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 في القرآن الكريم "لعلالداللة الوظيفية لـ"

 ودور السياق في توجيه معانيها

 اهلل العبداهللمراد محيد عبدالدكتور 

 توطئة
يسلط هذا البحث الضوء على إحدى  خودوا" نإو خاوواا"دون خهدع نل د ن 
خمو ل"دو مدد رخب ردوبي تدع اوالدال الىللدا السدلوصلا للدا ا لصدللو الدا  ال    دع 

ه األراة تددع  يددو" عددىةا ت ددوو مددد ؤدد  "و خو ادد رو رلل" الددذو خ دد  هددذ
محدددىرة ختدددظ اللاسدددوب السدددلوصع ال دددون خالندددوسا تدددع حدددلد لددد   دددا  اصددد  لو  
ً  عدد ردوبهو  ال  ب ل"و خمو ا ريال مد رلل" خم وٍو ووبج الا  خراولال تضد
ً  ر ث ةا تع حلد الصوب األود    الل  ىرة خخؤ ول"و ال ع مو     ما"و مس  ل

 دد   ل"ددو خوت اصدد  لو  يددذق  تددع ال دد  و وصورددو  خ ىباددال تددع ال دد   خال ددًن ل 
 هلو:  اال  رعا خصى ُصس  البحث إلى صسللد بئلسلد

ال سدد  األخ : النو ددن الاسدد و: الددذو بقدد  علددى ا بددل اصدد  لول" نل دد ن 
خصددى اع لدددى و  اخاصدد   اء م و ل"ددو خرددلو"و خرددوبهو عادددى الاحددوة ال دد ب ال ددىامى

 ن الاحو تع ا بل ذلك.م"و" ق خعلى 
ال س  الثو ع: النو ن ال طبل ع: الذو بقد  علدى او لد  نل د ن خردوبهو 
تددع اايددو" ال    لددا خمددو ا ريددال مددد م ددوٍو ختددظ السددلون ال ددو ل ع ل"ددوا خمددد  دد  

ً  عددد ال حوص"ددو رولضددلوئ   ااو   ددو ر ددن الالددوذج ال ددع خ  ددة هددذه األراة تضدد
 و الو ل لا اب و  لسلون الحو  ال ون.خمو صى يصوحن ذلك مد اول  تع رلل "

 القسم األول
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 المدخل النظري
 

 آراء النحاة حول "لعل" في التراث العربي القديم:
ا ددى نل دد ن خحددى األحدد ة الل ددب"ا رول  دد ا خصددى ؤددب"ة روألت ددو   أل "ددو 
ل اىو  إل على األصلوءا خصللة قدذلك أل "دو ا دبال ال  د  ال دون الل صد ة 

و  مددددد حلددددث ا ويا"ددددو الثً ددددع لددددذلك قو ددددة م ددددور" "و الل  ددددىو م اددددى خل سدددد
ً  عدد خو الحد خة قل"دو مبالدا خهدع ل  لألت و  خصو   ت وو علل"دو خصدو ا تضد
محددد  ل"دددو مدددد اأعددد اب خو خ "دددو ل ا ددد    رول وامددد ا خهدددذا ي ادددع خ "دددو ل ا ودددذ 
ً  خخ م  ددول  خخ  لدد  ذلددكا تددع حددلد  موص ددو  خ ل لددو  مددد النللددا تددً ا ددوو تددوع

الاحوة إلى ا  ي  الح ة خ ال مو ر  على م اى تع  ل ه خو خ ال لدل  لدال  ذهن
م اددى مسدد    ي  ضددع خو ي ددوو لددال موصددل تددع النللددا للادد ، عاددال حولددا إع ارلدداا 
خاا لع نل  ن إلى تئا الاواصد  ال  رلدا قو "دو إحدى  خودوا" نإوثن الثلو لداا خمدو 

 لددن الاحددوةا إذ اددىو  خ ل  "ددو الاحويددا تددً ا  ددى  خ ل ددا خوواا"ددو خروا ددون خ
علدددى اللب دددىخ خالنبددد  ت  دددون راصدددن اللب دددىخ اصدددلو  ل"دددو خاب دددع علدددى بتدددل النبددد  

  دللة علدددى عدددا خصدى اا ددظ الاحددوة علدى خو هددذه الحدد خة صد(1)لل دوو وبدد ا  ل"ددو
 ال    

                                                 

ا 58-58رابة الطبوعا اللال ياا إا مص : شرح المفصلرد ي لشا ا س : الاحووا ارد علع  -1
النولظ عضللاا ا اح لظ: محلى عبىالمقتضبن(ا 1991اللب را خرو ال بوس محلى رد ي يىا )

ال ضعا محلى رد الحسد اأص  اروذو خ ا 109-105ا س 1ج ا3ال وه ة: مطب ا األه انا ط
حسد رد محلى رد إر اهل   :ا اح لظشرح الرضي لكافية ابن الحاجب السلاوئع الان عا

عبىها راخرا خ ا 331ا س1مون محلى رد ص ور اأصًملاا جالح سعا الس وريا: اوم ا اأ
 .33س ا2ص اىبيا: راب الل  تا النوم لاا طا اأالتطبيق النحوين( 1995)
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 (1)تد ؤب"ة خ ل  "و خ ل ا ال    مد ا" لد هلو:
د  ً ا ح خة  مد ا"ا الل ظ: أل "و مبالا على ال  ح خا قلب"و م -1

 قوألت و  اللوضلا خإم و لا روو   وو الوصويا علل"و.
مددد ا"ددا الل اددى: ذهددن ر ضدد"  إلددى خ "ددو احلدد  م اددى ال  دد   -2

ً  عدد خو هدذه األحد ة اطلدن األصدلوء خاند   رولدىوو   نا الةنا تض
علل"دددوا ت اصدددن اللب دددىخ ا دددبل"و  ل"دددو رلدددو ا دددىن م  ولدددال علدددى توعلدددالا  حدددو 

 خنا خصلدد : إ ددال صددىثن اللاصددوب علددى الل تددو  صصددىا  صولاددو: نضدد ب ييددىا  علدد
 إلى ال  ن رلا"و خرلد األت و  ال ع هع خرل"و.

ً  خخ   تدو  صلوصدو  إلدى وبد   خيل وي وب  نل  ن الذو ي وو إمو اصلو  خخ ت 
نإونا قلو تع صولاو نل   ييدىا  ردىيظل لدكا ل د  ييدىا  تدع الدىابنا خيًحدظ تدع 

ت للددا ت ل"ددو مضددوب  خخ مددوى خهددع علددى ال دد    وب هددو خيضددو  خو ي ددوو اللددا
اااعن ل   الصىيَظ صورنلا ل   ييىا  ي ىُنا خل   ييىا  صونن تع حلد مال ال مو ع 

ً  موضددلو     ألو مددو اددى  عللددال نل دد ن مددد م اددى (2)خالح يدد و خصددو  وبدد  ل دد  ت دد
                                                 

ا اح لدظ: أسررار العربيرةن(ا 1991اللدالا ) محلدى ردد عبلى  بدوبوا عبدىال حلد ردداردد األ ا س : -1
راب ال  دن ال لللداا لبادوو: ما دوبا" محلدى علدع رلضدوو خ محلى حسلد ؤل  الىيدا رلد خ" 

ا مصد : الحذف والتقردير فري النحرو العربرين(ا 2005ا خخرو الل وبنا علعا )93-92ا 1ط
الجملررة ن(ا 2009وث محلددىا )رددوروا  لددا خ 13ا س1وعددا خالا دد  خال وييددلا طراب   يددن للطب

ا )رحث رق وباه  ل  ما وب(ا صوبيو: اوم دا نشائية بين التركيب النحوي والمفهوم الداللياإل
 .81ا  يد قللا ااراب خال لون اأ سو لاا صس  اللوا ال  رلاا س

ا (، همع الهوامعن1995رع ر  ا )خال حلد رد مون اً  الىيد عبىالسلوطعا اأ ا س : -2
راب ال  ن ال لللاا  ا: خحلى ؤل  الىيدا رل خ" لباوو: ما وبا" محلى علع رلضوواح لظ

 .138ا س1ا ج1ط
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ؤددد ون خالطلدددل ل يل دددد خو ي دددوو إل تدددع اللسددد  ب ا ردددذلك ل يندددوي خو اأ
ً  موضلو ا خإو اوء موضلو  تي اع  ا  تدع حدلد (1) دال يد خ  روللسد  ب إوب هلو ت 

 خاص  "ىخا ر و  ال وع : (2)ذهن  و خو إلى اواي اص  او وب هو ردنالسلدن
ت ول ل"و صول  بتل و  

 ل ل"و
 ص  حلاع مد يت ة خعوي   

 خقذلك يل د اص  او وب  ل   مل نإون قلدو تدع صولادو نل د  ييدىا  إو خال دال
 "و صد ول  إخعطوكن ل سى مسى النب ا خإذا ا قبة نل  ن مل النللا الصللا ت

الل اى الىللع ل"و مدد اللدا مح للدا للصدىن خال دذب إلدى اللدا ل اح لد  
ً  عددد ذلددك حددىخث اوللدد  تددع الصددلوا خال دد   الاحددوو ل"ددوا  حددو  ذلددكا تضدد

  ل د  رددنخون مدد إلى ال  ضل  تع اص  او وب(1)ا خذهن اللب ر(3)ل   ر  ا  ووبجل 
 إذا ذق " ال    ت"و رول  نخون خحسد أل ال وب  ار ىاءا صو  عد : نعىمال ر ولال

نا خخات دال تدع ذلدك اردد ي دلش 1نالطدًن ﴾لَعَلَّ اللَّهَ يُْحِدُث بَْعَد َذِلَك أَْمررا  ﴿: خاد 

                                                 

ا 3ا رل خ" عول  ال  نا طمعاني القرآنن( 1953ى رد ييورا )لا س : ال  اءا خرو يق يو يح -1
 احلىا خرو  الىللا ال  قلبلا تع ال لاع خال  اعخا خالبنا إر اهل ا خروروا  لوث 28س ا1ج

نرحث ما وبن منلا اوم ا ا  يد للبحوث خالىباصو" ال لللاا صلسلا ااراب خال لون 
 . 181نا س2005ا السااا 2ا ال ىر30اأ سو لا اللنلى

اللطل  محلى ا اح لظ: عبىاأل صوبوا ارد ه ون عاريبمغني اللبيب عن كتب األا س :  -2
 .825ا س3نا ج2000ا 1النطلنا ال وية: السلسلا ال  ا لاا ط

 . 182سا السورظ   سال -3
 .125ا س1ا اللب را جالمقتضبا س :  -1
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تددددع عددددىن خصددددو  نإون الل ددددىرة ر ددددى نل دددد ن إذا قو ددددة احلدددد  م اددددى الطلددددل 
 ا  م  وك تع خصوعالا تدنإوتن الل ىرة ا وو رالدا علدى ؤ ون أل ال ي وو خمخاأ

ال ح ددظ خالل ددلد تددً ا ددل إل ر ددى ؤددعء م قددىا يضددوة إلددى ذلددك يل ددد اص دد او 
وب  ل   ر    مضدوب  م  د و رددنصوةن يحلد  م ادى ال سدوي  اللبوؤد  روصدو  

 ال    تع اللس  ب  خاص  "ىخا ر و  ال وع :
  حلاع مد يت ة خعوي ص     بتل و  ل ل"و  ت ول لال صول  

ً   (1)خح ى ذلك األو ش خاص  "ى ر ولدال: نل د  ييدىا  صدوة ي دونن تضد
عد ذلك ل اىو  نل  ن على مب ىخ تع وب ه م اى الطلن  صدواء خقدوو ذلدك 

ا خذهدددن  وددد خو (2)النبددد  م ددد را  خن اللدددا خل ي  ددد و وب هدددو رول دددوء خردددىا  خيضدددو  
إل حدد ة ادد  يائددىا  حددو صددول"  خمددا"  صددون راددو ع لدد  إلددى خو نل دد ن مددو هددع 

 نل   ييٍى صوئ ن خاص  "ىخا ر و  ق ن رد ص ى:
 رع اللوواب ماك ص ينخل      خو   خابتل الصو" ا" ةار ت لة 

 "ددو للسددة ح تددو  خرددللو   ختُ  دد ب ل دد  تددع خعددًه حدد ة ادد  ؤددبلال رول ائددى خ 
ر د ح أل "و ل اح وج إلدى ا للدظا ختدع ل د  الندوبة خبردل لودو" خهدع: عد ث خل د   ث

خعدد   ر سدد  الددًن خهددو مددو خقددىه ارددد مولددك خيضددو  قو "ددو لوددا الددًن خخيضددو  ل دد   

                                                 

 . 58ا س5ا جشرح المفصلا س : ارد ي لشا  -1
 .11-13ا س1ا جالمقتضباللب را  -2
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ع لللددداا تدددع حدددلد ا دددوو ل ددد   لددد  عوملدددا حدددلد ا صددد  ر"دددو نمدددون ت   "دددو عدددد 
 ا خاص  "ىخا لذلك ر و  ال  يرن: (1)ال ل 

 خعددددددى  سدددددد ا  يددددددو عبددددددى صددددددل  ل للددددددو
 

 خضددوء" لددك الاددوب الحلددوب الل لددىا
 ل"و عدد ديضدو  إلدى خ "دو مدو خو الح "دو نمدون ال وتدا اادخذهن ردوحن اأ 

ال لدددد  أل "ددددو ل اددددىو  علددددى األت ددددو ا خحددددلد رولددددة علددددى مددددو ي ددددبال ال  دددد  
خو ا "و عد ال ل  أل "و خربحة قدولن ء ما"دو ت   "دو عدد ال لد  خهدو البادوء 

ا خذهن ال  اء إلدى خ دال يندوي تدع ااصدول"و رددنل  ن خو اب دى عوملدا (2)على ال  ح
خصدى خادى ذلدك ؤدوئ و   اق "و عد ال ل   حو صولادو: نل د  مدو ر د ا  صدورنلن  خعىن

  .(3)عد ال سوئع
 لغات لعل في التراث العربي القديم

ا لدوي" نل د ن ر  دىر لووا"دو ال دع خبر صدلوع"و عدد ال د با ت ودذ" ر دى 
عللدددوء الاحدددو خال  رلدددا علدددى حدددى صدددواءا تبدددىخ"  اه لدددونذلدددك حلددد ا  قبلددد ا  مدددد 

سل  خال  خيد  ا ودذ مسدوبهو تدع ا سدل  هدذه اللودو" ت و دة هادوك علللو" ال  

                                                 

ا نرم ددظ: راب دوات النحويررة ومعانيهررا فرري القرررآن الكررريماألا سدد : صددلطو عا محلددى علددعا  -1
 .858سا لجنى الداني في حروف المعانياالل اروا خ ا 111س انن2010ا 1ال صلوءا ط

 .183ا س2ا جيضاح في شرح المفصلاإلا س : ارد الحوانا خرو عل  عثلووا  -1
ن(ا 1995 ىلسددددعا ارددددد حلدددددووا )األخ ا 339ا س1ا جشرررررح الرضررررري علررررى الكافيرررررةا سدددد :  -3

ا اح لظ: ر. بان عثلوو محلىا ال وه ة: م  با النو نعا ارتشاف الضرب من لسان العرب
 .185ا س2ا ج1ط
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ً  تدددع قدددًن ال ددد ب خؤددد  ه  خما"دددو مدددو قدددوو  لودددو" خبر ما"دددو مدددو قدددوو مسددد  ل
مسلوعو   وربا  ل  يصلاو ماال صو  خحوريث  وربةا خصى او ل  الاحوة تع خر  
ا قلب"ددو هدد  هددع نل دد ن خخ نعدد ن ت ددوو النددًة خاضددحو  رددلد  حددوة اللىبصدددا 

بصددد يا خاللىبصدددا ال وتلدددا تدددع ؤددد و حدددذة الدددًن األخلدددى مدددد عدددىم"و ت صدددبح ال
نعدد ن خاب ددى رل اوهددو خر لل"ددوا ت ددوو النددًة خاضددحو  حددو  خرددولا الددًن خخ 
ييورا"و تذهن  حوة ال وتا إلى عىهو لمو  خردللا خاح ندوا علدى خردول "و ر  "دو 

ة حددددد ة خم و دددددو" الحددددد خة خردددددللاا خذهبدددددوا إلدددددى خو اللدددددل حددددد خة ال يدددددور
 نص ل لو ل"ون ان   روألت و  خاألصلوء خمو الح خة تً يىول"و ؤعء ما"و.

خذهدددن الاحدددوة البصددد يوو إلدددى عدددىهو لمدددو  يائدددىة ادددوئ  حدددذت"وا خاصددد ىلوا 
علددى ذلددك ر ثدد ة خبخرهددو خاواا هددو عددد ال دد ب خاص  دد"ىخا ردد صوا  عددىة ل دد  اء 

  ع ب ما" :
 خل ُا"ددددددددددددددددددددددلَد ال  لدددددددددددددددددددددد  علددددددددددددددددددددددك خو 

 
  دددددددددددددددددددالا قدددددددددددددددددددل خالدددددددددددددددددددىهُ  صدددددددددددددددددددى بت

تللو خاىخهو مس  للا ر"ذا ال د   اصد ىلوا علدى قو "دو لمدو  يائدىةا خصدى   
خاتددددظ ارددددد ال بددددوبو ال ددددوتللد تددددع قددددوو الددددًن األخلددددى خرددددللا تددددع نل دددد ن خبر 

الدًن (1)البص يلد تللو ذهبوا إللال ا تع حلد ذهن  و خو خما"  اللب ر إلدى عدى ت
 ر ال وقلددددى خهددددو مددددذهن األخلددددى لن ار ددددىاء خصلدددد  إ "ددددو يائددددىة اددددعء ر"ددددو للندددد

                                                 

نصاف في مسائل الخالف بين البصريين (، اإلن2002)ا س : ارد األ بوبوا خرو الب قو"ا  -1
ا 1ا ج1ا اح لظ: اورة مب خك محلى اورةا ال وه ة: م  با النو نعا طوالكوفيين

 .158-119س
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ا تع حلد لو ت  او تدع ال د  و ال د ي  عدد خبخر نل د ن علدى لودا خهد  (1)صلبويال
اصد  لو  يدذق ا تددنل  ن خبر اصد  لول"و تدع   وتا تإ او ل  نى ل"ذه اللوا خوال

 .(2)نع ن ال   و رائلو  م    و  رولًن خل  ا ر رصلوا
خهدع   ان ا ا ع ع  ة لوال ى اا ظ خ لن عللوء الاحو على خو تع نل   

 قوااع:

ا عدد ا ل دددا عدددا ألوا خوا بعدد ا بعدددا ب دددا لودددا  دددنا  نل دد ا ل لددةل
خي ضح مد هذه اللوو" خو الو ًة تللو رلا"و ل يند ج عدد ودًة ال بوئد  
تدددع  طدددظ الحددد خةا توللودددا الل ددد"وبة الصددد  لو  هدددع نل ددد  خعددد نا تدددع حدددلد 

ردددىلة ال دددلد هلددد ة ت لددد نألو خمدددد  ددد  خُ  اُردددىلة الدددًن  و دددو  ت لددد نل دتا خعددددثنا
ل دد عادى اصد حاو أل لدن ق دن  .(3)رىلة الًن باء ت ل  بعد خُ خخونا خقذلك 

اللودا عادى ال ددىموء خانوالادو ردلد خرلددو" ال د   ال  ردع ال ددىي  لد   ندى اصدد  لول  
خاضددحو  ل"ددذه اللوددو" صددو  مددو خاددى وه مددد اصدد  لو  نل دد  خ عدد ن علددى الدد    

رذلكا خإذا مو ا   لاو إلى ال   و خاى و خ ال ي يى هذا ال خو تل   مد إص اب الاحوة
                                                 

ا الجنى الداني في حروف المعانين(ا 1992ا س : الل اروا الحسد رد صوص  الل اروا ) -1
ا 1تن  الىيد صبوخة خمحلى  ىي  توض ا رل خ" لباوو: راب ال  ن ال لللاا ط اح لظ: ر.

ا 3ا لباوو: راب النل ا جالكتابصلبويالا خرو ر   عل خ رد عثلووا )ر "(ا خ ا 850س
 .332س

ا م صسا ال صولاا معجم حروف المعاني في القرآن الكريما س : ال  ي ا محلى حسدا  -2
 .925ا س3ج

 .852سا ظ   سالالسور -3
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خهددذا ين  ددو إلددى ؤددلئلد هلددو: إمددو خو ا ددوو هددذه (1) نددى صددو  اصدد  لو  خاحددى
اللوو" صى ا ى  " ماذ خصة طوي  ح ى صب  ال ص  النوهلع مد او دنا خصدى 

د ا دددوو موادددورة تدددع إحدددى  اللودددو" ال ىيلدددا ال دددع ُعثددد  علل"دددو تدددع األلدددوا  مددد
 او ن  و .

 معاني "لعل" عند العرب
عدددىة خهدددع ما ددد رةا   عا ضدددلد الحددد خة خاألرخا" تدددع اللودددا ال  رلدددا م دددو

خهدددذه الل دددو ع ل يل دددد خو ا نلدددى إل مدددد ودددً  ال  قلدددنا إذ ابددد ي حدددىخرهو 
خاو لد  الحد ة تدع الدا  صدى يد رو رللدا مودوي ة للاد ، عادال  .خا  دلد م ولل"دو

 و ا هدددذا ي ادددع خو لل  ضدددى الحدددو  خم دددون اوددد ًة تدددع الح ددد  الل دددى لدددال صدددل
ال ًن خهللا قب   تع احىيى الل اى الل ار مد هذه الح خةا خمد   ث ي وو 
السددددلون اللوددددوو هددددو الوصددددللا األ نددددح ال ددددع اسدددد  ل  ل حىيددددى هددددذه الل ددددو عا 
تددولح خة لددل  ل"ددو م اددى م نلددع  ألو مددو ي ضددلاال الحدد ة مددد الىللددا إ لددو 

هدددذه الىللدددا  ولبدددو  مدددو اب دددى ذا" اوا"دددو" من ل دددا يحدددىره ال  قلدددنا  لددد  خو 
خمح للددددا ح ددددى يادددد س  الحدددد ة تددددع عبددددوبة اندددد ه لل صددددى م ددددلد خا يدددد  ذلددددك 

ا تولسدلون اللودوو مدو هدو إل رلئدا لوويدا للدا  مدد م د را" خالد  (2)الح لو 

                                                 

ا ال وه ة: راب الحىيثا القرآن الكريم ألسلوبدراسات النولظا )ر."( ا س : عضللاا عبى -1
 .55ا س5رد ي لشا جلؤ   الل ص  خ ا 801-800ا س2ا ج1راب الحىيثا ن

ا ال وه ةا ال  قا اللص يا ال ولللا دلتهأصوله و أالتحليل النحوي  اتن  الىيد اا س : صبوخة -2
 .211نا س2002ا 1و نلووا طللا  ا ل
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خاددى و  اا ت للددو حوخلاددو خو   "دد  م اوهددو تددع  دد  مح لدد  الىللددا(1)خوطددوب
 لادو   "د  ل رط السلوصع رلدو صبلدال خمدو ر دىه ملدو ينإعورة اخ  ساو مضط يد إلى 

صصى الل  ل  ر    محىرا تول ثل  مدد ال ضدويو الىلللدا ي وصد  ت"ل"دو علدى 
ت"دد  الىللددا ال  قلبلددا ال ددع ي ري"ددو الحدد ة تددع الددا ا توألردد  تددع م  تددا هددذه 
ً  عدد خو رللدا الحد ة تدع الدا  اد رو  الىلل" هو ال  مد  تدع ال دًنا تضد

إلددى الودد ًة تددع الح دد ا لددذلك يُ  لددى علددى الاصددوس ال    لددا ل "دد  م ددو ع 
ا تولسلون ي د   الحند  األصدوس الدذو يُ  لدى (2)الح خة خاص ابوط خح وم"و

عللدددال تدددع احىيدددى هدددذه الل دددو ع ال دددع ي ضدددلا"و الدددا  اللودددووا ت"دددو ين ددد  مدددو 
ندوس عومدو  خمدو ُحذة مذقوبا  خاللضل   وه ا  خاللنل  مبلاو  خال ون وورو  خال

ً  عدد ادوت  (3)حدىر" رل ادى خاحدى ام ه ااضح خمو ا ىر" خخا"الخاو لط  تضد
منلوعا مد ال  ائد ال ع اصوحن او لد  هدذه األرخا" ال دع صدى يصدورة خو 

وو السددلون خحددى لددذلك ي دد اي ددوو لل للددا خقثدد  مددد م اددى م دد خة خخ م ددىاخ 
لل دو عا خيل دد خو ا سد   ل  على ال   يظ خالو لوب رلد اهذه ال  ائدا ال ع ا

 :(1)على صسللد هلو
                                                 

ا لاىو: ساليب النحو العربيأالسياق والمعنى دراسة في اللاو ا ع تو" تلص ا  ا س : -1
 .13نا س2013ا 1م صسا السلوب للطبوعا خالا   خال وييل خال  الاا ط

ا منلا ال  اث ال  رعا ااحور ثر حروف المعاني في تعدد المعنىأ احلىخ اع ارع ا س : -2
 .2003ذابا  /23ا صاا95ال  با رم ظ ال ىرال  وب 

)دراسة تأصيلية داللية نقدية(،  نظرية السياق القرآنيال  و ا محلورا اللثاى عبى ا س : -3
 ن. 2005ا 1األبرو: راب خائ ا ط

ساليب أالسياق والمعنى دراسة في ا خ289ا سثر حروف المعاني في تعدد المعنىأا س :  -1
 . 23سالنحو العربي، 
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 ال  ائد السلوصلا الل اويا. -1
 ال  ائد السلوصلا الل سلا. -2

تددددوألراة مددددو هددددع إل خصددددللا يسدددد  وو ر"ددددو ل  ريددددا م اددددى م ددددلد خهددددع عاددددى 
اللاوط ددا ل ددظ ل يددى  علددى م اددى إل عاددى اص  ا ددال رولدد ها تددوو ل  البددوحثوو تددع 

هدع إل حد خة الل دو ع خمدو ؤدوقل"و مدد  احىيى الل "ون الاحوو ل"و ت لد  مدو
األصددلوء خاألت ددو  خالسدد خةا خصلدد  هددع قللددو" اسدد  ل  للدد رط رددلد الل دد را" 

خصلد  إ "دو ا  صد  علدى حد خة الل دو ع خخ ا دل   اخخ الىللا على م اى  ل هو
ا لدددددذلك لنددددد  (1)م "دددددو السددددد خة خخ هدددددع الحددددد خة ال دددددع احلددددد  م ادددددى  حويدددددو  

حىيددى م ددو ع الحدد ة الل ددبال رول  دد  نل دد ن منلوعددا مددد عللددوء الاحددو إلددى ا
عبدد  الل اددى ال ددون الددذو يحللددال الحدد ة خالل اددى السددلوصع الددذو ُيحددىر م اددى 

صلوب الذو ا ر رالا ت د  خراة خهدع مند رة احلد  م ادى ال  د  خخ الح ة خاأل
اللصددددىب خخ الل دددد ظ خو احلدددد  الحددددىث اللضددددلد تددددع خحددددى هددددذه ال اوردددد  

ادىو  هدذه األراة تدع صدلون ال  بلد  ت صدبح    ا   ذلك ي ح ظ حدلد  االثً ا
ؤددبال ال لدد  رددولاوب نلددل  ال ددبوب خُ حوضدد ة الل ورددى مثدد  نقدد و ال لدد   ددوبن خو 

رائلددو ن خو خ  ددع رخان ال ددبوبا ت"ددذه ال بددوبا" ابددى" تل"ددو م ددو ع األرخا" مددد 
 نددوي إتددإذو قدد  ما"ددو يلثدد  م"لددا خ ل لددا  حويددا اسددوعى علددى  اراودد  ال  قلددن

ا صددو  ارددد ماسددوب: نصددو  النددوه و: ل دد  قللددا ؤددك...خهع  (2)م ورددى ال ددًن

                                                 

 .205ا سثر حروف المعاني في تعدد المعنىأا س :  -1

 .218-213ا سدلتهأصوله و أالتحليل النحوي ا س :  -2
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ا خمددد ا"ددا (1)قللددا باددوء خطلددل خؤددك خصددى اددوء" تددع ال دد  و رل اددى قددعن
حدددددوخ  عللدددددوء الاحدددددو احىيدددددى م دددددو ع ل ددددد  عبددددد  منلوعدددددا مدددددد ااباء يل دددددد 

 :(2)النلص"و على ال    اااع
ال  للدد : ل ددى اا ددظ قدد  مددد األو ددش خال سددوئع علددى الل اددى ال ددون  -1

ذو احللال ل   خهو ال  للد ا قلدو تدع صولدال ا دولى: نل ل د  ا د  خوا ل ل د  ال
 ا" ىخون خو ل    خا خل " ىخا.

نال وصلن: ذهن ال  اء خاور ال ال من د و خ ود خو  ؤ ون خال  اعاأ  -2
ؤددد ون  تدددول  اع هدددو حدددىخث خمددد  مدددو إلدددى خو نل ددد ن احلددد  م ادددى ال  ادددع خاأ

 حددو نل دد  اللددال ي حلاددونا  وباوصددل ؤددعء محبددخابا ددوب خي ددوو تددع اللل ددد خ 
ا خال  ادع تدع اللودا هدو (3)ؤ ون ي وو تدع الل د خه  حونل د  ال دىخ ي دىننخاأ

ال ادددوء خاألمددد  خهدددو   دددلن اللددد سا خاو ل دددة موهلدددا م ادددى ال  ادددع عدددد م ادددى 
ال لاع مد ا"ا خاحىة خهع اص  لو  ال لادع تدع اللل دد حصدولال خخ اللحدو  

موهلددا ال لاددع هددع محبددا حصددو  ؤددعء   حددو نللددة ال ددبوب ي ددور يومددو ن  ألو
صددواء خقاددة اا سدد ه خا ا ددن حصددولال خن لا خال  اددع ل ي ددوو إل تددع اللل ددد 
ت ط تً   دو  نل د  ال دبوب ي دور يومدو ن خو ابا دوب ؤدعء ل خ دون رحصدولالا 

ؤددد ونا تدددولطلل هدددو خذهدددن  وددد خو إلدددى خو نل ددد ن احلددد  م ادددى الطلدددل خاأ
                                                 

ا رلدد خ": راب لسرران العررربارددد ماسددوبا خرددو ال ضدد  الددو  الددىيد محلددى رددد م دد نا )ر "(ا  -1
 .125ا س11روربا ج

 ا1ا جقررررآنمعررراني الال ددد اءا خ ا 851-850ا سالجنرررى الرررداني فررري حرررروف المعرررانيا سددد :  -2
 .250-215س

 .250-215س ا1ا جمعاني القرآنا س : ال  اءا  -3
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ؤدد ون يحلدد  ابا ددوب لددك ا طلاددون خاأابا ددوب ؤددعء محبددوب  حددو صولاددو: نل 
ا خردلد الد ايو خو هدذيد الل الدلد (1)الل  خه  حو صولاو: نل لك الدو" السدوعان

 .(2)ل يحصًو إل عاى الن"  رول وصبا
إ "دوب اللسد حل  تدع رددوبة اللل دد خهدع خو اددى  ل د  علدى إم و لددا   -3

ر دددو  الومدددالا خاص  ددد"ىخا لدددذلك حدددىخث اللسددد حل  لدددو ادددوت " ر دددن األمدددوب أ
 ال وع :

خصددددددد ب ال طدددددددو هددددددد  مدددددددد ي لددددددد  
 ااوحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال

 

 ل لدددع إلدددى مدددد صدددى هويدددة خطلدددد ُ 
تددذهبوا إلددى خو األمدد  يبددىخ ص يددن ال ح لددظ ل ي ل ددال صددو  اصدد  وبة ااددو    

وقرال فرورون يرا اامران ﴿ صطوةا خذهبوا إلى خو هذا الل اى   اه تدع صولدال ا دولى:

 ﴾موسرر ه لررإع إلرر  بلررا ابسررباب أسررباب السررموا  فرر  لأابررن لرري ًرررحا  لعلرري 
 .(3)ن38 وت 

ذهدددن ال وتلدددوو إلدددى خو ل دددد  احلددد  م ادددى الصددد  "ون خاص  دددد"ىخا   -1
ال تردر  لعرل ﴿ا ﴾وما يردريك لعلره يتىكر ﴿ :ر ن ي، ارد مولك ل ولال ا دولى

                                                 

رد اخ ا 131ا س1ا جهمع الهوامعا خ332ا س1ا جشرح الرضي على الكافيةا س :  -1
ا اح لظ: محلى لفية ابن مالكأشرح ابن عقيل على ن(ا 1950اللالا )ع ل ا ر"وء الىيد عبى

 .318ا س1.ا ج20ا ط(اثالحللىا )ال وه ة: راب ال   محلى الىيد عبى
تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير  (،ن1951)ا س : تن  الىيدا محلى ال ايوا  -2

ا 12خ ج100ا س2ج ا1ا لباوو: راب ال    للطبوعا خالا   خال وييلا طومفاتيح الغيب
 .228س

 .115ا سدوات النحوية ومعانيها في القرآن الكريماألا س : محلى علعا  -3



 122 

ا خهددذا مددو بره البصدد يووا تددع حددلد  نددى صددلبويال ﴾اللرره يحرردث بعررد ذلررك أمرررا  
 .(1)صوئ ن خو ه  هو قذلك؟ نل   ييىا   ي يى و خا"و لًص  "ون خي و  تع

 لحددظ مددد وددً  احىيددى هددذه الل ددو ع اع لددور خ لب"ددو علددى ر ددن األصددوا  
م لاا خت و  لسلوصو" محىرةا ل د مدو خو اد رط هدذه   عخاايو" ال ع حىر" م و

 األراة رسددلون موصدد  وددوباع رلئددع  لدد  لوددوو يل ددد خو ي طلاددو م اددى موددوي ا  للددو
هذه البلئا ُانِضل األراة رول وة للدو ا يدىه مدد حىراال هذه الل ول" خاايو"ا خ 

اوا""ددو حسددن م  ضددلو" ال ددًنا خا نلدد  هددذا السددلون خصددة خم ددوو   عم ددو
  ً عدد ال ًصدا ردلد ما دن الدا  خال وامد  اللحلطدا ردال صدواء  إطًن الا ا تضد

 .  (2)السور ا خن الًح ا
 
  

                                                 

ا الجنى الداني في حروف المعانيالل اروا خ ا 250س ا1ا جمعاني القرآنا س : ال  اءا  -1
ودراسات ا 280ا س1ا جعاريبب في كتب األمغني اللبيا خارد ه ونا 851-850س
 .333ا س1ا جالكتابصلبويالا خ ا 801ا س2ا ج1ا نسلوب القرآن الكريمأل
 . 28سساليب النحو العربي، أدراسة في السياق والمعنى ا س : اللاو ا ع تو" تلص ا  -2
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 القسم الثاني
 الجانب التطبيقي

 في النص القرآني:  الداللة الوظيفية لر"لعل"

ا ى الىللا الو ل لا لل للو" الل د رة  لد  منىيدا خلدل  ل"دو صللدا رلللدا 
م وب ددا  مددل الىللددا ال  قلبلدداا تلددد الل دد خة خو ل رللددا رددً ا قلددن خل ا قلددن 
ردددً رللددداا تول  قلدددن هدددو مدددد ي ددد ي لادددو الدددىلل" الو ل لدددا لل للدددو" ال دددع ل 

ولنللددا خحددىة ا قلبلددا رلللددا م  وملددا حوملددا م اددى يل دد اللل هددو مددل اأتدد ارا ت
ً  عد ابابوط"و رسلون حدو  ودوباع خخ رسدلون  م لد ي ابط ر ض"و رب نا تض
  ددوتع خهددو ال ومدد  األصددوس الددذو يا دد  تلددال الددا ا إذ ي دد   السددلون الث ددوتع 
ً  مسدددوعىا  تدددع الللددد  الل ادددى اللددد ارا تل ددد  رلئدددا خخ يمدددد   وتدددا خعدددورا"  عدددوم

ل  رال  ألو اللوا ا     ر   السواه  الا لوعلا خالبلئلدا خالث وتلدا اد   ا  وورا ا ل
لدددذلك ذهدددن م سددد  عللدددوء اللودددا إلدددى عدددى رباصدددا اللودددا رل ددد   عدددد   خاضدددحو  

محلط"دددو الث دددوتع الدددذو   ددد " ردددال توؤدددلا خل يل دددد خو  صددد  ر"دددو إلدددى   دددوئ، 
لددا لوحددىا" الىاا خالل و ددو" ال  قلبلددا خالىلللددا تددع النللددا هددع الددك ا(1)م لددىة

ال دددع ا دددى خردددو  ا ئلدددو" ال للدددا ل   قدددن هدددذه ال للدددو" م ل دددا خ لددد  الىالدددا 
خحدددىا" قبددد   رالدددا ا ضدددلد م دددو ع خرلل" حسدددن طبل دددا ال  قلدددن اللودددوو 

 ا  سال خالو ى الذو ألالال صل ة النل ا ل   وع  مل ر ض"و م و ا النلد 
 و ددو" ال ئلسددا تددع خا ددى هددذه هددع الل اانل "ددو عًصددا  حويددا خرلللددا خرً لددا

                                                 

 . 21سساليب النحو العربي، أالسياق والمعنى دراسة في ا س : اللاو ا ع تو" تلص ا  -1
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ا خحلد  لحظ او ل  نل  ن تع الا  اللووو تإ او   ون (1)إ  وج الا  اللووو
ر و ل "و اب و  لل طلدو" اند  اللد  ل    سدالا خاللنوطدن خيضدو  ل د رو خقثد  
مدددد م ادددىا خهدددذا ال  دددىر ي بدددل ط ي دددا الاسددد  خال "ددد  خاللددد ار تدددع الوصدددة   سدددالا 

خمدددا"  مدددد ذهدددن إلدددى  اادددوء لل ادددى وتدددولح ة قلدددو ع تدددال عللدددوء اللودددا ر  دددال مددد
ا خو خو الل اددى لددل  للحدد ة   سددال (2)ا  ي ددال ر  ددال مددو ر  علددى م اددى تددع  لدد ه

و الح ة لدل  لدال  ر  لل للو" ال ع ان   رولىوو  عللالا لذلك راع عللال ر
و قدد  ما"ددو ل يددى  علددى الل اددىا ت دد  مددد هددذه الحدد خة ل إم اددى إتدد اروا تدد

حسدددن ال دددو ل ع اللاوصدددن  ى ال  قلدددناحصددد  علدددى م و ل"دددو ح دددى اضدددوة إلددد
الل دويل  الل دىة ل"دو مسدب و ا تولىللدا الل اويدا للحد ة للسدة لدال رد  لل للدو" 

تددولل ار ردددنا ن حددلد ادد ر لل   يدد  خو الصدد  الل صدد  ر"ددو هددو  اال ددع اندد   رددال
الل  ة خلل  لدنا ن  صلن تع ذلكا تولح خة ا ر لل اى تدع الصد  خال  د  

للددددا خخ   ددددع مضددددلو "و خخ عطدددد  ر ددددن ال ددددًن علددددى ت  ددددوو إمددددو ل وقلددددى الن
خو رللددا الحدد ة علددى م اددى تددع  لدد ه يدد ار  الل دد و يدر ددنا لددذلك ؤددو  عاددى 

ر"دو خو الحدد ة لددل  لدال م اددى إتدد ارو تلدو صلاددو نا ن لدد  ي "د  ما"ددو م اددى ح ددى 
إذا اص   دددة رولصددد  ت تدددور" رللدددا نال   يددد نا تدددولح ة ل يحلددد  تدددع طلوادددال 

تدولح ة ذخ  او مدو ي ضدلاال مدد الىللدا إ لدو يحدىره ال  قلدنم اى م نللدو   أل
اب دى ذا" اوا"دو" من ل دا  رللا م اويا  وه ةا  ل  خو هذه الىللا  ولبدو  مدو

مح للددا ح ددى ياددد س  الحدد ة تدددع عبددوبة اندد ره لل صدددى م ددلد ا يددد  عاددال ذلدددك 

                                                 

 .183حلىا خرو  الىللا ال  قلبلا تع ال لاع خال  اعا سخا س : البنا إر اهل ا خروروا  لوث  -1

ا اح لظ:  ويو من وب نظائر في النحوشباه والاألن(ا 1951ا س : السلوطعا اً  الىيدا ) -2
 .5-1ا س1طلللو"ا رم ظ: مطبوعو" منلل اللوا ال  رلا رىم ظا ج
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تع رلوو الىللا لدذلك صدلع ح تدو  أل دال طد ة مدد الل ادى ل  خالح لو اللب  
يدد   رددال خحددىه قحدد ة اللباددى الددذو هددو عاصدد  مددد عاوردد  الباددوء لل للددا خادد ء 

ا تددع حددلد لددو  س  ددو إلددى او ل "ددو تددع الددا  ال    ددع تإ اددو ح لددو  صددا لى (1)ما"ددو
الاس  تع ذلك ألو الل  ل  هو الذا" األ"لا الذو ل يل د خو يحل  م ادى 

 دددع انددد ج إلل"دددو ال  ادددع  ت دددى خ "ددد  الل سددد خو علدددى إوددد ًت"  تدددع الل دددو ع ال
نل دد ن خاددىخا خو قددًن اللددال ل ااطبددظ عللددال خ لددن هددذه الل ددو ع ال ددع و اددة 
إلل"ددو نل دد ن إذ ل ينددوي خو ي ددوو النطددوب ال    ددع ؤددوقو  خخ م لالددو  خخ م وص ددو  

ا تددول  اع خال وصددل تددع قددًن (2)ردد  قدد  قًمددال صددبحو ال م ح ددظ م طددو  ال لدد  رددال
 :تل اى نل  ن تدع صولدال ا دولى (3)للنوطبلداللال صبحو ال خا ولى إ لو ي ال إلى ا

ل يل د خو ي وو اوص و  خل ح دى ا الدو   (ا11ال وب ) ﴾لعل الساوة قريب﴿
مددددد او ددددن اللددددال صددددبحو ال خا ددددولى خهددددو الل اددددى الددددذو يل ددددد خو ياطبددددظ علددددى 

 االلنوطن مضوتو  إللال م اى اأؤد ونا خصدى يند ج م اوهدو ت سد  ل  لل نويد 
ما"و ق  م مدا ختع اللل اللواضل ال ع تل"و اوصدل  و السوعا صضلا ي نوةإت

خخ ا اع ال  و  خخ ال    خخ ال"ىايا خخ ال     خخ ال     خخ  ل هدو روصد نىان 

                                                 

 .211-209ا تن  الىيد صبوخةا سدلتهأصوله و أالتحليل النحوي ا س :  -1
ا لباوو: راب دوات النحوية في كتب التفسيراألن(ا 2001حلىا )خا س : الصول ا محلور  -2

 .852ا س 1ال    الل ور ا ط
 .181ا س1ا جالكتابا س : صلبويالا  -3
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نل ددد ن تددد و هدددذا ال وصدددل خخ ال  ادددع ي ادددل إلدددى اللندددوطبلد ل إلدددى اللدددال صدددبحو ال 
 .(1)خا ولى

ي اللدددال ابدددىخ اايدددو" ال    لدددا ذا"  سدددل، م اوصدددظ خم دددلد ا دددل  إلدددى إعندددو
ا إ لددددو اح لددددال صدددبحو ال خا ددددولىا خهددددذا الاسدددل، الددددذو ا للدددد  رددددال هدددذه اايددددو"

خردىخ "و يبدىخ  اال دع ا دى هدع األصدوس تدع علللدا رادوء الدا ال ًصو" السدلوصلا 
ً  عددد خو هددذه ال ًصددو" ادد رو  الددا  مندد ر م ددوطل رددوالا  لدد  م "ومددالا تضدد

وج  ددددد  منلوعدددددا مدددددد الو دددددوئ  الاصدددددلا ال دددددع اسددددد"  ر ددددد   توعددددد  تدددددع إ  ددددد
م لوصدددك يلاحدددال رددد ا الل بوللددداا خهدددذا ردددىخبه يضدددلد  ندددو  علللدددا الاصدددو  

ل دع ان د  مدد الدا  االلووو خذلك ل ح لظ م ويل  الاصلا خخ ال  دوءة الاصدلاا 
 "دو ا د ي مسد لا قدوو الدا   سدلنو  ؤب ا  سلنلا مد الصد ن تدك ابابوط"دو أل

ا (2)و ل  دددد   الددددا مددددد الل و ددددو" الل سلددددا خالىلللددددا ال ددددع ا دددد ارط تللددددو رلا"دددد
ت  لن اايو" ال    لدا ال دع خ  دة الحد ة نل د ن اللد  السدلون ال  ارطدع تل"دو 
ر والددال م و ل"ددوا ت ددى اع لددى خ لددن عللددوء اللوددا إلددى خردد  الددا  الددىياع اب ددو  

خال دددع  ال وئلدددالا خهدددذا مدددو حلثدددى علللدددا انددد ي، الل دددو ع ال دددع و ادددة إلل"دددو ل ددد 
ال ددددىامى خقلددددو رلاددددو صددددور و ا خمددددد  دددد ث  ُحددددىر" خصوصددددو  مددددد لددددىو عللددددوء اللوددددا

خرددبحة الل ددو ع ال ددع و اددة إلل"ددو نل دد ن حددلد او ل "ددو تددع الددا  ال    ددع 

                                                 

ا م صسا ال صولاا محمد حسن، معجم حروف المعاني في القرآن الكريما س : ال  ي ا  -1
 .925ا س3ج

حاديث العالقات السياقية ونماذجها الوظيفية في األ االل"ىو هوؤ عبىا ا س : الن ا  -2
نرحث  انن2009ا صاا11بر عا ال ىر ا ناألبرو: منلا منلل اللوا ال  رلا األالقدسية
 .181س اما وبن
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خهددذا ا دد  علللددا الباددوء  ام ددىخرة علددى األرددورل مب  ددىة عددد الل ددو ع األرددللا
خو صولدال   وعو  موا ت لى صدبل  اللثدو   لحدظالىللع ل"ذا الح ة علللا م  ىة 

ت"دذه اايدا ل ا دل  إلدى  ﴾قروال  لينرا  لعلره يترذكر أو ي  ر فقوال له ﴿ :ا دولى
ا اع اللال صبحو ال مدد ت عدوو خل يل دد خو ي دو  ذلدك علدى لسدو الا رد  ي دوو 

خ  لددو علددى باوئ لددو خصددول لددال ال ددو  الددذو  اذهبددوالل اددى علددى ال دد   اااددع: 
  ا تولل اى الاصع خالسلوصع الذو اند ج لدال نل د ن تدع  يدو" الدا(1)ا اواو رال

ال    ع للسدة م دو ع  واندا عدد عًصدا ل سدا رد و   راود  النللداا إ لدو هدع 
عًصدا اللدا رد و  ا تلسد  ل  اللودا ل ي وارد  مدل  لد ه علدى خصدوس النللدا 
ردددد  علددددى خصددددوس البالددددا الاصددددلا ق دددد ا تواددددور الل ددددوو ال ددددىاخلع إضددددوتا إلددددى 

النللددا  الل ددو لد الاحددوو خالددىللع صددل ريوو ح لددو  إلددى احىيددى مددى  ماوصددبا
ً  للددد رو تددددع الا"ويددددا إلددددى ال دددد  ل   خالنطدددوب للسددددلوصو" ال وارددددللا اللاندددد ة ت دددد

ا (2)اأينورع تع   سلا اللس  ب  ملو ين لال ي  وعد  خيسد ل  مدل البالدا الاصدلا
تولبالدددا الاصدددلا عبدددوبة عدددد إطدددوب ذهادددع منددد ر لل للدددو" الل ددد رة  خو خو البالدددا 

ع ماطدون رلالدو الل دظ هدو م "دون م "ون ح تع ل ياطظ خال للدا م "دون م نلد
اصدددد  لولع ا ح ددددظ رددددال ال للددددا رول  دددد  روصددددوطا الاطددددظ خخ ال  ورددددا تددددع محددددلط 

 .(3)النللا

                                                 

 .153ا س1ا جالمقتضبا خ801ا س2ا ج1ا نالقرآن الكريم ألسلوبدراسات ا س :  -1
حاديث العالقات السياقية ونماذجها الوظيفية في األ، الل"ىو هوؤ عبىا : الن ا ا س  -2

 .181ا سالقدسية
 .29وا سا الون حسوالبيان في روائع القرآنا س :  -3
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تع حلد  لحظ  خو ال و ل  الاصع لدنل  ن تع ال   و صدى خودذ خؤد ول  
م  ىرة مد حلث ال و ل  ال  قلبع خمدو يسدب "و خمدو يلل"دوا إذ ا دى ص يادا ال ابدا 

ً  عددد قو "ددو ص ياددا علددى الل اددى اللوص لددا تددع ال    قلددن ال    ددع ص ياددا  حويددا تضدد
رددددىا  خا للددددن ال بددددوبة خاصدددد نًب تددددع حددددلد ا ددددى م ؤدددد ا  خصددددلورلو  خخصددددللا  لإ

ا تول ًصو" السلوصلا ا ى مد الل ا د ا" ال"ومدا تدع ال  د  (1)ررعالل اى األ
تددع  عدد طد ن البادوء الاصددعا إذ ا  دو  عدىر قبلد  مددد عللدوء الدا  خاللسدو للد

رحدددث خرخا" الدددا  خااسدددوصال خا سدددنومالا تول ًصدددو" الاصدددلا هدددع ال دددع ادددىع  
 سنون  س ا  ألهلل "و تع اح لدظ مدو البالا الاصلا ال ع ا ون على ال لوصك خال
ا ت اددى الوصددوة علددى او لدد  ل دد  (2)ارددطلحوا علددى اسددلل ال رول  ددوءة الاصددلا

 :(3)تع ال   و خا وعل"و السلوصع مل ا قلب"و  لحظ اااع
 ع ال ددددد  و ر ددددد   إالدددددولع مدددددو ي دددددوبب مئدددددا خ دددددًثخبر" نل ددددد ن تددددد -خ

د و  خع ددد يئدددا خاسددد ع حددلد ذهدددن  وددد خو إلدددى خ "ددو خبر" ما تددد(1)خ ً ددلد مددد ة
  (8) م ة.

                                                 

 .81ا سالسورظ   سال -1
حاديرررث العالقرررات السرررياقية ونماذجهرررا الوظيفيرررة فررري األ، الل"دددىو هوؤددد عبىا ا سددد : النددد ا  -2

 .182ا سالقدسية
الحروف العاملة في القرآن الكريم بين النحويين  اهورو عطلا مط ا ا س : ال"ًلع -3

 . 58ننا س1958ا 1ا نرل خ": عول  ال  نا طوالبالغيين
ا ال وه ة: راب ال  ن القرآن الكريم أللفاظالمعجم المفهرس البوصعا محلى ت ارا ا س : عبى -1

 .819-815اللص ياا س
 .11ا سدوات النحوية ومعانيها في القرآن الكريماألا س : محلى علعا  -8
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خبر" ل دد  خهددع مندد رة عددد الاصددو  رولضددلوئ  خحدد خة ال طدد   -ب
 يو" ااالا. ًث م ا" تع اا

 (.83الح اب )  ﴾تَُكوُن قَِريبا  َوَما يُْدِريَك لَعَلَّ السَّاَوةَ  ﴿ صو  ا ولى:
 (.11ال وب  ) ﴾ َوَما يُْدِريَك لَعَلَّ السَّاَوةَ قَِريب  ﴿ صو  ا ولى:
ا الَ ﴿ صو  ا ولى:      .(1الطًن) ﴾تَْدِر  لَعَلَّ اللَّهَ يُْحِدُث بَْعَد َذِلَك أَْمر 

يًحدددظ خبخر نل ددد ن تدددع ال  قلدددن ال    دددع م صدددلا رلدددوء اللددد  ل  تدددع  -ج
 واضل خهع قوااع:ص ا م

ا فَقَاَل ِبَْاِلرِه 9َوَاْل أَتَاَك َحِديُث ُموَس ) ﴿ :قال تعرالى -1 ( إِْذ َرأَى نَار 

ْ  أَْو أَِجرُد َولَر  النَّراِر ُارد ى ا لَعَليِري آَتِريُكْم ِمْنَهرا بِقَربَ  ﴾اْمُكثُوا إِنيِي آَنَْسرُ  نَرار 
 .(1١طه)

ررا قََىرر  ُموَسرر  ابَجرر﴿ صددو  ا ددولى: -2 َْ ِمررْن فَلَمَّ َل َوَسرراَر بِ َْاِلررِه آنَرر

ا لَعَِليري آتِريُكْم ِمْنَهرا ا قَاَل بْاِلِه اْمُكثُوا إِنِيي آنَْسُ  نَرار   ﴾ ...َجانِِب ال ُّوِر نَار 
 (.29ال ص )

ا لَعَِليري أَْبلُرُا ﴿ صو  ا ولى: -3 رْرح  ًَ َوقَاَل فِْرَورْوُن يَرا َااَمراُن اْبرِن ِلري 

 .(38 وت ) ﴾ابْسبَابَ 
ا لَعَِليرري أَ َِّلررُع إلرر  إِلَررِه ُموَسرر ن: و  ا ددولىصدد -1 ررْرح  ًَ  ﴾فَاْجعَررْل ِلرري 

 (35ال ص )
ُْ أَْفتِنَررا فِرري َسررْبعِ بَقَررَرا   ِسررَمان  ﴿ صددو  ا ددولى: -8 ررِديي ي ًِ يُوُسررُ  أَيَُّهررا ال

إلر   يَ ُْكلُُهنَّ َسْبع  ِوَجا   َوَسْبعِ ُسْنباُل   ُ ْىر  َوأَُ َر يَابَِسا   لَعَِليي أَْرِجرعُ 

ِْ لَعَلَُّهْم يَْعلَُمونَ   .(18يوص ) ﴾النَّا
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ا فِيَمرا تََرْكرُ  َكرال إِنََّهرا َكِلَمرة  ُارَو ﴿ صو  ا ولى: -8 راِلح  ًَ لَعَِليي أَْوَمرُل 

 .(100الل ماوو) ﴾قَائِلَُها َوِمْن َوَرائِِهْم بَْرَىخ  إل  يَْوِم يُْبعَثُونَ 
اصددددو  نل دددد ن رلددددوء يًحددددظ تددددع اايددددو" خعددددًه خو مددددو الددددل رلا"ددددو هددددو ا

م و لدددا حصدددو  إاللدد  ل  ال دددع خ "دد " حولدددا ال  ادددع علددى لسدددوو م  للل"ددوا ت
ال إلدى الط يددظ  الابدع موصدىن ن علددى صدب  مددد الدك الادوب خخ ينددى خ وصدو  ي ؤددىخ 

لل  روألم  اللس حل  ت"و تع حىخر اللل دا تلو اوء على لسدوو الابدع هدو 
حصدو  علدى مدو ي لدال مدد البد ر محوخلا تع ال ادوء خاألمد  ر دى خو ضد  ط ي دال لل

ا تدع حدلد يًحدظ (1)خيال  رال ط ي ال  لذلك صو    سة  وبا  خل  ي   بخية  دوبا  
مددل ت عددوو خيضددو  خو خبرددل  يددو" ما"ددو ا قدد " علددى ذقدد  صصددا الابددع موصددى

خمحوخلا إ "وب ال  اع على لسو "لوا تع حلد ذهن السدلوطع إلدى خو نل د ن 
عطوئ"ددددو ح دددد  نللددددةن خهددددو مدددددذهن إن خ ل لددددع خرلدددد  األصددددبوبا لددددى ال لاددددع ن

ا تدع حدلد قو ددة (2)ال  خيادع مدد البً لددلد الدذو يدذهن إلددى خ "دو ا لدى ال لاددع
اايددا النومسددا اصددن تددع صصددا ت عددوو خيضددو  ل ددد خبر ذق هددو تددع صددلون ذقدد  

ا إذ   بددلد تددع ااي ددلد األخلل ددلد رواددور اصدد  "ون ا  يدد و صصددا الابددع يوصدد 
ابع األق ن عاىمو ي   عللال صصا ت عوو مل الابع مواال مد اللال صبحو ال إلى ال

تلددذق  خو الابددع موصددى عاددىمو خوبد  صومددال خ ددال ذاهددن للنلددن ل"دد  ا موصدى
ن ادل   ل لدع ن: رد  الادى ت د  ذلدك ت دو  االادوب لد  ينبد ه  وبد ا  م ل ادو  خقلدىا  

                                                 

 . 23سساليب النحو العربي، أالسياق والمعنى دراسة في ا س : اللاو ا ع تو" تلص ا  -1
ا يضاح في علوم البالغةاإلن(ا 2003ال حلدا )ل  خياعا اً  الىيد محلى رد عبى : اا س -2

 .131ا س1راب ال  ن ال لللاا طلباوو: ما وبا" محلى علع رلضوو خ  ارل خ"
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ا تلندد ج الل اددى الاصددع مددد (1)خلدد  ي طددل ال ددو  لددئً ي ددى مددول  ي ددل د الوتددوء رددال
ا بل اايا قل "و ر و هذا الص  لو  صى ي ل  م ادى  ود   لد  مدو صُد ب لدال وً  

تول لاع على لسدوو الابدع موصدى تدع اصد نًب الادوب تدع لللدا  امد عللوء اللوا
 رددوبرة مسللددا قددوو هددو ريى ددال لددذلك لدد  ي ددىه  خعددىا  صوط ددو  رددذلك ردد  اصدد  ل 

ً  يددوء اللدد  ل  للن دد  صومددال يطل اددوو خقثدد  ر  ددال هددو ئنل دد ن علددى لسددو ال مسدد  ل
و برال صل وو تع عو ال خهذا مو خمد صل ون رولبحث خالص نًب خلل   ل ه خ 

 يوضحال صولال ا ولى تع ااي لد ال  يل لد خعًه.
رلالو تع ااي دلد الثولثدا خال ار دا  لحدظ خو الحدواب الدذو خ  دة ردال نل د ن 

وو خهددو اددوء" م صددلا رلددوء اللدد  ل  علددى لسددوو ت عددوو منوطبددو  رددال خييدد ه هومدد
رعدوءها لدذلك رلدة اي يى راوء ر   لل ا ع ردال إلدى بب موصدى للثبدة ردال قدذب 

 "دددوب ال دددوة خال حدددىو خمدددون إنل دد ن تدددع ااي دددلد علدددى األمددد  اللبوؤدد  الللددد خج ر
خييدد ها لددذلك قددوو الل اددى ال ددون للحدد ة نل دد ن تددع هددذه اايددو" هددو الصدد " اء 

ال مواددور تددع السددلوء خمددد برددال خيضددو  الددذو ارعددى ر  ددخالدد "   للابددع موصددى
خو اللدال صدبحو ال  ا تع حلد  لحظ تع صوبة يوص (2)خيل اال الورو  إللال

مدد لدىو صومدال  خا ولى يس"  النطوب األ"ع اللواال إلى  بدع اللدال يوصد 
ر ددى خو عندد  السددح ة تددع ا سددل  ال  يدداا خيبددلد النطددوب خهدد  يسدد انىخو تلددال 

                                                 

ا 22ا جتفسررررير الفخرررر الرررررازي المشرررتهر بالتفسررررير الكبيرررر ومفرررراتيح الغيررررب اا سددد : الددد ايو -1
 .18س

ا روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني دالوصعا ؤ"وب الىيا س : اا -2
 .51ا س20رل خ": إرابة الطبوعا اللال ياا راب إحلوء ال  اث ال  رعا ج
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نل د ن  ى او لد  الحد ةتع ا خي  ب يا الللك تالحظ خو النطوب اؤ ل  عل
تع اوالال الل اى ال ون إلدى ال  ادع الواضدح تدع ا سدل  ال  يدا  ألو الللدك قدوو 

خال  اع صى رول  رال  اي ل  رنطوبة هذه ال  يا ر ى خو عن  ال "اا تع ا سل هو
ر دددى خو ا  ب"نل ددد ن مددد الد تدددع صدددلون اايدددا   سددد"وا ت و دددة نل ددد ن الثو لددددا 

ل ومددددال  خو رل اددددى ل ل"دددد   بدددع يوصدددد محوخلدددا الللددددك أ "ددددوب عسلددددا الا
 اي للدددددوو تضدددددلك خم و دددددك مدددددد ال لددددد  تلطلبو دددددك خينلصدددددو ك مدددددد محا دددددك

ا خهدذا الل ادى ود ج (1)تنوء" نل  ن الثو لا لل اى ال  للد  ل ولدالنل لاون األخلدى
ر ى ص اءة صلوصلا  صدلا ل وابرهلدو صدويو ا تددنالل اى ل ي حدىر عدد ط يدظ النللدا 

مدددد النلددد ا خإذا قدددوو ت"ددد   ال  وصدددن ردددلد منلوعدددا لدددو عدددد ط يدددظ إالواحدددىة خ 
ا تل اى الا  ال ون لآليدا صدى (2)قث ن الل اى ي ح ظ عد ط يظ ا ورل الل لد ت

اواددددال إلددددى ودددد خج نل دددد ن لل اددددى ال  اددددع وورددددا ر ددددى ابابوط"ددددو اللبوؤدددد  رلددددوء 
اللددد  ل  ال دددع ادددوء" رطلدددن مبوؤددد  مدددد الللدددك   سدددال خهدددو ي  ادددى ال  سدددل  

ع حددلد  لحددظ خو اايددا األولدد ة ال ددع ام وي"نل دد ن رواصددول"و خال  خيدد  ل  يددوها تدد
رلوء الل  ل  صى و لة ذلك على لسدوو الب د  الدذو ي وتدوه اللدال صدبحو ال خهدو  

                                                 

ا ، تفسير الكشافن(1995رع ال وص  محلور رد عل ا )خا س : ال من  وا اوب اللال  -1
-289ا 2ا ج1وا طعلع م وىا ال يوى: م  با ال بل وحلى عبىاللواور خ خاح لظ: عور  

280. 

حاديث العالقات السياقية ونماذجها الوظيفية في األ االل"ىو هوؤ عبىا الن ا ا س :  -2
 . 181ا سالقدسية
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لددذلك   خهددو خمدد  محددو  ر ددى اللددو"ا (1)م  الددو  لللًئ ددا قددوت  تادد   وطورددال 
ع تابدد ة الحدد و تددع ال  قلددن ال    ددع لآليددا صددى صددلط  علل"ددو ال  اددع الل واردد  تدد

 ر ى او ل  نل  ن مساىة إلى يوء ال  ل .   اويو اايا
تددددع حددددلد خبر" نل دددد ن م صددددلا ر ددددوة اللنوطددددن مدددد الد تددددع ال  قلددددن 

 :(2)ال    ع قلو تع اايو" ااالا
لَعَلَّرررَك بَررراِ ع  نَْفَسرررَك أاَل  تِْلرررَك آيَررراُ  اْلِكتَررراِب اْلُمبِرررينِ ﴿ صدددو  ا دددولى: -1

ْل َولَررْيِهْم ِمررَن السَّررَماِ  آيَررة  فََظلَّررْ  أَْونَرراقُُهْم لََهررا  إِْن نََ رر ْ  يَُكونُرروا ُمررْنِمنِينَ  نُنَررِىي

 .(ال   اء1-2) ﴾َ اِىِعينَ 
ِْ بَِحْمررِد َربِيررَك قَْبررَل ﴿ صددو  ا ددولى: -2 رربِْر َولَرر  َمررا يَقُولُرروَن َوَسرربِي ًْ فَا

ِْ َوأَ  ِْ َوقَْبَل ُغُروبَِها َوِمْن آنَاِ  اللَّْيِل فََسبِي ْ رَراَ  النََّهراِر لَعَلَّرَك ُ لُوعِ ال َّْم

 .(130طال) ﴾تَْرَى 
تدذهبة نل دد ن تددع اايدا األخلددى إلددى م اددى اأؤد ونا خرنددل ال ادد    سددال 
إذا ص ل"ددو  لسددو  مددد ؤددىة خاددىه رول ددعءا خصددو  األو ددش خردد  البنددل الن"ددى 
ي دددو  رن دددة لدددك   سدددع خو ا"دددىا"وا خهدددذا ي ادددع تدددع السدددلون الاصدددع لآليدددا 

لى صدون م و دىيدا خااي دوو تل"لدو نل د ن رل ادى الؤد ون رص ورا ابلل  ال صولا إ

                                                 

 .83ا س15ا جروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لوصعااا ا س : -1
كريم بين النحويين الحروف العاملة في القرآن الا هورو عطلا مط ا ا س : ال"ًلع -2

 .58ا والبالغيين
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رددددًا بصددددولا السددددلوء ل ددددون يولددددوو إادددد  خعلددددى مددددد ي  دددد    سددددال خي ددددذر"و مددددد 
 .(1)رروباأل

 خقذلك خبر" نل  ن خهع مسبوصا رول وء تع موض لد هلو:
   (.12هور) ﴾فَلَعَلََّك تَاِرك  بَْعَض َما يُوَح ﴿ :صولال ا ولى -1

 (.8ال "  ) ﴾ ...آثَاِرِامْ  ٰ  عَلََّك بَاِ ع  نَّْفَسَك َولَ فَلَ ﴿ صولال ا ولى:  -2
تدددع حدددلد خبر" نل ددد ن م صدددلا ر"دددوء الولبدددا تدددع  ً دددا مواضدددل ت دددط تدددع 

 خهع تع اايو" ااالا: اال   و
. (11طدال) ﴾فَقُوال لَهُ قَرْوال لَيِين را لَعَلَّرهُ يَتَرَذكَُّر أو يَْ َ ر ﴿ صو  ا دولى: -1

ال اددوء خالطلددلا توللددال صددبحو ال لدد  ي ددد ؤددوقو  تددع  خو اددة ل دد  هاددو إلددى م اددى
ولدال نعلل"لدو خذلك  ألو ذلك محو  عللالا إ لو الل ار مد وطورال للابع موصدى خ 

د ألو ي ددذق  هددو خخ ين ددىا خخ ا و ددو بااددل ت ددول لددال صددول  للاددو  علددى خو االسددًنن
لدى ا تدع حدلد ذهدن  ود خو إ(2)لل ال ت عوو إلى   سال تع إ  وبه لإص اب رولحظ

خو م اى نل  ن هاو صى ر  على ال  اع خاأؤ ون تولل اى الل دىب هدو اذهبدو تدع 
 .(3)باوئ لو خطل  لو خهو مو اا ظ عللال ق  مد صلبويال خال اوج خال بق ع

                                                 

ا 21ا جتفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب اا س : ال ايو -1
الحروف العاملة في القرآن الكريم بين النحويين ا هورو عطلا مط ا ال"ًلعا خ 119س

 .58ا  والبالغيين
ا 22ا جسررررير الكبيرررر ومفرررراتيح الغيرررربتفسررررير الفخرررر الرررررازي المشرررتهر بالتف اا سددد : الددد ايو -2

 .89س
اللالا )ر."(ا ال بق ع ا رىب الىيد محلى رد عبىا 311ا س2ج االكتاب اا س : صلبويال -3

ا 1ج ام  با راب ال  اث ا اح لظ: محلى خرو ال ض  إر اهل ا ال وه ة:البرهان في علوم القرآن
 .392س
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خقدددذلك خبر" نل ددد ن م صدددلا رضدددلل  اللندددوطبلد ال دددوة الدددذو ي دددى مدددد 
خصددددب وو مدددد ة خقثددد  الضددددلوئ  ااصدددول  ردددددنل  ن إذ خبر" حددددوالع مدددو ي ددددوبب ا ادددوو 

خالذو ي صى رال عوما الاوسا خهذا الاصو  ا   تل"دو ا دبلال طلدن اللدال صدبحو ال 
 :خا ولى ر اوء ال ااع مد الل او ماال خم ا  هلد الحصو  عللال قلو تع صولال ا ولى

 ﴾لعلكرررررم تفلحرررررون﴿ :خخ صولدددددال ا دددددولى (158الب ددددد ة) ﴾لعلكرررررم ت ررررركرون﴿
 :ولواخ اسل م ا" قلو تدع صولدالا تع حلد رل  خبخرهو خهع مسبوصا ر(159الب  ة)
 ﴾ولعلكررررم تعقلررررون﴿ :ا خصولددددال ا ددددولى(12النو لددددا ) ﴾ولعلكررررم ت رررركرون﴿
ي سد خو قدد  مدو اددوء تددع  . تددع حدلد ذهددن السدلوطع إلددى خو الل   لددا(81 دوت )

علددى  ﴾...لعلكررم تفلحررونل لعلكررم تتقررونل لعلكررم ت رركرونل﴿ :ال دد  و ق ولددال ا ددولى
ي يدددى إل النلددد  خخصدددو  ال ددد  علدددى ودددًة اأبارة  ألو اع  دددوره  ردددوو اللدددال ل 

 . (1)إباراال
تع حلد ااصلة نل  ن رضدلل  الودوئبلد نال"دوءن ا ا دلد خخبر دلد مد ة ردىخو 
خو يسدددب "و حددد ة عطددد ا تدددع حدددلد خبر"  دددًث مددد ا" ادددوء" تل"دددو م صدددلا 

 (ا158الب د ة) ﴾لعلهرم ير ردون﴿: ا قلو تع صولال ا دولى"رح ة ال ط  نالواخ
خو   (151الب دد ة) ﴾لعلهررم يتقررون﴿ ددوا إللددالا خصولددال ا ددولى: خو للصددلبوا الحددظ خر"

قددع ي  ددواا تددع حددلد اددوء" م صددلا رضددلل  الل  للددلد ن ددون للدد ة خاحددىة ت ددط 
ال ددع اددوء" رالددا علددى (ا 10)ال دد  اء ﴾لعلنررا نتبررع السررحر ﴿: تددع صولددال ا ددولى

 .(2)الطلل خاأؤ ون
                                                 

قران في إعجاز معترك األ)ر."(ا  ال حلداعبى ا س : السلوطعا خرو ال ض  اً  الىيد -1
 .331ا س1حلى ؤل  الىيدا رل خ": راب ال  ن ال لللاا جخا م اا ا: القرآن

الحروف العاملة في القرآن الكريم بين النحويين ا هورو عطلا مط ا ا س : ال"ًلع -2
 .58-51ا سوالبالغيين
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وء" خملدددو  لحدددظ خعدددًه خو اللدددل اايدددو" ال دددع ُخ  دددة تل"دددو نل ددد ن اددد
محدددىرة الل ادددى خذلدددك لحسوصدددلا الدددا  ال    دددع الل دددىسا خهدددذا يندددول  مدددو 
 صدددة عللدددال الاس يدددا السدددلوصلاا ت دددى حدددوخ  عللدددوء اللسدددو لو" خو يللددد خا ال دددىبة 
السلوصلا تع احىيى م ادى ال للداا إذ ل اوادى خيدا عوائدظ يل دد خو الدوو عادظ 

ا ال للدا تدع قد  الا  تع احىيدى رلل دال ال ومدا صدو  السدلون الدذو يُ دلد صللد
الحول"ا تولسدلون هدو الدذو يحدىر رللدا ال للدا   سد"و تدع قد  مد ة احىيدىا  
ي  لدى ر د   خصدوس علددى الصد  لو  األت دع لل للددو" ل  دوو ال للدا الىلللددا 
األولدد ة مح ومددا ر دد ى صللددا خاحددىة ر لا"ددو لل للددا علددى الدد    مددد الل ددو ع 

قلبددع يصددبح رحواددا إلددى ص ياددا مددد الل  ددىرة ال ددع اح لل"ددو ال للدداا تددولالط ال   
خهدع مدو ا د ة رسدلون الحدو  ال دع اد ابط ر د   مبوؤد   اووبج النللا خالا 

ال ع مدد وًل"دو يل دد احىيدى اوا"دو" ا مل الل ا لو" الىلللا للا    سال
الددا  ر دد   عددون خاألراة خخ الحدد ة ر دد   وددوسا خهددذا مددو لدد  يدد   اع لددوره 

على ال    مد خ دال  د  لودوو إل ا دال ر دع او ل  نل  ن تع الا  ال    عا إذ 
خرذلك ر لة رللدا نل د ن مح ومدا  امحبوص و تع ال ىصلا األ"لا ال ع احلطال

و الدذا" األ"لدا  رإل"لا الا  تل  ي د اح ق"و الىللع حد ا  رد  قدوو ا للدىهو رد
ل يل د خو ا  اى الب   تع خو ؤعءا خهذا الل اى ا ل"دو محبوصدا خصورد ة 

تدً يل دد ا سدل  الدا  الدذو يحدوو هدذه األراة رح يدا قلدو هدع  روانوه م لد
 خذلك لحسوصلا رللا هذا الح ة.   ار ن اايو" األو  

تع حلد يًحظ ال او  على اصل"و خوب هو ردلد النللدا ال  للدا خالصدللا 
لعررل اللرره ﴿: خ ل هددوا ت ددى خبر تددع اصددل"و خو ي ددوو  ددوه ا  قلددو تددع صولددال ا ددولى
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ً  قلددو تددع صولددال  (1الطددًن) ﴾ا  يحرردث بعررد ذلررك أمررر خخ صددى يدد ر ضددلل ا  م صدد
ا تددع حددلد خبر (3ال دد  اء) ﴾لعلررك بررا ع نفسررك أال يكونرروا مررنمنين﴿: ا ددولى

وإن أدر  لعلرره ﴿: وب هددو م دد را  تددع ولسددا مواضددل ت ددط قلددو تددع صولددال ا ددولى

ا ل اال خبر م قبو  قنللا ت للا ت ل"و (111األ بلوء) ﴾فتنة  لكم ومتاع إل  حين
بر ا خع  يد موض و  قلو تع صولدال خئا خ وب  تع صوئ  مواضل ذق ها خو تع ممض

 ﴾وجعررررل لكررررم السررررمع واببًرررررار وابفئررررد  لعلكررررم ت ررررركرون﴿: ا ددددولى
 ا خا وو النللا ال  للا مويعا على ال    اااع:(15الاح )

وبد  ل دد  اللدا ت للددا خت ل"دو مضددوب  لنلوعدا الوددوئبلدا ت دى اح ددو    -1
لعلهرررم ﴿: موضددد و ا قلدددو تدددع اليدددو" ااالدددا32ي دددوبب  الدددا  ال    دددع علدددى مدددو

 .(12   عل او) ﴾لعلهم يرجعون﴿ا (158الب  ة) ﴾ير دون
وبدد  نل دد ن اللددا ت للددا م صددىبة ر  دد  مضددوب  للل دد ر اللدد  ل ا إذ   -2

 ااوخ  الا  ال    ع هذا الاو  تع  ً ا مواضل خهع على ال    اااع:
 (.100لل ماووا) ﴾ ...ومل ًالحا  ألعلي ﴿ صو  ا ولى: -خ

 (.35ال ص ) ﴾ ...له موس إ لع إل  ألعلي ﴿ صو  ا ولى: -ب
 ﴾ ...أسرررباب السرررموا   بلرررا ابسررربابألعلررري ﴿: صدددو  ا دددولى -ج

 (.31-38 وت )
خبخر وب  ل   اللا ت للا م صىبة ر    مضوب  للل  ر الووئن تدع  -3

ال ترردر  لعرررل اللرره يُحررردُث بعررد ذلرررك ﴿ م ددوو خاحددى قلددو تددع صولدددال ا ددولى:

 (.1الطًن) ﴾ ...أمرا  
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وبدد  نل دد ن اللددا ت للددا م صددىبة ر  دد  مضددوب  مددد الثً ددع اللندد ر  -1
موضد و  مدد هدذا الادو  23الصحلحا خصى اح و  الا  ال    ع على مو ي وبب 

  موضح تع ر ن اايو" ااالا: هو مد النب  قلو
 .(13الب  ة) ﴾ ...لعلكم تعقلون﴿ صو  ا ولى:  -خ

 .(185الب  ة) ﴾ ...لعلهم ير دون﴿ صو  ا ولى: -ب
 .(12   عل او) ﴾ ...لعلهم يرجعون﴿: صو  ا ولى  -ج
وبدد  نل دد ن هددو اللددا ت للددا خت ل"ددو مضددوب  مددد الثً ددع الل يددى تلددال  -8

بب نخت   ي   ن خصى ض  الا  ال    دع هدذا الادو  مدد النبد  مدو ي دو مد روب
 قلو اايو" ااالا:ن موض و ا  13على ن
 .(159الب  ة) ﴾ ...لعلكم تُفِلُحون﴿ صو  ا ولى:  -خ

 .(51الاح ) ﴾ ...لعلكم تُسِلُمون﴿: صو  ا ولى -ب
 .(2ال عى) ﴾ ...لعلكم بلقا  ربكم تُوقِنُونَ ﴿: صو  ا ولى -ج
وب  ل د  اللدا ت للدا م صدىبة ر  د  مضدوب  مدد الثً دع الل يدى تلدال  -8
َ ِ ُ ن مد روب  .ناتدل َدَ   يَد ل

ن 13تدددددع ن ا الادددددو  مدددددد النبددددد إذ اؤددددد ل  األصدددددلوب ال    دددددع علدددددى هدددددذ
 ما"و:موض و ا 

 .(21الب  ة) ﴾ ...لعلكم تتقون﴿: صو  ا ولى  -خ
 .(83الب  ة) ﴾ ...لعلكم تهتُدون﴿: صو  ا ولى -ب
 .(1الال ) ﴾ ...لعلكم تً لون﴿: صو  ا ولى -ج
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وبدد  نل دد ن اللددا ت للددا م صددىبة ر  دد  مضددوب  مددد الثً ددع الل يددى  -1
   لا علدى مدو ي دوبب مدد وس ال تلال مد روب ناَدَ  ثَ  يَد َدَ  ث ن خصى اح و" الاص

 ما"و:موض و ا  12
 .(219الب  ة) ﴾ ...لعلكم تتفكرون﴿: صو  ا ولى -خ

 .(221الب  ة) ﴾ ...لعلهم يتذكرون﴿: صو  ا ولى  -ب
وون﴿: صو  ا ولى -ج  .(91 ع اةاأل) ﴾ ...لعلهم يىَّرَّ

وبدددد  ل دددد  اللددددا ت للددددا م صددددىبة ر  دددد  مضددددوب  مباددددع لللن"ددددو  إذ  -5
 ما"و:على مو ي وبب ع  ة مواضلا      عاؤ ل  الا  ال

 .(132   عل او) ﴾ ...لعلكم تُرَحُمْونَ ﴿: صو  ا ولى -خ
ُرْونَ ﴿: صو  ا ولى -ب ًَ  (.11يوصلد) ﴾ ...لعلهم يُْن

وارجعرروا إلرر  مررا أُتررِرفتُم فيرره ومسرراكنكم لعلكررم ﴿: صددو  ا ددولى  -ج

  (.13بلوء األ) ﴾ ...تُسئَلُونَ 
ت ددى اضددلاة ل دد  وبدد ا   وبدد  ل دد  اللددا اصددللا مبددىخءة ردددنا وونا -9 

ومررا يرردريك ﴿ خهددو اللددا اصددللا تددع موضددل خاحددى ت ددط خهددع تددع صولددال ا ددولى:

 .(83ح اباأل) ﴾ ...لعل الساوة َ تكون قريبا  
 تع حلد اوء وب  ل   م  را  على الصل  ااالا:

 خهع قوااع: اوب  ل   م  را  م  ظ اص  ال    تع خبر ا مواضل -1
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 .(10طال) ﴾ ...لعلي آتيكم منها﴿ صو  ا ولى: -خ
 .(8ال " ) ﴾ ...فلعلك با ع نفسك﴿ صو  ا ولى:   -ب
 .(3ال   اء) ﴾ ...لعلك با ع نفسك﴿ صو  ا ولى: -ج

 (.12هور) ﴾ ...فلعلك تارك بعض﴿ صو  ا ولى: -ر
خبخر وبددد  ل ددد  اصددد  مصدددىب تدددع موضدددل خاحدددى خهدددو تدددع صولدددال  -2
 .(111 بلوءألا) ﴾ ...وإن أدر  لعله فتنة  لكم﴿ ا ولى:

م  ظ خهو قص ا م ب"ا تع موضل خاحى  منعء وب  نل  ن -3
 ﴾ومررررررا يرررررردريك لعررررررل السرررررراوةَ قريررررررب  ﴿ قلددددددو تددددددع صولددددددال ا ددددددولى:

   .(1)(11ال وب )
تددع حددلد لددوحظ خو وب هددو لدد  ي  دد و ردددنخون خخ نال سددوي نرلالو لدد  ي ددد  

رنللددا ت للددا ت ل"ددو موضددع الب دداا خخمددو ل دد  ت ددى خبر" تددع ال دد  و  وب هددو م    ددو  
  ا ر على ر لا اللودو" األود   خهدع علدى لودا نل د تن خل اعلى لوا خاحىة ت ط

ردولا خت ارهدو خ إرول لد الل"للا رلد لملد خهذا بادح ردواب بخو ال دوتللد تدع 
 .(2)لم"و

                                                 

ي القررررررآن الكرررررريم، بالفعرررررل فررررر ةاألحررررررف المشررررربهاللنلدددددىا خردددددو صددددد لى محلدددددىا ا سددددد : عبى -1
مولل يددددددو: م قدددددد  البحددددددوثا النوم ددددددا اأصددددددًملا ال ولللددددددا رلولل يدددددددوا  ادراسررررررة صرررررررفية ونحويررررررة

 .301-303س نا2001ا 1ط
 . 119ا سدوات النحوية ومعانيها في القرآن الكريماألا س : صلطو عا محلى علعا  -2
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 الخاتمة 
ختدددع  "ويدددا البحدددث اللسددد  لن خالىباصدددا الًيمدددا لصددد  لو  نل ددد ن تدددع 

 لا وئ، ااالا: اور  البحث إلى ا االاحو ال  رع خاطبل وا"و تع ال  او ال  ي 
خو اصد  لو  ل دد  تددع ال د اث ال  رددع ر دد   عدون لدد  ي نددوخي او لدد   -1

 لو لد ت ط مد لوو" ل   خهع نع  خل  ن.
و ال د ي  اص صد  علدى اصد  لو  لودا خاحدىة  خو او ل  ل د  تدع ال د   -2

 خهع نل  ن. ال"و
خو اصدد  لو  ل دد  تددع ال دد او اص دد و رندد خج م اوهددو إلددى م ددوو منوييددا  -3

  لة ل   احل  الل اى   سال تع اص  لو  ال    خالاث .خو   رلالو ر
خو للسلون رخبا  روبيا  تع اوالدال م ادى ل د  تدع الدا  ال    دع ل د رو  -1

 رلل" م  ىرة ل احلل"و تع طلوا"و.
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 المراجع والمصادر
  نصرراف فرري مسررائل الخررالف (، اإلن2002)ارددد األ بددوبوا خرددو الب قددو"ا

ا اح لددظ: اددورة مبدد خك محلددى اددورةا ال ددوه ة: نبررين البصررريين والكرروفيي
 .1م  با النو نعا ط

 أسررررار ن(ا 1991اللدددالا ) اردددد ال بدددوبوا عبدددىال حلد ردددد محلدددى ردددد عبلى
لباددوو: ما ددوبا"  اا اح لددظ: محلددى حسددلد ؤددل  الددىيدا رلدد خ"العربيررة

 .  1راب ال  ن ال لللاا طمحلى علع رلضوو خ 
 )" ا اإليضراح فري شررح المفصرلا ارد الحوانا خرو عل خ عثلووا )ر

اح لظ: موصى راوو ال لللعا روىارا مطب دا ال دو عا صلسدلا إحلدوء ال د اث 
 ا خيابة األخصوة روىار.80اأصًمع بص 

  لسرران ارددد ماسددوبا خرددو ال ضدد  الددو  الددىيد محلددى رددد م دد نا )ر "(ا
 ا رل خ": راب رورب. العرب

 ( ا 2005خرددو الل ددوبنا علدددعا)ا ي النحرررو العربررريالحررذف والتقررردير فررن
 .1مص : راب   ين للطبوعا خالا   خال وييلا ط

 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسربع  لوصعا ؤ"وب الىيدااا
  .ا رل خ": إرابة الطبوعا اللال ياا راب إحلوء ال  اث ال  رعالمثاني

 ا ارتشراف الضررب مرن لسران العرربن(ا 1995 ىلسعا ارد حلدووا )األ
 .1بان عثلوو محلىا ال وه ة: م  با النو نعا ط اح لظ: ر.
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 ا عاريبالمغني اللبيب عن كتب األ ن(ا2000 صوبوا ارد ه ونا ) األ
 .1اللطل  محلى النطلنا ال وية: السلسلا ال  ا لاا طعبىاح لظ: 

 ( ا 2009روروا  لوث محلىا)نشائية بين التركيب النحوي الجملة اإلن
وباه  لدد  ما ددوب(ا صددوبيو: اوم ددا ا دد يد  ا )رحددث رق ددوالمفهرروم الررداللي

 قللا ااراب خال لون اأ سو لاا صس  اللوا ال  رلا. 
  أصول الداللرة التركيبيرة  ن(ا2005حلىا )خالبنا إر اهل ا خروروا  لوث

ا )رحدددث ما دددوب(ا منلدددا اوم دددا ا ددد يد للبحدددوث فررري التمنررري والترجررري
ا 30لا اللنلدددددددىخالىباصدددددددو" ال لللددددددداا صلسدددددددلا ااراب خال لدددددددون اأ سدددددددو 

 . 2ال ىر
 لفيرة أشررح ابرن عقيرل علرى ن(ا 1950اللدالا )رد ع ل ا ر"دوء الدىيد عبىا

الحللدددددىا ال دددددوه ة: راب ا اح لدددددظ: محلدددددى محلدددددى الدددددىيد عبىابرررررن مالرررررك
 .20ال  اثا ط

 ( العالقرررات السررياقية ونماذجهرررا ن2009، )الل"ددىو هوؤدد الندد ا ا عبى
ا منلدددل اللودددا ال  رلدددا ا األبرو: منلدددحاديرررث القدسررريةالوظيفيرررة فررري األ

 ا  نرحث ما وبن.11بر عا ال ىر األ
 ( 1993حسددددووا الدددددونا)البيررررران فررررري روائرررررع القررررررآن دراسرررررة لغويرررررة ن ،

 . 1ا ال وه ة: عول  ال  نا طسلوبية للنص القرآنيأو 
 ر."(ا  ال ضدددددعا محلدددددى ردددددد الحسدددددد اأصددددد  اروذو السدددددلاوئع الان دددددعا(
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د رد محلى رد إرد اهل  حس :ا اح لظشرح الرضي لكافية ابن الحاجب
 مون محلى رد ص ور اأصًملا.  الح سعا الس وريا: اوم ا اأ

 البرهررران فررري علررروم اللدددالا )ر."(ا ال بق دددعا ردددىب الدددىيد محلدددى ردددد عبى
 م  با راب ال  اث. ا اح لظ: محلى خرو ال ض  إر اهل ا ال وه ة:القرآن

  تفسررير ن(1995رددع ال وصدد  محلددور رددد علدد ا )خال من دد وا اددوب اللددال ،
علدددع م دددوىا ال يدددوى: حلدددى عبدددىاللواور خ خا اح لدددظ: عدددور  الكشررراف

 .1م  با ال بل ووا ط
 ( 2010صلطو عا محلى علعا )دوات النحوية ومعانيها في القرآن األن

 . 1ع ى خاحلل ا رم ظ: راب ال صلوءا ط :الكريم
 . صلبويالا خرو ر   عل خ رد عثلووا )ر "(ا ال  وبا لباوو: راب النل 
 األقررانمعتررك )ر."(ا  ال حلداسلوطعا خرو ال ضد  ادً  الدىيد عبدىلا 

حلددى ؤددل  الددىيدا رلدد خ": راب ال  ددن خا م اا ددا: فرري إعجرراز القرررآن
 ال لللا.

 (، همع ن1995رع ر  ا )خال حلد رد مون اً  الىيد عبىالسلوطعا اأ
 ا اح لددظ: خحلددى ؤددل  الددىيدا رلدد خ" لباددوو: ما ددوبا" محلددىالهوامررع

 .1راب ال  ن ال لللاا طوو خ علع رلض
 ( ا 1951السددددلوطعا اددددً  الددددىيدا)ا شرررررباه والنظررررائر فرررري النحرررررواألن

اح لددظ:  ددويو من ددوب طلللددو"ا رم ددظ: مطبوعددو" منلددل اللوددا ال  رلددا 
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 رىم ظ.
 ( ا 1998ال  ي ا محلى حسدا)معجم حرروف المعراني فري القررآن ن

: م صسدددا ا )رلددد خ"دواتالكرررريم: مفهررروم شرررامل مرررع تحديرررد داللرررة األ
 .1ال صولاا ط

  دوات النحويررررررة فرررررري كتررررررب األن(ا 2001حلددددددىا )خالصددددددول ا محلددددددور
 .1ا لباوو: راب ال    الل ور ا طالتفسير

 القرررررآن  أللفرررراظالمعجررررم المفهرررررس ا محلددددى تدددد ارا )ر."( عبددددىالبوصع
 ا ال وه ة: راب ال  ن اللص يا.  الكريم

 بالفعرررل  ةبهاألحررررف المشرررن(ا 2001اللنلددىا خردددو صددد لى محلددىا )عبى
ا مولل يدددو: م قددد  البحدددوثا فررري القررررآن الكرررريم، دراسرررة صررررفية ونحويرررة

 .1النوم ا اأصًملا ال ولللا رلولل يوا ط
 ( 1995عبدددددىها راخرا )صددددد اىبيا: راب الل  تدددددا ا اأالتطبيرررررق النحررررروين

 . 2النوم لاا ط
 ا منلدا م(، أثر حروف المعاني في تعدد المعنرى2003)ا حلىخ ،ع ارع

 ذاب. /23ا صاا95ال  رعا ااحور ال  وب ال  با رم ظ ال ىرال  اث 
 ا ال وه ة: القرآن الكريم ألسلوبدراسات النولظا )ر."( عضللاا عبى

 راب الحىيثا راب الحىيث. 
  تفسررير الفخررر الرررازي المشررتهر  (،ن1951)تندد  الددىيدا محلددى الدد ايوا

عددددا خالا دددد  ا لباددددوو: راب ال  دددد  للطبوبالتفسررررير الكبيررررر ومفرررراتيح الغيررررب
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 . 1خال وييلا ط
 عدول   اا رلد خ"معراني القررآنن( 1953ى ردد ييدورا )لدال  اءا خرو يق يو يح

 .3ال  نا ط

 ( ا 2002صبوخةا تن  الىيدا)ا ال دوه ةا دلترهأصوله و أالتحليل النحوي ن
 .1ال  قا اللص يا ال ولللا للا  ا لو نلووا ط

 يضراح فري اإلن(ا 2003ال حلدا )بدىال  خياعا اً  الدىيد محلدى ردد ع
راب ال  ددن لباددوو: ما ددوبا" محلددى علددع رلضددوو خ ا رلدد خ" علرروم البالغررة

  .1ال لللاا ط

 ( ا 1991اللبددد را خردددو ال بدددوس محلدددى ردددد ي يدددىا)ا اح لدددظ: المقتضررربن
 .3النولظ عضللاا ال وه ة: مطب ا األه انا طمحلى عبى

 أصررريلية )دراسرررة ت نظريرررة السرررياق القرآنررريال  و ا محلدددورا اللثادددى عبدددى
 ن. 2005ا 1األبرو: راب خائ ا طداللية نقدية(، 

 ( ا 1992اللددد اروا الحسدددد ردددد صوصددد  اللددد اروا)الجنرررى الرررداني فررري ن
ا اح لددددظ: ر.تندددد  الددددىيد صبددددوخة خمحلددددى  ددددىي  توضدددد ا حررررروف المعرررراني

 .1لباوو: راب ال  ن ال لللاا ط ارل خ"
 سراليب أالسياق والمعنى دراسة فري ن(ا 2013) اللاو ا ع تو" تلصد ا

ا لاىو: م صسدا السدلوب للطبوعدا خالا د  خال وييدل خال  الداا النحو العربي
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 .1ط

 )".رابة إا مصدددد : ، شرررررح المفصررررلالاحددددووا ارددددد علددددع رددددد ي ددددلشا )ر
 الطبوعا اللال يا.  

 ( الحررروف العاملرررة فررري القررررآن ن1958ال"ًلددعا هدددورو عطلددا مطددد ا ،)
 . 1ال  نا ط ا رل خ": عول الكريم بين النحويين والبالغيين

 
 
 


