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دراسة وصفية حتليلية حنوية عن حرف "بل" ومعانيه يف 
 القرآن الكرمي

 
Halomoan Nasution, Uril Bahruddin 

 جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق
halomoannst0@gmail.com, urilbahruddin@pba.uin-malang.ac.id 

 
القرآن معجزة كربى لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص و ىدى للناس. والقرآن ومعناه من عند هللا عز  ص:لخستامل

 . وجل ولو أساليب حتتمل معجزة وتراكيب رائعة أكرب من أساليب اللغة العربية يف الزمن احلاضر
ماداتو حرف  ولفهم القرآن، حيتاج ادلسلم إىل استيعاب علوم اللغة العربية وخاصة علم النحو ومن

"بل". ويهدف ىذا البحث إىل معرفة أنواع حرف "بل" ىف القرآن الكرًن ومعانيو. وأما موضوع 
حرف "بل". ٕٔٔىذا البحث فهو األايت الضامنة حرف "بل" ادلوجودة يف القرآن الكرًن وعددىا

وضوع وأما مصدر البياانت ىف ىذا البحث فهو ادلصدر التمهيدي والثانوي اللذان يتعلقان دب
البحث. وطريقة حتليل البياانت ادلستخدمة ىي الطريقة التحليلية النحوية وحتليل مضمون الكتب. 
وبعد ما قام الباحث ابلبحث عن األايت الضامنة حرف "بل" يف القرآن الكرًن فاستخلص أن 

 حرفا.ٕٔٔعدد األايت الضامنة حرف "بل" يف القرآن الكرًن ىو
 

 ة، حرف "بل".النحويالكلمات األساسية: 
 

 املقدمة .أ 
اللغة شيئ مهم ىف حياة اإلنسان ألنو ألة االتصال الىت استخدمت ىف احلياة اليومية  

 كما قال الشيخ مصطفى الغالييٌت أن الّلغة ىي ألفاظ يعرب هبا كّل قوم عن مقاصدىم.
هبا  ومن اللغات ادلهمة اآلن ىي اللغة العربية، الّلغة العربية ىي الكلمات اّليت يعرّب 

العرب عن أغراضهم. إّّنا قد وصلت إلينا من طريق النقل. وحفظها لنا القرآن العزيز 
واألحاديث الّشريفة وما رواه الثّقات من منثور العرب ومنظومها )الشيخ مصطفى العالييٌت، 

ه(. وإّنا أفضل وسيلة لتبليغ رسالة إذليةعن طريق القرآن  ٕٙٗٔ: ٚجامع الدروس العربية، 
  (.   ٕٗٔٓكذلك قال أوريل حبر الدين )أوريل حبر الدين،   الكرًن
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)ِإانا  ٕإن القرآن نزل ابللغة العربية كما قال هللا تعاىل ىف القرآن الكرًن يف سورة يوسف: 
 أَنْ زَْلَنُو قُ ْرءَااًن َعرَبِياا لََعلاُكْم تَ ْعِقلُْوَن(.

يتعلموا اللغة العربية وعلومها ألّنا فبذلك، ال بد للمسلمني، وخباصة لطالب العلم أن 
س اللغة العربية من الدين ، ومعرفتها لغة دينهم وليفهموا دينهم جيدا، قال ابن تيمية "إن نف

فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، وال يفهم إال بفهم اللغة العربية، وما ال يتم 
ن، ومنها ما ىو واجب على منها ما ىو واجب على األعياالواجب إال بو فهو واجب.مث 

الكفاية، وىذا معٌت ما رواه أبو بكر بن أيب شيبة : حدثنا عيسى بن يونس، عن ثور، عن عمر 
( ، ٜبن زيد، قال : كتب عمر إىل أيب موسى األشعري هنع هللا يضر : " أما بعد: فتفقهوا يف السنة )

م ابن تيمية، اقتضاء الصراط ادلستقيم وتفقهوا يف العربية وأعربوا القرآن، فإنو عريب )شيخ اإلسال
 ه( .ٜٔٗٔ: ٕٗٗدلخالفة أصحاب اجلحيم،

العلوم العربية ىي العلوم الىت يتوصل هبا ادلرء إىل ُعصمة اللسان والقلم عن اخلطأ. وىي 
ثالث عشرة علما: الصرف، واإلعراب) وجيمعها إسم الّنحو( ، والّرسم) ىو العلم أبصول كتابة 

غة )ادلعاىن، والبيان، والبديع(، والعروض، والقواىف، وقرض الشعر، واإلنشاء، الكلمات(، والبال
 (.ٚواخلطابة، واتريخ األدب، ومنت اللغة )شيخ ادلصطفى العالييٌت، 

علم النحو ىو علم أبصول تعرف بو أحوال الكلمات العربية من الكلمات من حيث 
فيو نعرف ما جيب عليو أن يكون أخر  األعراب والبناءأى من حيث يعرض ذلا ىف حال تركيبها.

الكلمة منم رفع أو نصب أو جر أو جزم أو لزوم حالة واحدة بعد انتظامها ىف اجلملة )شيخ 
 (. ومن أحد مباحث ىذا العلم ىو احلرف.ٚادلصطفى العالييٌت، ادلراجع السابق، 

عالمة  واحلرف ما دل على معٌت ىف غريه مثل ىل و ىف مل و على وإّن ومن وليس لو
يتميز هبا كما لإلسم والفعل، وىو ثالثة أقسام حرف خمتص ابالسم كحروف اجلر واألحرف 
الىت تنصب السم وترفع اخلرب وحرف مشًتك بني األمساء واألفعال كحروف العطف وحرىف 

(، وأما احلرف الذي سيبحثو الباحث ىو حرف ٕٔاإلستفهام )شيخ ادلصطفى العالييٌت، .
قرآن الكرًن ال يكفى ابلنظر إىل اللفظية العربية فحسب، وإمنا حيتاج إىل "بل"، أبن فهم ال
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دراسة عميقة من ادلراجع اللغوية ادلعتربة ألن للقرآن الكرًن مميزات لفظية ومعنوية يفهمها الناس 
 من خالل دراسة عميقة ومطالعة تفصيلية.

بية الىت يستخدمها بعض ادلسلمني خيتلف ىف فهم القرآن الذى  خياطب ابأللفاظ العر 
العرب مع أن بعضهم مل يعرف لغة القرآن معرفة اتمة حسب ما ينزل بو. وقال ىف كتاب 
مصابيح ادلغاىن أن توىم بعض ادلسلمني أن مل أيت "بل" ىف القرآن إال دبعٌت األنتقال )ابن نور 

ث ىف حبث ( مع أن ىف القرآن معٌت أخر. فلذلك، يتجذب الباحٕٔٔالدين، مصابيح ادلغاىن، 
 ٕأنواع "بل" ومعانىها ىف القرآن الكرًن إلزالة وىم بعض ادلسلمني والباحث. مثل سورة ص: 

معٌت حرف "بل" ىف ىذه األية ىو "إن" أى إن الذين كفروا  )َبِل الاِذْيَن َكَفُرْوا يِف ِعزاٍة َوِشَقاٍق(
 (. ٖٕٔالدين، ىف عزة وشقاق، وقال : وذلك أن القسم ال بد لو من جواب )ابن نور 

فبذلك، كانت ىذه ادلشكلة من أىم ادلشكالت ادلوجودة ىف القرآن الالزة لكل 
 ادلسلمن أن يعرفوىا ويفهموىا فهما جيدا.

  
 اإلطار النظري .ب 

 تعريف القرآن الكرمي
مقرر التوحيد الثاين تقول قرأت الكتاب قراءة وقرآان ) –القرآن ىف اللغة مصدر كالقراءة 

(. القرآن الكرًن كالم هللا ادلنزل على ه ٜٕٗٔ :ٜٗعاىل ىف ادلعاىد اإلسالمية،للصف الثاىن ال
(. القرآن ىو دستور دلن ٕٔدمحم ملسو هيلع هللا ىلص، ادلتعبد بتالوتو )مناع القطان، مباحث يف علوم القرأن، 

مضمونو أراد السعادة ىف الدنيا واآلخرة. ومجيع التعاليم اإلسالمية ىف ىذا الكتاب ادلقدس. و 
 Ulumul Qur’an SebuahPengantar, h. vii Abuشامل، وىو مطابق لكل مكان وزمان )

Anwar, ألفاظ القرآن ومعانيو من عند هللا الىت ذلا أساليب معجزة وتراكيب جذابة فوق .)
 أساليب اللغة العربية ادلستخدمة اليوم.

 
 مفهوم النحو العريب "بل"

العربية لفؤاد نعمة أن النحو ىو قواعد يعرف هبا وظيفة كل  ذكر ىف ملخص قواعد اللغة 
 كلمة داخل اجلملة وضبط أواخر الكلمات وكيفية إعراهبا.
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أن تكون حرف العطف، ومعناىا اإلضرب عن األول، قال ىشام "ضربت إايك بل  .ٔ
 أخاك" ألن األول قد ثبت لو الضرب.

 وأما معٌت العطف ب "بل" فهي فيما تلى :
اإلضراب بعد النفي والنهي فمعناىا : أتكيد إثبات دلا قبلها ونفيو عما إن كان  . أ

 بعدىا حنو : ما قام زيد بل عمرو.
 وإن كان بعد اإلثبات فمعناىا سلب احلكم عما قبلها وإثباتو دلا بعدىا . ب

 م(. ٕٔٓٓ: ٕ٘حنو : قام زيد بل عمرو )ابن يعيش، شرح ادلفصل البن يعيش،   
 إذا وقع ىف بداية الكالم، وذلا معان : . أن تكون حرف ابتداءٕ

 أ. اإلضراب فقط مثل : ما زيد بقائم بل ذاىب أى بل ىو ذاىب. 
ب.اإلضراب مع اإلبطال كقول هللا سبحانو وتعاىل : َوقَالُْوا اَّتاََذ الراْْحَُن َوَلًدا ُسْبَحاَنُو 

ما بعدىا وىو ىم  َبْل ِعبَاٌد ُمْكرَُمْوَن. إن معٌت بل ىنا ىو إضراب إبطايل ألن
عباد مكرمون يبطل وينقض ما قبلها وىو قوذلم اَّتذ الرْحن ولدا. وأم يقولون بو 

 (. ٕٙجنة بل جاءىم ابحلق )سورة األنبياء: 
ج. االنتقال من غرض إىل غرض فيقطع الكالم األول وأيخذ ىف كالم أخر وفيها 

فيها حرف "بل"،  وإن معٌت اإلضراب كقولو تعاىل "بل تؤثرون احلياة الدنيا"
 httpاإلضراب مع اإلنتقال )حرف ابتداء لدخوذلا على مجلة ىي تؤثرون دبعٌت 

://www.startimes.com/f.aspx?t=32352035 06 -12-2015) وىذا النوع ىف .
 القرأن كثري.

د. أن تكون دبعٌت إن، ذكره األخفش عن بعضهم ىف قولو تعاىل : بل الذين كفروا يف 
 ( معناه إن الذين كفروا ىف عزة شقاق.ٕ)سورة ص : غزة وشقاق 

 ه. تكون دبعٌت رب رلازا كما يوضع احلرف موضع غريه اتساعا.
أن تكون أداة القصر بشرط أن يكون ادلعطوف هبا مفردا، أى : غري مجلة، وأن تكون  .ٖ

مثال : "ما زىري خطيب العرب بل قس ابن مسبوقة إبجياب أو أمر أو ّني أو نفي 
ساعدة" قصرت خطابة العرب على قس ابن ساعدة. وقال ىف جامع الدروس العربية 
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شيخ ادلصطفى أن ال يعطف هبا إال بشرط أن يكون معطوفها مفردا غري مجلة )
(. وإن "بل" تفيد القصر إذا وليها مفرد، وتقدمها ٕ٘ٔالعالييٌت، ادلراجع السابق، 

أو ّني، ألّنا يف ىذه احلال تقرر حكم ما قبلها، وتثبت ضده دلا بعدىا، نفي 
البالغة ، فتتضمن النفي واإلثبات، وذلك عماد القصر )مناىج جامعة ادلدينة العادلية

 (.ٕ٘ٗادلعاين،  ٕ
إذا عطف ب "بل" بعد اإلثبات فحينئٍذ يكون ما قبل "بل" يف حكم ادلسكوت 

بل ىذه لإلضراب، واحلكم الذي أثبتو لزيد وىو  عنو، مثل : جاء زيد بل عمرو،
اجمليء أثبتو لعمرو، بل عمرو أي بل الذي جاءين عمرو، وأما زيد فهو مسكوت عنو، 
مل يثبت لو اجمليء ومل ينفى عنو، فحينئٍذ يكون مسكواًت عنو إذا عطف هبا بعد 

اآلجرومية، فتح رب الربية يف شرح نظم أْحد بن عمر بن مساعد احلازمى، اإلثبات )
 (.ه ٖٔٗٔ :ٚ٘ٗ

وأما ىف العطف ب  "بل" وب  "لكن" فيأتى ادلقصور عليو بعدمها، مثال العطف ب  
"بل" ىف قصر الصفة قولك : "ما زىري خطيب العرب بل قس ابن ساعدة" قصرت 
خطابة العرب على قس ابن ساعدة. ومنو قصر ادلوصوف قولك :"ما زىري خطيب 

عيسى على العاكوب، أ. على سعد الشتيوى، الشعر )بل شاعر" قصرت زىريا على 
 (.ٖٜٜٔ: ٖٕٙالكاىف ىف علوم البالغة العربية، 

البل أى حرف "بل" زيدت قبلها ال إما لتوكيد اإلضراب بعد اإلجياب. كقول  .ٗ
 الشاعر: 

 يقض للشمس كسفة أو أقول  وجهك البدر ال بل الشمس لومل
 

 منهجية البحث .ج 
ىذا البحث حبث مكتيب. عدد حرف "بل" ىف القرآن الكرًن فهو مائة وواحد وعشرون 
أية وىي ىف إحدى ومخسني سورة فهذه ىي اجملموعة. ولكن، لكثرة اجملموعة فيأخذ الباحث 
عينة لتقدًن البياانت وحتليلها بطريقة عشوائية ألن الكاتب خيلط األفراد ىف العدد عندما أخذ 
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( وىي Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, 177: 2010)كل األفراد   العينة حىت يسوى
واحد ومخسون أية. ومجع الباحث البياانت من مصدر أساسي ومصدر اثنوي بطريقة مطالعة 
الكتب ادلتعلقة هبذا ادلوضوع كالكتب ادلتعلّقة بعلوم النحو والكتب ادلتعلقة حبرف العطف "بل" 

ادلتعّلق هبذا البحث وغريىا. وطريقة حتليل البياانت يف ىذا البحث ىي  وكتب التفسري وادلعجم
الطريقة التحليلية الوصفية النحوية وحتليل مضمون الكتب من اآلايت الىت وردت حبرف "بل" 

 ىف القرآن الكرًن إبستخدام اجلدول. 
 
 حتليل البياانت .د 

ومن اآلايت الىت وردت حبرف "بل" يف القرآن الكرًن، قد قام الباحث بتحليلها فيما 
 يلى: 

ا يُ ْؤِمنُوَن  .1    َوقَالُوْا قُ لُوبُ نَا ُغْلٌف َبل لاَعنَ ُهُم اَّللا ِبُكْفرِِىْم فَ َقلِياًل ما

( وجد فيها حرف "بل"، وىو حرف ابتداء لوقوعها ىف ٛٛىذه األية )البقرة: 
إضراب مع اإلنتقال أبن ما بعد بل مل يبطل ما قبلها بل تركو مث بداية الكالم فمعناه 

أى قال بنو إسرائيل لنيب هللا ورسولو  انتقل إىل غرض آخر غريه وىو أن هللا قد لعنهم
بنا مغطاة، ال يَ نْ ُفذ إليها قولك. بل قلوهبم ملعونة، مطبوع عليها، وىم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: قلو 

مطرودون من رْحة هللا بسبب جحودىم، فال يؤمنون إال إديااًن قليال ال ينفعهم 
 (.ٖٔ)التفسري ادليسر، )ادلكتبةالشاملة(، ص. 

    ُىْم اَل يُ ْؤِمنُونَ أَوَُكلاَما َعاَىُدوْا َعْهداً ن اَبَذُه َفرِيٌق مِّنْ ُهم َبْل َأْكثَ رُ  .ٕ
( وجد فيها حرف "بل" وىو حرف ابتداء فمعناه ٓٓٔىذه األية )البقرة: 

بدليل أن ما بعدىا مل يبطل ومل ينقض ما قبلها بل تركو وأبقاه مث ، إضراب مع اإلنتقال
  (.٘ٔبن السعدي، ص. غرض آخر غريه )انتقل إىل 

َماَواِت َواأَلْرِض ُكلٌّ لاُو قَانِتُوَن َوقَالُوْا اَّتاََذ اَّلّلُ َوَلداً ُسْبَحا .ٖ     َنُو َبل لاُو َما يِف السا
( وجد أن فيها حرف "بل"، وىو حرف أبتداء دبعٌت ٙٔٔىذه األية )البقرة: 

ولو كان  اإلضراب مع اإلبطال، أى أبن كل ما ىف السموات واألرض هلل تعاىل،
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ادلسيح ابنا كما زعموا، مل يكن كسائر ما يف السموات واألرض من خلقو وعبيده ، يف 
 (. ٛٔ، ص. ٕ: ج. ٕٓٗٔظهور آايت الصنعة فيو )أبو جعفر الطربي، 

    ِكنيَ َوقَالُوْا ُكونُوْا ُىوداً أَْو َنَصاَرى تَ ْهَتُدوْا ُقْل َبْل ِملاَة إِبْ رَاِىيَم َحنِيفًا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِر  .ٗ

( وجد فيها حرف "بل"، وىو حرف عطف دبعٌت ٖ٘ٔىذه األية )البقرة: 
سلب احلكم عما قبلها وإثباتو دلا بعدىا فكانت كلمة "ملة" معطوف على ىودا، 

 فصار "ىودا" معطوف عليو.

َعلَْيِو آاَبءاَن أََولَْو َكاَن آاَبُؤُىْم اَل َوِإَذا قِيَل ذَلُُم اتابُِعوا َما أَنَزَل اَّلّلُ قَالُوْا َبْل نَ تاِبُع َما أَْلَفيْ نَا  .٘
   يَ ْعِقلُوَن َشْيئًا َواَل يَ ْهَتُدونَ 

 وىو حرف عطف.( وجد فيها حرف "بل" ٓٚٔىذه األية )البقرة: 

   َبِل اَّلّلُ َمْوالَُكْم َوُىَو َخيْ ُر النااِصرِينَ  .ٙ
وىو حرف ابتداء دبعٌت ( وجد فيها حرف "بل" ٓ٘ٔىذه األية )آل عمران: 

دكم، أيها ادلؤمنون، فمنقذكم من طاعة الذين كفروا )"إن" أى  أبو جعفر أن هللا مسدِّ
 (.ٜٙالطربي، )ادلكتبة الشاملة( ص. 

ُْم سَ  .ٚ ُْم َبْل ُىَو َشرٌّ ذلا ُيطَواقُوَن َواَل حَيَْسََبا الاِذيَن يَ ْبَخلُوَن دبَا آاَتُىُم اَّلّلُ ِمن َفْضِلِو ُىَو َخرْياً ذلا
َماَواِت َواأَلْرِض َواَّلّلُ دبَا تَ ْعَملُوَن َخِبرٌي  لُوْا ِبِو يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َوَّلِلِّ ِمريَاُث السا     َما خبَِ

حرف عطف ( وجد أن فيها حرف "بل" وىو ٓٛٔىذه األية )آل عمران: 
دبعٌت أتكيد إثبات احلكم دلا قبلها ونفيو عما بعدىا، فكانت كلمة أحياء معطوف 

ابن ٔأّنا نزلت يف شهداء بدر دلا أفضوا إىل كرامة هللا تعاىل )على أموان ىف احملل أى 
 (.ٕٚاجلوزي، ص. 

 كتب عليكم إذا حضر أحدكم ادلوت إن ترك خريا الوصية للوالدين واألقربني ابدلعروف .ٛ
    حقا على ادلتقني 

دبعٌت ( وجد فيها حرف "بل" وىو حرف ابتداء ٓٛٔىذه األية )البقرة: 
 اإلضراب مع اإلبطال أبن ما بعد بل يبطل ما قبلها.
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ُوَن أَبْ نَاءُكْم َوَيْسَتْحيُوَن ِنَساءكُ  .ٜ ْن آِل ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسَوَء اْلَعَذاِب ُيَذحبِّ ْم َوِإْذ ََنايْ نَاُكم مِّ
ن رابُِّكْم َعِظيٌم      َويِف َذِلُكم َبالٌء مِّ

( وجد فيها حرف "بل" وىو حرف أبتداء دبعٌت ٜٗىذه األية )البقرة:
أبن الذى يزكى من يشاء ىو هللا سبحانو وتعاىل فحسب. أى  اإلضراب مع اإلبطال

إدعى اليهود والنصارى على أّنم أزكياء. قالوا : حنن أبناء هللا وأحباؤه، وقالوا : لن 
يدخل اجلنة إال من كان ىودا أو نصارى. وقيل: جاء رجال من اليهود إىل رسول هللا 

، قالوا: وهللا ما حنن إال كهيئتهم، ما أبطفاذلم فقالوا : ىل على ىؤالء ذنب؟ قال : ال
قريش صحاب، )عملناه ابلنهار كفر عنا ابلليل، ما عملناه ابلليل كفر عنا ابلنهار 

 تفسري ادلصباح(.
    َواَل تَ ُقولُوْا ِلَمْن يُ ْقَتُل يِف َسبيِل اَّللِّ أَْمَواٌت َبْل َأْحيَاء َوَلِكن الا َتْشُعُرونَ  .ٓٔ

وجد فيها حرف "بل" وىو حرف ابتداء لوقوعها ىف ( ٗ٘ٔىذه األية )البقرة:
 اإلضراب مع اإلنتقال.أول اجلملة دبعٌت 

  َبل رافَ َعُو اَّلّلُ إِلَْيِو وََكاَن اَّلّلُ َعزِيزاً َحِكيماً  .ٔٔ

( وجد فيها حرف "بل" وىو حرف ابتداء دبعٌت ٛ٘ٔىذه األية )النساء: 
أبن ما بعدىا يبطل ما قبلها أى أن هللا تعاىل رفع عيسى ابن  اإلضراب مع اإلبطال

مرًن فهذه األية إلزالة الشك من قلب الذي يتبع الظن. وقال ىف تفسري ابن كثري :بل 
ره من الذين   رفع هللا ادلسيح إليو. يقول: مل يقتلوه ومل يصلبوه، ولكن هللا رفعو إليو فطها

 (. ٖٓٔبن كثري، ص. كفروا )ا

َن اإِلنِس َويَ وْ  .ٕٔ َن اإِلنِس َوقَاَل أَْولِيَآُؤُىم مِّ َم حِيُْشُرُىْم مجَِيعًا اَي َمْعَشَر اجلِْنِّ َقِد اْسَتْكثَ ْرُُت مِّ
ْلَت لَنَا قَاَل النااُر َمثْ َواُكْم َخاِلِديَن  رَب انَا اْسَتْمَتَع بَ ْعُضنَا بِبَ ْعٍض َوبَ لَْغنَا َأَجلَنَا الاِذَي َأجا

    َما َشاء اَّلّلُ ِإنا رَباَك َحِكيٌم َعليمٌ  فِيَها ِإالا 

( وجد فيها حرف "بل" وىو حرف ابتداء دبعٌت ٕٛٔىذه األية )األنعام: 
أبن ما بعدىا مل يبطل ومل ينقض ما قبلها أى قد ظهر ذلم  اإلضراب مع االنتقال
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ا يف حينئذ ما كانوا خيفون يف أنفسهم من الكفر والتكذيب وادلعاندة، وإن أنكروى
 (.ٖٔٔالدنيا أو يف اآلخرة )ابن كثري، ص. 

ُه َتْدُعوَن فَ َيْكِشُف َما َتْدُعوَن إِلَْيِو ِإْن َشاء َوتَنَسْوَن َما ُتْشرُِكوَن  .ٖٔ     َبْل ِإايا
( وجد فيها حرف "بل" وىو حرف ابتداء دبعٌت ٔٗىذه األية )األنعام: 

يبطل ما قبلها "غري هللا تدعون" أبن ما بعد بل "إايه تدعون" اإلضراب مع اإلبطال 
أى إن إايه تدعونو وقال ىف فتح القدير ال تدعون غريه، بل إايه َّتصون ابلدعاء 

 (.ٕٖٔ، ص. ٕالشوكاين، )ادلكتبة الشاملة(، ج.)

َن اجلِْنِّ َواإِلنِس ذَلُْم قُ لُوٌب الا يَ ْفَقُهوَن هِبَا َوذلَُ  .ٗٔ ْم َأْعنُيٌ الا َولََقْد َذرَْأاَن جِلََهناَم َكِثريًا مِّ
أُْولَ ِئَك ُىُم يُ ْبِصُروَن هِبَا َوذَلُْم آَذاٌن الا َيْسَمُعوَن هِبَا أُْولَ ِئَك َكاألَنْ َعاِم َبْل ُىْم َأَضلُّ 

  اْلغَافِلُوَن 
حرف ابتداء دبعٌت ( حرف "بل" وىو ٜٚٔيف ىذه األية )األعراف: 

ينقض ما قبلها دبعٌت أّنم أضل منها اإلضراب مع االنتقال أبن ما بعدىا ال يبطل وال 
ألن البهائ متبصر منافعها ومضارىا وتتبع راعيها،وىم خبالف ذلك، أولئك ىم 

ص.  ٖ)ادلكتبة الشاملة(، ج.  الغافلون عن اإلديان ابهلل وطاعتو )التفسري ادليسر
ٔٚٗ.) 

ا أَيِْتِِْم أتَْ  .٘ٔ وِيُلُو َكَذِلَك َكذاَب الاِذيَن ِمن قَ ْبلِِهْم فَانُظْر  َبْل َكذابُوْا دبَا ملَْ حيُِيطُوْا بِعِْلِمِو َوَلما
    َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة الظااِلِمنيَ 

اإلضراب مع ( حرف "بل" وىو حرف ابتداء دبعٌت ٜٖيف ىذه األية )يونس: 
أّنم كذبوا القرآن كما ورد يف االنتقال أبن ما بعدىا ال يبطل وال ينقض ما قبلها دبعٌت 

أن سارعوا إىل التكذيب ابلقرآن وفاجئوه ىف بديهة السماع قبل أن يفقهوه  الكشاف
ويعلموا أمره، وقبل أن يتدبروه على أتويلو ومعانيو، وذلك لفرط نفورىم عما خيالف 

 (.ٖٕٛدينهم وشرادىم عن مفارقة دين أابئهم )إمام الزخمشري، ص. 

َما نَ رَاَك ِإالا َبَشراً مِّثْ لَنَا َوَما نَ رَاَك ات ابَ َعَك ِإالا الاِذيَن ُىْم فَ َقاَل اْلَمأُل الاِذيَن َكَفُروْا ِمن قِْوِمِو  .ٙٔ
    َأرَاِذلُنَا اَبِدَي الراْأِي َوَما نَ َرى َلُكْم َعلَيْ نَا ِمن َفْضٍل َبْل َنظُنُُّكْم َكاِذِبنَي 
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( حرف "بل" وىو حرف عطف دبعٌت أتكيد إثبات دلا ٕٚيف ىذه األية )ىود: 
عون  قبلها ونفيو عما بعدىا، أى أنكم من الكاذبني بل نعتقد أنكم كاذبون فيما تدا

 (.ٕٕٗص.  ٗ)التفسري ادليسر )ادلكتبة الشاملة(، ج. 
اَل  أََفَمْن ُىَو قَآِئٌم َعَلى ُكلِّ نَ ْفٍس دبَا َكَسَبْت َوَجَعلُوْا َّلِلِّ ُشرََكاء ُقْل مسُّوُىْم أَْم تُ نَ بِّئُوَنُو دبَا .ٚٔ

َن اْلَقْوِل َبْل زُيَِّن لِلاِذيَن َكَفُروْا َمْكُرُىْم َوُصدُّوْا َعِن السابِيِل  يَ ْعَلُم يِف اأَلْرِض أَم ِبظَاِىٍر مِّ
     -ٖٖ-َوَمن ُيْضِلِل اَّلّلُ َفَما َلُو ِمْن َىاٍد 

اإلضراب مع ( حرف "بل" وىو حرف ابتداء دبعٌت ٖٖيف ىذه األية )الرعد: 
ما بعدىا وىو "زين" ال يبطل وال ينقض ما قبلها "من القول" ولكن تركو أبن اإلنتقال 

 "زين للذين كفروا". وأبقاه مث انتقل إىل غرض أخر وىو
َا ُسكَِّرْت أَْبَصاُراَن َبْل حَنُْن قَ ْوٌم ماْسُحوُرونَ  .ٛٔ     لََقالُوْا ِإمنا

اب مع اإلضر ( حرف "بل" وىو حرف ابتداء دبعٌت ٘ٔيف ىذه األية )احلجر: 
ما بعدىا وىو "حنن قوم مسحورون" ال يبطل وال ينقض ما قبلها أبن اإلنتقال 

  "أبصران" ولكن تركو وأبقاه مث انتقل إىل غرض أخر.

11.                                   

                              

   

اإلضراب مع يف ىذه األية فوجد حرف "بل" وىو حرف ابتداء دبعٌت ا
ما بعدىا وىو "أكثرىم" ال يبطل وال ينقض ما قبلها "سرا وجهرا" ولكن بأن اإلنتقال

أى بل أكثر ادلشركني تركو وأبقاه مث انتقل إىل غرض غريه وىو أكثرىم ال يعلمون 
 .ٔاليعلمون أن احلمد والنعمة هلل، وأنو وحده ادلستحق للعبادة

 
                                                                 

عدد من أساتذة التفسري حتت إشراف الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الًتكي، ادلرجع ٔ
 ٕ٘ٚص.  ٗالسابق )ادلكتبة الشاملة( ج. 
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 اخلالصة .و 
حرف "بل" ىف سورة البقرة ومن مائة وأربعة عشر سورة ىف القرآن الكرًن فوجد 

أربع مرات، وىف سورة آل عمران مراتن، وىف النساء ثالث مرات وىف األنعام مراتن وىف 
األعراف مرة واحدة وىف يونس مرة واحدة وىف ىود مرة واحدة وىف يوسف مرة واحدة وىف 

وىف  الرعد مرة واحدة وىف احلجر مرة واحدة وىف النحل مرة واحدة وىف الكهف مرة واحدة
طو مرة واحدة وىف األنبياء مراتن وىف ادلؤمنني أربع مرات وىف النور مرة واحدة وىف الفرقان 
مراتن وىف الشعراء مرة واحدة وىف النمل أربع مرات وىف العنكبوت مرة واحدة وىف الروم مرة 
واحدة وىف لقمان مرة واحدة وىف السجدة مرة واحدة وىف فاطر مرة واحدة وىف يس مرة 

حدة وىف سبأ مراتن وىف الصافات مراتن وىف ص مرة واحدة وىف الزمر مرة واحدة وىف وا
مرة واحدة  مرة واحدة وىف ادلطففني مرة واحدة وىف األنفطار مرة واحدة وىف الطور األحقاف

مرة واحدة. بعد ما قام الباحث ابلبحث عن معانيها فيها فوجد الباحث من  وىف األعلى
 وتلخيصها كما يلى :نتائج البحث 

( بل ٕ) ٛ( بل حرف عطف : ٔأنواع حرف "بل" ادلوجودة ىف القرآن الكرًن، وىي ) .ٔ
 .ٖٗحرف إبتداء : 

( ٕ) ٔ( بل دبعٌت اإلضراب : ٔمعاىن حرف "بل" ادلوجودة ىف القرآن الكرًن، وىي ) .ٕ
بل  (٘) ٕ: ( بل دبعٌت "إن"ٗ) ٜ:  ( بل دبعٌت اإلبطالٖ) ٖٔبل دبعٌت اإلنتقال : 

( سلب احلكم ٚ) ٖ:  ( أتكيد إثبات دلا قبلها ونفيو عما بعدىاٙ) -دبعٌت "رب" : 
 .٘عما قبلها وإثباتو دلا بعدىا : 

 
 املراجع

 ى  (. ٕٙٗٔ)دار احلديث، بربوت،  جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى العالييٌت، 
، )دار عامل جلحيماقتضاء الصراط ادلستقيم دلخالفة أصحاب اشيخ اإلسالم ابن تيمية، 

 ى  )ادلكتبة الشاملة((.ٜٔٗٔالكتب، 
 ميدان احلني(. -، )دار ادلنار، شارع الباب األخضرمصابيح ادلغاىنالدين،  ابن نور
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مؤسسة الصفوة (مقرر التوحيد الثاين للصف الثاىن العاىل ىف ادلعاىد اإلسالمية 
 .ى ( ٜٕٗٔاإلسالمية، 

 رايض، (. ،منصور العصر احلديث( ،مباحث يف علوم القرأن مناع القطان،
 م. ٕٔٓٓلبنان،  –، دارالكتب العلمية، بريوتشرح ادلفصل البن يعيشابن يعيش، 

 .ٔادلعاين، )ادلكتبة الشاملة(.ج.  ٕالبالغة  ،مناىج جامعة ادلدينة العادلية
)مكتبة ، فتح رب الربية يف شرح نظم اآلجروميةأْحد بن عمر بن مساعد احلازمى، 

 .ٔم ادلكتبة الشاملة(، ج. ٕٓٔٓ -ى   ٖٔٗٔاألسدي، مكة ادلكرمة الطبعة: األوىل، 
 ،الكاىف ىف علوم البالغة العربيةالدكتور عيسى على العاكوب، أ. على سعد الشتيوى، 

 (.ٖٜٜٔ)جامعة ادلفتوحة : 
 عدد من أساتذة التفسري حتت إشراف الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الًتكي، التفسري

 ادليسر، طباعة ادلصحف الشريف، )ادلكتبةالشاملة(.
 عبد الرْحن بن انصر بن السعدي، تيسري السعدى )ادلكتبة الشاملة(.

 ى . ٕٓٗٔاألوىل ،)ادلكتبة الشاملة(، سنة  الطبعة : أبو جعفر الطربي، تفسري الطربي،

 ابن اجلوزي، زاد ادلسري )ادلكتبة الشاملة(.

 .ى ٕٓٗٔ، دار طيبة للنشر والتوزيع،الثانية، )ادلكتبة الشاملة( كثريتفسري ابن  بن كثري، ا
 .ٕالشوكاين، فتح القدير،)ادلكتبة الشاملة( ج.الشيخ 

، )دار الكتب العريب، الطبعة الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلإمام الزخمشري، 
 .ٔه،ج.  ٚٓٗٔالثالثة )ادلكتبة الشاملة(، سنة 

رخيية عن أثر القرآن الكرًن يف اللغة العربية، جامعة موالان ، دراسة اتأوريل حبر الدين
 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.  
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