعلَى َما نـَ ُق ُ
آتَـ ْوهُ َم ْوثَِق ُه ْم قَ َ
اآلية

استعمال

لَ َّما (قال)

ظرف للزمان املاضي ،مبعىن حني
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ولَ َّما دخلُواْ ِ
وهم َّما َكا َن يـُ ْغ ِين َعْنـ ُهم ِّم َن اللّ ِه ِمن َشيء إِالَّ
َب
أ
م
ه
ر
َم
أ
ث
ي
ح
ن
م
ُ
ُ
ُ
ْ
َ ََ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
س يـع ُقوب قَضاها وإِنَّه لَ ُذو ِعلْم لِّما علَّمنَاه ولَ ِ
ـك َّن أَ ْكثَـَر الن ِ
َّاس الَ
اجةً ِيف نـَ ْف ِ َ ْ َ َ َ َ ُ
َح َ
َ َْ َُ
يـَ ْعلَ ُمو َن ﴿﴾٦٨
اآلية

استعمال

لَ َّما ( َّما َكا َن يـُ ْغ ِين)

ظرف للزمان املاضي ،مبعىن حني

ِ
ِ
َخاهُ قَ َ
َخ َ
س ِمبَا َكانُواْ
وس َ
ال إِ ِّين أَنَاْ أ ُ
ف َآوى إِلَْيه أ َ
َولَ َّما َد َخلُواْ َعلَى يُ ُ
وك فَالَ تَـْبتَئ ْ
يـَ ْع َملُو َن ﴿﴾٦٩
اآلية

إستعمال

(آوى)
لَ َّما َ

ظرف للزمان املاضي ،مبعىن حني

40

الس َقايَةَ ِيف َر ْح ِل أ َِخ ِيه ُمثَّ أَذَّ َن ُم َؤذِّن أَيـَّتُـ َها الْعِ ُري
فَـلَ َّما َج َّهَزُهم ِجبَ َها ِزِه ْم َج َع َل ِّ
إِنَّ ُك ْم لَ َسا ِرقُو َن ﴿﴾٧٠
اآلية

استعمال

لَ َّما ( َج َع َل)

ظرف للزمان املاضي ،مبعىن حني

فَـلَ َّما استـيأ ِ
َخ َذ َعلَْي ُكم
صواْ َِنيّاً قَ َ
ال َكبِريُُه ْم أَ َملْ تَـ ْعلَ ُمواْ أ ََّن أَبَا ُك ْم قَ ْد أ َ
َسواْ مْنهُ َخلَ ُ
ْ َْ ُ
ِ ِ
ِ
ىت يَأْذَ َن ِيل أَِيب
ض َح ََّ
وس َ
ف فَـلَ ْن أَبْـَر َح األ َْر َ
َّم ْوثقاً ِّم َن اللّه َومن قَـْب ُل َما فَـَّرطتُ ْم ِيف يُ ُ

أَو َحي ُكم اللّه ِيل وهو خيـر ْ ِ ِ
ني ﴿﴾٨٠
احلَاكم َ
ْ ْ َ ُ َ ُ َ َُْ

اآلية

استعمال

صواْ)
لَ َّما ( َخلَ ُ

ظرف للزمان املاضي ،مبعىن حني
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فَـلَ َّما دخلُواْ علَي ِه قَالُواْ يا أَيـُّها الْع ِزيز م َّسنا وأَهلَنا ُّ ِ
اعة ُّم ْز َجاة
َ َ َ ُ َ َ ََْ
الضُّر َوجْئـنَا بِبِ َ
ضَ
ََ َْ
َّق علَيـنا إِ َّن اللّه َجي ِزي الْمت ِ
ِ
ني ﴿﴾٨٨
صد ْ َ ْ َ
صدِّق َ
َ ْ َُ َ
فَأ َْوف لَنَا الْ َكْي َل َوتَ َ
اآلية

استعمال

لَ َّما (قَالُواْ)

ظرف للزمان املاضي ،مبعىن حني

ِّد ِ
ولَ َّما فَصلَ ِ
ال أَبُ ُ ِ ِ ِ
ون ﴿﴾٩٤
ت الْعِريُ قَ َ
ف لَ ْوالَ أَن تُـ َفن ُ
وس َ
َ
يح يُ ُ
وه ْم إ ِّين َألَج ُد ر َ
َ
اآلية

استعمال

ال)
لَ َّما (قَ َ

ظرف للزمان املاضي ،مبعىن حني
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فَـلَ َّما أَن جاء الْب ِشري أَلْ َقاه علَى وج ِه ِه فَارتَ َّد ب ِ
ال أَ َملْ أَقُل لَّ ُك ْم إِ ِّين أ َْعلَ ُم ِم َن
صرياً قَ َ
َ َ ُ ُ َ َْ ْ َ
اللّ ِه َما الَ تَـ ْعلَ ُمو َن ﴿﴾٩٦

اآلية

استعمال

لَ َّما (أَلْ َقاهُ)

ظرف للزمان املاضي ،مبعىن حني

ِِ
ِ
ني
ف َآوى إِلَْي ِه أَبـَ َويِْه َوقَ َ
وس َ
صَر إِن َشاء اللّهُ آمن َ
ال ْاد ُخلُواْ م ْ
فَـلَ َّما َد َخلُواْ َعلَى يُ ُ
﴿﴾٩٩
اآلية

استعمال

لَ َّما ( َآوى)

ظرف للزمان املاضي ،مبعىن حني
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الباب الخامس
الخاتمة
الخالصة
الفصل الثاني ّ :
وبعد ان حبثت الباحث يف البحث التكميلي حتت موضوع " ملا واستعماهلا يف
سورة يوسف" يستطيع ان يأخذ النتائج من ذلك البحث ،فعلى هذا وضع الباحث هنا
النتائج و اإلقرتاحات يف آخر مسافة كتابة هذا البحث التكميلي :
 .1عن اآلية اليت تضمنت تركيبا حرف اجلزم (ملا) يف سورة يوسف و هي ، 15 :
، 88، 70، 69، 68 ،66 ،65، 63 ،59 ،54 ،50 ،31 ،28 ،22
.99 ، 96 ، 94
.2

الفصل الثاني :اإلقتراحات
وبعد القيام ببح ـ ـ ـث ح ـرف "ملا" واستـ ـعماهلا يف سورة يوسـ ـف .ففي الفصل
األخري يقدم الباحث اإلقرتاحات ليـ ـستفيد منها من أراد أن يتـ ـ ـعـ ـمق يف معاين الق ـ ـرآن
واللغة العربية .واإلقرتاحات امل ـ ـ ـقـ ـصودة يف هذا ال ـ ـ ـفصل ،مـ ـما يلي:
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 )1عـ ـلى طل ـ ـ ـاب كلية األدب بـ ـجامعة عالء الدين اإلسـ ـالمية احلك ـومية،
وخص
 )2وص ـ ـ ـا لطالب قسم اللغة العربية وآداِبا أن يبذلوا كل ملا يف وسعهم لتعلم
اللغة الـ ـعربية جبميع جوانبها تزويدا هلـ ـم للقيام بـ ـالدراسة الق ـ ـرآتية حىت
يتمكنوا من تذوق ل ـ ـ ـغة الق ـ ـ ـرآن وأسلوبه الفذة.
 )3يرى الـ ـ ـ ـباحث أن اللغة الـ ـ ـعربـ ـية ذات علوم واسـ ـعة حتتاج إىل عمل جمهود.
فمن األف ـ ـ ـضل أن يت ـ ـعمـ ـق طالب ال ـ ـ ـ ـ ـلغة العربية ملعرفة أسرار معـ ـاين القرآن
ألنه منزل باللغة العربية الفصيحة.
 )4يرجو ال ـباحث من الـمدرسني والـمدرسـ ـات أن يبذلوا جهـ ـدهم يف احلفاظ
عل ـ ـى العـ ـلوم العربية وخـ ـاصة ما يت ـعلق بعـ ـلم النحو.
 )5يرجو الباحث من ج ـ ـامعة عالء الدين اإلس ـالمية احلكومية بـمـ ـكاسر أنـهم
يزيـ ـدون الكتب اليت تت ـعلق بالعـ ـلوم العربية مـ ـن ال ـ ـعلم النحوي أو العلم
الصريف أو العلم البالغوي ليسهل على الطالب أن تكتبوا الرسالة الـمتعلقة
بالـ ـعلوم العربية والسي ـما العلم الن ـ ـحو.
ولع ـل هذه الرسـالة حتـ ـت رضى اهلل تعاىل .ولعل اهلل جيعل هذه الرسـ ـالة مفيـ ـدة
للباحـ ـث ولـ ـغريه .ولع ـل خري ختـ ـام الباحث وهـ ـو ختام امل ـ ـسك .اللهـم إنا نـ ـسألك علما
نافعا ورزقا طيبا وع ـمال متقبـ ـال.
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