
 

  ، أكاديمية العلوم االنسانية و الدراسات الثقافيةاالسالمية الحضارة  آفاق 
  85 -  63 ق، صص. هـ 1433 السنة الخامسة عشرة، العدد االول، الربيع و الصيف

  واللغة، حقيقتها وأنواعها ودورها الوظيفي القرآن المجيدفي ) لوال(
  *يمحمدإبراهيم خليفة الشوشتر

  **ناهيده قادر

  الملخص
دوراً وظيفياً فاعالً وخطيراً في اللغة العربية، وهـو  ـ  بال شكـ  إنّ حروف المعاني تلعب
بحيث ال يمكن فهم المعاني القرآنية السامية، والمعاني الناتجة عن . الدور الداللي المعنوي

االستعماالت المختلفة في اللغة العربية شعراً ونثراً، وال يمكن درك تلك المعاني وفهمها 
هماً صحيحاً إلّا بعد العلم باألدوار الوظيفية الداللية التـي تلعبهـا حـروف المعـاني فـي      ف

استعماالتها المختلفة، ونظراً لهذه األهمية الكبيرة فإننا اخترنا لبحثنـا هـذا مـن حـروف     
هل وضـع هـذا الحـرف    : ، فبدأت هذه المقالة باإلجابة علي السؤال التالي)لوال(المعاني 

) لوال(أو وضع بسيطاً؟ وهل وقع اختالف في ذلك؟ ثم تناول البحث أنواع  مركباً) لوال(
غير االمتناعية خمسة، كما يحاول البحث بيان ) لوال(واستعماالت كل نوع، فكانت أنواع 

االمتناعية، وفي إعراب الضمير الواقع ) لوال(بعد  ياالختالف الواقع في إعراب االسم الذ
  .بعدها في بعض استعماالتها

  .القرآن المجيدلوال، حرف امتناع لوجود، حروف المعاني، الدور الوظيفي،  :الكلمات الرئيسة
  

  المقدمة. 1
لقد اعتقد علماء النحو القدامي بوجوب التأليف في شرح حروف المعـاني، ودراسـة اسـتعماالتها    

فهـم المعـاني    اللغوية المختلفة، وبيان دورها الوظيفي الداللي، وذلك ألهمية دورها األساسي في
                                                                                                 

  m_khalifeh@sbu.ac.ir طهراني وآدابها، جامعة الشهيد بهشت أستاذ مشارك في قسم اللغة العربية *
   nahid_ghader@yahoo.comطهراني ماجستير في اللغة العربية وآدابها، جامعة الشهيد بهشت **

  30/1/1391: قبولل، تاريخ ا8/11/1390: تاريخ الوصول
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 القرآن الكريمالمختلفة الناشئة عن االستعماالت المتباينة في اللغة العربية شعراً ونثراً، وخاصة في 
والحديث الشريف، لذلك بدأ بعض علماء القرن الثالث الهجري بالتأليف في هذا المجال حيث ال 

اً إلّا بعد االطالع عن كثب علي يمكن فهم النصوص البليغة بمستوياتها العالية والدانية فهماً صحيح
وأنواعهـا و  ) لوال(وقد تكفلت هذه المقالة بدراسة حقيقة  .االستعماالت المختلفة لحروف المعاني

  .دور كل نوع في األداء الداللي
  

  خلفية البحث. 2
إنّنا لم نجد فيما اطلعنا عليه من المصـادر رسـالة جامعيـة أو كتابـاً أو مقـاالً تنـاول بالبحـث و        

، غير أنّنا وجدنا رسـالة حملـت هـذا    القرآن الكريمفي ) لوال(لتحقيق حرف الجر الشبيه بالزائد ا
، )للعكبـري ( التبيان فـي إعـراب القـرآن   أثر المعني في تعدد وجوه اإلعراب في كتاب : (العنوان

ـ  إبراهيم بـن حسـين بـن علـي صـنبع     : إعداد ـ رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير / م1999 ـ
؛ و قد اهتمت هذه الرسالة بدراسة هذا الحرف دراسة مختصرة مما )ق جامعة أم القري. ـه1420

فقـط  ) لـوال (هو مبثوث في كتب النحو، وتناولت آراء النحاة و بعض االستعماالت المختلفـة لــ   
القرآنية بشكل خاص، أما مقالتنا هذه فقـد تناولـت   ) لوال(بشكل عام، كما لم تبحث استعماالت 

سواء أكانت حـرف جـر أم حـرف     القرآن المجيدستعماالت المختلفة لهذه األدوات في جميع اال
  .تحضيض أم غير ذلك

 

  حقيقة لوال. 3
وهـم المحققـون وعلـي رأسـهم     : منقسمين قسـمين، القسـم األول  ) لوال(لقد اختلف العلماء في 

بذا بمنزلة حب الشـيء  وزعم الخليل رحمه اهللا أن ح«: سيبويه، ذهبوا إلي أنها مركبة، قال سيبويه
مـن تلـك   «: وقال أيضـاً ) 18 /2: 1375 سيبويه،( »ولكن ذا وحب بمنزلة كلمة واحدة نحو لوال

بمنزلة كلمة واحدة وهيأوها ليـذكر بعـدها    )ما(ربما و قلّما و أشباههما، جعلوا رب مع   : الحروف
وأخلصـوهما  ) مـا (فألحقوهما )  يقول قلَّ( وال إلى  )  رب يقول( الفعل ألنهم لم يكن لهم سبيل إلى 

بمنزلة حـرف واحـد   ) ال(وجعلوا كلَّ واحدة مع ) ال( هال ولوال وأالَّ ألزموهنّ  : ومثل ذلك  . للفعل
  .)115 /3 :المصدر نفسه(»  وأخلصوهنّ للفعل حيث دخل فيهن معنى التحضيض

أوقعـت علـي هـذا المعنـي، فـإن      جعلتا شيئاً واحداً و) ال(و ) لو(لوال إنما هي « :قال المبرّد
 .)76 /3: 1415 المبرد،( »انقلب المعني) لوال(: من قولك) ال(حذفت 
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ابـن  ( »فلمـا ركبوهمـا بطـل معنياهمـا    ) لـوال (و من الحروف المركبـة  « :وقال ابن الشجري
  .)76 /2: 1413 الشجري،

  :قال أبوالبقاء العكبري
للنفـي،  ) ال(يب يمتنع بها الشيء المتناع غيره، و قبل الترك) لو(؛ و)لو وال(هي مركبة من ) فلوال(

و االمتنـاع نفـي فـي    ) لـو (علي أحد امتناعي ) ال(واالمتناع نفي في المعني، فقد دخل النفي بـ 
 هذه يمتنع بها الشيء لوجود غيره) لوال(فمن هنا ، صار ايجاباً يالمعني، والنفي إذا دخل علي النف

  .)72/ 1 :1976 العكبري،(

هذا التعليل من القدماء السمين الحلبي إذ قال وقد رد:  
ء إلمتنـاع غيـره   يقبل التركيب يمتنع بها الش) لو(هي مركبة من لو وال؛ و) فلوال(و قال أبوالبقاء 

، والنفـي إذا  )لـو (أحد امتناعي  يعل) ال(و قد دخل النفي ، متناع نفي في المعنيللنفي، واال) ال(و
و هذا . هذه يمتنع بها الشيء لوجود غيره) لوال(من هنا صار معني دخل علي النفي صار ايجاباً، ف

  .)409 /1: بالتا السمين الحلبي،( تكلف ما الفائدة فيه

 :كما رد رأي العكبري من المعاصرين الدكتور خليل عمايره إذ قال

أو  و هذا رأي فلسفي و تحليل ال يخطر ببال األعرابي الذي كان يتكلم العربية سليقة من قريب
أبعاد من التحليل الذي ال تقبله، و زعم يفترض أنّ العرب كانوا ي بعيد، بل هو انصراف باللغة إل

و نقول إنّ اللغـة مجموعـة   ... علي دراية بقوانين النحاة و أقيستهم و أنهم فعلوا كذا ليحققوا كذا 
ثـم تحولـت إلـي    من الكتل اللغوية تؤدي وظيفتها الداللية من غير افتراض أنها كانت بكيفيـة  

كيفية أخري، وهذه وتلك تحتاجان إلي عقلية فيلسوف يحرك قوالب اللغة ليبني بهـا صـرحاً   
) لـو (فـي   يانصب علي أحد جانبي المعن) ال(فلسفياً يعرف فيه أن نفي النفي إثبات وأن عمل 

  .)75: 1991 خليل عمايره،(
  
  مناقشة الدكتور عمايره. 4

؟ و ماذا تقـول فـي لغـة القصـر ولغـة      )كالقلب و االبدال( الصرفية نقول ماذا تقول في التغييرات
ألـم يـدل هـذا    ) 19: المجادلـة () استَحوذَ عليهِم الشـيطانُ (: النقص؟ وماذا تقول في قوله تعالي

وما  .حدث فيها تغيير ثم) ولَحينَ واستََدتََاس( هما )حالدان واستَاستَ( االستعمال علي أنّ األصل
  .عن عقلية فيلسوف أبعدهذا

التي هي حـرف امتنـاع، و   ) لو(مركبة من ) لوال(و قد اتفقت الطائفتان أن « :وقال المالقي
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» النافية، و كلُّ واحدة منها باقية علي بابهـا مـن المعنـي الموضـوعة لـه قبـل التركيـب       ) ال(
  .)363: 1975المالقي، (

 األندلسـي، ( علي مذهب سـيبويه . ..لوال و لوما : و قد ذكر أبوحيان عشرة أحرف مركبة هي
  .)124: 1406؛ عطية مطر الهاللي، 1212: 1418

لوال مركبة « :إذ قال: بسيطة و منهم الزركشي )لوال(بعض العلماء ذهبوا إلي أنّ  :القسم الثاني
  .)376/ 4: 1958الزركشي، ( »حكاه الصفّار، والصحيح أنها بسيطةٌ) ال(و ) لو(عند سيبويه من 
هذه حرف امتناع لوجود، و الظاهر ) لوال(، )فلوال فضلُ اهللا( قوله تعالي«: الحلبي قال السمين

  .)409 /1 :السمين الحلبي، بالتا( »أنها بسيطة
  :وقال السيوطي

يقصد باألربعة لوال، ولوما باإلضافة إلي هلّا و (بالتشديد و األربعة حينئذ ) هلّا، و ألّا(و ترد ايضاً 
ألن األصـل عـدم   : ركبة، كما أختاره ابن القواس في شـرح الكافيـة، قـال   بسائط اي غير م) ألّا

  .)352 /4: السيوطي، بالتا(التركيب 
هذا الرأي من الباحثين المعاصرين الدكتور خليل عمايره وفق منهج وصفي فـي   يوقد ارتض

ليست وحدة لغوية هكذا وجدت، و يفتكون لوال في ما نر« :تحليل الظاهرة اللغوية وذلك إذ قال
  .)75 :1991 خليل عمايره،(» كما ذكر النحاة سابقاً) ال( و )لو( مكونة من

بعض القـدماء مـنهم الزركشـي     يبل هو تأييد لرأ جديداً ياًأليس ر أيأنّ هذا الر واضح جداً
  .كما مرّ وابن القواس،
عية التـي  تدخل علي جملتين هي لوال االمتنا ين لوال التأل الفريقين صحيح، أير :و يبدو انّ

  .تدخل علي جملة واحدة تكون بسيطة يلكن لوال الت ).ال( و) لو( تكون مركبة من
  

  إلي نوعين رئيسين )لوال(نستطيع أن نقسم  :انواع لوال. 5
ي تدخل علي جملة واحـدة و هـ   يالت يوه ليست حرف امتناع لوجود، يالت )لوال( :النوع االول

  :يه علي خمسة أنواع،
 فيخـتص  وتدخل علي جملة فعلية واحدة، طَلَب بِحثٍّ،: التحضيض ):ضيضيةلوال التح( :أوالً

؛ 219: 1426 ي،البيتوشـ  يالكـرد  ؛361 /1: 1406 ابـن هشـام،  ( مـا فـي تأويلـه    بالمضارع أو
  .)46: النمل(ستغفروه ا :أي )لوال تستغفرون( :قوله تعالي نحو .)240 :الشدياق، بالتا

قوله [ نحو والعرض فتختص بالمضارع أو ما في تأويله أن تكون للتحضيض« :قال ابن هشام
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أجـلٍ   يلوال أخَّرتني إل( ]:قوله تعالي[ و نحو) 46: النمل(ستغفروه ا :يأ )لوال تستغفرون( ]:تعالي
والفرق بينهما أنّ التحضيض طَلَب بِحثٍّ وإزعاج، والعرض طلب بلين و  ).10: المنافقون( )قريب
  .)361/ 1 :1406ابن هشام، ( »تأدب

ه ووجـه الثـاني مـن الوجـ    الأي  )أن تكون للتحضيض والعرض( :قوله الثاني« :قال الدسوقي
: قولـه  وهو الماضي لفظاه الذي معنـاه االسـتقبال،   يأ )أو ما في تأويله: (قوله .للوال ياألربعة الت

طلـب  ( :وقولـه )] 46: النمـل ( )لوال تستغفرون([ كما في اآلية االولي :أي )طَلَب بِحثٍّ وإزعاج(
ـ  ( :قوله تعالي[ أي كما في اآلية الثانية )بلين  )]10: المنـافقون ( )أجـلٍ قريـب   يلوال أخَّرتنـي إل

  .)290/ 2 :1430 الدسوقي،(
 ؛361 /1: 1406 ابـن هشـام،  ( .و تـأدب ] لـين [ طلب برفـق  :ضالعرْ ):ضيةلوال العرْ( :ثانيا

  ).10: المنافقون( )أجلٍ قريب يال أخَّرتني إللو( :كقوله تعالي). 240 :الشدياق، بالتا
؛ )35 /6 :الفيروزآبـادي، بالتـا  (فتختص بالماضـي   ):لوال الدالة علي التوبيخ والتنديم: (ثالثاً

فلوال نَصرهم الذين اتخذوا من دون (، )13: النور( )لوال جاءوا عليه بأربعة شُهداء(: ينحوقوله تعال
، إلّا أن الفعـل أخّـر، و   )16: النور( )لوال إذ سمعتُموه قلتم( :و منه) 28 :األحقاف( )ِاهللا قُرباناً آلهةَ

  .)من الطويل]: (قول جرير[ قوله
 1بني ضَوطَرَي لَوال الكمـي المقنَّعـا    تعدون عقرَ النِّيـبِ أفضـلَ مجـدكُم

  .)35 /6 :الفيروزآبادي، بالتا) (لوال عددتم(إلّا أن الفعل أضمر، أي 
 .النـوق المسـنة   :ومعنـى النيـب  ) لـوال عـددتم الكمـي   (والتقدير  فالفعل مضمر« :قال صافي

 .)196 /26: 1412 صافي،(» حمقاء :وضوطرى
  .)240 :الشدياق، بالتا( »أي هلّا عددتم أفضل مجدكم عقر الكمي المقنع« :قال الشدياق

لـوال إذ  (: ول نحوفاأل .ةو قد فصلت من الفعل بإذ و إذا معمولين له، و بجملة شرط معتَرض
: والثـاني والثالـث   )43: األنعـام ( )فلوال إذ جĤءهم بأسنا تضَّـرعوا (، )16: النور( )سمعتموه قلتم

فلـوال   ،و نحن أقرب إليه منكم ولكن ال تُبصرون ،وانتم حينئذ تنظرون ،فوال إذا بلغَت الحلقوم(
فهلّـا ترجعـون الـروح إذا بلغـت     : المعنـي  )87 -  83: الواقعـة ( )تَرجعونَها ،إن كنتم غيرَ مدينين
ـ       الحلقوم إن كنتم غير  يمربوبين و حالتكم أنكـم تشـاهدون ذلـك، و لـوال الثانيـة تكرارلألول

 .)36 /6: الفيروزآبادي، بالتا(
كثـرهم  أقـال الهـروي و  : تكـون اسـتفهاماً بمعنـي هلّـا     ):لوال الدالة علي االسـتفهام ( :رابعاً

 )7: الفرقان( )لوال أنزل عليه ملَك(، )10: المنافقون( )أجلٍ قريبٍ يرتني إللوال أخَّ(: اليذكرهنحو
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لـوال جـاءوا   (: للعرض، والثانية للتوبيخ مثل يهكذا مثَّلوا، الظاهر أن األول )240: الشدياق، بالتا(
يم حـرف تـوبيخ وتنـد   ) لـوال [( ).36 /6: الفيروزآبـادي، بالتـا  ( )13: النور( )ءاعليه بأربعة شُهد

  ..].بتضمينه معنى أشهدوا) جاؤوا(متعلّق بـ )عليه(
فلوال كانَت قَريةٌ آمنَت فنفعها إيمانُها ( :و جعل منه ):تكون نافية بمعني لَم يلوال الت( :خامساً

يونُس فهلّا كانت قريـة واحـدة مـن    (التوبيخ، أي  يعل يأن المعن والظاهر )98: يونس() إال قوم
؛ و هو تفسير األخفش والكسائي )ي الكفر قبل مجيء العذاب فنفعها ذلكالقري المهلكة ثابتة عل

ـ  )فَهلّا(ويؤيده قراءة أُبي و عبداهللا؛ . والفّراء و علي بن عيسي و النحاس  ي، و يلزم من هـذا المعن
  .)36 /6 :الفيروزآبادي، بالتا(النفي؛ ألن التوبيخ يقتضي عدم الوقوع 

 )لـوال (، وهـي  )لي اسمية، و الثانية فعليـة واأل( علي جملتين التي تدخل) لوال: (النوع الثاني
  :متناع لوجوداالدالة علي 

ـ  يأن يدخل عل ):متناع لوجوداحرف ( : نحـو . ياسمية ففعلية لربط امتناع الثانية بوجود األول
أشُقَّ  لوال أن( :اهللا عليه و آله وسلم يوأما قوله صلّ. )لوال زيد موجود(، أي )كلوال زيد ألكرمتُ(
، )ايجـاب  لوال مخافة أن أشق ألمرتهم أمر(: فالتقدير )أُمتي ألمرتهم بالسواك عند كل صالةٍ يعل
 ، والخبر كـونٌ أمبتد )لوال(والمرفوع بعد . إذ الممتنع المشقة والموجود األمر لّا لَانعكس معناها؛إو

  .وتدخل علي الضمير و قد تصدر بالم الجواب؛ .مطلق
فقد وقع فيه خالف بين نحاة البصرة و الكوفة من حيـث إعرابـه،   ) لوال(لواقع بعد سم اأما اال

  :، قال سيبويهأأنّه مبتد يفذهب نحاة البصرة و من تبعهم إل
لوال عبداهللا لكـان كـذا   (: االبتداء و ذلك قولك يعل يهذا باب من االبتداء يضمر فيه ما يبن

فإنّـه مـن حـديث     )عبداهللا(ما أ، و )لوال(بحديث ق فحديث معلّ )لكان كذا وكذا(أما . 9 وكذا
، و )أزيـد أخـوك  (: كقولـك : ، و ارتفع باالبتداء، كما يرتفع باالبتداء بعد ألف االستفهام)لوال(

أنّ ذلك استخبار و هذا خبر و كأنّ المبنـي   ، غير)زيد أخوك(ما رفعت عليه  يإنما رفعته عل
 ،)كـان ملالوال عبداهللا كان بـذلك  (: نّه قالأفك ا،عليه الذي في اإلضمار كان في مكان كذا كذ

ولكن هذا حذف حين كثر استعمالهم إياه فـي الكـالم    ،)لوال القتالُ كان في زمان كذا وكذا(و
 .)129 /2: 1375 ،سيبويه(

  :قال ابراهيم بن حسين بن علي صنبع
وف لكثرة استعماله فـي  و خبره محذأ مبتد) لوال(ظهر في كالم سيبويه أنّ االسم المرفوع بعد 

 هـذا رد [ .كالم العرب، مع أن هذا الخبر قد ظهر في المسموع من كالم العـرب شـعره و نثـره   
فما جاء في الحديث كما ذكر ابن مالك، ومنه قول النبي صـلي اهللا عليـه وآلـه     ]كالم سيبويه
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و هـو  » ...ها بـابين  لوال قومك حديثو عهد بكفر لَنُقضت الكعبةُ، فجعلت ل: يا عائشة« :وسلّم
  ).66، 65: 1403ابن مالك، ( النحويين إال الرماني و ابن الشجري يلع يمما خف

  )من الطويل( :و مما جاء في الشعر قول الشاعر
ــ  ــوال اهللاُ تُخش ــو اهللاِ لَ ــهيفَ ببـه  عواقانوريرِ ج ن هـذا السـ مـ 2لَزُعزِع 

  )من البسيط( :و قول اآلخر
ــ  ماضي مصـاحبهيألوال ابنُ أوسِ ن ــاً وال ناب ــذَريوم ال ح هــنٌ و3ه و 

  )من البسيط( :و قول اآلخر
ــرٌ مــه ع ــوك ولــوال قَبلَ لــوال أب    ــد ــد بالمقالي عم ــك ــت إلي  4ألقَ

ـ   )لوال(أيضاً في كالم سيبويه قياس ال يستقيم فقد قاس جملة خبرية و هي  ي وما بعـدها عل
ذلك فـإنّ عـدداً مـن النحـاة      يالمبدوء بألف االستفهام، إضافة إل و هي االستفهام ةجملة إنشائي
  .)196، 195: 1420 صنبع،( أن الخبر بعدها ليس بالزم الحذف ييذهبون إل

  
  مناقشة من رد كالم سيبويه. 6

  :قال المرادي
ـ     )لوال(أن الخبر بعد  يذهب الرماني، و ابن الشجري، والشلوبين إل  يلـيس بواجـب الحـذف عل

زيـد   لـوال (: إن كان كوناً مطلقاً، غير مقيد، وجـب حذفـه، نحـو    و هو. بل فيه تفصيل .قاإلطال
كقوله ، أو نحوه وإن كان مقيداً وال دليل يدل عليه، وجب إثباته) موجود(؛ ألن تقديره )ألكرمتُك

ـ  بكفرٍ ديثو عهدلوال قومك ح’عليه الصالة و السالم، لعائشة رضي اهللا عنها  ـ لبنيت الكعب  يةَ عل
قواعد لـوال أنصـار   (: و إن كان مقيداً وله دليل يدل عليه، جاز إثباته و حذفه، كقولك 5‘إبراهيم

لكونه مقيداً و حذفه للدليل الدالّ عليه واختار ابـن  : ثباتهإفهذا يجوز ). نصروه: أي(، )زيد لهلك
اإلثبـات و الحـذف   مما يجوز فيه ) فلوال الغمد يمسكه(مالك هذا المذهب، وجعل قول المعري 

  ).601، 600: 1973 المرادي،(

 العكبـري، (وأبـو البقـاء    )76 /3 :1994 المبـرد، ( و قد قال بذلك جلُّ النحاة و منهم المبـرد 
: مغني اللبيـب  ابن هشام،( ، وابن هشام)95/ 1: 1422ابن يعيش، ( وابن يعيش ،)131 /1: 1426
  .)221 /1: 1973 ،أوضح المسالك؛ 359
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و «: الفعل، يقـول  ينباري لهذه المسألة عندهم التختص باالسم فقط بل تدخل علاالدأطرّ وق
و ذلك ألن الحرف إنمـا  ) لوال( بتداء دونإنما قلنا إنّه يرتفع باال: أما البصريون فاحتجوا بأن قالوا

الفعـل كمـا تـدخل    ي كان مختصاً، و لوال التختص باالسم دون الفعل بل قد تدخل عل ايعمل إذ
  )من البسيط( :، قال الشاعر»سماال يعل

ــا ائرهز ــا جئــت ــةُ لم قالــت أمام  ود مِ السـه ببعضِ األسـ ميت6هلّا ر 
 7لوال حددت و ال عذري لمحدود  ال در درك، إنـــي قَـــد رميـــتُهم

املة، أنها ال تختص، فوجب أن ال تكون ع يالفعل، فدلّ عل يفأدخلها عل) لوال حددت(ال فق
تجاج نحاة البصرة بهذا البيـت  احأما . و إذا لم تكن عاملة وجب أن يكون االسم مرفوعاً باالبتداء

  .)74، 73 /1 :1961 االنباري،( أنها غير مختصة يفليس دليالً عل
كمـا  ) ال(البيت ليست مركبة مع  التي في هذا) لو: (قلنا« :وقال مجيباً علي استدالل البصريين

ـ  يحرف باق عل) لو(إنما  )لوال زيد ألكرمتُك( في قولك هي مركبة مع ال  يأصله من الداللة عل
مع المسـتقبل  ) لم( مع الماضي بمنزلة )ال(ألن ) لم( يمعها بمعن) ال(امتناع الشيء المتناع غيره، و 

لم يقتحم ( :يأ ))11: البلد( فال اقتحم العقبة( :وهذا كقوله تعالي )قد رميتهم لو لم أُحد( :نَّه قالأفك
  .)76 /1: 1961االنباري، (» )العقبة

  .)31 :القيامة() فال صدق وال صلّي( وكقوله تعالي
 )لوال(ـ الفاعلية ب يمرفوع عل) لوال(أنّ االسم بعد  يإل منهم أما نحاة الكوفة؛ فقد ذهب الفراء

لوال رجالٌ مؤمنـون و  ’ :يو قوله تعال«: ، يقولمعاني القرآنذلك في كتابه  ينفسها، و قد أشار إل
، و ما ذهب اليه الفراء مـن  )404 /1 :1950 الفرّاء،( »)لوال(ـ رفعهم ب ،)25 :الفتح( ‘ء مؤمناتانس

ال يستقيم؛ ألنه جعل من لوال فعالً، و هي ال تحمل أبرز ) لوال( بـالفاعلية  يكون االسم مرفوعاً عل
تقبل العالمـات التـي ذكرهـا ابـن      إنّها الالحدث و الزمن، بل  يخصائص االفعال من الداللة عل

  ،)من الرجز( :مالك
ـي  بِتَــا فَعلــت و أَتَــت و يــا افعلــي لـنجعــلٌ يونُــونِ أقــبلنَّ ف 

  )12: 1932ابن مالك، (

  :قال خليل عمايره
ـ      يو هو في ما أر ـ فلست أدري كيف حكم الفراء فـي   يأقـرب النحـاة محاولـة انصـاف المعن

مرفوع بها كارتفاع الفاعل بفعله، فما الميزان الذي وزن  )لوال(بأن االسم بعد  ـ تخريجاتة النحوية
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العالمات التي يمكن أن تقبلها لوال حتي تلحق  ما به الفعلية هنا، و أين الحدث و الزمن في لوال؟
ولو  و ما قوله عندما يأتي بعدها مجروراً؟ عندها ينقلب الفعل حرفاً... باألفعال فتحتاج إلي فاعل 

لكان كالمه غير مقبول من حيث إنّ ) لوال(األداة  يكان الفراء يريد إعمال الفعل الذي تضمنه معن
و التضمين الينقاس و الينبغي أن يجعل أصالً : يقول السيوطي، التضمين ال يعمل عند جلّ النحاة

  ).77، 76: 1991 عمايره،( يكثر، و ال ينبت ذلك ببيت نادر محتمل التضمين يحت
  

  خليل عمايره مناقشة الدكتور. 7
فيأخذ  فتنعقد بذلك المشابهة بينهما، هو ان يشرب العرب الفصحاء لفظاً معني لفظ آخر، :التضمين

أم  أم حـرفين،  سواء أكان اللفظـان فعلـين، أم اسـمين،    اللفظ المشرب حكم اللفظ اآلخر ومعناه،
صار  متعدياً، الفعل اآلخر عل المشرب الزما، ووكان الفـ  مثالـ  ذا كان اللفظان فعلينإف .مختلفين

تعديـة األفعـال    يقدصاوالعكس صحيح، لذلك صار التضمين من م الزم متعدياً،لالفعل المشرب ا
  .فعال الزمةأتحويل األفعال المتعدية الي  مصاديقومن  الالزمة،
  
  قرار المجمع اللغوي القاهري في خصوص قياسية التضمين 1.7

اذ المرحوم عباس حسن في كتابه الموسوم بالنحو الوافي قرار المجمع اللغوي فـي  ستلقدأثبت األ
ن نقل أهم البحوث المتعلقة بالتضمين والتي أُلقيت في المجمع و علي أساسها أصدر أالقاهرة بعد 

ي فعل آخر التعبير مؤد فيمعناه  يفعل أو ما ف يأن يؤد :التضمين« :المجمع المذكور قراره التالي
  .»فيعطي حكمه في التعدية واللزوم ما في معناه،أو 

ومجمع اللغـة العربيـة يـري أنـه     « :وضع االستاذ عباس حسن هذا النص بين قوسين ثم قال
وجود قرينة تدل علي  :الثاني ؛تحقق المناسبة بين الفعلين :األول .قياسي ال سماعي بشروط ثالثة

  .»الءمة التضمين للذوق العربيم :الثالث .مالحظة الفعل اآلخرويؤمن معها اللبس
  
  شرح الشروط التي اشترطها المجمع القاهري في قياسية التضمين 2.7

لقد جاء في بيان هذا الشرط أنـه يؤكـد علـي الصـلة      تحقق المناسبة بين الفعلين، :الشرط األول
 ،)ت الي الفاكهةكلأ( :ألنه ال يجوز أن نقول الداللية المعنوية بين الفعلين لتجنب التراكيب الخاطئة،

 ،)خرجت علي الكرسي( :، وال يجوز أيضاً أن يقال)مال(قد يفيد معني الفعل  )أكل(وان كان الفعل 
والجدير بالمالحظة هنا أنه يصـعب  « ،)صعدت( أو )جلست( و )خرجت(إذ ال توجد مناسبة بين 

  .»كاله المختلفةألن التضمين متغير الوجوه ان اعتبرنا أش تعريف تلك المناسبة وضبطها،
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وقد جاء فـي   يؤمن معها اللبس، تدل علي مالحظة الفعل اآلخر، وجود قرينة :الشرط الثاني
ن كان الفعل قد اكتسـب معنـي   إن نعلم أاذ يستحيل بدونه  توضيح هذا الشرط أنه الشرط األهم،

سـتوجب  ويظهر ذلك الترابط المعني باألمر في مستوي حـروف المعـاني التـي ت    جديداً توسعاً،
 تعـدي بـدون حـرف،   ت تـي ال )سـمع ( حيـث تفيـد   )سـمع اهللا لمـن حمـده   ( :مثال ذلك التعدية،
نه ليس من المتحتم افتراض التضمين في الفعل المتعـدي  أن هذا الشرط يوضح إ ،)استجاب(معني

  ).شكرت له( و )شكرتُه( مثلما هو الشأن في بحرف، يبدون حرف والفعل المتعد
يهدف الي « لقد ورد في شرح هذا الشرط أنه مالءمة التضمين للذوق العربي، :الشرط الثالـث 

لي التضمين ال يكون ألسـباب بيانيـة أسـلوبية،    إن اللجوء أتنبيه الكاتب والشاعر والخطيب الي 
، 4، 1 :1381 خليفة الشوشـتري، ( »... تختلف عن أخطاء المبتدئين وغير المحيطين بأصول اللغة

  .)لشيخ محمد الخضر حسيناورأي  ،536 /2 :1337 ،عباس حسن ؛5و
 القـرآن المجيـد  أنّ التضمين قياس مطرد في  سابقةاللقد ثبت بما ال يقبل الشك في البحوث 

  .والشعر والنثر
  

  االسم بعدها يءفي مج) لوال(بمعني  )لو( حمل.  8
  :قال سيبوبه

لـوال تبتـدأ بعـدها     لوأنّـك ذاهـب،   :تبتدأ بعدها األسماء سوى أنَّ، نحو وال) لوال(بمنزلة ) لو( و
وقـال    . لوأنّه ذهب لفعلـت   : تقول  . يشبهها األسماء ولو بمنزلة لوال وإن لم يجز فيها ما يجوز فيما

 الْإِنْسـانُ  وكـانَ  الْإِنْفـاقِ  خَشْـيةَ  لَأَمسكْتُم إِذاً ربي رحمةِ خَزائنَ تَملكُونَ أَنْتُم لَو قُلْ(   : عزّوجلّ
  .)140، 139 /3: 1375سيبويه، ( )  100: اإلسراء( قَتُوراً

) أَنْـتُم (حرف شـرط غيـر جـازم    ) لَو(أمر فاعله مستتر والجملة مستأنفة  )قُلْ( :قال دعاس
والجملة المحذوفة ابتدائيـة  ، توكيد للفاعل المحذوف مع فعله ألن لو تدخل على الفعل والجملة

) خَـزائنَ (ع مرفوع بثبوت النون والـواو فاعـل والجملـة تفسـيرية     مضار) تَملكُونَ(ال محل لها 
حـرف جـواب   ) إِذاً(مضـاف إليـه واليـاء مضـاف إليـه      ) ربـي (مضاف إليه ) رحمةِ(مفعول به 

)كْتُمسالالم واقعة في جواب لو وماض وفاعله والجملـة ال محـل لهـا ألنهـا جـواب لـو       ) لَأَم
 وخبرها والجملـة  كان واسمها) وكانَ الْإِنْسانُ قَتُوراً(مضاف إليه ) نْفاقِالْإِ(مفعول ألجله ) خَشْيةَ(

  .)205 /2 :1425، دعاس( مستأنفة
  :أن االسم بعدها لفعل مقدر، يقول الرضّي يذهب الكسائي إل
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و هـو  ) لطمتنـي  لـو ذات سـوار  ( :مقدر كما في قولـه  لفعل االسم بعدها فاعل: و قال الكسائي
كمـا  ، التي تفيـد امتنـاع األول المتنـاع الثـاني     )لو(ك أن الظاهر منها أنّها قريب من وجه، وذل

ـ  )ال( يفي حروف الشرط، و دخلت عل يجيء  يو كانت الزمة للفعل لكونها حرف شرط فتبق
  .)274/ 1 :بالتا، الرضّي( ذلك االقتضاء يعل) ال( يمع دخولها عل

  :قال ابراهيم حسين علي صنبع
فعل شرط و جـواب شـرط،    يتحتاج إل )لوال( قول هذا الرأي هو أنّ يإل يلعل ما دعا الكسائ

للتقدير و هـو   يولم يظهر هذا الفعل إال مقدراً عند الكسائي و هو قولٌ ال نميل إليه، ألنّها دعو
لحذف الفعل و هو قـولٌ مـردود عنـد     يذلك النحاة، كما أنها دعو يخالف األصل كما نظر إل

خذ العبارة التي ذكرها الرضي عن الكسائي لوجـدنا أن االسـم المقـدم    نأ أن و لو أردنا، النحاة
علي سجية العربي إن أراد العنايـة بشـيء    ةليس فاعالً لفعل محذوف، بل هو فاعلٌ مقدم للعناي

  .)198 :1420 صنبع،( قدمه
و  )لوال لطمتني ذات سـوارٍ (: إنما أراد) لو ذات سوارٍ لَطَمتني(قول العرب «: و قال المبرد

  .)77/ 3: 1415 المبرد،(» )لو غيرُ ذات سوار لطمتني( :الصحيح من روايتهم
الكسـائي   يو حكـ « :يقول أبوحيان أن نورد هنا قوالً عن العرب أورده الكسائي، يو نر

و ال نجد في كتـب التـراث نظيـراً لهـذا المثـال      ) لو ال رأسك مدهوناً لكان كذا( :عن العرب
أداة نقض لمـا   )لوال(أنّ  ينا نميل إلفإنَّ، فيمكن أن يعد لهجة لقبيلة ن وجد مثلهإف، المصنوع

 ،ياألندلسـ (» الزيارة قد انقضت بسبب وجود المطر فإنّ) لوال المطر لزرتك( :بعدها فلو قلنا
1418 :2 /576 ،577(.  
  

  )لوال( الضمير بعد. 9
و تفصـيل القـول فيهـا، أن    ، الضمير بعدها بـارزاً أو متصـالً   ءمجي )لوال(من القضايا الخاصة بـ 

  :االبتداء عند سيبويه يقول يمرفوع عل: العلماء اختلفوا في إعراب الضمير المرفوع بعدها فهو
هذا باب ما يكون مضمراً فيه االسم متحوالً عن حاله إذا أُظهـر بعـده االسـم وذلـك لـوالك      

القيـاس   يعالمة اإلضمار عل ولو جاءت  . ولوالي إذا أضمرت االسم فيه جرّ وإذا أظهرت رفع
والـدليل علـى ذلـك أن    ) 31: سبأ) (لوال أنتم لكنا مومنين( كما قال سبحانه) لوال انت(: لقلت

  .)373 /1375:2 سيبويه،(  الياء والكاف ال تكونان عالمةَ مضمر مرفوع
 )يسـ ع(، و )لـوال ( و إذا كُنِّي عن االسم الواقع بعد: قال صاحب الكتاب«: و قال ابن يعيش

الثقـات عـن    يو قد رو )عسيت( و )عسيت(و  )لوال أنا(و ، )لوال أنت(: فالشائع الكثير أن يقال
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و قـد ذكـر   ) 341، 340 :1422 ،ابن يعـيش (» )عساني( و )عساك( و )لوالك ولوالي(: العرب
: قال، ابن الشجري هذه االقوال مجموعة سوف نعرضها مما قاله لما فيها من إبراز آلراء كل فئة

 يقاع المنفصل المرفوع بعـدها هـو  إ يأنه ير: مذهب سيبويه، وللنحويين في ذلك ثالثه مذاهب
و اليمتنع مـن إجـازة اسـتعمال     )لوال أنا لم يكن كذا(، و )لوال أنت فعلت كذا: (كقولك، الوجه

بها، فيجعـل   و يحكم أن المتصل بعدها مجرور) ولوالك و لواله لوالي،( :المتصل بعده، كقولك
ابـن  ( مـذهب الفـراء واألخفـش   : والمذهب الثاني .مع المظهر حكماً يخالف حكمها المضمر مع

  .)277 -  276 /1 :1413 الشجري،
  :قال صاحب كتاب النحو الكوفي :مذهب الفراء

فإنها ال تختّلـف   لوال إذا ما اتصلت بالضمير المختص بالنصب و الجرّ نّأ يلإلقد ذهب الفراء 
المختص بالرفع و انها تفيد ، و التي توصل بالضمير المنفصل، ظاهر المرفوععن تلك التي باالسم ال

ن يقـع  أوبذا يكون الفراء قد اجـاز   )لوالك لساعدت أخاك(: نحو )85 /2 :1950 الفراء،( الخبر
و علل جواز ذلك بجواز . و الجر محل المختص بالرفع، ويعرب باعرابه المختص بالنصب الضمير
و كذا اسـتخدام  . و مرّ بنا ضربنا، و ضربنا،: في الرفع، و النصب و الجر نحو »نا«الضمير  استخدام

  .)69 ،68: 1402 ابراهيم كاظم،( »ضربتك و مررت بك: النصب و الجر نحو الكاف في
فيحكم بأن موضعه رفع باالبتـداء  ، أن الضمير المتصل بعدها مستعار للرفع: مذهب األخفشو 

وب أو المجرور فيجعل حكمها مـع المضـمر موافقـاً لحكمهـا مـع      و إن كان بلفظ الضمير المنص
مـذهب   ):مـذهب الثـاني  ال(«: و قـال االنبـاري  ) 277، 276/ 1: 1413ابـن الشـجري،   (المظهر 

و لوال حرف ابتـداء   ءو حاصله أن الياء و الكاف و الهاء في محل رفع باالبتدا: ءاألخفش و الفرا
  .)568 /2 ،97مسألة : 1961 األنباري،( »حالها يعل

  :ويري ابن الشجري
أنـه  : مذهب أبي العباس محمد بـن يزيـد   ):المذهب الثالث(«:قال ،مذهب المبردالمذهب الثالث 

بأنه لم يأت في القرآن غير ذلك،  المضمرات إال المنفصل المرفوع، و احتج اليجوز أن يليها من
  .)277 -  276 /1: 1413 الشجري، ابن( ))31: سبأ( لوال انتم لكنا مومنين( :يو ذلك قوله تعال

  :ي األنباريأور
و تلخيصـه أن االسـم    ‘مذهب الكسائي :المذهب الثالث’ وقال المذهب الثالث مذهب الكسائي؛

لو لم يكن فعلي، وذلك ألن : المرتفع بعد لوال فاعل بفعل محذوف يدل عليهالمقام و تقدير الكالم
  .)567 /2 ،97مسألة : 1961األنباري، (عنده تختص بالفعل  ‘لوال’
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، فبدأ بذكر حجج الكوفيين يقـول ذهـب   قضية اتصال الضمير بلـوال  قد أطال االنباري فيو 
بوالحسن األخفش من البصـريين، و  أليه ذهب إو، أن الياء و الكاف في موضع رفع يالكوفيون إل

ـ  وذهب أبوالعباس الم ،)لوال(ـ ب أن الياء والكاف في موضع جرّ يذهب البصريون إل أنّـه   يبـرد إل
بالضـمير   يفيـؤت  )و لـوال أنـت  ، لـوال أنـا  ( و يجب أن يقـال ) لوالي و لوالك( اليجوز أن يقال

لوال حرف جر فهو قـولٌ بعيـد، ألن لـوال     أما قول نحاة البصرة بأنّ .التنزيل المنفصل كما جاء به
و الكوفـة هـو   ليست لها عالقة بحروف الجر من القريب أو بعيد؛ إنّما الذي دفـع نحـاة البصـرة    

ما يكون، مع أننا لو تعاملنـا   يالمنهج الذي ارتضوه لما يأتي بعد لوال دون النظر إل يالمحافظة عل
كما جاء عن العرب وفق االستقراء السليم فـي  ) أسماء، أو ضمائر( مع قضية لوال و ما ياتي بعدها

 الظاهر أو الضمير المنفصـل جمع المادة اللغوية لخرجنا بنتيجة أن السماع األكثر هو وجود االسم 
  .)97ملخص من قول األنباري، مسألة ( )انتم أنت،(

و هـذا  » لوال أنت و لوال هو لوال أنا و« المرفوع، فقلت يإن شئت أتيت بمكن«: قال الهروي
  .)171: 1971 الهروي،( »هو األكثر و األجود

  .)361: 1964شام، ابن ه( »و سمع قليالً لوالي، ولوالك و لواله«: و يقول ابن هشام
 )أي ما ذهب إليه األخفش و اضطراب منهجه( هذاو لكن «ويقول أحد الباحثين المعاصرين 

خطأ في المنهج يكشف فساده االستقراء اللغوي الوصفي الذي يحتاج إلي تعليل شيوع اسـتعمال  
بعد لوال أو  علي حد سواء لم يكن أكثر من استعمال االسم الظاهر )... لوالي و لوالك و لوال نا(

أنّهـا   )لـواله، لـوالي  ، لـوالك (و الذي نراه في  »لوال انتم، لوال أنت«استعمال ضمير الرفع بعدها 
ولكن ليست كثيراً فهي تمثل لهجات قبائل نُطقت بهـا علـي    كتلة لغوية واحدة جاءت عن العرب

و اإلتحـاد، فأصـبح   هذه الكيفية وأقول تداخلت العادات بتداخل القبائل العربية و ميل لغتهـا نحـ  
 »)لـوالك (الشائع منها واحدة، ولكن ذلك ال يلغي بعض العادات و من ذلك قول بعض العـرب  

  .)78، 77: 1991، عمايره(
كان ، لوالي و لوال شيء شذ عن القياس: الذي حكي من قولهم نأو اعلم «: قال ابن السراج

: كما قـال عزَّوجـل  . لوال أنت: قرآنوالكالم الفصيح ما جاء به ال، الغلط يعند شيخنا يجري مجر
  .)124 /2 :1408 البغدادي،( ))31 :سبأ( لو ال أنتم لكُّنا مومنين(

بـل يجـب أن    »لواله ولـوال ك «بقي أن نوضّح ماذهب اليه المبرد من أنّه ال يجوز أن نقول 
اتفـق أئمـة الكـوفيين والبصـريين     : و قال االسـتاذ أبـوعلي   .فهو رأي مردود ؛)لوال أنت( :نقول

إذ . المبـرد هـذيان   فإنكار عن العرب، )لوالك(و سيبويه و الكسائي والفراء علي رواية ، كالخليل
تتعلـق بفعـل   : مجرور، فذكر بعضهم التتعلق بشـيء و قـال بعضـهم   ) لوالك(قلنا إنّ الضمير في 
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ت، فألزمت مابعدها بالفعل علـي  لوال حضر: قلت لوالي لكان كذا، فالتقدير ذاإف: ضمارواجب اإل
معناه من امتناع الشيء و ال يجوز أن يعملَ فيه الجواب، ألنّ ما بعد الالم ال يعمل فيمـا قبلهـا، و   

الفعـل الـذي يتعلـق بـه      جعـل  اإلضمارإذا ارتفع ما بعدها كان الخبرُ واجب ) لوال(كأنّه رأي أنّ 
، و إبقاء عمله إال إذا نَّه ال يجوز حذف حرف الجرّواجب اإلضمار؛ و نَص أصحابنا علي أَ) لوال(

  .)1757: 1418 األندلسي،(فيه  هرورَّق عوض منه، إال في باب القسم علي ما
  :قال األنباري

أنه لم يأت في التنزيل  يتر و عدم مجيء الضمير المتصل في التنزيل ال يدل علي عدم جوازه أال
جـائزةً   و إن كانت لغةً )قلو ما عمرو منط، ما زيد قائم( :ر نحوو الخب أفي المبتد )ما( ترك عمل

جائزةٍ وال فصيحةٍ،  ثم لم يدلَّ عدم مجيئها في التنزيل علي أنها غيرُ. فصيحةً، و هي لغة بني تميم
ال اللغوي مأوجه االستع كتاب تشريع وليس بكتاب يجمع كلّ القرآن الكريم ألنّ فكذلك ها هنا،
  .)569، 568 /2: 1961، االنباري( ةكان لمثل هذه الغايعند العرب و ال

  )من الطويل( :وقد جاءت لهجة اتصال الضمير بلوال في شعر العرب و منها قول الشاعر
وكمـاه حتنهـوي  يوأنت امرؤٌ لوالي طه مـن قُلّـةِ النِّيـقِ م8بأجرام 

 )185 /3: 1403، ابن مالك(

  )من الطويل( :و قول اآلخر
نـــاأتطمـــعاءمــن أراقَ د ن  فينـــا مـسابنا ح9ولوالك لم يعرِض ألحس 

  )من السريع( :وقال بعض العرب
ــودجِ ــن اله ــا م ــت بعينيه جِ     أوم لـم أحجـ 10لوالك هذا العـام 

ـ   يعل رأي سيبويه الذي استدلّ ،رأيأرجح : و يبدوا أنَّ  يصحته ابن النحاس في تعليقـه عل
ألن خروج لوال عن أصلها أسهل من خروج الضـمير  ؛ يه اهللا أولما ذكره سيبويه رحم«: المقرب

  .)90 :1424 ابن النحاس،(» ما ذكر في باب األفعال التي للمقاربة يعن أصله عل
  
  النتيجة. 10

 لوال( وتبينا أنواعه ،)لوال( نا عن كثب علي حقيقة حرف مهم من حروف المعاني أال وهوعلقد اطل
 التـي  لـوال  لكـن ). ال( و) لو(من  مركبة تكون التي االمتناعية والل هي جملتين علي تدخل التي
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وأحطنـا علمـاً بـĤراء العلمـاء      واسـتعماالته المختلفـة،   .)بسيطة تكون واحدة جملة علي تدخل
  .الالزمة ضعالموا يورأينا بعض المناقشات ف المختلفة،

  
  فهرس اآليات التي جاءت فيها لوال. 11

  حرف رقمها اآلية  السورة

  لوال  )64(  ثُم تَولَّيتُم من بعد ذَلك فَلَوالَ فَضْلُ اللَّه علَيكُم ورحمتُه لَكُنتُم منَ الْخَاسرِينَ   لبقرةا

 البقرة
وقَالَ الَّذينَ الَ يعلَمونَ لَوالَ يكَلِّمنَا اللّه أَو تَأْتينَا آيـةٌ كَـذَلك قَـالَ الَّـذينَ مـن      

  بلهِم مثْلَ قَولهِم تَشَابهت قُلُوبهم قَد بينَّا اآليات لقَومٍ يوقنُونَ قَ
 لوال  )118(

 البقرة

فَهزَموهم بِإِذْنِ اللّه وقَتَلَ داود جالُوت وآتَاه اللّه الْملْك والْحكْمةَ وعلَّمـه ممـا   
ه النَّاس بعضَهم بِبعضٍ لَّفَسدت األَرض ولَـكنَّ اللّه ذُو فَضْلٍ يشَاء ولَوالَ دفْع اللّ

  علَى الْعالَمينَ
 لوال  )251(

 النِّسا

    ـبـا كُتآتُواْ الزَّكَـاةَ فَلَمالَةَ وواْ الصيمأَقو كُميدكُفُّواْ أَي ميلَ لَهينَ قتَرَ إِلَى الَّذ أَلَم
هِملَيقَـالُواْ    عةً وخَشْـي أَشَد أَو ةِ اللّهكَخَشْي نَ النَّاسخْشَوي منْهتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مالْق

ربنَا لم كَتَبت علَينَا الْقتَالَ لَوال أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ قُـلْ متَـاع الـدنْيا قَليـلٌ     
  ى والَ تُظْلَمونَ فَتيالًواآلخرَةُ خَيرٌ لِّمنِ اتَّقَ

 لوال )77(

  النِّسا
وإِذَا جاءهم أَمرٌ منَ األَمنِ أَوِ الْخَوف أَذَاعواْ بِه ولَو ردوه إِلَـى الرَّسـولِ وإِلَـى    

الَ فَضْلُ اللّهلَوو منْهم تَنبِطُونَهسينَ يالَّذ همللَع منْهرِ مي األَملأُو    تُـهمحرو كُملَـيع
  الَتَّبعتُم الشَّيطَانَ إِالَّ قَليالً

 لوال )83(

 النِّسا

ولَوالَ فَضْلُ اللّه علَيك ورحمتُه لَهمت طĤَّئفَةٌ منْهم أَن يضلُّوك وما يضـلُّونَ إِالُّ  
للّه علَيك الْكتَاب والْحكْمـةَ وعلَّمـك   أَنفُسهم وما يضُرُّونَك من شَيء وأَنزَلَ ا

  ما لَم تَكُنْ تَعلَم وكَانَ فَضْلُ اللّه علَيك عظيما
 لوال )113(

  المائدة
واْ لَوالَ ينْهاهم الرَّبانيونَ واألَحبار عن قَولهِم اإلِثْم وأَكْلهِم السحت لَبِئْس ما كَـاُن 

  يصنَعونَ 
 لوال )63(

 لوال )8(  وقَالُواْ لَوال أُنزِلَ علَيه ملَك ولَو أَنزَلْنَا ملَكًا لَّقُضي األمرُ ثُم الَ ينظَرُونَ   األنعام

 األنعام
لَى أَن يع رقَاد قُلْ إِنَّ اللّه هبن رةٌ مآي هلَيالَ نُزِّلَ عقَالُواْ لَونَّ    ولَــكـةً ونَـزِّلٍ آي

  أَكْثَرَهم الَ يعلَمونَ 
 لوال )37(
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 األنعام
فَلَوال إِذْ جاءهم بأْسنَا تَضَرَّعواْ ولَـكن قَست قُلُوبهم وزينَ لَهـم الشَّـيطَانُ مـا    

  كَانُواْ يعملُونَ 
 لوال )43(

  األَعراف
م مورِهدي صا فنَا منَزَعو     لّـهل ـدمقَـالُواْ الْحو ـاراألَنْه هِمتن تَحرِي ملٍّ تَجنْ غ

ذَا وما كُنَّا لنَهتَدي لَوال أَنْ هدانَا اللّه لَقَدجاءت رسلُ ربنَا بِـالْحقِّ   هـانَا لدي هالَّذ
  م تَعملُونَونُودواْ أَن تلْكُم الْجنَّةُ أُورِثْتُموها بِما كُنتُ

 لوال )43(

  األَعراف
وحى إِلَي من ربي هــذَا  يوإِذَا لَم تَأْتهِم بĤِيةٍ قَالُواْ لَوالَ اجتَبيتَها قُلْ إِنَّما أَتَّبِع ما

  بصĤئرُ من ربكُم وهدى ورحمةٌ لِّقَومٍ يؤْمنُونَ 
 لوال  )203(

 لوال )68( اب منَ اللّه سبقَ لَمسكُم فيما أَخَذْتُم عذَاب عظيملَّوالَ كَت األنفال

  التوبة
ـ  واْ فتَفَقَّهفَةٌ لِّيئĤَط منْهرْقَةٍ من كُلِّ فالَ نَفَرَ مفَّةً فَلَوĤَرُواْ كنفينُونَ لؤْما كَانَ الْممي و

  رجعواْ إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ الدينِ ولينذرواْ قَومهم إِذَا
 لوال )122(

  يونُس
     ـيلَقُض ـكبـن رم قَتـبةٌ سمالَ كَللَوةً فَاخْتَلَفُواْ وداحةً وإِالَّ أُم ا كَانَ النَّاسمو

  بينَهم فيما فيه يخْتَلفُونَ 
 لوال )19(

 يونُس
لَ علَيه آيةٌ من ربه فَقُلْ إِنَّما الْغَيب للّه فَانْتَظرُواْ إِنِّي معكُم منَ ويقُولُونَ لَوالَ أُنزِ

  الْمنتَظرِينَ 
 لوال )20(

 يونُس
     مـنْهنُـواْ كَشَـفْنَا عآم Ĥـلَم ونُسي ما إِالَّ قَوانُها إِيمهفَنَفَع نَتةٌ آمقَرْي الَ كَانَتفَلَو

  اب الخزْيِ في الْحياةَ الدنْيا ومتَّعنَاهم إِلَى حينٍ عذَ
  لوال )98(

  هود
فَلَعلَّك تَارِك بعض ما يوحى إِلَيك وضĤَئقٌ بِه صدرك أَن يقُولُواْ لَـوالَ أُنـزِلَ   

اللّهيرٌ ونَذ ا أَنتإِنَّم لَكم هعاء مج كَنزٌ أَو هلَييلٌ  عكو ءلَى كُلِّ شَيع  
  لوال  )12(

  هود
     طُـكهالَ رلَـويفًا وينَـا ضَـعف إِنَّا لَنَرَاكا تَقُولُ وميرًا مكَث ا نَفْقَهم بيا شُعقَالُواْ ي

  لَرَجمنَاك وما أَنت علَينَا بِعزِيزٍ
  لوال  )91(

 هود
اخْتُلف فيه ولَوالَ كَلمةٌ سبقَت من ربك لَقُضي بينَهم ولَقَد آتَينَا موسى الْكتَاب فَ
  وإِنَّهم لَفي شَك منْه مرِيبٍ 

  لوال  )110(

 هود
فَلَوالَ كَانَ منَ الْقُرُونِ من قَبلكُم أُولُواْ بقيةٍ ينْهونَ عـنِ الْفَسـاد فـي األَرضِ إِالَّ    

  ممنْ أَنجينَا منْهم واتَّبع الَّذينَ ظَلَمواْ ما أُتْرِفُواْ فيه وكَانُواْ مجرِمينَ  قَليالً
  لوال  )116(

  يوسف
      ـوءالس نْـهع ـرِفنَصل ككَـذَل ـهبانَ ررْهأَى بال أَن را لَوبِه مهو بِه تمه لَقَدو

 شَاء إِنَّهالْفَحينَ وخْلَصنَا الْمادبنْ عم  
  لوال  )24(

 لوال  )94(  ولَما فَصلَت الْعيرُ قَالَ أَبوهم إِنِّي لَأَجِد رِيح يوسف لَوالَ أَن تُفَنِّدونِ   يوسف

 لوال  )7(  منذر ولكُلِّ قَومٍ هادويقُولُ الَّذينَ كَفَرُواْ لَوآل أُنزِلَ علَيه آيةٌ من ربه إِنَّما أَنت  الرَّعد
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 الرَّعد
ويقُولُ الَّذينَ كَفَرُواْ لَوالَ أُنزِلَ علَيه آيةٌ من ربه قُـلْ إِنَّ اللّـه يضـلُّ مـن يشَـاء      

 نْ أَنَابم هي إِلَيدهيو 
 لوال )27(

 لوال  )74( رْكَنُ إِلَيهِم شَيئًا قَليالًولَوالَ أَن ثَبتْنَاك لَقَد كدت تَ  الإسراء

  الكَهف
     ـنْ أَظْلَـمنٍ فَمـيـلْطَانٍ بهِم بِسلَيأْتُونَ علَا يةً لَّوهآل هونن دنَا اتَّخَذُوا ممؤُلَاء قَوه

  ممنِ افْتَرَى علَى اللَّه كَذبا 
  لوال  )15(

  الكَهف
تَك قُلْت ما شَاء اللَّه لَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّه إِن تُرَنِ أَنَا أَقَـلَّ منـك   ولَولَا إِذْ دخَلْت جنَّ

  مالًا وولَدا
 لوال  )39(

 لوال  )129( ولَولَا كَلمةٌ سبقَت من ربك لَكَانَ لزَاما وأَجلٌ مسمى  طه

 لوال  )133(  به أَولَم تَأْتهِم بينَةُ ما في الصحف الْأُولَى وقَالُوا لَولَا يأْتينَا بĤِيةٍ من ر  طه

  طه
      ـولًا فَنَتَّبِـعسنَـا رإِلَي ـلْتسلَـا أَرنَا لَوبلَقَالُوا ر هلن قَبذَابٍ مم بِعلَكْنَاهأَنَّا أَه لَوو

م كاتنَخْزَىآيلَّ ولِ أَن نَّذن قَب  
  لوال  )134(

  الحج
 النَّاس اللَّه فْعلَا دلَوو نَا اللَّهبقُولُوا رقٍّ إِلَّا أَن يرِ حبِغَي مارِهين دوا مينَ أُخْرِجالَّذ
بعضَهم بِبعضٍ لَّهدمت صوامع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فيها اسم اللَّه كَثيرًا 

  اللَّه من ينصرُه إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيزٌ ولَينصرَنَّ
 لوال  )40(

 لوال  )10( ولَولَا فَضْلُ اللَّه علَيكُم ورحمتُه وأَنَّ اللَّه تَواب حكيم  النُور

 لوال  )12(  يرًا وقَالُوا هذَا إِفْك مبِينٌ لَولَا إِذْ سمعتُموه ظَنَّ الْمؤْمنُونَ والْمؤْمنَات بِأَنفُسهِم خَ  النّور

 النّور
      ـمه اللَّـه نـدع ـكلَئاء فَأُودأْتُوا بِالشُّـهي اء فَإِذْ لَمدةِ شُهعببِأَر هلَياؤُوا علَا جلَو

  الْكَاذبونَ 
 لوال  )13(

 النّور
الدنْيا والĤْخرَةِ لَمسكُم في مـا أَفَضْـتُم فيـه    ولَولَا فَضْلُ اللَّه علَيكُم ورحمتُه في

 يمظع ذَابع  
 لوال  )14(

 لوال  )16(  ولَولَا إِذْ سمعتُموه قُلْتُم ما يكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّم بِهذَا سبحانَك هذَا بهتَانٌ عظيم  النّور

 لوال )20( علَيكُم ورحمتُه وأَنَّ اللَّه رؤُوف رحيم  ولَولَا فَضْلُ اللَّه النّور

 النّور

  طَانِ فَإِنَّـهالشَّي اتخُطُو تَّبِعن يمطَانِ والشَّي اتوا خُطُونُوا لَا تَتَّبِعينَ آما الَّذها أَيي
 لَا فَضْلُ اللَّهلَونكَرِ والْمشَاء ورُ بِالْفَحأْمي   ـدـنْ أَحنكُم مكَا ما زم تُهمحرو كُملَيع

 يملع يعمس اللَّهشَاء ون يزَكِّي مي نَّ اللَّهلَكا ودأَب  
 لوال  )21(

  الفُرقان
ـ   ك وقَالُوا مالِ هذَا الرَّسولِ يأْكُلُ الطَّعام ويمشي في الْأَسواقِ لَولَا أُنزِلَ إِلَيـه ملَ

  فَيكُونَ معه نَذيرًا
  لوال  )7(
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 الفُرقان
وقَالَ الَّذينَ لَا يرْجونَ لقَاءنَا لَولَا أُنزِلَ علَينَا الْملَائكَةُ أَو نَرَى ربنَا لَقَد اسـتَكْبرُوا  

  في أَنفُسهِم وعتَو عتُوا كَبِيرًا 
  لوال  )21(

  الفُرقان
جملَةً واحدةً كَذَلك لنُثَبت بِـه فُـؤَادك   الْقُرْآنُفَرُوا لَولَا نُزِّلَ علَيهوقَالَ الَّذينَ كَ

  ورتَّلْنَاه تَرْتيلًا 
  لوال  )32(

  الفُرقان
إِن كَاد لَيضلُّنَا عنْ آلهتنَا لَولَا أَن صبرْنَا علَيهـا وسـوف يعلَمـونَ حـينَ يـرَونَ      

بِيلًا الْعنْ أَضَلُّ سم ذَاب  
  لوال  )42(

 لوال )77( قُلْ ما يعبأُ بِكُم ربي لَولَا دعاؤُكُم فَقَد كَذَّبتُم فَسوف يكُونُ لزَاما الفُرقان

 النَّمل
    ـتَغْفلَـا تَسـنَةِ لَوسـلَ الْحئَةِ قَبيجِلُونَ بِالستَعتَس ممِ لا قَوقَالَ ي   لَّكُـملَع رُونَ اللَّـه

 تُرْحمونَ 
 لوال )46(

 القَصص
وأَصبح فُؤَاد أُم موسى فَارِغًا إِن كَادت لَتُبدي بِـه لَولَـا أَن ربطْنَـا علَـى قَلْبِهـا      

 لتَكُونَ منَ الْمؤْمنينَ 
 لوال )10(

 القَصص
ةٌ بِميبصم مهيبلَا أَن تُصلَوـولًا  وسنَا رإِلَي لْتسلَا أَرنَا لَوبقُولُوا رفَي يهِمدأَي تما قَد

 فَنَتَّبِع آياتك ونَكُونَ منَ الْمؤْمنينَ 
 لوال )47(

 القَصص
 ي لَـمى أَووسم يا أُوتثْلَ مم يلَا أُوتنَا قَالُوا لَوندنْ عقُّ مالْح ماءها جكْفُـرُوا  فَلَم

 بِما أُوتي موسى من قَبلُ قَالُوا سحرَانِ تَظَاهرَا وقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافرُونَ
 لوال )48(

  القَصص
وأَصبح الَّذينَ تَمنَّوا مكَانَه بِالْأَمسِ يقُولُونَ ويكَأَنَّ اللَّه يبسطُ الرِّزقَ لمن يشَـاء  

هادبنْ عرُونَ  مالْكَاف حفْللَا ي كَأَنَّهيبِنَا و فنَا لَخَسلَيع نَّ اللَّهلَا أَن ملَو رقْديو 
 لوال )82(

 لوال )50( إِنَّما الĤْيات عند اللَّه وإِنَّما أَنَا نَذيرٌ مبِينٌوقَالُوا لَولَا أُنزِلَ علَيه آيات من ربه قُلْ العنكبوت

 العنكبوت
   ـمهغْتَـةً وم بنَّهيأْتلَيو ذَابالْع ماءهى لَجمسلٌ ملَا أَجلَوذَابِ وبِالْع جِلُونَكتَعسيو

 لَا يشْعرُونَ 
 لوال )53(

 سبأ

يـه ولَـو تَـرَى إِذ    ولَـا بِالَّـذي بـينَ يد    الْقُـرْآنِ وقَالَ الَّذينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمنَ بِهذَا 
الظَّالمونَ موقُوفُونَ عند ربهِم يرْجِع بعضُـهم إِلَـى بعـضٍ الْقَـولَ يقُـولُ الَّـذينَ       

  استُضْعفُوا للَّذينَ استَكْبرُوا لَولَا أَنتُم لَكُنَّا مؤْمنينَ
 لوال  )31(

  لوال  )57( منَ الْمحضَرِينَولَولَا نعمةُ ربي لَكُنت  الصافات
  لوال  )143( فَلَولَا أَنَّه كَانَ منْ الْمسبحينَ  الصافات

  فصلَّت
 ولَو جعلْنَاه قُرْآنًا أَعجميا لَّقَالُوا لَولَا فُصلَت آياتُه أَأَعجمي وعرَبِي قُلْ هو للَّذينَ

والَّذينَ لَا يؤْمنُونَ في آذَانهِم وقْرٌ وهو علَيهِم عمـى أُولَئـك    آمنُوا هدى وشفَاء
 يدعكَانٍ بن منَ مونَادي  

 لوال  )44(
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  فصلَّت
  مـنَهيب يلَقُض كبن رم قَتبةٌ سملَا كَللَوو يهف ففَاخْتُل تَابى الْكوسنَا مآتَي لَقَدو

رِيبٍ وم نْهم ي شَكلَف مإِنَّه  
 لوال  )45(

  الشّوري
    ـكبـن رم قَتـبةٌ سملَا كَللَوو منَهيا بغْيب لْمالْع ماءها جم دعن با تَفَرَّقُوا إِلَّا ممو

اب من بعدهم لَفـي شَـك   إِلَى أَجلٍ مسمى لَّقُضي بينَهم وإِنَّ الَّذينَ أُورِثُوا الْكتَ
  منْه مرِيبٍ

 لوال  )14(

  الشُّوري
  ـيلِ لَقُضةُ الْفَصملَا كَللَوو اللَّه أْذَن بِهي ا لَمينِ منَ الدم موا لَهشُرَكَاء شَرَع ملَه أَم

 يمأَل ذَابع مينَ لَهمإِنَّ الظَّالو منَهيب  
 لوال  )21(

 لوال  )31( علَى رجلٍ منَ الْقَرْيتَينِ عظيمٍالْقُرْآنُوقَالُوا لَولَا نُزِّلَ هذَا  زُّخرُفال

 الزُّخرُف
ولَولَا أَن يكُونَ النَّاس أُمةً واحدةً لَجعلْنَا لمن يكْفُرُ بِالرَّحمنِ لبيوتهِم سـقُفًا مـن   

 يها يظْهرُونَ فَضَّةٍ ومعارِج علَ
 لوال )33(

 لوال  )53( فَلَولَا أُلْقي علَيه أَسوِرةٌ من ذَهبٍ أَو جاء معه الْملَائكَةُ مقْتَرِنينَ الزُّخرُف

  األحقاف
    مـنْهـلْ ضَـلُّوا عـةً بهانًا آلقُرْب ونِ اللَّهن دينَ اتَّخَذُوا مالَّذ مرَهلَا نَصفَلَو   ـكذَلو

  إِفْكُهم وما كَانُوا يفْتَرُونَ 
 لوال  )28(

  محمد
ويقُولُ الَّذينَ آمنُوا لَولَا نُزِّلَت سورةٌ فَإِذَا أُنزِلَت سورةٌ محكَمةٌ وذُكرَ فيها الْقتَـالُ  

الْمغْشـي علَيـه مـنَ الْمـوت      رأَيت الَّذينَ في قُلُوبِهِم مرَض ينظُرُونَ إِلَيك نَظَرَ
ملَى لَهفَأَو  

 لوال  )20(

  الفتح

   لَّـهحلُـغَ مبكُوفًا أَن يعم يدالْهرَامِ والْح جِدسنِ الْمع وكُمدصينَ كَفَرُوا والَّذ مه
 موهلَمتَع لَّم نَاتؤْماء مسننُونَ وؤْمالٌ ملَا رِجلَوم    وـنْهكُم مـيبفَتُص مأَن تَطَـؤُوه

معرَّةٌ بِغَيرِ علْمٍ ليدخلَ اللَّه في رحمته من يشَاء لَو تَزَيلُوا لَعـذَّبنَا الَّـذينَ كَفَـرُوا    
  منْهم عذَابا أَليما

  لوال  )25(

 اللو  )57( نَحنُ خَلَقْنَاكُم فَلَولَا تُصدقُون  الواقعة

 لوال  )62( ولَقَدعلمتُم النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَولَا تَذكَّرُونَ الواقعة

 لوال  )70( لَو نَشَاء جعلْنَاه أُجاجا فَلَولَا تَشْكُرُونَ الواقعة

 لوال  )83( فَلَولَا إِذَا بلَغَت الْحلْقُوم الواقعة

 لوال  )86( رَ مدينينفَلَولَا إِن كُنتُم غَي الواقعة

  المجادلَة
أَلَم تَرَ إِلَى الَّذينَ نُهوا عنِ النَّجوى ثُم يعودونَ لما نُهوا عنْـه ويتَنَـاجونَ بِالْـإِثْمِ    

يو اللَّه بِه كيحي ا لَمبِم كويح اؤُوكإِذَا جولِ والرَّس تيصعمانِ وودالْعقُولُونَ و
  في أَنفُسهِم لَولَا يعذِّبنَا اللَّه بِما نَقُولُ حسبهم جهنَّم يصلَونَها فَبِئْس الْمصيرُ

 لوال  )8(
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 لوال  )3(  ارِولَولَا أَن كَتَب اللَّه علَيهِم الْجلَاء لَعذَّبهم في الدنْيا ولَهم في الĤْخرَةِ عذَاب النَّ  الحشر

  المنافقون
وأَنفقُوا من ما رزقْنَاكُم من قَبلِ أَن يأْتي أَحدكُم الْموت فَيقُولَ رب لَولَا أَخَّرْتَني 

  إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ فَأَصدقَ وأَكُن منَ الصالحينَ 
 لوال  )10(

 لوال  )28( ل لَّكُم لَولَا تُسبحونَقَالَ أَوسطُهم أَلَم أَُق  القَلَم

 لوال  )49( لَولَا أَن تَداركَه نعمةٌ من ربه لَنُبِذَ بِالْعرَاء وهو مذْموم  القَلَم

  
  الهوامش

 

 فجعل منصـوباً بفعـل محـذوف؛    حيث ولي أداة التحضيض اسم منصوب؛ »لوال الكمي المقنعا«قوله : الشاهد فيه .1
إنكـم تعـدون   : يقـول . )396 /2 :1960، ابن عقيل( األفعال يألنّ أدوات التحضيض مما ال يجوز دخولها إلّا عل

م اإلبل المسنة التي ال ينتفع بها وال يرجي نسلها بالسيف، أفضل عزّكم وشـرفكم، هـال تعـدون قتـل     ضرب قوائ
  الفرسان أفضل مجدكم؟

قسماً باهللا لوال الخـوف مـن اهللا تعـالي    : ، المعني)41 /1: 1973محمد هارون، ( من الطويل إمرأة في عهد عمر، .2
 .رير وجوانبهومن عواقب األمور لزعزعت وزلزلت أركان هذا الس

لولم يبتعـد ابـن أوس   : ، المعني)66: 1403ابن مالك، (، )180 /1 :1973هارون،  محمد( معتز، من البسيطالبن ا .3
وال حذر وال خوف ضعف هصاحبه في يومٍ من األيامِ، وال أصابلما مضي م. 

أنت : يقول: (، المعني)248/ 1: 1960ابن عقيل، (، )180 /1 :1973هارون،  محمد( مسلم بن الوليد، من البسيط .4
خليق بأن يخضع لك بنو معد كلهم لكفايتك وعظم قدرك، وأنما تأخر خضوعهم لـك لوجـود أبيـك ووجـود     

 ).جدك من قبل أبيك

ك  لـوال «): ص(مختلفـة؛ قـال    بروايـات  ؛ فـروي )مختلفة الفاظه ولكن واحد الحديث. (5 هم  حـديثٌ  قومـعهـد 
ك  لـوالأن « :180 /2 الشعب طبعة البخاري صحيح في ،»إبراهيم قواعد علي البيت بكفرألسست حـديثٌ  قومـ 

 لـوال  ،عائشة يا« :65 ص التوضيح شواهد وفي. »لَنُقضت بكفرٍ قومك حداثة لوال« :وعنه »...بالجاهلية  عهدهم
  العلـم   كتـاب  البخـاري  أخرجـه  »...بكفر  عهدهم حديثٌ«ويروي » ...الكعبةُ  لَنُقضت بكفرٍ عهد حديثو قومك

 بـابين، بـاب   لها فجعلت الكعبةُ، لَنُقضت بكفرٍ عهدهم حديث قومك لوال:: 1/287 السادي أرشاد ، وفي482/ 3
 فـي  تكـرر  الشـريف  الحـديث  هـذا  ولعـل  .)276 /1 :1410مالـك،   ابن( »يخرجون وباب الناس، منه يدخل

 .مختلفة مناسبات

حينمـا جئـت إلـي أمامـة     : ، المعني)121 /1 :1973هارون،  محمد( الجموح الظفري أوراشد بن عبداهللا السلمي .6
 ).لماذا لم ترسل لي رسالة(لماذا لم ترمِ ببعضِ أسهمك السود المشهورة : أزورها، قالت

ال أفلَحت في أعمالك، إنـي قـد أنجـزت    : فقلت لها: ، المعني)121 /1: 1973هارون،  محمد( الجموح الظفري .7
 .ني قد منعت وال معذرةَ لشخصٍ قد منعذلك العمل لوال أ
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كثير من مشاهد الحـروب لـوال وجـودي    : ، المعني)418 /1: 1392 د هارون،محم( من الطويل يزيد بن الحكم،. 8
وطنٍ لـوالي    (وفي شرح ابن عقيل . معك فيها لسقطت سقوط من يهوي من أعلي الجبل بجميع جسمه وكـم مـ

 ).9الجز الثاني، : 1960عقيل،  ابن) (ةِ النِّيقِ منهويطحت كما هوي بأجرامه من قنّ
فينـا  ) ع(يا معاويـةُ لقـد أطمعـت اإلمـام الحسـن      : ، المعني)10 /8: 1417بديع يعقوب، ( من الطويل بال نسبة، .9

 .وسمحت له أن ينالَ وينتقص من أحسسابنا و أعراضنا
ال لقائي بك لم أحج هذا العام، فسبب مجيئـي إلـي مكـة    لوال أنت ولو: أشارت بعينيها من داخل هودجها، أي. 10

  .المكرمة هو أن ألتقي بك
  
  مصادرال

 .القرآن المجيد
 .7 ، طمباحث في معاني القرآن للفرّا ،الكوفي النحو ).ق. هـ 1402( ابراهيم كاظم، كاظم

المسـاعد علـي    التسـهيل،  شـرح ). م 1982/ ق.هــ   1403( ابن عقيل العقيلي الهمداني المصري، بهاالدين عبـداهللا 
 .محمد كامل بركات يققتح ،تسهيل الفوائد

الدين عبدالحميـد،   محمد محي ، تحقيقشرح ابن عقيل علي الفية ابن مالك). م 1960( بهاء الدين عبداهللا إبن عقيل،
 .المكتبة التجارية الكبري: مصر

شواهد التوضيح و التصحيح لمشـكالت الجـامع    ).ق.ـ ه 1403( الدين محمد بن عبداهللا ابن مالك، أبوعبداهللا جمال
 .3 ، طالصحيح

  ، وتكميـل المقاصـد   تسهيل الفوائـد ). م 1990/ ق. هـ 1410( الدين محمد بن عبداهللا ابن مالك، أبوعبداهللا جمال
 .محمد بدوي المختون و تحقيق عبدالرحمن السيد، 1 ط

مكتبـة دار  : القـاهرة  ،األلفيه فـي النحـو والصـرف    ).م 1932( الدين محمد بن عبداهللا ابن مالك، أبوعبداهللا جمال
 .الكتب المصرية

أوضـح  ). م 1973( الدين بن يوسف بن أحمـد بـن عبـداهللا    أبي محمد عبداهللا جمال إبن هشام األنصاري المصري،
 .السعادة: القاهرة ،4ط  تحقيق عبدالعزيز محمد النجار، ،المسالك إلى ألفية ابن مالك

). ش. هــ 1/8/1384( الدين بن يوسف بن أحمد بن عبداهللا المصري، أبي محمد عبداهللا جمالإبن هشام األنصاري 
 .، موسسة الصادق للطباعه و النشر2 ط الدين عبدالحميد، ، تحقيق محمد محيمغني اللبيب عن كتب األعاريب

تحقيـق مـازن   ، 1 ط، مغني اللبيب عن كتب األعاريـب ). ق. هـ 1406( الدين جمال إبن هشام األنصاري المصري،
 .علي حمداهللا محمد المبارك و

قدم له و وضع ، 1ط ، شرح المفصل للزمخشري). م 2001/ ق.ـ ه 1422( الدين يعيش بن علي ابن يعيش، أبوالبقاء موفق
 .إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية هوامشه وفهارسه

 .تحقيق هدي محمود قراعة ،1 ط ،معاني القرآن). م 1990/ ق.ـ ه 1411( أبوالحسن سعيد ابن مسعده األخفش األوسط،
 .جامعة قاريونس يوسف حسن عمر، تعليق تحقيق و ،شرح الرضى على الكافية). بالتا( الدين رضي اإلسترآبادي،
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الكوكب الدري فيما يتخرج على األصول النحوية مـن  ). ق. هـ 1405( األسنوي، أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن
 .محمد حسن عواد ، تحقيقالفروع الفقهية

اإلنصاف في مسائل الخـالف بـين    ).م 1961( األنباري، كمال الدين أبوالبركات عبدالرحمن بن محمد بن أبي سعيد
 .المكتبة التجارية الكبرى :القاهرة، محمد محيى الدين عبد الحميد يقتحق، 4 ، طالنحويين البصريين والكوفيين
محمد بهجة  تحقيق ،كتاب ُاسرار العربية). بالتا( عبدالرحمن بن محمد بن أبي سعيد األنباري، كمال الدين أبوالبركات

 .مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق: دمشق البيطار،
رجب  .و الجز الثالث، تحقيق، 1 ط ،إرتشاف الضرب من لسان العرب ).م 1998/ ق.ـ ه 1418( األندلسي، أبوحيان
 .لتوابرمضان عبدا مراجعة عثمان محمد،

 .دار الكتب العلمية: ، لبنان1ط ، المعجم المفصل في شواهداللغة العربية). م 1996/ ق.ـ ه 1417( إميل بديع يعقوب،
: بالقـاهرة  تحقيق عبدالسالم هـارون،  ،األدب ولب لباب لسان العرب خزانة). م 1969( عبدالقادربن عمر البغدادي،
 .الخانجي مكتبة
 .دارالقلم: دمشق خرّاط، محمد أحمد تحقيق ،لدرالمصون في علم الكتاب المكنونا). بالتا( السمين الحلبي،

مجلـة العلـوم اإلنسـانية     ،»ظـاهرة التضـمين  « ).ق.ـ هـ  1423/ ش.هــ   1381( محمد ابراهيم خليفة الشوشتري،
 .ربيع، )2( 9 العدد السنة السابعة، ،للجمهورية اإلسالمية اإليرانية

 الشـيخ أحمـد   تحقيـق  ،حاشية الدسوقي علي مغني البيب عن كتب األعاريب). م 2009/ ق. هـ 1430( الدسوقي
 .سسة التاريخ العربيؤم: ، بيروت و لبنان1ط  الجز الثاني، عزوعناية،
 .الفارابى دار و المنير دار: دمشق ،الكريم القرآن إعراب). ق.هـ 1425(حميدان  دعاس، قاسم

: القـاهرة ، محمد أبوالفضل إبراهيم يق، تحقالبرهان في علوم القرآن). م 1958( الزركشي، بدرالدين محمد بن عبداهللا
 .دار إحياء الكتب العربية

 .بيروت، 1ط  عبدالسالم علي، تحقيق ،األعالم). م1986/ ق.ـ ه1407( خيرالدين الزركلي،
تحقيـق   ،النحـو األصـول فـي   ). م1988/ ق.ـ هـ 1408( )ه316(أبو بكرمحمدبن سـهل   السراج النحوي البغدادي،
 .الرسالة مؤسسة: لبنانو  بيروت ،3 ط عبدالحسين الفتلي،

 .مكتبة الخانجي: بالقاهرة هارون، محمد  عبدالسالم تحقيق ،الكتاب). ق. هـ 1375( قنبر  أبوبشرعمروبن سيبويه،
تحقيـق  ، 1ط ، االتقان فـي علـوم القـرآن   ). م 1996 /ق. هـ 1416( السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد

 .دار الفكر: لبنان سعيد المندوب،
 .دار المعرفة: بيروت ،فى شرح جمع الجوامع همع الهوامع ). بالتا( بن محمد عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي،
محمـود   تحقيـق ، 1ط ، امالي إبـن الشـجري  ). م 1992/ ق.ـ ه 1413( هبة اهللا علي بن محمد بن همزة الشجري،

 .لمدنيمطبعة ا محمد الطناحي،
، 1ط  ،الدرر اللوامع علي همع الهوامع شـرح جمـع الجوامـع   ). م 1907/ ق.ـ ه 1328( الشنقيطي، أحمد بن األمين

 .دار العلوم: قاهره السيدأحمد علي، تحقيق
 حسن الحمصـي،  تحقيق محمد ،الجدول في إعراب القرآن). م 1992 /ق.ـ ه 1412( بن عبدالرحيم صافي، محمود

 .دمشق
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أثر المعني في تعدد وجوه اإلعراب في كتاب التبيـان  «). م 1999/ ق. هـ 1420( اهيم بن حسين بن عليصنبع، إبر
 .جامعة أم القري الماجستير، رسالة مقدمة لنيل درجة ،»في إعراب القرآن للعكبري

 .1، ط النحو الوافي مع ربطه باالساليب الرفيه والحياة الغوية المتجددة). ق.هـ  1431( عباس حسن
نظرية الحـروف العاملـة ومبناهـا وطبيعـة اسـتعمالها القرآنـي        ).م 1986/ ق.هـ  1406( هادي عطية مطر الهاللي،

 .مكتبة النهضة العربية: ، بيروت1ط  عالم الكتب، ،بالغياً
و  ويق محمد البجـا قيتح، 1ط ، التبيان في إعراب القرآن). م 1976( العكبري، أبوالبقاء عبد اهللا بن الحسين الضرير

 .القاهرة، عيسى البابي الحلبي
 .1 ط ،المعني في ظاهرة تعدد وجوه اإلعراب ).م 1991( خليل عمايره،

: تـونس  وحـروف المعـاني،   دروس في الصرف والنحـو  ،غنية الطالب ومنية الراغب). بالتا( أحمد فارس الشدياق،
 .دارالمعارف

 .تحقيق النجاتي و النجار و الشبلي، مصر، 1 ط رآن،معاني الق). م 1950( أبو زكريا يحيي بن زياد الفرّاء،
 .دار المسلم، 1ط ، دليل السالك إلي الفية إلبن مالك). م 2000( عبداهللا بن صالح الفوزان،

 .، مكتبة مشكاة اإلسالميةبصائر ذوي التميز في لطائف الكتاب العزيز ).بالتا( الفيروزآبادي
تحقيق شـفيع   شرح و، 1ط ، كفاية المعاني في حروف المعاني). م 2005 /ق.ـ ه 1426( الكردي البيتوشي، عبداهللا

 .برهاني، داراقرأ للطباعة والنشر والتوزيع
ـ ، تحرصف المباني في شرح حروف المعـاني ). م 1975( المالقي، أحمد بن عبد النور ، ق أحمـد محمـد الخـراط   قي

 .مجمع اللغة العربية: دمشق
جمهورية : مصر عبدالخالق عضيمة، تحقيق محمد ،المقتضب). م 1994/ ق.ـ ه 1415( محمد بن يزيد المبرّد،
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