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  :إاد ار

ا   دا ر   
  

  ذأ ا ا   

داب واا   

ا ا ا   

 ن – ردنا  

 

      

 



 
 

 

 وان دساد ا

   

 

ادرات 
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ادرات 
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١٤٠٩ 

 ا ا  هوأ ف ات وات واا  
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ادرات 

ا 

١٤١١ 

 ا ا  هوأ ف ات وات واا  

:ا   

كحــــرٍف مــــن أهــــم  "الــــالم"تنــــاول هــــذا البحــــث الدراســــة الكاملــــة حــــول حــــرف 

 حروف المعاين المؤثرة على الجملة.

 بدراسته. االهتماموشملت الدراسة التعريف بالحرف وتأصيل 

ــرف  ــاس لحـــــ ــة األســـــ ــة البنيـــــ ــت حقيقـــــ ــا تناولـــــ ــالم"كمـــــ ــكاله، "الـــــ ، وأشـــــ

 ه، ورسمه.واستخدامات

ســـــواء كانـــــت  "الـــــالم"ثـــــم تناولـــــت الدراســـــة بيـــــان األحكـــــام الـــــواردة علـــــى  

ــا  ــى بيــــان مــ ــزم وانتهــــت إلــ ــر، أو النصــــب، أو الجــ ــة يف أحــــوال الجــ مهملــــة أو عاملــ

 يحيط بهذا الحرف من المعاين الواردة عليه باعتباراته المختلفة.

ثرة مــــن أهـــــم الحــــروف المـــــؤ "الـــــالم"ف وخلصــــت هــــذه الدراســـــة إال أن حــــر

 ، ومعنًى.على الجملة شكًال، وحكًما

ــرق يف مصـــــادرها  ـتاتها المتفـــ ــع شــــ ــي جمـــ ــة هـــ ــي يف هـــــذه الدراســـ ــان منهجـــ وكـــ

ــث  ــة بحـــ ــعها يف خطـــ ــاين ووضـــ ـير والمعـــ ــو والتفســــ ــاء النحـــ ــد علمـــ ــددة عنـــ المتعـــ

ـيهم عنــــــاء  ــد البــــــاحثين، ويغنـــــ ــات المعاصــــــرة، ويفيــــ ـنظم يواكــــــب الدراســــ مـــــ

ــ  ــب عنـهـ ــى دالتنقيــ ــات إلــ ــام بااللتفــ ــروف ا، واالهتمــ ــن حــ ــة غيــــره مــ  المعــــاينراســ

 المؤثرة.

  حروف- حروف مباين -إعراب  –الجملة اللغوية  -حرف الالم الكلمات المفتاحية:

 .الظرفية – التبيين – الستعالءا -الختصاصا-معاين
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Abstract 

This study deals with the full study of the letter "non" as one of the most 

important meanings of the sentence . 

The study included the definition of the letter and focus attention on his 

study. 

It also dealt with the reality of the basic structure of the word "no", its 

forms, uses and drawing. 

 The study then dealt with the statement of the provisions on the "no" 

whether neglected or working in traction, monument, or assertion, and 

ended with a statement about the meaning of this letter . 

The study concluded that the letter "non" is one of the most important 

characters affecting the sentence form, sentence, and meaning . 

The systematic method in this study is to collect scattered scattered in its 

multiple sources in the scholars of grammar, interpretation and meanings and 

put them in an organized research plan that keeps pace with contemporary 

studies, and benefit researchers, and enrich them the trouble of prospecting, 

and attention to attention to study other characters of meanings influential . 

Keywords: lam letter - linguistic sentence - express - building letters - 

letters meanings - jurisdiction - superiority - identification - situational. 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٤١٣ 

 ا ا  هوأ ف ات وات واا  

: :أو وا ا  
  ا ف:

١-  :ا ا 

اييس اللغـة: الحرف: الحـاء، والراء، وال ارس يف مـق ال ابن ـف ة أصــــول هي: حـد ـق اء، ثالـث ـف

 الشيء، والعدول، وتقدير الشيء.

ومنه الوجه، تقول: هو من  األول: الحد: فحرف كل شــيء حده، كالســيف وغيره.األصــل  

  أمره على حرف واحد.

 أي: على وجه واحد. ]١١[ الحج:  "ومن الناس من يعبد اهللا على حرف "قال اهللا تعالى:

ْفتُه، نْحرف انحرافا،  والعدول عنه، يقال: اْنَحَرف يَ   األصل الثاين: االنحراف عن الشيء وَحرَّ

 عدلت به عنه، ومنه تحريف الكالم، أي: عدله عن جهته.

 ]٤٦[ النساء:  "الكلم عن مواضعه يحرفون "قال تعالى: 

:  األصل الثالث: الِمْحراَف: حديدة يقدر بها الجراحات عند العالج، قال القطاميُّ

  )امَ على النَّفر أو تحريكها َضَج                    ت  يْه عالجها زادالطبيب بمحرافَ  إذا(

   ا وا  : اف

 اتجه النحويون يف تعريفهم للحرف على أنه القسم الثالث من أقسام الَكلِم:

 قال ابن مالك يف ألفيته:

 )حرف الكلماسم وفعل ثم                   كالمنا لفظ مفيد كاستقم  (

 شرحه لهذا البيت فقال:وقد علق ابن عقيل يف 

 والَكلُِم: اسم جنس، واحده كلمة، وهي: إما اسم، وإما فعل، وإما حرف.

 

) دار إحياء التراث العربي (بتصرف٢٣٨ -٢٣٧أحمد، الحسن  يفارس: أبمعجم مقاييس اللغة البن  

 .م٢٠٠٨ بيروت –



 
 

 

 وان دساد ا

   

 

ادرات 

ا 

١٤١٤ 

ــم، وإن اقترنت بزمان فهي:   ٠ألنها إن ــها غير مقترنة بزمان فهي: االس دلت على معنى يف نفس

 الفعل.

 .حرففهي النفسها بل يف غيرها  معنى يفوإن لم تدل على 

الكلمة   "مقدمة تفسيره يقول يف بيان معنى الحرف ومقامه من تقسيم الكلمة: بينما الرازي يف 

إما أن يصـح اإلخبار عنها وبها فهي االسـم، وإما أال يصـح اإلخبار عنها ولكنه يصـح اإلخبار 

 بها فهي الفعل.

 .وأما أنه ال يصح اإلخبار عنها وال بها، فهي الحرف

 لمفهوم الحرف باعتبار وظيفته يف الجملة. يف بعدا جديدايريد أن يض وكأن الرازي

وربما كانت مالحظة الرازي لهذه الطبيعة باعتبار أن المفســرين للقرآن الكريم ممن كان لهم 

باع وشــــأن يف النحو واللغة كاألخفش، وأبي عبيدة، والفراء، والزمخشــــري، عرفوا الحرف 

 بأنه: أداة 

 التي تحدث التأثير لمدلول الجملةة فييظف الحركة الوفأعطوا لمفهوم الحر

ــون المعاصــرون هذا  ) نراه العلمية(األكاديميةفأبرزوه يف أبحاثهم   االتجاهوقد الحظ الدارس

عنـد الـدكتور محمود أحمـد الصــــغير الـذي نقتبس من بحثـه فقرات مهمـة من أقوال هؤالء 

 الجهابذة توضح مفهوم الحرف باألداة فيقول:

فيطلقه على األحرف: الالم، ويف، وإلى... كما أن   "ح: األداةيســـتعمل مصـــطل عبيدة  فأبو  "

ـتعمل األخفش مصــطلح:  مصــطلح: األداة عنى به الفراء، وأطلقه على: أن، وإن، وما.. واسـ

 

بتحقيق محمد محي الدين ١٨-١/١٧، على ألفية ابن مالك جعبد اهللانظر: شرح ابن عقيل: بهاء الدين    

 .م٢٠٠٤القاهرة  -دار الطالئع الحميد،عبد 

 م.١٩٩٥بيروت  -، دار الفكر١/٤٠تفسير الفخر الرازي: فخر الدين بن عمر،  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٤١٥ 

 ا ا  هوأ ف ات وات واا  

     "األداة وأطلقه على األحرف واألسماء معا

٢-  : ف وا ا  

 يقول الباحث:

لتفات إلى الحرف واالهتمام به هو معلم الناس الخير سـيد المرـسلين لى االإن أول من نبهنا إ

من قرأ حرفا من كتاب اهللا فله به حســنة، والحســنة بعشــر   "قول: ي  -وســلم عليه اهللا  صــلى–

 ."أمثالها

ــتـها  ا، فعكفوا على دراســ الـغ ا ـب انبرى العلمـاء لغويون، ومفســــرون يولون الحروف اهتمـاـم ـف

 وتقسيمها.

 أنجزوه هو الكالم عن تقسيم الحروف تقسيما أصليا إلى قسمين: وأول ما

حروف مبــاين: وهي الحروف الهجــائيــة التي تبنى منهــا الكلمــة، وليس للحرف منــه معنًى   -أ

 .مستقالً يف نفسه وال يف غيره، ويطلق عليها حروف التهجي

ــماء باألفعال،   - ب ــماء باألســ حروف معاين: وهي الحروف التي تربط األس وتدل على   اءمواألس

 .معنى يف غيرها، ويقال لها: حروف الربط

 من اللغويين والنحاة والمفسرين. والباحثينوهذا النوع الثاين هو موضع اهتمام الدارسين 

 

ت دار الفكر بيرو ٨٥٥-٨٥٤األدوات النحوية يف كتب التفسير، للدكتور محمود أحمد الصغير ص 

 م٢٠٠١

 أخرجه الترمذي عن عبد اهللا بن مسعود، وقال عنه: حديث صحيح، انظر: سنن الترمذي. 

انظر: تاج العروس للزبيدي: السيد محمد بن مرتضي، بتحقيق الدكتور عبد المنعم خليل إبراهيم  

 م.٢٠٠٧بيروت  -، دار الكتب العلمية٢٣/٧٠

تحقيق فخر الدين قباوة،  ٢٢للمرادي: الحسن بن القاسم، صانظر: الجني الداين يف حروف المعاين  

 م. ١٩٧٣المكتبة العربية حلب 



 
 

 

 وان دساد ا

   

 

ادرات 

ا 

١٤١٦ 

 وعلى ضوء هذا التقسيم للحرف فإنه يصح لنا إجمال القول يف تعريف الحرف بأنه:

 الكلمة.حرف المبنى: هو ما كان جزًءا من بنية   -أ

 المعنى: هو األداة المستقلة الرابطة بين مكونات الجملة.ف حر  - ب

 موضوع هذا البحث هو أحد حروف المعاين."حرف الالم:   - ج

:ف ا ا ا  

ا  ــيم على أن جملتـه اتـجه الـباحثون عن حروف المـعاين فيـما اتجهوا إلـيه من الحصــــر والتقســ

 و مركب.مفرد، ومنها ما هخمسة وتسعون حرًفا منها ما هو 

 :"رصف المعاين"قال المالقي يف كتابه: 

ا منـها ثالـثة عشــــرة مفرًدا، " اعلم أن جمـلة الحروف يف ـهذا الكـتاب خمســــة وتســــعون حرفـً

 ."وثمانون مركبة واثنان

والميم، والنون، والفـاء،   والالم،أمـا المفردة: فـاأللف، والهمزة، والبـاء، والتـاء، والكـاف، 

 الياء.الهاء، والواو، ووالسين، و

ا،  ا وإمَّ وأما المركبة؛ فهي: أجل، وإذ، وإذا، وإًذا، وأْل، وال، وأَال، وإِلى،وإالَّ، وأم ، وأَما، وأمَّ

ا،  ــَّ ا، وإِي ــَ ــا، وأنـتم، وأنـتن، وأو، وأَْي، وإِّي، وأَي ــت، وأنـتم ــا، وأن ، وأن ، وأْن، وأنَّ وإْن، وإنَّ

ــبح،وأمســــى، وبـَجْل، وبـَْل، وبلى، و ْل، وَج وأصــ ، وخال، وَذا،  يْر، وحتى، وـحاشــــاُثم، وجلـَ

ا، ولوال،  ، ولم، ولمـاَّ، ولن، ولو، ولوـم وُرب، وكـأّن، وكالّ، وكمـا، وكي، وال، ولكْن، ولكنَّ

، وعلى، وعن،   ولـيت، وليس، وما، ومذ، وِمْن، وُمْن، ومـنذ، ومع، ونحن، ونعم، وعدا، وعلَّ

ْل، وهالَّ، وهـي  ا، ووْي،  ا، وهم، وهن، ووَ ا، وهو، وهي، وهـم ويف، وـقد، وســــوف، وهـا، وهـَ

  "وياء

 

، دار القلم، دمشق ١٠٠-٩٩مباين يف شرح حروف المعاين للمالقي: أحمد عبدالنور صرصف ال 

 م٢٠١٤



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٤١٧ 

 ا ا  هوأ ف ات وات واا  

إحدى األدوات الثالثة عشـر المفردة وترجع   "الالم"واألداة التي يعني بها بحثنا وهي حرف  

ا أثًرا مهًما  ــ وإعـطائـه ا العلمـية إلى أنـها من األدوات الـفاعـلة يف ريط مكوـنات الجمـلةــــــ قيمتـه

هـــــ) أن يفرد لها ٣٣٧(ت  "جيالزجا"عليها سـواء يف اللغة أو النحو إلى الحد الذي شـجع 

ا ســماه  مصــنًفا خا للمازين (ت  "األلف والالم"بعد شــرحه لكتاب   "كتاب الالمات"صــً

ـيلة العلمية، والجهود الفائقة عن حرف  ٢٤٩  "الالم "هـــــــ) ويأتي بحثنا هذا ليجمع الحصــ

ــتمتع بـها من خالل تواجد هذا ال حرف وينظمـها بطريـقة مفـيدة تنفع من يقرأها، وتفـيد من يســ

رع، ومفهومه الداللي، يف كل موضـع من مواضـعه؛ وذلك من وتطبيقاته يف لسـاين اللغة، والـش 

 خالل المباحث والمطالب التالية:

    

 

 .١٩٦٦حققه الدكتور مازن مبارك، دمشق  



 
 

 

 وان دساد ا

   

 

ادرات 

ا 

١٤١٨ 

  ا اول

.و د "ف "ا سا ا   

.   ا وا ..ا ول: اا ا  

واألخفش وغيرهم عن مـباين بعض األدوات الزـجاجي،  واـئل ـكالفراء، وتـحدث الـباحثون األ

ــيف الحروف وأبرزوا  ة لتوصــ ة، وظهر من خالل بحوثهم الرغـب ة، والثالثـي ائـي ة، والثـن األحـادـي

ة لهـذه الحروف ومنهـا بطبيعـة الحـال حرف  ا   "الالم"جـاـنب األبنـي ائـه والحظوا الفرق يف بـن

 المهملة. وتكوينها بين الالم العاملة، والالم

لة وهي عاملة للجر، وعاملة للجزم، وال يأتي عملها للنصـب عند البصـريين أما الالم العام  -أ

خالًفا للكوفيين: فتناولوا فيها حركة الالم، وأوضــحوا أن بنيتها الكســر غالبًأ وإن أرجعوا 

مر، ، والم القسـم، والم األاالبتداءاألصـل إلى الفتح، وذلك متردد بين الم اإلضـافة، والم  

 والم التعليل.

 هــــــ) إلى أن األصــل يف الم اإلضــافة: الفتح، وأنها كســرت ٢١٥ب األخفش (ت فقد ذه

 .االبتداءليفرق بينها وبين الم 

  هـ) أن هذا الكسر مشروط بدخولها على االسم المظهر، فإذا ٥٤٨وبين الطبرسي (ت

 هُ ومنه قوله تعالى:(ال يحلوهو الفتح؛ قالوا: لََك، ولَ  أصلهاأدخلوها على مضمر ردوها إلى 

.ألن اللبس قد  ]١٢[النساء:(ولكم نصف .. لهن ولد)  ]٥٢[األحزاب:لك النساء من بعد) 

ارتفع .. إال أنهم كسروها مع ضمير المتكلم؛ قالوا: لِي. ألن هذه الياء ال يكون ما قبلها  

 

ية النحو األدوات ،١٩٨٥ بيروت –عالم الكتب  ،٣٠٥: سعيد بن مسعدة، صلألخفشمعاين القرآن  

 م. ٢٠٠١دمشق  -يف كتب التفسير للدكتور محمد أحمد الصغير، دار الفكر



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٤١٩ 

 ا ا  هوأ ف ات وات واا  

 .مكسوراً 

القسم والم اإلضافة، فقال:   علة الكسر هي الفرق بين الم هــــ) جعل٣١١غير أن الزجاج (ت

أال ترى أنك لو قلت: إن هذا لِيزيد علم أنها ملكه؛ ولو قلت: لَيزيد علم أنه المشــــار إليه 

 .هو زيٌد، فلذلك كسرت الالم يف قولك: لِزيد

   ،وإن أجازها أما الم التعليل: فقد بين القرطبي أن الم التعليل مكســورة ال يجوز إســكانها

إلى بعٍض زخرف القول غروًرا  ا بقراءة الحســـن: (يوحي بعضـــهمأبو حيان مســـتشـــهدً 

 .]١١٣-١١٢[األنعام: ولتصغى إليه أفئدة.. اآلية) 

  ــل حركتها الفتح كباقي الحروف األحادية إال أنها ــح الزجاج أن أصـ أما الم األمر: فأوضـ

 .االبتداءكسرت ليفرق بينها وبين الم 

 يقول الباحث:

فإذا اقترنت بأحد  أو الفاء، أو ثم. وطة بتجرد الالم من: الواو،وجعل الفراء هذه الكسـرة مشـر

أن تكسر مع أحد هذه األحرف تأصيًال هذه الحروف سكنت تخفيًفا؛ وأوضح أنها يمكن 

ــاـلى (ـثم لـِـيقضــــوا ـتفــثـهم)   ــه ـتع ـعـلى ـبـعض ـكالم اـلـعرب، وـعـلى ـقراءة أـبي ـعـمرو ـقول

 .]٢٢اآلية:الحج[

   ا وإن كانت  مفهي: الالأما الالم العاملة للجزم؛ الموضـوعة للطلب، وحركتها الكـسر أيضـً

ـتجيبوا لي ولْيؤمنوا  بنو سـليم تفتحها، وتسـكنها بعد الواو والفاء، ومنه قوله تعالى: (فْليس

تســكن بعد ثم وذلك يف قوله تعالى: (ثم لْيقضــوا تفثهم) بســكون  وقد] ١٨٦البقرة:[  بي)

 الالم.

 

 م.١٩٦١مجمع البيان يف تفسير القرآن للطبرسي: الفضل بن الحسن، دار مكتبة الحياة، بيروت  

 ١٩٧٣بيروت  -المكتبة العصريةمعاين القرآن وإعرابه للزجاج: أبو إسحاق إبراهيم بن السري،  



 
 

 

 وان دساد ا

   

 

ادرات 

ا 

١٤٢٠ 

  سعته) بًا كما يف قوله تعالى (لِينفق يف سعة من لبين كون األمر ط  موال فرق يف عملها الجز

 .]٧٧الزخرف:[ ربك)دعاًء: مثل قوله تعالى: (لِيقضي علينا  أو ]٧الطالق:[

 الالم المهملة (غير العاملة):  -أ

: وھذه الالم محصورة في 
  
  االبتداءالم  . ١
  الالم الزائدة  . ٢
  للشرط أو للقسمالم الجواب سواء  . ٣
  الم التعریف . ٤

  
  شارة م اإلال . ٥
  الم التعجب  . ٦
  الالم الداخلة على أداة الشرط "ِإْن"  . ٧
  الم البعد . ٨

   والالم الواقعة يف جواب القســـم والم البعد حركتها  االبتداءوقد ذكر معظم النحاة أن الم

 الفتح دائًما.

: عراف[األيشــــير إلى ذلك يف قوله تعالى: (إن لَنا َألجًرا)    "مجاز القرآن"فنرى أبو عبيدة يف 

١١٣.[ 

 .قال: والالم المفتوحة تزات توكيًدا

منكم لمن  وكـذلـك رأى كـل من الطبري، والزجـاج، والزمخشــــري عنـد قولـه تعـالى: (إن

 .]٧٢[النساء: يبطئن)

ا الالم التي تدخل توكـيداً للخبر مع  "لَمن"قال الطبري: ودخـلت الالم يف قوله  وفتـحت ألنـه

 إن.

  ا ـقدويف الالم الواقعـة يف جواب ه  القســــم: منهم من يرى أنـه ترد مكســــورة يف نحو قوـل

 .]٣٢[الفرقان: تعالى: (كذلك لِنثبت به فؤادك) 

  ذلك"البعد فهي الالم الواقعة يف: ويف الم". 

 

 -، مؤسسة الرسالة١/٢٢٥قرآن ألبي عبيدة: معمر بن المثنى، تحقيق محمد فؤاد سازكين مجاز ال 

 م١٩٨١بيروت 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٤٢١ 

 ا ا  هوأ ف ات وات واا  

فكســــرت. وهو قول   "ذا"فإن األصــــل فيها الســــكون التقت مع األلف الســــاكنة قبلها من 

 .الزجاج، ورأي الطبرسي

أ :ما ااوا ل ا. 

 يقول الباحث:

اب الحكيم حيـث   لالهتمـامكـان لنزول القرآن الكريم فتح مبين  العربيـة التي نزل بهـا الكـت ـب

ظهرت العناية الفائقة بألفاظ القرآن بل وحروفه، كما نطقها النبي صلى اهللا عليه وسلم بحيث 

 صارت طريقة نطقه تمثل أشكال الحروف وهيئاتها.

 ت فيما بعد جزًءا من علم فهم اللغة شكًال، ورسًما، ونطًقا.م القراءاثم كان عل

متحدًثا عن هيئة   "الفضـلي"ا بهذا من الباحثين أقروه ونبهوا الدارسـين إليه يقول والذين عنو

 الكلمة القرآنية ورسمها ونطقها:

ــكل من دونه حقيقة مســـتقلة بل هما حقيقة واحدة  " ، ألن وهي ال تختلف مع القرآن وال تشـ

يخرجان عن    ال القراءات أشــــكال القرآن وهيئآته ال أبعاض منه أو أجزاء، والشــــكل والهيئة

 ."الجوهر، بل هما والجوهر حقيقة واحدة

أنواعها واســتخداماتها نذكر منها ما  فوقد اهتم المفســرون بعرض أشــكال الالم على اختال

 يلي:

 ضــــافـة، التعليـل، والجحود، والتوكيـد،  الالم الجـارة: ويتبعهـا معـاٍن كثيرة؛ منهـا: اإل

 والتبليغ.

 واألخفشللقرآن الكريم كالزجاج والزمخشـــري   وقد اهتم أصـــحاب اللغة من المفســـرين

 

 بيروت  –مطبعة المكتبة العصرية    ٢/٢١٨معاين القرآن وإعرابه للزجاج تحقيق عبد الجليل عبده جلبي    

 .م١٩٣٧ صيدا

 م١٩٧٩جدة  -، دار المجمع العلمي٦٣صة تاريخ وتعريف لعبد الهادي الفضلي القراءات القرآني 



 
 

 

 وان دساد ا

   

 

ادرات 

ا 

١٤٢٢ 

 ."الم الجر"بذكر اللغات التي وردت على 

 .فالزجاج يحكي عن بعض البصريين فتح الم الجر فمثل قولهم: المال لَزيد

ى: (وما كان اهللا لَيُعذبهم)  قراءة أبي السمال يف قوله تعالوأبو حيان يحكي فتح الم الجحود يف

 ].٣٣[األنفال:

والزمخشــــري يروي قراءة ابن أبي عبـلة بضــــم الالم الـجارة يف قوـله تـعالى: (الحـمُد لُـله رب 

 .لحركة اإلعراب يف الدال قبلها . اتباًعا]١[الفاتحة:العالمين) 

ـببه اإلتباع وهو طلب ا وقد ذكر القرطبي أن هذا سـلوك لغوي كثير لتجانس يف كالم العرب س

 يف اللفظ.

   ــي إلى أن االبتداءالم ـبع كأن: يزداد عليها ألف يف مثل قوله  االبتداء: ذهب الطبرس قد تشـ

ـيبن الذين ظلموا   التعالى: (واتقوا فتنة  يف   "أال"أو يزداد عليها    ]٢٥األنفال:[ منكم)تصـ

 "أَالَ"، وذلك على إرادة  ]٢٥[النمل:  يسجدوا هللا)قراءة ابن مسعود واألعمش: (َهَال 

 التنبيهية، وإبدال الهمزة هاء.

  ،والم األمر: األصـــل فيها أن تكون مكســـورة، وتخفف إذا اقترنت بالواو، أو الفاء، أو ثم

غة مشــهورة لعرب على هذا ويرى الطبري أن ذلك على ما ذكره الفراء من أن أكثر كالم ال

متـقدـمة، يف مـثل قوـله تـعالى: (َفلِتُقم ـطائفة ـخاصــــة مع األحرف الثالـثة الويف كالم العرب  

 

 .٢/١٠٧معاين القرآن وإعرابه للزجاج  

 ١/١٠الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل: لجار اهللا الزمخشري  

 ١٩٤٧بيروت  -دار الكتاب العربي

 –ر الكتب العلمية دا ١/٩٥طبي: محمد بن أحمد األنصاري الجامع ألحكام القرآن للقر 

 م٢٠٠٠وتبير

 .م١٩٦١ بيروت –، دار مكتبة الحياة ٩/١٣١مجمع البيان يف تفسير آي القرآن للطبرسي  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٤٢٣ 

 ا ا  هوأ ف ات وات واا  

ــاء:[ منهم) ــر هذه الالم ]١٠٢النس ـليم،هو لغة بني  ويبدوا أن كس  عبد الرحمنوأن أبا  سـ

ــلمي هو أول من عرف  ا ـكل آـيات بالســ ا الحســــن ـها منهم، وقرأ بـه ابعـه فيـه القرآن، ثم ـت

 حاق.البصري وعن الحسن أخذها ابن أبي إس

 ."لَيَُقْم زيد"قون هذه الالم إذا ابتدئ بها فيقولون نطوذكر الفراء أيًضا أن بني سليم ي

أْلف قريش) وكـذلـك هو يف  بيَّن القرطبي أنهـا لغـة عربيـة قرأ بهـا عكرمـة قولـه تعـالى: (كيـَ

 .مصحف ابن مسعود

أتي ــت  وذـهب أبو حـيان إلى أنـها ـقد ـت الـفاء مع حرـكة الفتح مســ ـنداً إلى قراءة أبي عمر مقترـنة ـب

 .]٢٤[عبس: ر اإلنسان إلى طعامه)(َفَلينظ

:ا ر :ا ا  

 يقول الباحث:

ابة الحرف الهـجائي خاصــــة مع  ا طريـقة كـت تشــــكـيل الحرف من الفتـحة يقصــــد بالرســــم هـن

 والكسرة وغيرهما.

العثماين الذي  والكالم على رســم الحرف هو ارتباط هذا الحرف يف كتابته برســم المصــحف

على  -رضـــي اهللا عنه-ان بن عفان اســـتقر المســـلمون منذ عهد الخليفة الراشـــد الثالث عثم

 القراءة به واتباع طريقته سواء يف النطق أو يف رسم شكل الحرف.

إنه تصـوير للكلمة، وصـدى شـكلي لها، "قد عبر الدكتور الصـغير عن معنى الرسـم بقوله: و

قها الصـوتية أو اصـطالح على هذه الحقائق، وقد مّر المفسـرون  أو قل: محاولة لتجسـيد حقائ

ض أصوله وذلك من خالل المعالجات بشيء من ظواهر ه فيما يتعلق باألدوات وعرضوا لبع

 

 .٨٣أنظر: األدوات يف كتب التفسير للدكتور محمود الصغير ص 

 .٢٠/١٣٨الجامع ألحكام القرآن للقرطبي  

 .٤/٤٨٩لمحيط ألبي حيان البحر ا 



 
 

 

 وان دساد ا

   

 

ادرات 

ا 

١٤٢٤ 

ـير. فتحدثوا عن رسـم بعض األدوات، وعن حاالت  اللغوية، واحتياجاتهم   االتصـاليف التفس

ف، وخصـوصـياته، وخروجه على سـنن فيها وارتبط معظم كالمهم برـسم المصـح  واالنفصـال

 ."لعربيالخط ا

 يقول الباحث:

للحديث هنا ليس لخصـوصـية رـسم هذا الحرف   "رـسم الالم"كأن القصـد من اختيار عنوان 

على المفردة   "حرف الالم"يف الخط العربي، بل الرتباطه بخط المصحف ورسمه، ولورود 

المصــحف العثماين التي َتنبه علماء  القرآنية وخضــوعها يف هذه الحالة إلى خصــوصــية رســم

ــيتهـا ووضــــع خطـان ال يقـاس "وا لهـا القـاعـدة اإلمالئيـة الشــــهيرة: اإلمالء إلى خصــــوصــ

ــحف ــم القرآين لألدوات  "عليهما:خط العروضــين وخط المص ـية الرس ــوصـ ومن أمثلة خص

ة) "نون التوكـيد الخفيـفة"والحروف  ـــي اصــ ـالـن ــفعْن ب ه تعـالى: (كال لنســ  ]١٥[العلق:يف قوـل

صــريون رســمها ألف� على كوفيون يختارون رســم هذه النون على الحقيقة، بينما اختار البالف

ــيـة"حكم الوقف  ـالنـاصــ ة الكريمـة على مـا ذكره   "لنســــفعـا ب وهو الرســــم العثمـاين يف اآلـي

 .الطبرسي

 وكذلك تحدثوا عن رسم: إذن، وإال، وأما، وحتى.

 النحاة، واستأنسوا بقوانين اللفظ والخط. وبينوا علل أشكالها واستعانوا بالنصوص وأقوال

ا ـهذا فـقد تـحدثوا يف شــــكـله ورســـــمه فتـحدثوا عن   "حرف الالم"ومن ذـلك  موضــــع بحثـن

 ."رسم فتحة الالم"

 

 .١٢٢األدوات النحوية يف كتب التفسير ص 

 .٣٠/١٨٤مجمع البيان يف تفسير القرآن  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٤٢٥ 

 ا ا  هوأ ف ات وات واا  

   رسـمت ألف� يف المصـحف يف قوله تعالى (ولو  "فتحة الالم"فالزمخشـري يذهب إلى أن

ويذكر أن ذلك من  ]٤٧ة:توب[الأوضــعوا خاللكم) والخرجوا فيكم ما زادوكم إال خباال 

ــائر ا ا على هـذا النحو مع ســ ار رســــمـه ــل: آـث لحروف قـبل ظهور الخط العربي، واألصــ

 ."وألوضعوا"

 يقول الباحث:

 وال يوجد يف مصـحف عثمان الذي بين أيدينا ما ذكره الزمخشـري مما جعل أحد الباحثين

رضــي اهللا –قبل اختيار عثمان يعتذر عن الزمخشــري بأنه ربما أراد أحد المصــاحف القديمة 

 لرسم مصحفه. -عنه

  ــ ــالها بــــ ــم الالم عند اتص ــ� تكلم الفراء عن رس ــح أن هذا   "إِنِ "أيض ــرطية، وأوض الش

 المنافقون)على مصحف عثمان يف قوله تعالى: (لئِن لم   "ياء"يوجب رسمها    االتصال

 .]١٥علق:لا[ بالناصية)و يف قوله تعالى: (لئِن لم ينته لنسفعا ] ٦٠األحزاب:[

   يف   "هذا"كما ذكر الزمخشـري عن حرف الالم أنها رسـمت مفصـولة عن اسـم اإلشـارة

ــحف يف قوله تعالى: (وقالوا َماِل هذا  ــول)خط المصـ بذلك  اخروًج  ]٦الفرقان:[  الرسـ

 ."اما لهذ"عن الخط العربي: 

 يقول الباحث:

ليس  "الالم"على رســــم بعنوان هـذا المطلـب على أن الكالم  االســــتـداللوبهـذا يتحقق 

 

 .٤/٧٧٨كشاف الزمخشري  

 ١٢٢للدكتور الصغير ص األدواتانظر:  

الترجمة ، الدار المصرية للتأليف و١/٦٦بن زياد، تحقيق محمد علي النجار    يحيمعاين القرآن للفراء:   

 .م١٩٨٠ –

 .٣/٢٦٥الكشاف للزمخشري  



 
 

 

 وان دساد ا

   

 

ادرات 

ا 

١٤٢٦ 

ا عن غير ــيريـة للقرآن خروجـً ه من الحروف التي أثر شــــكلهـا ورســــمهـا يف القراءات التفســ

 الكريم. 

ما ا  

و د ف ا  اردةا ا.  

و د ا ا ول: أا ا  

 لة.سواء أكانت عاملة أم مهم "الالم"لحرف يف المبحث األول حقيقة البنية األساس  ذكرنا  

 ونوهنا إلى أن الالم المهملة منحصرة يف سبع مسميات هي:

ــداءالم  ــدة، والم الجواب، االبت ، والم التعريف، والم اإلشـــــارة، والم والم إن، الالم الزائ

 التعجب.

رابي فهي لمهملـة ال من حيـث التـأثير الحركي اإلعويف هـذا المطلـب نتنـاول أحكـام الالم ا

انـب، بـل من حيـث دورهـا الوظيفي، وتـأثيرهـا المعنوي يف مهملـة ال عمـل لهـا يف هـذا الـج 

 تركيب الكالم، وتأليفه على نحو تختلف األساليب بموجبها على الجملة التي تحتويها.

 يقول الباحث:

هذه الالم غير العاملة يف ذلك وركزوا على  ون بالنحو من المفســـرين أهمية يوقد الحظ المعن

ـيئين: التوكيد، واألثر األهمية يف مواضــع كثيرة من تفاســير هم، وحصــروا هذه األهمية يف شـ

 المعنوي لها يف تركيب الجملة.

لقد عالج المفســرون جوانب الالم غير العاملة يف نصــوص القرآن "  يقول الدكتور الصــغير:

ــتلزمات الوجه وا بعضــــها بالوجوه المختلفة، وتنبهوا إوغيرها بدقتهم المعهودة وأثر لى مســ

ــتعـماالتـها حرف  ره يف التركـيب كـله، ووـجدواالنحوي المتـجه وآـثا ـهذه األداة، على تـعدد اســ

ا ألداء بعض  انـً ة وينزلق إلى ـمداخـل التركيـب أحـي ة ونهـاـي توكيـد وربط يتوزع التركيـب ـبداـي



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٤٢٧ 

 ا ا  هوأ ف ات وات واا  

 "المهام، بوحي قوانين النحو وأصوله.

 نتناول ذلك فيما يلي: وس

 : االبتداءالم  ) ١(

 فإن وجود هذه الالم  يفيد أمران:

 األول: توكيد مضمون الجملة.

فقد ذكر الزمخشــري أنها تدخل على الجملة فتؤكد معناها، وتحقق مضــمونها على نحو ما 

 ]٨[يوسف:يف قوله تعالى: ( ليوسف وأخوة أحب أبينا منَّا) 

ــارع للحـال، وهـذا رأي أكثر النحويين، كمـا جـاء يف  اين: تخليص المضــ الى:( إين  الـث ه تـع قوـل

 ]١٣[يوسف:ليحزنني أن تذهبوا به) 

 زن حاال لما لزم تقدم الفعل يف الوجوه على فاعله مع أنه أثره.فلو كان الح

 وأجيب: بأن الحكم يف ذلك اليوم واقع ال محالة، فنزل منزلة الحاضر المشاهد.

    "قصد أن تذهبوا  به"وأن التقدير: 

 اتفاق النحاة.وهذه الالم تدخل على موضعين ب 

 ]١٣[ الحشر:ة) (ألنتم أشد رهب "األول: المبتدأ نحو قوله تعالى:

 :يف ثالثة مواضع "إنَّ "الثاين: بعد 

 ]٣٩[ إبراهيم:االسم: كقوله تعالى:( إن ربي لسميع الدعاء)   -أ

 

   .٢١٣األدوات النحوية يف كتب التفسير ص 

 .١/١٧٤كشاف الزمخشري  



 
 

 

 وان دساد ا

   

 

ادرات 

ا 

١٤٢٨ 

 ]٢٤[النحل:المضارع: يف مثل قوله تعالى:( إن ربك ليحكم بينهم)   - ب

 ]٤[القلم:: ( وإنك لعلى خلق عظيم) الطرف: يف مثل قوله تعالى -ج

 وقد اختلفوا يف دخولها على ثالثة مواضع: 

 الماضي الجامد: مثل: إن زيداً لعسى أن يقوم، ولنعم الرجل.  -أ

تقرب الماضـي من الحال فيشـبه المضـارع المشـبه باالسـم،   "قد"الماضـي المقترن ب    - ب

 مثل: إن زيداً لقد قام

 اب قسم محذوف.وقيل: إن هذه الالم واقعة يف جو

  "قد"، أجازه الكسائي على إضمار "قد"الماضي المتصرف المجرد من 

 ومنعه الجمهور.

  على شيئين:  "إن"وقد اختلف النحاة يف دخول هذه الالم يف غير باب 

 أحدهما: خبر المبتدأ المقدم نحو: لقائم زيد

  ثانيهما: الفعل نحو: ليقم زيد

رف المقترن ب قد يف نحو قوله تعالى:( الجامد، والمتـصـــ وربما زادوا على ذلك: الماضــــي 

 ]١٥[ األحزاب:ولقد كانوا عاهدوا اهللا من قبل) 

 ]٧[يوسف:وقوله تعالى: ( لقد كان يف يوسف وإخوته) 

 . والمشهور أن هذه الالم الم القسم

 

للزجاجي: أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق بتحقيق د/مازن المبارك، دار صادر،  كتاب الالمات 

تحقيق د/ أحمد  ٣٠٧-٣٠٦، وانظر: رصف المعاين للمالقي ص١٢٠-١١٧ص ١٩٩٢ -بيروت 

 م.٢٠١٤دمشق  -محمد الخراط دار القلم

 .٣٠٧رصف المباين يف شرح حروف المعاين للمالقي ص 

 .٦٨-١/٦٧معاين القرآن للفراء  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٤٢٩ 

 ا ا  هوأ ف ات وات واا  

اب   ة إال يف ـب از أن هـذه الالم ال ـتدخـل على الجمـل الفعلـي  االبـتداء إن، والم  "وذكر ابن الخـب

 لها صور الكالم ولهذا علقت العامل يف نحو قولنا: لزيد منطلق.

  ١٤٣[ البقرة: : مثل قوله تعالى: ( وإن كانت لكبيرة) "إنَّ "إذا خففت[ 

    ]٣[ يوسف: (وإن كنت من قبله لمن الغافلين) 

 ]٤[ الطارق:وقوله تعالى: ( إن كل نفس لما عليها حافظ) 

 يقول الباحث:

، أفادت مع إفادتها توكيد النســبة، االبتداءم عند ســيبويه وجمهور النحاة هي الم  ه الالفإن هذ

ــارع للحـال للفرق بين  ة، ولهـذا  "أن  "وتخليص المضــ افـي ة، وإْن الـن ة من المثقـل المخفـف

 جائزة، اللهم  صارت الزمة بعد أن كانت

 إال أن يدل دليل على قصد اإلثبات.

 اجتلبت للفرق  االبتداءوزعم جماعة أنها الم غير الم 

ــدة يف مجــاز القرآن   ) ٢( ــدأ، وقــد أجــاز أبو عبي ــة يف خبر المبت ــداخل ــدة: وهي ال الالم الزائ

قول يو،  ]٦٢[ـطه:على خبر المبـتدأ، ومـثل ـله بقوـله تـعالى ( إن ـهذان لســــاحران)      ودخولـها

 رؤبة:

 )ترضى من اللحم بعظم الرقبة                 ة  بأم الحليس لعجوز شهر(

 .المخففة، والتقدير: أم الحليس عجوز، وهذان ساحران "إن "وذلك على إهمال 

ــرورة ــع ضـ ــي أن دخولها يف هذا الموضـ ــي عن الفارسـ وأنها جاءت كذلك يف   ونقل الطبرسـ

 "إن زيداً وجهه لحسن "حكاية نادرة عن العرب وهي قولهم:

 

 .٣١٠المصدر السابق ص 

 .١/٢٢٣مجاز القرآن ألبي عبيدة  

 .٢٠٠األدوات النحوية ص ١٧/٨٤مجمع البيان للطبرسي  



 
 

 

 وان دساد ا

   

 

ادرات 

ا 

١٤٣٠ 

 يف زيادة الالم. انحيالمفتوحة على ما ذكره أبو  "أن "وأيضا الداخلة يف خبر 

 :وأيضا الواقعة يف خبر ما زال، ومثله قول الشاعر 

 لكا لهائم المقصي لكل بالد.                   وما زلت من ليلى لَُدن أن عرفتها

 وأيضا: يف المفعول الثاين ألرى يف مثل: أراك لمسالمي  

 .وهو ما نقله الرازي عن قطرب

الشــــرطية يف مثل: إلن قام زيد أقم، أو فأنا   "إن"ى  م الداخلة علالزائدة الالوجعلوا من الالم  

 أقم، وأنت ظالم إلن فعلت.

 .وكل هذا غالبا ما يأتي خاصا بالشعر، خالفا لرأي الرازي

 الم الجواب: وهي على ثالثة أقسام:  ) ٣(

 ]٢٥[ الفتح:يف نحو قوله تعالى: ( لو تزيلوا لعذبنا)  "لو"األول: الم جواب 

ـقال الزمخشــــري: لتكون علـما على تعلق جمـلة  ]٦٨[ الواقـعة:ه حـطاـما)  ء لجعلـنا( لو نشــــا

 .الشرط بالجواب

 يقول الباحث:

 فدخول الالم هنا لتأكيد ارتباط إحدى الجملتين باألخرى.

ــدت  ــهم ببعض لفسـ الثاين: الم جواب لوال، يف نحو قوله تعالى: ( ولوال دفع اهللا الناس بعضـ

 ]٢٥١[البقرة:األرض) 

 

 .٢٢/٧٧الرازي تفسير  

 المصدر السابق. 

 المصدر السابق. 

 .٤/٤٦٦الكشاف  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٤٣١ 

 ا ا  هوأ ف ات وات واا  

 "يكون بالالم كقولهم: لوال عبداهللا لضربتك "لوال"وهو ما قاله الفراء من أن جواب 

ســتقبل بها يف وقد بين الفراء أين العرب ال تدع القســم بغير الم، ي الثالث: الم جواب القســم:

 . الكالم المثبت، وأن لها الصدارة فيما دخلت عليه

ــي، وأكثر ما يكون  ــل هذه  "قد  "دخولها عليه معوتدخل على الفعل الماضـ وذلك ألن أصـ

معها ألنها تقر  "ال تدخل على الماضــي المحصــن فأتى بقد االبتداء، والم  لالبتداءلالم  ا

 به إلى الحال.

 ]٩١[يوسف:ومنه قوله تعالى:( تاهللا لقد آثرك اهللا علينا) 

 ]٩[ الشمس:وربما حذفت الالم يف مثل قوله تعالى:( قد أفلح من زكاها) 

لقرطبي: ويســــوغ الزجاج ذلك بطول الكالم الذي صــــار عوضــــا معها ولم يجز أحد ل ايقو

 .حذفها يف غير ذلك

 لورده يف فصيح الكالم. وجاء الجواب ماضيا بالالم "قد"وربما حذفت 

 ]٥١[ الروم:يف مثل قوله تعالى:( ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا) 

 للقسم: ةالالم الموطئ ) ٤(

اة شــــرط لإليذان أن الجواب بعدها مبني على قســــم قبلها ال على داخلة على أدوهي الالم ال

ــم وإن كان ذلك   ــرط، كأنها توطئة لذكر الجواب وليســـت جوابا للقسـ ــلها؛ ألن الشـ أصـ

ــرط كما ال يجاب بالقســم، ألن الشــرط يجري مجرى القســم لما  القســم ال يجاب بالش

 ى جواب.بينهما من المناسبة من جهة احتياج كل منهما إل

 يقول الباحث:

 

 .١/٣٣٤معاين القرآن للفراء  

 .١/٣٣٤للفراء معاين القرآن  

 .٢٠٠/٥٢الجامع للقرطبي  



 
 

 

 وان دساد ا

   

 

ادرات 

ا 

١٤٣٢ 

ــم وجوابه جملتان تالزم نتا كالجملة الواحدة، كما أن الشـــرط وجوابه كالجملة اا فكتوالقسـ

ى الفقـهاء التعليق على الشــــرط يميـنا، كـما نرى اإلـمام محـمد بن  الواـحدة، وـلذـلك ســــمَّ

ـيباين صــاحب أبي حنيفة يســمي كتابه باســم   يف حين أن   "كتاب األيمان  "الحســن الشـ

 مسائله تعليقا على شرط.معظم 

نحو قولك: لئن   "الخفيفة المكسورة "إن  "لموطئة إذا تقدم حرف الشرط اوتأتي هذه الالم 

أخرجوا ال يخرجون معهم ولئن قوتلوا ال ينصــرونهم  (لئن قمُت ألكرمنك، ويف التنزيل:

  ]٢[ الحشر: ولئن نصروهم ليولن األدبار)

 الم التعريف:  ) ٥(

عرفه المخاطب كمعرفة المتكلم فيتســاوى المتكلم  د إلى شــيء بعينه ليوالمراد منها: القـصـ 

والمـخاـطب يف ذـلك نحو قوـلك: الغالم والـجارـية، إذا أردت غالـما بعيـنه وـجارـية بعينـها، 

 ] أي: القران الكريم.٢و(ذلك الكتاب) [ البقرة:

يه وعليه والالم هي حرف التعريف والهمزة وصــلة إلى النطق بها ســاكنة، وهذا مذهب ســيبو

ا ـعدا الخلـيل ـفإـنه ذـهب إلى أن حرف الت عريف (أل) بمنزـلة أكثر البصــــريين والكوفيين ـم

يف األفعال، فهي كلمة مركبة من الهمزة والالم جمعيا كتركيب(هل وبل)، وأصــل   "قد"

 .االستعمال ةا لكثرنده وإنما حذفت يف الوصل تخفيفً الهمزة أن تكون مقطوعة ع

  يهيبويه ومن تبعه على رأوالصحيح ما ذهب إليه س

 الم اإلشارة:  ) ٦(

وهذه الالم تلحق أســــماء اإلشــــارة للداللة على البعد، أو على توكيده على خالٍف يف ذلك، 

 "تْلك، وذلك"وأصلها السكون كما يف: 

 

 .٣١٦رصف المباين للمالقي ص 

 . ١٨-١٧، وانظر: كتاب الالمات للزجاجي ص١٥٨رصف المباين للمالقي ص 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٤٣٣ 

 ا ا  هوأ ف ات وات واا  

 الساكنين.وإنما كسرت يف: ذلك، إللتقاء 

 الم التعجب: ) ٧(

كرم عمرو على معنى: مـا د، ولرف زيــ لظُ  "وهــذه غير الالم الجــارة، وذلــك نحو قولــك: 

 أظرفه، وما أكرمه.

ة لفعـل م ه صـــــل ه، و ـقدروهي ـتدخـل على المتعجـب مـن ه، والتـقدير:  مثقبـل ا أعقـل ه، لزـيد ـم ـل

 ه.لقععجبوا لزيد ما أإ

ــه تعــالى:(إليالف قريش) ــه قول عجبوا إعلى رأي من جعــل تقــديرهــا:  ]١[قريش: ومن

 إليالف قريش   

ا أ :ما اوا ا :ا .  

 يقول الباحث:

ــه مما يقترن بحدوث أثر لفظي  وهي الالم التي تتعلق بالتركيب النحوي، وقيوده وخصـــائصـ

ــبغ التركـيب  ال، ويصــ ه من األســــمـاء واألفـع ا ـتدخـل علـي ة من المعـاين ـب فيـم ألوان مختلـف

 والدالالت التي ينشدها المتكلم، ويقتضيها سياق التعبير.

 أو الالم الجازمة. ،م الناصبة، والالة، الجار"الالم"ه يف الحديث عن ا سنراوهذا م

 :أوال: الالم الجارة وأحكامها

 يقول الباحث:

بـما تقع الالم الـجارة يف را من حروف الجر تـحدث النحويون عن أكثر من ثـماين عشــــرة حرفًـ 

 ترتيب الحروف الستة األوائل وهي:

، وِمن، وإلى، ورب، وعلى، والالم، والواو، وعن، ويف، وكي الـباء، والـتاء، والـفاء، والـكاف،

 

 .٧٢كتاب الالمات ص 



 
 

 

 وان دساد ا

   

 

ادرات 

ا 

١٤٣٤ 

 والت، ومتى، وحتى، وحاشا، ولعل.

كما تحدثوا عن الخالف يف طبائعها بين حرف، واســــم، وأصــــالة، وزيادة، وأتوا على بعض 

 خصائصها العامة حتى قالوا:

لى األســـماء، ة، أال ترى أنها توصـــل األفعال إالحروف الجارة موضـــوعة لمعنى المفعولي  "

   وتوقعها عليها؟

ا  ا، وأحكـامهـا ووقوعـه ة وداللتـه ــات النحوـي ا يخص حرف الالم من هـذه اـلدراســ ا ـم ومطلبـن

 كحرف جر يكثر استخدامه يف الكالم.

 يف موضعين:  "الالم "والذي نراه مناسبا أن نختصر هذه الدراسة حول حرف الجر 

 جر، ثم مواضع حذفها.وقوعها كحرف 

 كحرف جر فتأتي يف سياق: الموضع األول: وقوعها

 الم التعليل: فقد نقل أبو عبيدة عن الخليل أن الم التعليل حرف يعمل الجر، وأن   )أ(

 . انصب الفعل بعدها إنما يكون على إضمار أَْن خالفا لبعضهم الذي يجعلها ناصبة بنفسه

ــدر المؤول من  ومـا بعـدهـا كمـا يف قولـه  "كي"كمـا أنهـا إذا دخلـت على كي َجّرت المصــ

 ]٧٠[ النحل:تعالى:( ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي ال يعلم من بعد علم شيئا) 

 ل الجارة وقفات منها:وللفراء مع الم التعلي

  ــبقـت ب فالبـد من تقـدير فعـل  "واو"أنـه أوجـب أن يكون لهـذه الالم متعلق، فـإذا ســ

 لذي قبلها وفيها الواو: قال:محذوف بعدها تتعلق به، وال تكون شرطا للفعل ا

؟ فإذا قلته فأنت تريد:   أال ترى أنك تقول: جئتك لتحسن إلىَّ

 

 .٣٠٠، وانظر: األدوات النحوية يف كتب التفسير ص١/٤١ مجمع البيان للطبرسي 

 .٢/١٥٥مجاز القرآن ألبي عبيدة  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٤٣٥ 

 ا ا  هوأ ف ات وات واا  

 .ولتحسن إلى جئتك

 الباحث:يقول 

وكالم الفراء يف هذا متسق تماًما مع تذوق المعاين الفنية لفهم الجملة وسياقها يف جعل متعلق 

 محذوف لالم التعليل الجارة.

 زليؤيب الهُ ذيف قول أبي  "كي"الالم وبين  أنه أجاز الجمع بين هذه: 

 ومن ذا الذي يُْعطى الكمال فيُكمُل                     أردت لكيما ال ترى لِي َغيْره 

 تفاقهما يف المعنى واختالفهما يف اللفظوإنما جمعوا بينها وبين كي إل "قال: 

   الدالة على المســتقبل مع  المصــدرية "أن"أنه أجاز أن تقع الم التعليل الجارة يف موضــع

ــد اهللا ــالى:( يري ــه تع ــا يف نحو قول ــاهم ــا يف معن [ ليبين لكم)  الفعلين: أمر، وأراد، وم

 ]٢٦النساء:

 يقول الباحث:

 والمعنى: وما أمرنا أن نسلم، ويريد أن يبين.

 الم الجحود:  )ب(

ا كـما يف قوـل  ه وهي ـتأتي للجر عـند البصــــريين والفـعل بـعدـها منصــــوٌب ـبأن، مضــــمرة وجوـب

 ]١٧٩[ آل عمران:تعالى:( ما كان اهللا ليذر المؤمنين) 

ان اهللا مرـيدا لـيذر  ا ـك ة لطـلب ذـلك المحـذوف، والتـقدير ـم وخبر كـان محـذوف والالم مقوـي

   .المؤمنين وهو ما أورده أبو حيان يف تفسيره

 

 .١/١١٣معاين القرآن للفراء  

 .١/٢٦٢المصدر السابق 

 .٣/١٢٦البحر المحيط ألبي حيان  



 
 

 

 وان دساد ا

   

 

ادرات 

ا 

١٤٣٦ 

 لمستغاث به والمستغاث من أجله.م اال  )ج(

مســـتغاث من أجله مكســـورة فرقا بينهما، قال الزجاجي: الم المســـتغاث به مفتوحة، والم ال

 وهما خافضتان جميعا لما تدخالن عليه. 

 .فالم المستغاث به، كقولك: يا لزيد، ويالعمرو 

 قال مهلهل:

 يالبكر أين أين الفرار.                    ايالبكر أنشروا لي كليبً 

 يقول الباحث:

ا مـطا ا بكًرا التي قتـلت أـخاه كليبـً ا بـإحـياـئه بـعد مـماـته وإال ـفالوـيل يقول المهـلل: مـناديـً ا إـياـه لبـً

 لهم حيث لن يستطيعوا أن يفروا من عقابه.

ــتغـاـثة أتوا  والـنداء واإلســ ــبـيل التهكم والتعجيز على ـحد قوـله تعـالى: (فلـي ا واردٌة على ســ هـن

 بحديٍث مثله).

ــبيـل  د، وقـد حملهـا النحـاس على ســ ــتغـاث بـه هنـا داخلـة على المنـادى المهـدَّ والم المســ

تهزاء، وقال: إنما يدعوهم ليهزأ بهم؛ أال تراه يقول: أنشـروا لي كليبًا، أي: أحيوه إن اإلـس 

 استطعتم.

ال األ البكر أدعوكم وـق ه والمعنى: ـي اث ـب ــتـغ ه يف البـيت هو المســ اث من أجـل ــتـغ علم: المســ

ــار كليـب وإحيـائـه.. وهـذا لن يحـدث فـالويـل واإلنتقـام لـه  ا لكم إنشــ ـالبـً ألنفســــكم مط

 .منكم

  عمرو.زيد لِ له كقولك: يالَ جالمستغاث من أوالم 

 أنت مستغيث بزيد من أجل عمرو ليعينك عليه.

 

 عبد السالم هارون، مكتبة الخانجي القاهرة. ، تحقيق٢/١٦٢خزانة األدب للبغدادي ج 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٤٣٧ 

 ا ا  هوأ ف ات وات واا  

 الورد:ومنه قول عروة بن 

 ي على شيء ويكرهه ضمير                         فيا للناس ألوم نفسي

 يقول الباحث:

 يقول عروة: ألوم نفسي من أجل الناس على الشيء وضميري له كارٌه.

يه كـسر حرف الالم ألنه مسـتغاٌث ألجله، وهو من ـشواهد هذه الفقرة وهي: دخول والشـاهد ف

 على معنى الجر. استغاثة محموٌل حرف الالم كحرف 

 الموضوع الثاين: حذف الالم الجارة 

ا ـحذف الالم الـجارة فـقد تتعبـها النحويون اـلذين تشــــرفوا ـبالعـمل على تفســــير كـتاب اهللا،  أـم

 وها تحذف: يله، فوجدوبيان أسرار تأو

 كما يف قوله تعالى:( وألقى يف األرض رواســي أن تميد بكم)  "أن"الواقعة قبل   "ال"مع    )أ(

 .أي: لئال تميد بكم ]١٠[ لقمان: 

    .وهذا ما ذهب إليه الفراء يف معاين القرآن

  واســـتشـــهد له يف قوله تعالى:( إين ألقى إلى كتاب   "أن  "كما أنه أجاز حذفها أيضـــا قبل

 ]٣٠-٢٩[ النملأنه من سليمان وأنه بسم اهللا الرحمن الرحيم) كريم 

ــع رفع على البدل من الكتاب: أي ألق ــليمان أو يف موضــع  ىعلى أنهما يف موض إلىَّ أنه من س

 .نالخافض أي: ألنه من سليما عنصب بنز

 

 ببعض التصرف. ٨٣- ٨١كتاب الالمات للزجاجي ص 

 .٢/٣٢٧معاين القرآن للفراء  

 .٢/٢٩٦المصدر السابق 

 .٦٧٥، معاين القرآن لألخفش ص٢/٣٧٨، كشاف الزمخشري ١٣/١٢٩أنظر: جامع القرطبي ج 



 
 

 

 وان دساد ا

   

 

ادرات 

ا 

١٤٣٨ 

ــه ابتغ  )ب( ــرى نفس  اءوتحذف: مع المفعول ألجله نحو قوله تعالى: (ومن الناس من يش

أن الم   البتـغاءأي ] ٢٠٧[البقرة:هللا)مرضــــاة ا ــتنكر الطبري ـهذا معلًال ـب مرضــــاة اهللا واســ

 .التعليل ال يجوز إسقاطها

 وتحذف من مفاعيل: بغى، وكال، ووزن، وبّوأ، واستجاب، وأنصت.  )ج(

 أي يبغون لها عوجا. ]٩٩[آل عمران:بغى؛ يف مثل (تبغونها عوجا)-١

]  ٣[المصــــطفين:وهم أو وزنوهم يخســــران)وكال، ووزن؛ يف مثل قوله تعالى: (وإن كال-٢

 لهم أو وزنوا لهم.  وكالوا أي:

ه تعـالى: (ب-٣ ال)بوبّوأ: يف مـثل قوـل اعـد للقـت  وتبوئأي: ] ١٢١[آل عمران:وئ المؤمنين مـق

 للمؤمنين.

 واستغفر: يف قول الشاعر:-٤

ي ومن لعبي  ِوْزرى وكل امرئ البد متزر                          أستغفر اهللا من ِجدِّ

 أي: وأستغفر اهللا لوزري.

 .ويرى الفراء أن هذا الحذف قليل يف لغة العرب

 :شفع، وَكِسَب، وكفر، ووهب. والحظ الرازي حذفها من مفاعيل 

 (والقمر قدرناه منازل) :٣٩[يـــس:ويرى القرطبي حذفها يف مفعول: قّدر، يف قوله تعالى [

 .والتقدير قدرنا له منازل

 ة وأحكامها:ثانيًا: الالم الناصب

ألنها حرف جر أصــًال فال تعمل عملين فيقع ما بعدها   "أَنْ "وهي تنصــب ما بعدها بإضــمار  

 

 .٢/٣٤٦جامع البيان للطبري  

 .١/٢٢٧معاين القرآن للفراء  

 .٣٣٢ت النحوية يف كتب التفسير صانظر: األدوا 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٤٣٩ 

 ا ا  هوأ ف ات وات واا  

 بمنزل اسم منصوب ينزع الخافض. "أَنْ "مع 

 يقول الباحث:

  ا قبلـها إال إن ـكان رأس آـية؛ وـهذا ال يكون ما وـهذه الالم ال يجوز الوقف يف القرآن على ـم

 ته.قبلها إال كالًما مستقًال بذا

 ه الالم الناصبة يف ثالثة مواضع:وتأتي هذ

 "كي "التي بمعنى   "أنْ "أن يأتي الفعل المضــارع يعدها منصــوبًا بإضــمار   الموضــع األول:

 ."جئتك لتكرمني

 .  ]٢٨[الجن:ومنه قوله تعالى: (ليعلم أْن قد أبلغوا رساالت ربهم) 

لى: (فلتقطه آل فرعون ليكون لهم تكون بمعنى العاقبة، ومثله كقوله تعا أن  الموضـــع الثاين: 

 .أي:فكان عاقبة أمرهم أن كان لهم عدوا وحزنا] ٨[القصص: عدوا وحزنا)

ا كـان اهللا ليعـذبهم وأـنت  الموضــــع الثـاـلث: ه تعـالى: (وـم أن تكون بمعنى النفي، ومثلـه قوـل

 ي كالموضع األول على تقدير النصب بنزعوالمعنى ترك عذابهم، وه] ٥٥[التوبة:فيهم) 

 .الخافض

 ثالثًا: الالم الجازمة:

 التي تجئ لألمر، أو للدعاء، أو للوعيد. الالموهي 

ــواء كان للغائب،   فالم األمر:-١ ــارع بعدها يف حاالت المبني للمفعول س تجزم الفعل المض

 أو للمتكلم، أو المخاطب، وأمثلته على التوالي: ولْيُكرم، وْألكرم، ْولتُكرم.

 يقول الباحث:

 

 .٣٠١رصف المباين للمالقي ص 

 .٣٠٠المصدر السابق ص 



 
 

 

 وان دساد ا

   

 

ادرات 

ا 

١٤٤٠ 

الى: (ليُنْفق ذو ســــعـة وـتدخـل هـذ ه تـع ه قوـل اعـل الغـاـئب، ومـن ا على المبني للـف ــً ه الالم أيضــ

 .]٧[الطالق:سعته)

ـــند إلى ضــــمير الـغاـئب، والمتكلم، والمـخاـطب   ويف دخول الم األمر على المضــــارع المســ

 .عند جمهور النحاة واالستعمال االستخدامتفاوت يف 

ــر على فنراها مع الغائب كثيرة مطردة، ومع المت كلم قليلة، ومع المخاطب نادرة شــاذة تقتص

 .فسرينبعض النصوص الثابتة والمتداولة يف كتب النحويين الم

ْور يف كتاب اهللا تعالى، والشعر، ومنثور الكالم"قال الزجاجي:   ."وهذه الالم كثيرة الدَّ

 ضع التالية:قد تحذف الالم الجازمة (الم األمر) يف الموا حذف الم األمر ومواضعها:

 .إذا وقعت الالم الجازمة يف الفعل المضارع المسند إلى ضمير الغائب 

 الباحث:يقول 

 فأجازه األخفش على قبح يف مثل قولك: تٍِق اهللا امرؤ فعل كذا وكذا، وقول الشاعر:

 إذا ما خفت من شيء تباال                      محمد تفد نفسك كل نفس 

 د، أو الفاء والالم: فلتفدعلى حذف: الالم يف: ل َتف

ه تعـالى: (ـقل لـلذين آمنوا  اء يف نحو قوـل ــتنكر األخفش تـقدير حـذف الالم والـف  يغفروا)واســ

 .فليغفرواعلى تقدير ] ١٤الجاثية:[

 

 .٣٠٢رصف المباين ص 

 .٣٠٢رصف المباين ص 

 .٣٦٩انظر: األدوات النحوية يف التفسير ص 

 . ٨٨كتاب الالمات للزجاجي ص 

 .٢٤٤لقرآن لألخفش صمعاين ا 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٤٤١ 

 ا ا  هوأ ف ات وات واا  

 يقول الباحث:

 واستنكار األخفش صحيح فال يقع على الفعل المضارع هذه الالم يف مثل اآلية الكريمة.

 لى ضمير المتكلم أجاز الطبري دخولها على الجماعة يف نحو  ويف المضارع المسند إ

وأجاز حذفها مع   ]١٢العنكبوت:[ خطاياكم)قوله تعالى: (اتبعوا سبيلنا ولنحمل 

 المتكلم المفرد كقول األعشى: 

 لَِصوِت أن ينادَي داعيان                           فقلت اّدعى، وأّْدُع فإنَّ 

 إن دعوِت دعوُت                   : ادعى وألدع، ومعناهيريد

واعلم أن هذه الالم لشدة اتصالها بما بعدها حتى صارت كبعض حروفه جاز  "قال المالقي: 

فيها التسكين لخفتها إذا اتصل بها واو العطف أو فاؤه كقوله تعالى: (وليوفوا نذورهم 

 .]٥٨[يونس:رحوا)، وقوله تعالى: (فبذلك فْليَفْ ]٢٨[الحج:وليطوفوا بالبيت العتيق)

 ويقع الجزم بها يف نحو قولك: لِتَغفْر لزيد، ولترحمه. الدعاء:الم -٢

ة الم األمر، والحكم فيهـا يف اللفظ كـالحكم  ا يف الفعـل بمنزـل على معنى اغفرن وارحم، ألنـه

 ، وقول الحطيئة:]٢٦٧البقرة:[ وارحمنا)فيها ومنه يف التنزيل: (فاغفْر لنا 

 .فاغقْر عليك سالم اهللا يا عمر                ْعرِ مظلمِة ألقيَت كاسهم يف قَ 

 الجزم بها كقولك: لتقتل زيداً وأنت تعلم ما تلقاه.الم الوعيد: ويقع -٣

 ] ٦٦[العنكبوت:ومنه يف التنزيل: (ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فلسوف يعلمون) 

 .م إنما مرده لرعاية مفهوم األمر فيهماوما يف الدعاء، والوعيد، وما يف معناهما من إفادة الجز

 

 ٢٠/١٦٤جامع البيان للطبري 

 .٣٠٣رصف المباين للمالقي ص 

 .٣٠٤السابق المصدر  



 
 

 

 وان دساد ا

   

 

ادرات 

ا 

١٤٤٢ 

ا ا: 

  اردةا ماو د ف ا  

 تمهيد:

 :الحظ الباحث

ــحه حرف الالم من معانٍ  ـتقًال   أن أكثر ما يرشـ ـيئا مســ ــابقة التي ليس شــ ــات السـ  عن الدراسـ

 منهما مستوحاة قدمناها يف المبحثين السابقين وإنما هي معانٍ 

ـير لكتاب اهللا عز وجل من النحاة الذين  كما شـرف العناية  أدركهمأنها نتاج أعمال أهل التفس

 لتفسير كتاب اهللا عز وجل.

 يقول الباحث:

يف هذا الحرف ـشأن باقي الحروف من نـشاط   إبراز ماوقد دأب هؤالء المفـسرون الكرام على  

 معطيات وهي -أيضا  باقالس وربما –تفسيري متعدد المعاين  ينطلق من معطيات السياق  

أكثر من  وزقد تتجا  واإلحكام الدقة يف غاية داللية بيانية معان عن كاشــــفة  متكاثرة، ثرية،

 أربعين معنى، مما يصعب ضبطها تحت مطالب يطول معها العدد:

ــتمل عليه   ــبط هذا العدد تحت ثالثة مطالب يجمع كل مطلب منها ما اشــ لهذا أردت أن أضــ

 متقاربة، وذلك فيما يأتي:العديد من المعاين ال

 "ف ا" م :ولا راا ره  

 وهو بهذا يشتمل على الدالالت اآلتية:

ــتحـقاق، -١ ارـبة ـكاالســ اـلدالـلة على االختصــــاص: وهو معنى تؤدـيه الالم يف ـعدة مـعان متـق

والملك، وشـــبه الملك، والتمليك، وشـــبه التمليك، والنســـب، والقدرة، ومن ذلك قوله 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٤٤٣ 

 ا ا  هوأ ف ات وات واا  

 ي: مختصـة بالفقراءأ ]٠٦[ التوبة:تعالى: ( إنما الصـدقات للفقراء والمسـاكين اآلية) 

  ]١٩[الحج: االستحقاق، قوله تعالى( فالذين كفروا قطعت لهم ثياب ) هاومن معاني

 ]١١٥[ البقرة:وهللا المشرق والمغرب) (والملك:  

 "أدوم لك ما تدم لي "وشبه الملك كقولهم:

 ]٧٢[ النحل:ا) لكم من أنفسكم أزوًج  ذلك قوله تعالى( جعل وجعلوا من

  ٌوأما النسب فقولنا: لزيد َعم. 

  (الحمد هللا ) :١[ الفاتحة:والقدرة واالستيالء[ 

 : االستعالءالداللة على -٢

 :الباحثيقول 

ــتعالءوأداة  عليهـا يف هـذا المعنى،  "الالم "لكن الفراء حمـل  "على "يف اللغـة هي  االســ

ــه ــل من ــا)  وجع ــادن ــا لعب ــت كلمتن ــبق ــد ســ ــالى: ( ولق ــه تع [ قراءة ابن مســــعود يف قول

   قرأ: على عبادنا وكأن المعنى: حقت عليهم ]١٧١الصافات:

 اإللصاق:-٣

 يقول الباحث:

ــاق يف اللغـة هي: أو تعـالى عليـه يف قولـه  "الالم"ولكن األخفش حمـل  "البـاء "داة اإللصــ

  أي: أمرت بذلك ]١٢: [الزمرألن أكون أول المسلمين)  وأمرت(

 

 .٢/٢٨٢كشاف الزمخشري  

 المصدر السابق. 

 .٦/٣٦٠البحر المحيط ألبي حيان  

 ,١/٨١المصدر السابق  

 ٣٩٥معاين القران للفراء ص 



 
 

 

 وان دساد ا

   

 

ادرات 

ا 

١٤٤٤ 

 التبيين:-٤

 يقول الباحث:

بمعنى التبيين بعـد أســــمـاء  تـأتي  "الالم"وقـد الحظ فريق من النحويين والمفســــرين أن 

األفعال، والمصـادر الشـبيهة بها، على ما أورده الزمخـشري يف قوله تعالى( هيهات هيهات 

 .]٣٦[ المؤمنون:لما توعدون) 

 ]٢٣[ يوسف:هيت لك) وقوله تعالى: ( قالت      

 ]٧[ األنبياء:وقوله تعالى) أف لكم)      

  فاألولى: لبيان المستبعد، والثانية: لبيان المهيت به، والثالثة: لبيان المتأفف به     

وا ) -٥ ــذـين آمــن ل ــذـين كــفروا ـل ــال ال ــاـلى:( وق ع ــه ـت ول ــان يف ـق و حـي ــك أـب لــيغ: ذكـر ذل ــب ـت ال

 ] ١١[األحقاف:

 يقول الباحث:

يف قوله  نها تأتي إضــــافة إلى القول بعد األفعال: بين، وأذن، وحل، وســــاق، وذلككما ذكر أ

 ]٢١٩[ البقرة: تعالى:( ويبين لكم) 

(  ]٢٣٠[ البقرة: ، فإن طلقها فال تحل له) ]٢٣[ ســــبأ:( وال تنفع الشــــفاعة إال لمن أذن له) 

  ]٥٧[ األعراف: سقناه لبلد ميت) 

  ]٣٠[ البقرة: نقدس لك) التعدية: ومنه قوله تعالى: ( و-٦

 الداللة على المجاوزة:-٧

 الباحث:يقول 

 

 ٣/١٨٧،١٢٥كشاف الزمخشري  

 .٤/٣١٧، ٢٠٤، ١٦٦، ٢/١٥٩. البحر المحيط ألبي حيان 

 .١/١٤٣البحر المحيط ألبي حيان 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٤٤٥ 

 ا ا  هوأ ف ات وات واا  

يف قولـه تعـالى( ثم   "الالم "ولكن الفراء حمـل عليهـا  "عن "وأداة المجـاوزة يف اللغـة هي

 .مقدار ذلك: يرجعون عما قالوا ]٣[ المجادلة:يعودون لما قالوا) 

 الوجوب:-٨

 يقول الباحث:

ـتعمال األداة ويطلق عليه اإللزام أو اللزوم عليها ولكن الفراء حمل   "على"، واألصـل فيه اس

ــد اـلـحرام) "اـلالم " ــاضــــري اـلمســــج ــه ح ــك ـلـمن ـلم ـيـكن أـهل ــاـلى:( ذل ــه ـتع  يف ـقول

 .أي: ذلك على الغرباء ]١٩٦البقرة:[

 

.ا  م  ىرات أ "ف "ا م :ما ا  

 معنى الظرفية: )١

ــر الالم يف  "بَْعدَ   "ظرفية محمولة على معنىفقد جاءت الالم لل عند القرطبي يف قراءة من كس

 يف قوله تعالى: ( وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة) "لما آتيناكم "

 .أي: بعدما آتيتكم ]٨١[ ال عمران:

 يقول الباحث:

:(هو اـلذي أخرج اـلذين كفروا َد يف قوـله تـعالىوحملـها الزمخشــــري والرازي على معنى ِعنْـ 

أي: أخرج أهل الكتاب عند أول   ]٢[ الحشــر:من أهل الكتاب من ديارهم ألول الحشــر)

 .الحشر

 

 .٣/١٣٩معاين القرآن للفراء  

 .١/١١٨المصدر السابق  

 .٤/٨١الجامع ألحكام القرآن للقرطبي  

 .٤/٤٦٩كشاف الزمخشري  



 
 

 

 وان دساد ا

   

 

ادرات 

ا 

١٤٤٦ 

 معنى االستثناء: )٢

 يقول الباحث:

ة الحـاصــــرة، وذـلك مع  "إال"بمعنى   "الالم"أي: حملوا  ائـي ــتثـن ة على ما  "إه  "االســ افـي الـن

 ]١٠٢[ االعراف: وجدنا أكثرهم لفاسقين)أورده أبو عبيدة يف قوله تعالى: ( وإن 

 .قال: مجازه: إن وجدنا أكثرهم إال فاسقين

 معنى السببية والتعليل: )٣

 يول الباحث:

 "النتصـــاب الفعل بعد الالم "الم كي "الداخلة على الفعل  "الالم  "وذلك بأن أطلقوا على 

ا هم يشركون ليكفروا وذلك يف قوله تعالى( فلما نجاهم إلى البر إذ  "كي  "كانتصابه بعد 

 .بما آتيناهم وليتمتعوا) أي: كي يتمتعوا

أي:  ]٣٤[ الروم: بما آتيناهم) يف قوله تعالى: ( ليكفروا   "حتى"وحملوها أيضــا على معنى  

 حتى يكفروا.

[ البقرة: يف قوله تعالى: ( وال تجعلوا اهللا عرضة أليمانكم)  "من أجل  "وللتعليل على معنى  

خشــــري: يجوز أن تكون للتعلـيل؛ أي: وال تجعلوا اهللا ألـجل أيـمانكم ـبه ـقال الزم ]٢٤٤

  .عرضة ألن تبروا

 .التعليلية "كي "نا الم ه "الالم "وكل هذا الحمل على أن 

 يقول الباحث:

التي جاءت بمعنى السـببية وبمعنى التعليل   "كي  "هذا: وقد الحظ المفسـرون النحاة أن الم  

 

 .٢/٣١٩للفراءمعاين القرآن  

 .٢/٣١٩للفراءمعاين القرآن  

 .١/٢٦٧كشاف الزمخشري  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٤٤٧ 

 ا ا  هوأ ف ات وات واا  

ــل ذـلك المعنى يف حرف الالم حتى انتقـلت  "ألجـلو "وحتى "كي "حمال على  أصــ ـت

كما ســـنقدمه يف هذه الالم من كونها محمولة على غيرها إلى كونها محمول عليها غيرها  

 المطلب الثالث.

  ".ا"ا ا: ادوات ا ا  ف 

التعليل حمال على معنى من األدوات يؤدي معنى الســببية و الحظ النحاة المفســرون أن كثيراً 

 الالم وذلك يف األدوات التالية:

الحق)  )١ اهم إال ـب ا خلقـن الى بمعنى الالم ( ـم ه تـع اء: وذـلك يف قوـل ال   ]٣٩[ اـلدخـان: الـب ـق

 الفراء: يريد للحق

ه تعـالى: ( وال تقر )٢ ــببيـة حمال على الالم كمـا جـاء يف قوـل ا هـذه الفـاء: وتؤدي معنى الســ ـب

ـببا ألن يكون من  ]٣٥[ البقرة: ن) الشــجرة فتكونا من الظالمي قال البيضــاوي: وجعله سـ

  الظالمين

ـببية، وعلى معنى: من أجل كما جاء  )٣ ـببية حمال على معنى الالم والس الكاف: جعلوها للس

ــألون؟ عن النبأ العظيم)  ــيء  ]٢٠١[ النبأ: عن الفراء يف قوله تعالى: ( عم يتس أي: ألي ش

   .لون عن القرآناءيتس

ـببية، وعلى معنى: من أجل، كما جعن:  )٤ اء حملوا بعض مواضــعها على معنى الالم والسـ

أي: ألي شـيء  ]٢-١[النبأ:عن الفراء يف قوله تعالى: (عما يتسـاءلون عن النبأ العظيم)

 يتساءلون عن القرآن.

 

دار إحياء التراث العربي،   ١/٧٢أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي: ناصر الدين عبداهللا بن عمر ج  

 م..١٩٩٨بيروت 

 .٣/٢٧٧معاين القرآن للفراء  

 المصدر السابق. 



 
 

 

 وان دساد ا

   

 

ادرات 

ا 

١٤٤٨ 

للسـببية والتعليل يف قوله تعالى:( كتب عليكم القصـاص   "الالم"يف: حملوها على معنى   )٥

 .أي: لسبب القتلى ]١٧٨[ البقرة: تلى) يف الق

ــببيـة بمعنى  )٦ كمـا قـال الزمخشــــري يف قولـه تعـالى: (  "الالم"من: وحملوهـا على الســ

 .أي: ألجل الصواعق ]١٩[ البقرة: يجعلون أصابعهم يف آذانهم من الصواعق) 

ي: لغير أ ]٣٥[ الطور: وـكذـلك حملـها القرطبي يف قوـله تـعالى: ( أم خلقوا من غير شــــيء) 

 .شيء، على ما ذكره ابن كيسان

 قال: ]٣[ هود: لى: بمعنى الالم، كما فسرها الفراء يف قوله تعالى: ( وأخبتوا إلى ربهم) إ )٧

 .ومعناه تخشعوا لربهم، وإلى ربهم، وربما جعلت العرب إلى يف موضع الالم "

ضــــل فـإنـما يضــــل  نالمفـيدة للتعلـيل يف قوـله تـعالى: ( وم  "الالم"على: حملوـها على  )٨

 .أي: يضل لنفسه، كما ذكره أبو عبيدة ]١٠٨[ يونس: عليها) 

 ] أي: للنصب٣وقوله تعالى: ( وما ذبح على النصب) [ المائدة: 

حتى: حملها الرازي على الغاية التي يستعمل فيها الالم، كما يف قوله تعالى: ( فذرهم   )٩

ل: ال تطعمه حتى يموت، أي:  ئوذلك كقول القا ]٤٥[ الطور: حتى يالقوا يومهم) 

التي للغرض عندها ينتهي الفعل الذي للغرض عندها ينتهي الفعل  "الالم "ليموت، ألن 

  .الذي للغرض فيوجد فيها معنى الغاية، ومعنى التعليل

 

 .٤/٤٥٠البحر المحيط  

 .١/٨٥كشاف الزمخشري ج 

 .١٧/٥٠لجامع للقرطبي ا 

 .٢/٩معاين القرآن للفراء 

 .١/٢٨٤مجاز القران ألبي عبيدة 

  .٢٨/٢٧تفسير الرازي 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٤٤٩ 

 ا ا  هوأ ف ات وات واا  

: ذهب األخفش إلى أن لـعل قد تكون للتعلـيل بمعنى  )١٠ ، وجـعل "حتى"أو   "الالم"لـعلَّ

 .أي: ليتذكر ]٤٤[ طه:ال له قوال لينا لعله يتذكر) من ذلك قوله تعالى: ( فقو

بالالم، وبكي،  "لعل  "عددا من اآليات التي فســـرَّ فيها   "جامع البيان"وقد أورد الطبري يف 

 .ولكي، وحتى

 لباحث:يقول ا

ان يـدالن على مفهوم واحـد  ــببيـة والتعليـل معنـي هـذا: ومن الجـدير بـالـذكر أن نـذكر أن الســ

ك وهو مما حدا بالمفـسرين أن بينهما لما بينهما من تقارب، وتداخل، وتـشايصـعب الفصـل ب

 يعبروا عن أدواتها بالسببية مرة، وبالتعليل مرة أخرى.

 التوفيق،هذا وباهللا 

   

 

 .٦٣معاين القرآن لألخفش  

 .٥٠٠األدوات النحوية يف كتب التفسير ص 



 
 

 

 وان دساد ا

   

 

ادرات 

ا 

١٤٥٠ 

ا وا  

 . وأثره على الجملة اللغوية والنحوية من خالل مباحثه ومطالبه " حرف الالم"عشنا مع  

ات ما تفرق يف بطون المصادر على اختالف تنوعها من فنون المعاين وقد جمع هذا البحث شت

الهامة والبيان إلى النحو والتفسير يف نسق واحد مترابط الخطة، وَجَمَع المتفرق من المطالب 

 يف نظر أهل العلم.

 -وقد أسفر نسق هذا الجمع على النتائج التالية:

  أن قيمة الحرف يف الكلمة جزء من تصور معناها 

 معاين،   ، وحروفالكلمةحروف مباين، وهي ما كانت جزءا من بنية  الحروف قسمان: أن

 وهي األدوات المستقلة الرابطة بين مكونات الجملة وأثرها عليها. 

 .النبي صلى اهللا عليه وسلم نبهنا إلى أهمية الحروف يف لغة القرآن الكريم 

  من رسم وتشكيل سواء كانت   " الالم "اهتم أهل اللغة والتفسير بالبنية األساس لحرف

 لألمر أو التعليل، أو غير ذلك، وقد غطى هذا البحث جانب هذه الدراسة. 

   االته من الجر، والنصب، والجزم مع  يف جميع ح "الالم  "أنجز هذا البحث أحكام حرف

 الدالت والشواهد التطبيقية.

 ن االختصاص قدم البحث أهم الصور اللغوية لمعاين حرف الالم من حيث دورانها بي

واالستعالء، والتبيين، والظرفية، وسائر المعاين األخرى التي أوضحت أثر هذا الحرف  

 على الجملة المستفيضة له.

  هذا البحث بمثابة الضوء الكاشف المنير للباحثين طريق العمل العلمي وأخيرا: فقد كان

الحروف،  المتخصص تحفيزا لهم على مواصلة المسيرة حول أهمية البحث عن بقية 

 وإبرازها بالشكل العلمي الذي يخدم لغة القرآن الكريم. 

 واهللا من وراء القصد.



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٤٥١ 

 ا ا  هوأ ف ات وات واا  

 در ااو  

 أوال: القرآن الكريم

 ثانيا:

دار الفكر بيروت   ، للدكتور محمود أحمد الصغيراألدوات النحوية يف كتب التفسير-١

 م٢٠٠١

دار إحياء التراث  ن عبداهللا بن عمر: ناصر الديأنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي-٢

 . م١٩٩٨العربي، بيروت 

 .  الرياض – مكتبة النشر الحديثة  : محمد بن يوسف األندلسي،البحر المحيط ألبي حيان-٣

 . م١٩٩٩ بيروت  –، دار الفكر  : محمد بن جرير للطبري القرآن آي  تأويل عن البيان  جامع-٤

قيق الدكتور عبد المنعم خليل : السيد محمد بن مرتضي، بتحتاج العروس للزبيدي-٥

 م. ٢٠٠٧بيروت  -، دار الكتب العلمية إبراهيم

 م. ١٩٩٥بيروت  -الفكر، دار : فخر الدين بن عمرالفخر الرازي تفسير-٦

  –دار الكتب العلمية  : : محمد بن أحمد األنصاري الجامع ألحكام القرآن للقرطبي-٧

 .م٢٠٠٠بيروت

حقيق فخر الدين قباوة،  ت الحسن بن القاسم، : يدرامالجني الداين يف حروف المعاين لل-٨

 .م١٩٧٣المكتبة العربية حلب 

 القاهرة.  –خزانة األدب للبغدادي تحقيق عبدالسالم هارون ، مكتبة الخانجي -٩



 
 

 

 وان دساد ا

   

 

ادرات 

ا 

١٤٥٢ 

دار القلم، دمشق  ،رعبد النو: أحمد للمالقي حروف، المعاينرصف المباين يف شرح -١٠

 م.٢٠١٤

بتحقيق محمد محي الدين عبد   ألفية ابن مالك  على ،عبد اهللا: بهاء الدين شرح ابن عقيل-١١

 م ٢٠٠٤القاهرة  -دار الطالئع الحميد،

جدة   -دار المجمع العلمي الفضلي،القراءات القرآنية تاريخ وتعريف لعبد الهادي -١٢

 م.١٩٧٩

للزجاجي: أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق بتحقيق د/مازن المبارك،  كتاب الالمات  -١٣

 ،   ١٩٩٢ - دار صادر، بيروت 

 م.٢٠١٤دمشق  -المعاين للمالقي تحقيق د/ أحمد محمد الخراط دار القلمرصف -١٤

: لجار اهللا  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل-١٥

 .١٩٤٧بيروت  -الكتاب العربي دارالزمخشري 

مؤسسة   ، تحقيق محمد فؤاد سازكين  : معمر بن المثنى،مجاز القرآن ألبي عبيدة-١٦

 م. ١٩٨١بيروت  -الرسالة

، دار مكتبة الحياة، بيروت  : الفضل بن الحسنمجمع البيان يف تفسير القرآن للطبرسي-١٧

 م.١٩٦١

 . ١٩٨٥ بيروت –، عالم الكتب  ش: سعيد بن مسعدة،معاين القرآن لألخق-١٨

دمشق  -الفكر دار الصغير، أحمد محمد للدكتور التفسير كتب يف النحوية األدوات -١٩

 م.٢٠٠١



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٤٥٣ 

 ا ا  هوأ ف ات وات واا  

، الدار المصرية للتأليف   بن زياد، تحقيق محمد علي النجار يحي : القرآن للفراءمعاين -٢٠

 م.١٩٨٠ –والترجمة 

 –معاين القرآن وإعرابه للزجاج تحقيق عبد الجليل عبده جلبي مطبعة المكتبة العصرية -٢١

 .م١٩٣٧ صيدا بيروت

بيروت   -عصرية، المكتبة ال: أبو إسحاق إبراهيم بن السريمعاين القرآن وإعرابه للزجاج-٢٢

١٩٧٣. 

  بيروت –إحياء التراث العربي  أحمد، دارالحسن  ي فارس: أبمعجم مقاييس اللغة البن -٢٣

 .م٢٠٠٨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 وان دساد ا
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١٤٥٤ 

 

 

 


