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 تجريد البحث

 اسم الباحث       : حممد نور الفوزان

40100115032رقم اجلامعي        :   

 موضوع البحث    : "ملا" واستعماهلا يف سورة يوسف )دراسة حتليلية حنوية(

بالبحث عن "ملا" واستعماهلا يف هذه الرسالة تتعلق مبسائل علم النحو فهي تقوم  
حنوية(. وهي تشتمل على املشكلتني الرئستني، ومها : ما هي سورة يوسف )دراسة حتليلة 

 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.

اآليات تتكون فيها الىت وصعه الباحث يف هذه الرسالة فهي : معرفة  وأما األغرض 
 "ملا" يف سورة يوسف ومعرفة استعماهلا "ملا" يف سورة يوسف.

ودل نتائج هذا البحث على أن أنواع "ملا" يف سورة يوسف وتتكون من "ملا"  
اإلستثنائية ال يوجد يف الظرفية، فإذا دخلت على الفعل املاضي كانت ظرفا. وملا اجلازمة وملا 

  هذه سورة يوسف. ففي سورة يوسف جيد الكاتبة هذه احلالة يف خمتلفة اآليات.
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 الباب األول   

 المقدمة

 الفصل األول : الخلفية

رآن هو كالم اهلل معجزة. املنزل على النيب حممد صلى اهلل ــــن املعروف أن القــــوم

ى النور. وهو مرجع ـــالعليه وسلم, باللفظ العريب. وهو ليخرج الناس من الظلمات 

ري ــــالناس إيل خ وقبل حممد صلى اهلل عليه وسلم يرشد 1املسلمني يف أحناء العامل.

اىل﴿ إنَّا أَنـْزَْلنُه قـُْرانًا َعرَبًِياَلَعّلُكْم تـَْعِقُلْوَن ـــال اهلل تعـــالفضيلة وهو منزل باللغة العربية كما ق

 (.2:12﴾)سورة يوسف / 

ــكما عرفنا أن اللغة هي وس  ــيلة للتعبري عـ  2وإرادة الناس. رجاءـــن الشعور والــ

ي واحدة من ـــــواللغة العربية هي واحدة من اللغة اخلمس يف تاريخ احلضارة اإلنسانية. وه

ــوخص ،منيـــاعد املسلـــــيت تســــأكرب اللغات ال راض من  ــــدونيسيا إىل فهم ألغــــا يف إنـــوصـ

ــورس الم اهللــــك  .نبوىال ديثــــرآن الكرمي واحلـــوله يف القـ

 ُكْم أَْمرَْيِن ، َلْن َتِضلُّوا َما ـــتـَرَْكُت ِفي : ديث النيب صلى اهلل عليه وسلم قالــــيف ح

 نت متسك به، فلن ـــــأترك شيء معك، إذا ك َمسَّْكُتْم ِِبَِما: ِكَتاَب اللَِّه َوُسنََّة نَِبيِّهِ ان أَ 
                                                             

 .321(. ص. ھ1990)الطبعة الثالثة؛ بريوت: املكتب اإلسالمي، حملات يف علوم القرآن،. حممد بن لطفي الصباغ، 1
 .271، ص.دار النهضة العربية، دون السنة( ، )دون املطبع:اللغة و األداب و احلضارة العربية.اخلطب، 2
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ــتضل إىل األبد، وهذا ه  2/899)رواه اإلمام مالك يف املوطثاء اب اهلل وسنيت". ـــــو كتـ

ــد وكـــولكل لغة قواع النسبة إىل اللغة العربية ملا هلا قواعد كثرية ــــو الشأن بـــذلك هـ

ــهم الـــومن أجلها تقيم بإرادة املسلمني يف ف ينا ان نعرف  ـــب علـــك جيـــــية, لذلـــلغة العربـ

ــغة العربية جـــهم اللــــستطيع أن نفــــن كيــــل ،ةــــكل قواعد اللغة العربي ث ــــيدا. أن حبــ

ومهارة  ،مهارة القراءة القواعد يف اللغة العربية كثرية من عناصر مهمة سواء أكانت يف

  هارة االستماع.ــــوم ،المـــــومهارة الك، الكتابة

 سم والفعل واحلرف. يها ثالثة عناصر هي اإلـــعربية فــــلغة الــــك أن الــــومن ذل

ــه غــــوأما اإلسم ما دل على معىن يف نفس زمان : كخالد وفرس وعصفور ـــقرتن بــــري مــ

ه مقرتن بزمان كجاء وجييء ـــي نفســـل ما دل على معىن فــــوالفع 3نطة وماء.ــــودار وح

 4جيء.ـــوي

ــــحرف جزم هو حروف ت اــــمأو  ويكون الفعل املضارع جزم يف الفعل املضارع، ـ

ا جمزوما بالسكون، أو حبذف النون إذا كان من األفعال اخلمسة، أو حبذف ـــــالذى يليه

 واملثال يف القرآن هي "وملا يدخل اإلمان يف 5.لة إذا كان معتل اآلخرــــحرف الع

                                                             
 . 7(، ص.1973- 1393ثانية، بريوت: املكبة العصرية، زع األول ) الطبعة الاجل جامع الدروس العربية. الغليني مصطفى 3
 .9(، ص.1973- 1393زع األول ) الطبعة الثانية، بريوت: املكبة العصرية، اجل جامع الدروس العربية. الغليني مصطفى 4
 .قاموس معاجم: معين و شرح ملا يف معجم عريب5
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 ."قلوبكم 

ما  وقال الشيخ الرضي : "أعلم أن ملا كما قالوا كان يف األصل مل زيدت عليه 

 " 6.كما زيدت يف أّما الشرطية وأينما

 وأما با النسبة لبعض األشياء  املميزة حرف ملا : 

القدرة على التخلص من اجملزوم و التوقف ببساطة عن قول الالما حىت يف حالة  .1

 اجلهد.

 التنسيب اإلجباري للتخلي عن املسؤولية من فرتة املذي إىل زمان حالل. .2

 .7احداث قد يتم جزمها يف حالة حدوث .3

ورة يوسف جتد كثريا من ملا. ولذلك ـــي ســة فـــاحث القرآن خباصــــبعد أن قرأت الب

حث عن ملا ليسهل ِبا فهم ــــجزم أن يبـــامل رفــــث عن حـــسيفرد الباحث يف البح

ــوص مــــنص ــي ســّما فــعن استعمال ل هتعلقة بالبحث فيها. فيبحث فيـ ــورة يــ  وسف.ـ

 

                                                             
6 . https://muslim.or.id/31097- important-Bahasaarab. 
7.https://www.google.com/amp/s/nahwusharaf. 
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 ثانى : المشكلةـــالفصل ال

ــخلفية الــن الـــوم مشكلة يف كتابة الرسالة، ـــدم الـــباحث أن تقـــمذكورة أراد الـ

ــورة يـــيف سا تعماهلـــاسا و ـــملحدد ــفرييدها أن ت ليلية حنوية(، فهناك أساسا ـــوسف )دراسة حتـ

 شكلتني:ـــي مــضلها إلـــرسالة ويفـــذه الـــللبحث يف ه

 ا ملا يف سورة يوسف؟ـــتكون فيهتما هي اآليات اليت  01

 كيف استعمال ملا يف سورة يوسف؟ 02

 الفصل الثالث: توضيح المعانى الموضوع

 (.حنوية )دراسة حتليلية يف سورة يوسف اهلاعمـــاستع ملا و هذه الرسالة حتت موضو  إن

 : يأيتكلمات فيما ـــالكلمات املوجودة فيها. وميكن شرح هذه ال

. وهو مصدر 8رف أوحرفني أو ثالثة أحرفـــاستعمال هو الفعل الثالثي تزاد حب .1

مل استعماال"، وأصله من "عمل يعمل " ـــمتكون من كلمة " استعمال يستع

ن "استفعل يستفعل استفعاال"  أصله من "فعل ـــزيادة "ا، س، ت"وهو  وزن مـــوب

ــيف  عل" مبعىن الطلب.ـ

                                                             
 .69, اجلز الثاين, ) بريوت: د.م ، دون السنة (، ص .ملخص. نعمة, 8
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ــضارع وتـــدخل على املـــجزم ت و حرفـــا هـــمل .2 ا عامل ينقسم جزم ـــوأم  9ختص به.ـ

ــإىل قسمني هي جيزم فعال مضارع، جيزم فع  ارع. ـــالن مضـ

 بة.ـــىن املصاحـــجر مبعــروف الـــن حــيف هو حرف م .3

ــدى سور الـــي إحـــسورة يوسف ه .4 ع يف اجلزء الثاين عشر ـــمكية اليت تقـــقرآن الـ

ن مائة وإحدى ـــون مـــتتك ير منه، و هـــية عشـــسورة الثانــــال يـــقرآن، و هــالمن 

 ورة اهلود والرعد.ــتوسطة بني ســقع مــرة أية، وتــعش

تكون من ثالث كليمات: "دراسة" مصدر من ـــربة تـــة هذه العيـــدراسة حتليلية حنوي .5

حتليلية  حنوية هي اليت كانت أما  10درسا مبعين "قراءة".–يدرس -فعل، درس

انت صفة هلا وكلمة حنوية هي اليت كانت منسوبة من صفة هلا. ــمنسوبة حتليل وك

ــحليلية حنوية فـــأما كلمة دراسة ت يف  اهلااستعمملا و تبحث عن حتليلية حنوية من ـ

 ف.ـــسورة يوس

 و األساسية ع : الدراسة السابقةــالفصل الراب      

الباحث عددا من الرساالت املتعلقة ِبذا البحث فلم جيدها لذالك فقد طالع  

اسية جلمع املواد كتابة هلذه الرسالة. ألهنا هذه الرسالة أي ــــة أســــإختارت الباحث دراس
                                                             

 : معين و شرح ملا يف معجم عريب .قاموس معاجم9
 .169. الطاهرامحد الزاوي، ترتيب القاموس احليط، اجلزء الثاين، ) يروت : دار الفكر، دون سنة (. ص. 10
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الباحث يف خارج جلامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مبكاسر كّلّية اآلداب و العلوم 

وهاب احلسامي حتت موضوع ـــملك عبد الـــتبتها عبد الـــة كالرسالة العلمياإلنسنية هي 

 .1997رمي" يف سنة ـــرآن الكـــيف الق اهلااستعمملا و "

 نهاج البحثــــالفصل الخامس: الم

ستخدم الباحث يام بالبحث ال بد أن ــــدة يف القيــــتيجة جيـــللحصول على ن

ستخدم مناهج يث مستوفيا للشروط. فـــحيحة حىت يكون البحـــالطرق الـموجودة والص

 : يـــالبحث على النحو التال

 وادـــع املـــ. طريقة مج1

مع الـمواد تبعا ـــكتبية يف جـــقة الـمـــاحث الطريـــطريقة يستخدم البـــيف هذه ال

 ث علىــة للبحــب الـمناسبـــة. وذلك باإلطالسع على الكتـــة والثانويـــللبيانات الرئيس

ـمؤلفات العلمية الـمتنوعة ــــمقاالت وغريها من الـــفسريية والـــتب التــكـــالكتب النحوية وال

ــة. فـــة تامـــى نتيجــــللحصول عل  رة وغري مباشرة.ـــث باالطالع والنقل مباشـــتقوم الباحـ

 نظيم املواد وحتليلهاــــة تــــ. طريق2

 : طريقة على النحو التايلـــباحث يف هذه الـــيستخدم ال
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مواد بواسطة استنتاج اخلالصة من األمور اخلاصة ـــأ. منهج االستقراء : وهو حتليل ال   

نتاج اخلالصة من األمور اجلزئية إىل األمور ــــإىل األمور العامة وبعبارة أخرى إست

ألمور العامة اج اخلالصة من اها بواسطة استنتــــب. منهج القياس : وهو حتليل الكلية.

ــاألمور اخلاصة وبع إىل تنتاج اخلالصة من األمور الكلية إىل األمور ـــرى إســـبارة أخــ

 ة.ــــاجلزئي

 قيام بـمقارنة األراء الـمختلفة بني الـمواد الـموجودة اليت ـــة : وهو الــــج. منهج الـمقارن  

 اخلالصة.ىت يصل إىل استنتاج ــــكتبها الـمؤلفون السابقون ح

 ث و فوائدهـــالفصل السادس: أهداف الباح
 بحث غرضان، ومها :ـــليها يف هذا الـــاليت يراد احلصول ع ألغراضا

 . معرفة حروف ملا يف سورة يوسف1

 فــ. معرفة استعمال ملايف سورة يوس2

ــوالفوائد الـموج  يما يلي :ـــودة يف هذا البحث فــ

فسه ولآلخرين يف جمال ــــاحث نــــروف ملا للبـــتعلقة حـــلومات الـمــــ. زيادة الـمع1

 ف.ــــة بـها يف سورة يوســــها الـمتعلقــــالعلم النحوي وزيادت
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روف ملا يف القرآن وخباصة يف سورة ــــهم علم النحو من حــــ. مساعدة ملن يريد ف2

ــيوسف. وجعل هذ الرسالة تكون مرجعا م لم النحو من ن الـمراجع يف جمال عـ

 ور األخرى.ــــحث فيها يف الســــحروف لـمن يريد أن يب
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يالباب الثان  

 الفصل األول : تعريف حرف الجزم

طرفه وهو أعاله  أيحرف الجب نه قوهلم : ـــطرف، ومـــيف اللغة هو ال الحرف

 حدد. ــــامل

حرف املبىن ما كان ف املعىن.رف ــــني: حرف املبىن وحـــرف ينقسم إىل قسمـــاحل

ــــمن بنية الكلمة، وال شأن لنا فيه. وحرف املعنىما ك هر إال إذا انتظم ـــىًن ال يظــــان له معــ

ــام والعطف وغــــحرف اجلر واإلستفهـــــيف اجلملة ك  11.ريهاــ

ــواحد، ومـــرف أيضا هو الوجوه الـــواحل ــنه قـ يعبد اهلل ول تعلى  )ومن الناس من ــ

راء، أي يؤمن ــــلى سراء دون الضعــده ـــد، وهو عن يعبـــوه واحـــعلى حرف( أي على وج

  مأنينته.ــــه كفر به، وذلك لشكه وعدم طـــريها وامتحنـــة، فإن غّـــ اله حسنـــت حــــباهلل مادام

ــــــرف هو ما يـــريف احلرف : احلــــتع ــدل على مــــــــ ستقل بالفهم، أو هو  ـــغري معىن ــ

، مثل ) هل(  و )مل( و )يف( و )أن(، فتقول: )هل  ريها ـــدل على معىن يف غـــــكلمة ت

 تسمح يل أن اكل( .  احلرف : قسمان : حرف معين ، و حرف مبين . و هي تعريف

                                                             
 253(، ص. 2012. )القاهرة : شركة القدس للنشر والتوزيع،جامع الدروس العربية. الطبعة الثانيةمصطفى الغالييىن،  . 11
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 حرف املعين هو ما يدل على معىن غري مستقل بالفهم مثل ) هل( ، يف ،  مل(    

د أطراف الكلمة، واحلرف إصطالحا يف علم ـــرف واحلافة واحلـــــف لغة هو الطاحلر 

ــل اهلــــا مثــــالنحو هو كلمة تدل على معىن يف غريه ن ليت ـــفهام عــــي االستـــيت فـــال  مزةـ

 خــأو لعل، ويستخدم احلرف يف الصرف مقيدا مثل حروف العلة وحروف اجلزم...ال

لى زل الـــقران عـــــــــــــــــــقراءات السبعة وقيل انـطلق احلرف على الــــالفقه فيأما يف علم 

 12سبع  أحرف أي قراءات.

ــتنـــهو وسيلة تعبريية يف اللغة العربية لالجزم  ض املعاين ـــالم  ولتمييز بعـــسيق الكـــــــ

ب واجلر. وخيتص اجلزم نصـــعن غريها. وهو أحد حاالت اإلعراب إىل جانب الرفع وال

ر. ـــعل املاضي او األمـــماء أو احلروف أو الفـــط، فال جتزوم األســــارع فقـــبالفعل املض

ــكون، وينــزم األصلية هي الســـة اجلـــعالم ــان من األفـــذف النون إذا كــــــــــوب وحـ عال ـ

  13ة.ـــمســـاخل

ــون هو قطع احلـكــــالس عالمة الجزم  الفصل الثاني :  لية  ـــة اجلزم األصــــركة، وهو عالمـ

المة اجلزم يف حالة الفعل املضارع الذى ـــكون عـــوباقعي العالمة تعترب فرعية، ويكون الس

                                                             
 902(، ص. 1992لبنان: دار الكتب العلمية، -)الطبعة األوىل؛ بريوتاملعجم املفصل يف النحو العريب، عزيزة فوال بابسيت،  . 12
 .141-144العريبة، مصر: المكتب العلمى للتأليف و الترجمة،زص. .نعمة فوائد ماخص قواعد اللغة  13
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ــمل يت ــسوة ونـــصل به نون النــ ــون التـ ر أو من ـــعتل اآلخـــرط أال يكون مـــوكيد وكذالك يشتـ

راب جمزوم ـــال يف اإلعـــواصب. ويقـــبق بأي نـــذلك أال ُيســـشرتط كـــمسة ويـــاألفعال اخل

ــكون. وينوب عن الســـه الســـالمة جزمـــوع ذف ـــلة وأيضا حـــذف حرف العــــــكون حـ

 نون.  ـــرف الـــح

ــى أبو األســلح اجلزم إلـــــنسب مصطــثري من الروايات تـــالك الذى  دؤيلـــود الـ

صطلحات الرفع والنصب واجلر، ـــشتبه به كمؤسس علم النحو، وتنسب إليه أيضا مـــي

ون ـــطق ويلقــــفونه بأنه خمالف للعقل واملنــــرأي ويصـــرفض بعض الناحة والباحثون هذا الـــوي

هد أيب ــــإىل أن يف عم هذا ـــامهـــدؤيل، ويرجعون اهتـــود الـــب أيب األســــريف كتـــاما بتحـــأهت

رحلة، ــــك املـــــصل إىل تلــــه أن يــــداياته وال ميكن لــــود النحو كان ال يزال يف بـــاألس

ــويش   ستواه. ــــعده ومل تصل إىل مــــاءت بـــك إىل مؤلفات جـــريون كذالــ

فأنه يقع مبوقع مل، ي ما، ــــله مل أدخل عليه شــــجاء أص ّماـــجزم لما وهو لــــال

م ملا يتغري معناه عن معىن ـــل إليك، وان اســــك، مبعىن ومل أصـــتقول: جاءتك وملا أصل إلي

مل. فأن مل يكون جلواب سليب مثل )ملا وقع، وملا مل وقع( ونقول أيضا ضربته ملا مل وملا 

ــتزل هذا الفعل بعده.وايضا نقــــه قد خيـــمل. وانـــمل يع ان وملا، تريد وملا ـــاربت املكول: قــ

ــل خيتزل بــــوز ان هدذ الفـــنا فال جيـــأدخله. فه  (موضوع googleعد ل.)ـ
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 ل الثالث :  أنواع "لما" في الفعلــــالفص 

 وع الوظائف :ـــتن

ــاصر اللغوية اليت تـــتالف العنـتلف وظائف )ملا( باخــــــخت   دخل عليها :ـ

 كانت ظرفا ــــيـــل املاضـــعـــالفلت على ـــفإذا دخ (1

 انت حرف جزمـــل املضارع كـــلت على الفعــــوإذا دخ (2

ضارع كانت ـــي واملـــغوية أخرى غري املاضــــت على عناصر لـــوإذا دخل (3

 أداة استثناء مبعىن )إاّل(

 صيل هذه األحوال :ـــوفيما يلي تف

ل ـــرط، يدخــالش ضمن معىنـــمبعىن )حني( يترف للزمان املاضي، ـــظ ظرفية،ـــ)لما( ال .1

 كون جوابه :ـــل املاضي. ويـــعلى الفع

 َمن َضلَّ  اْلَبْحرِ  يف  اْلضُّرُّ  َمسَُّكمُ  فعال ماضيا، حنوى قوله تعلى : )َوِإَذا (1

 َكُفوراً(  اإِلْنَسانُ  وََكانَ  أَْعَرْضُتمْ  رِّ َـــ اْلب ِإىَل  اُكمْ َــــ نَّ  فـََلمَّا اهُ ــَــّ إِي ِإالَّ  َتْدُعونَ 

 اإلسراء( ﴾٦٧﴿)
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ــأو مجلة امسية مقروفة بـــ)إذا( الفجائية، )ك (2  يف  ُبواــــرَكِ  ِإَذاـــفَ  قوله تعلى :ـ

 رُِكوَن(ْـــ ُيش مْ ـــهُ  ِإَذا اْلبَـرِّ  ِإىَل  َنَّاُهمْ  فـََلمَّا الدِّينَ  لَهُ  خُمِْلِصنيَ  اللَّهَ  َدَعوُا اْلُفْلكِ 

 العنكابوت( ﴾٦٥﴿)

 اللَّهَ  َدَعوُا َللِ ُــــ َكالظّ  مَّْوج   َغِشيَـُهم أو مقرونة بالفاء، حنو قوله تعلى : )َوِإَذا (3

ينَ  لَهُ  خُمِْلِصنيَ  ُهم اْلبَـرِّ  ِإىَل  اُهمْ ـَــّ نَ  فـََلمَّا الدِّ ــمُّقْ  َفِمنـْ  ِبآيَاتِنَا جَيَْحدُ  َوَما َتِصد  ــ

 لقمان(. ﴾٣٢﴿) َكُفور ( َختَّار   ُكلُّ  ِإالَّ 

 َعنْ  بَ ـــَذهَ  اَـــ لى : )فـََلمّ ـــ، حنو قوله تع-عند بعضهم  –أو فعال مضارعا  (4

( قـَْومِ  يِــ ف جُيَاِدلَُنا َرىـــاْلُبشْ  َوَجاءْتهُ  الرَّْوعُ  يمَ ـــإِبـْرَاهِ  ( وهذا ﴾٧٤﴿)هود ُلوط 

ــم  ؤول عند أخرين بـ : "جادلنا"ـ

ــَوَأمجَْ  بِهِ  َذَهُبواْ  مَّاـــتعاىل : )فـَلَ واِبا كما يف قوله ـــوقد حيذف ج  يِف  جَيَْعُلوهُ  َأن ُعواْ ـ

َناــــَوَأْوحَ  اجلُْبِّ  َغَيابَةِ  ــَهـ بَِأْمرِِهمْ  لَتـَُنبِّئَـنـَُّهم إِلَْيهِ  يـْ ( أي ﴾١٥﴿)يوسف ُعُروَن(ْـــ َيش الَ  َوُهمْ  َذاـ

اآلية أو ما بعدها. وقد  فعلوا به ما فعلوا من األذى. وقيل أن اجلواب مثبت يف سياق

 َبِصرياً  فَاْرَتدَّ  َوْجِههِ  َعَلى أَْلَقاهُ  اْلَبِشريُ  َجاء َأن تزاد بعدها )أن(، حنو قوله تعلى : )فـََلمَّا

 (.﴾٩٦﴿)يوسف َلُموَن(ـــتـَعْ  الَ  َما الّلهِ  ِمنَ  مُ َــــ أَْعل ِإينِّ  لَُّكمْ  أَُقل َأملَْ  قَالَ 
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وجوب لوجوب، إذا كانت اجلملتان بعدها اة حرف ــــمساها عدد من النح

 في.ـــانت حرف نفي لنــموجبتني، فإن كانتا متفيتني ك

 م مبعىن )حني(.ـــا حرف، وقال آخرون إهنا إســـاة على أهنـــوأكثر النح

ّلفة ـــية فيها متكـــ( : "إن اإلمس355-354القي يف )الرصف : ــــيقول امل

اَلزم للبناء فاحلكم عليه باحلرفية، إاّل إذا دلت دالئل مقوية  واحلرفية غري متكّلفة وكل مبين

ية، ـــعىن عن اإلمســـرجها هذا للمـــانت مبعىن )حني( ال خيـــله يف حيز األمساء. فــ)ملا( وإن ك

در بالفعلية وهو ــــحرفية، ومنها ما بتقــــإن من احلروف ما ينقدر باألمساء وهو الزم للـف

 14الزم للحرفية".

ــبه )مل( من حيث وظيفتها النحــــحرف يت)لما( الجازمة،  .2 وية يف جزم الفعل املضارع ــ

اها يف النايف بــ)ملا( ــــاضي، ومن حيث معنــــوقلب زمانه من احلالواإلستقبال إىل امل

ال، فهي لنفي ـــصال بزمن احلـــفعل متّ ـــأبلغ من النفي بــ)مل( ألهنا تدّل على نفي ال

 هام عليها.ـــواز دخل مهزة اإلستفـــما تشبه )مل( يف جـــالتوقع، ك

 ولكن )ملا( تنفرد عن )مل( يف أمور منها : 

 نة وملا" أي :ـــاربُت املديـــزومها والوقف عليها، حنو : "قـــواز حذف جمـــح (1

                                                             
 938. معجم حروف المعاني  في القرآن الكريم ص.   14
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 ذا احلذف يف )مل(.ـــأدخلها. وال جيوز ه 

ــحواز توقع ثب (2 وا عذاب( ـــل ملا يذوقــــقوهلا تعلى : )ب حوــــوت جمزومها، نـ

 ونه.ــــوف يذوقـــا ذاقوه، وســــص( أي : إىل اآلن م 8)

كس )مل( لوجود معىن الشرط يف أصل ــــراهنا بأداة الشرط، بعــــاع افتــــامتن (3

ــ)ملا( وال جي  رط معا، فال يقال : "إن ملا تفعل".ــــتمع عنصرا شـــ

لت عليها )ما( ــــازمة هي )مل( دخـــالنحاة إىل أن )ملا( اجلويشري عدد من 

 في.ـــيتها يف استمرار النــــفتها يف اجلزم ومن الثانية خاصـــذت من األوىل وظيـــفأخ

ولكن بعض احلققني يرفضون القول بالرتكيب، ويعتربون )ملا( وحدة لغوية 

ــواحدة غري مركبة وضعت لتف )مل( فيتم   فيدهـــىن الذي تـــعيد معىن آخر غري املــ

ي غري املتقطع. وهذا أهم فرق بينها ـــــل يف معناه إىل الزمن املاضــــبــ)ملا( نقل الفع

حا إذا قابلنا املثالني ــــدر واضـــــطع وهذا يبــــله إىل املاضي املنقــــوبني )مل( اليت تنق

 التليني :

ــ"م حيضر" ومعناه : مل حي (1  اء يف حضوره.ـــطع الرجــــانقضر، وقد ــ

 "ملا حيضر" ومعناه : مل حيضر، وما يزال الرجاء قائما. (2
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ا ـــزم، فاحلدث فيهــــفة اجلــــت فيها )ملا( بوظيـــوهذا ما تفيده اآليات اليت قام

ــمال وقوعه كبـــما يزال احت  ( 195-194ريا. )د. عمايرة : يف التحليل اللغوي / ـ

وية آخرغري فعل ــــلى عناصر لغــــائية إذا دخلت عـــتأيت )ملا( استثنة، ـــ)لما( الستثنائي .3

 ه تعلى : )ِإنـــل على اجلملة االمسية يف حنو قولـــــارع، كان تدخـــل املضـــاملاضي والفع

َها لَّمَّا نـَْفس   ُكلُّ  ( وعلى الفعل املاضي لفظا ال معىن، ﴾٤﴿)الطارق َحاِفظ ( َعَليـْ

ــا فعلت" مبعىن : ما أســـدك : اهلل ملـــحنو :"أنت  ك.ــــألك إاّل فعلــ

بقها فيها ـــصر مبعىن )إاّل( وتســـاءت فيها أداة حـــعها يف القرآن الكرمي جـــوضـــوم

 15)إن( النافية.

 وظائفها في القرآن ومنهج التصنيف :

ــويف ك ــاملرات جازمة الفعل ــــتاب اهلل وردت )لــما( مثاين مــ ضارع، كما وردت أربع ــ

 مرات استثنائية حصرية مبعىن )إال( أما أكثر مواضعها فكانت فيها ظرفية. 

ولذالك أو ورد املصنف مجيع مواضعها متسلسلة على حسب ترتيب ورودها يف  

 يفتها، غلى النحو التايل : ــــب كل آية حرفا يرمز إىل وظـــع جبانـــتاب اهلل، روضـــك

 الظرفية : )ظ(.ملا  (1

                                                             
 939معجيم حروف المعاني في القرآن الكريم ص.   15
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 ملا اجلازمة : )ج(. (2

 ملا االستثنائية : )س(. (3

وجيد القارى يف ذيل صفحات هذا الفصل تذكريا دائما ِبذه احلروف وما ترمز 

  إليه.

ــارع إذا سبـــجيزم الفعل املض  لب. وجيزم على السكون ــــقه جازم أو كان جوابا للطـ

النون إذا كان من األفعال اخلمسة، وجيزم زم على حذف ــــإذا كان صحيح اآلخر، وجي

على حذف حرف العلة إذا كان معتل اآلخر. ويكون جزم الفعل املضارع إما حملي إذا 

ا تصل به نون النسوة أونون التوكيد(، أو لفظي إذا كان معربا. وجوازم  كان مبنيا )إذ

ها ماهو اسم ـــني، ومنزم فعلـــالفعل املضارع نوعني، األول جيزم فعال واحدا، واآلخر جي

 رف.ــــومنها ما هو ح

 األدوات التي تجزم فعال واحدا  .1

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 

ي )مثل مل  تتكلموا وملا يبدأ درس القواعد(والفرق بينهما أن اضـــاحلال أو إستقبال إىل امل
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ها بينما ال حيذف جمزوم مل إال ـــزف جمزومـــملا يتوقع حصول منفيها وكذالك جيوز ح

ل ِبا النفي ــــاحلال أي بزمن التكلم أما مل فقد يتصــــرورة وملا يتصل ِبا النفي وجوابا بــــبالض

 تدخل ملا على الفعل املاضيفال تكون جازمة وإمنا مبعين حني. وقد ال يفعل. و ميكن أن 

انت ــــلبوا العلم. فإن كـــداث أمر ما مثل لتطـــستخدم لطلب إحـــالم الطلب وت   

ــادرة ممــــلى إىل من أقل درجة مسيت "الم األمر" وإن كانت صـــصادرة ممن هو أع ن هو ــ

ــاويـــرفني متســـت إىل طــــدعاء" وإن كانــــيت "الم الــــت مســــلى درجـــن هو أعــــل إىل مــــأق ني ــ

ــمسيت "الم اإلل ــا الــــام هلا أن يؤمر ِبــــعمال عـــتماس". واستــ ــيال ما يـــغائب. وقلـ أمر ِبا ـ

ــــعض النحاة أن جيـــجازا، وقد استطاع بــــك مـــاملتكلم نفسه ويكون ذال  معوا بعضـ

سورة غال ــــذه االم تكون مكــــسبوه إىل حممد بن أبد اهلل، وهـــــواهد لذالك ومنها ما نـــالش

فرد املعلوم، ــــول الم األمر على املتكلم املــــإىل ُسبقت باحلروف الواو والفاء ومث. ويقل دخ

ــكلم غريه، فيكون دذطكـــــفإن كان مع  املت ما ـــــك ألن األمر دائــــمنتع الرخبوهلا أيسر، وذلــ

 ذف ويبقى عملها.ـــب أن حتـــــن خمتلفني. وميكن لالم الطلــــما يكون بني طرفي

ال الطلب وهي عكس الم الطلب ويطلب ِبا ترك فعل الشيء. فإن كانت ممن 

ــاهية" وإن كانت مـــــهو أعلى درجة إلىمن هو أدىن منها مسيت "ال الن ن وإىل طرفني ــ

ــمتس يت ــــاويني مسيت "ال الــــــن متســـــويني مسيت "ال الدعائية" وإن كانت من إىل طرفيـــ
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ارع بشرط أال يكون بينهما فاصل إىل الضرورة ـــــلاللتماس". وهي جتزم الفعل املض

ــشرط وعــــن أدوات الـــــشرطية وغريها مـــــة، ويشرتط أال تسبق بإن الـــعريــــالش ا تصبح ندهـــ

 في ال غريها.ــــأداة ن

 تي تجزم فعلين ـــــاألدوات ال .2

شر أداة وهي: إن، أين، أي، من، ما، ـــلني إحدى عــــي جتزم فعـــاألدوات الت

ــمه مى األول ـــــني يســــذه األدوات جتزم فعلــــما، مىت، أيان، حيثما، كيفما، إذما، أىّن. وهــ

جزائه. وهذه األدوات الشرط منها ما هو حرف باتفاق وهو فعل الشرط والثاين جوابه أو 

ــح فيه أن يكــــلف فيه مثل  "إذ ما" ويرجـــ"إن"، ومنها من هو خمت ر يرجح ــــون حرفا، وآخـ

ــون إمسا وهـــيه أن يكــــف ــهو اسم باجتماع النحاة. ومجيعها مبـــقى فـــو "مهما"، وما تبــ نية ما ــ

 دا "أي" فإهنا معربة.       ــــع

 راب الجزمـــالمة اإلعــــصل الرابع : عـــالف

ــر، واجلزم. وهــــرتيب رفأ، والنصب، واجلـــهو الرابع من تإعراب الجزم  ذا ترقيب قد مت ــ

و ال يوجد ـــماء النحــــتلفة من النحو وعلـــــبب الكتب املخـــراءة اخرتاع بســــتسجيله على ب

 ي ترتيب اإلعراب.ــرق فــــف

 ل حممد أنور يبني فيما يلي:ــــاتا اجلرمية وإمرييت، عمــــلم النحوي مـــيف الكتاب ع
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 سكون واحلذفـــان الـــوللجزم عالمت

عل، ــــ، مل تفلُــــ يفعر، مثل: مل ــــضارع الصحيح اآلخــــزم يف الفعل املـــوإذا كان السكن للج

ي ــــيدخل مل و ه يفعالنارع و احلذف،مثل:  ــــجزم يف الفعل املضـــان للــــل. وإذ كــــمل يدخ

 .يفعالمل 
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 الثالث  الباب   

 نظرية عامة في سورة  يوسف

أراد الكاتب أن يبني نظرة عامة عن سورة يوسف، ومن املعهود أن سورة يوسف 

ــلى نبيه ورســـاهلل عزل ــــرآن الكرمي الذي أنـــن سور القـــإحدى م وله حممد صلى اهلل عليه ـ

ن الصرف، ويف ـــحو أو إما مــــض إما من جهة النــــوسلم وفيها آيات متنوعة الشكل والغ

ــة النحو. وهــــهذه الرسالة خيص الكاتب أن يبحث حرف اجلزم من جه ذا الباب فقّسمه ــ

ــة فصــــإىل مخس ــول : الفـ ــــف، الفــــورة يوســــتعريف يف سصل األول : ــ اين : ــــصل الثــ

الفصل الرابع : مناسبة سورة  ،الفصل الثالث :ومضامني سورة يوسف، أسباب نزوهلا

ــالفصها وما بعدها، ـــيوسف ملا قبل  تعمال سورة يوسفـــامس : اشــــل اخلـ

 الفصل األول : تعريف في سورة يوسف  

ــــصية نيب يوســـا يبني شخـــها يوسف ألهنـــورة  إمســـوهذه س  ف عليه السالم ـ

االية سورة مكية، واليت إثنا عشر يف عدد املصحاف بعده سورة  111فقط.و له يتكون 

ــا تـــر الن ملــــجر. واختلف هذه سورة مع اآلخـــله احلـــود وقبـــه ذكر قصة النيب يف الواحدة ـ

رآن، ـــورة يف القـــ " وقد تكررت قصة  كل نيب يف أكثر من سالسورة. كما يف التفسري املنري
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بار،  اال قصة يوسف ـــصد العظة واإلعتــنوعة، بقـــد واهداف متـــبأسلوب خمتلف، وملقا ص

 يه السالم".ـــعل

صص  ــــاولت قـــكية اليت  تنـــورة املـــدى الســـر " سورة  يوسف إحـــند آخـــوع 

ــديث عن قـــردت  احلـــد افـــاألنبياء، وق اه  ـــا القـــف بن يعقوب( ومـــصة نيب اهلل  ) سوسـ

الم من أنواع البالء، ومن ضورؤب احملن والشدائد،  من إخوته ومن اآلخرين، ـــعليه الس

ا  ـــوصود ِبـــاه اهلل  من ذلك الضيق، واملـــزيز مصر، ويف تآمر النسوة، حيت نـــيف بيت ع

اه من أذى القريب ـــدة، وما ال لقــــيه من  الكرب والشـــالنيب ص.م. مبا مر عل تسلية

  16بعيد.ـــوال

فرتة ــــك  الـــول اهلل ص.م بعد سورة هود يف تلـــنزلت السورة الكرمية على رس 

نني "خدجية" وعمه " أبا طالب " الذى  كان له خري نصري، ـــبات عليه وعلى املؤ مـــوالنك

منني، حىت ـــبالء على رسول اهلل ص.م  وعلى املئـــري معني.و بوفاهتما اشتد األذي والـــوخ

 17ك العام ب " عام اجلزن".ـــعرف ذل

ــن هذه سورة عند هذه ســواعراض م    ورة عند البيقاء يف كتاب التفسري املصباح ـ

                                                             
 .39(. ص 1981) بريوت: دار القرآن الكرمي.  صفرة تفاسري..  حممد علي الصابوين.  16
 .39(. ص 1981وة تفاسري. ) بريوت: دار القرآن الكرمي. . حممد علي الصابوين. صف 17
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عرفة،  وقوة اهلل كامال الظاهر ـــمليه، واــــن ال ستخدامه  التوجــــا واملبيــــ"يثبت القرآن و ضح

  .18ائبــــوالغ

 صل الثاني : أسباب نزولهاـــالف

ــنزوهلا ان اليه ب يفـــورة مكية، والسبــــهذه الس  ود أمروا كفار مكمة أن يسألوا ـ

 زول، كما يلي :  ـــذه اسباب النـــرائيل. وهـــل بين إســــرسول اهلل عن السبب الذي اح

أيب  وقاص ، قال : انزل القرآن علي رسول اهلل فتاله عليهم زمانا   عن سعد بن .1

ــصــــول اهلل لو قــــفقالو: يارس ات  ) ــــاىل هذه اآليـــأنزهلا اهلل تعــــعلينا ؟ ف صتــ

 ... 19رواه احلاكم (

:  اهر، قالـــاهر بن  طـــد القـــي يف كتابه، أخربنا عبـــند اإلمام أيب احلسن علـــوع .2

عمرو بن مطر قال : أخربانا جعفر بن احلسن بن املستفاض  قال :  أخربنا  أبو

مد  القرشي ، قال ــــا عمرو حمــــال : حدثنــــراهم انظلي، قـــاق بن إبـــحدثنا إسح

: حدثنا خالد بن مسلم الصفار،  عن عمرو قيس املالئي، عن  عمرو  بن  

وله تعاىل : ـــاص يف  قــــي و قـــد أبـــه سعــــأبيعد،  عن ــن ســـب بـــمرة ن عن مصع

                                                             
 389( .ص 202. ترمجة من حممد قريش صهاب تفسري املصباح : الوصية واألثر و اللؤم القرآن. ) جاكرتا: لينرتا هايت ، 18
 . 131( ص 2007.) القاهرة : دار الطبعة الثالثة.  اسباب النزول عن الصحابة و املفسرين. عبد الفتاح عبد الغين القاضي.  19
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) حنن  نقص علبك أحسن القصص( قال ك أنزل القرآن  على رسول اهلل  

انزل اهلل  تعاىل : ــصت فــــول  اهلل ، لو  قصـــقالو : يارســـانا ، فـــم زمـــفتاله  عليه

ــ(  إيل ق1ت الكتب املبني )ـــالر تلك ءاي ص عليك أحسن  ــــن  نقــــوله :  حنـ

القصص اآلية . فتاله  عليهم زمان ن فقالوا :  فأنزل اهلل تعاىل ) اهلل نزل  

اكم ــــأحسن احلديث كتاب متثاِبا ( قال: كل ذلك  تؤمرون  باالقرآن  رواه اخل

مد  بن  ــــربي ، عن حمــــعنـــرييا  الـــــابو  عبد اهلل  يف صحيحه ،  عن  ايب زك

 20راهم.ـــــالم ، عن  إسحاق  بن إبـــــــالس

و قال عون بن اله : مل أصحاب رسول اهلل  ملة فقالوا  : يا رسول اهلل ،   .3

حدثنا: فأنزل تعاللى  ) اهلل نزل احسن احلديث (  االية. قال : مث إهنم ملوا ملة  

ف  أخري  فقالو : يا رسول اهلل  فوق احلديث  ود ون القرآن يعنون  القصص

أنزل  اهلل تعاىل :حنن نقصص عليك أحسن اقصصص فأرادوا  احلديث، فدهلم  

 21على أحسن  احلديث  وأردو القصص،  فدهلم أحس  القصص.

روى ابن أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم ملوا ملة أخر فقالو: قصصت   .4

ول اهلل علينا يارصول اهلل فنزلت االية، مث ملوا ملة أخرى فقالوا: لوحدثتنا يا رص

                                                             
 188يوسف، ص  12السورة  21، اجلزء املرجع السابق.و هبية الزحيلي،  20
 . 275(. ص 2009. اإلمام أيب احلسن علي بن امحد  الواحدي . أسباب  نزول القرآن.) بريوت: دار الكتب العلمية.  21
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ــديث كتابا متـــــفنزلت: )اهلل نزل أحسن احل صص ـــــ{ والق23شاحبا( }الزمر: ـــ

زول سورة يوسف، ــــاب النــــوبعد أن نعرف عن أسب 22ور.ــــاالخبار جري من األم

ولذلك إسيخلصت الباحث بأن اسباب النزول هذه السورة ألن واحدهم يسأل 

لسورة له الثيم األخالقي جيد ولتكون توجيه يف اىل النيب القصص قدميا. وهذه ا

 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 

صر، وشراؤهم الطعام ــــعه لرئيس شرطة مــــوإلقاؤه يف البئر، وبي بإخوانه )مؤامرهتم عليه،

رة الثانية إن ــــعام يف املـــراء الطــــهم شــــنحهم إياه دون مقابل، ومنعــــمنه يف املرة األول وم

يأتوه بأخيهم )بنيامن( وإبقاء أخيه بنيامني لديه يف حيلة مدروسة وسرقة مزعومة، حيت 

ــهم ألبيــــيأتوه بأخي صة ــــع، وقــــرائــــف ومجاله الـــــواته، وحمنة يوســــسه إلخـــهم، مث تعريف نفــ

دعو لدينه، ـــجون يــــاهب الســــطلقة يوسف يف غيـــــيوسف مع امرأة العزيز، وبراءته امل

                                                             
  . 145( ص ھ1416 -م 1996. ) دار الكتب العلمية. سن  يف تفسري القرآن. اجلواهر احل. عبد الرمحن الشعالىب  22
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ة احلكم، إبصار يعقوب ـــــالية واجتارة ورئاســــلك، تولية وزيرا للمــــبوادر الفرج وتعبري رؤيا امل

 صر مع أبويه ومجيع أسرته(ـــــف يف مــــقاء يوســــف، لــــحني جاء البشري بقميص يوس

م، ــــيه وسلّ ــــّلى اهلل علــــمد صــــات نبوة حمــــن هذه القصة، وإثبــــارة مـــمث إيراد العب 

ة، فإن يوسف انتقل من السجن وتسليته، وبشائر الفرج بعد الضيق، واألنس بعد الوحش

ــصر، وكل مــــإىل القصر، وجعل عزيزا يف أرض م ــن صرب على البـ د من أن ــــالء فال بــ

ما حدث ملن قبلهم، ــــركني من نزول العذاب ِبم كــــذير املشــــــر، وحتــــرج والنصــــه الفــــأتيــــي

يه السالم، وأمهها نصر الرسل بعد والدروس واألخالق املستفادة من قصة يوسف عل

 تيئاس.ـــاالس

 مون اآلخر من السورة يوسف كما يلى:ــــواملض 

ــالتوح   .1 ــــف واملعــــيد: النبوية يوســ  جزاته.ـ

 قَالَ  ف النيب اهلل كما جدان إبراهيم وإسحاق، وكما يف قال اهلل تعاىل: )ِإذْ ـــــسيكون يوس

ــعَ  َأَحدَ  رَأَْيتُ  ِإينِّ  أَبتِ  يَا أِلَبِيهِ  فُ ــــيُوسُ  ــكَ  َشرَ ــ  يل  ُهمْ ـــرَأَيـْتُ  َواْلَقَمرَ  َوالشَّْمسَ  وَْكباً ــ

ــتـَقْ  الَ  بـُيَنَّ  يَا قَالَ ﴾ ٤﴿ اِجِدينَ ــــسَ   ِإنَّ  َكْيداً  َلكَ  فـََيِكيُدواْ  َوِتكَ ــــِإخْ  َعَلى ُرْؤيَاكَ  ُصصْ ــ

يْ  ــجَيْتَ  وََكَذِلكَ ﴾ ٥﴿ مُِّبني   َعُدو   انِ ــــِلإِلنسَ  طَانَ ــــالشَّ  تَْأِويلِ  ِمن كَ ـــلِّمُ َـــ َويُع رَبُّكَ  ِبيكَ ــ
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ــمِ  كَ ــــأَبـََويْ  َعَلى أمََتََّها َكَما ُقوبَ ــــيـَعْ  آلِ  َوَعَلى َعَلْيكَ  نِْعَمَتهُ  َويُِتمُّ  اأَلَحاِديثِ   لُ ــــقـَبْ  نـ

 ( ﴾٦﴿ م  ـــَحِكي م  ــــَعِلي رَبَّكَ  ِإنَّ  اقَ ـــَوِإْسحَ  إِبـْرَاِهيمَ 

ــذه اآلية، اشعر ونرى يعــــوقد بني يف ه رؤيا يوسف. ــــف من الــــقوب عالمة النبوة يوسـ

ــــوق ــــري األحـــدرة غلى تفســــة والقــــد ذكر اهلل يف هذه اآلية عن املعرفــ  الم.ــ

ــــى اهلل. وكــــابه يعين تقوى إلـــــياء بينهم التشــــر هو بأن عالقة الدين األنبــــواآلخ ما يف ــ

 اآلية: 

ــَويـَعْ  اقَ َــــ َوِإْسح يمَ ــــإِبـْرَاهِ  آبَآئِـي ِملَّةَ  )َواتَـّبَـْعتُ   َشْيء   نــــــمِ  بِالّلهِ  رِكَ ـــــنُّشْ  َأن لََنا َكانَ  َما ُقوبَ ـــ

َنا الّلهِ  َفْضلِ  ِمن َذِلكَ  ــــَيشْ  الَ  اسِ ــــالنَّ  َأْكثـَرَ  ِكنَّ ــــَولَـ النَّاسِ  َوَعَلى َعَليـْ  ( ﴾٣٨﴿ ُكُرونَ ــ

ــــسد ألنه يستطـــــاألحكام: اهلل ينهى عن احل .2  اس يفعل اجلرمية )الشر(.ـــــيع النـ

ــــعُ  َوحَنْنُ  ِمنَّا اـَــــ أَبِين ِإىَل  َأَحبُّ  َوَأُخوهُ  فُ ـــــــلَُيوسُ  اُلواْ ــــــقَ  )ِإذْ   اَلل  ــــــضَ  َلِفي اـــأَبَانَ  ِإنَّ  ْصَبة  ــــ

 ِمن واْ ــــَوَتُكونُ  مْ ُـــ أَبِيك َوْجهُ  ُكمْ ــــلَ  خَيْلُ  أَْرضاً  َرُحوهُ ـــــاطْ  أَوِ  فَ ــــيُوسُ  ُلواْ ــــاقْـتُ ﴾ ٨﴿ ني  ـِــــ مُّب

 (﴾٩﴿ َصاحلِِنيَ  قـَْوماً  ِدهِ ــــبـَعْ 

يف القرآن الكرمي يف  القصص: قصة  يوسف واخوانه مع أبيه. كما قال اهلل تعلى    .3

 سورة يوسف آية األول:
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 حَنْنُ ﴾ ٢﴿ ُلونَ ـــتـَْعقِ  لََّعلَُّكمْ  رَبِّياً ــــعَ  قـُْرآناً  أَنزَْلَناهُ  إِنَّا﴾ ١﴿ اْلُمِبنيِ  َتابِ ـــاْلكِ  آيَاتُ  تِْلكَ  )الر

ــَأْوحَ  مبَا اْلَقَصصِ  َأْحَسنَ  َعَلْيكَ  نـَُقصُّ  َناـ  َلِمنَ  هِ ــــقـَْبلِ  نـــمِ  ُكنتَ  َوِإن ْرآنَ ُـــ اْلق َهـَذا إِلَْيكَ  يـْ

 (﴾٣﴿ اْلَغاِفِلنيَ 

صل ـــة من الفـــحث يف دقــــثري من النظر إىل هذا البـــبعد أن عاد الكاتب بالك 

األول يف هذا األباب إىل الفصل الثاين بدون غّض البصر من فهمه كلمة بكلمة فإنه 

ّص قصص يوسف وأبيه مع إخوته ـــن تقجيين خاّلصة بأن سورة يوسف ليست إال أ

ــّب عميق وعـــوهم له من حـــالذين ال يرضون بوجوده، بسبب أّن ما فعله أب ناية أعظم ـ

م من إتّيانه ـــه أبدا، وأن نصر اهلل لعباده الصبورين ال بّد هلـــاده عنـــدون بإبعـــجيعلهم حيق

الم، ـــويّه عليه الســـان يف يوسف نبـــته مثلما كيـــمون يف طاعة اهلل وال يف معصــما أهّنم دائ

نا يف حياتنا ولكّنه يريد لنا خريا منه ــّده ُمهّما ومُثيـــيء نَعـــا بشـــد يذهب غنّ ـــوأن اهلل ق

ــبب   23دله، فإنه عليم جبميع أحوال ِعباده. ــ

القصة جامعة ذه ـــقص احلال نيب يعقوب وأوالده فقط. وهـــذه القصة ليست تـــه 

ــادية والسياية واألدبــــماعية واإلقتصــــلة للدين والدنيا واحلياة اإلجتـــشام عرب ـــية املألى بالــ

 فو عند املقدرة.  ـــها الصرب على األذى والعــــات، ولعل من أمهــــوالعظ

                                                             
 188، ص.، تفسري املنري. وهبية الزحيلى 23
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 الفصل الرابع : مناسبة سورة يوسف لما قبلها وما بعدها 

ىن واهدف ألن اآلية ـــغة هي عالقة املعــــالقرآنية من ناحية اللمن اللمعجزات  

ة الوحي إىل ــــرمي بواسطـــه اهلل يف ترتيب القرآن الكــزائها قد كتبــــران الكرمي وسورة وأجــــالق

 نبنيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم بطريقة األقوال يف احلديث الشريف.

 مناسبتها ملا قبلها  .1

السورة بعد سورة هود، وهي مناسبة هلا ملا يف كل من قصص  ذهـــنزلت ه

األنبياء، واثبات الوحي على النيب، وقد تكررت قصة كل نيب يف أكثر من سورة يف 

بار، إال ـــظة واإلعتـــنوعة بقصد العـــالقرآن، بأسلوب خمتلف، وملقاصد وأهداف مت

ــالم، فلم تــــقصة يوسف عليه الس مع فصوهلا بنحو ـــفإمن ذكر جتذكر يف غري هذه ـ

متتابع شامل، إلشارة إىل ما يف القرآن من إعجاز. سواء يف القصة الكاملة أو يف 

ــواء حالة اإلمجال أو حالة التفصـــفصل منها، وس يل والبيان. قال الغلماء : ذكر اهلل ــ

باينة ــــاظ متــــلفة، بألفـــىن واحد يف وجوه خمتـــرآن، وكررها مبعـــاصيص األنبياء يف القـــأق

على درجات البالغة وذكر قصة يوسف وملا يكررها. فلم يقدر خمالف غلى معارضة 

 أمل.ــــجاز ملن تـــارضة غري املتكرر واإلعـــكرر، وال على معـــما ت
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ول واإلستدالل ـــصص الرســــوالعالقة بني سورة هود أهنا متممة ملا فيها  من ق

مد صلى اهلل عليه ـــند اهلل على رسوله حمـــيا من عـــرآن الكرمي وحـــبذالك مكان الق

صص ـــسابق كان قـــلها، أن الـــيها وفيما قبـــرق بني القصص فـــم خامت النيب والفـــــوسل

الرسول مع اقوامهم يف تبليغ الدعوة واحلاجة فيها وعاقبة ملن أمن منهم ومن كذِبم 

ــإلنذار املش  عهم من العرب.ــــمكة ومن تبركني ــ

ــــومناس .2  دها :ــــبتها ملابعـ

ــرعد أي سورة بعد ســــورة الــــأما املناسبة بني س ــورة يوسف من ناحـــ  يته :ـــ

أن سبحانه وتعلى أمحل يف سورة السابقة اآليات السموية واألرضية   .1

رون ـــاوات واألرض ميــــة يف السمــــكما قال تعلى : "فكأين من آي

صيل يف مواضع ــــلها هنا أمت تفـــعليها وهو عنها معرضون" مث فص

 منها

 وله تعلى : َءأَْربَاب  ـــف إىل أدلة التوحيد بقــــأنه أشار يف سورة يوس .2

ل األدلة منا ـــ، مث فص﴾٣٩﴿ هَّارُ ـــاْلقَ  اْلَواِحدُ  الّلهُ  أَمِ  َخيـْر   مُّتَـَفرُِّقونَ 

ــبأسهاب مل ي  تهاــــسالفذكر يف ــ
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هم وأهنم ال قوا ــــبار املاضيني مع رسلـــلتا السابقني أخـــأنه ذكر يف ك .3

 مـــمنه

ــرآن ليس كــــورة يوسف أن القــــبني اهلل يف أخر س .4 الما متجودا بل إمنا ــ

ــهو هدا ورمحة ملن يؤمن به، وهذه األخ ة من ـــي بدايــــبار كررها اهلل فــ

  24رعد. ـــــسورة ال

 الفصل الخامس : اشتعمال سورة يوسف 

ــتضّمنت هذه الس   الم، جبميع فصوهلا املثرية ــــورة قصة يوسف عليه الســ

قوب ـــه يعــــدأ الباحث ببيان منزلته عند أبيــــاملفرحة حينا واحمزنة حينا آخر، فب

ــالقته باخوته مؤامرهتــــوصلته به، مث ع عه لرئيس ـــئر وبيــــاؤه يف البـــم عليه، والقـ

ابل ــــنحهم إياه دون مقـــشرطة مصر، وشراؤهم الطعام منه يف املرة األوىل وم

ــومنه قاء أخيه ــــهم )بنيامني( وإلـــرة الثانية أن مل يأتوه بأخيـــام يف املــــم شراء الطعـ

يهم، مث ــــبة مزعومة، حىت يأتوه بأخيهم ألـــة وسرقــــبنيامني لديه يف حيلة مدروس

تعريفه نفسه ألخواته وحمنة يوسف ومجاله الرائع، وقصة يوسف مع غمرأة العزيز، 

جون يدعو لدينه، بوادر الفرج وتعبري رؤيا ـــوبراؤته املطلقة، يوسف يف غياهب الس

                                                             
 .67، ) اجللد الثامن: جاكرتا(،  ص، القرآن و ترمجته.دين دهالن  م، أ،  24
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قوب حني جاء ـــار يعـــاسة احلكم، ابصـــــمالية والتجارة ورئــــامللك، توليته وزيرا لل

   25ويه ومجيع أسرته. ـــف يف مصرى مع أبــــبقميص يوسف، لقاء يوس البشري
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عالباب الراب  
 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 : 

ا َناـــَوأَْوحَ  اجلُْبِّ  َغَيابَةِ  يف  جَيَْعُلوهُ  أَن َوَأمْجَُعواْ  ِبهِ  َذَهُبواْ  فـََلمَّ  بَِأْمرِِهمْ  نـَُّهمـــلَتـَُنبِّئَ  إِلَْيهِ  يـْ

هُ  بـََلغَ  اَلمَّ وَ ﴾١٥﴿ َيْشُعُرونَ  الَ  َوُهمْ  َهـَذا َناهُ ــآتَ  َأُشدَّ  َنْزِي وََكَذِلكَ  ماً ـَوِعلْ  ُحْكماً  يـْ

 ِإنَّ  َكْيدُِكنَّ  ِمن ِإنَّهُ  الَ ــقَ  ُدبُر   ِمن دَّ ــقُ  َقِميَصهُ  رََأى افـََلمَّ  ﴾٢٢﴿ اْلُمْحِسِننيَ 

ا ﴾٢٨﴿ َعِظيم   َكْيدَُكنَّ  عَ  فـََلمَّ  ُمتََّكأً  هَلُنَّ  َوأَْعَتَدتْ  إِلَْيِهنَّ  أَْرَسَلتْ  نَّ ــمبَْكرِهِ  تْ ـــمسَِ

يناً  مِّنـُْهنَّ  َواِحَدة   ُكلَّ  َوآَتتْ  اـــفَ  َعَلْيِهنَّ  اْخرُجْ  َوقَاَلتِ  ِسكِّ  َوَقطَّْعنَ  َأْكبَـْرنَهُ  رَأَيـَْنهُ  َلمَّ

 َوقَالَ  ﴾٣١﴿ َكرمي   ك  َـــ َمل ِإالَّ  َهـَذا ِإنْ  راً ـــَبشَ  َهـَذا َما لِّلهِ  اشَ ــــحَ  نَ ـــَوقـُلْ  ِديـَُهنَّ ـــأَيْ 

 النِّْسَوةِ  بَالُ  َما فَاْسأَْلهُ  َربِّكَ  ِإىَل  اْرِجعْ  قَالَ  الرَُّسولُ  َجاءهُ  اَلمَّ فَـ  ِبهِ  ائْـُتوين  اْلَمِلكُ 

 بِهِ  ائْـُتوين  كُ ــــاْلَملِ  الَ ـــَوقَ  ﴾٥٠﴿ َعِليم   َكْيِدِهنَّ ـــبِ  َريبِّ  ِإنَّ  أَْيِديـَُهنَّ  ْعنَ ــَــّ َقط الالَّيت 

اـــَولَ  ﴾٥٤﴿ أَِمني   ِكني  ـــمِ  َديـَْناـــلَ  اْليَـْومَ  ِإنَّكَ  قَالَ  َمهُ ـــَكلَّ  اَلمَّ فَـ  لِنَـْفِسي ْصهُ ـــَأْسَتْخلِ   مَّ



34 
 

 َوأَنَاْ  اْلَكْيلَ  أُويف  َأينِّ  تـََرْونَ  َأالَ  أَبِيُكمْ  مِّنْ  لَُّكم بَِأخ   ائْـُتوين  قَالَ  جِبََهازِِهمْ  َجهََّزُهم

ا ﴾٥٩﴿ اْلُمنزِِلنيَ  َخيـْرُ   فََأْرِسلْ  اْلَكْيلُ  ِمنَّا عَ ـــُمنِ  أَبَانَا يَا قَاُلواْ  ِهمْ ـــأَبِي ِإىَل  َرِجُعوا فـََلمَّ

 َوَجُدواْ  َمَتاَعُهمْ  ُحواْ ـــفـَتَ  اَوَلمَّ  ﴾٦٣﴿ حَلَاِفُظونَ  َلهُ  َوِإنَّا َنْكَتلْ  َأَخانَا َمَعَنا

َنا ُردَّتْ  ِبَضاَعتـَُنا َهـِذهِ  نـَْبِغي َما أَبَانَا يَا قَاُلواْ  إِلَْيِهمْ  ُردَّتْ  ِبَضاَعتَـُهمْ   أَْهَلَنا َومنَِريُ  إِلَيـْ

 َمَعُكمْ  أُْرِسَلهُ  َلنْ  قَالَ  ﴾٦٥﴿ َيِسري   َكْيل   َذِلكَ  بَِعري   َكْيلَ  َونـَْزَدادُ  َأَخانَا َوحَنَْفظُ 

ا ِبُكمْ  حُيَاطَ  أَن ِإالَّ  ِبهِ  لََتْأتـُنَّيِن  الّلهِ  مِّنَ  َمْوثِقاً  تـُْؤُتونِ  َحىتَّ   قَالَ  َمْوثَِقُهمْ  آتـَْوهُ  فـََلمَّ

 َكانَ  مَّا أَبُوُهم أََمَرُهمْ  َحْيثُ  ِمنْ  َدَخُلواْ  اَوَلمَّ  ﴾٦٦﴿ وَِكيل   نـَُقولُ  َما َعَلى الّلهُ 

 ِعْلم   َلُذو َوإِنَّهُ  َقَضاَها يـَْعُقوبَ  نـَْفسِ  يف  َحاَجةً  ِإالَّ  َشْيء   ِمن الّلهِ  مِّنَ  َعنـُْهم يـُْغيِن 

اوَ  ﴾٦٨﴿ يـَْعَلُمونَ  الَ  النَّاسِ  َأْكثـَرَ  َولَـِكنَّ  َعلَّْمَناهُ  لَِّما  يُوُسفَ  َعَلى َدَخُلواْ  َلمَّ

ا ﴾٦٩﴿ يـَْعَمُلونَ  َكانُواْ  مبَا تـَْبَتِئسْ  َفالَ  َأُخوكَ  أَنَاْ  ِإينِّ  قَالَ  َأَخاهُ  إِلَْيهِ  آَوى  فـََلمَّ

 ِإنَُّكمْ  اْلِعريُ  أَيَـّتـَُها ُمَؤذِّن   أَذَّنَ  مُثَّ  َأِخيهِ  َرْحلِ  يف  السَِّقايَةَ  َجَعلَ  جِبََهازِِهمْ  َجهََّزُهم

ا ﴾٧٠﴿ َلَسارُِقونَ  َنا اْلَعزِيزُ  أَيّـَُها يَا قَاُلواْ  َعَلْيهِ  َدَخُلواْ  فـََلمَّ  َوِجئـْنَا الضُّرُّ  َوأَْهَلَنا َمسَّ

َنا َوَتَصدَّقْ  اْلَكْيلَ  لََنا فََأْوفِ  مُّْزَجاة   بِِبَضاَعة    اْلُمَتَصدِِّقنيَ  جَيْزِي الّلهَ  ِإنَّ  َعَليـْ

ا ﴾٨٨﴿  تـَُفنُِّدونِ  َأن َلْوالَ  يُوُسفَ  رِيحَ  أَلَِجدُ  ِإينِّ  أَبُوُهمْ  قَالَ  اْلِعريُ  َفَصَلتِ  َوَلمَّ
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ا ﴾٩٤﴿  لَُّكمْ  أَُقل َأملَْ  قَالَ  رياً ــــَبصِ  فَاْرَتدَّ  هِ ـــَوْجهِ  َعَلى أَْلَقاهُ  اْلَبِشريُ  َجاء أَن فـََلمَّ

ا ﴾٩٦﴿ ونَ ـــتـَْعَلمُ  الَ  َما الّلهِ  ِمنَ  أَْعَلمُ  ِإينِّ   إِلَْيهِ  آَوى يُوُسفَ  ىـــَعلَ  َدَخُلواْ  فـََلمَّ

 ﴾٩٩﴿ آِمِننيَ  الّلهُ  اءـــشَ  ِإن ِمْصرَ  ُلواْ ـــاْدخُ  َوقَالَ  أَبـََوْيهِ 

     الفصل الثاني : استعمالها في سورة  يوسف

ا َذَهُبواْ بِ  َنا إِلَْيِه لَتـَُنبِّئَـنـَُّهم بِأَْمرِِهْم ـــابَِة اجلُْبِّ َوأَْوحَ ـــِه َوَأمْجَُعواْ أَن جَيَْعُلوُه يف َغيَ ـــفـََلمَّ يـْ

﴾١٥َهـَذا َوُهْم الَ َيْشُعُروَن ﴿  

ةاآلي إستعمال  

)أوحينا( امَّ لَ  ظرف للزمان املاضي  

 

ُه آتَي ا بـََلَغ َأُشدَّ ﴾٢٢ِننَي ﴿ـــَك َنْزِي اْلُمْحسِ ـــَناُه ُحْكماً َوِعْلماً وََكَذلِ ْـــ َوَلمَّ  

ستعمالا  اآلية 

ا )آتيناه(مَّ لَ  ظرف للزمان املاضي، مبعىن حني  
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َعْت مبَْكرِِهنَّ أَْرَسَلْت  إِلَْيِهنَّ َوأَْعَتَدْت هَلُنَّ ُمتََّكأً َوآَتْت ُكلَّ َواِحَدة  مِّنـُْهنَّ فـََلمَّا مسَِ

ا رَأَيـَْنُه َأْكبَـْرنَُه َوَقطَّْعَن أَْيِديـَُهنَّ َوقـُْلَن َحاَش لِّلِه َما  يناً َوقَاَلِت اْخرُْج َعَلْيِهنَّ فـََلمَّ ِسكِّ

﴾٣١َهـَذا َبَشراً ِإْن َهـَذا ِإالَّ َمَلك  َكرمي  ﴿  

 اآلية إستعمال

 

  ظرف للزمان املاضي، مبعىن حني

 

ا )أرسلت( َلمَّ  

 

﴾٢٨فـََلمَّا رََأى َقِميَصُه ُقدَّ ِمن ُدبُر  قَاَل ِإنَُّه ِمن َكْيدُِكنَّ ِإنَّ َكْيدَُكنَّ َعِظيم  ﴿  

ستعمالا ةاآلي   

)قال(امَّ لَ  ظرف للزمان املاضي، مبعىن حني  
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ا َكلََّمُه قَاَل ِإنََّك اْليَـْوَم َلَديـَْنا ِمِكني  َوقَاَل  اْلَمِلُك ائْـُتوين ِبِه َأْسَتْخِلْصُه لِنَـْفِسي فـََلمَّ

﴾٥٤أَِمني  ﴿  

ستعمالا  اآلية 

 

 ظرف للزمان املاضي، مبعىن حني

 

ا )قال( َلمَّ  

 

 

ا َجاءُه الرَُّسوُل قَاَل اْرِجْع ِإىَل َربَِّك فَاْسأَْلُه َما بَاُل اَل اْلَمِلُك ـــَوقَ  ائْـُتوين ِبِه فـََلمَّ

﴾٥٠النِّْسَوِة الالَّيت َقطَّْعَن أَْيِديـَُهنَّ ِإنَّ َريبِّ ِبَكْيِدِهنَّ َعِليم  ﴿  

 اآلية إستعمال

 

 ظرف للزمان املاضي، مبعىن حني

 

ا )قَاَل(َلمَّ  
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أَبِيُكْم َأالَ تـََرْوَن َأينِّ أُويف اْلَكْيَل َوَلمَّا َجهََّزُهم جِبََهازِِهْم قَاَل ائْـُتوين بَِأخ  لَُّكم مِّْن 

﴾٥٩َوأَنَاْ َخيـُْر اْلُمنزِِلنَي ﴿  

 

ستعمالا  

 

 اآلية

 

 ظرف للزمان املاضي، مبعىن حني

 

ا ()قال َلمَّ  

 

ا َرِجُعوا ِإىَل أَبِيِهْم قَاُلواْ يَا أَبَانَا ُمِنَع ِمنَّا اْلَكْيُل فََأْرِسْل َمَعَنا َأَخانَا  َنْكَتْل َوإِنَّا َلُه فـََلمَّ

﴾٦٣حَلَاِفُظوَن ﴿  

 

ستعمالا  

 

 اآلية

 

 ظرف للزمان املاضي، مبعىن حني

 

ا )قالوا( َلمَّ  
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ا قَاَل َلْن أُْرِسَلُه َمَعُكْم َحىتَّ تـُْؤُتوِن َمْوثِقاً مَِّن الّلِه لََتْأتـُنَّيِن بِِه  ِإالَّ أَن حُيَاَط ِبُكْم فـََلمَّ

﴾٦٦آتـَْوُه َمْوثَِقُهْم قَاَل الّلُه َعَلى َما نـَُقوُل وَِكيل  ﴿  

ستعمالا  اآلية 

ا ظرف للزمان املاضي، مبعىن حني )قال( َلمَّ  

 

 

ا فـََتُحواْ َمَتاَعُهْم َوَجُدواْ ِبَضاَعتَـُهْم ُردَّْت إِلَْيِهْم قَاُلواْ يَا أَبَانَا َما نـَْبِغي َهـِذِه  َوَلمَّ

َنا  َومنَِرُي أَْهَلَنا َوحَنَْفُظ َأَخانَا َونـَْزَداُد َكْيَل بَِعري  َذِلَك َكْيل  َيِسري  ِبَضاَعتـَُنا ُردَّْت إِلَيـْ

﴿٦٥﴾  

ستعمالا  اآلية 

 

 ظرف للزمان املاضي، مبعىن حني

 

ا )َوَجُدوا( َلمَّ  
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ا َدَخُلواْ ِمْن َحْيُث أََمَرُهْم أَبُوُهم مَّا َكاَن يـُْغيِن َعنـُْهم مَِّن الّلِه ِمن َشْيء  ِإالَّ  َوَلمَّ

َحاَجًة يف نـَْفِس يـَْعُقوَب َقَضاَها َوإِنَُّه َلُذو ِعْلم  لَِّما َعلَّْمَناُه َولَـِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس اَل 

﴾٦٨يـَْعَلُموَن ﴿  

ستعمالا  اآلية 

ا ظرف للزمان املاضي، مبعىن حني (مَّا َكاَن يـُْغيِن ) َلمَّ  

 

ا َدَخُلواْ َعَلى يُوُسَف  آَوى إِلَْيِه َأَخاُه قَاَل ِإينِّ أَنَاْ َأُخوَك َفالَ تـَْبَتِئْس مبَا َكانُواْ َوَلمَّ

﴾٦٩يـَْعَمُلوَن ﴿  

 اآلية إستعمال

 

 ظرف للزمان املاضي، مبعىن حني

 

ا )آَوى( َلمَّ  
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ُمَؤذِّن  أَيَـّتـَُها اْلِعرُي فـََلمَّا َجهََّزُهم جِبََهازِِهْم َجَعَل السَِّقايََة يف َرْحِل َأِخيِه مُثَّ أَذََّن 

﴾٧٠ِإنَُّكْم َلَسارُِقوَن ﴿  

ستعمالا  اآلية 

 

 ظرف للزمان املاضي، مبعىن حني

 

ا (َجَعلَ ) َلمَّ  

 

ا اْستَـْيَأُسواْ ِمْنُه َخَلُصواْ نَِّياً قَاَل َكِبريُُهْم َأمَلْ تـَْعَلُمواْ أَنَّ أَبَاُكْم َقْد َأَخَذ َعَلْيُكم  فـََلمَّ

مَّْوثِقاً مَِّن الّلِه َوِمن قـَْبُل َما فـَرَّطُتْم يف يُوُسَف فـََلْن أَبـْرََح اأَلْرَض َحىتََّ يَْأَذَن يل َأيب 

ُر احْلَاِكِمنَي ﴿ ﴾٨٠أَْو حَيُْكَم الّلُه يل َوُهَو َخيـْ  

 

ستعمالا  

 

 اآلية

 

 ظرف للزمان املاضي، مبعىن حني

 

ا (َخَلُصواْ ) َلمَّ  
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ا  َنا بِِبَضاَعة  مُّْزَجاة  فـََلمَّ َدَخُلواْ َعَلْيِه قَاُلواْ يَا أَيّـَُها اْلَعزِيُز َمسَّنَا َوأَْهَلَنا الضُّرُّ َوِجئـْ

ِقنَي ﴿ ْق َعَليـَْنا ِإنَّ الّلَه جَيْزِي اْلُمَتَصدِّ ﴾٨٨فََأْوِف لََنا اْلَكْيَل َوَتَصدَّ  

ستعمالا  اآلية 

 

 ظرف للزمان املاضي، مبعىن حني

 

ا (قَاُلواْ ) َلمَّ  

 

ا َفَصَلِت اْلِعرُي قَاَل أَبُوُهْم ِإينِّ أَلَِجُد رِيَح يُوُسَف َلْوالَ أَن تـَُفنُِّدوِن ﴿ ﴾٩٤َوَلمَّ  

ستعمالا  اآلية 

 

 ظرف للزمان املاضي، مبعىن حني

 

ا (قَالَ ) َلمَّ  
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ا أَن َجاء اْلَبِشرُي أَْلَقاُه َعَلى َوْجِهِه فَاْرَتدَّ  َبِصرياً قَاَل َأمَلْ أَُقل لَُّكْم ِإينِّ أَْعَلُم ِمَن فـََلمَّ

﴾٩٦الّلِه َما الَ تـَْعَلُموَن ﴿  

 

ستعمالا  

 

 اآلية

 

 ظرف للزمان املاضي، مبعىن حني

 

ا (أَْلَقاهُ ) َلمَّ  

  

ا َدَخُلواْ َعَلى يُوُسَف آَوى إِلَْيِه أَبـََوْيِه َوقَاَل اْدُخُلواْ ِمْصَر ِإن َشاء  الّلُه آِمِننَي فـََلمَّ

﴿٩٩﴾  

ستعمالا ةاآلي   

 

 ظرف للزمان املاضي، مبعىن حني

 

ا (آَوى) َلمَّ  
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 الباب الخامس

 الخاتمة

 الفصل الثاني : الخاّلصة

ا يف اهلستعماو  ملاوبعد ان حبثت الباحث يف البحث التكميلي حتت موضوع " 

وضع الباحث هنا أخذ النتائج من ذلك البحث، فعلى هذا يستطيع ان ي" يوسفسورة 

 النتائج و اإلقرتاحات يف آخر مسافة كتابة هذا البحث التكميلي :

،  15و هي :  عن اآلية اليت تضمنت تركيبا حرف اجلزم )ملا( يف سورة يوسف .1

22 ،28 ،31 ،50 ،54 ،59 ،63 ،65 ،66 ،68 ،69 ،70  ،88  ،

94  ،96  ،99. 

2.  

 الفصل الثاني: اإلقتراحات

ف. ففي الفصل ـــعماهلا يف سورة يوســـرف "ملا" واستــث حــــــوبعد القيام ببح
رآن ــــمق يف معاين القـــعـــــستفيد منها من أراد أن يتـــاألخري يقدم الباحث اإلقرتاحات لي

 ما يلي: ـــفصل، مــــــصودة يف هذا الـــقــــــواللغة العربية. واإلقرتاحات امل
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ــالمية احلكـــجامعة عالء الدين اإلســـدب باب كلية األــــــلى طلـــع (1 ومية، ـ
 وخص

ا لطالب قسم اللغة العربية وآداِبا أن يبذلوا كل ملا يف وسعهم لتعلم ـــــــوص (2
رآتية حىت ــــالدراسة القـــم للقيام بـــعربية جبميع جوانبها تزويدا هلـــاللغة ال

ــيتمكنوا من تذوق ل  وبه الفذة. رآن وأسلـــــــغة القـــــ
عة حتتاج إىل عمل جمهود. ـــية ذات علوم واســـعربـــــباحث أن اللغة الـــــــيرى ال (3

ــــــفمن األف ــــضل أن يتـ اين القرآن ـــلغة العربية ملعرفة أسرار معـــــــــــق طالب الـــعمـ
 ألنه منزل باللغة العربية الفصيحة.

ــيرجو ال (4 دهم يف احلفاظ ـــات أن يبذلوا جهـــوالـمدرسباحث من الـمدرسني ـ

 لم النحو.ـــعلق بعـــاصة ما يتـــلوم العربية وخـــى العــــعل

ــامعة عالء الدين اإلســــيرجو الباحث من ج (5 كاسر أنـهم ـــالمية احلكومية بـمـ

علم علم النحوي أو الــــن الـــلوم العربية مـــعلق بالعــدون الكتب اليت تتـــيزي

الصريف أو العلم البالغوي ليسهل على الطالب أن تكتبوا الرسالة الـمتعلقة 

ــعلوم العربية والسيـــبال  حو.ــــما العلم النـ

دة ـــالة مفيـــت رضى اهلل تعاىل. ولعل اهلل جيعل هذه الرســـالة حتـل هذه الرســـولع
سألك علما ـــم إنا نـسك. اللهــــو ختام املـــام الباحث وهـــل خري ختــغريه. ولعــــث ولـــللباح

 ال.ـــمال متقبـــنافعا ورزقا طيبا وع
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