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اللغة يف املعاجم مايلى:   .تصل و التفاعل الذى تستعمل اإلنسانإلاللغة هي ألة ا

ُ وا ةةاه عةةء ُ و عُةةا ل،غ ةة ى ولغةةا " ول ةةل يف تفسةةو اللغةةء : "اللغةةة أهةةلُا ل،غأةةىُ أو ل،غأةةء 

وأما مفُءم اللغة ىف الصةالال  لةد عةال البةا  ءن  أي الكالم الباطل الذي ال فائدة ف ه.

تعايةةةل اللغةةةة يف الكتةةةا  اارةةةا هةةةي عبةةةا ة املةةةتكلم عةةة   1ىف جانةةةا وا ةةةد أ.ةةةا  ةةةالم.

مقصةةء،ةُ وتلةةا عبةةا ة فعةةل لسةةانُ ناصةةإلة عةة  القصةةد إلفةةا،ة الكةةالمُ فةةال  ةةد أن تصةةو 

 2ملكة مقا ة ىف العضء الفعل  ا.

اللغةةةة ىف أ ةةةاه العةةةااُ اللغةةةة العا  ةةةة هةةةي الكلمةةةا  الةةة  واللغةةةة العا  ةةةة ن ةةةدى مةةة  أنةةةءا  

 اسةتددام اللغغةة يسةتال إل اإلنسةان أن يتغصةلءا مةإل 3يستعمل العةا  ل ءاهةل عة  أضاا.ةُم.

اإلنسةةان الغةةو سةةءاه  ةةانءا مةة  ج ةةل أو  ةةال، متسةةاو أم مةة  ج ةةل أو  ةةال، متفةةاغ . وهةةذا 
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اإلنسةةةان ال يسةةةتال عءن أن يتعةةةاملءا  يتغجةةةه نل الب ةةةان أن ول فةةةة اللغغةةةة تا  جةةةدغا  ن  ةةةل

حبس  التغعامل مة  ضةو اسةتددامُم اللغغةة. اللغغةة عدةد ا ةد اغةو اللغغةة هةي  لةة  الم غةة الة  

 4تستددم لالتغصال.

وأيضةةةا اللغةةةة العا  ةةةة هةةةي اللغةةةة الةةة  يتعامةةةل هةةةا املسةةةلمءن يف أمةةةء  ،يةةةدُم  و هةةةي اللغغةةةة 

احلةةةديل الدبةةةءي ومصةةةا،  أساسةةة ة مةةة  الكتةةةا الائسةةة ة ىف اإلسةةةالمُ و لةةةا  ن القةةةا ن و 

 الديد ة اإلسالم ة مستددم  اللغغة العا  ة. وجبانا  لا أن اللغغة

 العا  ة هي اللغغة العمل ة الديد ة اإلسالم ةُ  الصالة والذ ا والدعاه وضوها.  

 5ولذلا لال عبد العل م ن ااه م" أن اللغغة العا  ة لغة العاو ة واإلسالم".

العا  ةةة  ا  أة ةةة لصةةءى لةةدى املسةةلمنيُ فُةةي لغةةة مقدسةةة )لغةةة القةةا ن(  اللغةةة 

:  2 مةا لةال ات تعةال ىف سةء ة يءسةل   6ولغة احلديل واللغة ال  يتكلم ها أهةل اندةة.

نَزنلَُه قُرءنًا َعَربِيًّا لََعلَُّكم تَعقِلُوَن 
َ
 2إِنّآ أ

اللغةةةة  العا  ةةةة والعق ةةةدةُ و  و مةةةا عافدةةةا أنغ  القةةةا ن الكةةةام مصةةةد  العلةةةءمُ  علةةةءم 

صعائا اإلسالم وضوهاُ لذالا جيا عل دا أن نفُم اللغة العا  ةُ وأنءا  العلةءم الة  يتعلة  
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هاُ يعىن يتءهل نل عصمة اللسان واللةم عة  اغالةوُ ويةدا يف الكتا ةةُ ال سة ما يف فُةم 

ءم العا  ة هي ثالثة ألفاظ القا نُ وأيضا يد س القانءن الدحءية  كمه فا   فايةُ والعل

عشةةا علمةةا: الصةةالُ واإلعةةاا ُ والاسةةمُ والعةةاوُ والبةةديإلُ والعةةاو ُ والقةةءاىفُ ولةةا  

 7الشعاُ واإلنشاهُ واغالا ةُ وتا يخ ا ، ُ ومنت اللغة.

علةةم القءاعةةد أو الدحةةء هةةء علةةم   وهةةءلح ت،عةةال هةةا أ ةةءال، الكلمةةا  العا  ةةة مةة  

  هةةء علةةم يبحةةل عةة  تغ ةةو أوارةةا اتلكلةةم ويسةةمى   ةةل اإلعةةاا ، والبدةةاهُ وأمةةا اإلعةةاا

أيض ا معا  اُ وا  ةءال الة  تعةأي أوارةا الكلمةا  املعا ةة أ  ةإل وهةي الافةإل والدصةا وانةا 

وياى فؤا، نعمة أن الدغحء هء لءاعد يعال ها ول فة  ل  8وانزم وتسمى أنءا  اإلعاا .

 9ها. لمة ،ارل انملةُ و.بط أوارا الكلما ُ و  ف ة نعاا

ويف  تا  ااراُ أنغ الدحء لءاعد يعال ها ه غ الكلما  العا  ة واحلءا ا  ةني افاا،هةا 

 10و ني تا  بُا. وتدحصا الكلما  ىف ثالثة أنءا : اسم وفعل و ال.

 تةا  أن تعايةل اسةم هةي الغةة شةة الشةيه : عالمتةهُ وهةء هةذا االعتبةا  يشةةمل  

على معداا. واهةالال ا هةء مةا ،ل علةى معةىن يف الكلما  ال الثُ فإن  ال مدُا عالمة 
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ويف  تةةةا  االرةةةا اسةةةم مةةةا يةةةدل علةةةى معةةةىن  11نفسةةةه ضةةةو مقةةةأن  و ةةةد ا زمدةةةة ال الثةةةة.

والفعةل يف اللغةة نفةحل احلةدث الةذي 12مستقل  الفُم والزم  جزه مده م ل لاأ ويقاأ والةاأ.

هءمةةا ،ل معةةىن ىف حيدثةةه الفاعةةل: مةة  ل ةةامُ أو لعةةء،ُ أو  ءةةةا. والفعةةل يف االهةةالال  

نفسه ضو  و د ا زمدة ال الثة وهي احلال  ء: يقءم. واالستقبال  ء: لم. واملضةي  ةء: 

 13لام.

احلال  لمة ا تدل على معىن ىف نفسُا  ل يف ضوها وا تقأن  ةزم ُ م ةل: هةل و يف و 

و لةة حل لةةه عالمةةة يتم غةةز هةةاُ  مةةا  14ا و علةةى و ننغ و مةة  .شةةي  ةةذلا لءلءعةةه  ةةال.

لالسةةم و الفعةةةل. وهةةء ثالثةةةة ألسةةام :  ةةةال فةةتر  االسةةةم:  حةةاول انةةةاُ وا  ةةةال 

 ال  تدصا االسم وتافإل اغرب. و ال مشأك  ني.

وفةتر  ا فعةال  ةء ا تقةءل 15ا شاه وا فعال :  حةاول العالةلُ و ةايف االسةتفُام.

بىن و ال معىن. وةا لسمان : عامةل  حةال واحلال على .ا ني :  ال م 16ا تقم.
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انا ونءاها املضا   وا  ال املشبغة  الفعل ) ال  تدصا االسم وتافةإل اغةرب ( وضوهةا 

 17وعاطل  ُل ونعم ولءال وضوها .

احلال يف اللغة العا  ة هي صةيه مُةمُ راهةة يف لل ةل معان ةه.  مةا عافدةا تدشةو   

 ديل  سء اللغه هلى اللغه عل ه وسلم املدتلفةة  ة    تا التفسو املتدءعة وتأجم متءن

تورةةةذ اسةةةتدباا ا  كةةةام يف علةةةم الفقةةةه. أنةةةه أمةةةا مُةةةم ومعقةةةد علةةةى ،و  املعةةةىن يف اللغةةةة  

 العا  ة    ال ءم. 

ويف القةةا ن الكةةام   ةةو مةة  احلةةاول مدُةةا  ةةال الةةالم الةةذي سةةتبحل يف هةةذا البحةةل. 

 ة الةذي يةؤثا علةى تا  ةا الكلمةة انملةة يف  ال الالم هء  ال م   اول اللغة العا 

اللغةةةة العا  ةةةة. امل ةةةل  ةةةاول الةةةالم الةةةا ا جدةةةاس واملعةةةان متدءعةةةة.  ةةة  تسةةةتال إل هةةةذا 

 احلاول أنغ جتعل املدالشا  يف الزماا   دحء اإلعاا  أو املعىن. 

 مةةا لةةال فةةؤا، نعمةةة يف  تاهةةا ملدةةر لءاعةةد اللغةةة العا  ةةة أن  ةةاول الةةالم يدقسةةم نل 

 18.وهي  ال جا ونصا وجزم و تو  د أ  عة أنءا 

م  تلا احلاول نستال إل أن تأ ا  فعل أواسم. و لُا  ا مكةان معةىن متدءعةة. 

ولكةة  الشةةكل ضةةو فتلفةةة. لةةذلا مشةةكلة وهةةعء ة للقةةا ف أو مسةةتمإل ل دتلفُةةا يف  ةةء 
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قلن   ": ال م  ا جداس أو معان ُا. وم  أمسلة  اول الالم يف القا ن الكام  قءله تعة

. أمةا " الةالم " يف هةذا اايةة يعةم الةالم ( 51 :يوسف  ) "َحَش لِِلِ َما َعلَمَنا َعلَيهِ ِم  ُسوٍء 

 جا مبعىن "امللا" وتدذ  : اسم جماو  و عالمة جاغا الفتحة.

 اهتمةةةام لبحةةةل وعلةةةم عةةة   شةةةعا البا ةةةل دظا نل تصةةةءيا املةةةذ ء  السةةةا  ُ ف ةةةال

حررو  قا ن عل قا وتكتبُا يف البحةل العلمةي لةت العدةءان: " ال الالم ومعان ُا يف ال

 الالم و معانيها في سورة يوسف ) دراسة نحوية (".

 أسئلة البحث -ب

أن املشةةكلة يف هةةذا البحةةل وهةةي  مةةا  ف غةةة البحةةل املةةذ ء ة وجةةدالبا لومةة  رل  

 يلي :

  ال "الالم" يف سء ة يءسل؟ ف ُا تضم ياية ال  هي ا ما  -1

 ؟مامعان  ال "الالم" ال  تءجد يف سء ة يءسل  -2

 أهدا  البحث  -ج

 ل هذا البحل هء:مداسبا  وسإللة البحل فُد

 ملعافة ااية ال  تتضمغ   ال "الالم" يف سء ة يءسل. .1



 ملعافة معان  ال "الالم" ال  تءجد يف سء ة يءسل. .2

 أهّمية البحث -د

 ا ةغ ة الدظاية .1

الفائةةدة نظايةةاُ ويدفةةإل يف نعالةةاه الفكةةا لعةةاا الأ  ةةة هةةذا البحةةل ياجةةى أن يعالةةي 

 رصءها تا  ة اللغغة العا  غة.

 ا ةغ ة التالب ق غة .2

 بحل: لل أوال

يف أةغ ة فقه املعان م   ال "الالم" يف  ية م   هذا البحل يزيد  صوة الكاتا

 م  سء ة يءسل. ولتساهل الكاتااايا  التءجد ف ُا 

  ة اللغة العا  ة ثان ا : لاللبة لسم تا 

ياجةةةى هةةةذا البحةةةل أن يكةةةءن ماجعةةةا  يف لل ةةةل املء.ةةةء  املتسةةةاوي نمةةةا يف علةةةم 

 الدحء وضو  لا. 

 ثال ا: للعلءم



زيةةا،ة العلةةم الةةذي يتعلةة  حبةةال "الةةالم" ومعان ُةةا الةة  وجةةد  يف  يةةة مةة   ( أ

 اايا  ال  تءجد يف القا ن الكام م  سء ة يءسل.

ومكتبةةةةةة املا ةةةةةز جبامعةةةةةة أنتسةةةةةا ي اإلسةةةةةالم غة رزنةةةةةت ملكتبةةةةةت  ل غةةةةةة الأ  غةةةةةة  (  

 احلكءم غة  دجاماسني.

 التحديد اإلجرائي -ه

 شةةا  مةةا يف العدةةءان مةة  هةةذا البحةةل ل كةةءن القةةا ف يتدلغةةإل عةة   قصةةد البا ةةلي

 رالاه يف فُم هذا العدءانُ أما هء  ما يف الآليت:

الةالم التعك ةدُ يقصد يف هذا البحل هي أية املتعلقة  ةالالم يعةم الةالم انةاُ  -1

 الالم الدصا يف سء ة يءسل.

وهةةي لتف ةد امللةةا و  معةان :  ةإل مةة  معةىنُ يعةةم معةىن مة  نا  ةةة اإلعةاا ُ -2

 لتول ل وإل تداه ولدصا ونزم.

 ة اثدةا عشةا يف انةزه ال ةاو الة  تءجةد يف السةء  ةسء ة يءسةل هةي سةء ة مك ة -3

 أية.111   عشا



حرو  الالم و معانيها فري سرورة يوسرف ) " ن ا نتج م  هذا التحديد فون املقصء، مة 

بحةل عة   ةال " الةالم " و معان ُةا يف سةء ة الهء نشةاا التحل ةل أو دراسة نحوية (" 

  . د اسة  ءية يءسل

 أسباب اختيار الموضوع -و

 املء.ء  يف هذا البحل  سبا  اات ة: ارتا  البا ل

والبالعةةةة وأنةةةزل ات لةةةا ن  أن القةةا ن الكةةةام  ةةةالم ات املعجةةةز مةةة    ةةةا اللغةةةة  -1

 قءلةةه تعةةال يف  يةةة ال ان ةةت مةة  سةةء ة يءسةةلُ ولةةذالا لفُةةم القةةا ن الكةةام 

ال ةةةد نعةةةال  ةةةالعلءم العا  ةةةة. فةةةالعلءم العا  ةةةة هةةةي العلةةةءم الةةة  يتءهةةةل هةةةا أل 

عصمة  اللسان والقلم ع  اغالوُ وهي ثالثة عشا علمةا: الصةالُ اإلعةاا  

ُ واملعةةةةةانُ والب ةةةةةانُ والبةةةةةديإلُ والعةةةةةاو ُ )جيمعُمةةةةةا اسةةةةةم الدحةةةةةء(ُ والاسةةةةةم

والقةةةءايفُ ولةةةا  العشةةةاُ واإلنشةةةاهُ واغالا ةةةةُ وتةةةا يخ ا ،ا ُ ومةةةنت اللغةةةةُ 

 .وأهم هذا العلءم الصال واإلعاا 

لةةةالم" يف سةةةء ة يءسةةةلُ  نغ  ارت ةةةا  مء.ةةةء  البحةةةل معةةةىن "ا لةةةام الكاتةةةا -2

 سةةةء ة لةةةالم" يفا جتةةةد حبةةةل مةةة  البحةةةءث السةةةا قة املتعلقةةةة مبعةةةىن "ا با ةةةلال

  ضبة يف ارت ا  هذا املء.ء . يءسلُ فدمت يف نفحل الكاتا



 سةةبا لبةةا  ني القةةدم يبحةةل  ةةال الم يف سةةء ة يءسةةلُ حيةةد مائةةة وأ ةةد  -3

عشا أية ف ه يتضم  أنءا  وول فة  ال المُ م ل الم جةا ُ الم تء  ةدُ الم 

 نصا. 

رصءهةةا يف  م""الةةالارةةأ  ةةال الم لزيةةا،ة الد اسةةة أو املاجةةإل يتعلةة  حبةةال  -4

 سء ة يءسل.   

 الدراسة السابقة  -ز

هةةذا املء.ةةء  املدتةةا ُ لةةد فةةت أ الكاتةةا  ةالعلم ةة ةولبةةل أن تقةةدغم الكاتةةا الاسةةال 

 املااجإل واملصا،  ال  تتعل  الاسالة وهي:  ةعد

 ةةةال م لةةةت املء.ةةةء :  2016يف سةةةدة  زيدةةةاالةةة   تاهةةةا  ةالاسةةالة العلم ةةة -1

 .التعل م املتعلم )الد اسة الدحءية(الالم ومعان ُا يف  تا  

ة ، اس متحت املء.ء : 2014في سدة فتح الا دال   تاها  ةالاسالة العلم  -2

 للل ة علي معان  ال الالم يف سء ة يحل.

املدا،ى م لت املء.ء : 2019يف سدة س   ات دةال   تاها ةالاسالة العلم  -3

 .يف سء ة يءسل



م لةةةةت  2015احلةةةةا  فدايةةةةان نةةةةء  يف سةةةةدة   الةةةة   تاهةةةةا ةالاسةةةةالة العلم ةةةة -4

 املء.ء : العبا تان واملا ا اإلسدا،ي يف سء ة يءسل.

 ةلل ل ةة ةيةةحل  د اسةة ةلكةة  يف سةةء  يءجةةد  ةةال "الةةالم"  ومةة  البحةةءث السةةا قة

" ةاول الةالم ومعان ُةا يف سةء ة يءسةل  أن يبح ةه حي ةا عم قةا عة ولذلاُ أ ا، الكاتا 

 راها  د اسة  ءية.

 البحث منهج -ح

 نء  البحل -1

 (Library tesearch)" البحل املكتيب"هء  البا ل هستعملينء  البحل الذي 

للءهةةءل نيل املعلءمةةة و هةةي معافةةة  املكتةةيبوهةةء يقصةةد  ةةه اسةةتددام مصةةا،  

العامةةةة. ومةةةدرل البحةةةل الةةةذي يسةةةتعمله البحةةةل هةةةء املةةةدرل الدةةةءعي  ونةةةه 

مدجُ ةةة حبةةل يف العلةةءم تا ةةز علةةى وهةةل الظةةءاها وهةةفا ،ل قةةا وعلةةى الفُةةم 

ا عمةة   ةةا. فالسةةؤال املالةةاو  يف مةةدرل الدةةءعي سةةؤال مفتةةء  الدُايةةة ويُةةتم 

مةةةةه  اسةةةةبا والدت جةةةةة. ويسةةةةتددم املةةةةدرل  ا مل ةةةةة واملعةةةةان أ  ةةةةا مةةةة  اهتما

الدةةءعي لد ةةل الب انةةا  العم قةةة الةة  تتضةةم  املعةةمُ املعةةم هةةء املعةةم احلق قةةيُ 

   الب انا  الدُائ ة هء ل مة و اه الب انا  الظاهءة.   



 تصم م البحل -2

 ت ة:اغالءا  اااملا لة ا ول للبحلُ وهذا تتضم   :أوال

 .ء.ء  املدتا املع   ،  إل استشاءج ه املء.ء  نل املشافة مت ( أ

 .ختال ط رالءا  البحل (  

للب انةةةةا   ةةةةالقا ن الكةةةةام   ةةةةإل  تةةةةا املتعلقةةةةة  املء.ةةةةء  لتكةةةةءن مصةةةةا،  (  

 .و تا الدحء و تا التفسو وضوها

لةةااهة الكتةةا الةة  تتعلةة   ةةال الةةالم وفُمُةةا مةةإل لل ةةل  يةةة  عةةد  يةةة يف  (  

الةةالم  ةةالدظا ال القةةا ن الكةةام يعةةم يف سةةء ة يءسةةل الةة  تتضةةم   ةةال 

 .لءاعد الدحء والتفاسا

 . تا ة رالاة البحل ( خ

عةةةة  رالةةةةة البحةةةةل   تسةةةةج لُا ال اندةةةةة  صةةةةدنل املا   صةةةةا،االسأ ة و شةةةةا،االست ( ،

 مدالشة رالة البحل.

 ما لة االستعدا، للبحلُ وهذا تتضم  اغالءا  اات ة: :ثان ا

 .مدالشة لدالشُا البحيمدالشة رالة البحل   تقدم رالة البحل نل ندة  -أ 



طلةةةةا  سةةةةالة اال سةةةةتإلذان للبحةةةةل و لةةةةا لبحةةةةل الكتةةةةا املتعلقةةةةة هةةةةذا  -  

البحةةةةةل فتلةةةةةل املكتبةةةةةا  املءجةةةةةء،ة يف جامعةةةةةة انتسةةةةةا ي اإلسةةةةةالم ة احلكءم ةةةةةة 

  دجاماسني.

 ما لة تدف ذ البحلُ وهذا تتضم  اغالءا  اات ة: :ثال ا

  إل الب انا  ا ساس ة املتعلقة هذا البحل ( أ

 اإلصاال م  املشافني  اندمتا عة عمل ة  (  

  ( عا  الب انا  ولل لُا

 ما لة  تا ة  سالة العلم ة : ا عا

العلمةةي  كتا ةةة نتةةائج البحةةل علةةى صةةكل البحةةل   ةةلام الباويف هةةذا املا لةةة لةة 

هةححُا املشةال  تصةح ح  ةل  عةدم   لاالب أثبتُا. و لت نصاال ون صا، املشال

 رالإ أو نقصان الذي يءجد يف البحل.

 البيانات ومصادرها -3

   انا  البحل  -أ

 .ُاالب انا  ال  لتا  يف هذا البحل هي  ال الالم يف سء ة يءسل ومعان 



 مصا،  الب انا  - 

سةء ة يءسةل  يف ل الةالمو  ةا ف ُةا  تتضةم  الة  اايةا مصد  الب انةا   ا ساسة ة هةي 

 م  القا ن الكام ومصا،  للدظايا  هي:

 العا  ة:الكتا م  لءاعد اللغة 

 جامإل الد وس العا  ةُ مصالفي الغاليني -مدُا: 

 لءاعد الدحء والصالُ  مد عبد الا  م عدس  -

 املعجم املفصغل يف اإلعاا ُ طاها يءسل اغال ا  -

 الكءا ا الد غيغةُ  مد    أمحد    عبد البا ي ا هدل  -

 الكتا م  التفاسو:

 العما عبد القا، نعاا  القا ن سء ة يءسلُ عبد القا،   -مدُا: 

 انالل الدي  احمللي  اص ة الصاوي عليُ تفسو اناللني  -

 أساليب جمع البيانات -4



لجمإل الب انةةةا  هةةةي  تحديةةةد اايةةةا  القا ن ةةةة الةةة    اوالالايقةةةة الةةة  تسةةةلكُا البةةة 

تتضةةم   ةةال الةةالم يف القةةا ن الكةةام يعةةم يف سةةء ة يءسةةل   لل ةةل معان ةةه  اسةةتددام 

 ع   ال الالم والتفاسو والكتا ال  تتعل  حبال الالم.لءاعد الدحء 

 أساليب تحليل البيانات -5

لتحل ةةةةل الدحةةةةء  جةةةةء  اهةةةةي  انةةةةا   وسةةةةلء  الد اسةةةةة الدحءيةةةةةجممءعةةةةة الب  أ لغةةةةل 

ستدباا التدةائج ومعةان  ةال ا  الاجء  نل الكتا الدحءية ال  تبحل ف ُا  ال الالم.

 ا ن الكام يعم يف سء ة يءسل.الالم م  اايا  القا ن ة يف الق

 هيكل البحث -ر

 هذا البحل س كتا ه كل البحل  ما يلي:

 : اُ دي الباب األول

حيتءي هذا البا  ع  رلف ة البحةل وأسةإللته وأهدافةه وأةغ تةه والتحديةد اإلجاائةي 

 وأسبا  ارتو املء.ء  والد اسا  السا قة وه كل البحل 

 اإلطا  الدظايالباب الثانى: 

 .حيتءي هذا البا  انءا   ال الالم و معان ُا الذي يتضم  ف ه



 لل ل الب انا  ومدالشتُاالباب الثالث: 

حيتةةءي هةةذا البةةا  عةة   ةةال الةةالم و معان ُةةا يف سةةء ة يءسةةل مةةإل عةةا  علةةى 

 معان ه.

 اغااة         الباب الرابع: 

  اته وتءه ا .اومقأ  الهةاغحيتءي هذا البا  م  

 

 

 

 

 

 

 

 


