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 تمهٌد:
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وقد اتبعُت فً هذا البحث األسس اآلتٌة:
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 اختالف النحاة والمفسرٌن حول )إْذ(: 

 "

َفَقْد َنَصَرهُ }

ُ إِْذ أَْخَرَجُه الهِذٌَن َكَفُروا   ٔٔ{َّللاه

َرُكمْ }  ٕٔ{َواْذُكُروا إِْذ ُكْنُتْم َقلٌِالا َفَكثه
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7ٔوالذي استند على أنها اسم لألسباب التالٌة

 بناؤها:

 ظرفٌتها وتصرفها:

ٕٓ 

الظرف المبهم

الظرف المختص
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21  

 

 

 خصوصٌة )إْذ( الظرفٌة القصصٌة التً وردت فً القرآن الكرٌم:

. 

 
 وتهدف هذه الدراسة إلى:

  

  

 

 

  

 المصطلحات: 
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أنماط )إْذ( الظرفٌة القصصٌة وتعلٌقها بمقول القول فً القرآن الكرٌم

 النمط األول: 
 الواو + إْذ + فعل القول )ماٍض( + الفاعل + المفعول به )جملة مقول القول(

+ إْذ + فعل القول )ماٍض( + الفاعل + مقول القول  ٖٔالصورة األولى: الواو)عاطفة(
 )اسمٌة منسوخة بالحرف الناسخ(
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 وٌالحظ أن إْذ القصصٌة قد افتقرت إلى جملتٌن، وهما: 
قال ربُّك( فً محل جر مضاف إلٌه ، والجملة الثانٌة التً تولدت عن فعل الجملة األولى ) 

 القول )قال( جملة مقول القول )إنً جاعل(.
الصورة الثانٌة: الواو)عاطفة( + إْذ + فعل القول )ماٍض( + الفاعل + مقول القول )جملة 

 النداء(
 جملة النداء:

 أدوات النداء:
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الثة: الواو)عاطفة( + إْذ + فعل القول )ماٍض( + الفاعل + مقول القول )فعلٌة الصورة الث
 فعلها مضارع(

 وٌالحظ أن إْذ القصصٌة قد افتقرت إلى جملتٌن، وهما: 
الجملة األولى )قال إبراهٌم( فً محل جر مضاف إلٌه، والجملة الثانٌة التً تولدت عن 

 .فعل القول )قال( جملة مقول القول )

الصورة الرابعة: الواو)عاطفة( + إْذ + فعل القول )ماٍض( + الفاعل + مقول القول 
 )فعلٌة فعلها أمر(

 

 وٌالحظ بعد عرض هذا النمط:
أن )الواو( التً سبقت )إذ( هً قرٌنة لفظٌة، وبذلك قد توفر لـ )إذ( الظرفٌة القصصٌة  

ة )المعنوٌة( المتمثلة فً ظرفٌة )إذ( والتبعٌة المتمثلة فً العطف، القرائن السٌاقٌ
إن كانت فعلٌة_ والتأكٌد -واإلسناد المتمثل فً الفعل )قال( وكذلك فعل جملة مقول القول

فً حالة جملة مقول القول مؤكدة بالحرف الناسخ. وكذلك القرائن اللفظٌة المتمثلة فً 
 -كما ٌقول الدكتور تمام حسان -لفعل )قال( فهنا وجود )الواو( و)إذ(  و)الفاء( وا
 والتً بها تمه التركٌب على هذا النحو.  ٗٗتضافرت القرائن المعنوٌة واللفظٌة

 النمط الثانً:
 إْذ + فعل القول )ماٍض( + الفاعل + المفعول به )جملة مقول القول(

 (٘ٗإْذ + فعل القول )ماٍض( + الفاعل + مقول القول )اسمٌة بسٌطةالصورة األولى: 
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. 

الصورة الثانٌة: إْذ + فعل القول )ماٍض( + الفاعل + مقول القول )اسمٌة مؤكدة بالحرف 
 الناسخ(

{

اسم للزمن الماضً فً محل نصب مفعول به للفعل جاء بعد )إْذ( القصصٌة وهً 
( مرفوعاا بالضمة الظاهرة وهو 9ٗالقدر )اذكر( ، وفعل القول الماضً )قال( وفاعله )ربُّ

مضاف والكاف ضمٌر متصل مبنً فً محل جر مضاف إلٌه، وجملة مقول القول )إنً 
( واسمه ضمٌر المتكلم )الٌاء( وخ بره )خالق( خالق( مكون من الحرف الناسخ )إنه

مرفوعاا بالضمة الظاهرة؛ وبشراا مفعول به السم الفاعل )خالق(؛ وقد سدت جملة مقول 
 . ٓ٘القول مسد المفعول به

 وٌالحظ أن إْذ القصصٌة قد افتقرت إلى جملتٌن، وهما: 
الجملة األولى )قال ربُّك( فً محل جر مضاف إلٌه، والجملة الثانٌة التً تولدت عن فعل 

 جملة مقول القول )إنً خالق(. القول )قال(
 الصورة الثالثة: إْذ + فعل القول )ماٍض( + الفاعل + مقول القول )فعلٌة فعلها مضارع(

{

 

جاء بعد )إْذ( القصصٌة وهً اسم للزمن الماضً فً محل نصب مفعول به بتقدٌر 
، وقد تالها فعل القول ماٍض )قال( ٕ٘)اذكر(

 وٌالحظ أن إْذ الظرفٌة القصصٌة قد افتقرت إلى ثالث جمل، وهم: 
دت فً محل جر مضاف إلٌه، والجملة الثانٌة التً تول الجملة األولى 

( وقد ولدت هذه الجملة جملة  -أعنً جملة النداء -عن فعل القول )قال( جملة النداء)ربِّ
 ثالثة هً جملة اسمٌة مركبة مؤكدة )إنً نذرُت(.

 الصورة الرابعة: إْذ + فعل القول )ماٍض( + الفاعل + مقول القول )فعلٌة فعلها أمر(
{

 

جاء بعد )إْذ( القصصٌة وهً اسم للزمن الماضً فً محل نصب مفعول به للفعل المقدر 
( مرفوعاا بالضمة الظاهرة وهو مضاف والهاء ٙ٘)اذكر( ، وفعل القول )قال( وفاعله )ربُّ

لٌه، وجملة مقول القول )أسلم( مكون من فعل ضمٌر متصل مبنً فً محل جر مضاف إ
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األمر )أسلم( وفاعلة ضمٌر مستتر تقدٌره )أنت(؛ وقد سدت جملة مقول القول مسد 
 .7٘المفعول به

 وٌالحظ أن إْذ القصصٌة قد افتقرت إلى أربع جمل، وهم: 
فعل الجملة األولى )قال ربُّه( فً محل جر مضاف إلٌه، والجملة الثانٌة التً تولدت عن 

 القول )قال( جملة مقول القول )أسلم( 
بفعل القول )قال( وقد نتج  -علٌه السالم –وجملة ثالثة هً جملة جواب سٌدنا إبراهٌم 

 عنها هنا جملة رابعة هً مقول القول الثانٌة )أسلمُت(.
 النمط الثالث:

 إْذ + فعل القول )ماٍض( + الفاعل).( + المفعول به )جملة مقول القول(

الصورة األولى: إْذ + فعل القول )ماٍض( + الفاعل).( + مقول القول )اسمٌة كبرى مؤكدة 
 بالحرف الناسخ(

{

جاء بعد )إْذ( القصصٌة وهً اسم للزمن الماضً فً محل نصب مفعول به للفعل المقدر 
 –علٌه السالم  –، وفعل القول )قال( وفاعله ضمٌر مستتر ٌعود على لوط 9٘)اذكر(

( واسمه  وجملة مقول القول اسمٌة كبرى )إنكم لتأتون( حٌث أوكدت بالحرف الناسخ )إنه
 لجملة الفعلٌة )تأتون(.الضمٌر المتصل )كم( وخبره ا

 وٌالحظ أن إْذ القصصٌة قد افتقرت إلى جملتٌن، وهما: 
فً محل جر مضاف إلٌه، والجملة الثانٌة التً تولدت عن فعل  الجملة األولى 

 القول )قال( جملة اسمٌة مركبة مؤكدة )إنكم لتأتون(.
مقول القول )فعلٌة فعلها  الصورة الثانٌة: إْذ + فعل القول )ماٍض( + الفاعل ).( +

 مضارع(
إِْذ َقالَ لَِبِنٌِه 

}ٙٓ. 

بعد )إْذ( القصصٌة وهً اسم للزمن الماضً فً محل نصب مفعول به للفعل  جاءت
 –علٌه السالم  –المقدر )اذكر(، وفعل القول )قال( وفاعله ضمٌر مستتر ٌعود على لوط 

وجملة مقول القول )ما تعبدون( فعلٌة فعلها مضارع مرفوع بثبوت النون وواو الجماعة 
مبنً فً محل نصب مفعول به، وقد سدت جملة  فً محل رفع فاعل و)ما( اسم استفهام
 . ٔٙمقول القول مسد المفعول به للفعل )قال(

 وٌالحظ أن إْذ القصصٌة قد افتقرت إلى أربع جمل، وهم: 
الجملة األولى )قال ٌعقوب( فً محل جر مضاف إلٌه، والجملة الثانٌة التً تولدت 

جملة ثالثة هً جملة جواب أبناء عن فعل القول )قال( جملة مقول القول )ما تعبدون(، و
بفعل القول )قالوا( وقد نتج عنها هنا جملة رابعة هً مقول القول  -علٌه السالم –ٌعقوب 
 (.الثانٌة )

 الصورة الثالثة: إْذ + فعل القول )ماٍض( + الفاعل ).( + مقول القول )فعلٌة فعلها أمر(
{
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جاء بعد )إْذ( القصصٌة وهً اسم للزمن الماضً فً محل نصب مفعول به للفعل 
علٌه  –المقدر )اذكر(، وفعل القول الماضً )قال( وفاعله ضمٌر مستتر ٌعود على إبراهٌم 

َّللا( فعلٌة فعلها أمر مبنً على حذف النوان وواو وجملة مقول القول )اعبدوا  –السالم 
الجماعة فً محل رفع فاعل و)ما( ولفظ الجاللة )َّللا( مفعول به، وقد سدت جملة مقول 

 .ٖٙالقول مسد المفعول به للفعل )قال(
 وٌالحظ أن إْذ القصصٌة قد افتقرت إلى جملتٌن، هما: 

ه، والجملة الثانٌة التً تولدت الجملة األولى )قال إبراهٌم( فً محل جر مضاف إلٌ
 عن فعل القول )قال( جملة مقول القول )اعبدوا َّللا(.

 النمط الرابع: 
 الواو + إْذ + فعل القول )مضارع( + الفاعل ).( + المفعول به )جملة مقول القول(

ع( + الفاعل ).( + مقول القول )فعلٌة فعلها الواو)عاطفة( + إْذ + فعل القول )مضار
 أمر(

{

 

جاءت )إْذ( القصصٌة بعد واو العطف، وهً اسم للزمن الماضً فً محل نصب 
، وفعل القول المضارع )تقول( وفاعله صمٌر مستتر ٘ٙللفعل المقدر )اذكر(مفعول به 

وجملة مقول القول )أمسك( مكون من فعل  -صلى َّللا علٌه وسلم-ٌعود على سٌدنا محمد 
األمر )أمسك( وفاعلة ضمٌر مستتر تقدٌره )أنت(؛ وقد سدت جملة مقول القول مسد 

 المفعول به.
 قرت إلى جملتٌن، هما: وٌالحظ أن إْذ القصصٌة قد افت

الجملة األولى )تقول أنت( فً محل جر مضاف إلٌه، والجملة الثانٌة التً تولدت 
 عن فعل القول )قال( جملة مقول القول )أمسك أنت(.

ونالحظ من خالل النمطٌن الثالث والرابع أن الفاعل سواء مع الفعل المضارع 
 وهذا االستتار قد ٌكون واجباا أو جائزاا. )تقول( أو فعل األمر )أمسك( قد جاء مستتراا؛ 

و



 (2018 يونيه – إبريلعدد )  46 اجمللد -حوليات آداب عني مشس 
 

- 12 - 

 النمط الخامس:
 إْذ + فعل القول )مضارع( + الفاعل + المفعول به )جملة مقول القول(

 الصورة األولى: إْذ + فعل القول )مضارع( + الفاعل + مقول القول )فعلٌة فعلها ماٍض(
قُولُ اْلُمَنافِقُوَن َوالهِذٌَن ِفً  ٌَ إِْذ 

 .7ٕ{ قُلُوبِِهْم َمَرٌض َغره َهُؤاَلِء ِدٌُنُهمْ 
بعد )إْذ( الظرفٌة القصصٌة وهً اسم للزمن الماضً فً محل نصب للفعل المقدر  جاء

، وقد تالها فعل مضارع )ٌقول( وهو فعل القول وفاعله )المنافقون( مرفوع 7ٖ)اذكر(
وعالمة رفعه الواو، وقد نصب فعل القول المضارع مفعوالا به وهو جملة مقول القول 

( والفاعل )دٌن( وقد سدت مسد ( المكوَغره َهُؤاَلِء ِدٌُنُهمْ ) نة من الفعل الماضً )غره
 .7ٗالمفعول به

 وٌالحظ أن إْذ القصصٌة قد افتقرت إلى جملتٌن، هما: 
الجملة األولى )ٌقول المنافقون( فً محل جر مضاف إلٌه، والجملة الثانٌة التً تولدت 

 (.َغره َهُؤاَلِء ِدٌُنُهمْ عن فعل القول )ٌقول( جملة مقول القول )
 الصورة الثانٌة: إْذ + فعل القول )مضارع( + الفاعل + مقول القول )فعلٌة فعلها مضارع(

{

ً محل نصب مفعول به للفعل المقدر جاء بعد )إْذ( القصصٌة وهً اسم للزمن الماضً ف
)اذكر(، وقد تالها فعل مضارع )ٌقول( وهو فعل القول وفاعله )الظالمون( مرفوع وعالمة 
رفعه الواو، وقد نصب فعل القول المضارع مفعوالا به وهو جملة مقول القول )تتبعون 

بُِعونَ رجالا مسحورا( المكونة من الفعل المضارع )  ٌر المتصل واو ( والفاعل الضمَتته
الجماعة، وقد سبق هذا الفعل أداة نفً )إن( وأعقبه أداة حصر )إال( وهاتان األداتان ال 

 .7ٙعمل لهما هنا نحوٌاا،  وقد سدت هذه الجملة المضارعٌة مسد المفعول به
 وٌالحظ أن إْذ القصصٌة قد افتقرت إلى جملتٌن، هما: 

ل الظالمون( فً محل جر مضاف إلٌه، والجملة الثانٌة التً تولدت عن الجملة األولى )ٌقو
افعل القول )ٌقول( جملة مقول القول ) ِبُعوَن إاِله َرُجالا َمْسُحورا  (.إِْن َتته

 لنمط السادس:ا
الواو + إْذ + فعل القول )مبنً للمجهول( + نائب الفاعل + المفعول به )جملة مقول 

 القول(

الواو + إْذ + فعل القول ماٍض )مبنً للمجهول( + نائب الفاعل + المفعول به )جملة 
 فعلٌة فعلها أمر(

ٌَةَ }  . 77{َوإِْذ قٌِلَ َلُهُم اْسُكُنوا َهِذِه اْلَقْر

حل نصب مفعول به جاءت )إْذ( القصصٌة بعد واو العطف، وهً اسم للزمن الماضً فً م
؛ وقد تالها فعل القول وهو مبنً للمجهول، ثم تال هذا الفعل جار 78للفعل المقدر )اذكر(

ومجرور )لهم( فً محل رفع نائب فاعل، وجملة مقول القول فعلٌة فعلها أمر مبنً على 
 .79حذف النون، وفاعله ضمٌر متصل مبنً فً محل رفع فاعل
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 النمط السابع )نمط فرٌد(
 + فعل القول + الفاعل + المفعول به )جملة مقول القول(8ٓإْذ + فعل + الفاء الواو +

الصورة األولى: إْذ + فعل )ماٍض( + الفاء + فعل القول )ماٍض(+ الفاعل + المفعول به 
 (8ٔ)جملة اسمٌة كبرى

{

}8ٕ. 

فقالوا

 

فً محل جر مضاف إلٌه، والجملة الثانٌة التً تولدت عن األولى قامواالجملة األولى 

 (.والثالثة جملة مقول القول ) فقالواوبها فعل القول 

الصورة الثانٌة: الواو + إْذ + فعل )مضارع( + الفاء + فعل القول )مضارع(+ الفاعل + 
 المفعول به )جملة اسمٌة مؤكدة بالحرف الناسخ(

ُقولُ   ٌَ اِر َف وَن فًِ النه َتَحاجُّ ٌَ َوإِْذ 

َعَفاُء لِلهِذٌَن اْسَتْكَبُروا  االضُّ ا لَُكْم َتَبعا ا ُكنه . 8٘{إِنه

ا ا لَُكْم َتَبعا ا ُكنه (إِنه

فً محل جر مضاف إلٌه، والجملة الثانٌة التً تولدت عن  الجملة األولى 

َعَفاءُ األولى وبها فعل القول ) قُولُ الضُّ ٌَ اة جملة مقول القول ( والثالثَف ا لَُكْم َتَبعا ا ُكنه (.إِنه

الصورة الثالثة: الواو + إْذ + فعل )ماٍض( + فعل القول )ماٍض(+ الفاعل + المفعول به 
 )جملة فعلٌه فعلها ماٍض(

َتَك قُْلَت َما َشاَء } َوَلْواَل إِْذ َدَخْلَت َجنه

 ُ
ِ َّللاه َة إاِله بِاَّه  .87{ اَل قُوه
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الجملة األولى )دخلَت( فً محل جر مضاف إلٌه، والجملة الثانٌة التً تولدت عن األولى 
وبها فعل القول )قلَت( والثالثة جملة مقول القول )ما شاء َّللا(.

الواو + إْذ + فعل )ماٍض( + الفاء+ فعل القول )ماٍض(+ الفاعل + 

مضارع(المفعول به )جملة فعلٌه فعلها 
ُة إِلَى اْلَكْهِف َفَقالُوا } ٌَ إِْذ أََوى اْلِفْت

ا ْئ لََنا ِمْن أَْمِرَنا َرَشدا ٌِّ َنا آَِتَنا ِمْن َلُدْنَك َرْحَمةا َوَه .89{َربه

الجملة األولى )دخلوا( فً محل جر مضاف إلٌه، والجملة الثانٌة التً تولدت عن األولى 
وبها فعل القول )فقالوا( والثالثة جملة مقول القول )ربنا( والرابعة جملة جواب النداء 

(. آَتَِنا ِمْن لَُدْنَك َرْحَمةا )
فعل )ماٍض( + الفاء + فعل القول )ماٍض(+ الفاعل +  الصورة الخامسة: الواو + إْذ +

المفعول به )جملة فعلٌه فعلها أمر(
ا ِمَن اْلِجنِّ  } َك َنَفرا ٌْ َوإِْذ َصَرْفَنا إِلَ

ا َحَضُروهُ َقالُوا أَْنِصُتوا ْسَتِمُعوَن اْلقُْرآََن َفلَمه ٌَ

 

الجملة األولى )صرفنا( فً محل جر مضاف إلٌه، والجملة الثانٌة التً تولدت عن األولى 
انصتوا(.وبها فعل القول )قالوا( والثالثة جملة مقول القول )
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 خاتمة البحث

. 
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 الملحق

 م اآلٌة اسم السورة  رقم اآلٌة
   ٔ 
   ٕ 
   ٖ 
   ٗ 
   ٘ 
   ٙ 
   7 
   8 
   9 
إِْذ َقالَ لَِبنٌِِه َما َتْعُبُدونَ     ٔٓ 
ا}   ًٍّ لَُهُم اْبَعْث َلَنا َملِكا {إِْذ َقالُوا لَِنِب  ٔٔ 

ٌُِمٌتُ   8ٕ٘ ًٌِ َو ٌُْح ًَ الهِذي  {ْذ َقالَ إِْبَراِهٌُم َربِّ  ٕٔ 

َف ُتْحًٌِ اْلَمْوَتى  ٕٓٙ ٌْ {َوإِْذ َقالَ إِْبَراِهٌُم َربِّ أَِرِنً َك  ٖٔ 

{إِْذ َقالَِت اْمَرأَةُ ِعْمَراَن َربِّ  آل عمران ٖ٘  ٔٗ 

مُ  آل عمران ٕٗ ٌَ ا َمْر ٌَ {َوإِْذ َقالَِت اْلَماَلئَِكُة   ٔ٘ 

مُ  آل عمران ٘ٗ ٌَ ا َمْر ٌَ {إِْذ َقالَِت اْلَماَلئَِكُة   ٔٙ 

ا ِعٌَسى آل عمران ٘٘ ٌَ  ُ {إِْذ َقالَ َّللاه  ٔ7 

ُكمْ  آل عمران ٕٗٔ ٌَ ْكفِ ٌَ {إِْذ َتقُولُ لِْلُمْؤِمنٌَِن أَلَْن   ٔ8 

{ُقْلُتْم َسِمْعَنا َوأََطْعَنا إذْ  المائدة 7  ٔ9 

ا َقْومِ  المائدة ٕٓ ٌَ {َوإِْذ َقالَ ُموَسى لَِقْوِمِه   ٕٓ 

ُ  المائدة ٓٔٔ
مَ إِْذ َقالَ َّللاه ٌَ ا ِعٌَسى اْبَن َمْر ٌَ  }  ٕٔ 

مَ  المائدة ٕٔٔ ٌَ ا ِعٌَسى اْبَن َمْر ٌَ ٌُّوَن  {إِْذ َقالَ اْلَحَواِر  ٕٕ 

مَ  َوإِذْ  المائدة ٙٔٔ ٌَ ا ِعٌَسى اْبَن َمْر ٌَ  ُ {َقالَ َّللاه  ٕٖ 

ا آَلِهَ  َوإِذْ  األنعام 7ٗ ِخُذ أَْصَناما {ةا َقالَ إِْبَراِهٌُم أِلَِبٌِه آََزَر أََتته  ٕٗ 

ا األعراف 8ٓ إِْذ َقالَ لَِقْوِمِه أََتأُْتوَن اْلَفاِحَشَة َما َسَبَقُكْم بَِها  َولُوطا

{ِمْن أََحٍد ِمَن اْلَعالَِمٌنَ   

ٕ٘ 

ةَ  األعراف ٔٙٔ ٌَ {َوإِْذ ِقٌلَ لَُهُم اْسُكُنوا َهِذِه اْلَقْر  ٕٙ 

ٌة ِمْنُهْم لَِم َتِعظُ  األعراف ٗٙٔ ُ ُمْهلُِكُهمْ َوإِْذ َقالَْت أُمه ا َّللاه {وَن َقْوما  ٕ7 

{َوإِْذ َقالُوا اللهُهمه  األنفال ٕٖ  ٕ8 

قُولُ اْلُمَناِفقُوَن َوالهِذٌَن ِفً قُلُوبِِهْم َمَرٌض َغره  إِذْ  األنفال 9ٗ ٌَ

{َهُؤاَلِء ِدٌُنُهمْ   

ٕ9 

قُولُ لَِصاِحبِِه اَل َتْحَزنْ إ التوبة ٓٗ ٌَ {ْذ   ٖٓ 

ا َقْومِ  إِذْ  ٌونس  7ٔ ٌَ {َقالَ لَِقْوِمِه   ٖٔ 
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ا أََبتِ إ ٌوسف ٗ ٌَ ٌُوُسُف أِلَِبٌِه  {ْذ َقالَ   ٖٕ 

ا ٌوسف 8 ٌُوُسُف َوأَُخوهُ أََحبُّ إِلَى أَبٌَِنا ِمنه {إِْذ َقالُوا لَ  ٖٖ 

ُكمْ  إٌراهٌم  ٙ ٌْ ِ َعلَ {َوإِْذ َقالَ ُموَسى لَِقْوِمِه اْذُكُروا نِْعَمَة َّللاه  ٖٗ 

ٌمإٌراه ٖ٘ {َوإِْذ َقالَ إِْبَراِهٌُم َربِّ    ٖ٘ 

ا الحجر 8ٕ َك لِْلَماَلئَِكِة إِنًِّ َخالٌِق َبَشرا {َوإِْذ َقالَ َربُّ  ٖٙ 

ا اإلسراء 7ٗ بُِعوَن إاِله َرُجالا َمْسُحورا الُِموَن إِْن َتته قُولُ الظه ٌَ {إِْذ   ٖ7 

َك أََحاطَ  اإلسراء ٓٙ {بِالنهاسِ  َوإِْذ ُقْلَنا َلَك إِنه َربه  ٖ8 

{َوإِْذ ُقْلَنا لِْلَماَلئَِكِة اْسُجُدوا آِلََدَم َفَسَجُدوا اإلسراء ٔٙ  ٖ9 

َنا آَتَِنا ِمْن لَُدْنَك  الكهف ٓٔ ُة إِلَى اْلَكْهِف َفَقالُوا َربه ٌَ إِْذ أََوى اْلفِْت

ا ْئ لََنا ِمْن أَْمِرَنا َرَشدا ٌِّ {َرْحَمةا َوَه  

ٗٓ 

} الكهف ٗٔ

 

ٗٔ 

َة إاِله  الكهف 9ٖ ُ اَل قُوه َتَك ُقْلَت َما َشاَء َّللاه َولَْواَل إِْذ َدَخْلَت َجنه

 ِ {بِاَّه  

ٕٗ 

كهفال ٓ٘ {َوإِْذ ُقْلَنا لِْلَماَلئَِكِة اْسُجُدوا آِلََدَم َفَسَجُدوا   ٖٗ 

َوإِْذ َقالَ ُموَسى لَِفَتاهُ اَل أَْبَرُح َحتهى أَْبلَُغ َمْجَمَع  الكهف ٓٙ

ا ًَ ُحقُبا ِن أَْو أَْمِض ٌْ {اْلَبْحَر  

ٗٗ 

ا أََبتِ  مرٌم  ٕٗ ٌَ {إِْذ َقالَ أِلَبٌِِه  ٗ٘ 

ْكفُلُهُ  إِْذ َتْمِشً طه ٓٗ ٌَ {أُْخُتَك َفَتقُولُ َهلْ أَُدلُُّكْم َعلَى َمْن   ٗٙ 

ا طه ٗٓٔ ْوما ٌَ قُولُ أَْمَثلُُهْم َطِرٌَقةا إِْن لَِبْثُتْم إاِله  ٌَ {إِْذ   ٗ7 

{َوإِْذ ُقْلَنا لِْلَماَلئَِكِة اْسُجُدوا آِلََدَم َفَسَجُدوا طه ٙٔٔ  ٗ8 

َماِثٌلُ إِْذ َقالَ أِلَبٌِِه َوقَ  األنبٌاء ٕ٘ {ْوِمِه َما َهِذِه الته  ٗ9 

{إِْذ َقالَ أِلَبٌِِه َوَقْوِمِه َما َتْعُبُدونَ  الشعراء 7ٓ  ٘ٓ 

ُقونَ  الشعراء ٙٓٔ {ْذ َقالَ لَُهْم أَُخوُهْم ُنوٌح أاََل َتته  ٘ٔ 

ُقونَ  الشعراء ٕٗٔ {إِْذ َقالَ لَُهْم أَُخوُهْم ُهوٌد أاََل َتته  ٕ٘ 

قُونَ إِْذ  الشعراء ٕٗٔ {َقالَ لَُهْم أَُخوُهْم َصالٌِح أاََل َتته  ٖ٘ 

ُقونَ  الشعراء ٔٙٔ {إِْذ َقالَ لَُهْم أَُخوُهْم لُوٌط أاََل َتته  ٘ٗ 

قُونَ  الشعراء 77ٔ ٌب أاََل َتته ٌْ {إِْذ َقالَ لَُهْم ُشَع  ٘٘ 

ا النمل 7 {إِْذ َقالَ ُموَسى أِلَْهلِِه إِنًِّ آََنْسُت َنارا  ٘ٙ 

ملالن ٗ٘ ا إِْذ َقالَ لَِقْوِمِه أََتأُْتوَن اْلَفاِحَشَة َوأَْنُتْم   َولُوطا

{ُتْبِصُرونَ   

٘7 

ٌُِحبُّ اْلَفِرِحٌنَ  القصص 7ٙ َ اَل  {إِْذ َقالَ لَُه َقْوُمُه اَل َتْفَرْح إِنه َّللاه  ٘8 

َ  العنكبوت ٙٔ
{َوإِْبَراِهٌَم إِْذ َقالَ لَِقْوِمِه اْعُبُدوا َّللاه  ٘9 

ُكْم لََتأُْتوَن اْلَفاِحَشَة  العنكبوت 8ٕ ا إِْذ َقالَ لَِقْوِمِه إِنه {َولُوطا  ٙٓ 

ًه اَل ُتْشِرْك  لقمان ٖٔ ا ُبَن ٌَ ِعُظُه  ٌَ َوإِْذ َقالَ لُْقَماُن اِلْبنِِه َوُهَو  ٙٔ 
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 ِ {بِاَّه  
قُولُ اْلُمَنافِقُوَن َوالهِذٌَن ِفً قُلُوبِِهْم َمرَ  األحزاب ٕٔ ٌَ ٌض َما َوإِْذ 

ُ َوَرُسولُُه إاِله ُغُرورا  {َوَعَدَنا َّللاه  

ٕٙ 

ْثِربَ  األحزاب ٖٔ ٌَ ا أَْهلَ  ٌَ {َوإِْذ َقالَْت َطائَِفٌة ِمْنُهْم   ٖٙ 

ِه أَْمِسْك  األحزاب 7ٖ ٌْ ِه َوأَْنَعْمَت َعَل ٌْ ُ َعلَ َوإِْذ َتقُولُ لِلهِذي أَْنَعَم َّللاه

َك َزْوَجكَ  ٌْ {َعلَ  

ٙٗ 

{إِْذ َقالَ أِلَبٌِِه َوَقْوِمِه َماَذا َتْعُبُدونَ  الصافات 8٘  ٙ٘ 

قُونَ  الصافات ٕٗٔ {إِْذ َقالَ لَِقْوِمِه أاََل َتته  ٙٙ 

ا ِمْن ِطٌنٍ  ص 7ٔ َك لِْلَماَلِئَكِة إِنًِّ َخالٌِق َبَشرا {إِْذ َقالَ َربُّ  ٙ7 

َعَفا غافر 7ٗ قُولُ الضُّ ٌَ اِر َف وَن ِفً النه َتَحاجُّ ٌَ ُء لِلهِذٌَن َوإِْذ 

ا ا لَُكْم َتَبعا ا ُكنه {اْسَتْكَبُروا إِنه  

ٙ8 

ا َتْعُبُدونَ  الزخرف  ٕٙ نًِ َبَراٌء ِممه {إِْذ َقالَ إِْبَراِهٌُم أِلَِبٌِه َوَقْوِمِه إِنه  ٙ9 

قُولُوَن َهَذا إِْفٌك َقِدٌمٌ  األحقاف ٔٔ ٌَ ْهَتُدوا بِِه َفَس ٌَ {َوإِْذ لَْم   7ٓ 

ْسَتِمُعوَن اْلقُْرآََن َوإِ } األحقاف 9ٕ ٌَ ا ِمَن اْلِجنِّ  َك َنَفرا ٌْ ْذ َصَرْفَنا إِلَ
ا َحَضُروهُ َقالُوا أَْنِصُتوا  {َفلَمه

7ٔ 

 الذارٌات ٖٗ
 

{ 7ٕ 

ْنَساِن اْكفُرْ  الحشر ٙٔ {إِْذ َقالَ لِْْلِ  7ٖ 

ا ُبَرَءاؤْا ِمْنُكمْ إِْذ  الممتحنة ٗ {َقالُوا لَِقْوِمِهْم إِنه  7ٗ 

ا َقْومِ  الصف ٘ ٌَ {َوإِْذ َقالَ ُموَسى لَِقْوِمِه   7٘ 

ا َبنًِ إِْسَراِئٌلَ  الصف ٙ ٌَ َم  ٌَ {َوإِْذ َقالَ ِعٌَسى اْبُن َمْر  7ٙ 

ةِ  التحرٌم ٔٔ ا فًِ اْلَجنه تا ٌْ {ْذ َقالَْت َربِّ اْبِن لًِ ِعْنَدَك َب  77 
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Abstract 
(As) situational narrative and commenting by saying in the Holy Quran 

By Sameh Kamal Sayed Hassan 

The scope of this research is to study the narrative circumstantial (إذ) 

and its relationship with quotations in the Holy Quran. This study has 

exhaustively covered the narrative circumstantial (إذ) in the holy Quran 

where it was mentioned 76 times.  

In addition, this phenomenon has created 7 styles and 20 forms. The 

resulting quotations varied between a nominal sentence and a verb sentence. 

However the call sentence –which is considered a verb sentence-, had the 

best share since the Holy Quran’s narrative dialogue in its entirety is 

between Allah and his prophets or between a prophet and his people or 

between Luqman and his son.  

And based on this feature, it appeared that the narrative circumstantial 

 is specific since it is an acting adverb and is missing two sentences (إذ)

(three and four sentences in some cases). That is mainly because it is 

contextually coupled with the verb (قال) which consequently produced this 

sentence, whether it is a quotation or a subsequent sentence in the context of 

Allah’s saying ( إاِلَّ إِْبلِيَس أَبَى َواْستَْكبََر َوَكاَن ِمَه  َوإِْذ قُْلنَا لِلَْمالَئَِكِة اْسُجُدوْا آلَدَم فََسَجُدواْ 

 Bakarah 34 (اْلَكافِِريهَ 

 الهوامش
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 مصادر البحث ومراجعه
 ( القرآن الكرٌم.ٔ
أحمد مطلوب )دكتور( ٕ

( االسترباذي )رضً الدٌن محمد بن الحسٌن(ٖ

كتور( ( تمام حسان )دٗ 
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 ( رجب رشاد محمد السٌد )دكتور(٘

 هـ (7ٌَ٘ٗان األندلسً )محمد بن ٌوسف المتوفً ( أبو حٙ

 ( الرمانً )أبً الحسن علً بن عٌسى( 7

 ( سامح كمال السٌد حسن )دكتور(8

 سٌبوٌه )أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر(9

 ( السٌوطً )عبد الرحمن جالل الدٌن( ٓٔ

 شرف الدٌن علً الراجحً )دكتور( (ٔٔ

 طاهر سلٌمان حمودة )دكتور(

 ( عبد الحمٌد شٌحة )دكتور(ٖٔ

 ( ابن عطٌة )مفّسر( ٗٔ

 َّللا( ( ابن عقٌل )بهاء الدٌن عبد ٘ٔ

 ( العكبري )عبد َّللا بن الحسٌن بن أبً البقاء(ٙٔ

 هـ( 7ٕٓد بن عبد َّللا ت ( الفراء )ٌحٌى بن زٌا7ٔ

 هـ(7ٕٙ( ابن مالك )جمال الدٌن محمد بن عبد َّللا ت 8ٔ

 ( )مجمع اللغة العربٌة( 9ٔ

 ( محمد رجب الوزٌر )دكتور( ٕٓ

 محمد سلٌمان العبد )دكتور(( ٕٔ

 ( محمود صافً ٕٕ
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 ( ابن مضاء القرطبًٖٕ

 ( محمود أحمد نحلة )دكتور(ٕٗ

 ( مها علً القرشً )دكتورة(ٕ٘

 ( ابن هشام األنصاري )أبو محمد عبد َّللا جمال الدٌن( ٕٙ


