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١٠٥٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 االستفتاحية يف نامذج منتقاة من النثر والشعر) أال(الوظائف الداللية لـ  

  

  اذج منتقاة من النثر والشعر في نماالستفتاحية) أال( لـ الدالليةالوظائف 

  إميان بنت نواف بن فريح احلريب

  . السعودية – الرياض -  جامعة امللك سعود - وآدا�اقسم اللغة العربية 

 ealharbi@ksu.edu.sa : ونيرتااللكالبريد 

  : ملخصال

االسـتفتاحية، ) أال(لــ سيسلط هذا البحث الضوء على الوظـائف الدالليـة 

النثـر كـالقرآن وذلـك يف وذلك عنـد اسـتعماهلا يف نـصوص ذات مـستويات خمتلفـة، 

، وقـــد ســـعى البحـــث إىل الوقـــوف علـــى  حتديـــدا شـــعر املعلقـــاتواخلطابـــة، والـــشعر

مل ك الوظـــائف والـــدالالت مـــن واقـــع اســـتعماهلا، وتلـــدالالت متنوعـــة هلـــذه األداة 

  أساســيةها وظيفـةأو أ�ـا ذكــرت سـريعا دون عــدِّعنـد النحــاة، تـسبق اإلشـارة إليهــا 

يف الـــسياق، فقـــد كـــان تركيـــز النحـــاة علـــى ) أال(مـــن ضـــمن الوظـــائف الـــيت تؤديهـــا 

ـــــــر وظيفـــــــيت االســـــــتفتاح والتنبيـــــــه ـــــــد والتحقيـــــــق، والتمـــــــين، والتقري ـــــــك كالتوكي ، وذل

  .والتلخيص

 - دالالت- وظـائف- أال- أدوات املعـاين-حـروف املعـاين :مفتاحيةالكلمات ال

  .الداللة - تنبيه-استفتاح

  



    

 
 

 
 
 
 

١٠٥٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 االستفتاحية يف نامذج منتقاة من النثر والشعر) أال(الوظائف الداللية لـ  
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abstract: 

This research will shed light on the semantic 

functions of the introductory “ALA” when it is 

used in texts of different levels, in prose such as 

the Qur’an and rhetoric, and poetry in particular 

the poetry of the mu’allaqat. It was not 

previously referred to by grammarians, or it was 

mentioned quickly without counting it as an 

essential function among the functions that (Ala) 

perform in the context. 
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١٠٥٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 االستفتاحية يف نامذج منتقاة من النثر والشعر) أال(الوظائف الداللية لـ  

  

  املقدمة

 العربية كما تعددت دالال�ا واستعماال�ا،  اللغةتعددت أدوات املعاين يف

 ىنتع  خاصةد كتبافرإ املباحث النحوية أم بسواء أثناءواهتم النحويون بدراستها 

دراسة إحدى إىل  توجه هذا البحث وقدحبصرها وبيان دالال�ا ووجوه استعماال�ا، 
، االستفتاحية) أال( وهي  اليت مل تتجه أنظار كثري من الباحثني إليها،هذه األدوات

 استنباط ًحماوالوذلك من خالل استعماهلا يف مستويات شعرية ونثرية متفاوتة، 

  .الدالالت اليت أفاد�ا يف سياقا�ا املختلفة
من خالل السياقات ) أال(فتسعى هذه الدراسة إىل بيان الوظائف الداللية لـ 

 النحويون من أحكام ختص هذه األداة ذكرهاليت تستعمل فيها وذلك بعد النظر فيما 

داللية املتعددة اليت ال  استباط وظائفها ال على االستعمال، وحماولةم تلكوعرض أقواهل
  .تظهر إال من خالل استعماهلا يف سياقات خمتلفة

 االستفتاحية يف نصوص منتقاة من عصور )أال( وقد تناولت الدراسة

  . إضافة إىل التنويع بني املستويات اللغوية من شعر ونثر،االحتجاج
 حول وقد اتبعت املنهج الوصفي االستقرائي التحليلي جبمع ما قاله النحويني

 االستفتاحية مث النظر يف واقع االستعمال ومعرفة وظائفها الداللية يف سياقا�ا )أال(

  .املختلفة
تلوها اخلامتة، توقد جاء هذا البحث على مقدمة ومتهيد مث مباحث الدراسة 

  :وجاءت املباحث على النحو اآليت

  .االستفتاحية) أال(وظائف : املبحث األول
  .االستفتاحية) أال(ص النحوية لـ اخلصائ: املبحث الثاين

  االستفتاحية يف مناذج منتقاة من النثر والشعر) أال: (املبحث الثالث

 .وأخريا اخلامتة اليت حتوي أهم ما توصل إليه البحث
  



    

 
 

 
 
 
 

١٠٥٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 االستفتاحية يف نامذج منتقاة من النثر والشعر) أال(الوظائف الداللية لـ  

  التمهيد
  

 مـــــن أدوات املعـــــاين، وقـــــد جـــــرى علـــــى ألـــــسنة النحـــــاة مـــــصطلحني  أداة)أال(تعـــــد 

  .ٍ، ولكل منهما أصله اللغوي)حرف(واآلخر ) أداة(متقاربني أحدمها 

 فهـــي تـــدل علـــى اآللـــة ، يف أصــل وضـــعها اللغـــوي حتمـــل الداللـــة احلــسية:داةاألفـــ 

ة الـيت وقد استعملها النحـاة للداللـة علـى الكلمـ )١(.والوسيلة اليت تستخدم إلجناز أمر ما

ٌاألداة مــصطلح كـويف مـصطلح وا يف الــنص،�تـؤدي معــىن سـياقي
 نالكوفيــو اســتعمله إذ ،)٢(

  . حروف املعاين بهقاصدين

 قاصـدا" أداة وأدوات"الكوفيـة يـستعمل كلمـة إمـام املدرسـة  )هــ٢٠٧ت( فالفراء

  :الشاعر:"- على سبيل املثال يف تعليقه على قول- يقول�ا حروف املعاين،

ُبرتَوخ ٍ إنما بين بيشةْما أنَّ َ ُ ونجران أحوى والمحل خصيب        َّ َ ُّ ََ َ ْ  

ْأن(فأدخـل  َ فلــذلك أجزنـا دخوهلـا علـى مــا وصـفت لـك مـن ســائر )إمنـا( علـى )َ

  )٣(".األدوات

 األداة - الكوفــــةوييوهــــو مــــن حنــــ- )هـــــ٢٤٣ت(ّوعــــرف أبــــو عبــــد اهللا الطــــوال

، ويبـــدو أن أبـــا عبـــد اهللا قـــد )٤("األداة مـــا جـــاءت ملعـــىن ليـــست باســـم وال فعـــل:" بقولـــه

                                 
 ١٥/٢٤ ،١ ط،)بريوت: دار صادر(  لسان العرب،ابن منظور): أدا(مادة ) ١(

مطبعة مصطفى : مصر (، مدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو،مهدي املخزومي )٢(

 ٣١٠ ص،)م١٩٥٨-هـ١٣٧٧ ،٢ ط،البايب احلليب وأوالده

مطبعة دار الكتب والوثائق القومية، حتق عبد الفتاح شليب، : اهرةالق ( معاين القرآن،الفراء )٣(

 ٢/٢٠٧،)م٢٠٠٣-هـ١٤٢٢، ٣ط

احللل يف إصالح اخللل من كتاب  أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن السيد البطليوسي، )٤(

منشورات وزارة الثقافة : حتقيق سعيد عبد الكرمي سعودي، العراق(اجلمل

  ٧٦،ص)م١٩٨٠واإلعالم،



    

 
 

 
 
 
 

١٠٥٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 االستفتاحية يف نامذج منتقاة من النثر والشعر) أال(الوظائف الداللية لـ  

 األداة عنـــد الكـــوفيني َّن، ممــا يعـــين أ)١(اقتــبس هـــذا التعريـــف مــن تعريـــف ســـيبويه للحـــرف

  . حلروف املعاين لدى البصرينيٌمساوية

يف مقابـل اســتعمال  فقـد اســتعملوا مـصطلح حـروف املعــاين نحـويي البــصرةا َّأمـ

 إال أ�ــم أرادوا �ــذا "أداة" ة اســتعمال لفظــهــموإن ورد يف كالمالكــوفيني الــسابق لــألداة، 

ا إىل معـىن سـياقي، ومل يريـدوا عـدها معناهـا اللغـوي أي أ�ـا وسـيلة يتوصـل �ـاالستعمال 

  .مصطلحا

  

ٍ مـساو لتعريـف )هــ١٨٠ت( سـيبويهفتعريف احلرف لدى إمـام املدرسـة البـصرية 

  )٢(."ّ جاء ملعىن ليس باسم وال فعل:" بأنه ماهّعرفالكوفيني السابق لألداة حيث 

َّفقــد وضــع ســيبويه حــدا للحــرف بأنــ ه ح النحــاة بعــدَّمث وضــ" .مــا جــاء ملعــىن" :هً

 أي أنـه قـصد املعــىن الـوظيفي الـذي يظهــر )٣("مــا جـاء ملعـىن يف غــريه" :هـذا املعـىن بقـوهلم

  .من خالل وجود هذا احلرف يف سياق نصي معني

ًنه مرادفــا حلــروف عملوعنـد تتبــع اســتعمال بعــض النحــاة ملــصطلح أداة جنــدهم يــستو

  .ًيا وظيفاستعماال ستعملت اً وقد يدخلون ضمنه أمساء وأفعاال،املعاين

 وللقـــسم واملقـــسم بـــه :" حـــروف اجلـــر فقـــالا ســـيبويه األداة مريـــدا �ـــســـتعملفقـــد ا

ويظهـــر هنـــا أنـــه قـــصد معـــىن األداة  ،)٤(".روف اجلـــر وأكثرهـــا الـــواو مث البـــاءٌأدوات يف حـــ

  .اللغوي أي أن هناك وسائل يتوصل �ا للقسم هذه الوسائل بعض حروف اجلر

                                 
 .١/١٢: ظر تعريف سيبويه للحرف الكتابان )١(

 ١/١٢،)١ ط،بريوت: دار اجليل (، حتقيق عبد السالم هارون، الكتاب،سيبويه )٢(

/ ٤): م٢٠٠١/ه١٤٢٢، ١بريوت، ط: دار الكتب العلمية(ابن يعيش، شرح املفصل : ينظر )٣(

٤٤٧. 

 ٣/٤٩٦،)١ ط،بريوت: دار اجليل (، حتقيق عبد السالم هارون، الكتاب،سيبويه )٤(



    

 
 

 
 
 
 

١٠٦٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 االستفتاحية يف نامذج منتقاة من النثر والشعر) أال(الوظائف الداللية لـ  

اعلـم أنـه " : فقـال،عـاين بـاألدوات حـروف امل)هــ٣١٦ت(وقد نعـت ابـن الـسراج

 والفعـل دون احلـرف ألن احلـروف أدوات تغـري االسـمإمنا وقـع التغيـري مـن هـذه الثالثـة يف 

  )١(..."وال تتغري

َّوواضــح أن ابــن الــسراج يف قولــه الـــسابق إمنــا قــصد إىل املعــىن اللغــوي لـــألداة ال  ٌ
  .استخدامها مصطلحا

  بتوســع لــدى متــأخري النحــاة فــابن هــشامجــرت قــد الداللــة لــألداةويظهــر أن هــذا 

ًقاصــدا �ــا الوســيلة الــيت حتمــل معــىن وظيفيــا وتــؤثر أثــرا يكثــر مــن ترديــدها  )هـــ٧٦١ت(

 وأمــا مــا جيــزم فعلــني :"وممــا ذكــره أدوات النــصب وأدوات اجلــزم يقــول يف الغالــب، لفظيــا

  )٢( "فهو إحدى عشرة أداة

  

وات فيقــول يف بــاب احلــروف الــيت  علــى أن حــروف املعــاين أدُّويف مقــام آخــر يــنص

 االســمقــد ذكرنــا أول الكتــاب مــا يعــرف بــه احلــرف والفــرق بينــه وبــني " :جــاءت للمعــاين

  )٣(..."والفعل وإمنا هي أدوات قليلة تدخل يف األمساء واألفعال وحتفظ لقلتها

وأعــين بــاملفردات احلــروف ومــا " :ويقــول يف بيــان املفــردات الــيت شــرحها يف مغــين اللبيــب

ضمن معناهــا مــن األمســاء والظــروف فإ�ــا احملتاجــة إىل ذلــك وقــد رتبتهــا علــى حــروف تــ

  )٤("املعجم ليسهل تناوهلا ورمبا ذكرت أمساء غري تلك وأفعاال ملسيس احلاجة إىل شرحها

                                 
دار ( حتقيق عبد احلسني الفتلي ، األصول يف النحو،أبو بكر حممد بن سهل بن السراج )١(

 ١/٤٣،)م١٩٨٨-هـ١٤٠٨ ،٣ ط،بريوت: الرسالة

 حتقيق حممد حميي ، شرح قطر الندى وبل الصدى،أبو حممد عبد اهللا مجال الدين ابن هشام )٢(

 ٩٤ص) م١٩٩٨-هـ١٤١٩ ،املكتبة العصرية: بريوت(الدين عبد احلميد

دار ( حتقيق عبد احلسني الفتلي ، األصول يف النحو،أبو بكر حممد بن سهل بن السراج )٣(

 ٢/٢٠٦ ،)م١٩٨٨-هـ١٤٠٨ ،٣ ط،بريوت: الرسالة

مازن  حتقيق مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ،أبو حممد عبد اهللا مجال الدين ابن هشام) ٤(

 ١/١٧) م١٩٨٥ دار الفكر،: دمشق(املبارك 



    

 
 

 
 
 
 

١٠٦١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 االستفتاحية يف نامذج منتقاة من النثر والشعر) أال(الوظائف الداللية لـ  

  

 فكـــل حــــرف أداة ،ا وخـــصوصا ممـــا ســــبق أن بـــني احلـــرف واألداة عمومــــَّوقـــد تبـــني

طلـــق عليهـــا أدوات إال أنـــه توســـع يف ذلـــك  فحـــروف املعـــاين ي،وليـــست كـــل أداة حـــرف

 ضـــمنها أي ســـلب معـــىن فأدخلـــت كثـــري مـــن األلفـــاظ الـــيت اســـتعملت اســـتعماال وظيفيـــا

  .ا وإن كانت أمساء أو أفعاال�ا وظيفي�الكلمة املعجمي وأعطيت معىن سياقي

ومـــن هنـــا يتـــضح الـــسبب الـــذي دعـــا النحـــاة إلدخـــال أقـــسام الكلـــم األخـــرى الـــيت 

 يف داللـةال احلرف ضمن األدوات فقد شا�ت احلرف يف أنه لـيس هلـا استعملت استعم

  .لكن داللتها تظهر حينما تستعمل يف سياق نصي معنيذا�ا 
  

  

  

  

  



    

 
 

 
 
 
 

١٠٦٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 االستفتاحية يف نامذج منتقاة من النثر والشعر) أال(الوظائف الداللية لـ  

  االستفتاحية) أال(وظائف : املبحث األول

  )١(االستفتاحية)أال( 

 ويدل هذا امليزان الصريف ، على وزن استفعل مصدر استفتح:االستفتاح لغة

 واستفتح ،استغفر فالن فاملعىن املقصود أنه طلب املغفرة: ب فعندما يقالعلى الطل

االبتداء بالكالم باستعمال طلب :  هوواملراد باالستفتاح هنا ،الباب أي طلب فتحه

  هلااليت) أال: (ومن أدوات االستفتاح املستعملة يف العربية ،ستفتاحإحدى أدوات اال

 فذكروا ، وقد صنفها النحويون تصنيفات عدة،سياق يف ال متعددةاستعماالت متنوعة

 ،االستفهامو ،التحضيضو ، العرض، االستفتاح والتنبيه: مواضع يف الكالممخسةهلا 

 دالة على)أال( وسريكز البحث على املواضع اليت ترد فيها ،وحرف جواب مبعىن نعم

    .التنبيهو االستفتاح

  النصي من خالل السياق معناه إاليظهرال ف ،ٌحرف من حروف املعاين)أال(

  تتداخل بني التنبيه والتوكيد، عدة وهلذا احلرف يف السياق وظائف،رد فيهيالذي 

 ومما ينبغي التنبيه له أن هذا احلرف ال خيتص ،ّغري ذلك مما حيدده السياق ووالتحقيق

  :، وتفصيل ذلك على النحو اآليتبوظيفة واحدة وإمنا قد جتتمع فيه أكثر من وظيفة

  :وظيفتي التنبيه واالستفتاح. ١

 أختهاو )أال(حديثهم عن عند لقد نص كثري من النحويني على هاتني الوظيفتني 

فيقرنون بني هذين املعنيني  )٢(.حرف تنبيه واستفتاح)أال(: يقولون فغالبا ما ،)اَمَأ(

                                 
ُآثرت تسميتها باالستفتاحية ال التنبيهية ألن االستفتاح ال ينفك عنها خالفا للتنبيه كما ) ١(

 .سيأيت

، ١مؤسسة الرسالة، دار األمل، ط( معاين احلروف أليب القاسم الزجاجي حتقيق علي احلمد، )٢(

، مغين اللبيب عن كتب ٧٩، رصف املباين للمالقي ص١١ص): م١٩٨٤-هـ١٤٠٤

= دار : دمشق( أليب حممد عبد اهللا مجال الدين ابن هشام، حتقيق مازن املباركاألعاريب



    

 
 

 
 
 
 

١٠٦٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 االستفتاحية يف نامذج منتقاة من النثر والشعر) أال(الوظائف الداللية لـ  

  ؟ أحدمها عن اآلخرنفردالتنبيه واالستفتاح فما املراد بكل منهما وهل ي

يف الكالم معنيان؛ مها االستفتاح والتنبيه وقد )أال(أن لـ) هـ٣٩٢( يرى ابن جين

  (١).ُخيلع أحدمها ويبقى اآلخر

ّ هو التنبيه؛ أما اًمعىن واحد)أال(لـ يف املغين أن )هـ٦١٧( ظاهر كالم ابن هشامو
ويقول " : يقول يف املغين،يف اجلملة موقع األداةهو فلم يعده معىن وإمنا االستفتاح 

  )٢(" حرف استفتاح فيبينون مكا�ا ويهملون معناها)أال(: ون فيهااملعرب

النحـــــوي اجلانـــــب : مهـــــا )أال( يفني وظيفيـــــني جـــــانبفــــابن هـــــشام هنـــــا يـــــشري إىل

 فاالســـتفتاح هـــو ابتـــداء اجلملـــة بكلمـــة ال يـــؤثر حـــذفها علـــى ،يل واجلانـــب الـــدالالرتكيـــيب

دالليـــة القيمـــة ال  تلـــك التنبيـــه فهـــوّأمـــا. املعـــىن العـــام هلـــا وإمنـــا تفقـــد قيمـــة دالليـــة إضـــافية

 )أال(حديثــه حــول  والزم اء دخــول أدوات معينــة عليــهَّكتــسبها الــنص جــرا  الــيتضــافيةاإل

  . أحدمها عن اآلخرال ميكن أن يستقل و مقرتناناالستفتاحو التنبيه أن

 يف )هـ٦٤٦ت( ابن احلاجببني وقد ،االستفتاحية والتنبيهيةب)أال(وتسمى 

، (٣)ة هذا احلرف حبرف التنبيه أوىل من تسميته حبرف االستفتاحأماليه أن تسمي

ريى أن ف ،لكالمراعى فيه سياق ا)أال(توفيقي يف تسمية رأي )  هـ٧٤١ت(ولإلربلي

 ا فإن كان الغرض منه؛نصيسياق الال  يفهاتستند على الغرض من وجود)أال(تسمية 

 كان الغرض ا إنّأمتنبيه ورف حب تتنبيه املخاطب حىت ال يغفل ويفوته املقصود مسي

                                                                             
، اخلصائص أليب ٣٨١:، اجلىن الداين١٦٥ص: ، األزهية٩٦ -١/٩٥): م١٩٨٥ ،الفكر=

، ٢لبنان، ط: دار الكتب العلمية(الفتح عثمان بن جين، حتقيق عبد احلميد هنداوي 

 ١/٥٣٨): م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤

لبنان، : دار الكتب العلمية(فتح عثمان بن جين، حتقيق عبد احلميد هنداوي اخلصائص أليب ال) ١(

  ١/٥٣٨):م٢٠٠٣/ه١٤٢٤، ٢ط

  .١/٩٦: ابن هشام، مغين اللبيب )٢(

األردن، :ّدار عمار( أمايل ابن احلاجب أليب عمرو عثمان بن احلاجب، حتق فخر صاحل قداره )٣(

 ١/٨٣٨): م١٩٨٩-هـ١٤٠٩



    

 
 

 
 
 
 

١٠٦٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 االستفتاحية يف نامذج منتقاة من النثر والشعر) أال(الوظائف الداللية لـ  

  )١(. حرف استفتاحتجمرد تأكيد مضمون اجلملة وحتقيقه مسي

  

  :"أال"أحدهما عن اآلخر في   ينفردالتنبيه واالستفتاح هل

أشار قد و ،)٢(متالزمان)أال( يف أن االستفتاح والتنبيهظاهر كالم بعض النحاة 

ندما عرض ما ذكره ابن  يف مهع اهلوامع إىل هذه املسألة ع)هـ٩١١ت(السيوطي

ظاهر كالم ابن :" فقال)هـ٧٤٥ت(ناّ وأبو حي)هـ٦٧٢ت( وابن مالك)هـ٦١٧(هشام

 متالزمان حيث جعل التنبيه )أما (و )أال(تنبيه يف ّهشام يف املغين أن االستفتاح وال

تكون للتنبيه فتدل على حتقيق ما بعدها  )أال( أن :معناها واالستفتاح مكا�ا وعبارته

وظاهر كالم ابن  ...املعربون فيها حرف استفتاح فيبينون مكا�ا ويهملون معناهاويقول 

 )اَأم( وقد يعزى التنبيه إىل : وعبارة التسهيل،مالك وأيب حيان أ�ما معنيان مستقالن

 يف قوله وقد يعزى إشعار مبعىن :ّ قال أبو حيان يف شرحه،ومها لالستفتاح مطلقا)أال(و

 أن يكونا لالستفتاح مطلقا سواء قصد مع ذلك تنبيه أم مل القلة مبعىن أن األكثر

  )٣("يقصد

حيـــث يـــأيت التنبيـــه  مـــا ذهـــب إليـــه ابــن مالـــك يعــضد الـــشواهد مـــا قــد ورد مـــنو

افتتاحــا  )أال( فــتخلص ، النـداء)يــا(علـى )أال( إذا دخلــت ذلــكمـستقال عــن االسـتفتاح و

ِسـجدوا للـه ا اَيـ َأال{ : قولـه تعـاىلكمـا يف، )يـا( ال غري وينتقل التنبيه الذي كـان فيهـا إىل َِّ ُ ُ ْ
َالذي خيرج اخلبء ْ َْ ُ ِ ُْ

ِ   : وكما يف قول الشاعر،]٢٥/النمل[ }...َّ

                                 
صنعه  لعالء الدين اإلربلي، "معجم للحروف العربية"ة كالم العرب جواهر األدب يف معرف )١(

  ٣٣٧ ص )م١٩٩٠ -هـ ١٤١٢، ١لبنان، ط- النفائسدار(إميل يعقوب 

-هـ١٤٠٤، ١ة، دار األمل، طمؤسسة الرسال(  حتقيق علي احلمد، للزجاجيمعاين احلروف )٢(

 النحوي اهلروي كتاب األزهية يف علم احلروف تأليف علي بن حممد، ١١ص): م١٩٨٤

 .١٦٥): بوعات جممع اللغة العربية بدمشق مط١٩٨٢- ١٤٠٢ّحتقيق عبد املعني امللوحي 

 ٢/٧١: مهع اهلوامع) ٣(



    

 
 

 
 
 
 

١٠٦٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 االستفتاحية يف نامذج منتقاة من النثر والشعر) أال(الوظائف الداللية لـ  

ُ سنا برق على قلل الحمىأال يا ّلهنك من برق علي كريم    ٍ
ٍ ّ

)١(  

 ممــا استــشهد بــه أنــه ال ً جليــاويظهــر)٢(.ّوهــذا مــا أشــار إليــه ابــن جــين ومســاه خلــع األدلــة

 ويقـــاس عليـــه مـــا ، أو أن جتمـــع بـــني التنبيـــه والنـــداء مـــن أن ختلـــص للتنبيـــه)يـــا( يفـــرق يف

  :لالستغاثة كما يف قول القائل) يا(جاءت فيه 

  )٣(ِ لألريبُضِعرَ تِالتَفَوللغ  ِيبِجَ العِبَجَعِِلأال يا قوم ل

وال ميكــن )أال(التنبيــه يف االســتفتاح قــد يــستقل عــن  يقــال بــأن نومــن البــدهي أ

  .يه عن االستفتاحأن يستقل التنب

ـــــــستقالن )هــــــــ٧٢٠ت(ظـــــــاهر كـــــــالم املـــــــالقيو ـــــــه واالســـــــتفتاح ال ي  يف أن التنبي

  : ببيت امرئ القيساستشهاده ما ذهب إليه  علىحىت وإن اجتمعت بالنداء ويدل)أال(

َُّأال أي ِها الليل الطويل أال انجلَ َ
ِ َ ُ َُ َ       بصبح وما اإلصباح منكَ ِ

ُ ِ َ ٍ ُ ِبأمثل ِ َ َِ)٤(  

 أ�مــا لالســتفتاح والتنبيــه جمتمعــان وال ميكـن ألحــدمها أن ينفــرد عــن اآلخــر مــن رأىوممـن 

والتحقيــق أن التنبيــه معنامهــا واالســتفتاح حملهمــا :"النحــاة املتــأخرين خالــد األزهــري يقــول

 فهمــــا حرفــــان يــــستفتح �مــــا الكــــالم لتنبيــــه ،فــــال تقابــــل بينهمــــا بــــل مهــــا جمتمعــــان أبــــدا

  )٥("...املخاطب على ذلك الكالم

   ،                                              ال يــستقل عــن االســتفتاح إذا مل تلهــا أداة تنبيــه أخــرى   )  أال (                   واحلــق أن التنبيــه بـــ 

ُ                                                                            ُفمــا اســتفتح بــه يعــد منبهــا ملــا يــأيت بعــده حــىت وإن دخلــت أداة التنبيــه علــى أداة تنبيــه 

                                 
عامل (احلماسة البصرية لصدر الدين علي بن احلسني البصري، حتقيق خمتار الدين أمحد ) ١(

 .الب، وقد نسبه لرجل من بين أيب بكر بن ك٢/٩١): هـ١٤٠٣بريوت : الكتب

 .٥٣٩-٥٣٨/ ١: انظر اخلصائص البن جين) ٢(

  ٣/١٣٣٧:  شرح الكافية الشافية البن مالك)٣(

  ٧٩ص:  للمالقيرصف املباين يف شرح حروف املعاين) ٤(

ثريا عبد السميع إمساعيل، :  خالد األزهري، موصل النبيل إىل حنو التسهيل، حتقيق ودراسة)٥(

): م١٩٩٨- هـ ١٤١٨جامعة أم القرى، : راه خمطوطةرسالة دكتو(إشراف عبد الفتاح حبريي 

٤/١٦٤٠ 



    

 
 

 
 
 
 

١٠٦٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 االستفتاحية يف نامذج منتقاة من النثر والشعر) أال(الوظائف الداللية لـ  

  .                              أخرى فيكون هذا من قبيل التأكيد

              ة علـى التنبيـه        الدالـ )  أال (                            الدالة على االستفتاح أداة و )  أال (    جعل              ومن احملدثني من 

                       ومن املقـرر أن مـا حتـدثت  ،                                                  اليت تفيد تنبيه املخاطب وتوكيد مضمون اجلملة أداة أخرى

  )١( .           االستفاحية )  أال (                                   عنه ما هو إال وظيفتان ألداة واحدة هي 

  :والتمني"أال"بين 

     فلـيس    ،           تنبيـه أحـد                    يـرى أن الـشاعر ال يريـد          الـسابق                  يف بيت امرئ القيس      املتأمل

         الغرض مـــن    فـــ ، )     الليـــل (         ال يعقـــل  ا   مـــ                 هـــو يتوجـــه خبطابـــه إىل ف   ،      لينبهـــه              مثـــت عاقـــل خماطـــب

ـــا )  أال (                 لدرجـــة تـــضطره أن                   مـــن شـــدة اهلـــم والغـــم         الـــشاعر          مـــا يف نفـــس    إىل            هـــو التنبيـــه   هن

   ،                                                                       يطلــب مــن الليــل أن يــزول مث يبــني أن الــصبح وإن أتــى بــضيائه فلــيس بأفــضل مــن الليــل

       مجلتـــني         مــرتني قبـــل   )  أال (    رار   تكـــ    هنــا     لحـــظ  ي   و ،        الــشاعر                     كلـــه حيكــي شـــدة مــا يعانيـــه     وهــذا 

                      وخطــاب مــا ال يعقــل يــدل  ،ِ             ِ  فعــل األمــر اجنــل ة           والثانيــة مجلــ   ،            مجلــة النــداء             إنــشائيتني األوىل

                         وحتفيــز الــذهن ملــا بعــدها فقــد                         وباإلضــافة إىل معــىن التنبيــه    ،                        علــى فــرط الولــه وشــدة التحــري

   )٢ ( . "ِ   ِ اجنل "                         الذي خرج إليه فعل األمر      التمين    معىن    )  أال (      أكدت

           يف ســياقات           فقــد وردت )     ليتمــا (    أو )   ليــت (     التمــين     أداة  و   )  أال (       القــة بــني        وتوجــد ع

   .      فيها    لتمين         ا مؤكدة ل       سابقة هل     كثرية 

 وكمـا يف ،يف سياق نصي واحد كما يف بيـت امـرئ القـيس الـسابق)أال(وقد تتكرر 

َّوأتبعــوا يف هــذه الــدنـيا لعنــة ويـــوم القيامــة أال إن{ :قولــه تعــاىل ِ َ ُِ
َ َ َ َ

ِ ِْ َ ُْ َ ًَ َْ َ ْ ُّْ ِ
َ ِ ْ ً عــادا كفــروا ربـهــم أال بـعــدا ِ ْ ُ َ ََ ْ ُ ََّ ْ ُ َ ً َ

ٍعاد قـوم هودِّل ٍ
ُ

ِ
ْ َ   .معىن مرتبطتنييف مجلتني متتاليتني )أال( تكررت فقد ،]٦٠:هود[ }َ

 أن  فـــإن رأى، لـــدى املـــتكلمالـــذي ســـيطرحوالباعـــث علـــى التكـــرار هـــو قيمـــة اخلـــرب 

                                 
 ه١٤١٣ ١بريوت، ط: دار الكتب العلمية(ّعزيزة فوال، املعجم املفصل يف النحو العريب  )١(

 ٢٢١/ ١  )م١٩٩٢ـ؟

اإليضاح يف علوم البالغة إىل خروج األمر يف هذا البيت ) هـ٧٣٩ت(أشار اخلطيب القزويين  )٢(

  ١/١٤٢إىل غرض التمين 



    

 
 

 
 
 
 

١٠٦٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 االستفتاحية يف نامذج منتقاة من النثر والشعر) أال(الوظائف الداللية لـ  

 ،رورة لفـت انتباهـه لـهوضـ عليـه أمهيـة مـا يلقيـه  يـدعوه إىل تنبيـه الـسامع كـأن يـرىالسياق

إن رأى فــ ،وأراد لفــت انتباهــه أتــى بــأداة تنبيــه بــأمور أخــر  قــد انــشغل الــسامعأنأو رأى 

 ،رر األداة يف الــــسياق ذاتــــه أخــــرى أو كــــ تنبيــــهأداةبــــ أتــــى أكثــــر أمهيــــة  املطــــروحأن اخلــــرب

، هــــو قيمــــة الــــنص لــــدى املــــتكلمذاتــــه  بتكــــرار أداة التنبيــــه يف الــــسياق ً إذافــــاملعول عليــــه

  : التاليةباألمناط قد أتى أن تكرر أدوات التنبيه يلحظ و،ومراعاته للمقام الذي يقال فيه

  "اآلية...أال يا اسجدوا هللا "اجلملة+ يا+ أال .١

أال أيهــا الليـــل  :كمــا يف بيــت امــرئ القــيس،  اجلملــة+أال أخــرى+اجلملــة +أال .٢

 الطويل أال اجنلي

 : بن معديكربعمر اجلملة وقد ورد هذا يف بيت +أال + أال  .٣

َفأرسلنا ربيئتـنا فأوفى    ََ َ َ ََ َ ُفقال أال أال خمس رتوع  َ ُُ ٌ َ َ
)١(  

نص آخر مل يوجد يف مدونة الدراسة  على هذا النمط أمر فريد )أال(وتكرر   

 هو تأكيد-  إن صحت الرواية – الدافع لذلك َّلعل و،ذه الطريقة� )أال(فيه  تاستعمل

كما يف قول ) ال(الثانية مؤكدة لألوىل ونظري ذلك تكرر  )أال(ـ األوىل ف )أال( التنبيه يف

  :مجيل بثينة

ًأخذت علي مواثقا وعهودا         إنهاَثنةَ بِ بحبُوحـال ال أب ً َّ ْ
)٢(  

ما يأيت بعد الغرض من التكرار هو أن يتأكد يف ذهن السامع ف ، تأكيدا)ال(فكرر 

حيث أن  )أال(تضي تكرار  يقبيت عمرو بن معد يكرب واخلرب الذي حيكيه ،التنبيه

 ، هي من يتحدثوهي الطليعة اليت تستطلع أخبار العدو أو تستكشف الطريقالربيئة 

 أن يكرر يضطر عليه أن يرفع صوته ولبعد املسافة  إىل من ورائهفحىت يصل اخلرب

                                 
دار (عمر فاروق الطباع : ُأبو سعيد عبد امللك بن قريب األصمعي، األصمعيات، حتقيق )١(

 . والبيت لعمر بن معد يكرب،١٤٦ص٦١األصمعية رقم ) بريوت: القلم

) م١٩٩٦-هـ١٤١٦، ١لبنان، ط: عامل الكتب(ديوان مجيل بثينة، شرحه أشرف أمحد  )٢(

 ٥٤ص



    

 
 

 
 
 
 

١٠٦٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 االستفتاحية يف نامذج منتقاة من النثر والشعر) أال(الوظائف الداللية لـ  

  األوىل ذكر من التكرارانهيان خترج أخرتان رواي للبيت على أنه توجد، أال أال:فيقول

 )٢()هـ١٢٠٥ت(الزبيديذكر الثانية  و..."أال أوىل" )١()هـ٤٥٦ت(يق القريواينابن رش

  ."..أال ويل"

 يــرى )هـــ١٧٥ت(اخلليــل بــن أمحــد ف ،أم مركبــة  هــي أبــسيطةهــذه )أال(واختلــف يف 

َأال معناهــا يف " :وإن مل يــشر صــراحة إىل ذلــك إال أنــه يفهــم مــن قولــهفهــو  )أال(تركــب 

ِهال، ويف حـال تن: ٍحال  ًأال أكـرم زيـدا، وتكـون : بيـه، كقولـهّ ِْ صـلة بابتـداء الكـالم،  )أال(َ

َكأ�ا تنبيه للمخاطب، وقد تردف  ُ َ ٌ َبال أخرى فيـقال أال )أال(ّ ُ   : ال، كما قال ُ

َفقام يذود الناس عنها بسيفه        وقال ِ ْ َ ُ ِال من سبيل إلى هند أال: َ ٍ ْ  

  

) ال(ًتنبيهــــا و ) َأال(، جعــــل ال أال: َهــــل كــــان كــــذا وكــــذا فيقــــول : لُويقــــال للرجــــ

  .)٣(ً"نفيا

 )ال(ه يـرى تركبهـا مـن اهلمـزة وَّأنـ"  أخـرى)ال( بــ )أال(قـد تـردف" فالزم قـول اخلليـل

  . النافية ال أخرى مغايرة لـ ال املركبة مع مهزة االستفهام)ال(ّ حيث عد ،النافية

 )٤()هـ٥٣٨ت(ريمن مهزة االستفهام وال النافية الزخمش)أال(وممن ذهب إىل تركب 

 )٧()هـ٦٤٣ت(يعيش وابن )٦()هـ٦١٧ت( واخلوارزمي )٥()هـ٥٤٢(لشجري اوابن

                                 
حممد حميي الدين عبد احلميد : اسن الشعر وآدابه، حتقيقابن رشيق القريواين، العمدة يف حم )١(

 ٣٧ص٢ج) ١٩٨١/ه١٤٠١، ٥دار اجليل، ط(

 ٦٠ص٢١عروس من جواهر القاموس جتاج الالزبيدي،  )٢(

  .٣٥٢/ ٨: العنياخلليل بن أمحد الفراهيدي،  )١(

  ١/١٠١الكشاف للزخمشري ) ٤(

 ٥٤٤-٢/٥٤٣ أمايل ابن الشجري )٥(

عبد : صدر األفاضل اخلوارزمي، حتقيق(نعة اإلعراب املوسوم بالتخمري  شرح املفصل يف ص)٦(

 ٤/٩١) م٢٠٠٠-هـ١٤٢١العبيكان : الرياض.١الرمحن العثيمني، ط

 ٨/١١٥شرح املفصل  )٧(



    

 
 

 
 
 
 

١٠٦٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 االستفتاحية يف نامذج منتقاة من النثر والشعر) أال(الوظائف الداللية لـ  

 فعلى بساطتهاالذاهبني إىل أما  .)٢()هـ٧٦١( وابن هشام )١()هـ٦٨٦ت( والرضي

أمر فهو الرتكيب أما البساطة الذي يرى أن األصل ّووافقه أبو حيان  ابن مالك رأسهم

مما يدل على  تركبها يشر إىل ومل )الأ(من ذكر  ا إليهمويضاف ،)٣( على األصلطارئ

 ،عند حديثه عنهاإليه   إذ لو رأى تركبها ألشار،بساطتهاأنه يرى 

  .)٥()هـ٧٠٢ت( واملالقي)هـ٣٤٠ت()٤(الزجاجيك

هــو مــا ف البحــث، همــن مهــزة االســتفهام وال النافيــة هــو مــا يرجحــ )أال(ب يــركتو

 مــــن مهــــزة االســــتفهام وال  أداة مركبــــة)أال(ـ  فــــ،تــــذهب إليــــه الدراســــات الــــسامية احلديثــــة

 أنه ينبغي النظر إليها بعد الرتكيب علـى أ�ـا وحـدة لغويـة واحـدة فتفيـد معـىن غري ؛النافية

 يف كثــري فــشى قــد أمــرفهــذا  ،ًجديــدا بقطــع النظــر عــن معــاين الوحــدات الــيت ركبــت منهــا

هـا مـع أداة عند تركبلكن  مفردة هلا معىنحيث يكون العربية   اللغةمن األدوات املركبة يف

تتخلـى ف  األداتـني الـسابقتني منال حتمله أيقد ب معىن آخر يرتكهذا ال ينتج عن أخرى

بعيــدة عــن قــد تكــون  داللــة  إىلتنتقــلوتلــك الكلمــة عــن كثــري مــن خصائــصها الــسابقة 

 ،ومهــا مركبتــان يف هــذا الوجــه": بقولــهوإليــه أشــار اخلــوارزمي  ،الوحــدات املكونــة هلــا ةداللــ

 بعـــدمها )ال( واســـتدل علـــى ذلـــك جبـــواز إيـــالء "ان عمـــا كانتـــا عليـــه مـــن املعـــىن قبـــلمغريتـــ

  : الشاعركقول

ٌأحد عليناْال يجهلن أال 
)٦(  

                                 
 ٤٢٢-٤/٤٢١شرح الرضي على الكافية  )١(

 ١/٩٦مغين اللبيب  )٢(

 .ٌواضح أن أبا حيان يقصد يا النداء ال بقية أحرف النداء )٣(

-هـ١٤٠٤ ،١ ط، دار األمل،مؤسسة الرسالة (، حتقيق علي احلمد، للزجاجي معاين احلروف)٤(

 ١١ ص،)م١٩٨٤

 ٧٩ص-٧٨ ص: للمالقيرصف املباين )٥(

: ، والبيت لعمرو بن كلثوم وعجزه٤/٩١: شرح املفصل يف صنعة اإلعراب املوسوم بالتخمري )٦(

َفـنجهل فوق جهل اجلاهلني، شرح املعلقات  ِ ْ َ ُ َ ْ  .١٣٨السبع للزوزين صََ



    

 
 

 
 
 
 

١٠٧٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 االستفتاحية يف نامذج منتقاة من النثر والشعر) أال(الوظائف الداللية لـ  

ّوأما احتجاج أيب حيان   النافية أن تقع فيها )ال(ـ يف مواضع ال ميكن ل )أال(بإتيان ّ

  .ر تركبهااثآ من -كما أشار البحث –فهذا 

 أم من اهلمزة أم من ، أهو من تركبها،على التنبيه)أال(داللة  ما مصدر :والسؤال

   أم من السياق الذي وردت فيه؟"ال"

 ومهزة ،حرف مركب من مهزة االستفهام وال النافية)أال(ّ إىل أن انتهى البحث

َأمل تـر إىل ربك  {:االستفهام قد تسبق النفي للتنبيه على أمر معني كما يف قوله تعاىل َِّ َ ِ ََ َْ َ

ْكي َْف مد الظل ولو شاء جلعله ساكنا مث جعلَ ََ َ ََُّ ً ِ
َ ُ َ َ َ ََْ َّ ِّ َّ ًنا الشمس عليه دليالَ ِ

َ
ِ
ََْ َ ْ َّ   ]٤٥ :الفرقان[ }َ

يرى فهو  على التنبيه)أال(داللة اهلمزة يف إىل ) هـ٣٩٥ت( ابن فارسوقد أشار 

أال إ�م :" كما يف قوله تعاىل، واهلمزة فيها للتنبيه وال نفي لدعوى،افتتاح كالم)أال(ّأن 

 )١(.ٌ فاهلمزة تنبيه للمخاطب وال نفي لإلصالح عنهم]١٢ :البقرة[" هم املفسدون

إمنا حنن . "الدعوى اليت قبلها  نفي دالة على)ال( داللة التنبيه إىل اهلمزة وجعل فنسب

  ."مصلحون

 .هو تركبها )أال(يف والتحقيق   مصدر الداللة على التنبيهَّأما الزخمشري فريى أن

)٢(  

 إىل  واالستفتاحعلى التنبيه )أال(داللة  احملدثني  الدارسنيقد أرجع أحدو

وهذا املعىن الذي ...ال عمل هلا: حرف استفتاحأال " فـ خصائص أحرفها الصوتية

  :ال عمل له مستمد من خصائص أحرفها على الشكل التايل

  .يث �اللربوز وإثارة االنتباه، مما يتوافق مع افتتاح احلد -)اهلمزة( -١

  . لربط انتباه السامع وذهنه مبا سيأيت بعدها–) الالم( -٢

إلعطاء السامع فسحة من الزمن يستجمع خالهلا شتات –) األلف اللينة(-٣

                                 
 ١٣٣ص :  البن فارسالصاحيب يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها )١(

  ١/١٠١: الكشاف للزخمشري )٢(



    

 
 

 
 
 
 

١٠٧١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 االستفتاحية يف نامذج منتقاة من النثر والشعر) أال(الوظائف الداللية لـ  

  )١( ".وحمصلة هذه املعاين تتوافق مع وظيفتها يف االستفتاح. نههذ

 دون على املستوى الداليل كوحدة جديدة)أال(واحلق أننا ينبغي أن ننظر إىل 

  . داللة ما توحي به أصو�ا مناللتها إىل ودون املبالغة يف إرجاع د،النظر إىل مكونا�ا

متفاوتة بتفاوت السياقات اليت ترد  )أال(وجتدر اإلشارة إىل أن درجة التنبيه يف 

 مجلة من أقوى درجات التنبيه كما يف وبعدها الواو مث )أال( المنبيه باستع فالت،فيها

 وسياق املوقف الذي قيلت فيه هذه " وقول الزور أال وشهادة الزورأال" :قوله 

 أو فعل األمر لنداءمجلة إنشائية كاأال وبعدها ب  هالتنبي يأيت  مث،اجلملة دال على ذلك

 مع عدم إغفال األثر البارز للسياق ،هاوخرب وامسها ّنإوبعدها )أال( مث ،أو االستفهام

  . يف حتديد درجة التنبيهبأنواعه

 مــن أقــوى درجــات "م فاشــهدأال هــل بلغــت اللهــ " قولــه فعلـى ســبيل املثــال يعــد

ـــه ـــآلف عـــدد مـــن األمـــور في ـــه وذلـــك لت ـــه إىل أمهيـــة مـــا فقـــد  ،التنبي  يف أول بلغـــه ألمتـــهنب

 فبعــد أن وضــح ،اًا عظيمــًاملقــام مقامــ كـان ذلــك حيــث ، الــيت تعــرف خبطبــة الــوداعاخلطبـة

لــوداع ســأل أمتــه ســؤاال يــوحي بأمهيــة مــا ســبقه  مجيــع أمــور الــدين يف حجــة ا الرســول

أال هــل " : فــسأهلم قــائال، التنبــه إليــههلــمفكــل مــا قالــه يف خطبــة الــوداع أمــر مهــم ينبغــي 

ف اض يـ،غبة قوية يف لفت انتباه الـسامع من اخلرب إىل اإلنشاء ر هناففي انتقاله" بلغت؟

ام مــع الفــاء الــيت قــوت التنبيــه  وتــضافر هــذا املقــ،)أال(إىل ذلــك االســتفتاح بــأداة التنبيــه 

  . رابطةكو�اباإلضافة إىل 

  :وظيفة االستبدال والتناوب. ٢

  :)َأما(و)أال( بين االستبدال

 يف  استعملت)أال( إال أن ، الوظيفة ذا�ا)أما(و)أال(على الرغم من أن لـ 

 من كثري من ذلك القسم فقد بدأ القسم يف ،)أما( فيها أختها تستعملسياقات مل 

                                 
 .، موقع احتاد الكتاب العربلعباس حسن.حروف املعاين بني األصالة واحلداثة )١(



    

 
 

 
 
 
 

١٠٧٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 االستفتاحية يف نامذج منتقاة من النثر والشعر) أال(الوظائف الداللية لـ  

َفـقال:كما يف قوله )أال( عمل فيه ومل تست)أما(ـ نصوص بال َ َأنـتم الذين قـلتم كذا  « :َ َ ْ ُ ُُْ َ
ِ َّ

ُ َْ

َوكذا  ِِّأما والله إنىََ َِّ َ ُ ألخشاكم لله وأتـقاكم له ، لكىن أصوم وأفطر ، وأصلى وأرقد ََ ُ َْ ُ ُ َ ََ َ َ ََِّ ُ ُُ
ِ ِ ِْ ِّ َ َُ ْ ُْ َُ ْ َِّ َ ْ َ

َوأتـزوج النساء ، فمن ر َ ُ َْ َ َ َ ِّ ِّغب عن سنىت فـليس مىن ََََّ ِ ِ
َ ََْ َُِّ ْ َ َ«)١(  

  .)أما(ِبينما مل يل  )أال(ا يلي النداء ومن ذلك النداء فكثريا م

  :)يا(و)أال( االستبدال بين 

 )أال( ففي مواضع عدة يشبه استعمال ، النداء)يا(و)أال(يكثر االستبدال بني   

 قول امرئ عل األمر كما يفف )أال( فتأيت يف مواضع متشا�ة كأن تسبق )يا(استعمال 

 يا أال" : يف قوله تعاىل)يا( يشبه استعمال  االستعمال وهذا،اجنلى أال :القيس

  "اسجدوا

  :ملتنيب كما يف قول ا، على التعجب يف التنبيه)يا(و)أال( بني  أيضايأيت االستبدالو

  ِ أعجبْ لمِحة المالَوالَلَو    ا مقلةَهَيسنـَحُا أَأال م 

  : داللة وتركيبا يف قول القائل)يا(مياثل استعمال )أال(لـ   وهذا االستعمال

  ِمرَّ والسِّمن هؤليائكن الضال   لناَا شدنًغزالنيا ما أميلح 

تعمل فكالمها اس ،)يا( و )أال(ففي البيتني السابقني يتجلى التبادل املوقعي بني 

  : هو وهذا النمط املستخدم،للداللة على التنبيه للتعجب

  )تصغري لصيغة التعجب ما أفعله( ُما أفيعله) + يا أو أال( يهأداة التنب  

  ):أليس(و) أال(بين االستبدال 

ُأال إنـهم هم  {:عند تفسريه لقوله تعاىل )٢(أشار الزخمشري يف الكشاف ُ ْ ُ َِّ َ

ِالمفس ْ ُ َدون ولـكن ال يشعرونْ َُُ ْ َ َّ ِ ََ ة يف هذه اآلية مساوي)أال(أن داللة  إىل ]١٢:البقرة[}ُ

  ؟)أليس (معالتنبيهية  )أال( تتشابههل ف، )أليس(لة لدال

                                 
 .٨٤ص١٧صحيح البخاري، ج )١(

 . ١/٦٢: الزخمشري، الكشاف )٢(



    

 
 

 
 
 
 

١٠٧٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 االستفتاحية يف نامذج منتقاة من النثر والشعر) أال(الوظائف الداللية لـ  

أداة و من مهزة االستفهام - يف أصلها- مركبة )أال(ـ  تشابه فايف تركيب كل منهم

 تدخل على اجلملة )أال(ـ  ف،ام يف مدخوهلوختتلفان ،)أليس( وكذلك ،)ال( نفيال

 ستئناف كما يف قولهبنوعيها االمسية والفعلية بل إ�ا تأيت يف مواضع سابقة حرف اال

":من األفعال الناسخة لالبتداء فتدخل على )ليس( بينما ،..."أال وإن يف اجلسد 

 فعل )ليس( أداة مهملة ال عمل هلا بينما )أال(ـ من ناحية العمل فأما  و،اجلملة االمسية

تركبت من مهزة االستفهام وحرف  )أال( كذلك فإن ،ناسخ يرفع املبتدأ وينصب اخلرب

 )ليس(  اجلامد اهلمزة جاورت الفعل)أليس( بينما ،في ال حىت غدت كلمة واحدةالن

اهلمزة حرف استفهام وليس فعل ماض ناقص : ليقا )أليس(إعراب ومل ترتكب فعند 

  .)أال(وليس احلال يف 

   : هي، يف أمور عدة)أليس(عن )أال(تختلف ف

  من حيث مدخوهلا .١

 . مركبة غري)أليس( مركبة و)أال(من حيث تركيبها  .٢

 فعــل إال أ�ــا فعــل جامــد أي ال يتــصرف فتلــزم )لــيس(علــى الــرغم مــن كــون  .٣

 .صيغة املاضي

حــــرف )أال(وختتلفــــان يف الوظيفــــة النحويــــة فــــأليس تعمــــل فيمــــا بعــــدها بينمــــا  .٤

 .مهمل ال عمل له

  :)يا( و)أال(بين االستبدال 

 )أال( تـــدل وقـــد ، النـــداء يف داللتهمـــا علـــى التنبيـــه)يـــا( التنبيهيـــة و)أال(تـــشرتك 

أال إ�ـم هـم " :يف تفـسريه لقولـه تعـاىلعليـه ّأبو حيـان إىل داللتهـا  أشار قدف ،على النداء

وصـــدر اجلملـــة بـــأال الـــيت للتنبيـــه لينـــادي علـــيهم : "...فقـــال" الـــسفهاء ولكـــن ال يعلمـــون

  )١(..."وأكد ذلك بأن وبلفظ هم املخاطبني بأ�م السفهاء،

                                 
 ٢٠٠ص ١ جالبحر احمليط )١(



    

 
 

 
 
 
 

١٠٧٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 االستفتاحية يف نامذج منتقاة من النثر والشعر) أال(الوظائف الداللية لـ  

  :  والتحقيقوظيفة التوكيد. ٣

 كثري من املواضع اليت وردت على توكيد مضمون اجلملة يف )أال(ال ختفى داللة 

بعد تركبها أفادت  )أال( وقد بني الرضي أن ،عىن التوكيد مرادف ملعىن التحقيق وم،هافي

   )١(. إال أ�ا غري عاملة"ّإن"والتحقيق فصارت مبعىن اإلثبات 

ّ االمسية املبدوءة بالقسم أو بـ إن معىن التحقيق إذا دخلت على اجلملة )أال(وتفيد 
  . أي أن األمر الذي بعدها قد حتقق أو أنه متحقق ال حمالة)٢(

 :هود[" ًأال بعدا لعاد قوم هود:"تسبق الدعاء لتوكيده كما يف قوله تعاىل )أال(و

  ابن هشام يف املغين باإلضافة إىل التنبيهوقد أشار إىل داللتها على التحقيق ،]٦٠

  )٣("أال تكون للتنبيه فتدل على حتقق ما بعدهاو" :هقولب

اليت تدل على ) بل(على التحقيق والتوكيد دخوهلا على ) أال(من داللة و

  : ومن ذلك قول مجيل بثينة،اإلضراب فتنفي األول وتثبت وتؤكد الثاين

َفما روضة بالحزن صاد قرارها       نحاه من الوسمي أو  ِّ ِ
َ َ

ِ
ُ َ ُ ََ ٍ ِ

َ ِ ٌ ُديم هطل ََ ُ ٌ َ
ِ  

ُبأطيب من أردان بثنة موهنا       أال بل لرياها على الروضة الفضل َ ِ َ َ ََ َّ
ِ ِ

َ َ ََ ًَ َ ِ ِ
َ َ َِ)٤(  

  

  : والتلخيصوظيفة التقرير. ٤

 وهـذا ،أيضا تقرير احلكم أو الوصول إىل نتيجة �ائية حامسة قاطعـة )أال(مما تفيده 

ُوإذا قيــل لهــم ال تـ{ :يظهــر جليــا عنــد تأمــل قولــه تعــاىل َ ْ ُ َ َ
ِ َ ِ ََّفسدوا فــي األرض قــالوا إنمــا َ ِِ ْ ُْ َ ْ َ

ِ ُِ ْــ

َنحن مصلحون ُ
ِ
ْ ُ ُ ْ َ أال إنـهم هم اْلمفسدون ولـكن ال يـشعرون *َ َُ ُُ ْ َ َّ ِ َِ َ ُُ ْ ُ ْ ُ َِّ ْ وإذا قيـل لهـم آمنـوا  *َ ُ

ِ
ْ ُ َ َ

ِ َ ِ َ

                                 
 ١٩٣ ص٦ج: شرح الرضي على الكافية ،الرضي )١(

 ٨٣دراسات يف األدوات النحوية  )٢(

 ١/٩٥مغين اللبيب  )٣(

 .١١٠) :بريوت: دار صادر(ديوان مجيل بثينة  )٤(



    

 
 

 
 
 
 

١٠٧٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 االستفتاحية يف نامذج منتقاة من النثر والشعر) أال(الوظائف الداللية لـ  

ــ اس قــالوا أنـــؤمن كمــا آمــن الــسفهاء أال إنـهــم هــم الــسفهاء ول َكمــا آمــن الن َُ َ ََ ُ ََ َُّ ُُّ ُ ْ َِّ َ َ ََّــ ُ ََ ََ ْ َِ ْ ُ َ َّـكن ال ُ ِ

َيـعلمون ُ َ ْ   ]١٣-١١: البقرة[.}َ

 ذكر مجلة قـرر �ـا أ�ـم ، احلوار الذي كان بني املنافقني-جل شأنه–فبعد أن ذكر 

َّأال إنـهــم هـم المفــسدون ولــكن ال{هـم أصــحاب الفـساد ال غــريهم  ِ ََِ َُ ُ ْ ْ ُ ُ ْ ُ َِّ َ يــشعرونَ ُُ ْ وكــذلك ،}َ

  .يقال يف اآلية اليت تليها

 ، وتوكيــد مــا بعــدها والتقريــردة أمــور فــدلت علــى احلــصرمــع عــ )أال(قــد تــضافرت و

لتأكيـــد وتقريـــر مـــا  آلفـــتت أمـــور )املفـــسدون( وتعريـــف اخلـــرب )هـــم(فـــأال وضـــمري الفـــصل 

  .بعدها

أال كلكــم راع، " كمــا يف قولــه ،وقــد تــأيت يف ســياق اإلمجــال مث التفــصيل مث اإلمجــال

رعيتــه،  هــو مــسئول عــنوكلكــم مــسئول عــن رعيتــه، فــاألمري الــذي علــى النــاس راع، و

وولــده،  والرجــل راع علــى أهــل بيتــه، وهــو مــسئول عــنهم، واملــرأة راعيــة علــى بيــت بعلهــا

 وهــي مــسئولة عــنهم، والعبــد راع علــى مــال ســيده، وهــو مــسئول عنــه، أال فكلكــم راع

  "مسئول عن رعيته

  

  :وظيفة الربط. ٤

عنـد تأمـل  املثـال  وعلـى سـبيل،بني مجلتـني أو عـدة مجـليف الربط  )أال( تساهم قد

أفادت وظيفة الـربط بـني هـذه ) أال(جند أن ..."  أال إ�م هم املفسدون" آية سورة البقرة

  .اجلملة واجلمل احلوارية قبلها

  

  
  



    

 
 

 
 
 
 

١٠٧٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 االستفتاحية يف نامذج منتقاة من النثر والشعر) أال(الوظائف الداللية لـ  

   االستفتاحية)أال(لـ   النحويةصائصاخل: املبحث الثاين

  :النحوية في النقاط اآلتية) أال(تتمثل خصائص 

 لرتكبها من مهزة رمبا كان و، فرتبتها التقدم، يف الكالمهلا حق الصدارة. ١

ّن للهمزة حق الصدارة يف الكالم حىت أ�ا إكسا�ا حق الصدارة إذ إٌاالستفهام أثر يف 

ّأومل يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إال " :تتقدم على العاطف كما يف قوله تعاىل

   ]١٨٤ :األعراف[" نذير مبني

  .كلم االسم والفعل واحلرفتدخل على مجيع أقسام ال. ٣

 هذه  سقطت من اجلملة فإن معناها ال خيتل وإمنا تفقدإذا)أال( فـ ،أ�ا زائدة. ٤

 اجلملة بداية لذا مل يعتد النحاة بوجودها يف ،ة داللية إضافية وهي التنبيه قيماجلملة

داء ومثلوا  أن تقع يف االبت)َّإن( مواضع كسر مهزة  منَّأن - على سبيل املثال-فقد ذكروا

َأال إن أولياء الله ال خوف عليهم وال هم حيزنون  {:بقوله تعاىل َُْ ََ ْ ُْ َ ٌ ََ
ِ ْ ََ ْ

ِّ َ
ِ
َْ ََّ  ،)١(]٦٢:يونس[}ِ

وعالمتها صحة الكالم :"كقوهلموأشاروا بعبارات كثرية تدل على زياد�ا؛ 

  )٣( "وتدخل على كالم مكتف بنفسه"،)٢("دو�ا

  .حرف مهمل ال عمل له"أال". ٥

 ،على استقالهلا بفائد�ا )أال( ألن اجلملة بعد ؛ بعدها)ّإن(جيب كسر مهزة . ٦

ال تدخل على  )أال(املفتوحة تقلبها إىل حكم املفرد أي تؤول باملفرد و) أن( َّألن

  .َّ لذا تكسر مهزة إن بعدهااملفردات وإمنا تدخل على اجلمل

  

                                 
حتقيــق حميــي ، مــد عبــد اهللا مجــال الــدين ابــن هــشام حمأليبأوضــح املــسالك إىل ألفيــة ابــن مالــك ) ١(

 ١/٢٣٤)م١٩٧٩-هـ١٣٩٩ ،بريوت: اجليل دار ،٥ط(الدين عبد 

 ٣٨١اجلىن الداين ص) ٢(

 ١٦٥األزهية ص )٣(



    

 
 

 
 
 
 

١٠٧٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 االستفتاحية يف نامذج منتقاة من النثر والشعر) أال(الوظائف الداللية لـ  

ه إال أ�ا تأيت لتقوية معان االستفتاحية هي التنبي )أال(الوظيفية األساسية لـ . ٧

  ). أال قل - أال ال جيهلن(سياقية حتويها اجلمل بعدها كاألمر والنهي وغريمها 

  )١ ()قد تبدل مهزة أال ها فيقال هال(. ٨

  



                                 
، ١مصطفى أمحد النماس، ط:  حتقيق أليب حيان،ارتشاف الضرب من لسان العرب )١(

 .٣/٢٥٩)مصر: م، مطبعة املدين١٩٨٩-هـ١٤٠٩



    

 
 

 
 
 
 

١٠٧٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 االستفتاحية يف نامذج منتقاة من النثر والشعر) أال(الوظائف الداللية لـ  

   مناذج منتقاة من النثر والشعريف )أال(:املبحث الثالث

  

 ويظهر هذا ،لفةدي أدوارا خمتيف السياق اللغوي على أمناط متعددة فتؤ )أال(تأيت 

  :من خالل عرض ما جاءت عليه

  : القرآن الكريم مواضع منتقاة منفي)أال( أنماط

يف القـــرآن الكـــرمي يف ســـياق التهديـــد والوعيـــد ملزيـــد لفـــت انتبـــاه )أال( يلحـــظ ورود 

  :املخاطبني يف اآليات التالية

}U V W X Y Z [ \ ] _^ ` a 

b c d e f g h i j k l{ 

  ]. ٨:ھود[

}Ã Ä Å Æ Ç ÉÈ Ê Ë Ì Í Î Ï 

Ð Ñ ÓÒ Ô Õ Ö × Ø {]٥:ھود .[  

وتأتي في سیاقات تدل على التنبیھ وتحقق ما بعدھا، وتدخل على 
، ومثال دخولھا على الجملة االسمیة قولھ الجملتین االسمیة والفعلیة

  :تعالى

}m n o p q r s t{] ١٢:البقرة .[  

عاقبة وذلك  في خاتمة آیة لبیان ال في صدر جملة اسمیةوقد تأتي
  : قولھ تعالىنحو

}¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ±° 

² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ À¿ Á 

Â Ã Ä Å Æ{] ٢١٤:البقرة.[  



    

 
 

 
 
 
 

١٠٧٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 االستفتاحية يف نامذج منتقاة من النثر والشعر) أال(الوظائف الداللية لـ  

 تأكیدا وتقریرا لما قبلھا،  فعلیة جملةافتتاح في )أال(وكذلك تأني 
   :وذلك نحو قولھ تعالى

}2 3 4 5 6 7 98 : ; < >= ? 

@ A B C{] ٤٩:التوبة .[  

 تنبیھا وتأكید لمضمون اآلیة، وذلك نحو قولھ )أال(كما قد تتكرر 
  :تعالى

}u v w yx z { | } �~ ¡ ¢ £ ¤ {

  ]. ٦٨:ھود[
  
  

  :الحديث النبوي بعض نصوص في)أال(أنماط الجمل التي دخلت عليها

ًواوا أو فاء أو ثم(حرف العطف+ أال  )١ ً(  

 
  اسمها)+ شبه جملة(خبرها مقدم + إن+ و+أال  .١

 خبر) + ضمير غائب( مبتدأ +و+أال  .٢

ً وإن لكل ملك حمىَالأ" َ
ِ ٍ ِ ِ

َ ِّ ُ َّ َ، أال إن محى اِ
ِ َّ ِ َ ُلله ىف أرضه حمارمهَ ُِ ََ

ِ ِِ
َْ ِ ً، أال وإن ىف اجلسد مضغة َّ َ ْ ُ َ

ِ
َ ْ ِ َّ َِ َ َ

َإذا ص َ ُلحت صلح اجلسد كلهِ ُُّ ُ َ َ َْ َ َ ََ َ، وإذا فسْ َ َ ُُُّدت فسد اجلسد كلهَِ ُ َ ََ ََْ َ ُأال وهى اْلقلب ،ْ ْ َ َ
ِ
َ َ َ".)١(   

  .هنا يف سياق الوعظ والتحذير  )أال( قد دخلتو

  )عطف مفردات(واوالعطف اسم معطوف+ أال  .٣

قد تسبق أال أحد عناصر اجلملة غري األساسية كاملعطوفات وهي من مكمالت 

َوكان :"...  ومن ذلك ما ورد يف األثر، سبقهة وهذا إلعطائه مزيد عناية على مااجلمل ََ

                                 
  ١٠١ص١ البخاري ج)١(



    

 
 

 
 
 
 

١٠٨٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 االستفتاحية يف نامذج منتقاة من النثر والشعر) أال(الوظائف الداللية لـ  

َمتكئا فـقال َ َ ً ِ ِأال وقـول الزور " َُّ ُّ ُ ْ َ َ َ َ"   

َ قال فما زال يكررها حىت قـلنا ليته سكت  َ ََ ُ ََْ ََُّْ َ ََ َُُ َِّ َ ََ")١(  

 ،ية للفت انتباه السامعتآلف عدد من األساليب اللفظية واحلركلحظ ويف هذا احلديث ن

َّمث بني أن ما سينبئهم به هو ...) أال أنبئكم(خطابه ألصحابه باستفهام  فقد بدأ  ّ
ٌرب الكبائر ويف هذا الوصف محل هلم على التنبه ملا سيذكره هلم وبعد هذا كرر أك

 مث بدأ بسرد أكرب الكبائر وهو ،يقولس ملا  أيضااالستفهام ثالثا ليحملهم على التنبه

ة اليت سيأيت متكئ فلما وصل إىل أعظمها جلس لتدل هيئته على عظم هذه الكبري

 مث كرر ،)أال وقول الزور(مث بدأها بأال التنبيهية  ، وحىت يتنبه السامعون لذلكذكرها

 ويف الرواية الثانية نراه عطف على قول الزور بكلمة أخرى هلا ،هذه العبارة األخرية

كل هذه األساليب تآلفت مرعاة حلال املخاطب و ،نفس املعىن وهي شهادة الزور

  .تنبيها له

قبله مع نص النحويني على على املفرد املعطوف على ما  )أال(حظ هنا دخول ونل

   )٢(.بالدخول على اجلمل)أال(اختصاص 

خبرها )+ هاء الغائب(اسمها ضمير متصل بها+إن+ واو العطف+ أال .٤

 )المضارع+لم(

 فعل ماض+إنها+ واو العطف+ أال  .٥

  خبرها مفرد+ إنها+أال  .٦

َّأال وإنـها لم تحل" ِ َ ْ َ َ َِّ َ َ َ ألحد قـبلى ، وال حتل ألحد بـَ َ َ
ٍ ِ ٍَ َُّ َِ َ َ ِعدىَْ ًأال وإنـها حلت لى ساعة ،ْ َ َ َ

ِ ْ َّ َِ َّ َ َ َ 

ٍمن نـهار، َ َ ْ
ِ أال وإنـها ساعتى هذهِ ِ

َ َِ َ َ َِّ َ َ َ" )٣(  

                                 
  ٤٤٥ص٩البخاري ج) ١(

 ٣٨١ص  :املرادي، اجلىن الداين ،١٩٣ص٦ية جالرضي، شرح الرضي على الكاف: انظر  )٢(

  ٥٣ص١ البخاري ج)٣(



    

 
 

 
 
 
 

١٠٨١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 االستفتاحية يف نامذج منتقاة من النثر والشعر) أال(الوظائف الداللية لـ  

  )خبر نكرة)+كل(مبتدأ (جملة اسمية + فالعطف+ أال .٧

ِِأال فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته  َِّ َ ْ َْ ََ ٌ ُ ْ ُْ ُ ُُّ ُُّ ََ ٍ َ َ  

ٍ أال كلكم راع ،« َ ْ ُ ُّ ُ َ َ وكلكم مسئول عَ ٌ ُ ْ َ ْ ُ ُّ َن رعيته ، فاإلمام الذى على الناس راع وهو َُ ْ َ َ ٍَ ِ َّ ََ
ِ َّ ُ َ ِْ َ ِِ َِّ

ٌَمسئول عن رعيته ، والرجل راع على أهل بـيته وهو مسئول عن رعيته ، والمرأة راعية  ْ َ َ ُ ْ َ
ِ ِِ ِ ِِ ِِ ِ
َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َُْ َْ ْ َّ ََّ َ ٌَ ٌُ َُ ْ ْْ ِ َ ٍ ُ َّ

َعلى أهل بـيت زوجها وولده وهى مسئولة ع ٌََ َُ ْ َ َ ََ ََ
ِ ِ ِِ

َ ْ َ
ِ

ْ ِ ْ َ ِنـهم ، وعبد الرجل راع على مال سيده َ ِ َِّ
ِ

َ ََُ ٍَ َ َِ َّ ُ ْ ْ ُ ْ

ُوهو مسئول عنه  َْ ٌ ُ ْ ََ َ ٍ، أال فكلكم راع ْ َ ْ ُ ُُّ َ َ ِِوكلكم مسئول عن رعيته َ َِّ َ ْْ ََ ٌ ُ ْ ُ ُّ َُ«)١(  

  )ال تفعلوا(ية ه بال النامسبوقمضارع + فاء العطف+أال .٨

َوستـلقون ربكم ، فسيسألكم عن أ" َْ ََ ْ ُْ ُُ ْ َ ََ َ َّ َ ْ َ ْ ْعمالكم ، ََ ُ ِ
َ ًأال فال تـرجعوا بـعدى ضالالْ ََّ ُ ِ

ْ َ ُ
ِ
ْ َ َ َ ُ ، يضرب َ ِ ْ َ

َبـعضكم رقاب بـعض ، أال ليبـلغ الشاهد الغائب ، فـلعل بـعض من يـبـلغه أن يكون  ُ َُ َُ ْ َ َ َُ َ َْ َ َُ َُ ََّ ْ ْ َّْ َ ََ ََ
ِ ْ ُ

ِ َِّ ِ ِّ َ ٍ َ ِ ْ ُ

ُأوعى له من بـعض من مسعه  َُ
ِ َِ ْ َ َ ِْ ْ َ َ َْ")٢(  

   الجماعةمضارع فاعله واو+ فالعطف+ أال .٩

َاألمينون ، األمينون ، «  َُ َُ َْ َْ َأالَ ُ فـيمنواَ ِّ ََ")٣(  

  افعلوها أمر+ السين+ فاء العطف+أال .١٠

ُبـيـنما الناس يف" َّ َ َ َِّ الصبح بقباء جاءهم رجل فـقال إن رسول الله صلى اهللا عليه وسلم َْ َ َُ َ ََّ ِ َ َُ ٌ ُ َ َْ ُ َ
ٍ ِ ِ ُّْ

ُِْقد أنز ْ ٌل عليه الليـلة قـرآنَ ُْ َ َ َْ َّْ ِ
َ َأمر أن يستـقبل الكعبة َ، وَ َ َْ َ ْ َ

ِ ْ َ ْ ْ َ َُ
َأال فاستـقبلوهاِ ُِ ْ َ ْ َ َ ِ وكان وجه الناس ،َ َّ ُ ْ َ َ ََ

ِإىل الشأم فاستداروا بوجوههم إىل الكعبة
َ ُْ َ ْ َ َِ ِ

ْ
ِ ِ

ُ
ِ

ُ َ َ ْ َ ِْ َّ")٤(  

  خبرها مضارع مبني للمجهول+ اسمها مفرد مضاف+ إن+ و+ أال  .١١

َأال وإن أول اْلخالئق يكسى يـ" َُ ْ َِِ َ َ ََّ ََّ ِ َ ُم اْلقيامة إبـراهيمْوَ َ
ِ

ْ ِ
ِ ِ
َ َ ِ أال وإنه جياء برجال من أمىت ،َ َُّ َْ َ

ِ ٍ ِِ
ُ َ ُُ ََِّ َ

                                 
  ٣٠٤ص١ البخاري ج)١(

  ٤١٢ص٦ البخاري ج)٢(

  ٣١٦ص٩ البخاري ج)٣(

  ٤٥٩ص١٤ البخاري ج)٤(



    

 
 

 
 
 
 

١٠٨٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 االستفتاحية يف نامذج منتقاة من النثر والشعر) أال(الوظائف الداللية لـ  

ِؤخذ �م ذات الشمالَُفـيـ
َ ِّ َ َ ْ

ِِ ُ َ ِ، فأقول يا رب أصيحاىبْ َ ََْ ُ َِّ َ ُ ُ َ." )١(  

  خبرها+ اسمها ظاهر+ إن + و+ أال .١٢

ٌّأال وإن الرجم حق " َ َ ْ َّ َّ ِ َ َ ِمن زىن ، وقد أحصن ، إََ على َ
َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُذا قامت البـيـنة ، أو كان احلمل َ ْ َْ َ َْ َ َ َ ُ َِّ ْ ِ َ َ

ُأو االعرتاف  َ
ِ ِْ ُ قال سفيان كذا حفظت - َْ ْ ِ

َ ََ َ ُ ْ ُ َ َِّ أال وقد رجم رسول الله صلى اهللا - َ ُ ُ َ َ ََ َ ْ َ َ َ

ُعليه وسلم ورمجنا بـعده  َ ْ َ ََْ ََ")٢(  

  فاعل ظاهر+ ماض+ قد+ و+أال  .١٣

َأال وإن الرجم حق على من ز" ْ َ َََ ٌّ َ ْ َّ َّ َِ َ ُىن ، وقد أحصن ، إذا قامت البـيـنة ، أو كان احلمل َ ْ َْ َ َْ َ َْ َ َُ َِّ ْ ِ َ ََ ِ َ َ ْ َ َ

ُأو االعرتاف  َ
ِ ِْ ُ قال سفيان كذا حفظت -َْ ْ ِ

َ ََ َ ُ ْ ُ َ َِّأال وقد رجم رسول الله  -َ ُ ُ ََ َ ََ ْ َ َ هللا عليه  اصلىَ

ُوسلم ورمجنا بـعده  َ ْ َ ََْ ََ")٣(  

  كانت + قد+ إنها + و+ أال  .١٤

ُ مث إن رسو" َ َّ ِ َّل اللَُّ َقال  ِه َ ِال تطروىن كما أطرى عيسى ابن مرمي وقولوا عبد الله «َ َِّ ُ ْ َْ ُ ُ َ َََ ْ َ ُ ََ
ِ ْ ُْ َ َِ

ُ ُ

ُُورسوله  ُ َْمث إنه بـلغىن أن قائال منكم يـقول والله لو . » ََ
ِ ِ َِّ َ ُ ُُ َ َْ ُ ْ ً َ َّ َ َِ َ َُِّ ًمات عمر بايـعت فالناَّ َ ُ ُ ْ َ َ َُ َ ُ َفال . َ َ

ْيـغتـرن ام َّ َّ َْ ْرؤ أن يـقول إمنا كانت بـيـعة أىب بكر فـلتة ومتت َ َََّْ ً ُ َ ُ ٌََْ ٍ ْ َ َ ََِ ََ ْ َ َ َِّْ َ َأال وإنـها قد كانت كذلكُ ِ َ َ َْ َ ْ َ َ َِّ َ َ َ 

ََّلكن الله وقى شرهاَو َ َ َ َ َّ َّ ِ ٍ، وليس منكم من تـقطع األعناق إليه مثل أىب بكرَ ْ َ ْ ََِ ُ ْ ُِ ِ ِ
ْ َْ َِ ُ َْ َ ُ َ ْ ْ ُ ْ َ َ")٤(  

  :ّإن الناصبة + أال  )٢

خبر إن جملة فعلية فعلها )+ جار ومجرور ومضاف إليه(+إنه+ أال .١

  ماض

َويـوم  ْ َ َاْلوشاح من أعاجيب ربـناَ ََِّ ِ ِ َ ْ
ِ ِ َ ِأال إنه من بـلدة اْلكفر أنجانى   ِ

َ َْ َِ ْ ُ ِ َ ْ َ ْ
ِ
َُِّ َ )٥(  

                                 
  ٢٠١ص١٥البخاري ج )١(

  ٣٧٢ص٢٢البخاري ج )٢(

  ٣٧٢ص٢٢البخاري ج )٣(

  ١٥٦ص١٢ البخاري ج)٤(

  ٢٥٩ص٢ البخاري ج)٥(



    

 
 

 
 
 
 

١٠٨٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 االستفتاحية يف نامذج منتقاة من النثر والشعر) أال(الوظائف الداللية لـ  

   )فعل ماض+قد(خبرها + اسم إن + إن+ أال  .٢

ْأال إن اْلخمر قد حرمت«  َ ُِّ ْ َ َ ْ َ َّ ِ َ َ« )١(  

 برهااسمها وخ+ إن+ أال .٣

َفـقال  َ ََإن الله ليس بأعور ، « َ ْ َ
ِ

َ َْ َ َّ َّ ُأال إن اْلمسيح الدجال أعور ِ ََ ْ َ ََ َّ َّ َ
ِ َّ ِ ُالعني اليمىن ، كأن عيـنه َ َ َْ َّْ َ َ َ ْ ُْ ِْ َ

ٌعنبة طافية  ٌَ َ
ِ َ َِ"  

َأال إن اْلفتـنة ها هنا َُ َ َ ْ ِ َّ ِ َ ِِ يشري إىل المشرق - َ ْ َ ْ َ ِ ُ
ِ
َ من حيث يطلع قـرن الشيط- ُ ُْ َّْ ُ َْ ُ ْ َ َ ُْ   )٢("ِان ِ

مضارع فاعله مستتر ومفعوله كاف + اسمها مفرد ظاهر+ إن + أال .٤

  )يفعلكم(الخطاب

ْأال إن الله يـنـهاكم أن تحلفوا بآبائكم " ُْ ِ
َ َِ ُ ِ ْ َ ْ َ َُ َ ْ َ َّ َِّ َّ، فمن كان حالفا فـليحلف بالله ، وإال َ ِ

َ َ
َِّ ِ ْ

ِ ِ
ْ َ َ َْْ ًَ ََ

ْفـليصمت  ُ ْ ََْ")٣(  

  :قد + أال  )٣

المفعول كاف ) + نا(له ضمير متصل فاع+ فعل ماض+ قد + أال .١

  الخطاب

ُفـناداها عمر " َ ُ َ َ ِأال قد عرفـناك ََ َ َْ َ ْ َ َ ُيا سودةَ َ ْ َ َ")٤(  

  :جملة فعلية + أال  )٤

  المفعول+ الفاعل+المضارع المسبوق بالم األمر+ أال .١

ُوستـلقون ربكم ، فسيسألكم عن أعمالكم ، أال فال تـرجع"
ِ ِ
ْ ْ ْ َْ ََ ََ ََ َ َ َُ ُ َُ ْ َ َْ َْ ََ ُ َ َّ ْ ْ ُوا بـعدى ضالال ، يضرب َ ِ ْ َ ًَ َّ ُ

ِ
ْ

ٍبـعضكم رقاب بـعض ،  ْ َْ ََ َِ ْ ُ َأال ليبـلغ الشاهد اْلغائبُ
ِ َ ُ ِ َِّ ِ ِّ َُ َ َ ، فـلعل بـعض من يـبـلغه أن يكون َ ُ َ َُ ْ َ َْ َ ُ َُ َّ ْ َّ َ ََ

                                 
  ١٧ص٣ البخاري ج)١(

  ٢٣٧ص١٢البخاري ج )٢(

  ٢٦٧ص٢٠ البخاري ج)٣(

  ٢٦٦ص١ البخاري ج) ٤(



    

 
 

 
 
 
 

١٠٨٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 االستفتاحية يف نامذج منتقاة من النثر والشعر) أال(الوظائف الداللية لـ  

ُأوعى له من بـعض من مسعه  َُ
ِ َِ ْ َ َ ِْ ْ َ َ َْ")١(  

  واو الجماعة فاعله+ فعل أمر + أال  .٢

َأال صلوا فى الرحا" ِّ ِ ُّ َ َ   "ِل َ

  مضارع+ ال+أال .٣

ُّأال ال يحج " ُ َ َ َ ٌبـعد العام مشرك ، وال يطوف بالبـيت عريان َ َ َ َ ُ َُْ
ِ

ْ ْ ِْ ُ ُ َ َ ٌِ ْ ِ
َ َ ْ «)٢(  

  فعل األمر المسند إلى واو الجماعة+ أال  .٤

ًأنس أنـهم قـرءوا �م قـرآنا " ْ ْ ُْ َِِ
ُ َ ُ ََّ ٌَ ُأال بـلغواَ َِّ َ َ عنا قـومنا بأنا قد لقينا ربـنا فـَ َ ََ َ َََّ

َِ ْ ََّ َِّ
َ ْ َرضى عنا وأرضاناَ َ َْ ََّ َ َ

ِ
َُّ مث ،َ

ُرفع ذلك بـعد  ْ َ َ
ِ َِ َ ُ")٣(  

  

  :)هل(جملة مصدرة بحرف استفهام+  أال )٥

  جملة استفهامية مصدرة بـ هل+ أال  .١

تاء الفاعل أو :فاعله ضمير+ماض( جملة استفهام مصدرة بهل+ أال  .٢

  )واو الجماعة

ُال هل وجدوا ما فـقدواَأ " َُ َ َ َ َ ْ َ َفأجابه اآلخ. َ َُ َ ُر بل يئسوا فانـقلبوا ََ َ َََ ْ َ ُ
ِ

ْ ُ")٤(  

ِأال إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم ، كحرمة يـومكم هذا ، ىف بـلدكم هذا ، ىف " َِ َ َ ََ َْ ْ ْ ْ ْ ُْ َ ُ َِ
َ َ َ ُ َ َُ ُ ُِ ِ

ْ َ َ ْ َْ ََ َ
ِ

َ ََّ َ َّ َّ ِ

ُِشهرك ْ َم هذاَ َ ُأال هل بـلغت، ْ ْ َّ َ ْ َ َ َ")٥(  

  جملة استفهام مصدرة بأي + أال  .٣

  الجواب+ أال 

                                 
  ١٩٥ص١ البخاري ج)١(

  ٢٢٣ص٦البخاري ج) ٢(

  ١٤٢ص١١ البخاري ج)٣(

  ٢٣١ ص٥ البخاري ج)٤(

  ٣٠٤ص٢٢البخاري ج )٥(



    

 
 

 
 
 
 

١٠٨٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 االستفتاحية يف نامذج منتقاة من النثر والشعر) أال(الوظائف الداللية لـ  

َأال" ً أى شهر تـعلمونه أعظم حرمة َ َ ُْ ُ َ َْ َ ََُ ُ ْ َ ٍ ْ َ ُقالوا. » ُّ َأال شهرنا هذا :َ َ َُ ْ َ َ َقال . َ ٍأال أى بـلد « َ ََ ُّ ََ َ

ًتـعلمونه أعظم حرمة  َ ََ ُْ ُ َ َْ َ ُ ُ َقالوا أال بـلدنا هذا . » ْ ََ َ ُ َ َ َ ُ َقال . َ ًأال أى يـوم تـعلمونه أعظم حرمة « َ َ ََ ُ َْ ُ َ َْ َ َ َُ ُ ْ
ٍ
ْ ُّ َ

َقالوا أال يـ. »  َ َ ُ َومنا هذا َ َ َُ َقال . ْ ْفإن الله تـبارك وتـعاىل قد حرم دماءكم وأموالكم « َ ُْ َ َ ََْ َ ََُ َ َ َ
ِ

َ ََّ ْ َ ََ َ ََ َ َّ َّ ِ

َوأعراضكم ، إال حبقها ، كحرمة يـومكم هذا ، ىف بـلدكم هذا ، ىف شهركم هذا ، أال  ُ ُ ََ ََ َ َ ََ َ َْ ْ ْ ْ ِْ ْ َ ِ ِِ
َ َ َ ُُ ُِ ِ

ْ َ َِّ
ِ َّ ِ َ َ ْ َ

ُهل بـلغت  ْ ََّ ْ ُّ ثالثا كل- . » َ ُ ً َ ْ ذلك جييبونه أال نـعم َ َ َ ََ َ ُ ُ
ُِ َ

َ قال - َِ ْوحيكم « َ ُ َْ ْ أو ويـلكم - َ ُ َْ َ َ ال - َْ

ٍتـرجعن بـعدى كفارا ، يضرب بـعضكم رقاب بـعض  ْ ْ َْ َ َ ََ َُ ًِ ْ ُْ ُ ِ ْ َّ ُ َِّ ِ
ُ َ«)١(  

 
  :جملة اسمية + أال  )٦

  )مبتدأ مؤخر+ خبر مقدم جار ومجرور(جملة اسمية + أال  .١

ِمث قال من يـعمل ىل م" ِ
ُ َ ْ َ ْ َ َ َُ ِن صالة العصر إىل مغرب الشمس على قرياطني قرياطني َّ ِْ ْ ََ َ َ ََ َ

ِ ِ ِ ْ َّ
ِ ِ ِْ َ ْ

ِ ْ َ َْ َأال َِ َ

َفأنـتم الذين يـعملون ُْ َ ْ َ َ
ِ َّ

ُ ُ ِ من صالة العصر إىل مغرب الشمس على قرياطني قرياطني ، ََ ِْ ْ ََ َ َ ََ َ
ِ ِ ِ ْ َّ

ِ ِ ِْ َ ْ
ِ ْ َ َْ َِ َأال ِ َ

ِلكم األجر مرتـين  ْ ََّ َ ُ ُْ َ ُ َ")٢(  

 وفي شعر ،في جمهرة خطب العرب)أال( تي دخلت عليهاأنماط الجمل ال

  : المعلقات

 ويف مثانيـــة مواضــــع يف ،يف موضـــع واحــــد يف اخلطـــب اجلاهليـــة)أال( عمالجـــاء اســـت

  . فمجموع املواضع تسعة مواضع،املعلقات السبع

 يف بدايـــة اجلملـــة ألن هلـــا حـــق الـــصدارة يف الكـــالم الـــذي وفهـــ)أال(ّأمـــا عـــن موقـــع 

  .تدخل عليه 

 واالمسية املنـسوخة بــ ،مسية االعتياديةّما عن نوع اجلمل اليت دخلت عليها فهي االأ

  . ومجلة النداء، والفعلية،"ّإن"

                                 
  ٣٠٤ص٢٢البخاري ج )١(

  ١٧٢ص١٢البخاري ج )٢(



    

 
 

 
 
 
 

١٠٨٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 االستفتاحية يف نامذج منتقاة من النثر والشعر) أال(الوظائف الداللية لـ  

  :في جمهرة خطب العرب. ١

هــو قــول هــشام  يف اخلطابــة اجلاهليــة إال يف موضــع واحــد  االســتفتاحية)أال(مل تــرد 

و كـان فـورب هـذه البنيـة لـ" :رامبن عبد منـاف حيـث قريـشا علـى إكـرام زوار بيـت اهللا احلـ

 مــايل وحاللــه مــا مل يقطــع أال وإنــي مخــرج مــن طيــب ،يل مــال حيمــل ذلــك لكفيتكمــوه

 )١( .."فيه رحم ومل يؤخذ بظلم

  : التايلوقد وردت على النمط

  .ّإن وامسها وخربها"+ و"حرف العطف + أال 

 :قوله تعاىل وهذا الرتكيب يشبه ،من توكيد للجملة )أال(وواضح جدا ما أدته 

َأال إنـهم هم المفسدون ولكن ال يشعرون{ َُ ُُ ُْ َ َّ ِ ََِ ُُ ْ ْ ُ ْ َِّ   ]١٢:البقرة [}َ

وجتدر اإلشارة إىل ما أداه حرف العطف من  ،إال أنه مل يوجد حرف عطف هنا

   . األساس يف الربط بني اجلمل واملفرداتوظيفتهه يف اجلملة فضال عن ٍتعزيز للتنبي

  

  :في الشعر العربي)أال( عليها أنماط الجمل التي دخلت .١

  :في شعر المعلقات السبع

 فقد ، مواضع يف ثالث قصائد من املعلقات السبعيةالتنبيهية يف مثان)أال(وردت 

 مواضع يف معلقة طرفة بن ةث ويف ثال،وردت يف ثالثة مواضع يف معلقة امرئ القيس

ة أن للغرض الشعري  وجتدر اإلشار، ويف موضعني يف معلقة زهري بن أيب سلمى،العبد

 قد يستدعي من - مثال -  فغرض الفخر ،الذي يطرقه الشاعر دور يف السياق النصي

حيث الفخر والزهو الشاعر أن يأيت بأال املنبهة كما نراه يف معلقة عمرو بن كلثوم 

أربعة يف  هافي)أال( فقد وردت ، علو منزلته أمام من يفتخر عليهبالنفس والتنبيه إىل

  .كثر املعلقات وردت فيها أالمواضع وهي أ

                                 
 ٧٤: ص١: مجهرة خطب العرب ج)١(



    

 
 

 
 
 
 

١٠٨٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 االستفتاحية يف نامذج منتقاة من النثر والشعر) أال(الوظائف الداللية لـ  

  :وقد جاءت على ستة أمناط هي كما يلي

  . عند دخوهلا عليها)يا(وهي تشبه  "رب"على )أال( يكثر دخول :النمط األول

  رب+ أال 

  )١(جلجل والسيما يوم بدراة    يوم لك منهن صالحأال رب 

  )٢(مؤتل نصيح على تغداله غير    خصم فيك ألوى رددتهأال رب 

  

  :ثانيالنمط ال

  أسلو ب نداء+ أال 

  )٣(بصبح وما اإلصباح منك بأمثل    الطويل أال انجليأال أيها الليل 

ِأال أيـهذا الالئمي َ َُّ ِ أحضر الوغى       وأن أشهد اللذات هل أنت مخلديَ
ُ َ َ َ َ ََ ِ ّ َ َ َ َ َ َ ُ

)٤(  

  

  :النمط الثالث

  الفعل+ أال

  فعل أمر+ أال . ١

  جنلي وكما يف معلقة عمر بن كلثومأال ا: كما يف بيت امرئ القيس السابق

ُّأال هبي  َبصحنك فاصبحينا       وال تبقي خمور األندريناَ َ َ َُ ُ َ ََ ِ ِ
َ ِ)٥(  

َأال أبلغ بني
ِ َ ُ الطماح عنا       ودعميا فكيف وجدتموناَ َ َ ََ َ َ ًّ ِ ُ َّ ِ َّ

)٦(   

                                 
  امرئ القيسقصيدة ، ١٠ص شرح املعلقات السبع للزوزين )١(

   امرئ القيسقصيدة ،٢٨شرح املعلقات السبع للزوزين ص )٢(

  امرئ القيسقصيدة ، ٢٩ صالسابق )٣(

  طرفةقصيدة ، ٦٥صالسابق    )٤(

  امرئ القيسقصيدة ، ١٢٨ ص  السابق)٥(

  امرئ القيسقصيدة ، ١٤٦ ص السابق)٦(



    

 
 

 
 
 
 

١٠٨٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 االستفتاحية يف نامذج منتقاة من النثر والشعر) أال(الوظائف الداللية لـ  

ِفـلما عرفت الدار قلت لربعها       
َ َ
ِ ُ ُُ َ َ ّ َ ِأال عم َ ُصباحا أيها الربعَ َ َُّ ً ِ واسلمَ َ ِ

َ
)١(  

َّاألحالف عني رسالة       وذبيان هل أقسمتم كل أبلغ  أال ُ ُ َُ َ َ َ ًُ َ َ ِ َّ ِ ِمقسمَ َ ُ
)٢(  

  

  فعل مضارع منفي بال+ أال . ١

ُأال ال يعلم  َ َ َّاألقوام أنا       َ ُ َتضعضعناَ َ َ وأنا قد ونيناَ ََ َّ
)٣(  

َأال ال يجهلن  َ َ َأحد علينا       َ َ ٌ َ َفـنجهلَ َ ِ فوق جهلََ َ َ   )٤(ِ الجاهليناَ

  

  :النمط الثالث

  أداة استفهام+ أال

َوقال  َأال ماذا تـرون َ َ َ ٍبشارب       شديد َ َ ٍ ِ َعليناِ ِ بغيه متـعمدَ ِّ َ َ ُُ َُ
)٥(  

  .أمهيتهاالستفهام تأكيدا له وتنبيها على )أال(سبقت وقد 

   

  :النمط الرابع

  أداة التمني ليت+ اال 

َأال ليتماَقالت  َ َ هذا الحمام لناَ ُ َ ِ       إلى حمامتنا ونصفه فـقدَ َ َ ُ ُ ِ ِ
َ َ َ ِ)٦(   

ِعلى مثلها أمضي إذا قال صاحبي       َِ ِ َ ِ َ أال ليتني َ َ َأفديك منها وأفتديَ َ ََ
ِ َ

)٧(   

                                 
  زهريقصيدة  ٨٠ ص السابق)١(

  زهريقصيدة  ٨٦ ص  السابق)٢(

  عمرو بن كلثومقصيدة ،١٣٨ص  السابق)٣(

 عمرو بن كلثوم قصيدة ، ١٣٨ص  السابق)٤(

 طرفةقصيدة ، ٧٣ص  السابق)٥(

 النابغةقصيدة  ٨٠ص  السابق)٦(

 طرفةقصيدة  ٦١ص  السابق)٧(



    

 
 

 
 
 
 

١٠٨٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 االستفتاحية يف نامذج منتقاة من النثر والشعر) أال(الوظائف الداللية لـ  

  اخلامتة
اليت ) أال(دارت هذه الدراسة حول أداة من أدوات املعاين وهي 

سواء كان ا للسياقات املختلفة اليت تستعمل فيها، وًتعددت استعماال�ا وفق

  :النص شعرا أم نثرا، وقد خرج هذا البحث بالنتائج اآلتية

باالستفتاحية ألن االستفتاح ال يفارقها عكس ) أال(َّرجح البحث تسمية  .١

  .َّالتنبيه الذي قد يفارقها يف سياقات بني البحث مواضعها

 .النافية) ال(من مهزة االستفهام و) أال(َّرجح البحث تركيب  .٢

قلب معىن احلرف من النفي إىل  على احلروف املركبة من آثار الرتكيب .٣

َّعندما تركب مع مهزة ) ال(؛ وذلك كما يف حرف النفي ثباتاإل

  .َّأصبحا يدالن على التنبيه واالستفتاح ستفهاماال

يف ) أال(َّاالستفتاح دائما، أما داللة التنبيه فقد تنفك من ) أال(تفيد  .٤

فيد االستفتاح والتنبيه معا، وقد ت) أال(َّمواضع حددها البحث، أي أن 

  .تفيد االستفتاح دون التنبيه، وال ميكن أن تفيد التنبيه دون االستفتاح

السياق هو األساس ف ،االعتماد على السياق يف توجيه الداللةَّالبد من  .٥

السياقني النصي ه داللة األلفاظ، ويقصد بالسياق  توجالذي بواسطته

 .ة ويوجهها يف النصداللال حيدد فهما منواملقامي 

ِّأظهر البحث دور النرب والتنغيم يف توجيه الداللة، ومن ذلك ما قدم  .٦ ُ

 .احلديث عنه يف بيت عمر بن معديكرب



    

 
 

 
 
 
 

١٠٩٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 االستفتاحية يف نامذج منتقاة من النثر والشعر) أال(الوظائف الداللية لـ  

  املراجع واملصادر

                 حتقيـق علـي توفيـق  ،                                                  الزجاجي؛ أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق، معـاين احلـروف - 

    )   م     ١٩٨٤  -   هـ     ١٤٠٤   ، ١   ط ،           دارة األمل–              مؤسسة الرسالة  (     احلمد 

    أمحــد   :       حتقيــق ،                                                    املــالقي؛ أمحــد بــن عبــد النــور، رصــف املبــاين يف شــرح حــروف املعــاين - 

    )  م    ٢٠٠٢-  هـ    ١٤٢٣   ، ٣   ط ،    دمشق  /          دار القلم (         حممد اخلراط

    دار   :     دمــشق (           مــازن املبــارك  :       حتقيــق ،                                    ابــن هــشام، مغــين اللبيــب عــن كتــب األعاريــب  - 

  ) م    ١٩٨٥   ،     الفكر

                    حميـي الـدين عبـد احلميـد   :       حتقيـق ،                                       ابن هـشام، أوضـح املـسالك إىل ألفيـة ابـن مالـك - 

    )  م    ١٩٧٩-  هـ    ١٣٩٩   ،    بريوت  :           دار اجليل ، ٥ ط (

                         حتقيــــق حممـــــد حميــــي الـــــدين عبـــــد  ،                                 ابــــن هـــــشام، شــــرح قطـــــر النــــدى وبـــــل الـــــصدى - 

  ) م    ١٩٩٨-  هـ    ١٤١٩   ،              املكتبة العصرية  :     بريوت (     احلميد

   ،                  حتـــق فخـــر صـــاحل قـــداره ،                                         ابـــن احلاجـــب؛ أبـــو عمـــرو عثمـــان، أمـــايل ابـــن احلاجـــب - 

   ) م    ١٩٨٩-  هـ    ١٤٠٩   ،  ارّ      ّ دار عم  :      األردن (

         عبـــد املعـــني   :       ، حتقيـــق                  األزهيـــة يف علـــم احلـــروف  ،                  علـــي بـــن حممـــد النحـــوي       اهلـــروي؛  - 

   ) ٢                                  مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق، ط (       امللوحي 

                       حتقيـق فخـر الـدبن قبـاوه  ،                                            املرادي؛ احلسن بن قاسم، اجلىن الداين يف حروف املعاين - 

   ) م    ١٩٧٣-  هـ    ١٣٩٣   ،   حلب /              املكتبة العربية ، ١ ط (       وزميله 

          دار الكتـب  (                        حتقيـق عبـد احلميـد هنـداوي  ،                         أبو الفتح عثمـان، اخلـصائص ،      ابن جين - 

   ) م    ٢٠٠٣-  هـ    ١٤٢٤   ، ٢ ط ،    بريوت :       العلمية

    دار  (                 عمــر فــاروق الطبــاع   :       حتقيــق ،ُ                                  ُاألصــمعي؛ عبــد امللــك بــن قريــب، األصــمعيات - 

   )     لبنان  :                  األرقم بن أيب األرقم



    

 
 

 
 
 
 

١٠٩١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 االستفتاحية يف نامذج منتقاة من النثر والشعر) أال(الوظائف الداللية لـ  

     خمتــار   :       حتقيــق ،                                                    البــصري؛ صــدر الــدين علــي بــن احلــسني البــصري، احلماســة البــصرية - 

    )   هـ    ١٤٠٣     بريوت   :          عامل الكتب (          الدين أمحد 

   ،     لبنــان  :            عــامل الكتــب ، ١ ط (                شــرحه أشــرف أمحــد  ،                           مجيــل بثينــة ، ديــوان مجيــل بثينــة - 

   )                كيف يوثق الديوان  )( م    ١٩٩٦-  هـ    ١٤١٦

              حممــد حميــي الــدين   :                                                   ابــن رشــيق القــريواين، العمــدة يف حماســن الــشعر وآدابــه، حتقيــق - 

   )    ١٩٨١ / ه    ١٤٠١  ،  ٥           دار اجليل، ط (          عبد احلميد 

                جمموعـة مـن احملققـني،   :       ، حتقيـق                                    الزبيدي، تاج العروس من جـواهر القـاموس       املرتضى  - 

            دار اهلداية

   .            مهدي املخزومي  :       ، حتقيق                             الفراهيدي؛ اخلليل بن أمحد، العني - 

       ، صـــنعه  "                   معجـــم للحـــروف العربيـــة "                                     اإلربلــي، جـــواهر األدب يف معرفـــة كـــالم العـــرب  - 

   ) م    ١٩٩٠  -   هـ     ١٤١٢   ، ١        لبنان، ط-           دار النفائس (           إميل يعقوب 

                 عبـــد الـــرزاق املهـــدي   :       حتقيـــق ،                                       الزخمـــشري؛ أبـــو القاســـم حممـــود بـــن عمـــر، الكـــشاف - 

   )    بريوت  :                دار إحياء الرتاث (

                                                              ابـــن الـــشجري؛ هبـــة اهللا بـــن علـــي بـــن حممـــد بـــن محـــزة احلـــسين العلـــوي، أمـــايل ابـــن  - 

   ،       القـــــــاهرة  :              مكتبــــــة اخلـــــــاجني ، ١ ط (                 حممــــــود حممـــــــد الطنـــــــاحي   :             الــــــشجري؛ حتقيـــــــق

     ) م    ١٩٩٢-  هـ    ١٤١٣

                                                     صــدر األفاضــل القاســم بــن احلــسني، شــرح املفــصل يف صــنعة اإلعــراب  ،        اخلــوارزمي - 

          دار الغـــــــرب  (                                   حتقيـــــــق عبـــــــد الـــــــرمحن بـــــــن ســـــــليمان العثيمـــــــني  ،              املوســـــــوم بـــــــالتخمري

   ) م    ١٩٩٠   ، ١   ط ،    بريوت /      اإلسالمي

   ،                                          حممد بن احلسني، شرح الرضي على كافيـة ابـن احلاجـب ،                   رضي الدين االسرتاباذي - 

ــــــق ــــــد العــــــال ســــــامل مكــــــ  :     حتقي ــــــب ، ١ ط   ( ،  رم                عب    هـــــــ     ١٤٢١ ،          القــــــاهرة -           عــــــامل الكت

   ) م    ٢٠٠٠ ،

   ) ه    ١٤٢٠  :     بريوت  :          دار الفكر (         صدقي مجيل   :       ، حتقيقّ                    ّأبو حيان، البحر احمليط - 



    

 
 

 
 
 
 

١٠٩٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 االستفتاحية يف نامذج منتقاة من النثر والشعر) أال(الوظائف الداللية لـ  

               ، عنيـــت بتـــصحيحه                                                ابـــن فـــارس، الـــصاحيب يف فقـــه اللغـــة وســـنن العـــرب يف كالمهـــا - 

   ) م    ١٩١٠         القاهرة،   :            مطبعة املؤيد   (                     وننشره املكتبة السلفية

ـــــاس -  ـــــة                  حـــــسن، حـــــروف املعـــــاين ،ّ    ّعب ـــــني األصـــــالة واحلداث ـــــشورات احتـــــاد  (                    ب                 مـــــن من

   )   ٢٠٠ ،    دمشق /      الكتاب

   ) م    ١٩٧٩  :       الكويت   (                       دراسات يف األدوات النحوية               النحاس، مصطفى،  - 

      مطبعـــــة  (                         يف عـــــصور العربيـــــة الزاهـــــرة               مجهـــــرة خطـــــب العـــــرب              أمحـــــد زكـــــي صـــــفوت،  - 

   ) م  ٣٣  ١٩  ،  ١ ط     مصر،   :                   مصطفى البايب وأوالده

  :       حتقيـق ،                      حلـسني، شـرح املعلقـات الـسبع                                   الزوزين؛ أبو عبد اهللا احلـسني بـن أمحـد بـن ا - 

   ) م    ٢٠٠٦-  هـ    ١٤٢٧   ، ١   ط ،   مصر  :               دار الغد اجلديد (              أمحد أمحد شتيوي 

  :         دار اجليــل (          حممــد خفــاجي   :       ، حتقيــق                                   اخلطيــب القــزويين، اإليــضاح يف علــوم البالغــة - 

   ) ٣       بريوت، ط

   ) ١   ، ط    بريوت  :         دار صادر (                                             ابن منظور؛ مجال الدين حممد بن مكرم، لسان العرب  - 

  :                       مطبعــــة دار الكتــــب املــــصرية  (                               كريــــا حيــــىي بــــن زيــــاد،  معــــاين القــــرآن              الفــــراء؛ أبــــو ز - 

   ) م    ٢٠٠١-  هـ    ١٤٢٢   ، ٣   ط ،                   أمحد يوسف جنايت وزميله  :       حتقيق ،       القاهرة

                                                               البطليوســي؛ أبــو حممــد عبــد اهللا بــن حممــد بــن الــسيد، احللــل يف إصــالح اخللــل مــن  - 

ـــــاب اجلمـــــل                       منـــــشورات وزارة الثقافـــــة  (                     ســـــعيد عبـــــد الكـــــرمي ســـــعودي   :       حتقيـــــق ،         كت

   ) م    ١٩٨٠ ،      العراق  :    عالم   واإل

   ، ١ ط (                          حتقيـق عبـد الـسالم حممـد هـارون ،                                   سيبويه؛ أبو بشر عمـرو بـن قنـرب، الكتـاب - 

   ) ت .   د ،    بريوت  :         دار اجليل

                حتقيـــق عبـــد احلـــسني  ،                                             ابـــن الـــسراج؛ أبـــو بكـــر حممـــد بـــن ســـهل، األصـــول يف النحـــو - 

   م    ١٩٨٨-  هـ    ١٤٠٨   ،    بريوت  :              دار الرسالة ، ٣ ط (       الفتلي 



    

 
 

 
 
 
 

١٠٩٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 االستفتاحية يف نامذج منتقاة من النثر والشعر) أال(الوظائف الداللية لـ  

                                بــــن أيب بكــــر، مهــــع اهلوامــــع يف شــــرح مجــــع                             الــــسيوطي؛ جــــالل الــــدين عبــــد الــــرمحن - 

ـــــــدين   :       حتقيـــــــق ،      اجلوامـــــــع    ، ١   ط ،    بـــــــريوت  :                  دار الكتـــــــب العلميـــــــة (             أمحـــــــد مشـــــــس ال

    )  م    ١٩٩٨-  هـ    ١٤١٨

                                         مطبعــــة دار الكتــــب والوثــــائق القوميــــة، حتــــق عبــــد   :        القــــاهرة (                    الفــــراء، معــــاين القــــرآن  - 

   ) م    ٢٠٠٣-  هـ    ١٤٢٢  ،  ٣             الفتاح شليب، ط

        مطبعـة  ، ٢ ط (                     دراسـة اللغـة والنحـو                                      املخزومي؛ مهدي، مدرسة الكوفة ومنهجهـا يف - 

   ) م    ١٩٥٨  -  هـ    ١٣٧٧     ،   مصر  :                        مصطفى البايب احلليب وأوالده

   ،                مـــصطفى أمحـــد النمـــاس  : ّ                                         ّأبـــو حيـــان، ارتـــشاف الـــضرب مـــن لـــسان العـــرب حتقيـــق - 

   )   مصر  :             مطبعة املدين ، م    ١٩٨٨-  هـ    ١٤٠٨   ، ١ ط

           مركـــز البحـــث    ( ،               عبـــد املـــنعم هريـــدي  :       حتقيـــق ،                             ابـــن مالـــك، شـــرح الكافيـــة الـــشافية - 

ـــــرتاث اإلســـــالمي جبامعـــــة أم القـــــرى      العلمـــــي -  هــــــ    ١٤٠٢   ، ١   ط ،   مكـــــة  :                                     وإحيـــــاء ال

   )  م     ١٩٨٢

  ،  ١       بـــــــــــــــريوت، ط  :                  دار الكتـــــــــــــــب العلميـــــــــــــــة (                    ابـــــــــــــــن يعـــــــــــــــيش، شـــــــــــــــرح املفـــــــــــــــصل  - 

   ) م    ٢٠٠١ / ه    ١٤٢٢

     ثريـا   :              حتقيـق ودراسـة ،                                                 األزهري؛ خالـد بـن عبـد اهللا، موصـل النبيـل إىل حنـو التـسهيل - 

      جامعـة   :             كتـوراه خمطوطـة       رسـالة د  (                       إشـراف عبـد الفتـاح حبـريي ،                 عبد السميع إمساعيل

   ) م    ١٩٩٨-   هـ     ١٤١٨   ،        أم القرى

   ١       بــريوت، ط  :                  دار الكتــب العلميــة (ّ                                      ّعزيــزة فــوال، املعجــم املفــصل يف النحــو العــريب  - 

  ) م    ١٩٩٢   هـ؟    ١٤١٣

  


