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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  
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 الباب الثالث
 رسالةمنهج ال

    رسالةال الفصل األول : نوع

 الوصفي.  اظتنهج  كيفي والباحثة سوف تستخدممن حيث نوعو ىو البحث ال ه الرسالةىذ         
ىي. انتو يف حالة كما ينبغي أو كماالبحث الكيفي ىو البحث الذي ذات اطتصائص أن ذكرت بيا

( يقول أن البحث النوعى ىو الدراسات اليت  ٜٚٛٔمؤلف كتب البحث النوعى آخر)دينزين و لينكن
     تطورا الطريق اظتوجودة. تستخدم خلفية الطبيعية،بنية تفسَت الظواىر اليت حتدث ويستعمل ابلطريقة

  البياانت مصادرالفصل الثاين : 

 : مصدران ومها رسالةال هالباحثة يف ىذاستخدمت 

 اظتصدر الرئيسي ىف ىذالبحث يعٌت القرآن الكرًن وتررتة. اظتصادر الرئيسية :. أ
 يف ىذا البحث يعٌت رتيع الكتب اظتتعلقة مبوضوع ىذا البحث،  ما البياانتاظتصادر الثانوية : أ  . ب

  .وغَت ذلك  علم الداللية التفسَت ، وكتاب كتاب اعراب القرآن ،ودتثيل يف  

 مجع البياانت طريقةالفصل الثالث : 

الكتب  صتمع البياانت من اظتكتبة كمثل  دراسةمكتبية ىي  يعٌت دراسةتستخدم الباحثة          
 أما اطتطوات هبذه الطريقة ؽتا يلي:واجملالت. 

 قراءة آايت القرآن الكرًن.. أ
 وضع عالمة البياانت اصولة يف القرآن الكرًن. . ب
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 .يف القرآن الكرًن تستخدم "لوال"رتع اآلايت اليت  . ت
  .كتابية البياانت اليت تستعمل حرف "لوال". ث
 .دالليةابستخدام النظرية عن علم الحتليل اظتوضوع . ج

 ليمث حتل .حديد اآلايت القرآنية بشرح مافيووالطريقة اليت تسلكها الباحثة صتمع ىذه البياانت بت
و   وتفسَت القرآن،ابستخدام كتب النحو اظتتعلقة هبا مثل كتب إعراب القرآن، "اضترف لوال"

 .و يف اإلنًتنت و دفًت اليومية لغة العربية كتب

 العدد الكلي و ادلختارات النموذجية:  الفصل الرابع

 أما العدد الكلي و اظتختار النموذجة  يف ىذه الدراسة ؽتا يلي :        

 العدد الكلي . أ
 القرآن الكرًن آايت ىو رتيعيف ىذا البحث  ىو كل شيء يتعلق ابلبحث.العدد الكليالعدد 

 .سورة 32بياانت من  74اليت تنقسم إىل 

 ادلختارات النموذجية . ب
وبناء على ماذكر يف العدد  من العدد الكلي. جية ىي اآلايت القرآنيةو اظتختارات النموذ

يف  حرف "لوال"اليت تستعمل يف ىذه البحث ىي رتع اآلايت  الكلي، و اظتختارات النموذجية
 .        القرآن الكرًن
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 : منهج تنظيم  ام الفصل اخل

 :ىيظتنهج الوصفي الذي من مراحل و منهج تنظيم البياانت اظتستخدم يف ىذه الدراسة ىو ا

 مرحلة تصنيف البياانت .  .أ 
رآن، عن طريق دتييز كل آية ديكن  اآلية الق تصنف الباحثة البياانت ابستخدام حرف لوال يف 
 .ستعمال حرف لوالاب
 مرحلة تقسيم البياانت . .ب 

 تقسم الباحثة حسب نوع اظتعٌت و استعمال حرف لوال. 
 مرحلة حتليل البياانت . .ج 

، و كتاب معاىن القرآن و ، التفسَتآن العظيمأجرى الباحثة حتليال ابستخدام كتاب إعراب القر 
 إعرابو .  

 رسالة: خطوات إجراء ال ادسالفصل الس

 . رسالةلا حتديد اعتدف من .أ 
 رتع البياانت اظتتعلقة مبوضوع البحث . .ب 
 وضع عالمة البياانت اصولة . .ج 
 مراجعة البياانت اظتتصلة هبا . .د 
 . تتصنيف و حتليل البياان .ه 
 . رسالةخالصة ال .و 
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 الباب الرابع

 رسالةنتائج ال

 صورة عامة عن القرآن الكرًن الفصل األول :

ىو كالم هللا سبحانو وتعاىل اظتنزل على نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص و حتتوي الكثَت منافع على  القرآن
وشيء نزل من مكان ، واضتكمة، ورزتة، وسكينة، والتذكَت اظتسلمون و منها  الفرقان، و شفاء، واعتدى،

إىل سورة مكية ومدنية. ينقسم سورة  ٗٔٔسورة هبا  ٖٓيتكون القرآن من و  أعلى إىل مكان أدىن.
سورة تسمى سورة مكية ألن السورة نزلت يف مكة قبل ىجرة النيب إىل  ٙٛتتكون سورة مكية من 
ىي سورة  الكرًن سورة مدنية نزلت يف اظتدينة اظتنورة. السورة األوىل يف القرآن ٖٛاظتدينة اظتنورة. مث ىناك 

سورة البقرة الحتة، لكن ىذا ال يعٍت أن الفاحتة ىي أول حرف أنزلو هللا سبحانو وتعاىل. أطول الفا
 .ثرىو سورة الكو ىا وأقصر 

، فقد مت جتميعو يف شكل اللغة العربية الفصحى، ويُعتقد الكرًن أما ابلنسبة توايت القرآنو         

يتم اضتفاظ على نقائو أو أصالتو جيًدا. ىذا موعود أيًضا أنو نسخة حرفية من هللا سبحانو وتعاىل الذي 

 اليت تنص على: ٕٕ-ٕٔبو يف القرآن نفسو يف سورة البوج اآلايت 

                  

عن وأسلوب لغوي خيتلف عن اآلخرين، وجزلة مستحيلة ارتل تركيب اصتملة، قرآن ومث لل         
منذ بداية ىذا العامل حىت و  اظتخلوقات، وأتثَتىا الكبَت على اللغة العربية، ونقل األحداث. اليت مضى.

القرآن، يوضح أن ىناك ثالثة علوم ن يف طاوقت نزول القرآن ودليل اظتوعود وفًقا للشيخ مناع خليل الق
 .  الكرًنجوانب من اظتعجزات اليت تعتمد على القرآن 
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 وخادتها، السماويّة الكتب أىمّ  جعلتو عديدة خصائص الكرًن للقرآن وأمهّيتو الكرًن القرآن خصائص
 : أييت فيما اطتصائص ىذه وبيان

 إىل أوكل وقد تعاىل، هللا قبل من حبفظو ابلتعّهد الكرًن القرآن خيتصّ    : الصدور يف زلفوظ        
 األمة وتقع لو، اظتسلمُت من كبَت عدد حبفظ التواتر حيصل حبيث رتيعو، حفظ أمانة اظتسلمُت
 .حفظو أمانة عن ختّلفت إذا ابإلمث اإلسالمية

 فيو، شك ال الذي اظتطلق، اضتق آايهتا يف الكرًن القرآن سور تقّرر  : ادلطلق احلق على مشتمل        

:  العزيز كتابو واصفاً  تعاىل هللا يقول ريب، وال                  

 كان سواءٌ  وحّق، صدق تضّمنو ما ورتيع فيو، كذب ال وصدق فيو، ابطل ال حقّ ،  تعاىل هللا فكتاب
 فيو يوجد أن وديتنع اظتستقبل، يف يكون ما أو اضتاضرين، الناس أحوال أو اظتاضُت، األقوام قصص من

 .اظتستقبل يف العلم اكتشافات مع ختتلف أو اظتاضَُت، اتريخ تعارض أو الناس، واقع تصادم أخبار

 رضي الباىلي أمامة أيب فعن ، ألصحابو شافعاً  القيامة يوم الكرًن القرآن أييت  : ألهله شفاعته        
 تيسَته،  أَلْصحابِوِ  َشِفيًعا الِقياَمةِ  يَومَ  أَيْيت فإنَّو الُقْرآنَ  اقْـَرُؤوا  :قال وسلم عليو هللا صلى النيب عن عنو هللا

 وتدبّر وتالوتو، حبفظو، يشتغلوا حىت ،  اظتؤمنُت عباده على كتابو تعاىل هللا يّسر :والقارئُت للحفاظ

  : تعاىل قولو على معّلقاً  تعاىل هللا رزتو كثَت ابن اإلمام ويقول آايتو،                

     . ّسيطرة ذو القارئُت،  ألسنة على التالوة ميّسر اظتسلمُت، صدور يف ػتفوظ القرآن إن 

 .ومعناه بلفظو معجز وىو اظتؤمنُت، قلوب على

 اظتسلم يشغل أن ديكن اليت األعمال أفضل من ىي تعاىل هللا كتاب تالوة الكرًن القرآن مكانة        
 تنزيل وىو للناس، نفعاً  وأعّمو صدقاً، وأكثره وأرتلو، الكالم، أفضل ىو الكرًن القرآن ،وحياتو وقتو هبا
 فليس ، الزلل من ومعصوم اطتطأ، من ػتفوظ كتاب وىو األمُت، وحيو بو نزل الذي العاظتُت، رب
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 خامت على وأنزلو خادتها، وجعلو السماوية، الكتب سائر على تعاىل هللا فّضلو وقد سبيل، إليو للباطل
 (Hٖٗٗٔ)خليف،  .وسلم عليو هللا صلى هللا عبد بن دمحم واظترسلُت األنبياء،

 القرآن الكرًنيف  واستعماالهتا "لوال"حرف اآلايت  مجيع الفصل الثاين :

 قرآن الكرًن ىي أربعة و ، فعدد حرف لوال اظتوجودة يفيف ىذه الرسالة ة البياانتثت الباحبعد رتع      
 سورة، كما يلي :  (ٕٖثالثُت )( حرفا يف ٗٚ) سبعون

 السورة الرقم
رقم 
 السورة

رقم 
 اآلية

 استعماالت اآلية

 ٗٙ ٕ البقرة ٔ

           

             

          

امتناع لوجود 
 )شرط(

 ٛٔٔ ٕ البقرة ٕ

         

              

          

            

            

    

 التحضيض

 ٕٔ٘ ٕ البقرة ٖ
            

          

لوجود امتناع 
 )شرط(
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 ٚٚ ٗ النساء ٗ

....               

            

            

            

           

 )ىال( التحضيض

 ٖٛ ٗ النساء ٘

....           

            

    

امتناع لوجود 
 )شرط(

 ٖٔٔ ٗ النساء ٙ

             

          

       

   ........     

امتناع لوجود 
 )شرط(

 ٖٙ ٘ اظتئدة ٚ
        

          
 )توبيخ( التحضيض
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 ٛ ٙ األنعام ٛ

  

              

            

       

 التحضيض

 ٖٚ ٙ األنعام ٜ

            

              

           

       

 )ىال( التحضيض

 ٖٗ ٙ األنعام ٓٔ

             

            

         

    

 )توبيخ( التحضيض

 ٖٗ ٚ األعراف ٔٔ

......          

           

      ...    

 امتناع لوجود

 ٖٕٓ ٚ األعراف ٕٔ

         

              

            

 التحضيض
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 ٛٙ ٛ األنفال ٖٔ
             

            

امتناع لوجود 
 )شرط(

 ٕٕٔ ٜ التوبة ٗٔ

......               

         

             

          

 )ىال( التحضيض

 ٜٔ ٓٔ يونس ٘ٔ

           

            

           

       

امتناع لوجود 
 )شرط(

 ٕٓ ٓٔ يونس ٙٔ

           

             

         

          

 التحضيض

 ٜٛ ٓٔ يونس ٚٔ

            

          

            

 )توبيخ( التحضيض
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 ٕٔ ٔٔ ىود ٛٔ

        

        

          

                

             

 التحضيض

 ٜٔ ٔٔ ىود ٜٔ

           

           

              

         

 إمتناع لوجود

 ٓٔٔ ٔٔ ىود ٕٓ

          

              

                

         

 إمتناع لوجود

 ٙٔٔ ٔٔ ىود ٕٔ

             

            

            

             

 )ىال( التحضيض
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 ٕٗ ٕٔ يوسف ٕٕ

              

             

            

         

    

 
 
 
 

 متناع لوجودإ

 ٜٗ ٕٔ يوسف ٖٕ

            

          

        

 متناع لوجودإ

 ٚ ٖٔ الرعد ٕٗ

         

             

            

 )ىال( التحضيض

 ٕٚ ٖٔ الرعد ٕ٘

         

             

            

       

 )ىال( التحضيض

 ٗٚ ٚٔ اإلسراء ٕٙ
          

            
 متناع لوجودإ

 ٘ٔ ٛٔ الكهف ٕٚ           )التحضيض )ىال 
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 ٜٖ ٛٔ الكهف ٕٛ

            

            

               

 التحضيض

 ٜٕٔ ٕٓ طو ٜٕ
           

            
 إمتناع لوجود

 ٖٖٔ ٕٓ طو ٖٓ

            

              

      

 التحضيض

 ٖٗٔ ٕٓ طو ٖٔ

             

             

            

           

 التحضيض

 ٓٗ ٕٕ اضتج ٕٖ

.....         

        

          

        

امتناع لوجود 
 )شرط(
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 ٓٔ ٕٗ النور ٖٖ
              

         
 متناع لوجودإ

 ٕٔ ٕٗ النور ٖٗ

           

              

          

 )توبيخ( التحضيض

 ٖٔ ٕٗ النور ٖ٘

               

                

            

 التحضيض
 )توبيخ(

 ٗٔ ٕٗ النور ٖٙ

              

              

           

 متناع لوجودإ

 ٙٔ ٕٗ النور ٖٚ

           

           

              

 )توبيخ( التحضيض

 ٕٓ ٕٗ النور ٖٛ

           

            

    

 إمتناعية
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 ٕٔ ٕٗ النور ٜٖ

.....            

               

               

          

 إمتناعية

 ٚ ٕ٘ الفرقان ٓٗ

        

        

          

         

 التحضيض

 ٕٔ ٕ٘ الفرقان ٔٗ

        

                 

               

              

 التحضيض

 ٕٖ ٕ٘ الفرقان ٕٗ

             

            

               

    

 التحضيض

 ٕٗ ٕ٘ الفرقان ٖٗ

           

           

       

متناع لوجود إ
 )شرط(



27 
 

            

 ٚٚ ٕ٘ الفرقان ٗٗ

          

            

        

 إمتناع لوجود

 ٙٗ ٕٚ النمل ٘ٗ

       

          

         

          

 التحضيض

 ٓٔ ٕٛ القصص ٙٗ

           

       

         

          

امتناع لوجود 
 )شرط(

 ٚٗ ٕٛ القصص ٚٗ

       

           

            

       

         

 امتناع لوجود

 ٛٗ ٕٛ القصص ٛٗ
            

       
 التحضيض
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  ......    

 ٕٛ ٕٛ القصص ٜٗ

.....         

             

        

امتناع لوجود 
 )شرط(

 ٓ٘ ٜٕ العنكبوت ٓ٘

           

             

                

 )ىال( التحضيض

 ٖ٘ ٜٕ العنكبوت ٔ٘

          

           

              

    

امتناع لوجود 
 )شرط(

 ٖٔ ٖٗ سبأ ٕ٘

.....         

       

            

        

         

        

امتناع لوجود 
 )شرط(

 ٚ٘ ٖٚ الصافات ٖ٘
          

         

امتناع لوجود 
 )شرط(
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 ٖٗٔ ٖٚ الصافات ٗ٘
           

    

امتناع لوجود 
 )شرط(

 ٗٗ ٔٗ فصلت ٘٘

               

           

             

      .....    

 التحضيض

 ٘ٗ ٔٗ فصلت ٙ٘

           

            

            

               

امتناع لوجود 
 )شرط(

 ٗٔ ٕٗ الشورى ٚ٘

.....            

              

         

                

امتناع لوجود 
 )شرط(

 ٕٔ ٕٗ الشورى ٛ٘

.....         

            

          

امتناع لوجود 
 )شرط(

 ٖٔ ٖٗ الزخرف ٜ٘
            

            
 )ىال( التحضيض
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 ٖٖ ٖٗ الزخرف ٓٙ

        

          

           

             

امتناع لوجود 
 )شرط(

 ٖ٘ ٖٗ الزخرف ٔٙ

              

            

        

 التحضيض

 ٕٛ ٙٗ األحقاف ٕٙ

          

             

            

       

 )توبيخ( التحضيض

 ٕٓ ٚٗ دمحم ٖٙ

       

            

           

           

             

              

 التحضيض

 ..... ٕ٘ ٛٗ الفتح ٗٙ            امتناع لوجود
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    .....    

 )شرط(

 ٚ٘ ٙ٘ الواقعة ٘ٙ
           

    
 التحضيض

 ٕٙ ٙ٘ الواقعة ٙٙ
            

        
 التحضيض

 ٓٚ ٙ٘ الواقعة ٚٙ
           

      
 التحضيض

 ٖٛ ٙ٘ الواقعة ٛٙ                التحضيض 

 ٙٛ ٙ٘ الواقعة ٜٙ               امتناع لوجود
 )شرط(

 ٛ ٛ٘ اجملادلة ٓٚ

          

        

         

           

            

        

 التحضيض
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 ٖ ٜ٘ اشر ٔٚ

              

              

          

لوجود امتناع 
 )شرط(

 ٓٔ ٖٙ اظتنافقون ٕٚ

            

             

             

         

    

 التحضيض

 ٕٛ ٛٙ القلم ٖٚ
           

      
 التحضيض

 ٜٗ ٛٙ القلم ٗٚ
          

                

امتناع لوجود 
 )شرط(

 القرآن الكرًن" يف لوال"استعماالت حرف  حتليل: الفصل الثالث

ذلك من حيث استخدامها، وىي  وديكن مالحظة تنقسم إىل قسمُت "لوال"كل عام، حرف بش
، ولكن بعد أن أجرت الباحثة التحليل كحرف التحضيض  "لوال"و ،كحرف إمتناع لوجود  "لوال"حرف 
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كحرف   "لوال"، حرف إمتناع لوجود بدون شرط، إمتناع لوجود مبعٌت شرط "لوال"فوجدت الباحثة حرف 
 .  مبعٌت التوبيخ "لوال"، و عٍت ىالمب التحضض

 كما يلي :  بناء على وظيفتها ومعناىا  "لوال"ف اضتر و حتليل أما  استخدام و      

 إمتناع لوجودحرف "لوال" كحرف  .3

( بياانت اليت تستعمل "لوال" كحرف إمتنا ٖ٘)إرتاال وجدت الباحثة  ىذا اضترف،  بعد حتليل        
مبعٌت جود إمتنا لو  "لوال"ت  اليت تستعمل حرف بياان (ٕٕ) ونعشر و اثنان لوجود" من بينهما  وجدت  

إمتنا لوجود بدون  " لوال"بياانت اليت تستعمل حرف  (ٖٔ) ةعشر  ثالثةالباحثة  وجدت و  "،شرط"
ل حرف "لوال"  كحرف إمتناع لوجود مبعٍت أما نتائج التحليو  .بياانت يف القرآن الكرًن (ٗٚ)من  "شرط

 مها فيما يلي : و "شرط"

 ط مبعىن شر حرف لوال  . أ
 تستعمل حرف "لوال" إمتنا لوجود مبعٌت "شرط" و مها فيما يلي : اآلية اليت  حتليل

 : 86ادلثال يف سورة البقرة اآلية  .3

 اآلية الرقم

ٔ 

             

         

“ Kemudian kamu berpaling setelah (adanya perjanjian) itu, Maka 

kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatNya atasmu, niscaya kamu 

tergolong orang yang rugi.” (64) 

 شرح اآلية 

"، يدل على إمتناع الشرط"متضمن معٌت يستعمل "لوال"  كحرف امتناع لوجود  يف اآلية أعاله 
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شيء لوجود غَته ،  وأما رتلة )    ) فااظتعٌت أنو أمتنع موجود"مبتدأ خبه ػتذوف تقديره ، "

(   ، ) لوجود.  "شرط"و يليو اضترف "ال" كإجابة على (    

    .) 

 :473يف سورة البقرة اآلية ادلثال  .4

 اآلية الرقم

ٕ 

...            

            

“…Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian umat 

manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. tetapi 

Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam.” (251) 

 
  شرح اآلية

"، يدل على إمتناع شيء الشرط"متضمن معٌت يستعمل "لوال"  كحرف امتناع لوجود  يف اآلية أعاله
 لوجود غَته ،  وأما رتلة ) )  إليو مضاف مضافىو و ، "موجود"مبتدأ خبه ػتذوف تقديره. 

 ( ) لوجود.  "لوال"و يليو اضترف "ال" كإجابة على ، ( فااظتعٌت أنو أمتنع )

اآلية  ) نفس اظتركز كما يفو           ). 
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 : :5اآلية سورة النساء ادلثال يف  .5

 اآلية الرقم

ٖ 
          

“ Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, 

tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di 

antaramu).” (8) 

 
 شرح اآلية 

"، يدل على إمتناع شيء الشرط"متضمن معٌت يستعمل "لوال"  كحرف امتناع لوجود  يف اآلية أعاله
لوجود غَته ،  وأما رتلة )   )  فااظتعٌت أنو أمتنع  ."موجود"مبتدأ خبه ػتذوف تقديره

( ) ، لوجود.  "لوال"و يليو اضترف "ال" كإجابة على (   

    ). 

 : 335ادلثال يف سورة النساء اآلية  .6

 اآلية الرقم

ٗ 

            

      ....   

“Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, 

tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk 

menyesatkanmu tetapi mereka tidak menyesatkan melainkan dirinya 

sendiri ... ” (113) 

 شرح اآلية
يدل على إمتناع شيء لوجود ،  "شرط"امتناع لوجود مبعٌت  " كحرفلواليف اآلية أعاله يستعمل "
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غَته ،  وأما رتلة )  )  إليو مضاف مضاف، وىو "موجود"مبتدأ خبه ػتذوف تقديره. 

   ) لوجود.  "لوال"و يليو اضترف "ال" كإجابة على  ( فااظتعٌت أنو أمتنع )

    .) 

 :8:اآلية  لنفاسورة األ ادلثال يف .7

 اآلية الرقم

٘ 
           

“ Kalau Sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari 

Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang 

kamu ambil.” (68) 

 شرح اآلية 

يدل على إمتناع شيء لوجود ،  "شرط"امتناع لوجود مبعٌت  " كحرفلواليف اآلية أعاله يستعمل " 
غَته ،  وأما رتلة )      )و مبتدأ خبه ػتذوف( ) اطتب ػتذوف تقديره : موجود ، 

 ) لوجود.  "لوال"و يليو اضترف "ال" كإجابة على  (   )فااظتعٌت أنو أمتنع 

   .) 
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 :;3ادلثال يف سورة يون  اآلية   .8

 اآلية الرقم

ٙ 

              

             
“manusia dahulunya hanyalah satu umat, kemudian mereka berselisih.kalau tidaklah 

karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu, pastilah telah diberi 

keputusan di antara mereka, tentang apa yang mereka perselisihkan itu.”(19) 

 شرح اآلية 

ع شيء لوجود غَته ،  يف اآلية أعاله يستعمل "لوال" كحرف امتناع لوجود مبعٌت "شرط" ، يدل على إمتنا 

 لوجود )  )   ( . فااظتعٌت أنو أمتنع( مبتدأ وخبه ػتذوفوأما رتلة  )

.)  كما شرح يف اآلية﴿          

    ﴾. 

 : 62ادلثال يف سورة احلج اآلية   .9

 اآلية الرقم

ٚ 

 ..            

            ...     

 “... dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian 

manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-

biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan 

masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah..” (40) 
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 شرح اآلية

يدل على إمتناع شيء لوجود ،  "شرط"امتناع لوجود مبعٌت  " كحرفلواليف اآلية أعاله يستعمل "

  ) غَته ،  وأما رتلة )  فااظتعٌت أنو أمتنع  ، "موجود"اطتب ػتذوف تقديره و مبتدأ

(    )  لوجود. "لوال"و يليو اضترف "ال" كإجابة على ( 

   ) . 

 :  64ادلثال يف سورة الفرقان اآلية   .:

 اآلية الرقم

ٛ 

                        

              

“ Sesungguhnya hampirlah ia menyesatkan kita dari sembahan- 

sembahan kita, seandainya kita tidak sabar (menyembah) nya dan 

mereka kelak akan mengetahui di saat mereka melihat azab, siapa yang 

paling sesat jalanNya.” (42) 

 شرح اآلية 

يدل على إمتناع شيء لوجود ،  "شرط"امتناع لوجود مبعٌت  " كحرفلواليف اآلية أعاله يستعمل "

غَته ،  وأما رتلة  )     ) أي : موجود ، واصتواب ػتذوف، أي :  ، خبه ػتذوفو مبتدأ

) لوجود  )لصرفنا (فااظتعٌت أنو أمتنع عنها. )لصرفنا(    .) اآلية يف كما شرح ﴿     

               ﴾. 
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 : 23ادلثال يف سورة القصص يف اآلية  .;

 اآلية الرقم

ٜ 

                         

              

"dan menjadi kosonglah hati ibu Musa. Sesungguhnya hampir saja ia 

menyatakan rahasia tentang Musa, seandainya tidak Kami teguhkan 

hati- nya, supaya ia Termasuk orang-orang yang percaya (kepada janji 

Allah).")10) 

 شرح اآلية

يدل على إمتناع شيء لوجود ،  "شرط"امتناع لوجود مبعٌت  " كحرفلواليف اآلية أعاله يستعمل "

 غَته ،  وأما رتلة    ) )  عفااظتعٌت أنو أمت، "موجود"اطتب ػتذوف تقديره و مبتدأ  ( ) 

)لوجود. "لوال"و يليو اضترف "ال" كإجابة على        كما شرح اآلية ،)﴿    

                    ﴾. 

 : 4:سورة القصص يف اآلية ادلثال  .32

 اآلية الرقم

ٔٓ 
...                 

" …. kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita benar-benar 

Dia telah membenamkan kita (pula). Aduhai benarlah, tidak beruntung 

orang- orang yang mengingkari (nikmat Allah)".(82) 
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 شرح اآلية

يدل على إمتناع شيء لوجود ،  "شرط"امتناع لوجود مبعٌت  " كحرفلواليف اآلية أعاله يستعمل "

)  أنو أمتعفااظتعٌت ، "موجود"اطتب ػتذوف تقديره و مبتدأ  (   غَته ،  وأما رتلة)  ) 

     ﴿، كما شرح اآلية  (   ) لوجود. "لوال"و يليو اضترف "ال" كإجابة على 

   ﴾. 

 : 75 ادلثال سورة العنكبوت يف اآلية .33

 اآلية الرقم

ٔٔ 

                               

        

“ Dan mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan azab. 

kalau tidaklah karena waktu yang telah ditetapkan, benar-benar telah 

datang azab kepada mereka, dan azab itu benar-benar akan datang 

kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadarinya.” 

)53) 

 شرح اآلية

، مبتدأ (َاَجٌل مَُّسمِّى ) . ورتلةإمتناع لوجود مبمعٌت "شرط" حرف "لوال" يف اآلية أعاله تشمل حرف
ويليو اضترف  حرفو  ( َءُىُم اْلَعَذابُ ا  صتََّ  ) أمتنعفااظتعٌت أنو  " ،موجـودواطتب ػتذوف وجوبـا تقـديره "

 .هللا حبكمة ألن جيود أو ﴾ َاَجٌل مَُّسمِّى ﴿ لوجود. "لوال""ال" كإجابة على 
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 : 53سبأ يف اآلية ادلثال سورة  .34

 اآلية الرقم

ٕٔ 

 ...                       

              

"...dan (alangkah hebatnya) kalau kamu Lihat ketika orang-orang yang 

zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya, sebahagian dari mereka 

menghadap kan Perkataan kepada sebagian yang lain; orang-orang 

yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang 

menyombongkan diri: "Kalau tidaklah karena kamu tentulah Kami 

menjadi orang-orang yang beriman".(31) 

 شرح اآلية

، واطتب مبتدأ (. ورتلة )إمتناع لوجود مبمعٌت "شرط" اآلية أعاله تشمل حرفحرف "لوال" يف 

فااظتعٌت أنو أمتنع ) " ،موجـودػتذوف وجوبـا تقـديره "    حرف ويليو اضترف "ال"  ( و

 . ﴾ ﴿ لوجودكإجابة على "لوال". 
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 : 79صافات يف اآلية الادلثال سورة  .35

 اآلية الرقم

ٖٔ 
          

 “Jikalau tidaklah karena nikmat Tuhanku pastilah aku Termasuk 

orang-orang yang diseret (ke neraka).”(57) 

 شرح اآلية
على إمتناع شيء لوجود يدل ،  "شرط"امتناع لوجود مبعٌت  " كحرفلواليف اآلية أعاله يستعمل "

  فااظتعٌت أنو أمتنع ) ،"موجودو اطتب ػتذوف تقديره "مبتدأ  (  غَته ،وأما رتلة )

     ) حرف "ال" كإجابة على "لوال". لوجود و﴿     ﴾. 

 
 :365ادلثال سورة الصافات يف اآلية  .36

 اآلية الرقم

ٔٗ 
                                

"Maka kalau Sekiranya Dia tidak Termasuk orang-orang yang banyak 

mengingat Allah .(143)  , niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu 

sampai hari berbangkit."(144) 

 شرح اآلية
يدل على إمتناع شيء لوجود ،  "شرط"امتناع لوجود مبعٌت  " كحرفلواليف اآلية أعاله يستعمل "

 )غَته ،وأما رتلة   )  فااظتعٌت أنو أمتنع  ،"موجود"اطتب ػتذوف تقديره و مبتدأ﴿         

 ﴿حرف "ال" كإجابة على "لوال". لوجود و ﴾         ﴾. 
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 : ٘ٗاظتثال سورة فصلت يف اآلية  .37

 اآلية الرقم

ٔ٘ 

             

                     

"dan Sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa Taurat lalu 

diperselisihkan tentang Taurat itu. kalau tidak ada keputusan yang 

telah terdahulu dari Rabb-mu, tentulah orang-orang kafir itu sudah 

dibinasakan. dan Sesungguhnya mereka terhadap Al Quran benar-

benar dalam keragu-raguan yang membingungkan."(45) 

 شرح اآلية
يدل على إمتناع شيء لوجود ،  "شرط"امتناع لوجود مبعٌت  " كحرفلواليف اآلية أعاله يستعمل "

  ﴿فااظتعٌت أنو أمتنع  ،"موجود"اطتب ػتذوف تقديره و مبتدأ  ( )غَته ،وأما رتلة 

     ﴾  حرف "ال" كإجابة على "لوال". لوجود و﴿           ﴾. 

 : 36يف اآلية  الشورىادلثال سورة  .38

 اآلية الرقم

ٔٙ 
...            ...    

“…Kalau tidaklah karena sesuatu ketetapan yang telah ada dari 

Tuhanmu dahulunya (untuk menangguhkan azab) sampai kepada 

waktu yang ditentukan, pastilah mereka telah dibinasakan…” (14) 

 شرح اآلية
دل على إمتناع شيء لوجود ي،  "شرط"امتناع لوجود مبعٌت  " كحرفلواليف اآلية أعاله يستعمل "
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 ﴿ وأما رتلةغَته ،      ﴾  فااظتعٌت أنو أمتنع ،"موجود"اطتب ػتذوف تقديره و مبتدأ 

﴿  ﴾ ال" كإجابة على "لوال". لوجود حرفو" ﴿    ﴾. 

 : 43ادلثال سورة الشورى يف اآلية  .39

 اآلية الرقم

ٔٚ 

               

             

"Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang 

mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? 

Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah 

mereka telah dibinasakan. dan Sesungguhnya orang-orang yang zalim 

itu akan memperoleh azab yang Amat pedih."(21) 

 شرح اآلية
يدل على إمتناع شيء لوجود ،  "شرط"امتناع لوجود مبعٌت  " كحرفلواليف اآلية أعاله يستعمل "

  ﴿فااظتعٌت أنو أمتنع  ،"موجود"اطتب ػتذوف تقديره و مبتدأ  ﴾  ﴿غَته ،وأما رتلة 

 .﴾    ﴿حرف "ال" كإجابة على "لوال". لوجود و ﴾
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 : 55ادلثال سورة الزخرف يف اآلية  .:3

 اآلية الرقم

ٔٛ 

             

              

"dan Sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia menjadi 

umat yang satu (dalam kekafiran), tentulah Kami buatkan bagi 

orang-orang yang kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah 

loteng- loteng perak bagi rumah mereka dan (juga) tangga-tangga 

(perak) yang mereka menaikinya."(33) 

 شرح اآلية
يدل على إمتناع شيء لوجود ،  "شرط"امتناع لوجود مبعٌت  " كحرفلواليف اآلية أعاله يستعمل "

 ﴿فااظتعٌت أنو أمتنع  ،"موجود"اطتب ػتذوف تقديره و مبتدأ   (  غَته ،وأما رتلة )

  ﴾  حرف "ال" كإجابة على "لوال". لوجود و﴿      ﴾. 

 : 47ادلثال سورة الفتح يف اآلية  .;3

 اآلية الرقم

ٜٔ 

...           

                      ..     

" …dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan 

perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui, bahwa 

kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa 

kesusahan tanpa pengetahuanmu (tentulah Allah tidak akan menahan 

tanganmu dari membinasakan mereka). supaya Allah memasukkan 

siapa yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya..."(25) 
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 شرح اآلية
متناع شيء لوجود يدل على إ،  "شرط"امتناع لوجود مبعٌت  " كحرفلواليف اآلية أعاله يستعمل "

غَته ،وأما رتل )  ) فااظتعٌت أنو أمتنع  ،"موجود"اطتب ػتذوف تقديره و مبتدأ﴿    

   ﴾  كإجابة على "لوال". لوجود "فحرف و "﴿                   

﴾. 

 :  8:ادلثال سورة الواقعة يف اآلية  .42

 اآلية الرقم

ٕٓ               

"Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai (oleh Allah)?"(86) 

 اآلية شرح
يدل على إمتناع شيء لوجود ،  "شرط"امتناع لوجود مبعٌت  " كحرفلواليف اآلية أعاله يستعمل "

 رتلة )  غَته ،وأما  )  يعٍت ىذا إذا مل تكن ؽتلوكا لك  ."موجود"اطتب ػتذوف تقديره و مبتدأ

 وال يتحكم فيو هللا.
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 :  5ادلثال سورة احلشر يف اآلية  .43

 اآلية الرقم

ٕٔ 

                                   

    

"dan jika tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, 

benar-benar Allah mengazab mereka di dunia. dan bagi mereka di akhirat azab 

neraka."(3) 

 شرح اآلية
على إمتناع شيء لوجود  يدل،  "شرط"امتناع لوجود مبعٌت  " كحرفلوالستعمل "يف اآلية أعاله ت

 رتلة )غَته ،و   )  فااظتعٌت أنو أمتنع  ،"موجود"اطتب ػتذوف تقديرهو مبتدأ﴿      

    ﴾  حرف "ال" كإجابة على "لوال". لوجود و﴿             ﴾. 

 : ;6يف اآلية  القلمادلثال سورة  .44

 اآلية الرقم

ٕٕ 
              

“ Kalau Sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, 

benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam Keadaan 

tercela.” (49) 

 شرح اآلية
يدل على إمتناع شيء لوجود ،  "شرط"امتناع لوجود مبعٌت  " كحرفلواليف اآلية أعاله يستعمل "

  ﴿فااظتعٌت أنو أمتنع ،"موجود"اطتب ػتذوف تقديره و مبتدأ   ﴾  ﴿غَته ،  وأما رتلة
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    ﴾  اضترف "ال" كإجابة على "لوال". لوجودو﴿         ﴾. 


   حرف لوال بدون شرط. ب

 و مها فيما يلي : شرطل حرف "لوال" إمتنا لوجود بدون تستعم اآلية اليت  حتليل     

 :  65ادلثال سورة األعراف يف اآلية  .3

 اآلية الرقم

ٔ 

 

...                             

               

"...dan mereka berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki 

Kami kepada (surga) ini. dan Kami sekali-kali tidak akan mendapat 

petunjuk kalau Allah tidak memberi Kami petunjuk. Sesungguhnya 

telah datang Rasul-rasul Tuhan Kami, membawa kebenaran.."(43) 

 شرح اآلية
 . وأما رتلة )امتناع لوجود " كحرفلواليف اآلية أعاله يستعمل " )    و اطتب ػتذوفمبتدأ 

) فااظتعٌت أنو أمتنع ،  ) لوجود (   )  كما شرح اآلية .﴿        

             ﴾ 
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 : 3;اآلية   يف سورة هود ادلثال .4

 اآلية الرقم

ٕ 

 

....          

“…Kalau tidaklah karena keluargamu tentulah Kami telah merajam 

kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi 

kami.” (91) 

 شرح اآلية
 ﴿وأما رتلة. إمتناع لوجود ال" الوارد يف ىذه اآلية  يعمل كحرفحرف "لو     ﴾  و اطتب مبتدأ

، و أما حرف "ال" على رتلة ﴾﴿لوجود ﴾ ﴿فااظتعٌت أنو أمتنع ، ػتذوف

﴿ ﴾ "متناع لوجود إمال حرف "لوال" كحرف ىذه اآلية استعولذالك  .كإجبة على "لوال

 . ﴾     ﴿ يف اآلية شرح كما  ، يعٌت حرف يدل على إمتناع شيء لوجود غَته

 :  332ادلثال سورة هود يف اآلية  .5

 اآلية الرقم

ٖ 

 

             

                     

"dan Sesungguhnya Kami telah memberikan kitab (Taurat) kepada 

Musa, lalu diperselisihkan tentang kitab itu. dan seandainya tidak ada 

ketetapan yang telah terdahulu dari Tuhanmu, niscaya telah ditetapkan 

hukuman di antara mereka. dan Sesungguhnya mereka (orang-orang 

kafir Mekah) dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap Al 

Quran."(110) 
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 شرح اآلية
وأما رتلة ). امتناع لوجود " كحرفلواليف اآلية أعاله يستعمل "  )    تقدره  و اطتب ػتذوفمبتدأ

 ﴿(. كما شرح اآلية    لوجود ) (فااظتعٌت أنو أمتنع ) ،"موجود" 

                 ﴾. 

 : 46ادلثال سورة يوسف يف اآلية  .6

 اآلية الرقم

ٗ 

                

                     

"Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) 

dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud (melakukan pula) dengan 

wanita itu andaikata Dia tidak melihat tanda (dari) Tuhannya. 

Demikianlah, agar Kami memalingkan dari padanya kemungkaran dan 

kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu Termasuk hamba-hamba Kami yang 

terpilih".(24) 

 شرح اآلية
 . وأما رتلة )امتناع لوجود " كحرفلواليف اآلية أعاله يستعمل "  )    و اطتب ػتذوفمبتدأ 

كما شرح اآلية  . (   ) لوجود (   فااظتعٌت أنو أمتنع ) ،تقدره "موجود" 

﴿     ﴾. 
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 : 6;سورة يوسف يف اآلية  ادلثال  .7

 اآلية الرقم

٘ 
              

“ Tatkala kafilah itu telah ke luar (dari negeri Mesir) berkata ayah 

mereka: "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, Sekiranya kamu 

tidak menuduhku lemah akal (tentu kamu membenarkan aku)” (94) 

 شرح اآلية
و اطتب مبتدأ   () وأما رتلةلى أنو إمتناع لوجود . حرف "لوال" الوارد يف اآلية أعاله يعمل ع

لوجود ) (لصدقتموينفااظتعٌت أنو أمتنع ) ، ػتذوف    ،تقدير اطتب لوال تفنيدكم موجود )
إمتناع ولذالك يف ىذه اآلية استعمال حرف "لوال" كحرف  .وجواب لوال ػتذوف : أي لصدقتموين

اآلية )ناع شيء لوجود غَته،  كما شرح يعٌت حرف يدل على إمت لوجود        

  .) 

 : 96ادلثال سورة اإلسراء يف اآلية  .8

 اآلية الرقم

ٙ 
             

"dan kalau Kami tidak memperkuat (hati)mu, niscaya kamu Hampir-

hampir condong sedikit kepada mereka,"(74) 

 شرح اآلية
تقدره  مبتدأ و اطتب ػتذوف   (ستعمل "لوال" كحرف امتناع لوجود. وأما رتلة )يف اآلية أعاله ت

 ﴿كما شرح اآلية   . (  ) لوجود (  فااظتعٌت أنو أمتنع ) ،"موجود" 
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         ﴾. 

 : ;34يف اآلية طه ثال سورة ادل .9

 اآلية الرقم

ٚ 
          

“ Dan Sekiranya tidak ada suatu ketetapan dari Allah yang telah 

terdahulu atau tidak ada ajal yang telah ditentukan, pasti (azab itu) 

menimpa mereka.” (129) 

 شرح اآلية 
) وأما رتلة د.لى أنو إمتناع لوجو حرف "لوال" الوارد يف اآلية أعاله يعمل ع  )  مبتدأ ، واطتب 

(    )لوجود  (  )فااظتعٌت أنو أمتنع  ."موجود"ػتذوف وجواًب تقديره 

    اآلية ) كما شرح  كإجبة على "لوال".  (وأما حرف "ال" على كلمة )

    ). 
 : 32اآلية  ادلثال يف سورة النور .:

 اآلية الرقم

ٛ 
                     

“ Dan andaikata tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya atas dirimu 

dan (andaikata) Allah bukan Penerima taubat lagi Maha Bijaksana, 

(niscaya kamu akan mengalami kesulitan-kesulitan).” (10) 

 شرح اآلية
) وأما رتلة إمتناع لوجود. ال" الوارد يف اآلية أعاله يستعل حرفحرف "لو    )  مبتدأ ، واطتب 

ولـوال فضل هللا عليكم ، والتقـدير : "( ػتذوفوجواب )لوال .تقديره "موجود"ػتذوف وجواًب 
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)( لوجود ذللكتمفاظتعٌت أنو أمتنع ) ."ورمحته ذللكتم    .) ولذالك يف ىذه اآلية استعمال
حرف يدل على إمتناع شيء لوجود غَته،  كما شرح على  كحرف إمتناع لوجود،  اى  حرف "لوال"

 ﴿ اآلية            عتلكتم ﴾. 

 : 36 اآلية النوريف سورة ثال ادل .;

 اآلية الرقم

; 

                              

      

"Sekiranya tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua 

di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, karena 

pembicaraan kamu tentang berita bohong itu."(14) 

 شرح اآلية
 ﴿ وأما حرف لى أنو إمتناع لوجود.حرف "لوال" الوارد يف اآلية أعاله يعمل ع   ﴾   ، مبتدأ

 ﴿ فااظتعٌت أنو أمتنع . ػتذوف وجواًب تقديره "موجود"واطتب  ﴾  و حرف "ال" كإجبة على

 ﴿لوجود "لوال"،           ﴾ كما شرح على اآلية ﴿          

                            ﴾. 

 : 42ادلثال سورة النور يف اآلية  .32

 اآلية الرقم

ٔٓ 
                       

"dan Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada 

kamu semua, dan Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang, (niscaya 

kamu akan ditimpa azab yang besar)."(20) 
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 شرح اآلية

) " كحرف امتناع لوجود. وأما رتلة ستعمل "لواليف اآلية أعاله ت )  مبتدأ و اطتب ػتذوف 

)فااظتعٌت أنو أمتنع  ،تقدره "موجود"          )لوجود (      

) .   كما شرح اآلية﴿            ﴾. 

 :  43ادلثال سورة النور يف اآلية  .33

 اآلية الرقم

ٔٔ 

 ...                                   

             

..."Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepada 

kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari 

perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi 

Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha 

mendengar lagi Maha mengetahui."(21) 

 شرح اآلية

) " كحرف امتناع لوجود. وأما رتلة ستعمل "لواليف اآلية أعاله ت )  ػتذوف مبتدأ و اطتب 

 )فااظتعٌت أنو أمتنع  ،تقدره "موجود"   ) "لوجودحرف انىف كجواب "لوال". حرف "ما ( 

           ) .   كما شرح اآلية﴿                      

                ﴾. 
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 : 99ادلثال سورة الفرقان يف اآلية  .34

 اآلية الرقم

ٕٔ 
                              

"Katakanlah (kepada orang-orang musyrik): "Tuhanku tidak 

mengindahkan kamu, melainkan kalau ada ibadatmu. (Tetapi 

bagaimana kamu beribadat kepada-Nya), Padahal kamu sungguh telah 

mendustakan-Nya? karena itu kelak (azab) pasti (menimpamu)".(77) 

 شرح اآلية

)" كحرف امتناع لوجود. وأما رتلة ستعمل "لواليف اآلية أعاله ت  ) مبتدأ و اطتب ػتذوف 

 ) فااظتعٌت أنو أمتنع ،تقدره "موجود"    ."لوجود( حرف "ما"حرف انىف كجواب "لوال 

() .   كما شرح اآلية﴿        ﴾. 

 : 69القصص يف اآلية  ادلثال سورة .35

 اآلية الرقم

ٖٔ 

                          

                   
47. dan agar mereka tidak mengatakan ketika azab menimpa mereka disebabkan apa 

yang mereka kerjakan: "Ya Tuhan Kami, mengapa Engkau tidak mengutus seorang 

Rasul kepada Kami, lalu Kami mengikuti ayat-ayat Engkau dan jadilah Kami 

Termasuk orang-orang mukmin". 

 شرح اآلية

 و اطتب ػتذوف مبتدأ ( ) " كحرف امتناع لوجود. وأما زتلة"لوالستعمل يف اآلية أعاله ت
لوال أن الكفار حُت تصيبهم عقوبة فااظتعٌت أنو  ،موجود" تقدير اصتملة : "لوال إصابتهم...  وجواب



56 
 

بسبب كفرىم يعتذرون وحيتجون فائلُت : ربنا مل ترسل إلينا رسوال نؤمن بو، ونذعن ظتعجزاتو، ونكون 
 . اظتؤمنُت بو، ما كانت رساالت الرسل من

 
 حرف لوال كحرف التحضيض  .4

ت يف القرآن الكرًن، مث وجد "لوال"ف حثة رتع البياانت حول استخدام حر بعد أن أجرى البا
منها حرف   قرآن الكرًن.الكحرف التحضيض يف   "لوال"حرف  آايت اليت تشمل (ٜٖ)الباحثة 

تتكون من   "التوبيخ" مبعٌت ، بياانت (ٜ) "ىال"مبعٌت  التحضيض و  (ٖٕ)وجدت  التحضيض فقط  
 " كحرف التحضيض و مها فيما يلي :تستعمل حرف "لوالوأما حتليل اآلية اليت   .بياانت (ٚ)

 ::33ادلثال يف سورة البقرة اآلية  .3

 اآلية الرقم

ٔ 

                            

               ...     

“ Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata: "Mengapa Allah 

tidak (langsung) berbicara dengan Kami atau datang tanda-tanda 

kekuasaan-Nya kepada kami?"...” (118) 

 شرح اآلية
 ﴿ . وأما رتلة"التحضيض"ال" الوارد يف ىذه اآلية  تستعمل كحرف حرف "لو    ﴾   فعل

 ﴿اى ض على العملللحفااظتعٌت أنو  ،عمضار      ﴾  رتلة  و ﴿        ﴾  .ولذالك 
ض للححرف  فعل مضارع فهوعلى دخلت  ية استعمال حرف "لوال" كحرف التحضيضىذه اآل

    .بون و على العمل وترك التها
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 : :ادلثال يف سورة األنعام اآلية  .4

 اآلية الرقم

ٕ 
                                  

"dan mereka berkata: "Mengapa tidak diturunkan kepadanya 

(Muhammad) malaikat?" dan kalau Kami turunkan (kepadanya) 

malaikat, tentulah selesai urusan itu, kemudian mereka tidak diberi 

tangguh (sedikitpun) ." (8) 

 شرح اآلية
﴿ال" الوارد يف ىذه اآلية  تستعمل كحرف "التحضيض". وأما رتلة حرف "لو   ﴾   ماضفعل، 

 ﴿ مع أهنا خطيئة، كما شرح اآلية يطلبون أن ينزل مالك ، اى فااظتعٌت أنو صتعل الفاعل يندم

        ﴾ىذه اآلية دخلت على فعل ماض فهو حرف كانت صتعل الفاعل يندم على . 
 فوات األمر وعلى التهاون بو.

 

 : 425ادلثال يف سورة األعراف اآلية  .5

 اآلية الرقم

ٖ 

                               

                     

"dan apabila kamu tidak membawa suatu ayat Al Quran kepada mereka, 

mereka berkata: "Mengapa tidak kamu buat sendiri ayat itu?" 

Katakanlah: "Sesungguhnya aku hanya mengikut apa yang diwahyukan 

dari Tuhanku kepadaku. Al Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari 

Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman."(203) 



58 
 

 شرح اآلية
 ﴿ال" الوارد يف ىذه اآلية  تستعمل كحرف "التحضيض". وأما رتلة حرف "لو    ﴾   فعل

   ﴿فااظتعٌت أنو صتعل الفاعل يندم، كما شرح اآلية  ،ماض    ﴾ ىذه اآلية .
 دخلت على فعل ماض فهو حرف كانت صتعل الفاعل يندم على فوات األمر وعلى التهاون بو.

 : 42 اآلية يون ادلثال يف سورة  .6

 اآلية الرقم

ٗ 

                                

            

“ Dan mereka berkata: "Mengapa tidak diturunkan kepadanya 

(Muhammad) suatu keterangan (mukjizat) dari Tuhannya?" Maka 

Katakanlah: "Sesungguhnya yang ghaib itu kepunyaan Allah, sebab itu 

tunggu (sajalah) olehmu, Sesungguhnya aku bersama kamu Termasuk 

orang-orang yang manunggu.” (20) 

 شرح اآلية
﴿"التحضيض". وأما رتلة  ال" يف ىذه اآلية كحرفحرف "لو  ﴾   صتعل فااظتعٌت أنو  ،ماضفعل

 ﴿كما شرح اآلية   معجزة من هللا مع أهنا خطيئة، ، اى أن تطلب علىالفاعل يندم     

     ﴾.  على ولذالك ىذه اآلية استعمال حرف "لوال" كحرف التحضيض ألن دخلت

 بو.ندم على فوات األمر وعلى التهاون كانت صتعل الفاعل يفهو حرف   اضفعل م
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 :  34ادلثال يف سورة هود اآلية  .7

 اآلية الرقم

٘ 

                        

                                  

"Maka boleh Jadi kamu hendak meninggalkan sebahagian dari apa yang 

diwahyukan kepadamu dan sempit karenanya dadamu, karena khawatir 

bahwa mereka akan mengatakan: "Mengapa tidak diturunkan kepadanya 

perbendaharaan (kekayaan) atau datang bersama-sama dengan Dia 

seorang malaikat?" Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi 

peringatan dan Allah pemelihara segala sesuatu."(12) 

 شرح اآلية
﴿ال" يف ىذه اآلية كحرف "التحضيض". وأما رتلة حرف "لو  ﴾   فااظتعٌت أنو صتعل  ،ماضفعل

 ﴿الفاعل يندم، كما شرح اآلية              ﴾ . ولذالك ىذه اآلية

استعمال حرف "لوال" كحرف التحضيض ألن دخلت على فعل ماض فهو حرف كانت صتعل 
 الفاعل يندم على فوات األمر وعلى التهاون بو.

 : ;5ادلثال ف سورة الكهف اآلية  .8

 اآلية الرقم

ٙ 

                      ...     

"dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu 

"maasyaallaah, laa quwwata illaa billaah (sungguh atas kehendak Allah 

semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah). 

Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan 

keturunan,"(39) 
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 شرح اآلية
 ﴿ال" يف ىذه اآلية كحرف "التحضيض". وأما رتلة حرف "لو    ﴾  فااظتعٌت أنو  ،ماضفعل

 صتعل الفاعل يندم، لعدم قولو "         " كما شرح اآلية﴿       

               ﴾ ولذالك ىذه اآلية دخلت على فعل ماض فهو حرف .

 كانت صتعل الفاعل يندم على فوات األمر وعلى التهاون بو.

 : 355ثال يف سورة طه اآلية ادل .9

 اآلية الرقم

ٚ 
                               

"dan mereka berkata: "Mengapa ia tidak membawa bukti kepada Kami 

dari Tuhannya?" dan Apakah belum datang kepada mereka bukti yang 

nyata dari apa yang tersebut di dalam Kitab-Kitab yang dahulu?"(133) 

 شرح اآلية
 ﴿ال" يف ىذه اآلية كحرف "التحضيض". وأما رتلة حرف "لو    ﴾   فااظتعٌت أنو  ،عفعل مضار

 ﴿ للحض على العمل اى       ﴾   "ولذالك ىذه اآلية استعمال حرف "لوال .

كحرف التحضيض ألن حرف  التحضيض دخلت على فعل مضارع  فهو  للحض على العمل 
 وترك التهاوبو.   
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 : 356ادلثال يف سورة طه اآلية .:

 اآلية الرقم

ٛ 

                                

                  

"dan Sekiranya Kami binasakan mereka dengan suatu azab sebelum Al Quran 

itu (diturunkan), tentulah mereka berkata: "Ya Tuhan Kami, mengapa tidak 

Engkau utus seorang Rasul kepada Kami, lalu Kami mengikuti ayat-ayat 

Engkau sebelum Kami menjadi hina dan rendah?" )134( 

 شرح اآلية
 ﴿ال" يف ىذه اآلية كحرف "التحضيض". وأما رتلة حرف "لو    ﴾  فااظتعٌت أنو  ،ماضفعل

 ﴿كما شرح اآلية  صتعل الفاعل يندم             ﴾ ولذالك ىذه اآلية دخلت .

 فوات األمر وعلى التهاون بو.على فعل ماض فهو حرف كانت صتعل الفاعل يندم على 

 
 : :ادلثال يف سورة الفرقان اآلية  .;

 اآلية الرقم

ٜ 

                         

           

"dan mereka berkata: "Mengapa Rasul itu memakan makanan dan 

berjalan di pasar-pasar? mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang 

Malaikat agar Malaikat itu memberikan peringatan bersama- sama 

dengan dia?," )7( 
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 شرح اآلية
 ﴿ال" يف ىذه اآلية كحرف "التحضيض". وأما رتلة حرف "لو    ﴾  فااظتعٌت أنو صتعل  ،ماضفعل

  ﴿كما شرح اآلية  الفاعل يندم، اى  يطلبون أن ينزل مالك مع أهنا خطيئة،      

      ﴾ ولذالك ىذه اآلية دخلت على فعل ماض فهو حرف كانت صتعل .

 الفاعل يندم على فوات األمر وعلى التهاون بو.

 :  43ادلثال يف سورة الفرقان اآلية  .32

 اآلية الرقم

ٔٓ 

                               

                     

"berkatalah orang-orang yang tidak menanti-nanti pertemuan(nya) 

dengan Kami: "Mengapakah tidak diturunkan kepada kita Malaikat atau 

(mengapa) kita (tidak) melihat Tuhan kita?" Sesungguhnya mereka 

memandang besar tentang diri mereka dan mereka benar-benar telah 

melampaui batas(dalam melakukan) kezaliman".)21( 

 شرح اآلية
 ﴿ال" يف ىذه اآلية كحرف "التحضيض". وأما رتلة حرف "لو    ﴾  فااظتعٌت أنو صتعل  ،ماضفعل

  ﴿كما شرح اآلية  الفاعل يندم، اى  يطلبون أن ينزل مالك مع أهنا خطيئة،     

            ﴾ ولذالك ىذه اآلية دخلت على فعل ماض فهو حرف كانت صتعل .

 الفاعل يندم على فوات األمر وعلى التهاون بو.
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 : 54ادلثال يف سورة الفرقان اآلية  .33

 اآلية الرقم

ٔٔ 

                               

             

"berkatalah orang-orang yang kafir: "Mengapa Al Quran itu tidak 

diturunkan kepadanya sekali turun saja?"; demikianlah supaya Kami 

perkuat hatimu dengannya dan Kami membacanya secara tartil (teratur 

dan benar)." )32( 

 شرح اآلية
 ﴿ال" يف ىذه اآلية كحرف "التحضيض". وأما رتلة حرف "لو    ﴾  فااظتعٌت أنو صتعل  ،ماضفعل

  ﴿كما شرح اآلية  الفاعل يندم، اى  يطلبون أن ينزل القرآن مع أهنا خطيئة،      

        ﴾ ولذالك ىذه اآلية دخلت على فعل ماض فهو حرف كانت صتعل الفاعل .

 يندم على فوات األمر وعلى التهاون بو.

 
 :  68ادلثال يف سورة النمل اآلية  .34

 اآلية الرقم

ٕٔ 

                          

       

"Dia berkata: "Hai kaumku mengapa kamu minta disegerakan 

keburukan sebelum (kamu minta) kebaikan? hendaklah kamu meminta 

ampun kepada Allah, agar kamu mendapat rahmat".)46( 
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 شرح اآلية
  ﴿ال" الوارد يف ىذه اآلية  تستعمل كحرف "التحضيض". وأما رتلة حرف "لو    ﴾  

 ﴿فااظتعٌت أنو للحض على العمل اى ،عفعل مضار      ﴾ ولذالك ىذه اآلية .

دخلت على فعل مضارع  فهو  للحض على العمل  " كحرف التحضيض ألناستعمال حرف "لوال
 وترك التهاوبو.   

 :  :6ادلثال يف سورة القصص اآلية  .35

 اآلية الرقم

ٖٔ 

                       

            ...    

"Maka tatkala datang kepada mereka kebenaran dari sisi Kami, me- reka 

berkata: "Mengapakah tidak diberikan kepadanya (Muhammad) seperti 

yang telah diberikan kepada Musa dahulu?". dan Bukankah mereka itu 

telah ingkar (juga) kepada apa yang telah diberikan kepada Musa 

dahulu?; mereka dahulu telah berkata: "Musa dan Harun adalah dua ahli 

sihir yang bantu membantu"... )48( 

 شرح اآلية
فااظتعٌت أنو  ،ماضفعل  ﴾  ﴿ال" يف ىذه اآلية كحرف "التحضيض". وأما رتلة حرف "لو 

   ﴿كما شرح اآلية  ،يندمصتعل الفاعل       ﴾ ولذالك ىذه اآلية .

 دخلت على فعل ماض فهو حرف كانت صتعل الفاعل يندم على فوات األمر وعلى التهاون بو.
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 : 66ادلثال يف سورة فصلت اآلية  .36

 اآلية الرقم

ٔٗ 

                                  

            ...    

"dan Jikalau Kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa 

selain Arab, tentulah mereka mengatakan: "Mengapa tidak dijelaskan 

ayat-ayatnya?" Apakah (patut Al Quran) dalam bahasa asing sedang 

(Rasul adalah orang) Arab? Katakanlah: "Al Quran itu adalah petunjuk 

dan penawar bagi orang-orang mukmin...")44( 

 شرح اآلية
 ﴿ال" يف ىذه اآلية كحرف "التحضيض". وأما رتلة حرف "لو   ﴾  فااظتعٌت أنو  ،ماضفعل

  ﴿كما شرح اآلية  ،يندم، اى  ألنو طلب شرح آايت القرآنية صتعل الفاعل        

. ولذالك ىذه اآلية دخلت على فعل ماض فهو حرف كانت صتعل الفاعل يندم على فوات األمر ﴾
 وعلى التهاون بو.

 :75ادلثال يف سورة الزخرف اآلية  .37

 اآلية الرقم

ٔ٘ 
                                

"mengapa tidak dipakaikan kepadanya gelang dari emas atau Malaikat 

datang bersama-sama Dia untuk mengiringkannya?")53( 

 شرح اآلية
 ﴿ال" يف ىذه اآلية كحرف "التحضيض". وأما رتلة حرف "لو   ﴾  فااظتعٌت أنو صتعل  ،ماضفعل
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 ﴿كما شرح اآلية  الفاعل يندم،                          ﴾ .

الفاعل يندم على فوات األمر ولذالك ىذه اآلية دخلت على فعل ماض فهو حرف كانت صتعل 
 وعلى التهاون بو.

 :42ادلثال يف سورة دمحم اآلية  .38

 اآلية الرقم

ٔٙ 

                         

                                    

         

"dan orang-orang yang beriman berkata: "Mengapa tiada diturunkan 

suatu surat?" Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas Maksudnya 

dan disebutkan di dalamnya (perintah) perang, kamu Lihat orang-orang 

yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti 

pandangan orang yang pingsan karena takut mati, dan kecelakaanlah 

bagi mereka." )20( 

 شرح اآلية
  ﴿ال" يف ىذه اآلية كحرف "التحضيض". وأما رتلة حرف "لو     ﴾  فااظتعٌت أنو  ،ماضفعل

   ﴿كما شرح اآلية  صتعل الفاعل يندم،      ﴾ ولذالك ىذه اآلية دخلت على فعل .

 ماض فهو حرف كانت صتعل الفاعل يندم على فوات األمر وعلى التهاون بو.
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 :79سورة الواقعة اآلية  ادلثال يف  .39

 اآلية الرقم

ٔٚ 
               

"Kami telah menciptakan kamu, Maka mengapa kamu tidak 

membenarkan?" )57( 

 شرح اآلية
  ﴿ال" الوارد يف ىذه اآلية  تستعمل كحرف "التحضيض". وأما رتلة حرف "لو     ﴾   فعل

 ﴿فااظتعٌت أنو للحض على العمل اى ،عمضار    على   ﴾  ولذالك ىذه اآلية استعمال .

حرف "لوال" كحرف التحضيض ألن حرف  التحضيض دخلت على فعل مضارع  فهو  للحض 
 على العمل وترك التهاوبو.   

 :84ادلثال يف سورة الواقعة اآلية   .:3

 اآلية الرقم

ٔٛ 
                    

"dan Sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, 

Maka Mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran (untuk penciptaan 

yang kedua)?)62( 

 شرح اآلية
   ﴿ال" الوارد يف ىذه اآلية  تستعمل كحرف "التحضيض". وأما رتلة حرف "لو     ﴾   فعل

  ﴿فااظتعٌت أنو للحض على العمل اى  ،عمضار       ﴾  ولذالك ىذه اآلية استعمال .

حرف "لوال" كحرف التحضيض ألن حرف  التحضيض دخلت على فعل مضارع  فهو  للحض 
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 على العمل وترك التهاوبو.   

 :92ادلثال يف سورة الواقعة اآلية   .;3

 اآلية الرقم

ٜٔ 
                 

"kalau Kami kehendaki, niscaya Kami jadikan Dia asin, Maka 

Mengapakah kamu tidak bersyukur?" )70( 

 شرح اآلية
  ﴿ال" الوارد يف ىذه اآلية  تستعمل كحرف "التحضيض". وأما رتلة "لو حرف     ﴾  

    ﴿فااظتعٌت أنو للحض على العمل اى  ،عفعل مضار   ولذالك ىذه اآلية  ﴾  اىل هللا .

استعمال حرف "لوال" كحرف التحضيض ألن حرف  التحضيض دخلت على فعل مضارع  فهو  
 للحض على العمل وترك التهاوبو.   

 :5:ادلثال يف سورة الواقعة اآلية   .42

 اآلية الرقم

ٕٓ                

"Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan," )83( 

 شرح اآلية
  ﴿ال" الوارد يف ىذه اآلية  تستعمل كحرف "التحضيض". وأما رتلة حرف "لو    ﴾  ماضفعل، 

  ﴿كما شرح اآلية  فااظتعٌت أنو صتعل الفاعل يندم،             ﴾ ولذالك ىذه اآلية .
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 كانت صتعل الفاعل يندم على فوات األمر وعلى التهاون بو.دخلت على فعل ماض فهو حرف  

 :  :ادلثال يف سورة اجملادلة اآلية  .43

 اآلية الرقم

ٕٔ 

                             

                            

                              

"Apakah tidak kamu perhatikan orang-orang yang telah dilarang 

Mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali 

(mengerjakan) larangan itu dan mereka Mengadakan pembicaraan 

rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan dan durhaka kepada rasul. dan 

apabila mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam 

kepadamu dengan memberi salam yang bukan sebagai yang ditentukan 

Allah untukmu. dan mereka mengatakan kepada diri mereka sendiri: 

"Mengapa Allah tidak menyiksa kita disebabkan apa yang kita katakan 

itu?" cukuplah bagi mereka Jahannam yang akan mereka masuki. dan 

neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali."(8) 

 شرح اآلية
  ﴿ال" الوارد يف ىذه اآلية  تستعمل كحرف "التحضيض". وأما رتلة حرف "لو     ﴾   فعل

  ﴿فااظتعٌت أنو للحض على العمل اى  ،عمضار           ﴾  ولذالك ىذه اآلية .

استعمال حرف "لوال" كحرف التحضيض ألن حرف  التحضيض دخلت على فعل مضارع  فهو  
 للحض على العمل وترك التهاوبو.   
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 : 32ادلثال يف سورة ادلنافقون اآلية  .44

 اآلية الرقم

ٕٕ 

                              

                    

"dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan 

kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara 

kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak 

menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang 

menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang 

yang saleh?")10( 

 شرح اآلية
 ﴿ال" الوارد يف ىذه اآلية  تستعمل كحرف "التحضيض". وأما رتلة حرف "لو    ﴾  فعل

  ﴿كما شرح اآلية  اى تطلب أتخَت وقت اظتوت فااظتعٌت أنو صتعل الفاعل يندم، ،ماض  

        ﴾ ولذالك ىذه اآلية دخلت على فعل ماض فهو حرف كانت صتعل الفاعل يندم .

 على فوات األمر وعلى التهاون بو.

 
 : :4القلم اآلية ادلثال يف سورة  .45

 اآلية الرقم

ٕٖ 
                 

“ Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka: 

"Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu 

bertasbih (kepada Tuhanmu)?” (28) 
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 شرح اآلية
 ﴿ال" الوارد يف ىذه اآلية  تستعمل كحرف "التحضيض". وأما رتلة حرف "لو  ﴾   فعل

 ﴿فااظتعٌت أنو للحض على العمل اى ،عمضار    ﴾  ولذالك ىذه اآلية استعمال حرف .

على فعل مضارع  فهو  للحض على  "لوال" كحرف التحضيض ألن حرف  التحضيض دخلت
 وبو.   العمل وترك التها

 

 التحضيض مبعىن "هال" ""لوال حرف . أ

  تستعمل حرف "لوال" التحضيض مبعٌت "ىال" و مها فيما يلي : اآلية اليت  حتليل   

 : 99ادلثال يف سورة النساء اآلية  .3

 اآلية الرقم

ٔ 

...                                 

                         

"..mereka berkata: "Ya Tuhan Kami, mengapa Engkau wajibkan 

berperang kepada kami? mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban 

berperang) kepada Kami sampai kepada beberapa waktu lagi?" 

Katakanlah: "Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu 

lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan 

dianiaya sedikitpun")77( 

 اآليةشرح 
 ﴿ال" الوارد يف ىذه اآلية  تستعمل كحرف التحضيض مبعٌت "ىال". وأما رتلة حرف "لو     ﴾  

  ﴿، كما شرح يف اآلية يندم، اى طلب أتجيل زمن اضترب فااظتعٌت أنو صتعل الفاعل ،ماضفعل 
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           ﴾كحرف التحضيض مبعٌت "ىال" ألن حرف    اآلية . ولذالك ىذه
التحضيض دخلت على فعل ماض فهو حرف كانت صتعل الفاعل يندم على فوات األمر وعلى 

 التهاون بو.
 :  59ادلثال يف سورة األنعام اآلية . 4

 اآلية الرقم

ٕ 

                                 

           

"dan mereka (orang-orang musyrik Mekah) berkata: "Mengapa tidak 

diturunkan kepadanya (Muhammad) suatu mukjizat dari Tuhannya?" 

Katakanlah: "Sesungguhnya Allah Kuasa menurunkan suatu mukjizat, 

tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui." )37( 

 شرح اآلية
 ﴿ال" الوارد يف ىذه اآلية  تستعمل كحرف التحضيض مبعٌت "ىال". وأما رتلة "لو حرف    ﴾  
، كما  اى أن تطلب على معجزة من هللا مع أهنا خطيئة فااظتعٌت أنو صتعل الفاعل يندم، ،ماضفعل 

  ﴿شرح يف اآلية            ﴾  يض مبعٌت كحرف التحض. ولذالك ىذه اآلية
دخلت على فعل ماض فهو حرف كانت صتعل الفاعل يندم على فوات األمر وعلى "ىال" ألن 
 التهاون بو.
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 : 344ادلثال يف سورة التوبة اآلية  .5

 اآلية الرقم

ٖ 

...                               

                

“ Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan 

perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka 

beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama 

dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah 

kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” (122) 

 شرح اآلية
 ﴿ال" الوارد يف ىذه اآلية  تستعمل كحرف التحضيض مبعٌت "ىال". وأما رتلة حرف "لو    ﴾  

 ﴿اآلية  يف ، كما شرحيةالدين لتعميق اظتعرفةفااظتعٌت أنو صتعل الفاعل يندم، اى  ،ماضفعل   

                     ﴾  "ولذالك ىذه اآلية استعمال حرف "لوال .
فعل ماض فهو حرف كانت صتعل الفاعل على دخلت يض مبعٌت "ىال" ألن حرف كحرف التحض

 يندم على فوات األمر وعلى التهاون بو.

 :  338ادلثال يف سورة هود اآلية  .6

 اآلية الرقم

ٗ 

                            

                                 

"Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-

orang yang mempunyai keutamaan yang melarang daripada 

(mengerjakan) kerusakan di muka bumi, kecuali sebahagian kecil di 

antara orang-orang yang telah Kami selamatkan di antara mereka, dan 
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orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah 

yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa." 

)116( 

 شرح اآلية
 ﴿ال" الوارد يف ىذه اآلية  تستعمل كحرف التحضيض مبعٌت "ىال". وأما رتلة حرف "لو   ﴾  

 ﴿شرح يف اآلية كما فااظتعٌت أنو صتعل الفاعل يندم،   ،ماضفعل            

                  ﴾ ولذالك ىذه اآلية كحرف التحضيض مبعٌت .
على فوات األمر وعلى "ىال" ألن دخلت على فعل ماض فهو حرف كانت صتعل الفاعل يندم 

 التهاون بو.

 : 9ادلثال يف سورة الرعد  اآلية  .7

 اآلية الرقم

٘ 

                               

    

"orang-orang yang kafir berkata: "Mengapa tidak diturunkan kepadanya 

(Muhammad) suatu tanda (kebesaran) dari Tuhannya?" Sesungguhnya 

kamu hanyalah seorang pemberi peringatan; dan bagi tiap-tiap kaum ada 

orang yang memberi petunjuk." )7( 

 شرح اآلية
 ﴿ال" الوارد يف ىذه اآلية  تستعمل كحرف التحضيض مبعٌت "ىال". وأما رتلة حرف "لو     ﴾  

فااظتعٌت أنو صتعل الفاعل يندم، اى أن تطلب على معجزة من هللا مع أهنا خطيئة ، كما  ،ماضفعل 
  ﴿شرح يف اآلية             ﴾ ولذالك ىذه اآلية كحرف التحضيض مبعٌت .

"ىال" ألن دخلت على فعل ماض فهو حرف كانت صتعل الفاعل يندم على فوات األمر وعلى 
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 التهاون بو.

 : 49ادلثال يف سورة الرعد اآلية .8

 اآلية الرقم

ٙ 

                              

            

"orang-orang kafir berkata: "Mengapa tidak diturunkan kepadanya 

(Muhammad) tanda (mukjizat) dari Tuhannya?" Katakanlah: 

"Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan 

menunjuki orang-orang yang bertaubat kepada-Nya",)27( 

 شرح اآلية
 ﴿ال" الوارد يف ىذه اآلية  تستعمل كحرف التحضيض مبعٌت "ىال". وأما رتلة حرف "لو     ﴾  

فااظتعٌت أنو صتعل الفاعل يندم، اى أن تطلب على معجزة من هللا مع أهنا خطيئة ، كما  ،ماضفعل 
  ﴿شرح يف اآلية           ﴾ ولذالك ىذه اآلية كحرف التحضيض مبعٌت .

وعلى "ىال" ألن دخلت على فعل ماض فهو حرف كانت صتعل الفاعل يندم على فوات األمر 
 التهاون بو.
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 :  72ادلثال يف سورة العكبوت اآلية  .3

 اآلية الرقم

ٚ 

                                

      

"dan orang-orang kafir Mekah berkata: "Mengapa tidak diturunkan 

kepadanya mukjizat-mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah: 

"Sesungguhnya mukjizat- mukjizat itu terserah kepada Allah. dan 

Sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata".)50( 

 شرح اآلية
 ﴿ال" الوارد يف ىذه اآلية  تستعمل كحرف التحضيض مبعٌت "ىال". وأما رتلة حرف "لو     ﴾  

فااظتعٌت أنو صتعل الفاعل يندم، اى أن تطلب على معجزة من هللا مع أهنا خطيئة ، كما  ،ماضفعل 
  ﴿شرح يف اآلية           ﴾ التحضيض مبعٌت . ولذالك ىذه اآلية كحرف

"ىال" ألن دخلت على فعل ماض فهو حرف كانت صتعل الفاعل يندم على فوات األمر وعلى 
 التهاون بو.

 :  53ادلثال يف سورة الزخرف اآلية  .4

 اآلية الرقم

ٛ 
                            

"dan mereka berkata: "Mengapa Al Quran ini tidak diturunkan kepada 

seorang besar dari salah satu dua negeri (Mekah dan Thaif) ini?"(31) 

 شرح اآلية
 ﴿ال" الوارد يف ىذه اآلية  تستعمل كحرف التحضيض مبعٌت "ىال". وأما رتلة حرف "لو   ﴾  
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فااظتعٌت أنو صتعل الفاعل يندم، اى تطلب أن ينزل القرآن على األغنياء و األقوايء ، كما  ،ماضفعل 
  ﴿شرح يف اآلية               ﴾ ولذالك ىذه اآلية كحرف التحضيض .

األمر وعلى مبعٌت "ىال" ألن دخلت على فعل ماض فهو حرف كانت صتعل الفاعل يندم على فوات 
 التهاون بو.

    : 37 اآلية   ادلثال يف سورة الكهف .5

 اآلية الرقم

ٜ 
...                                

“ … Kaum Kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai tuhan-tuhan 

(untuk disembah). mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang 

terang (tentang kepercayaan mereka)? siapakah yang lebih zalim daripada 

orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? ’’ (15) 

 شرح اآلية
 ﴿ال" الوارد يف ىذه اآلية  تستعمل كحرف "التحضيض". وأما رتلة حرف "لو   ﴾   فعل

  ﴿يف اآلية  شرح كما  ،فااظتعٌت أنو للحض على العمل ،عمضار         

 ألن حرف  التحضيض دخلت. ولذالك ىذه اآلية استعمال حرف "لوال" كحرف التحضيض  ﴾
 فعل مضارع فهو حرف يدل للحض على العمل وترك التها وبو.    على

 

 "التوبيخ" التحضيض مبعىن " لوال"حرف ب .

 تستعمل حرف "لوال" التحضيض مبعٌت "ىال" و مها فيما يلي : اآلية اليت  حتليل
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 :  85ادلثال يف سورة ادلئدة اآلية  .3

 اآلية الرقم

ٔ 

                            

        

"mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak 

melarang mereka mengucapkan Perkataan bohong dan memakan yang 

haram? Sesungguhnya Amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu." 

)63( 

 شرح اآلية
رتلة ) ال" ىذه اآلية  تستعمل كحرف التحضيض مبعٌت "توبيخ". وأما حرف "لو     )   فعل

، كما شرح وأكل السحت هنى عن قول اإلمثفااظتعٌت أنو جتعل الفاعل يندم،  وتوبيخو على  ،مضارع

  ﴿اآلية                         ﴾ . 

 
 :  65ادلثال يف سورة األنعام اآلية  .4

 اآلية الرقم

ٕ 

                               

       

"Maka mengapa mereka tidak memohon (kepada Allah) dengan tunduk 

merendahkan diri ketika datang siksaan Kami kepada mereka, bahkan hati 

mereka telah menjadi keras, dan syaitanpun Menampakkan kepada 

mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan." )43( 

 شرح اآلية
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ال" ىذه اآلية  تستعمل كحرف التحضيض مبعٌت "توبيخ". وأما رتلة )حرف "لو   )   فعل

، كما شرح يف اطتضوع  اىل هللا يسألونفااظتعٌت أنو جتعل الفاعل يندم،  وتوبيخو على عدم ، ماض

  ﴿اآلية                       ﴾ . 

 
 
 ::; اآلية يون ادلثال يف سورة  .5

 اآلية الرقم

ٖ 

                           

                         

“ Dan mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu 

imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? tatkala mereka 

(kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang 

menghinakan dalam kehidupan dunia, dan Kami beri kesenangan kepada 

mereka sampai kepada waktu yang tertentu.” (98) 

 شرح اآلية
 ﴿ىذه اآلية  تستعمل كحرف التحضيض مبعٌت "توبيخ". وأما رتلة ال" حرف "لو     ﴾   فعل

  ﴿ ، كما شرح اآليةىل هللايؤمن اعدم على  وتوبيخو،  الفاعل يندم جتعلأنو فااظتعٌت  ،ماض  

                 ﴾ . 
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 :  34ادلثال يف سورة النور  .6

 اآلية الرقم

ٗ 
                                

“ Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang 

mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, 

dan (mengapa tidak) berkata: "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata.” 

(12)   

 شرح اآلية
  ﴿ال" ىذه اآلية  تستعمل كحرف التحضيض مبعٌت "توبيخ". وأما رتلة حرف "لو    ﴾  

   ﴿، ورتلة ماضفعل                     ﴾  فااظتعٌت أهنم صتعل

   ﴿يندم على ما فرط وضيع،  وتوبيخ على اظتؤمن مل ظن خَتا، كما شرح يف اآلية   

                            ﴾. 
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 : 35اآلية النور  ادلثال يف سورة .7

 اآلية الرقم

٘ 

                                   

     

“ Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang 

saksi atas berita bohong itu? Olah karena mereka tidak mendatangkan 

saksi-saksi Maka mereka Itulah pada sisi Allah orang- orang yang 

dusta.”(13)  

 شرح اآلية
﴿ال" ىذه اآلية  تستعمل كحرف التحضيض مبعٌت "توبيخ". وأما رتلة حرف "لو    ﴾   فعل

 ﴿ورتلة  ،ماض            ﴾  على  خ،  وتوبيعلى ما فرط وضيع يندم تجعلوففااظتعٌت أنو

   ﴿، كما شرح اآلية أيتون ابلشهداء عدم                        

              ﴾ . 

 :  38ادلثال يف سورة النور  .8

 اآلية الرقم

ٙ 

                                  

    

"dan mengapa kamu tidak berkata, diwaktu mendengar berita bohong itu: 

"Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha suci 

Engkau (ya Tuhan kami), ini adalah Dusta yang besar." )16( 

 شرح اآلية
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  ﴿ال" ىذه اآلية  تستعمل كحرف التحضيض مبعٌت "توبيخ". وأما رتلة حرف "لو    ﴾  
، كما شرح على اظتؤمن مل ظن خَتافااظتعٌت أهنم صتعل يندم على ما فرط وضيع،  وتوبيخ ، ماضفعل 

 ﴿يف اآلية                    ﴾. 

 ::4ادلثال يف سورة األحقاف  .9

 اآلية الرقم

ٚ 

                  

           

“ Maka mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk 

mendekatkan diri (kepada Allah) tidak dapat menolong mereka. bahkan 

tuhan-tuhan itu telah lenyap dari mereka? Itulah akibat kebohongan 

mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.” (28) 

 شرح اآلية
 ﴿حرف التحضيض مبعٌت "توبيخ". وأما رتلة يف ىذه اآلية  تستعمل ال" حرف "لو     ﴾   فعل

﴿ رتلة، و ماض         ﴾ على يتخذ  عل يندم على ما فرط وضيع، وتوبيخصت فااظتعٌت

 . ﴾           ﴿ح اآليةكما شر من دون هللا،  
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 الباب اخلام 
 اخلامتة

 الصةاخلالفصل األول : 

آن ىذه الرسالة اصتامعة  حتت اظتوضوع "لوال"  واستعماالهتا يف القر  بعد أن تبحث الباحثة يف
أن تقوم نتائج ىذه الرسالة اليت تضم جزأين بناء على مسائل .تستطيع  الكرًن )دراسة حتللية داللية(

 البحث و مها كما يلي : 

شر يف اظتنتسورة يف القرآن الكرًن  ٕٖآايت اليت تستعمل حرف لوال من  ٗٚوجدت الباحثة  .ٔ
  من بينهما :السورات 
، ٖٙاظتئدة: ،ٚٚ،ٖٔٔ،ٖٛ:النساء، ٛٔٔ،ٕٔ٘،ٗٙ:البقرة)سورة يف موجود 
، ٜٛ،ٕٓ،ٜٔ:يونس ،ٕٕٔالتوبة: ،ٛٙ:االنفال ٖٕٓ،ٖٗاألعراف:، ٛ،ٖٚ،ٙٗاالنعام:
 ٘ٔ، الكهف:ٗٚ، االسراء :ٕٚ،ٚ، الرعد:ٜٗ،ٕٗ،  يوسف :ٙٔٔ،ٓٔٔ، ٜٓ،ٕٔىود: 

   ٕٔ،ٕٓ،ٗٔ،ٙٔ،ٖٔ،ٕٔ،ٓٔالنور:، ٓٗ:اضتج ٜٕٔ،ٖٗٔ،ٖٖٔطو: ،ٜٖ،
، ٖ٘،ٓ٘:العنكبوت ،ٕٛ،ٛٗ،ٚٗ،ٓٔلقصص:ا ٙٗالنمل: ٚٚ،ٕٖ،ٕٔ،ٛ،ٕٗ:الفرقان
 ٖ٘،ٖٔ،ٖٖ:الزخرف ،ٕٔ،ٗٔ:، الشورى٘ٗ،ٗٗفصلت: ،ٖٗٔ،ٚٛ:الصافات ،ٖٔ:سبأ

 ، ٖ، اضتشر:ٛاجملادلة: ٖٛ،ٓٚ،ٕٙ،ٚ٘،ٙٛالواقعة: ،ٕ٘:الفتح ٕٓ، دمحم:ٕٛاألحقاف :
  .(ٜٗ،ٕٛ:القلم، ٓٔاظتنافقون:

سورة  ٕٖآايت الواردة يف  ٗٚبعد إجراء البحث و حتليل  ىذا اضترف، إرتاال وجدت الباحثة  .ٕ
ستسة  استخدامات حرف  آايت وجدت الباحثة  ٗٚاليت تستعمل حرف "لوال"، وأما من 

  من بينهما : وذات اظتعاين اظتختلفة "لوال" اظتنتشر يف السورات
  .لوجود مبعٌت "شرط"كحرف إمتناع آايت    ٕٕ .أ 
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   .آايت كحرف إمتناع لوجود بدون "شرط" ٖٔ .ب 
 ".كحرف التحضيض مبعٌت "ىال  آية  ٜ .ج 
 آايت كحرف التحضيض فقط.  ٖٕ .د 
   كحرف التحضيض مبعٌت "التوبيخ".   آية   ٚ .ه 

  الفصل الثاين : االقرتاحات

الباحثة عدة اقًتاحات بناًء على نتائج البحث واالستنتاجات الواردة يف ىذه الدراسة ، تنقل 
على  اواستخداماهت "لوال"رء وطالب اللغة العربية يف فهم وزايدة اظتعرفة يف غتال اللغة العربية وخاصة اللق

 :التايل الداللية
استعمال  اطالعا دقيقا عرفت الباحثة أن الباحثة واطالع ليل حرف "لوال" يف القرآن الكرًنبعد حت .ٔ

وكما أن كلمت القرآن  و داللة لوال تنوعت حسب اظتواصفات اليت يشَت إليها القرآن الكرًن.
تقًتح الباحثة على الباحث التايل  ولذالك .الكرًن حتتوى على كثَت من معان يف كل كلمة واحدة
 فحص حرف "لوال" بشكل شامل وعلى نطاق أوسع.

تمكن قراء اللغة العربية وطالب من زايدة رغبتهم يف تأن  ةالباحثمل أتابلنسبة للطالب والقراء ،  .ٕ
" لوالتعلم اللغة العربية ، واالستمرار يف زايدة معرفتهم ابللغة العربية ، خاصة فيما يتعلق ابضترف "

 واستخداماتو.
ام و أتمل الباحثة أن ديكن للباحثُت يف اظتستقبل مناقشة اجملاالت األخرى يف علم اللغة بشكل الع .ٖ

 علم الداللية خاص.
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