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Abstract 

     Since the Holy Quran is a wonderful linguistic text represents Arabic 
language in its highest creational and intellectual level. We choose this 
research under the title: (Lam- Al-Aqiba wa Al-Sairura in the Holy 
Quran) - Asyntactic Analytical study and studying the syntactic 
constituents is a part of linguistic study. It is an essential element in 
linking among the linguistic constituents. 
    The purpose behind using Lam- Aqiba wa Al- Sairura in the Holy 
Quran is the wisdom and rhetoric and intention. 

  الملخص

ن الكريم نص لغوي معجز يمثَل العربية فـي اعلـى مـستوياتها             آانطالقاً من أن القر   

ن آالم العاقبة و الصيرورة في القـر      : " اإلبداعية والفكرية، فقد اخترنا هذا البحث الموسوم ب       

  ". دراسة نحوية تحليلية-الكريم

نة أساسية للربط بـين     و دراسة األدوات النحوية جزء من دراسة اللغة، وهي تشكَل لب          

ن الكريم حكمة بليغة ذات     آالمكونات اللغوية، وفي التعبير عن الم العاقبة و الصيرورة في القر          

  .داللة و بالغة وقصد

  المقدمة

لـه  آ      الحمد هللا رب العالمين، و صالته وسالمه على سيد المرسـلين محمـٍد، وعلـى                

  .وأصحابه أجمعين

نص لغوي معجز، وهو جامع العلوم العربية واإلسالمية، ومعينهـا  ن الكريم آفإن القر : أما بعد 

الفياض الذي ال ينضب، فهو الكتاب الذي ال تنقضي عجائبه، فليس ممكناً أن يصل البـاحثون                

والدارسون في محيطه الى قرار، لما يزخر به من بواعث األفكار وفنون القول، ولما ينفرد به                

ومن شرف البحث اللغوي العربي الحديث أن يستقي من         . يبمن سمو األساليب ومعجز التراك    

 الم العاقبة و    «:خترنا بحثنا ٱوفي إطار ماذكرناه    . هذا الكتاب العزيز أصوله وقضاياه ومقاييسه     

نية الستخالص  آ، وقد تتبعنا الشواهد القر    » دراسة نحوية تحليلية   -ن الكريم آالصيرورة في القر  

نية، وذلك لإلسهام في الكشف عـن أسـرار العبـارة           آة القر هذه األداة التي وقعت في العبار     
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يات التي تتضمن هذه األداة التي أشرنا اليها، وقد بينَا          آلنية، وبيان مقاصدها اإلبداعية في ا     آالقر

يات األحكام التي توصلنا إليها، وثبتناها في مواضعها، وعززناها بوجهـات           آلفي ضوء تلك ا   

  .ادرها ومراجعهانظر اللغويين والمفسرين من مص

ن الكريم، وال أزعم فيه الكمال، وعذري       آوما عملي هذا إالَ جهد متواضع بذلته في خدمة القر         

. ُل جهداً في خدمة كتـاب اهللا العزيـز        آإنني لم   : أن الكمال هللا وحده، غير أنني أقول باعتزاز       

  .ومن اهللا التوفيق

  الم العاقبة والصيرورة

الم العاقبة والصيرورة في دراساتهم     - من بصريين وكوفيين   -ة     تناول عدد كبير من النحا    

لالّم بشكل عام، وذكرها بعضهم ضمن دراساتهم لالّم التي ينتصب الفعل المـضارع بعـدها،               

 أو الم التعليل، وهؤالء االخيرون نظروا اليها نظرة شـكلية تتمثـل فـي أن                »كي«وهي الم   

ختلفوا في عامل النصب، فـذكر      ٱو. صب بعدها كليهما الم مجرورة، وأن الفعل المضارع ينت      

باب (في  ) ه 180ت  (قال سيبويه   . جمهور النحاة أن ا لالم تختص بجر األسماء و ال تنصب          

: جئتُ لتفعَل،وحتى، وذلـك قولـك  : وذلك ا لالم في قولك«): »أن«الحروف التي تضمر فيها  

 ولو لم تضمرها لكان الكـالم       ههنا مضمرة، ) أن(، و )أن(نتصب هذا ب  ٱحتى تفعل ذاك، فإنما     

إنما يعمالن في األسماء فيجران، وليستا من الحروف التي تـضاف           ) حتى(محاالً،ألن الالم و  

 ، في حين يرى الكوفيون أن الالم هـي          2، ثم سار على نهجه النحاة البصريون        »1الى األفعال 

ت (بو البركات األنباري     ، وقد صور لنا هذا الخالف أ       3 » أن «الناصبة للفعل من غير تقدير      

   . 4)في كتابه اإلنصاف في مسائل الخالف) ه 577

 ما قُتل   «:  أحياناً، كقولنا   » أن «ويبدو أن التعليل بالالم وحدها قد يختلف عنه إذا ذكرت معها            

 ي اهللا   إالّ ألني اهللا      «:  وقولنا » يقول ربل يفيد أنه كان يقولها      » ما قُتل إالّ ِليقوَل ربوما  ، فألو ،

قتل إالّ ألنه كان يقولها، وبالالّم وحدها يفهم أنه قُتل ليقولها، أي أنـه ال يقولهـا، وهـوعكس                   

  .5المعنى األول

                                                 
  .6-3/5:   الكتاب 1

، 2/243:  ، وشرح جمل الزجـاجي     4/230: ، وشرح المفصل  125 : الزجاجي   -كتاب الالمات :  ينظر   2

، وشـرح   2/402: رتشاف الضرب من لسان العـرب     ٱ، و 4/25: ، وشرح كافية ابن الحاجب    287: والمقرب

  .2/359: التصريح على التوضيح

، 160: ، والجني الداني في حروف المعـاني      2/402: ، وارتشاف الضرب  4/230: شرح المفصل :   ينظر   3

 .1/542: تقان في علوم القرآنواإل

   ). 79( المسألة رقم 2/130:   اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين والبصريين والكوفيين4

  .344-3/343:   معاني النحو 5
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 6والالم التي نحن بصددها سميت عند البصريين بالم العاقبة،وسماها الكوفيون الم الصيرورة           

بـاب الم   (فـي   )  ه337ت  (قال الزجاجي   . ، وهذا خالف في التسمية فحسب      7لآملا، والم   

أعددتُ هـذه الخـشبةَ     : وذلك قولك  ... وهي التي يسميها الكوفيون الم الصيرورة      «): العاقبة

ليميل الحائطُ فأدعمه  بها، وأنت لم تُرد ميل الحائط، وال أعددتها للميل، ألنه ليس من بغيتـك                  

و العـرب   ... لى العاقبة والالّم دالّة ع  . وإرادتك، ولكن أعددتها خوفاً من أن يميل فتدعمه بها        

  [: تـــسمي الـــشيء باســـم عاقبتـــه، كمـــا قـــال تعـــالى

 ، إنما كـان     8] ☺  

وهذا هكذا مجـازه عنـد أهـل        ...يعصر عنباً تَؤول عاقبتها الى أن يكون خمراً فسماها بذلك         

لت اليـه   آتصل به،أو   ٱبه،أو  العربية أن العرب قد تسمي الشيء باسم الشيء إذا جاوره او ناس           

وبعض العرب  ...  وقد تقع هذه الالّم بمعنى العاقبة      «): ه  384ت  (، وقال الرماني    9 »عاقبته

بين الم التعليل والم العاقبة     ) ه 794ت  (وفرق الزركشي   . 10»يسمي هذه الالّم الم الصيرورة      

ون مرتّباً على الفعـل،     تدخل على ماهو غرض لفاعل الفعل، ويك      «والصيرورة في أن األولى     

فالم التعليل تدخل على أمٍر مراد ليكـون علَـة    . 11»وليس في الم الصيرورة إالّ الترتّب فقط        

  .لت اليهآللحكم، والم العاقبة و الصيرورة تدخل على أمٍر غير مراد، لكن النتيجة 

                                                 
، وارتـشاف   2/229: ، والبيان في غريب اعراب القـرآن      127-125:  الزجاجي -كتاب الالمات :   ينظر   6

  .1/214: ، ومغني اللبيب2/402: الضرب

  .160: الجني الداني:   ينظر 7

  .36:   سورة يوسف، اآلية 8

  .126-125:   كتاب الالمات 9

  .56:   معاني الحروف 10

  4/346:   البرهان في علوم القرآن 11
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  :ن الكريمآالم العاقبة والصيرورة في القر

ستقراء اللغة من أفـواه     ٱ األوائل قد أجهدوا أنفسهم في سبيل            إذا كان اللغويون والنحويون   

ن الكريم من الشواهد ما يستدل بها على كثير مـن الظـواهر             آأصحابها لتقعيدها، فإن في القر    

ــا  ــة، ومنه ــة العربي ــي اللغ ــة ف ــالى: اللغوي ــه تع ــصيرورة، كقول ــة وال  : [الم العاقب
   

  ⌧ 
⌧ ⌧  

    
  ⌧ ⌧  

⌧    
    

     
     

ال 12] ☺ ☺ : فق
]    

 [.   

 المؤمنين في هذه اآلية الكريمة عن أن يكونوا مثل المنافقين الـذين             -نهى اللّه سبحانه وتعالى   

لو كانوا مقيمين عندنا    :  الى بئر معونة   ϕقالوا إلخوانهم في النفاق في السرايا التي بعث النبي          

  . أنه يجعل ذلك حسرةً في قلوب هؤالء المنافقين- سبحانه-، فذكر13ما ماتوا وما قتلوا 

فـي اآليـة،    ) : (ختلف اللغويون والمفسرون في الالّم في     ٱوقد  

أوقـع ذلـك، أي القـول    : فذكربعضهم أنها تتعلق بمحذوف يدل عليه معنى الكالم، والتقـدير        

ليجعل ظنهم  :  أي «): ه 311ت  (جاج  ، وقال الز  14 في قلوبهم ليجعله حسرةً عليهم       -والمعتقد

وإنّما احتـيج الـى تقـدير هـذا         . 15 »ندفع عنهم ما كُتب عليهم    ٱأنهم لو لم يحضروا الحرب      

، ألنهم لم يقولوا تلـك المقالـة         » كي «المحذوف، ألنه ال يصح أن تتعلّق الالّم على أنها الم           

 لقولهم، وإنما قالوا ذلـك تثبيطـاً        ليجعل اللّه ذلك حسرةً في قلوبهم، فال يصح أن يكون تعليالً          

 «أنهم قالوا هذه المقالة     : ، والمعنى 17، فالالّم هنا الم العاقبة والصيرورة     16للمؤمنين عن الجهاد  

في األرض سواء كانوا معتقدين صحتها، أم لم يكونـوا           قاصدين التثبيط عن الجهاد، واإلبعاد    
                                                 

  .156:   سورة آل عمران، اآلية 12

  .4/239:  الجامع ألحكام القرآن 13

  .1/474:   الكشاف 14

  .1/404:   معاني القرآن وإعرابه 15

  .3/101:   البحر المحيط 16

 ، وإرشاد العقل السليم الى مزايا القرآن 3/101: ، والبحر المحيط155:   التبيان في اعراب القرآن 17

  .4/427: ، وروح المعاني104-2/103: الكريم
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سرةً في قلوبهم، وغماً على ما فـاتهم، إذ         معتقديها، فخاب هذا القصد، وجعل اللّه ذلك القول ح        

  . 18»لم يبلغوا مقصدهم من التثبيط عن الجهاد

ليجعل اهللا ذلك القول حسرةً فـي  :  ، أي19)قالوا: (الى المصدر المفهوم من   ) ذلك(فاإلشارة ب   

 نهى المؤمنين عن أن يكونوا مثل المنافقين في القول الباطـل            - سبحانه و تعالى   -فاهللا. قلوبهم

ويمكـن توضـيح ذلـك      . 20لمعتقد الفاسد المؤديين الى الحسرة والندامة والدمار في العاقبة        وا

  :بالمعادلة اآلتية

حسرة              يؤدي الى)لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قُتلوا: (قول المنافقين للمؤمنين

  .المنافقين وندامتهم ودمارهم في العاقبة

⌧[:       وقـــال تعـــالى ⌧  
  

  
:  فقــــــــــــــــال21]☺ 

، وقد جاءت هذه اآلية     ] [

 ن الكريم جاءت من اهللا ـ تعالى ـ بصائر وحججاً بينـةً    آيات القرآالكريمة في سياق بيان أن

  [: ل تعـالى  ، قا 22يستدل بها، وهي طرائق إلبصارالحق    
    ☺ 

    
☺     

ــالى23]  ــال تعـــ :  ، ثـــــم قـــ

]⌧ ⌧  
  

  
 التـي   -ومثل ما بينّا تلك اآليات    : ، أي ]☺ 

  . 24 وصرفناها، نصرف اآليات، ونرددها على وجوه كثيرة-هي بصائر

                                                 
  .3/101:   البحر المحيط 18

  .4/427:   المصدر نفسه، وروح المعاني 19

  .4/427:   روح المعاني 20

  .105: سورة األنعام، اآلية   21

  .651:   المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 22

  .104:   سورة األنعام، اآلية 23

  .7/325: ، وروح المعاني4/200:   البحر المحيط 24
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، ) يقولـوا : (، دخلت على الفعل المضارع25 الم العاقبة والصيرورة)ليقولوا(      والالّم في  

  .26لما صار أمرهم الى ذلك: أي

 إن السبب الذي    «:  لم تصرف ليقولوا درستَ، فيجاب     إن اآليات :      وربما يسأل سائل فيقول   

كتب فالن هذا الكتـاب لحتفـه،       : كما تقول ...هو تالوة اآليات  ) درستَ: ( أداهم الى أن يقولوا   

، فلما صرفت اآليات قـال      27»فهو لم يقصد بالكتاب أن يهلك نفسه، ولكن العاقبة كانت الهالك          

درستَ وتعلمت من جبر ويسار، وكانا غالمـين         : ϕأهل مكة من الكفار والمشركين للرسول     

والـالّم علـى سـائر القـراءات الم         ) : ه 377ت  (قال أبو علي الفارسي   . 28نصرانيين بمكة 

على األصـل،   ) لنبينه: (، والالّم في  )ليقولوا: ( بالواو على ) لنبينه(وقد عطف   . 29الصيرورة

 فـإن   «) :  ه 538ت  (الزمخشري        وقال  . 30فهي الم التعليل، ألن التبيين غاية التصريف      

ن، كأنه  آالقر: الى اآليات، ألنها في معنى    : ؟ قلت )ولنبينه: (إالم يرجع الضمير في قوله    : قلت

، ويجـوز   31»ن، وإن لم يجر له ذكر لكونه معلوماً       آالقر: ن، أو الى  آوكذلك نصرف القر  : قيل

ويمكـن توضـيح مـا ذكرنـاه        . 32ولنفعل التبيين : أن يكون الضميرراجعاً الى المصدر، أي     

  :بالمعادلة اآلتية

  ).ليقولوا درستَ(  التبيين= تصريف اآليات

ــالى  ــال تعـــــ  ☺ [:      وقـــــ
  ☺ 

  ☺  
☺   

☺ ☺   
    

    
 [    : ، فقــال 33]

☺   ☺  
☺[.  

                                                 
  .7/326: ، وروح المعاني7/54: ، والجامع ألحكام القرآن4/200:   البحر المحيط 25

  .652: ، والمحرر الوجيز256:   التبيان في اعراب القرآن 26
  .2/226:  معاني القرآن وإعرابه  27
  .7/54: ، والجامع ألحكام القرآن4/200:   البحر المحيط 28
  .652: المحرر الوجيز: ، وينظر4/201:   البحر المحيط 29
  .3/171:   إرشاد العقل السليم 30
  .4/42:   الكشاف 31
  ..3/171:   إرشاد العقل السليم 32
  .20: راف، اآليةسورة األع   33
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دم وزوجه حواء بسكنى الجنة واألكل منها حيث شـاءا،          آ سيدنا   - سبحانه وتعالى  -لما أمر اهللا  

: واألكل منهـا، وذلـك فـي قولـه تعـالى          ونهاهما عن االقتراب من الشجرة المخصوصة       

]   
  ⌧  

 ☺   
   

 ، وسوس لهما الشيطان، فتكلم لهمـا        34]  

مـا نهاكمـا    :  ، وقال لهما   36ما ما ستر من عوراتهما    ، ليظهر له  35كالماً خفياً متداركاً متكرراً   

  .37ربكما عن تلكما الشجرة إالّ كراهة أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين في الجنّة

 ، ألن الشيطان لم يقصد بوسوسته آلدم        38 في اآلية الم العاقبة والصيرورة     )ليبدَي: (والالّم في 

له ذلك، ولم يعلم أنهما إن أكال من الشجرة بـدت           وحواء إظهار سوءاتهما لهما، ولم يخطر ببا      

  .39َل األمر الى ذلكفآعوراتهما، وإنما كان قصده أن يحملهما على المعصية فقط، 

   [:       وقال تعـالى  
   

    
  

   
   ☺ 

   
  ⌧  

  ⌧ 
  [:  ، فقـــــال40] 

 .[  

الة والعبادة، فاوحى   تخذوها للص ٱروي أن فرعون أخاف بني إسرائيل، وهدم لهم اماكن كانوا           

: ، وذلك في قولـه تعـالى      41تخذا وتخيرا لبني اسرائيل بيوتاً بمصر     ٱاهللا الى موسى وأخيه أن      

]   
   
☺ ☺  

  
                                                 

  . 19:   سورة األعراف، اآلية 34
  ).وسس: ( مادة15/293: لسان العرب: ، وينظر3/220:   إرشاد العقل السليم 35
  .8/473:   روح المعاني 36
  .3/220: ، وإرشاد العقل السليم7/158:   الجامع ألحكام القرآن 37
  .3/220: إرشاد العقل السليم، و7/158: ، والجامع ألحكام القرآن691:   المحرر الوجيز 38
  .14/46: التفسير الكبير: ، وينظر8/473: ، وروح المعاني4/279:   البحر المحيط 39
  .  88:    سورة يونس، اآلية40
  . 922:   المحرر الوجيز 41
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 ☺  
ــالغ 42]☺   ــا ب  ، فلم

 في إظهار المعجزات، وفرعون وملؤه مصرون على الكفـر والعنـاد،            -عليه السالم -موسى

شتد أذاهم عليه وعلى من آمن معه، وهم ال يزيدون على عرض اآليات إالّ كفـراً، وعلـى                  ٱو

م بين يدي الدعاء ما آتاهم اهللا مـن         ستكباراً، و علم أنه ال يرجى منهم الهداية، وقد        ٱاإلنذار إالّ   

النعمة في الدنيا، وكان ينبغي أن يكون ذلك سبباً لإليمان به، ولشكر نعمته، جعلوا ذلك سـبباً                 

  .، ولذلك دعا عليهم43لجحوده و كفر نعمته

 207ت(فذكـر الفــراء    )  ِليضلّوا : (ختلف اللـغويون والمفسـرون في الالم في     ٱ     وقد  

: ما معنـى قولـه    :  فإن قلت  «: ، وعند الزمخشري هي الم األمر، فقال      44 » كي «انها الم   ) ه

ليثبتوا على ما هم عليه من      : كأنه قال ...هو دعاء بلفظ األمر   : ؟ قلت ) ربنا ليضلّوا عن سبيلك   (

وأغلب اللغويين والمفسرين على أن الـالم هنـا الم العاقبـة            . 45»يكونوا ضالّالً الضالل، ولْ 

 لم يعط فرعون ومأله الزينة واألموال لغرض ضـاللهم و           - تعالى - اهللا   ، ألن 46والصيرورة

  .إلضالل غيرهم، ويبعد ان يدعو نبي اهللا على قومه بأن يضلّهم اهللا عن سبيله

 أنها الم العاقبة    - وهو قول الخليل وسيبويه    - وأصح ما قيل فيها    «): ه 671ت  (قال القرطبي   

  .47»م الى الضالل صار كأنه أعطاهم ليضلّوالما كان عاقبة أمره: أي...والصيرورة

 - تعالى - على قومه في اآلية بقوله     - عليه السالم  -كيف دعا موسى  : وربما يسأل سائل فيقول   

ــسانه ــى لــ   ☺ [: علــ
   

ون إنه تيقن أنهم ال يؤمن    : وهو نبي اهللا ورسوله؟ فيجاب    ]  

 - لنوحٍ - تعالى -، فلذلك دعا عليهم، ودليله قوله     48به، ويبقون على كفرهم وعنادهم وضاللهم       

    [: -عليــــه الــــسالم 

وعند ذلك قال    ،   49]    

   ⌧  [: نــــوح

  [50.  
                                                 

  .87:   سورة يونس، اآلية 42
  .5/185:   البحر المحيط 43
  .1/477:   معاني القرآن 44
  .2/250  الكشاف 45
، وروح 4/348: ، والبرهان في علوم القرآن923: ، والمحرر الوجيز3/26: معاني القرآن واعرابه: ر  ينظ 46

  .11/228: المعاني
   .8/333:    الجامع ألحكام القرآن47
  .8/334:   ينظر المصدر نفسه 48
  .36:   سورة هود، اآلية 49
  .26:   سورة نوح، اآلية 50
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ــ ــالى        وقــــ    [: ال تعــــ
    

  
 *   ☺ 

 ⌧  
☺    

   
         [51 

  ]. ☺ [: ، فقال

 سـافر الـى الحيـرة       -أحد مشركي مكة  -إن النضر بن الحارث   : قيل في سبب نزول اآليتين    

، وأخبار أسفنديارورستم،   » كليلة و دمنة   «: شترى كتاب ٱوغيرها، ثم رجع الى مكة، وكان قد        

ثي أجمـل مـن     إنما يحدث محمد بأساطير األولين، وحـدي      : فكان يقرؤها على قريش ويقول    

 ألنهم  «، وذلك   )ماذا انزل ربكم  : (ليس جواباً عن السؤال األول    ) أساطير األولين  (فَ. 52حديثه

      الً، ولكنهم     لم يريدوا أنه نزل شيء، وال أنمنز 53»بتدأوا الخبر بأن هذه أساطير األولـين      ٱ ثَم  

أسـاطير  : (هم ألنهـم لـم يقـصدوا بقـول        « 54 الم العاقبة والصيرورة   )ليحملوا: (والالم في 

، 56» مترتّب على فعلهم، وليس باعثاً وال غرضاً لهـم         «، فالحمل   55أن يحملوا األوزار  )األولين

  .57 أداهم الى أن حملوا أوزارهم وذنوبهم كاملةً يوم القيامةϕأن قولهم في القرآن والنبي : أي

ـ    59، ويعبَّر به عن اإلثم    58ِوزر، وهو الحمل الثقيل   : جمع: واألوزار ذا الـرأس   ،وذلـك أن ه

  .المضّل يحمل وزر نفسه كامالً، ويحمل وزراً من أوزاركل  من ضّل بسببه

ــالى ــال تعـــ  ☺  [:      وقـــ
   
⌧  ⌧  

   
    
    

                                                 
  .   25-24:    سورة النحل، اآليتان51
  .5/469: ، والبحر المحيط89-10/88: ، والجامع ألحكام القرآن109:   المحرر الوجيز 52
  .3/159: معاني القرآن واعرابه: ، وينظر1090:   المحرر الوجيز 53

  .369:   التبيان في اعراب القرآن 54

  .5/470:   البحر المحيط 55

  .14/489:   روح المعاني 56

  .10/89:   الجامع ألحكام القرآن 57

  ).وزر: ( مادة15/284:   لسان العرب 58

  .867:   مفردات ألفاظ القرآن 59
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ــال60]   [:  ، فقـ

،  وقد وردت هذه اآلية الكريمـة        ]  

 ☺ [:  قبلهـا  - تعالى -في سياق الحل والحرمة، فقد قال     
  ⌧  

 ☺   
   *   

☺   
☺   

   
    ☺ 
 ⌧    

  ⌦ ــة  . 61] ⌧ ــذه اآلي وه

ي بطون األنعـام وإن كـان       خطاب لكفار قريش الذين حرموا البحائر والسوائب، وأحلّوا ما ف         

هـذا  : (إشارة الى ميتة بطون األنعام، وقولـه      ) هذا حاللٌ : ( على لسانهم  - تعالى -ميتةً، فقوله 

ــرام ــوه   ) ح ــا حرم ــّل م ــسوائب وك ــائر وال ــى البح ــارة ال ــولهم 62إش ــي ق :  ف
]    

   
   
     

    
 ⌧   

في اآلية على أنه مفعول بـه،       ) الكذَب(نتصب  ٱو. 63] 

وال تحلّلوا وال تحرموا ألجل قول تنطق به ألـسنتكم          «: لوصف ألسنتكم الكذب، والمعنى   : أي

  .64»جٍة و بينةكذباً ال بح

الم العاقبة والصيرورة، ألن ما صدر منهم ليس ألجل االفتـراء           ) لتفتروا: (        والالم في 

، -تعـالى -، ومدار الحل والحرمة أمـر اللّـه       65 الكذب، بل ألغراض ُأخَر    - تعالى -على اهللا 

. 66ون ذلك منه   من غير أن يك    -تعالى-فالحكم بالحل و الحرمة إسناد للتحليل والتحريم الى اللّه        

                                                 
  .116:   سورة النحل، اآلية 60

  .115-114:   سورة النحل، اآليتان 61

  .10/173:   الجامع ألحكام القرآن 62

  .139:   سورة األنعام، اآلية 63

  .5/526:   البحر المحيط 64

  .14/650:   روح المعاني 65

   .5/148:  السليم إرشاد العقل66  
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، فـإذا   67»من التعليل الذي ال يتضمن معنى الغرض      ) لتفتروا: (والالم في «: وقال الزمخشري 

  .كان اليتضمن الغرض فهو الم العاقبة و الصيرورة كما صرح به كثير من المفسرين

ــالى  ــال تعــ   [:        وقــ
   ⌧ 

    
☺ ☺ 

 [:  ، فقال68]   

 وقد وردت هذه اآليـة      ،] ⌧ 

 مع فرعون وآله، وإلقاء أمـه إيـاه فـي           -عليه السالم -الكريمة في سياق قصة سيدنا موسى     

  [: البحــر، قــال تعــالى  
     

    
     

    
   

ــالى69]   ☺ ــا ل تعـــ ــم قـــ :  ، ثـــ

]   
  ⌧ 

 به من إرضاعه، ومن  ما أمرتْ ففعلتْ: ، وفي اآلية حذف تقديره    ] 

    ،ذف     70لتقطه آُل فرعون  فٱإلقائه في اليمذف ما حتعويالً على داللة الحال، وإيذاناً بكمال      «، وح

الم العاقبـة   ) ليكـونَ : (، والالم الداخلة على الفعل المضارع الناقص فـي        71»سرعة االمتثال 

إن من المعلوم أنهم لم يلتقطوا موسى يطلبون بأخـذه أن يعـاديهم، وإنمـا               ف،    72والصيرورة

 علـى لـسان امـرأة       -تعالى-، بديل قوله  73لتقطوه ليكون لهم ولداً، وأن ينتفعوا منه إن كبر        ٱ

  ⌧  [: فرعـــون

                                                 
  .2/433:   الكشاف 67

  .8:   سورة القصص، اآلية 68

  .7:   سورة القصص، اآلية 69

  .20/342: ، وروح المعاني7/4: ، وإرشاد العقل السليم7/101:   البحر المحيط 70
  .7/4:   إرشاد العقل السليم 71
، والتبيان في اعراب            2/229: ، والبيان في غريب اعراب القرآن56:  الرماني-  معاني الحروف 72

  .347، 4/346: ، والبرهان في علوم القرآن44: ، والمدهش1434: ، والمحرر الوجيز466: القرآن

  . 1/542: ، و اإلتقان في علوم القرآن1/214: ،  ومغني اللبيب226-13/225:   الجامع ألحكام القرآن 73
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 ، ولكن عاقبة أمره أن صـار لهـم          74] ⌧

كتب فالن هذا الكتاب لحتفه، فهو لم يقصد بالكتاب أن يهلك نفـسه،             : ا تقول عدواً وحزناً، كم  

فإن مـا   «: بعد إيراده لآلية  ) ه 751ت  (بن القيم الجوزية    ٱوقال  . 75ولكن العاقبة كانت الهالك   

بعد الالم في هذا ليس هو الغاية المطلوبة، ولكن لما كان الفعل منتهياً إليـه، و كـان عاقبـة                    

  .76»ت عليه الم التعليل، وهي في الحقيقة الم العاقبةالفعل، دخل

 جعل نفـس الحـزن   -عليه السالم-، فكأن موسى )َحَزناً: ( فقيل 77      وقد عبر هنا بالمصدر   

وبهذا تضافرت القرائن لخدمة السياق الموضوعي، ألن       . 78إيذاناً بقوة سببيته لحزن آل فرعون     

  .79نص ال يقدم شيئاً ذال باٍل في مجال التفسيرأي تحليل لمعاني الكلمات خارج سياق ال

  [:        وقــــــال تعــــــالى
☺ 

☺ 
☺ 

⌧ ☺  
  ☺ 

☺  ⌧  
ــال80]☺☺ ⌧ : ، فقــــــــــــــــ

]  
☺ 

☺ 
☺ 

⌧ ، وهذه اآلية متساوقة مع اآلية التـي        ]☺

  [: ســــــبقتها، قــــــال تعــــــالى
   
  

  ☺ 
⌧  ⌧ 

   ⌧ 

                                                 
  .9:   سورة القصص، اآلية 74

  ..  3/26: ابه معاني القرآن واعر 75

  .  191:   شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 76

  .2/302:  القراء-  معاني القرآن 77

  .7/4:   إرشاد العقل السليم 78

  .148:   بالغة العطف في القرآن الكريم 79

  .73:   سورة األحزاب، اآلية 80
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ّ بَ : ( ، والرابط بينهما الالم في     81]  وهـي  ) ِليعِذ

الم العاقبة والصيرورة، ألن اإلنسان لم يحمل األمانة ليقع العذاب، لكن حمل فصار األمر وآل               

): ه 951ت  (قال أبو السعود    . 82الى أن يعذّ ب اهللا من نافق واشرك، وأن يتوب على من آمن            

فإن التعذيب وإن لم يكن غرضاً له من الحمل، لكن لما ترتّب عليه بالنسبة الى بعض أفراده                 «

كان عاقبة حمـل    :  أُ برز في معرض الغرض، أي      -ترتّب األغراض على األفعال المعلّلة بها     

األمانة، وخروجهم عن الطاعة     هؤالء من أفراده لخيانتهم      - تعالى –اإلنسان لها أن يعذّ ب اهللا       

  [: بالكليــة، والــى الفريــق الثــاني بقولــه تعــالى
 ☺ 

 -كان عاقبة حمله لها أن يتـوب اهللا       : أي] ☺

  .83» على هؤالء من افراده-تعالى

ــالى ــال تعــــــــ    [:         وقــــــــ
☺    

  
 ☺ ⌧ 

   
ــال84]   [:  ، فقــ

  ☺ 
و ) ضـلَّ : (متعلـق بـالفعلين الماضـيين     ) ليجـزيَ (إن  : قيل]. ⌧

   [:  قوله تعـالى  في اآلية السابقة لهذه اآلية، وهي  85)هتدىٱ(
  ☺   

   
) ليجزَي: ( ، فعلى هذا تكون الالم في      86] ☺

 أعلم بمن ضّل عن سبيله ليؤوول امره الى         - سبحانه وتعالى  -هو: الم العاقبة والصيرورة، أي   

: هنـا ) الحـسنى (، و 87يؤول أمره الى أن يجزيه بالحسنى  هتدى ل ٱأن يجزيه اهللا بعمله، وبمن      

  .88الجنّة

                                                 
  .72: سورة األحزاب، اآلية   81
  .7/244: ، والبحر المحيط1526:   المحرر الوجيز 82

  .22/371: روح المعاني: ، وينظر7/118:   إرشاد العقل السليم 83

  .31:   سورة النجم، اآلية 84

  .8/162: ، و البحر المحيط4/32:   الكشاف 85

  .30:   سورة النجم، اآلية 86

  .17/94: لقرآنالجامع ألحكام ا: ، وينظر27/87: ، وروح المعاني8/161:   إرشاد العقل السليم 87

  .4/32:   الكشاف 88
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  الخاتمة

  :        لقد تمخَّض هذا البحث المتواضع عن نتائج، نبرز أهمها في ما يأتي

إن المقصود عندنا في دراسة اسلوب القرآن الكريم تحليُل الجوانب اإلبداعيـة التـي               .1

لمها التعبيرية، وطرائـقُ اسـتعماالتها      تكشف عن منابع اإلعجاز القرآني، وتحديد معا      

المتباينة وفق اسس لغوية تبين روعة األداء التركيبي والـداللي و األسـلوبي الـذي               

  .يوضح خروج نظم القرآن عن نظوم كالم الناس

إن االقتصار على الجانب الشكلي للغة اليكفي لإلحاطة بوصف كامل للنظام اللغـوي،              .2

 هي الربط بين البنى التحتية والبنى السطحية للتراكيـب          وإن وظيفة القواعد التحويلية   

 .النحوية

وجد البحث جانبه التطبيقي في القرآن الكريم متّسعاً يفيض بالـشواهد التـي تعـزز                .3

جوانبه، لكون لغته لغة فنية نجد فيه مداها التفصيلي من منابت اللغة العربية األصلية،              

 .، ومن أحسنها دقّة عبارة، وقوة جملةالتي هي من أوسع اللغات ألفاظاً ودالالت

تشكل األدوات النحوية لبنة أساسية للربط بين المكونات اللغوية، ألنها تؤدي في كـل               .4

نص وظيفة اليمكن االستغناء عنها، وفي التعبير عن الم العاقبـة والـصيرورة فـي               

 .العبارة القرآنية حكمة بليغة ذات داللة وبالغة وقصد

ل استقرائه لالم العاقبة والصيرورة في القرآن الكريم أنها تـشبه           وجد الباحث من خال    .5

الم التعليل من الناحية الشكلية في أن كال منهما الم مجرورة، وأنهما يـدخالن علـى                

الفعل المضارع فينتصب بعدهما، وتختلف عنها في المعنى، فالم التعليل تدخل على ما             

لفعل، وليس في الم العاقبة والصيرورة إالّ       هوغرض لفاعل الفعل، ويكون مرتّباً على ا      

التّرتّب فقط، أي أن الم التعليل تدخل على أمٍر مراد ليكون علّة للحكم، والم العاقبـة                

 .والصيرورة تدخل على أمر غير مراد، لكن النتيجة آلت إليه
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  مصادر البحث ومراجعه

 911-849( السيوطي ، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر       اإلتقان في علوم القرآن    •

 2003بيروت،-الدكتور مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، دمشق       : ، تقديم وتعليق  )ه

 .5م، ط

 745ت  (محمد بـن يوسـف      : ، أبو حيان األندلسي   ارتشاف الضرب من لسان العرب     •

 1987الدكتور مصطفى احمد النماس، مطبعة المدني، القـاهرة،         : ، تحقيق وتعليق  )ه

 .1م، ط

ت (، أبو السعود محمد بن محمد العمادي         السليم الى مزايا القرآن الكريم     إرشاد العقل  •

 .4 م، ط1994، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )ه 951

، كمال الـدين أبـو      اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين و الكوفيين         •

، قـدم لـه     )ه 577ت  (البركات عبد الرحمن بن أبي الوفاء بن عبيد اهللا األنبـاري            

الدكتور إميل بـديع يعقـوب، دار       : حسن أحمد، بإشراف  : ووضع هوامشه وفهارسه  

 .1 م، ط1998الكتب العلمية، بيروت، 

الشيخ عادل أحمـد عبـد      : ، أبوحيان األندلسي، دراسة وتحقيق وتعليق     البحر المحيط  •

يـد  الدكتور زكريا عبد المج   : الموجود والشيخ علي محمد معوض، شارك في تحقيقه       

 .1 م، ط2001النوتي والدكتور أحمد النجولي الجمل، دار الكتب العلمية، بيروت، 

: ، تحقيق )ه 794ت  (، بدرالدين محمد بن عبداللّه الزركشي       البرهان في علوم القرآن    •

 . م2003محمد أبو الفضل ابراهيم، دار عالم الكتب، الرياض، 

ـ    بالغة العطف في القرآن الكريم     • دكتور عفـت الـشرقاوي، دار      ، دراسة أسلوبية، ال

 . م1981النهضة العربية، بيروت، 

الـدكتور  : ، كمال الدين أبو البركات األنباري، تحقيق      البيان في غريب إعراب القرآن     •

مصطفى السقا، دار الكاتب العربي للطباعـة والنـشر،         : طه عبد الحميد طه، مراجعة    

 . م1969القاهرة، 

، مكتبة  )ه 616ت  (ء عبداللّه بن الحسين العكبري      ، أبو البقا  التبيان في إعراب القرآن    •

 .ت. اإليمان، المدينة المنورة، د

، دار الكتب العلمية، طهران،     )ه 606ت  (، فخرالدين بن عمر الرازي      التفسير الكبير  •

 .ت.د

، )ه  671ت  (، أبو عبداللّه محمد بن أحمد األنصاري القرطبي         الجامع ألحكام القرآن   •

 .3 م، ط2000مهدي، دار الكتاب العربي، بيرؤت، عبد الرزاق ال: تحقيق
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طـه  : ، تحقيق )ه 749ت  (، حسن بن قاسم المرادي       الداني في حروف المعاني    ىالجن •

 . م1976محسن، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 

، أبو الفضل شهاب الدين السيد      روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني        •

، طبعة جديدة مصححة قابلها على المطبوعة       )ه 1270ت  (لوسي البغدادي   محمود اآل 

محمد أحمد األسد وعمر عبد السالم السالوي، دار إحياء التراث       : المنيرية وعلق عليها  

 .1 م، ط1999العربي ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت، 

د بـن   التصريح بمضمون التوضيح في النحو، خال     : ، أو شرح التصريح على التوضيح    •

محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية،       : ،، تحقيق )ه  905ت(عبداللّه األزهري 

 .1 م، ط2000بيروت، 

أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علـي ابـن عـصفور               ،شرح جمل الزجاجي   •

: فـواز الـشعار، إشـراف     : ، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه     ) ه669ت  (األشبيلي  

 .1 م، ط1998ب، دار الكتب العلمية، بيروت، الدكتور إميل بديع يعقو
 

،  )ه 686ت  (، رضي الدين محمد بن الحسن األسـترابادي         شرح كافية ابن الحاجب    •

 .ت. أحمد السيد أحمد، المكتبة التوفيقية، القاهرة، د: تحقبق

،  عـالم    )ه 643ت  (، موفّق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحـوي           شرح المفصل  •

 .ت.الكتب، بيروت، د

أبـو  : ، ابن القيم الجوزيـة    شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل        •

محمد بدرالـدين   : ،  تحقيق  )ه 751 -691(عبداللّه محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي        

 . م1978أبو فراس النعساني الحلبي، دار الفكر، بيروت، 

عبدالـسالم  : ،تحقيق) ه180ت  ( ابو بشر عمروبن عثمان بن قنبر       : ، سيبيويه الكتاب •

 .3م، ط1983محمد هارون ، عالم الكتب، بيروت، 

: ، تحقيـق    )ه 337ت  ( ، ابو القاسم عبدالرحمن بن اسحاق الزجـاجي         كتاب الالمات  •

 .م1969الدكتور مازن المبارك، المطبعة الهاشمية ، دمشق، 

 جـاراهللا   ، أبوالقاسـم  الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون االقاويل في وجوه التأويل          •

، دار المعرفة للطباعـة و      )ه 538 -467( محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي      

 .ت.النشر، بيروت، د

، )ه 711-630( ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظـور            لسان العرب  •

أمين محمد عبد الوهـاب ومحمـد       : طبعة جديدة مصححة ملونة ، اعتنى بتصحيحها      
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ت، .حياء التراث العربي ومؤ سسة التاريخ العربي، بيروت، د        الصادق العبيدي، دار إ   

 .3ط

، أبو محمد عبد الحق بن عطيـة األندلـسي          المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز      •

 .1 م، ط2003، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، )ه 481-541(

: ، تحقيـق  )ه 597ت  (، أبو الفرج جمال الدين بن علي بن جعفر الجـوزي            المدهش •

 . م2000خيري سعيد، المكتبة التوفيقية، القاهرة، 

: ، تحقيق )ه 384-296(، أبو الحسن علي بن عيسى الرماني النحوي         معاني الحروف  •

 .3 م، ط1984الدكتور عبد الفتاح اسماعيل شلبي، دار الشروق، جدة، 

لكتب، بيـروت،   ، عالم ا  )ه 207ت  (، أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء        معاني القرآن  •

 .2 م، ط1980

، شـرح   )ه 311ت  (، أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج        معاني القرآن وإعرابه   •

 . م2005الدكتور عبد الجليل عبده شلبي، دار الحديث، القاهرة، : وتحقيق

، الدكتور فاضل صالح السامرائي، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغـداد،           معاني النحو  •

 . م1991

، أبو محمد عبداللّه جمال الدين بن هشام األنـصاري          لبيب عن كتب األعاريب   مغني ال  •

 .ت. محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة المدني، القاهرة، د: ، تحقيق)ه 761ت (

أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفـضل  : ، الراغب األصفهانيمفردات ألفاظ القـرآن   •

ر القلم، دمشق ودار الشامية، بيروت،      صفوان عدنان داودي، دا   : ، تحقيق )ه 502ت  (

 .3 م، ط2003

الدكتور : ، أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن على أبن عصفور، تحقيق            المقِر ّّب  •

 . م1986عبداللّه الجبوري، مطبعة العاني، بغداد، حمد عبد الستار الجواري والدكتورأ
 

  
  


