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 متهيدكلمة 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا    

، والصالة و  ل على عبده، الكتاب ومل جيعل لو عوجا. قيمارب العلمُت الذي أنز   اضتمد 
 على تعاىلسبحانو و  هللا وأشكر .أرتعُت، وبعد وباصحأو  وآلوعلى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  هللا رسول السالم على

 قسم إىل وأقدمها العربية ابللغة العلمية الرسالة ذهى كتابة أكمل أن أستطيع حىت نعمة واعتدي جزيل
يف حرف لوال واستعماالهتا " مبوضوع الدين حسن جبامعة اإلنسانية العلوم كلية الغربية آسيا آداب

سرجاان  درجة على للحصول ةستيفاء بعض الشروط اظتطلوبال "(ية)دراسة حتليلية داللالقرآن الكرًن 
 .الدين حسن جامعة اإلنسانية العلوم كلية الغربية آسيا آداب بقسم العربية اللغة يف ،) يسانس)ل

 ه الرسالة بعيدة عن وجو الكمال، ويف أثناء كتابة الباحثة قدذولقد أدركت الباحثة أن ى         
وجدت فيها الباحثة بعض العوائق والصعوابت، ولكن بفضل هللا تعاىل ونعمتو أوال، ومبساعدة من بتقدم 

لك أقدم ابلشكر والتقدير ذاظتساعدات العلية اثنيا أستطيع أن أتغلب على تلك العوائق والصعوابت ول
 كر:ذ ه الرسالة، وأخص ابلذإىل كل من سامهويت يف إدتام كتابة ى

اليت حسن الدين  اصتامعة مديرةك ،.أ.م بولوبوىو أريستينا دويو ةر و وفيسور الدكتالب السيدة  .ٔ

 .اصتامعة يفالتعليم  سائلو َت بذلت جهودىا إىل تيس
ومساعده الذين  وعميد كلية العلوم اإلنسانية أ.،، م. أكُت دوىلالسيد البوفيسور الدكتور  .ٕ

 بذلوا جهودىم إىل تيسَت وسائل التعليم يف اصتامعة.

  هذواظتشرف األول على ى ، رئيس قسم آدب آسيا الغربيةاظتاجيستَت السيد خَت الدين .ٖ

 حىت   وتوجيهاتو الشديدة علي بعلمو الغزير  ورعياتو ومل يبخل الذي مشلٍت بعنايتو   الرسالة



 ز
 

 إؾتاز الرسالة على ىذه الشكل، فجزاه هللا خَت اصتزاء.     

كسكرتَتة قسم آداب آسيا الغربية قد سهل على ألهناء دراسيت   ،اظتاجيستَت السيدة خَتية .ٗ

مساعد أكادديي و  ،حسن الدين جامعة كلية العلوم اإلنسانيةيف قسم آداب آسيا الغربية  

خالل عميلة ااضرة وغالبا ما أعطاين نصائح ورسائل جيدة ومفيدة ساعدوين و كثَت ت

 .النتيجة وأشكر وسعيد جدا لذالك حانوكانت السيدة خَتية ؽتتحٍت أثناء إجراء امت
عتذا  الذي ساعدينه الرسالة ذاين على ى، كاظتشرف الثاظتاجيستَتالسيد إعتام رماضان  .٘

العمل منذ بدايتو وابدى ملحوظة القيمة الذي قوم فصولو ولوال فضل توجيهو وحسن 

 نصحو ظتا وصلت الرسالة إىل ىذه الرسالة، فجزاه هللا خَت اصتزاء.
سعيد جدا وأشكرلو  كأول ؽتتحٍت أثناء امتحان النتيجة و  وان اظتاجيستَت،دمحم رضالسيد  .ٙ

   لتقدديو الكثَت من اظتدخالت والتوجيو.
فعة وتقدًن النصاح ين قاموا بتدريس العلوم الناذالواألاتذات الكرديات ة الكرام ذاألسات .ٚ

 .لدراسةالباحثة يف ا واإلرشادات لنجاح
ين قدموا التيسَتات ذكلية علوم اإلنسانية جامعة حسن الدين ال  اظتوظوفون واظتوظفات يف .ٛ

 يف األمور اإلدارية.
الذاين قد  ،"إرانويت" ابوبة و والديت" "اظترحم إلياس والكرًن لدي اضتبيبُتاو  والشكر إىل .ٜ

بذال كل غال ونفيس يف سبيل راحة الباحثة منذ نعومة اظفري حىت اآلن، مث إىل إخواين 

 الدراسة اصتامعة. وكل العائلة ابوبة الذين أعطوا اضتماسة يف إذتام 

دائما ويقدم يل الكثَت من  يساعدين  اليت "أليآ ديبينيت" اظتفضل  صاحيبيتإىل وأشكر  .ٓٔ

 .  اظتدخال واالقًتاحات



 ح
 

م كل الطالبة سواء من   2017الذي التحقوا معي يف اصتامعة يف عام  زمالئي وزمياليتو  .ٔٔ

. وهللا خرا الذي معي يف جامعة حسن الدينقسم آداب آسيا الغربية أو من أقسام األ

 ونعم النصَت ، وهللا أعلم نسأل أن جيعل عملنا خالصا لوجهو الكرًن إنو نعم اظتوىل

الباحثة بعد كتابة ىذه الرسالة تكون عتا  ترجووأخَتا ابلصواب و ىو بكل شيئ عليم. 

 وعوان بُت لدي القراء.منفعة وزايدة 
 
 

 م 2021 نوفمب 9، مكاسر                                                                     
                                                                        

                
 الباحثة                                                                                         

    

سيةأنور                                        
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 رسالةملخص ال

 داللية.)حتت إشراف حتليلية سية. حرف لوال واستعماالهتا يف القرآن الكرًن :دراسةنورأ
 س.س، م.أ.( نوإذلام رمضا س.س، م.أ والسيد خري الدين السيد

أما . داللية حتليلية بدراسة  القرآن الكرًن يف" لوال" حرف استعماالهتا عن تبحث الرسالة ىذه
ما ىي  (2)، ؟" لوالاليت تستعمل حرف " ما ىي اآلايت القرآنية (1)اسئلة البحث عتذا البحث ىي: 

 ؟ اآلايت القرآنيةاظتعاىن حرف "لوال" اظتستعملة يف   انواع

اليت تستعمل حرف  لتصنيف اآلايت القرآنية (1): ىي الرسلة ىذهلبحث األىداف ا أما و
 .القرآنيةاآلايت  يفاظتستعملة " "لوالحرف  داللةلتحليل  (2)  ."لوال"

لتحليل بياانت، و ىذه الرسالة استخدام دراسة  الوصفياظتنهج  و تستعمل يف ىذه الرسالة 
اظتتعلقة هبذ اظتوضوع. أو األدب اظتكتبية وىي رتع من الكتب

تنقسم إىل قسمُت و لكن    بشكل عام" لوال" اضترفأوال : أن  ،نتائج ىذه الرسالةومن 
 من ةبيان (74) وجدت الباحثة  الكرًن وجدت ستسة معٌت و غتموع القرآن استعمال حرف لوال يف

كحرف "لوال"   بيانة (22) (1)القرآن الكرًن. من بنهما :  " واستعماالهتا يفلوال" شملاليت ت سورة (32)
 بيانة (9) (2)، "امتناع لوجود بدون "شرط كحرف "لوال" بيانة (13)و  ،امتناع لوجود مبعٌت "شرط"

  "لوال" بيانة (7) و ،فقطلوال  كحرف التحضيض  بيانة (23) و ،يض مبعٌت "ىال"كحرف التحض   "لوال"
 كحرف التحضيض مبعٌت "التوبيخ".

 

 الكلمة ادلفتاحية : القرآن، الداللة،احلرف،"لوال"
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ABSTRACT 

Nur asiah.“Harfu  “Lawla”  and its use in Al-Qur’an al-kariim an analysis of 

Dilalah Study” (Supervised by Haeruddin S.S, M.A and Ilham Ramadan S.S, 

M.A.) 

This research  discuss about words “lawla” in Al-Qur’an by using Dilalah analysis 

.Questions of the research are : (1) what are the verses of Al-Qur’an that use harf 

“lawla”? (2) what is the type of meaning “lawla” that use in the Al-Qur’an verses? 

The aims of the  research are : (1) To classify the verses of Al-Qur’an that use  

“lawla”. (2) To analyze the meaning of the used harf “lawla” in the Al-Qur’ani 

verses. 

This research use descriptive method to analysis data, and use literature study  that is 

study by collect books or literature which a relate to the topic of the research. 

The results of the research, first : “lawla” in general is divided into two types, but in 

use of words “lawla” in Al-Qur’an was found 5 meanings and the totality of the 

research found 74 data from 32 surah that use words “lawla” in Al-Qur’an. Those are 

: (1) 22 data words“lawla” Imtina’ liwujud mean syarth,  13 data words “lawla” as 

Imtina’liwujud without syarth, (2) 9 data as words “lawla” at-tahdid mean halla, 23 

data “lawla” as words at-tahdid only, 7 data “lawla” as words at-tahdid men tawbikh. 

 

Keywords : Al-Qur’an, Dilalah,Harf, “lawla”  
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ABSTRAK 

Nurasiah.Harfu “Lawla” dan Penggunaannya dalam Al-Qur’an : Suatu Analisis 

Ilmu Dilalah.(Dibimbing oleh Haeruddin S.S, M.A dan Ilham Ramadan S.S, 

M.A.) 

Skripsi ini membahas tentang penggunaan Huruf “Lawla” dalam Al-Qur’an dengan 

menggunakan analisis ilmu dilalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah : (1) Apa saja ayat Al-Qur’an yang menggunakan Huruf “Lawla”?, (2) Apa 

jenis makna Huruf “Lawla” yang digunakan dalam ayat-ayat Al-Qur’an? 

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah : (1) Untuk mengklasifikasikan ayat-ayat Al-

Qur’an yang menggunakan Huruf “Lawla”. (2) Menganalisis makna penggunaan 

Huruf “Lawla” dalam ayat-ayat Al-Qur’an. 

Dalam skripsi menggunakan metode deskriptif untuk menganalisis data, dan 

menggunakan studi kepustakaan, yaitu studi dengan mengumpulkan buku-buku atau 

literatur yang berkaitan dengan topik penelitian ini. 

Dari hasil penelitian ini, pertama : bahwa  Huruf  “Lawla” secara umum terbagi 

menjadi dua bagian, namun penggunaan huruf lawla dalam Al-Qur’an ditemukan 

lima makna dan secara keseluruhan peneliti menemukan 74 data dari 32 surah yang 

menggunakan Huruf Lawla dalam Al-Qur’an yang mulia. Diantaranya : (1) (22) data 

“Lawla” sebagai Huruf Imtina’liwujud bermakna “Syarth”, dan (13) data “Lawla” 

sebagai Imtina’liwujud tanpa Syarth, (2) (8) data “Lawla” sebagai Huruf Tahdid 

bermakna “Halla” , (24) data “Lawla” sebagai Huruf Tahdid saja, (7) data “Lawla” 

sebagai Huruf Tahdid bermakna “Tawbikh”. 

 

Kata kunci : Al-Qur’an ,Dilalah,Huruf,”Lawla”.  
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 الباب األول
 مقدمة

 رسالةالالفصل األول : خلفية 

تتعلق بوظيفة اضترف لوال سواء  حيتوي "حرف لوال" على اختالف يف الرأي بُت العلماء العرب        
ف اصتر، حر  فهيأما عن رأي سيبويو يف مذىبو أهنا حرف لوال ، راصتف و ر أو ليس حر اصتف و كان حر 

 -واعتاء ـ عند سيبويو  ،( فالياء، والكاف)لوالي، ولوالك، ولواله : فتقول، لكن ال جتر إال اظتضمر
 ،ووضع ضمَت اصتر موضع ضمَت الرفع ،يف موضع رفع ابالبتداء وزعم األخفش أهنا. (غترورات بـ )لوال

لذلك فهي ليست " لوال زيدألتيتك". :، ؿتوىرالظااسم ال تعمل يف  ، كماشيئاً  فيها (لوال) فلم تعمل
)اظتصرى،اعتمداىن،  .وؿتوه ـ مل يرد من لسان العرب (لوالك ) أعٍت ،وزعم اظتبد أن ىذا الًتكيب .جرة

ٜٔٛٓ) 

، و ؼتتلفة اظتعاينعلى ػتل  الكرًن و الشعر العريب  ف لوال استعماال كثَتا يف القرآنحر  لميستع        
 و معاين أقسامف لوال لدراستها. وحيتوي حرف لوال على عدة ذا أحد أسباب اختيار الباحثة ضتر ى

 حيث يكون لكل قسم معٌت خاص. 

حرف لوال  ألنو يدخل على اسم و فعل. اظتثالرف لوال اظتمثَت للدراسة حجة األخرى أهنا اضت
الفعل.  ابلدخل علىالتحضيض على حرف لوال  ، واظتضمرة وأمتناع لوجدو ابلدخول األشتاء الظاىرة ا
دائما اسم مرفوع يقع  تناع للوجدام على حرف لوالألن . والفريدثَت اىتماًما كبَتًا ت حرف لوال أحدو 

 .وجواب ويقًتن جواب لوال ابلالم إذا كان ماضيا مثبتا ويتجرد منها إذا كان منفيا ،خب ػتذوف مبتدأ
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 : و مها  حرف لوال يف القرآن الكرًناستعمال ما األمثلة أو 

3.                                  

 [ٗٙالبقرة :] 

4.                                   

             ... [ : ٛٔٔالبقرة] 

نو بعد حرف لوال أل شرط عٌتمب  لوجود عا متنإابستخدام حرف  "لوال"حرف ، ول يف مثال األ
 كلمة لكنتمو  ،  حرف امتنع وىو مبعٌت الشرط "لوال"رفوع ، حيث يكون حرف ماسم  دخلت على

إمتناع )فاظتعٌت أنو  جازم ، و كلمة اطتسرين جواب شرط و غَت"لوال" كإجبة على       )

)لوجود   .) 

كحرف التحضيض ألنو بعد حرف لوال يتم   " لوال"حرف  ، تستخدم اآلية  الثاين يف اظتثال
على فعل اظتضارع ، وإذا كانت الكلمة بعد لوال فعل اظتضارع ، فإنو يتم تضمينها على أهنا  دخلت

كما يكلم اظتالئكة   البحر ايط )لوال يكلمنا هللا( و ىي التحضيضيف تفسَت  . وحرف التحضيض
 ار والعتو) أو أتتينا آية(.وكما كلم موسى عليو السالم قالوا ذلك على طريقة االستكب

وىذا  ،يف كل آية "لوال"رى االختالف يف معٌت استخدام حرف بناء على األمثلة ديكٍت أن أ
ألن ليس يبحث يف معٌت  ، يف آايت القرآن  "لوال"الباحثة لتبحث يف استخدام حرف  تاجتذباضتال 

لذلك ىناك حاجة  .فهم معٌت القرآن وتررتتو ابلطبع حد بل معٌت الكثَت. وىذا خيلق اختالفات يفاالو 
 .يةالقرآن اآليةيف  ستعمال" اظتلوالاضترف " معاىنإىل دراسة لشرح 
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أما رؤية أوىل الباحثة عن استخدام حرف لوال كثَت آايت اليت تستعمل حرف لوال اظتنتشر يف 
السورات ومهمتو وطبقة ؼتتلفة. احد من اضتروف اليت الباحثة تكتشفها حرف لوال ىو التحضيض يف 

الختصص . من سورة البقرة ٗٙيف آية  سورة البقرة ، وىو إمتناع لوجود مبعٌت شرطمن  ٛٔٔآية 
ىناك اآلاياتن  ءلنساث أحرف لوال فقط. مثالو يف سورة االباحثة يف السورة ألن فيها حرفان أو ثال

 اللتاين، تستخدمان حرف لوال.

و ، دالليةحدى اظتادة يف علم الالباحثة أن تبحث عن إ أردات ،أعاله  اظتشكالت بناء على 
 الباحثة ترجو ("داللية )دراسة حتليلية ًنواستعماالهتا يف القرآن الكر  لوال"حرف  الرسالة هختصص ىذ
 .بدراسة علم الداللة ًنوستعماالهتا يف القرآن الكر  "لوال"و سيلة ظتعرفة حرف  رسالةاله أن يكون ىذ

 تنويع ادلسائل : ينالفصل الثا

بناء على ما وضحت الباحثة يف خلفية اظتسائل عن "معاين حرف لوال واستعماالهتا يف القرآن 
 على  النحو  التايل : الكرًن" و جدت اظتشاكل اليت ديكن حتديدىا 

 .حرف لوال عنده معٌت منوَّع فعليو البحث عن معٌت اآلايت القرآن اليت تستخدم حرف لوال .ٔ
االختالفات يف معٌت اضتروف اليت تسبب التفرع فعليو البحث عن اختالف رأي العلماء عن  .ٕ

 معٌت اضترف.
اختالف الرأي بُت إبن مالك وشبويو واألخفش واظتبد عن وظيفة حرف لوال فالباحثة تشعر  .ٖ

 ابضتاجة أن تبحث يف وظيفة استخدم حرف لوال يف القرآن.
القرآن فعليها التجمع حسب معناه الكثَت من البياانت يف شكل حرف لوال وجدهتا الباحثة يف  .ٗ

 وموقعو يف آايت القرآن.
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 : نطاق اظتشكلة فستبحث الباحثة يف اثنُت منها وىي عربعةمن      

 عنده معٌت منوَّع فعليو البحث عن معٌت اآلايت القرآن اليت تستخدم حرف "لوال"حرف . أ
 ."لوال " 
الكثَت من البياانت يف شكل حرف لوال وجدهتا الباحثة يف القرآن فعليها التجمع حسب  . ب

 معناه وموقعو يف آايت القرآن.
 حتديد ادلسائل : الفصل الثالث

 وال واسع رسالةاله رى ان اظتشكالت يف ىذأاظتذكورة يف تنويع اظتسائل ف ابلنظر إىل اظتشكالت       
من جهة علم  على اظتشكالتوع البحث موض ةثاحالب ولذالك حددت، حتليال شامال للهاحتديكن ان 
 .ًنيف القرآن الكر ا هتواستعماال" لوالحرف "معاين لبحث ىي اىذا وأما تركيز  .الداللية

 ةلاسر : مسائل ال رابعالفصل ال

  :ئل البحث كما يلي اليت شرحتها الباحثة فإهنا حددت اظتسا بناًء على حدود اظتشكلة
 ؟حرف "لوال" لستعمت اليت يةقرآنال آايت ما ىي .أ 
 ؟ ية قرآناليف آايت  ةلستعماظت "لوال" حرفعٌت انواع اظت ما ىي .ب 

 ةلاسر : أهداف ال ام الفصل اخل

 : فتستهدف الباحث فيما يلي رسالةة الالنظر إىل مشكل
  .رف "لوال"اضتتعمل اليت تس يةقرآنال آايت فيلتصن .أ 
 .رف "لوال"ح اليت تستعمل يةقرآنال آايت داللية لتحليل .ب 
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 ةالسر : منافع السادس الفصل ال

 : منافع كثَتة منها ه الرسالةىذبعد دتام كتابة الباحثة  يترج     

 منها فما يلي : الفوائد النظرية .ٔ
 .دالليةالعربية  خاصة يف دراسة علم اللو إسهام يف غتال اللغة   رسالةالباحثة أن يكون ال وترج .أ 
عموما ويف  يد الدقة واطتوض يف دراسة علم دالليةمعطيا فكراي ظتن ير  الرسالةان يكون ىذه  .ب 

 حرف لوال خصوصا.

  الفوائد العملية .ٕ
عتا أيدي الناس اليت  تتناو من بُت اظتصادر  الرسالةه أتمل أن يكون ىذومن جانب العملية،      
و كونو مالحظا صور  دالليةيصا على تعلم العربية علم الظتن كان شأنو حر بساطة ، وذلك  بكل

وأنمل هبذا البحث أن يًتتب بعث مهة الطلبة يف دراسة  "حرف لوال" وىومعاىن  استعمال حرف
  القواعد العربية. 
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 الباب الثاىن
 مكتبية ةدراس

 الفصل األول : أساس النظري

 )دراسة  لوال يف القرآن الكرًناستعماالهتا حرف معاين و الذي يناقش " رسالةالبناء على عنوان         
  : وىيسيتم  نظرايت  ه الرسالةية(" مث يف ىذداللحتليلية 

 الداللية علم أوال :
 و مها :جد معاين كثَتة اب العربية وخاصة كتب علم داللية فسييف كت اذا قرأ       

داللة"  ىي منط مصدر " الباحثة أن تقدم تعريف علم الداللة. يف اللغة، كلمة أرادت ه الرسالةيف  ىذا
من الكلمة "د ل ل"معنو يشَت أو يقود. و يف الكلمة "دلو علي الصراط  ومن الفعل "دل"  مشتق

 اظتستقيم". يف اجملز "الدال عٍت اطتَت كفاعلو" . و ذكر يف قموس لسان العرب "دللت هبذا الطريق"

 (Tajuddin, 2008) 

وتعرف بعلم الداللة ىو دراسة اظتعٌت أو العلم الذي يدرس اظتعٌت أو ذلك الفرع من علم اللغة 
الذي يتناول نظرية اظتعٌت، أو ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرىا ىف الرمز حىت يكون قادرا 

 (ٔٔ، صفحة ٜٜٛٔ)عمر، على زتل اظتعٌت 

 تعريف علم الداللة يف لغة و الصطالح : وأما
 لغة.ٔ

إىل  الداللة مثلث الدال، مصدر الفعل دل، وىو من مادة )دلل( الىت تدل فيما تدل على اإلرشاد      
الشىء والتعريف بو ومن ذالك "دلو عليو يدلو على الطريق ، أي سدده إليو" وىف التهذيب دللت هبذا 
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اظتراد ابلتسديد : إراءة الطريق"  ومن اجملاز   "الدل على اطتَت  كفاعلو" ،  الطريق داللة : عرفتو ، مث إن
ودلو على الصراط اظتستقيم أرشده إليو وسدده ؿتوه  وىداه ، وأنت تالحظ ىنا تغَتا دالليا من اضتسى 

  . (ٜٜٜٔ)حيدر،  إىل اظتعقول

 ااصطالح.ٕ

علم داللة ىو اصطالح للغة اضتديث شتيت سيمنطيق. و سيمنطيق مصطلحات ؼتتلفة يف      
( واألظتان يعرفوهنا semanticsو تدعى يف اللغة اإلؾتلسية بــــ ) (semantique)اظتصطالحات الفرنسية 

)حريرجي،  Breal( والذي يستخدم اصطالح الفرنسيوى ألول مرة  ىو ميشل برايل semantikبــــ)
أن علم الداللة يف اللغة العربية ىو علم اظتعاىن : فرع من علم اللغة يدرس  علي اطتويل وقال .ه(۱ٖٜٓ

العالقة بُت الرمز اللغوي ومعناه و يدرس تطور معاين الكلمات اترخييا وتنوع اظتعاين واجملاز اللغوي 
 .(ٕٜٚٔ)اطتويل،  والعالقات بُت كلمات اللغة

وذكر اعتدي و أن علم الداللة ، كما يعرفو بعضهم أبنو : دراسة اظتعٌت أو ذلك الفرع من علم اللغة  
يكون قادرا على   الذي يتناول اظتعٌت أو ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرىا يف الرمز حىت

زتل اظتعٌت . ومن ىذه التعريف يتضح لنا أن الداللة ىي علم الذي يعلم اظتعٌت الواضح عموما الذي 
  (ٜٕٗٔ)اعتادي،  يكون إرشاد على شيئ أخر.

 علم تفشري اثنيا :

من ابيب نصر و  –التفسَت : مصدر فسر بتشديد السُت ، الذي ىو مضعف فسر ابلتخفيف        
والفسر : اإلابنة  ضرب الذي مصدره من الفسر ، وكالمها فعل متعد فالتضعفيف ليس للتعدية.

والكشف ظتدلول كالم أو لفظ بقالم آخر ىو أوضح ظتعٌت اظتفسر من السامع ، مث قيل : اظتصدران 
 (ٖٜٜٔ)الفرماوي،  اظتضعف إبابنة اظتعقوالت.ل : خيتص يتساواين يف اظتعٌت ، وقوالفعالن م
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   احلرفاثلثا : 
قبل اضتديث عن لوال ذكران أوال عن مفهوم اضترف ألن لوال جزء من اضترف. أما  اضترف ىو        

 معٌت اضترف من علماء لغة :    

ومل  –ويف  –اضترف ىو ما يدل على معٌت بواسطة غَته ؿتو: ىل  اعتامشي :اضترف من رأي    
اضترف ، و أما   (ٖٗ٘ٔ)اعتامشي،  وعالمة علم قبولو شيئا من عالمات االسم وال من عالمات الفعل.

اضترف مع غَته يف اضترف مايدل على معٌت غَت مستقبل ابلفهم بل يظهر من وضع   من رأي زتد :
اضتروف ىي  ما دل على معٌت ىف غَته وليس لو عالمة يتميز  بينما وفقا الغالييٍت : (ٜٜ٘ٔالكلم)زتد:

 (۱ٜٜٖ، )الغالييٍت ا. ومن(. –وإن  -وعلى-ومل  -ويف -هبا، كما لالسم والفعل. مثل : )ىل

إال مع معٌت  لو ليس وبناء على ما سبق من آراء يف تعريف اضترف، فتخلص الباحثة أن اضترف
اء نفسو دون  غَته و ليس لو عالمة يتميزهبا، كما كان االسم والفعل.وال ديكن اضترف أن يقف من تلق

 كلمة قبلو أو بعده. 

مصطفى الغالييٌت يف كتاب "جامع الدروس العربية " حرف مباىن ىو ماكان من  أيضا قالو 
بنية الكلمة، وال شأن لنا فيو.و حرف اظتعٌت ىو ماكان لو معٌت ال يظهر إال إذا انتظم يف اصتملة،  

وىو و حرف لوال  يف ىذه الدراسة تشمل اضترف معٌت)حرف معٌت   كحروف اصتر وإلستفهام وغَته.
.  فاضترف العامل ىو ما حيدث إعرااب )إي تغَتا( يف آخر غَته من (امل وعاطل)غَت عاملةعقسمان : 

الكلمات كحروف اصتر و حروف نواصب اظتضارع، واضتروف العاطل )ويسمع غَت العامل أيضا( ىو 
     (ٜٚٛٔغالييٍت م.، )ال . ماال حيدث إعرااب يف آخر غَته من الكلمات، كهل ونعم ولوال، وغَته
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   (Umam, 2013)تقسيم للحروف بقلم  ابإلضافة إىل معاين اضتروف اظتذكورة، ىناك أيضا
 يقسمو إىل ستس أجزاء ، وىي :

 ثالثية( ، عن-يف-مثال : من) نىو حرفا ثنائية( ، ب-ك-مثال : ل ىو حرف واحد ) احدية     
( ، حىت-لعل-أما-مثال : لوال) ىو أربعة أحرف ربئية( ، خال-على-مثال : إن ىو ثالث أحرف)

 (.لكن –مثال : كيفا ىو ستسة أحرف )ستسية 
بناء على الرأي أعاله، أن نفهم ىناك تقسيما لألحرف يتكون من حرف واحد إىل ستسة أحرف،       

 معٌت يوجد عامل و غَت عامل.كما يتم حرف أيضا يف حرف معٌت و مباين. و حرف 

 حرف لوال .3

و ال.فقد ذكر صاحب العُت    تكاد اظتصادر اللغوية جتمع على أن )لوال( كلمة مركبة من لو         
 فجمعوا فها بُت )لو( و )ال(يف معنيُت وأما "لوال" )نيُت فقال : ه( أهنا مركبة وأتيت على معٜٚٔ)ت

 ) لوال: إمنا ىي )لو( و ه(: ٛ٘ٗه )ت(. وقال ابن سيد)لو مل يكن(... واآلخر : )ىال(  أحدمها :
... معٌت لو امتناع الشيء المتناع غَته ومعٌت  )ال( حدث عتما حكم ومعٌت مل يكن عتما قبل أن ديتزجا

 (ٕ٘ٔٓ)عبد،  ال النايف والنهي فلما ركبا حدث معٌت آخر وىو امتناع الشيء لوقوع غَته.

ه( إىل أهنا مركبة من )لو( )ال(،فقال: ٕ٘ٛأصل )لوال( فذىب اظتبد )تاختلف النحويون يف          
وىي حرف امتناع لوجوب، ألن  ،  ))ولوال إمنا ىي لو وال جعلتا شيئا واحدا وأوقعتا على ىذا اظتعٌت((

  (ٕ٘ٔٓ)عبد،  امتناع الشيء لوجود غَته.)لو( ونفي النفي إثبات، فصار معٌت )لوال( 

ناع لوجد )أى لوال ىو حرف امت "ملخص قواعد اللغة العربية"فئد نعمة يف كتاب  أيضا قالو 
ويلى لوال دائما اسم مرفوع يقع مبتدأ خب ػتذوف وجواب ويقًتن جواب  الشرط(امتناع اصتواب لوجد 

        (ٚٚٔ، صفحة ٜٚٚٔ)نعمة،  لوال ابلالم إذا كان ماضيا مثبتا ويتجرد منها إذا كان منفيا.
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 .  أقسام حرف لوال4
 الكثَت و ؼتتلفة ، وأما قسمُت حرف ولكن وجدت اظتعاين على قسمُت بشكل عام حرف لوال تنقسم

   :و مها  "لوال"

   حرف امتناع لوجدوأ.       
أن يكون حرف امتناع لوجدو، أي حرف يدل على امتناع الشيء لوجود غَته ، وتسمى أيضا         

َوَلْواَل نِْعَمُة َريبِّ االمتناعية ، وىي ختتص ابلدخول على األشتاء الظاىرة واظتضمرة ، ؿتو قولو تعاىل : ) 
حَضرِينَ 

ُ
 (ٕ٘ٔٓ )عبد، .[ٚ٘( ]الصافات :  َلُكنُت ِمَن اظت

لوال عدم قيام زيد مل  ، لوجود زيد. وإن كانتا منفيتُت فهي حرف وجوب المتناع ، ؿتو:فاإلحسان امتناع
. وإن  إليك، ؿتو : لوال زيد مل أحسن موجبة ومنفية فهي حرف وجوب لوجوب. وإن كانتا أحسن إليك

حسنت إليك . انتهى ما م زيد ألكانتا منفية وموجبة فهي حرف امتناع المتناع ، ؿتو : لوال عدم قيا
[، أو منفيا ٖٔأ :لوال أنتم لكنا مؤمنُت( ]سبمقرون ابلالم، ؿتو )، ذكره. و جواب )لوال( ماض مثبت

( وقد خيلو اظتثبت من م ِمن أحٍد أبًدانكُ وَلواَل َفضُل هللا َعَليُكم ، َوَرزتَُتو ، ماَز كى مِ ب)ما( ، ؿتو )
 (ٕٜٜٔ)الداين،  الالم.
   حرف حتضيض ب.   

ىذه األحرف إن دخلت على  حرف التحضيض و ىي : )ىال، وأال، ولوما، ولوال وأال(.
( لوال تستغفرون هللا) : )أال تتوب من ذنبك( ،اظتضارع فهي للحض على العمل وترك التهاون بو ، ؿتو 

وإن دخلت على اظتاضي كانت صتعل الفاعل يندم على فوات األمر وعلى  تينا ابظتالئكة( .أت، )لوما 
 لوال جاءوا عليو أبربعة شهداء(، تقرعو على إمهالو ، وتوبيخ علىاجتهدت( ، ) ؿتو : )ىالالتهاون بو ، 

 ﴿:االجتهاد، فتجعل يندم على مافرط وضيع. و منو قولو تعاىل  عدم          

         ﴾.  ،.الغالييٍت م(ٜٔٛٚ) 
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 الفصل الثاين : البحوث السابقة 

    م ;423 ،فوزية جوفري اوال :

دراسة حتليلية  واستعماالهتا يف سورة يوسف"التاء"حرفىذه الدراسة فوزية جوفري بعنوان "
( حرفا يف ۳ٛىي ثالثة وذتانون )أن يف سورة يوسف ىناك العديد من حرف التاء  رسالةنتائج ال  "يةو ؿت

بدراسة  عن استعماالهتا حرف التاء ف سورة يوسف تحتد ةالسابق رسالةال أنالفرق بينهما و آية.  ٗ٘
بدراسة حتليلية  حث عن حرف "لوال" واستعماالهتا يف القرآن الكرًنتب لرسالةا ه. و يف ىذحتليلية ؿتوية 

 .داللة 
  م;422 ،نسوار :اثنيا 

عن أنواع معاىن حرف اصتر "ايل" يف القرآن الكرًن، خصوصا يف سورة  تحتد دراسةىذه المن          
دراسة اظتكتيب ب منهج البحثو تستخدم  . بحث عن اضتروف لوالالبقرة و النسآء. مث يف ىذه الرسالة ت

 .داللة مها يستخدم دراسة حتليلية لرسالةا هالسابق وىذ رسالةومساوة ال .داللةلية يحتل

 م4238، سوجي أسوة حسنةاثلثا :

"حرف اصتر "عن" واستعماالهتا للغوية يف سورة النسآء )دراسة  عن أنواع تحتد الدراسةىذه 
عن أنواع معاين حرف اصتر "عن" يف سورة النسآء ، بدراسة  حتليلية داللية(". ىذه الدراسة حتدت

عن اضتروف لوال يف القرآن الكرًن . وتستخدم منهج البحث اظتكتيب  اللية . ومث يف ىذه الرسالة حتدتد
 .بدراسة داللية 

                                                           م 4243حريية و أمحد رلاهد، : رابعا
مث يف  .بدراسة حتليلية داللية  " يف القرآن الكرًنالكلمة "اظتعروفعن  تحتد دراسةالمن ىذه 

" الكلمة "اظتعروف عن تحتد ةالسابق رسالةال أنالفرق بينهما و  ."لوال" ىذه الرسالة تبحث عن اضترف
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يستخدم دراسة مها  لرسالةا هالسابق وىذ رسالةومساوة الحث عن حرف "لوال".تب لرسالةا هو يف ىذ
 داللة. حتليلية

 اذليكل الفكري:  الفصل الثالث

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 ادلالخصة 

 القرآن الكرًن

 اآلايت اليت تستعمل فيها حرف "لوال" 

امتناع  حرف "لوال" كحرف
    شرط( مبعىن ) لوجود

التحضيض  حرف "لوال" كحرف
  (للتوبيخ مبعىن هال و)

والحرف لواستعماالهتا  يل الداللية حتل  


