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 بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمددهلل و دحددهللل دالوددسال دالسددسن    دد   ددن 

 ال نبي بعهللل 
يتنادل البحد  نندا ا العما دل النحملدظ ل  در  
الماقددب نهن ددا لددي اللددرم، الخددرلمع دا ددتس   عددان  
اآليدددددات بدددددا تس  نع ددددده ال دددددر ع دنددددد  هرل لدددددي 

 المقف داالنتهللاء.
لالسائر  نهلل النحاال أ، التندا ا ننمدا يندم، لدي 

ل بدددوع دلخنندددي د ددددهللت أ، بددداني اللا دددل دالملعدددم 
كمددددا نتنددددا ا  العما ددددل نا ددددو ال ددددر  دنتنا  ددددوع

 اللا ل دالملعمل بو.
لهتنا  دو  دا س،ع د س دظع دأة،عدظع ندل يودل 
نلدد  أ، يتنا  ددو  مسددظ  ما ددلع ديددم ندد ل  يدد  ر 
 ن  هرًا  اهرًا لي المعن  نبعًا ل  ا اال تس .

دللدددمن البحددد  نتح هدددل ب دددب ميدددات ع لهددد كر 
ا تودداةع  ددم يبددهن  منددب التنددا ا  عندد  اآليددظ ب

  ددددد   –السدددددابلظ دالسحلدددددظ  -دنعدددددادة العما دددددل 
ال ددر ع  رالددًا نبيددا، أ ددرل لددي المعندد ع د  تتمددًا 

 نبيا، أ رل لي المقف داالنتهللاء.
دذلدددددد  بددددددالر ما نلدددددد  كتددددددو نلسددددددهر اللددددددرم،ع 

 دأ اةلبوع دكتو المقف داالنتهللاء.
دالبح  يلتح الباب      وراعيو ل بداحيهنع 

 - دددج د دددل-سدددظ استلودددائيظ لدددي كتددداب هللا لهللةا
نجمب  ن  سل ا الن ائرع بحه  يسهر  مندما 
التنددا ا لددي ال ددر   نبددًا نلدد   نددو  ددب  منددما 

 التنا ا العان لي النحم.
 الباح 

 ا.  بهللهللا نن ل ههلل نن  بهللهللا البلمي
Praise be to God and blessings 

and peace be upon his Prophet, 

This research deals with the 

dispute of  grammatical factors on 

the adverb between them, and the 

variety of the  meaning of the verse 

according  to the adverb and it's 

effect in stopping and beginning. 

What is known to specialists in 

grammar is always found in the 

fields of subject and object.  But I 

found that grammatical factors 

demand adverb and dispute on it as 

they do on  subject and object  

It is disputed by two, three, four  

and sometimes  up to five factors, so 

it Seriously affects the meaning. 

This research analyses some 

verses, mentions the meaning of the 

verse precisely and it Shows the 

location of the dispute and the 

contention of the previous and 

subsequent factors on the adverb. 

Moreover, this research clarifies it's 

effect on meaning and conclude 

with it's effect in  stopping and 

beginning by referring  to the 

explanation  books of the Quran and 

books of stopping and beginning. 

This research opens the field to 

researchers  to do a study in Quran, 

where they can do more 

clarification for the dispute on the 

adverb along with the general  

dispute in Grammar. 

 

The researcher, 

Dr. Abdullah Bin Fhaid Al- 

Buqami 
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  لهلل ظ
الحمهلل و ةب العالمهنع دالوسال دالسسن     
أشر  المرس هن سههللنا  حمهلل د    ملو دصحبو 

 أ معهن   د،عهلل...
لال  م يهئ لنا ال هرع دا جن لنا     الرشهللع 
دمننا  ن لهلُلنَ  ةحمظع داكتو لنا السس ظ لي 
الرأيع د نبنا لتنَظ الشياا، أ، يلمى ن ا 
 لن عفع أد
ن عَف ل ا فيلمىع دال نهلل نا  ن كمكو يهللايظ 
 ن  لي كل ظ مظ ش   ناع دا ومنا أ، نخم، 
مةاؤنا لي الحه البهن  نا، ال هل  ن ن اةلع أد 

هلل ا،  ن  ن اليلهن النه ِّر  نجلظ ال ننجل ظنمننا
ناةلع نس ل  نم   ع دنتمسل نلي  بحمهللك 
دنهلل مك ب لئهللال  رلت  حهن ك ب غهريا ل قرَّتع 

 دم نت ب  لُجلجل غهريا داستلرت.
د هر   يسع ال  عاللرم، الخرلم أ  م أنيسد 

ُيمل  حهللييو دال ننلهلل  جائبوع دنرااال يجااا 
ا نعم لًا اك  ما أبحر فيو   د فيو نجم ًسع اإلنسا، 
الي  عدشمقاً  دك ما ن ل  ن في و د عهنو الو 
ا بو نع  لًا دنشبيًاع د ا يبعهلل  نو نال   ن  لا اا ا
 دغ ظ كبهللل.  عق بو

نسدال داةًسا باللرم، الخرلم ن،َّ االيتمان 
ل ل  ا ُنل   فيو األدقاتع دُنلن  فيو أل

نم،  و يمَّتو دلخرل تالسعههلل  ن صرلع د األيَّان دالسُّ
عال ع لال  م ا ع نا  ن م يا حي   كتاب هللا ننل

 . يا قهمن
: نذ من هنا كان االختيار بتوفيق هللا تعالى

الا مع من أ، اللرم، الخرلم كتاب لرلهلل:  ن ال
ْلِفِه تاْنِزيٌل  ْيِه واالا ِمْن خا دا ْيِن يا ْأِتيِه اْلبااِطُل ِمْن با يا

ِميدٍ  ِكيٍم حا الخسن يم ال ي دلم ال! ديم  (1) ِمْن حا
 رانب اع  للوح  ن ع من  نا ل اع د ليعاي 
صنم  فيجنم،  ن صمةياع ل هللاةسهن دلنشف 
 ننم، ل م     سرائرياع دلبرِّ    م مرياع دلهللل
بو  ه ج ّللا  نعال  اإلنسا،  ن نذ نمائرياع 

 و فيو       م اال تنا،عسائر الحهما،ع دنب  
لاقا للال  ج  ن قائل:  لَّما اْلُقْرآانا خا ْحماُن عا الرَّ

انا ا ْنسا ياانا  ْلِْ ُه اْلبا لَّما   (2)عا
طرائه نلل اللرم، الخرلم  د ن المس م بو أ،
اللاةق الخبهر لي  سح ظ استعمالِّ العربع  ب 

ياقع دلي  طرللظ الن  مع دلي التراكهوع دلي الس 
العرض العان ال ي نخم،   يو لغظ الختاب 

ع دال دال ناةاُكو عال يمنن ل مو  الهللع دل  اال
الهللةاسات المعنيظ ن  ا  َنلتُُّه  عانيو نال  ن  سل

 . المجال الرحو
أقف قهللة طاقتي     ل  ا كانت أ نهتي أ، 

عيش نهن صلحات دأ، أ  علأسراة شيء  ن 
أحو األ مة نل  المس م أ،  ن  ؛ لإ،كتابو

؛ لما فيو كتاب هللا  ج د ل ياهل الن ر لي
 ن ةاحظ ل نلسع دطم نهنظ ل ل وع دشلاء 

 .هللةع دغ اء ل ردحل و
لي الجانو  ل بح د  ت د  ي شارل ل  ا 

ال غمي العمهه لع ني أظلر بم مح لم يتنبو لو 
لم  أة،اب الونعظع لم هللت أ، ال ر : يمن

نبح   ستلل  –حسو   مي  –يلرال أحهلل 
 اصظ  نهلل ا نتنا  و العما ل التي نسبلو دالتي 
ن حلوع لالتنا ا  نهلل النحاال  ش مة لي باب 

                                                           
 42:لو ت  سمةال (1)
 3 -1سمةال الرحمن : (2)
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أد  نتنا ا فيو العما ل لا س أد  لعمال  ستلل
 للط.  جردةا

 ن لعل   ا س،لي ال لظ  أ، يتلهللن ه:حد  و 
ل كير  تور  أد شب و   كمةا، لي ال لظ 

    و  ما ل انللا لي العمل أد ا ت لا في كيس ظ
 ا م،ا لخل  ن ما:  ن حه  كمنو   عممل داحهلل
 يللهتننحم:  عأد  جردةاً   نوم،ًاعأد   رلم ًاع
د نو قملو: ع دللهت دأكر ت  لهللاً  ع لهلل يدأكر ن

 (3) .أة م دأ ش  دأا م هللا  تيلناً 
دغالبا  ا كنت أطهل الن ر لي ال ر ع 
دأحمالو  ن حه : التسا ح  عو لي قما هلل النحم 
الم ت لظع  اصظ لي كتاب هللا نعال ؛ نذ كا، 
ةاباا قملا نهن المعاني يت ة ح نهن العما ل 
كالنح ظ المتنل ظ نهن الجيمةع لتاةال نجهللل  تع لا 
بما قب و  ن العما لع دناةال نجهللل  تع لا بما 

ع دناةال نجهللل  تع لا بالسانه دالسحه  عاع بعهللل
 قهللة -لعج ت     سْبر أغماةلع دلته أسراةل 

  ستعهنا باهلل  ج د ل. -استاا تي 
د  ا س، أد  س ظ أد أة،عظ أ ويتنا   لال ر 
ميات  ما،  ن  ت الهللةاسظ    دكان مسظع 

 كتاب هللا العجلج.
ولم تأت هذه الدراسة إال بعد بحث وتقص إذ 

    حهلل   مي  – أجد في الدراسات السابقة لم
 ن ننادل ننا ا ال ر  لي كتاب هللا نعال   -

 لي بح   ستللع لتيلنت أنو حلهه بالهللةاسظ.
ذكر اآليظ التي نشتمل : وكان منهجي فيها

قهلل نعادةت   يو  و    ظر  أشاة المعر،م، ب ن
العما لع سماء كانت سابلظ أد الحلظع ل ذكر 

                                                           
 203شرح كتاب الحهللدا لي النحم  (3)

المعن  العان لآليظع  م أذكر ال ر  ال ي 
يو المقف خبهر لي نم ال لأ ر ننا  تو العما ل د 

لي سياق النص  لت  هر داالنتهللاءع  م أ تم ن
 .بشنل  ان ياللرمن

: م: ياألصُل اللغويُّ لمفهوِم الظرفِ معلوم أن 
دِّ اؤلع دالجمب ُظرد ع د نو  َظْرُ  الشيء:

د اء كل  :ال َّْر ع د ُظرد  اأَل  نظ داأَل ننظ
دُسمهْت ع شيء حت  ن،  اإلْنرله ظر  لما فيو

أل،  األلعاَل َنَحوُل ؛ ظردلاً  األ  نُظ داأل ِّنَنظُ 
َيظِّ لو دالولات لي الخسن  عله اع لواةْت كاألْدعِّ

ع ظردلاً  :التي نخم،  مانب لغهريا نسم 
 :ظردلًاع دالخسائي يسمه ا :هل يسمه اال  د 

ع داللر اء يسمه ا لات :الَمحال  دالمعن   عالو 
 داحهلل.

يُض الاَّْر  َنلِّيُّ ال َّْر ع  عدقالما: نن  َلَغ ِّ
قال َأنم حنيلظ: َأكِّنَّظ ع د اءل :يعني بال ر 

كل  َظْر  فيو حبظ لجعل ال رَ   :النبات
 (4) ل حبظ.

 ا : يم عند النحاة تعريف ظرف الزمانو 
 فيما ذكر يأع ذكر ل  ظ أل ل أ ر دقب فيو

أن   ب ماعكا، أسماء  ا ا ل ، ن اسم   ا
أد  ال ميسعكومت يمن ع أن  عهللداا   تواع
 (5) .أد أسبم ا حهناع

: نحهلليهللل ل ح ظ الج نيظ ومزية ظرف الزمان
 بنل اقظ د،م ت ف المسائل.

                                                           
 ين ر: لسا، العرب: ظر  . (4)
 218شرح كتاب الحهللدا لي النحم  (5)
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لي د ما ال ش  فيو لإ، التعبهر  ن الج ن 
اللرم، الخرلم بشت  األسالهو دللا لسياق 

 الممقف.
منت مظ المقائب  ن الالحهللث  جمم ظ  كما أ،

الج ا، حقيلدظ  ا لظ نذ  عمتنا رال لي الج ا،الأد 
نختسو صلت ا المحسمسدظ  ن  سل  ردة ن   

 ومصيظ نال  ن  ينتسو أحهلليما المقائبع دال
 . سل نهللا  و  ب اآل ر

دللهلل ن رت لي ظر  الج ا، لم هللنو     
 صمة  هللال: 

ينم،  عممال لعا ل سانهع ديم أكير  ن أ، 
 يحو .

دقهلل ينم،  تلهلل ا      ا  وع كال ر : 
ياْوما  ْوما ع دال ر : وا  ويوملي قملو نعال :  فااْليا

بااِتُكْم  لاى النَّاِر أاْذهاْبُتْم طايِ  ُروا عا فا ُض الَِّذينا كا ُيْعرا
يااتِ  ْونا ِفي حا ا فااْلياْوما ُتْجزا ْنياا وااْستاْمتاْعُتم ِبها ُكُم الدُّ

ا ُكنُتْم تاْستاْكِبُرونا ِفي اأْلاْرِض  ذاابا اْلُهوِن ِبما عا
ا ُكنُتْم تاْفُسُقون  ِبما قِ  وا  (6) ِبغاْيِر اْلحا

دقهلل ينم،  تمساا نهن  ا  هنع دصالحا 
لخ ه ماع لهتنا  انوع أد أكير  ن  ا  هنع ديم 

 البح ع د،اهلل التملهه.  هللاة
*** 

د ن صمة ال ر  المتنا ا   يو لي اللرم، 
اُمُكْم واالا الخرلم قملو نعال :  عاُكْم أاْرحا لاْن تاْنفا

ُ ِبماا  َّللاَّ ُكْم وا ْينا ْفِصُل با ِة يا ْوما اْلِقيااما ُدُكْم يا أاْوالا
ُلونا باِصيرٌ  ْوما ة،ط ال ر :  (7) تاْعما نهن  يا
 المعنههن؛ 

                                                           
 20األحلا  :سمةال  (6)
 3: سمةال الممتحنظ (7)

اُمُكْم واالا المعن  ال ي سبلو:  عاُكْم أاْرحا لاْن تاْنفا
ُدُكمْ    أاْوالا

ُكمْ دالمعن  ال ي نبعو:  ْينا عالج لي ياْفِصُل با
؛ عميلظددشائج ا ال ع شا ر اللرابظالنص الخرلم 

نل  المماال؛  لاان الي الل مب ل غرستدالتي 
ع نذ الهللنيا  جة ظ لآل رالع  ا نخاليف التمهجأنَستْ د 

 ةا العلههللال الوحيحظ د هلليا لي اآل رال لمن 
 اد، انلااا لمشائج ا.

ننو نح ير ل دي األةحان؛ لم ما كانت قمال 
العسقظ لي الهللنياع د  ما كانت اة ظ صسبظ 
 لههللال األةحان داألدالا لإن ا ال ننلب نال 
 صاحب ا؛ ألنو يمن القيا ظ يتم اللول نهن م.

عاُكمْ  عممل لد ياْوما قال أنم حيا،: "د ع أد لد تاْنفا
ْفِصلُ      (8)" يا

ْوما دإ،  نمسط ال ر :  نهن المعنههن يجع و  يا
ه بالسانه:  عاُكْم  تنا  ا ل ماع لإ، ُألحِّ لاْن تاْنفا

ُدُكمْ  اُمُكْم واالا أاْوالا دُ   ِّه نداللعل ال ي قب و:  أاْرحا
عاُكمْ   ع ص ح لوع دأنم المعن .   تاْنفا

ه باللعل ال ي بع ْفِصلُ هللل: دإ، ُألحِّ ص ح لوع  يا
 دأنم المعن . 

ظر  يتنا  و  ياْوما قال الااير نن  اشمة: "
عاُكمْ  :كٌل  ن لعل ُكمْ : ع دلعللاْن تاْنفا ْفِصُل باْينا  ؛يا

نذ ال ي جن نلهللن العا  هن     المعممل المتنا ا 
أل، ال رد  نتلهللن      ؛فيو نذا كا، ظرلاً 

 .  ما   ا
 :المراا بوالتلرلهع دليس  :داللول ينا

دالمعن  يمن القيا ظ يلرق نهنخم د،هن ع الل اءَ 

                                                           
 254-8/253البحر المحيط  (8)
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دلرله  عذدي أةحا نم دأدالاكم لرله لي الجنظ
  (9)".لي السعهر

ْوما اْلِقيااماةِ د    ي ا  ا  المقف    :   يا
لتمان المعن ؛ د ا  االنتهللاء ن ا؛ ألن ا نهللايظ 

  عن   هلليهلل.
ْوما  قملو:قال السمهن الح بي: " ةِ يا يجم   اْلِقيااما

  :فيو د  ا،
أحهلليما: َأْ، يتع ََّه بما قبَ و أي: لن ينلَعخم 

ُكمْ : دُلْبتهللأ عَلُهمَقُف   يو عيمَن القيا ظ ْفِصُل باْينا   يا
ُل نهنخم د  الياني: َأْ، يتع َُّه بما بعهللل أي: َيْلوِّ

ُدُكمْ : يمَن القيا ظع لهمقف     ْوما : دُلبتهللأ أاْوالا يا
ةِ    (10) "اْلِقيااما
ة ح الشمكاني أ، ينم، ال ر   تع لا بما د 

َ م يمن القيا ظ  لاةنظ  بعهلللع ك نو الحظ  ِّ
 (11)"األدل  أ، يتع ه بما بعهلللبالهللنياع قال: "

عاُكمْ د عن  ي ا أ،  م ظ:  ، يمنن أ لاْن تاْنفا
ْفِصُل ع لي حهن أ،  م ظ: نستغني  ن ال ر  يا

ُكمْ  ْينا  لي حا ظ  اسظ نليو ألنو قه هلل المعن . با
الااير نن  اشمة نلهللير الشيخ أ ا  ل ل  د 

ظر  م ر  ح د  بويغظ الم كمة ل لعل 
اليانيع لينم، التلهللير: يلول نهنخم يمن القيا ظع 

 قال: 
: يم ظر  :ت ي ا التنا ا للل، أنهْ إد "

عاُكمْ  ُكمْ ع دا عل لد تاْنفا ْينا ْفِصُل با ال  ظرلًا  ح دلًا  يا
  (12)."  يو الم كمة

                                                           
 28/141ين ر :التحرلر دالتنملر (9)
دالهللة الموم،  564-563ين ر : المنتل  :   (10)

 19/13ع د ال باب:  10/302
ع د ناة ال هللى 5/251ين ر: لتح اللهللير:  (11)

:2/333 

دلي ي ا التلهللير نخ ف؛ أل،  اال يحتاج نل  
 نلهللير أدل   ما يحتاج نليو.

ةِ دانح نذًا  ا لي ي ا ال ر :  ْوما اْلِقيااما  يا
للهلل  ، ن نم يو ل معن ع دا تس  حسو  تع لو

 عل قاةئ النص الخرلم يستح ر ي ل المعاني 
  الم ت لظع دي ا  لوهلل النص الخرلم. 

 
*** 

لاى د نو قملو نعال :  ْن أاْظلاُم ِممَِّن اْفتاراى عا ما وا
ْيٌء  لاْم ُيوحا ِإلاْيِه شا ِذًبا أاْو قاالا ُأوِحيا ِإلايَّ وا ِ كا َّللاَّ
لاْو تاراى ِإِذ  ُ وا لا َّللاَّ ا أاْنزا ُأْنِزُل ِمْثلا ما ْن قاالا سا ما وا

ِئكاةُ  َلا ْوِت وااْلما رااِت اْلما ما بااِسُطو  الظَّاِلُمونا ِفي غا
ذاابا  ْونا عا ْوما ُتْجزا ُكُم اْليا أاْيِديِهْم أاْخِرُجوا أاْنُفسا
قِ   ْيرا اْلحا ِ غا لاى َّللاَّ ا ُكْنُتْم تاُقوُلونا عا اْلُهوِن ِبما

يااِتِه تاْستاْكِبُرونا  ْن آا ُكْنُتْم عا  (13) وا
ننو  ش هلل   لم ل  ل اللئظ التي ظ مت نلس اع 

المسئخظ   لم د    لم َدُيم لي غمرات الممتع
ديم   لم يبسام، نله م أيهللي م بالع ابع 

ع دلم ال ديم يع نم،! يا بم، أةداح م ل  ردج
 يلمل العس ظ  اة هللا: 

ْونا " ْوما ُتْجزا  عيجم  أ، يرلهللدا دقت اإل انظ ٱْليا
د ا يع نم، بو  ن شهللال النجاع دأ، يرلهللدا المقت 
 الممتهلل  المتاادل ال ي ي حل م فيو الع اب لي

 (14)."البر خ دالقيا ظ
ْوما د  يو للهلل ننا ا ال ر :    ا س،:  ٱْليا

ْونا ، والحقه: أاْخِرُجواسانه ال ر :   ،ُتْجزا
                                                                                   

 28/141التحرلر دالتنملر:  (12)
 93سمةال األنعان:  (13)
البحر المحيط: لن ر: د  47-2/46الخشا : (14)

4/181 
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بمعن : ، أاْخِرُجوانو َ ْنُومٌب ند أ داألظ ر
 عأ ر ميا  ن أنهللانخمع ل  ا اللمل لي الهللنيا
دلجم  أ، ينم، لي يمن القيا ظِّع دالمعن  

 َ   ُوما أنلسنم  ن الع ابِّ 
ْوما  لالمقف     قملو:"  ع داالنتهللاء بلملو:ٱْليا

ذاابا اْلُهونِ  ْونا عا  ُتْجزا
ْونا دالياني: أنو  نومب ند دالمقف حهنئ   ُتْجزا

ُكمُ :     ْوما  ع داالنتهللاء بلملو:أاْنُفسا ع دالمراا ند ٱْليا
ْوما  يحتمل أ، ينم، دقَت االحت اةع دأ، ع ٱْليا

 (15) ".ينم، يمن القيا ظ
ْوما للهلل للت ال ر :  ن ر الجميب د، اصظ  ٱْليا

ال المهن نل  ن   ال ح ظ العوهبظ التي ن رج 
له ا الردحع لخ نو بميابظ الما ظ ال ي يراا 

 ال الم  ن ظ مو.
*** 

ْد د ن ننا ا ال ر  قملو نعال :  ِ لاقا قااُلوا تااَّللَّ
اِطِئينا قاالا الا تاْثِريبا  لاْيناا واِإْن ُكنَّا لاخا ُ عا كا َّللاَّ ثارا آا

ُم الرَّاِحِمينا  ُ لاُكْم واُهوا أاْرحا ْغِفُر َّللاَّ ْوما يا لاْيُكُم اْليا  عا
(16) 

ْوما لال ر :  لي النص الخرلم يسار  اْليا
العسقظ الجهلليهللال دالمشائج الر،انيظ التي يجو 

ع أل، التسا ح لي     المجتمب التح ي ن ا
النص الخرلم  مب شتات أسرال نلخنت  ن 
 شرات السنهنع دأ اايم لحمظ داحهللالع لعل 

 المجتمب المس م يسهر     ي ا الهللةب.  

                                                           
-4/212دلن ر: ةدح المعاني : 8/291:ال باب (15)

ع د ناة ال هللى 7/379ع دالتحرلر دالتنملر:213
1/264 

 92/ 91يمسف :سمةال  (16)

ْوما  لال ر : ال ي نتنا  و العما ل أ ا   اْليا
 الج  شري فيو  س ظ أد و:

ْوما  أ، ينم، ال ر :   .تاْثِريبا   تع لا ند اْليا
لاْيُكمْ  :أد بالملهللة لي   ن  عن  االستلراة.  عا

ْغِفرُ د أد ن  (17) .يا
لاألدلع دالياني نلهللن له ما العا ل     
ال ر ع داليال  ن  ر فيو العا ل  ن ال ر ع 

 لتنا  تو ي ل اليس ظ.
د نهلل سهبملو د م مة النحاال: ال ر  بعهلل 
المنلي ال يتع ه بالمنليع نل يع لمنو بمح د ع 

  (18) .دلستش هللد، ن  ل اآليظ
دقهلل ا ترض أنم حيا،     الج  شري لي 

ْوما نجملجل أ، ينم،  ب ، ذل   تاْثِريبا  تع لا ند اْليا
ال يجم ؛ أل، التيرلو  وهللةع دقهلل لول نهنو 

لاْيُكمُ د،هن  عمملو ند  (19) عا
لاْيُكمُ اء: دقف بعض اللر قال انن  ايظ:   عا

ُ لاُكمْ  :دانتهللأ ْغِفُر َّللاَّ ْوما يا ْوما ددقف أكيريم: ع اْليا  اْليا
ُ لاُكمْ  :دانتهللأ ْغِفُر َّللاَّ ديم  -      ظ الهلل اء ع يا

ع ديم الوحيح (20)ن دلل انن نسحاق دالابري 
ْوما د  - ظر ع لع   ي ا لالعا ل فيو  ا  اْليا

                                                           
 2/503: الخشا  (17)
 2/189ع دشرح كافيظ انن الحا و 1/350الختاب  (18)
 5/343: البحر المحيط (19)

د ن شردط ن مال الموهللة التي ذكريا النحاال أ، ال 
يتبب نتابب قبل أ  ل  تع لانو؛ لس يجم   نهلليم: 
" جبت  ن نر،  الشهلليهلل  لهللًا " لما  اء  ن ذل  
حنمما   يو بالش دذع أد ي دلمنو      هللن اللول. 

دالبحر المحيط:  3/255ين ر  عاني اللرم، ل لراء: 
 8/2258داةنشا  ال رب:  8/455
ع دلن ر  ناة ال هللى 16/247 ا ب البيا،  (17)

1/369 
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لاْيُكمُ  يتع ه بو نلهلليرل: ال نيرلو  انت أد  عا
  ستلر   ينم الهمن. 

أل، اآل ر فيو  ؛دي ا المقف أة ح لي المعن 
حنم      غلرال هللاع ال  م نال أ، ينم، ذل  

 (21) نمحي.
ْوما دا  م أنَّا نذا  ع نا: "  ال تاْثريبا   تع  ِّلًا ند: اليا

ديم الهمن ال ي   نتو  عأي: ال أ ر ُِّ،خُم الهمن
 مَّ ننَّو أ ال .... التَّيرلوع لما ظنُّخم بسائر األيَّان

نيا أ،  نعال  ن هللاِّ ط و  د  ع ن م  س ظ الهللُّ
ْغِفُر يجلل  ن م  لاب اآل رالِّع لهلل ا ل م بلملو:  يا

ُ لاُكمْ   .ٱَّللَّ
ْوما دإ، ق نا:  ُ لاُكمْ  تع ه بلملو:  اليا ْغِفُر ٱَّللَّ  يا

ريم ب ،َّ هللا  ك نو لما نل  ال َّنو  ن م  ا لًا بشَّ
يغلر ذنب م لي ذل  الهمنع دذل  أنَّ م لما نعال  

نماع لاهلل نعال  َقبَِّل نم،ت مع  ج ماع دا ترلما دنا
ُ دغلر ذنم، م؛ ل  ل  قال:  ْغِفُر ٱَّللَّ ْوما يا ٱْليا

 (22).لاُكمْ 
*** 

ْن ذاا د ن ننا ا ال ر  أي ا قملو نعال :  ما
لاُه  ُه لاُه وا اِعفا ُيضا ًنا فا سا ا قاْرًضا حا الَِّذي ُيْقِرُض َّللاَّ

ِريٌم ياْوما تاراى اْلُمْؤِمِنينا  ْسعاى أاْجٌر كا وااْلُمْؤِمنااِت يا
نَّاٌت  ْوما جا اِنِهْم ُبْشرااُكُم اْليا ِبأاْيما ْينا أاْيِديِهْم وا ُنوُرُهْم با
ا ذاِلكا ُهوا  اِلِدينا ِفيها اُر خا ا اأْلاْنها تاْجِري ِمْن تاْحِتها

ْوُز اْلعاِظيمُ    (23) اْلفا
لي اآليظ الخرلمظ  ااب     ر مسر لناع دنحن 

كيف بالعبهلل الللهر يلرض ة،و العبههلل الللراء؛ نذ 

                                                           

 3/278ين ر: المحرة الم هج:  (18)
 11/206ال باب:  ين ر: (22)
 11/12سمةال الحهلليهلل:  (23)

دددد سبحانو دنعال  ددددع أليس ي ا  هلل اال نل  أ، 
ناهر نل  الب ل دالعااءع دلنم، اْيهللنًا لنا لي 
حياننا لنرال نمةا يشب  ن د ميناع د ن نهن 
أيهلليناع لتخم، البشرىع دلنم، اللم  الع يم: 

اِلِدينا  اُر خا ا اأْلاْنها نَّاٌت تاْجِري ِمْن تاْحِتها ا  جا ِفيها
ْوُز اْلعاِظيمُ   .ذاِلكا ُهوا اْلفا
 :أد ودفيو  عياْوما  :دال ر  المتنا ا   يو

له  :: أنو  عممٌل لسستلراة العا لِّ ليأحدها"
 ع أي: استلرَّ ل م أ ٌر لي ذل  الهمن. أجرٌ 

: أنو   مٌرع أي: اذكْر فينم،  لعماًل الثاني
 بو. 

ٌ  ل م ظر  ع: أنو ُيْ َ رد، يمَن نرى الثالث
     أص ِّو. 

ع أي: َيْسع  ياْسعى: : أ،َّ العا َل فيوالرابع
 نمُة الم  نهن دالم  ناتِّ يمَن نرايمع ي ا أصُ و. 

 
هُ : : أ،َّ العا َل فيوالخامس اِعفا ُيضا  (24) .فا

ْسعاى   قملو:د  حاٌلع أل،َّ الرؤلَظ َبَورِّلَّظع دي ا  يا
ْوما : نذا لم َيْجَعْ و  ا ًِّس لي  أاْيِديِهمْ باْينا دع يا

ْعيع دلجمُ  َأْ، ينمَ، حااًل  ِّنْ  : ظرٌ  ل سَّ
 (25)".ُنوُرُهمْ 
لال ر  لي اآليظ الخرلمظ نتنا  و  

  مسظ  ما ل؛ أة،عظ قب و:
 ستلرع ال ي نع ه بو الجاة دالمجردة:  .1

لاُه أاْجرٌ   .وا
                                                           

الهللة ع د 5/123ين ر:  عاني اللرم، دإ رابو  (24)
 10/241الموم، :

المحرة الم هج: ع 10/241: الهللة الموم، ين ر:  (25)
ع دال باب: 9/461،يانو: ع دإ راب اللرم، د 5/261
18/468 
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 لعل  ح د ع نلهلليرل: اذكر. .2
 أاْجرٌ لعل  ح د ع يلسرل الموهللة:  .3

 نلهلليرل: ي  رد،.
هُ اللعل:  .4 اِعفا ُيضا  فا

 ياْسعاىدداحهلل بعهلللع ديم: اللعل: 
 ن  سل ي ل األد و الم ت لظ يت ح أ، 

 ل ر  يمنن أ، يتنا  و  مسظ  ما ل.ا
دلتغهر  عن  اآليظ الخرلمظ نتغهر العا ل ال ي 
نع ه بو ال ر ع لع    عن : " ستلر" ال ي 

لاُه أاْجرٌ  نع ه بو يول ي ا األ ر الخرلم نله م  وا
نهن أيهللي م د، يمان م  يسع  نمةيمفيمن القيا ظع 
 .نل  الجنظ

د     عن : "اذكر" ينم، الارله نل  الجنظ 
 . باشرال

كاٍ ع ن، ُ عل العا ل  كاِريمٌ دالمقف    : 
ْوما لي:    مرًاع دليس نمقف ن،  عل  توس  يا
 (26).بما قب و

ْوما د جلظ ال ر :  أنو  عل اللرض الحسن  يا
 ا س أ ان العهم، لي  ش هلل الحسرال دالنهللا ظ لي 
 لانل  ش هلل اللم  دالخرا ظع  ما يجعل المت لي 
ل نص يعيش ال ح ظ لهنهلللب نل ياهر نل  الب ل 

ْوما دالعااء طهرانا ليجهللل لي انت اةل:   .يا
*** 

قاالا د ن ننا ا ال ر  أي ا قملو نعال :  وا
ْوُن ياا  ِلْمُت لاُكْم ِمْن ِإلاٍه ِفْرعا ا عا ُ ما َلا ا اْلما أايُّها

ْل  لاى الطِ يِن فااْجعا اُن عا ْيِري فاأاْوِقْد ِلي ياا هااما غا
ى واِإنِ ي  ْرًحا لاعالِ ي أاطَِّلُع ِإلاى ِإلاِه ُموسا ِلي صا
ُجُنوُدُه ِفي  اُظنُُّه ِمنا اْلكااِذِبينا وااْستاْكبارا ُهوا وا ألا

                                                           
 2/321ين ر:  ناة ال هللى : (26)

ُعونا  اأْلاْرِض ِبغاْيرِ  ظانُّوا أانَُّهْم ِإلاْيناا الا ُيْرجا قِ  وا اْلحا
ْيفا  مِ  فااْنُظْر كا ْذنااُهْم ِفي اْليا ُه فانابا ُجُنودا ْذنااُه وا فاأاخا
ْدُعونا  ًة يا عاْلنااُهْم أاِئمَّ جا ُة الظَّاِلِمينا وا اِقبا كاانا عا

ُرونا واأاْتباعْ  ِة الا ُيْنصا ياْوما اْلِقيااما نااُهْم ِإلاى النَّاِر وا
ِة ُهْم ِمنا  ياْوما اْلِقيااما ًة وا ْنياا لاْعنا ِفي هاِذِه الدُّ

ْقُبوِحينا   (27) اْلما
نن ا نرلبظ االستعسء لي األةضع  

داالستخباةع داللتنظ بالم  رع دالتخبر     هللا 
نعال ع د    عباالع ديم  ش هلل  ن المشايهلل 
الحيظ ك ننا نشايهلليا أ ا نا اآل،ع ةسمت ا 

ْقُبوِحينا ا ك مظ: دأد جن   .اْلما
ِة ُهمْ  قملو: ْوما اْلِقيااما يا  فيو أد و: ...وا

 ،ْوما  :ال ر تع ه ي أ يا ْقُبوِحينا  ند وا  .اْلما
  ،ْقُبوِحينا : تع ه بمح د  يلسرليأ ع اْلما

  .ك نو قهل: دقب ُِّحما يمن القيا ظ
 ِفي هاِذِه : أد يعاف      منب

ْنياا أد ع القيا ظع أي: دأنبعنايم لعنظ يمن الدُّ
    ح     ا ع أي:  لاْعناة : عاملظ    

 (28)."دلعنًظ يمن القيا ظ
لال ر  نتنا  و  س ظ  ما ل؛ ا نا،  
 يسبلانو:
ْقُبوِحينا لعل  ح د  يلسرل قملو:  .1  اْلما

 دنلهلليرل: قبحما.
ْعنااُهمْ اللعل الم كمة قب و:  .2  واأاْتبا

ْقُبوِحينا دداحهلل ي حلوع ديم:   .اْلما
د    نلهللير ح     ا ع دإقا ظ الم ا  
نليو  لا وع فينم، التلهللير: لي ي ل الهللنيا لعنظ 

                                                           
 38/42: اللوصسمةال  (27)
 15/262: ين ر: ال باب (28)
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دلعنظ يمن القيا ظع فينم، العا ل له ما: ال ر  
ْعنااُهمْ دالجاة دالمجردة اللعل:  ع "د    ي ا واأاْتبا

ينم،  لعمال بو     السعظ ديم األقرب؛ ألنو 
 (29) ما ال يحتاج نل  نلهللير".

ن م اآليظ الخرلمظ قهلل انسب  ددانح أ،
لمعنههن   ت لهن لي م، داحهللع أل، الجمب نهن 
المعنههن ال يتناقضع لمن ال  تو ال عنظ لي 
الهللنيا لم نبرحو لي اآل رالع د ن كا،  لبمحا لي 
اآل رال كا، ك ل  لي الهللنياع نذًا: يم   عمنم، 

 د لبمحم، لي الهللنيا داآل رال. 
عن  ك نو ال ر  ينا لو أ ر كبهر لي الم

الجبل الشا خ ال ي يوهلل  المستع هن دالمتخبرلن 
لي األةضع لإذا أةاادا االستعسء لي األةض 
دالتخبر له ا؛ لال ر  نتنا ا العما ل لو د اء 

 لعلم،ت م لي الهللنيا داآل رال  ًعا.
 

*** 
د ن ننا ا ال ر  لي اللرم، الخرلم قملو 

ًة نعال :  اِثيا ٍة جا تاراى ُكلَّ ُأمَّ ى ِإلاى وا ٍة ُتْدعا ُكلُّ ُأمَّ
ُلونا  ا ُكْنُتْم تاْعما ْونا ما ْوما ُتْجزا ا اْليا   (30) ِكتااِبها

نننا اآل، أ ان  ش هلل  ن المشايهلل ال ائ ظع 
 ش هلل ك و ةهبظع دلم ال ينم،؛ دالخل  ا م، 
    ةكب م ينت رد، حسان مع ديم أ ان الماحهلل 

ا الل اةع فيلال ل م:  ْونا ما ْوما ُتْجزا ُكْنُتْم اْليا
ُلونا   .تاْعما

                                                           
 195التبيا، لي ن راب غرلو اللرم، النن األنباةي  (29)
 28سمةال الجا يظ:  (30)

ْوما  لال ر : يتنا  و  ا س،: أحهلليما  اْليا
التلهللير: ُيلال ل م:  عقمل   مريسبلو ديم: 

ْونا  ْوما ُتْجزا   .اْليا
 ديم اللعل:  عممٌل لِّما بعهلَلل اآل ر: أنود 

  .ُكْنُتمْ 
  نم  م     دله أْ ماليينم،  جاؤ د    ي ا 

 (31) .الحسنات دالسهئات
ادالمقف    :   (32)حسن. ِكتااِبها

للهلل نل نا ال ر  نل   ش هلل   هو  ن  شايهلل 
يمن القيا ظع دنوملر أيمالوع حه  كل أ ظ 
 ا يظع نعيش ال ل داالنخساة دالترقو لي ن   

 ال ح ظع دلم ال!
دالختاب  ا ل أ ان الجميبع ديم يترقبم، 
اليماب دالعلابع لتنا ا العا  هن ل  ر  يجعل 
األ ر لي صمةال  ش هللين: ح مة الختابع  م 

 الججاءع لخانت  جلتو ينا. 
*** 

ُ د ن ننا ا ال ر  قملو نعال :  ُكُم َّللاَّ را ْد ناصا لاقا
ْوما ُحناْيٍن ِإْذ  يا ِثيراٍة وا وااِطنا كا ُتُكْم ِفي ما ْثرا ْتُكْم كا با أاْعجا

لاْيُكُم اأْلاْرُض ِبماا  اقاْت عا ضا ْيًئا وا ْنُكْم شا لاْم ُتْغِن عا فا
لَّْيُتْم ُمْدِبِرينا  ْت ُثمَّ وا ُحبا  (33) را

لي اآليظ استعراض لولحظ  ن صلحات ق و 
المما لنع لمن المع من أ، اللمال دالخيرال نغ و 

ناس لي الل ظع لخن اللرم، الخرلم ق و  عتلهلل ال
ي ا الش ،؛ نذ كيف ب للهن للط ي ج م، اآلال  

                                                           
ع دال باب: 9/655ين ر: الهللة الموم،:  (31)

ع دإ راب 25/368ع دالتحرلر دالتنملر:17/370
 9/109اللرم، د،يانو:

  266:/2ين ر:  ناة ال هللى (32)
 25سمةال التم،ظ:  (33)



 م2018والثالثون ع باسلالعدد ا      جملة كلية اللغة العربية باملنصورة  

953 

 

الم للظ!!! لتتع م األ ظ أ، النور ي ني  ن 
التجرا و نعال ع دنم هه العسقظ  عو سبحانو 

 دنعال .
ْوما لال ر :  يا  :فيو أد و وا

 :وااِطنا أنَُّو  اٌف      حل ِّ قملو  ِفي ما
ع أد  اف ظر  الج ا،     ظر  المنا،

واِطنا : للظ      م عا  دلِّي َيْمنِّع  نتلهللير: ما
 .جرلح   حر  ال

: لإ، ق ت: كيف  اف  قال الج  شريُّ
ْوما ُحنينٍ و  الج ا،     المنا،ع ديم      يا

واِطنا  ق ت:  عنال: د مطن يمن حنهنع أد لي  ؟ما
 (34)أيان  ماطن كيهرال دلمن حنهن.

واِطنا أ، يراا ند األدقاتع لحهنئ  ننما ُ اف  ما
  ا،.  اٌ،       

لال ر  ينا يتنا  و  ا س،ع قال الج  شري: 
ْينٍ الما و أ، ينم،   نوم،ا بلعل  ياْوما ُحنا

  مر ال ن  ا ال ايرع د م و ذل  أ، قملو: 
ْتُكمْ  با نهللل  ن يمن حنهنع ل م  ع ت  ِإْذ أاْعجا

أل،  كيرن م لم  ؛ناصبو ي ا ال اير لم يوح  
هرًا نعجب م لي  ميب ن   المماطن دلم ينمنما كي

لي  ميع اع فبلي أ، ينم، ناصبو لعًس  اصًا 
 (35). اذكر: بإنماة إذبوع نال  نذا نوبت 

دلستش هلل النحاال ن  ل اآليظ      نب "حنهن" 
 (36)  ن الور .

ياْوما دانح نذًا أ، ال ر :  نتنا ا العما ل لو  وا
قهلل أبا،  ن أيان هللا نعال  التي نور له ا 

                                                           
 2/259: الخشا  (34)
 الموهللة السانه (35)
 2/494ع داإلنوا  3/243الختاب  (36)

عباالع دإنو له كريم ن  ا الهمن العوهو ال ي 
ناقت   ه م فيو األةض بما ةحبت  ب 
كيرن مع لينشف لأل ظ أ، النور ليس بالخيرال 
دال بالعهللالع دال بالعتااع ننما  ن  نهلل هللا العجلج 

 الحنيم. 
*** 
اوااِت  :لو نعال د ن ننا ا ال ر  قم  ما بِ  السَّ را

ْمِلُكونا ِمْنُه  ْحماِن الا يا ا الرَّ ْيناُهما ا با ما وااأْلاْرِض وا
ا الا  فًّ ِئكاُة صا َلا وُح وااْلما ْوما ياُقوُم الرُّ ِخطااًبا يا
وااًبا  قاالا صا ُن وا ْحما تاكالَُّمونا ِإالَّ ماْن أاِذنا لاُه الرَّ يا

نْ  قُّ فاما ْوُم اْلحا آاًبا  ذاِلكا اْليا بِ ِه ما ذا ِإلاى را اءا اتَّخا شا
ا  ْرُء ما ْنُظُر اْلما ذااًبا قاِريًبا ياْوما يا ْرنااُكْم عا ِإنَّا أاْنذا

ياُقوُل اْلكااِفُر ياا لاْيتاِني ُكْنُت ُترااًبا اُه وا دا ْت يا ما  قادَّ
(37) 

ننو الهمن الم هوع يمن الرهبظ دالجسل دالمقاة؛ 
دالمسئخظ نلف صلا ال نذ كيف ال ينم، ك ل  

يم خم،  جرا الناه؟ لخيف باإلنس دالجن؟ 
 دكل  ن م ين ر دلت  ل دللحص  ا قهلل ت يهللال.
ن، النلمس لت تج يجاع دن ارب انارابا 

   الظ الحقيلظ التي ظ رت يمن الحه. 
ُقومُ لال ر :  ْوما يا  يتنا  و  ا س،:  يا

ْمِلُكونا داللعل:ن ا تع لأحهلليما: أ، ينم،   الا يا
 السانه.

تاكالَُّمونا دن ا تع لداآل ر: أ، ينم،   السحه. الا يا
 ياْوما كا  ن،   لت  ِخطااًبا دالمقف    :

تاكالَُّمونا بلملو:   الا يا

                                                           
 40 - 37سمةال النب :  (37)



 د. عبُد اهلِل بن ُفَهْيد الُبْقِمي                    تنازع العوامل للظرف املتوسط بينها يف القرآن الكريم وأثره يف الوقف واالبتداء
 

954 

ادلجم  المقف    :  فًّ ياْوما  لمن دصل: صا
ُقومُ   (38)بما قب و.  يا

ُقومُ  لال ر : ْوما يا قهلل أبا،  ن حقيلظ يغلل  يا
 ن ا الخيهرد، ب اصظ  ن استع ما لي األةضع 
دظنما أن م يح م، بما كانما   يو لي الهللنياع 
كيف ن م ديم نهن يهلليي هللا  ج د لع ديايم 
 سئخظ الرحمن الملر،م، ال يستايعم، حت  

  جرا الخسنع لما بالنا بمن ادن م.
 

 خاتمة

سرلعظ د منب لايف  ن  ي ل نلماحظ
الممانب التي ينبغي استلواؤياع دنتبع ا لي 
كتاب هللا  ج د ل لسبر أغماة ال ر  دأ رل لي 
نم يو المعن  نبعا لت  رل بالعما ل التي نسبلوع 

 أد ن حلو.
  :قهلل   ص البح  نل  أ،د 
  ال ر  قهلل يتنا  و  ا س،ع أد  س ظع

د هللت أنو د  أد أة،عظع أد  مسظع سابلظ دالحلظع
 (39) ال يتعهللى ال مسظ.

  ،أ ر كبهر  ل  ر  المتنا ا   يودكا
هللاء؛ حه  يمقف   يو فينم، لي المقف داالنت

  تمماً لمعن  السانهع دلبتهللأ بو فينم،  تمما ا
 المعن  السحه.

  اةنباط ال ر  بالعا ل اةنباط  عنميع
؛ ألنو يرا لخ نو  جء  نو ال ي  ر  عنال نال بو

 .لهتمم المعن نخم ظ ل عا ل 

                                                           
د ناة ال هللى  784ين ر: اللاب داالئتنا :  (38)

:2/390 
  12ان ر: صلحظ  (39)

   نتلادت اة ظ ن  هر ال ر  لي المعن
بحسو العا ل ال ي يتع ه بو نذا ننا  تو 
العما لع فيلمى  ب  ا لع دنلل قمنو  ب م رع 

  ما ي كهلل أ، أص يظ الرنبظ ليست حتميظ.

  ي كهلل نلهلليم ال ر       ا  و أد ن  رل
 ن ماً   نو أنو ال يرا  واالظ؛ ننما ينم، 

   النص اللرمني الخرلم.  لوماًا يلت يو

  كما أ، لو ن  هرا لي المعن  دلي
ع لم هللت أ، اللراءالع ل م ذد أ ر لي النلمس

ي ل اآليات اليما، دةات  ميعا لي المماقف 
ع دغلرا، ال نو (40)الع يمظ كمصف يمن القيا ظ

ع دغهريا  ن (42)ع دق و المما لن(41)الع يم
 .  المعاني

 ما  ا نهللأنو دإنو لمحلج ل باحيهن لخي يستخم
نهللةاسظ نحوائيظ  نتم ظ ليسهر التنا ا لي 
ال ر   نبا نل   نو  ب التنا ا العان لي 

 النحم.

  

                                                           
 15ع 14ع 13ع 12ع 9ع 7ان ر: صلحظ  (40)
 9ان ر: صلحظ  (41)
 14ان ر: صلحظ (42)
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 فهرس المصادر والمراجع
ع  1ط  حمهللعنحلهه ا. ة و  يما،  االنهلللسيعةنشا  ال رب  ن لسا، العرب ألني حيا، ا  1

 . ال نتبظ ال انجي باللاير  ن . 1998 -يد 1418
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 ن .2000-يد 1420 ع1ط عالرسالظ  سسظ 
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ع 1ط نهردتعااة انن كيهر نهلل شه دااة الخ م الاهو  يدع1250د لتح اللهللير ل شمكاني ن 12

 يد .1414
ع ااة  الم الختو  1ع طهه ا.  بهللالرحمن المارداينحل النحاسعاللاب داالئتنا  ألني  علر  13
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نهردت  العر،ي.يد ااة الختاب 538لجاة هللا الج  شري ند التنجللعالخشا   ن حلائه دغما ض  15

 يد .1407ع 3ط
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