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 الممخص:
لذا فقـد حفظ عمماء  ،العالقـة بـين القرآن الكريم والمغة العربية عالقـة قوية جدا    

العربية لسان المسممين من الخطأ والمحن في القرآن الكريم عّبر تمك الجيود التي شممت 
يعّد القسم الثالث من اقسام الكممة ) فعل ، اسم الذي  مجاالت لغوية عّدة منيا الحرف

حرف(،فالحرف ىو ما دّل عمى معنى في غيره ،كما اىتم العمماء بدراسة القراءات ، 
وقد اخترت حرف من حروف  القرآنية لما ليا من اىمية في الدراسات القرآنية والمغوية،

المعاني )لما( ليكون موضع بحثي في القراءات القرآنية ،واقتضت طبيعة الموضوع 
ف واقسامو ثم مطمبين االول : اقسام )لما( تقسيمو عمى تمييد تضمن معنى الحر 

 .نية ،ثم خاتمة احتوت اىم النتائجلما( في القراءات القرآم)،والثاني: التوجيو النحوي 
 الكممات المفتاحية: )توجيو، )لما(، قراءات(.

in the Qur’anic readings  ) لما (Guidance 

dr. Sirin Hussein Kazem 

Al-Muthanna University/College of Basic Education/Arabic 
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Abstract: 

The relationship between the Noble Qur’an and the Arabic 

language is very strong، so the scholars of Arabic preserved the 

Muslims’ tongue from error and melody in the Noble Qur’an 

through those efforts that included several linguistic areas، 

including the letter، which is the third part of the word’s divisions 

(verb، noun، letter). What indicated a meaning in others، as 

scholars were interested in studying Qur’anic readings because of 

their importance in Qur’anic and linguistic studies. The first: 

sections (Lama)، and the second: the grammatical guidance of 
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(Lama) in the Qur’anic readings، then a conclusion that contained 

the most important results. 

Keywords: (guidance, (for what), readings). 

 :المقدمة
ــو            الحمــد ر را العــالمين ووــالة وســالم عمــى ســيد المرســمين محمــد وعمــى ال

 ووحبو اجمعين.  
ومن نعم ار عز وجل أن  ،العالقـة بـين القرآن الكريم والمغة العربية عالقـة قوية جدا    

ويسترشـــدون  ،وىيـــأ لـــو االســــباا وســـخر لـــو العممـــاء يســـتنبطون أحكامـــو  ،حفـــظ القـــرآن 
لسـان معناه، عّبر جيودىم في الدراسة والتأليف ليذه المغة، لذا فقـد وان عمماء العربيـة 

عّبــر تمــك الجيــود التــي شــممت مجــاالت القــرآن الكــريم فــي الخطــأ والمحــن مــن المســممين 
كمــا اىـتم العممـاء بدراســة القـراءات القرآنيـة لمــا ليـا مـن اىميــة فـي الدراســات  ،لغويـة عـّدة

القرآنية والمغويـة ، أّمـا الحـروف فـي المغـة العربيـة فمـن المواضـيع الميمـة اذ يعـّد الحـرف 
ة ) فعـل ، اسـم ، حـرف( ،فـالحرف ىـو مـا دّل عمـى معنـى القسم الثالـث مـن اقسـام الكممـ

في غيره ،وال يكون لو معنى إذا كان ُمنفرًدا، ويتمّيز الحرف عن غيـره مـن أقسـام الكممـة 
)االسم والفعـل( بانـو ال يقبـل العالمـات الممّيـزة ليمـا، فيـو ال يقبـل الم التعريـف والتّنـوين 

و الّنوــا وغيرىــا مــن العالمــات التــي وغيرىمــا مــن عالمــات االســم، أو حــروف الجــزم أ
 تدخل عمى الفعل، وتقسم الحروف عمى قسمين حروف مباني وحروف معاني .

وقد اخترت حرف من حروف المعاني )لما( ليكون موضع بحثي في القراءات القرآنيـة   
في القـراءات القرآنية(،فقـد اخـتص البحـث لما ( ل) التوجيو النحوي ،فكان البحث بعنوان )

كيفيــة قــراءة )لمــا( عنــد القــّراء واختالفيــا ودراســة ذلــك االخــتالف ،الن ىنــاك دراســات فــي 
ة عن الحروف ودراستيا في القران الكريم منيا كتـاا )معجـم حـروف نحوية ومقاالت عدّ 

المعاني فـي القـرآن الكـريم( ، وكتـاا )قـراءات حـروف المعـاني فـي القـرآن الكـريم )دراسـة 
ير مطبوعـــة، ولكـــن الباحـــث لـــم يـــذكر)لما( مـــن بـــين تمـــك نحويـــة((، وىـــو رســـالة ماجســـت

الحروف ،وقبل نشر ىذا البحث اطمعـت عمـى كتـاا فـي موقـع الكترونـي بعنـوان )دراسـة 
عـــراا نمـــاذج منـــا  دالليـــة ومقارنـــة بـــين لّمـــا ولَمـــا فـــي القـــرآن الكـــريم أقســـاميا ومعانييـــا وا 

)لمحـات عـن دراسـة )لمـا(  (،ومن المقاالت في ىذا الجانا مقالة لمحمد أبو زيـد بعنـوان
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الحينيــة فــي القــرآن الكــريم( وكانــت دراســة نحويــة مــع اشــارة بســيطة لــبعض القــراءات فــي 
وغيرىــا  ايضــا، نيايــة البحــث ،ولــو مقــال بعنــوان )دراســة )لمــا( الجازمــة فــي القــرآن الكــريم

ـــي ىـــذا ان اقـــدم دراســـة تضـــاف الـــ ـــذا اردت فـــي بحث ـــك مـــن البحـــوث والدراســـات ، ل ى تم
عنيـا بالتخوـص بـاختالف القـراءات فـي )لمـا( واثـر ذلـك  ت عمى ان تكون مـائزةالدراسا

 االختالف في االعراا والمعنى.
امــا الموــادر التــي اعتمــدت عمييــا فقــد تنوعــت بــين كتــا النحــو والقــراءات والتفســير    

فضــال عــن االطــالع عمــى بعــض البحــوث والمقــاالت عمــى موقــع التواوــل االجتمــاعي ، 
ذجـــا مـــن بعـــض القـــراءات لتكـــون موضـــع دراســـة الن ) لمـــا( فـــي القـــران وقـــد اختـــرت نما

الكـريم ذكـرت مائـة واربـع وخمسـون مـرة ،ولكـن معظميـا لـم تسـجل فييـا قـراءة قرآنيـة، لـذا 
اخترت بعض تمك اآليات التي وقع فييا اختالف في القراءات القرآنيـة، واقتضـت طبيعـة 

قســامو ثـم مطمبــين االول : اقســام الموضـوع تقســيمو عمـى تمييــد تضـمن معنــى الحـرف وا
) لمــا ( فــي القــراءات القرآنيــة ،ثــم خاتمــة احتــوت اىــم م)لمــا( ،والثــاني: التوجيــو النحــوي 

 النتائج .
وفي الختام فيذا عممي بـذلت فيـو جيـدي ليكـون ضـمن قائمـة البحـوث التـي تخـدم القـران 

                                                                  .                    الكريم والمغة العربية ومن ار التوفيق 
 ةالباحث     

 التمييد
 معنى الحرف واقسامو 

الــراء والفــاء ثالثــة اوــول : حــد الشــيء ، والعــدول وتقــدير و الحــاء الحــرف فــي المغــة:   
ـــْت  كـــل كممـــة، وفـــي االوـــطالح :(ٔ)الشـــيء  المعـــاني اداة عاريـــة فـــي الكـــالم لتفرقـــة ُبِنَي

ْن َكاَن ِبَناُؤَىا واسُميا حر  ،وقيل ما (ٕ)ٍف َأو َفْوَق َذِلَك ِمْثُل َحتَّى َوَىْل وَبْل َوَلَعلَّ بحر ٌف، َواِ 
 .(ٖ)جاء لمعنى وليس باسم وال فعل نحو: ُثمَّ، وَسْوف، وواو القسم والم اإلضافة، ونحوىا

 (ٗ)ألداة وجمعيـا أدوات والحرف : موطمح بوري يقابمـو عنـد الكـوفيين موـطمح ا     
(عند النحـاة اشـمل ،ومدلول )األداة  ة ىو الحرف المقابل لالسم والفعلواألداة: عند النحا
ة التـي تْسـَتْعمل المَّفظ باألداةويراد ، (٘) ف وغيرىاو فاألداة تشمل الحر  من مدلول الحرف،
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لمداللـــة عمـــى معنـــى ِفـــي أو ألداء وظيفـــة نحوّيـــة معيَّنـــة، او تســـتعمل  لمـــربط َبـــين اْلَكـــاَلم
 .(ٙ)ال ِفي اْلِفْعلَغيرَىا كالتعريف ِفي ااِلْسم َأو ااِلْسِتْقبَ 

 
      

 ) لما ( في العربيةاقسام المطما االول: 
 لما حرف لو ثالثة أقسام: 

األول: لّما حرف نفي وجزم وقما َمْبنّي عمى السُّكون يجزم الِفْعل الُمضارع ويقما زمانو 
)لم(  بفي )لّما( يمزم استمرار نفيو إلى الحال ،فيو يختمف عن نبإلى الماضي، والنفي 
تفيد استمرار النفي  معنى المضارع إلى الماضي ،و)لما()لم( تقما ففي الداللة الزمنية، 

 (ٖٔ)((ٛ)سورة ص:  {َبْل َلمَّا َيُذوُقوا َعَذااِ }ولحين التكمم مثل قولو تعالى:  من الماضي
وىو مذىا الجميور، وقيل:  (ما)و (لم)فقيل: مركبة من  )لّما(، واختمف النحاة في 

 . (ٗٔ)بسيطة أي كممة واحدة 
 الثاني: أن تكون لّما حرف استثناء وليا موضعان: 

وتدخل عمى الفعل الماضي لفظًا ال معنى ،نحو: نشدتك  أحدىما: اذا جاءت بعد القسم،
 بار لّما فعمت، وعزمت عميك لّما ضربت كاتبك سوطًا.

وثانييما اذا جاءت بعد نفي ، فتدخل عمى الجممة االسمية، ومنيا قراءة عاوم وحمزة 
ْن ُكلّّ َلمَّا َجِميٌع َلَدْيَنا ُمْحَضُروَن }بالميم المشددة  ْن ُكلُّ َذِلَك َلمَّا  }( ، ٕٖ)يس: {َواِ  َواِ 

( ، أي: ما كل إال جميع، وما كل ذلك إال متاع ٖ٘)الزخرف: {َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّْنَيا 
 . (٘ٔ)الحياة الدنيا

( حكاىا الخميل، وسيبويو، والكسائي.، وىي قميمة الدور في ولما التي بمعنى ) إالّ   
التركيا الذي وقعت فيو، وزعم أبو القاسم كالم العرا، فينبغي أن يقتور فييا عمى 

 ،الزجاجي أنو يجوز أن تقول: لم يأتني من القوم لّما أخوك، ولم أَر من القوم لّما زيداً 
ال زيداً   . (ٙٔ)يريد: إال أخوك، وا 
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 وبعضيم يقول: حرف وجود لوجود الثالث: لما التعميقية : وىي حرف وجوا لوجوا،
جممتين وجد ثانيتيما عند وجود أوالىما، نحو لما  بالدال، والمعنى قريا، وتقتضي

 ، وفييا مذىبان:(ٚٔ)جاءني أكرمتو 
 ) لما ( في القراءات القرآنيةمالتوجيو النحوي المطما الثاني: 

 )لما( بين التشديد والتخفيف -ٔ
ْن ُكلّّ َلمَّا َجِميٌع َلَدْيَنا ُمْحَضُروَن {  قال تعالى : -   (ٕٖ)يس: } َواِ 
، فمن قرأ (ٕٙ)بتشديد الميم، والباقون بتخفيفيا (لمَّا  )قرأ ابن عامر وعاوم وحمزة   

 بالتشديد يحتمل شيئين: 
ان يكون بمعنى )إال( وتقديره )وان كل إال جميع لدينا محضرون( ،بمعنى  -احدىما   

ال فعمت  ال جميع ر )ما كل إ)إن( نافية فيكون التقديو،إال يقال سألتك لما فعمت كذا وا 
( خبر َجِميٌع أ وتنوينو عوض عن المضاف إليو ،و)مبتد (ُكلّّ  )،و(ٕٚ)لدينا محضرون(

خبر ثان أو نعت وجمع عمى )ُمْحَضُروَن( ظرف لو أو لمحضرون و( َلَدْيَنا المبتدأ و)
 .(ٕٛ)المعنى ، والمعنى ما كميم إال مجموعون لدينا محضرون لمحساا والجزاء

النون في الميم فاجتمعت ثالث  ادغم)لما( بمعنى )لمن ما( ثم  –والوجو الثاني    
 (عمى الماء)عمماء بنو فالن يريدون : ميمات فحذفت احداىن استخفافا وشبيو بقوليم 

  وألجل التضعيف كما قال الشاعر: ن استخفافا لكثرتين،ياحدى الالم ثم أدغم وحذف
 وعجنا ودور الخيل نحو تميم             غداة طفت عمماء بكر بن وائل     

اراد عمى الماء، فحذف اللتقاء المضاعف، وقيل :طفت في الماء وأومو عمى الماء، 
 .(ٜٕ)كما تقول في بني الحارث: بالحارث

 ومن قرأ )لما( بالتخفيف عمى أن )ما( مزيدة لمتأكيد، و)ان( مخففة من الثقيمة وما  
الخبر وبطل عمميا حين تغير لفظيا ولزمت الالم في الخبر فرقا بعدىا مرفوع باالبتداء و 

،و)ان( مخففة من الثقيمة ىي التي تمزميا الالم  (ٖٓ)بينيا وبين )إن( التي بمعنى )ما(
ن كل لجميع لدينا  فارقة التي تدخل لتفول بين النفي واإليجاا ،و معنى الكالم: وا 

 .(ٖٔ)محضرون
ن كل  -  [ .َٖ٘ذِلك لما َمَتاع اْلَحَياة الدُّْنَيا{ ]الزخرف :َقْولو تعالى: }َواِ 
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َخِفيَفة وفى  لما()ُمَشّدَدة َوَقَرَأ اْبن َعامر في ِرَواَية اْبن ذْكَوان  (لما) َقَرَأ َعاِوم َوَحْمَزة   
 .(ٕٖ)َخِفيَفة  (لما) ُمَشّدَدة، وَقَرَأ الجميور  (لما) ِرَواَية ِىَشام اْبن عمار 

 )َلمَّا(ى: َوَما ُكلُّ َذِلَك ِإالَّ َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّْنَيا َفَكاَنت: ( ِبالتَّْشِديِد َعَمى َمعن مَّالَ ) وقراءة   
،وقد حكى (ٖٖ) (َما)ِىنا َتُكوُن نافية ِبَمْعَنى  (ِإنْ )،وىذا من كالم العرا، و  (ِإالَّ ) ِبَمْعَنى 

سيبويو: َنَشْدُتَك ِبالمَِّو َلمَّا َفَعْمَت، ِبَمْعَنى ِإالَّ َفَعْمَت، َوُيَقوّْي َىِذِه اْلِقَراَءَة َأنَّيا ِفي موحف 
 .(ٖٗ) (وما ذلك إال متاع الحياة الدنيا) أبي بن كعا: 

ْغٌو، فيكون ىينا لَ  (ما  )اما َقَراءة الجميور بالتخفيف فيقرأ : َلَما متاع ، وَتُكوُن   
، و ِإْن َتُكوُن اْلُمَخفََّفُة ِمَن الثَِّقيَمِة التي ِإَذا ُخفَّْفْت َوَبَطَل  (ٖ٘)التَّْقِديُر َلَمتَاُع اْلَحَياِة الدُّْنَيا

ُم ِفي آِخِر اْلَكاَلِم ِلْمَفْرِق َبْيَنَيا َوَبْينَ  ، (  َما)َنى النَّاِفَيِة الَِّتي ِبَمعْ  )ِإن( َعَمُمَيا َلِزَمْتَيا الالَّ
عمى معنى: وكل ( ٖٙ)َنْحُو ِإنَّ َزْيٌد َلَقاِئٌم، فالالم ىي الالم الفارقة بين إن المخففة والنافية

يريد: أن ىذا كمو  -زائدة  -ذلك لمتاع الحياة الدنيا، فتكون الالم لالبتداء، وما ومة 
 (و)ما (إالّ ) يين بمعنى،فالالم لمتوكيد عند البوريين، وعند الكوف(ٖٚ)متاع الحياة الدنيا 

اءة التَّْخِفيُف ان قر  ، وقيل :(ٖٛ)زائدة لمتوكيد، وعند بعض النحويين نكرة بمعنى شيء
ىي اْلَوْجُو )) أِلَنَّ َلمَّا ِبَمْعَنى ِإالَّ اَل ُتْعَرُف، َوُحِكَي َعِن اْلِكَساِئيّْ َأنَُّو َقاَل: اَل َأْعِرُف َوْجَو 

 .(ٜٖ)((التثقيل.
لمعمة حرف جر  (الالم)بكسر الالم وتخفيف الميم، َعَمى َأنَّ  ( لما) بو رجاء: وقرأ أ    
ن كل ذلك لمذي ىو  (ما) و مووولة بمعنى الذي، والعائد عمييا محذوف، والتقدير: وا 

 .(ٓٗ)متاع الحياة الدنيا
 . [ٗ:الطارق{ ]ِإْن ُكلُّ َنْفٍس َلمَّا َعَمْيَيا َحاِفظٌ }قال تعالى :  -

ونافع ،وأبي ( بتشديد الميم، وقراءة أبن كثير، وحمزة )َلمَّاوعاوم ، قرأ ابن عامر،  
 . (ٔٗ)عمرو، والكسائي )لما( بتخفيف الميم

والقراءة بتشديد الميم في )َلمَّا( تكون بمعنى )إال( ،و)ِإْن( تكون بمعنى )ما( النافية   
حافظ( والعرا تقول: نشدتك لّما والتقدير في قراءة التشديد ) ما كان نفس إاّل عمييا 

لى ىذا ذىا كثير  (ٖٗ)،وىي لغة مشيورة في ىذيل(ٕٗ)فعمت، والمعنى: إاّل فعمت ، وا 
 .(ٗٗ)من النحاة والمفسرين
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)ما( زائدة مخففة من الثقيمة عمى معنى: ان كل ا قراءة )لما( بتخفيف الميم تكونأمّ    
 .(٘ٗ)نفٍس لعمييا حافظ 

ومذىا البوريين في ذلك أن تكون )إْن( مخففة من الثقيمة، و)كل( مبتدأ و)ما( زائدة   
ما( مؤكدة بنفي ودرىا الفارقة بين المخففة والنافية و) و)الالم( في ىذه القراءة ىي

ويجوز ان يكون الظرف خبر وحافظ مرتفع بو ،  ،أثبتتو الجممة )وحافظ( خبر )إن(
قيل: )حافظ( مبتدأ، و)عمييا( الخبر ويجوز أن يرتفع حافظ ،و  (ٙٗ)و)عمييا( متعمق بو

 .(ٚٗ)بالظرف
(ىنا : نافية ، والالم  إنْ  ( فـ) لما أما مذىا الكوفيين فيرون: أّن من قرأ بتخفيف )  

  .(ٛٗ)زائدة و )كل وحافظ( مبتدأ وخبر : (ما)إيجابًا بعد النفي ، و (إاّل  )بمعنى 
 الحينية وما المودرية) َلّما ( بين  -ٕ
 [.ٕٔ}ففررت منكم لما خفتكم{ ]الشعراء : قال تعالى :  -
بكسر الالم  ( ِلَما) قرأ عاوم الجحدري، والضحاك، وابن يعمر، َوَحْمَزُة ِفي ِرَواَيِة:    

 .(ٔ٘)ُجْمُيوُر بَتْشِديِد اْلِميمِ وتخفيف الميم ، َوَقَرَأ الْ 
في منكم،يف فقراءة )لما( بكسِر الالم وتخف   ، (ٕ٘)مودريٌة  (ما)و  الميم بتقدير: لتَخوُّ
َعَمى َقْوِل  افيي حرف وجوٍا ِلُوُجو  (ا( عمى تشديِد الميم في )َلمَّاراءة )لما قوأمّ 

، ىو االفضل (ٖ٘)َظْرًفا ِبَمْعَنى حين عند الفارسي ،بتقدير: حين خفتكم ، اوَ ِسيَبَوْيوِ 
 واالوضح. 

  [ٕٗالسجدة:] {ِبَأْمِرَنا َلمَّا َوَبُروا  ِمْنُيْم َأِئمًَّة َيْيُدونَ َوَجَعْمَنا }قال تعالى :  -
) ِلما وبروا ( بكسر الالم والتخفيف، وقرأ والكسائي واألعمش ورويس:حمزة ،قرأ   

 (ٗ٘)الباقون )َلمّا وبروا(  بفتح الالم والتشديد
)ما( مودرية حرف جر والالم فالقراءة بكسر الالم والتخفيف)ِلَما َوَبُروا( عمى ان   

مجرورة بالالم ، والجار والمجرور متعمق بـ )جعل( : والمعنى :جعمناىم أئمة 
 .(ٙ٘)عمى دينيم وألجمو أي بسبا وبرىم (٘٘)لوبرىم
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بتقدير: د عمى أّن )لما( ظرف بمعنى حين، اما قراءة )َلمّا وبروا( بفتح الالم والتشدي   
وقيل ىي لألمر الذي وقع لوقوع غيره، حرُف  (ٚ٘)وجعمناىم ائمة ىادين حين وبرىم

 (ٛ٘)وجوا لوجوا ىذا مذىُا سيبويو، وأنَّ العامَل فييا جواُبيا 
وىي التي  ،ه كممة واحدة تضمنت معنى المجازاة أي فييا حكاية الجزاء و قد جعمف   

تقتضي جوابا إال أن الفعل المتقدم أغنى عن الجواا كما أنك إذا قمت أجيئك إذا جئت 
فكذلك المعنى ،تقديره إن جئت أجئك فاستغنيت عن الجواا بالفعل المتقدم عمى الشرط 

)َوَلمَّا َجاَء مرين مضيَا ووقعا كقولو تعالى:فيي أل ، (ٜ٘)ىنا لما وبروا جعمناىم أئمة
ْيَنا ُىودا( )ىود َأيَُّيا اْلَعِزيز( )َفَممَّا َدَخُموا َعَمْيِو َقاُلوا َيا وقولو تعالى:  (ٛ٘:َأْمُرَنا َنجَّ

بالماضي  وقيل: إن )َلمَّا( تْخَتصت ترى تحقيق األمرين وىي حينئذ، فأن (ٛٛ:)يوسف
وتقتضي جممتين وجدت ثانيتيما عند وجود أوليما ،ويقال فييا حرف وجود لوجود 

 .(ٓٙ)وبعضيم يقول حرف وجوا لوجوا،
أئمة جزاء عمى وبرىم عن : في القراءتين معنى المجازاة أي جعميم وقال ابن عطية   

بن ال ىناك قراءة، و (ٔٙ)الدنيا وكونيم موقنين بآيات ار وأوامره وجميع ما تورده الشريعة
 ( ٕٙ)ِباْلَباءِ  (بما وبروا)مسعود 

اء وعمييا جميور القرّ  رد عمييا رسم الموحف ىي األبينويبدو لي أن القراءة التي و    
  [ ٘:ق ]}َبْل َكذَُّبوا ِباْلَحقّْ ِلَما َجاَءُىْم{ : قال تعالى

 (ٖٙ)(َلمَّا  )العامة عمى تشديد  قرأ الجحدريُّ بكسِر الالم وتخفيِف الميِم، وقراءة      
، (عند)بمعنى فقراءة الَجْحدرّي ) ِلَما( بكسر الالم وتخفيف الميم عمى أنيا الم الجر   

بتقدير : عند مجيئو إياىم ،وىي نظير قوليم: َكتَْبُتُو لخمٍس المودرية )ما( دخمت عمى 
 (ٗٙ)َخَمْوَن أي عندىا 

ا حرف وجوا لوجوا أو ظرف بمعنى حين ا قراءة العامة بتشديد )َلمَّا( ، وىي إمّ مّ أ   
ِل َما َجاَءُىْم َكذَُّبوا   .(٘ٙ)أي: وقت مجيئو إياىم ، فَمْم ُيَفكُّْروا ِفيِو، َبْل ِبَأوَّ

 
 
 



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
46 

 الخاتمة:
 )لّما( الجازمة يمزم استمرار النفي من الماضي ولحين التكمم.بالنفي  .ٔ
( ليا موضعان، االول: اذا جاءت الّ إعندما تكون )لّما( حرف استثناء بمعنى ) .ٕ

بعد القسم وىذا لم ترد فيو قراءة قرآنية ،والثاني: اذا جاءت بعد نفي في قراءة 
، وقال َعِنيا الكَسائي : اَل َأْعِرُف َوْجَيًا التشديد التي حكاىا الخميل وسيبويو 

 لمتثقيل.
ىي الالم الفارقة المالزمة  (الالم)تكون)ما( في قراءة التخفيف زائدة لمتأكيد، و .ٖ

( المخففة من الثقيمة لمتفريق بينيا وبين) إن ( النافية بمعنى )ما(، وىذه إنم)
ند الكوفيين و)ما( زائدة الالم تكون لمتوكيد عند البوريين، و بمعنى )إاّل( ع

لمتوكيد عند كمييما، وتكون )ما( عند بعض النحويين نكرة بمعنى شيء، أّما 
مووولة بمعنى  (ماف جر و)لمعمة حر  (الالم)في قراءة ابي رجاء َعَمى َأنَّ 

 الذي.
لما( فالالم حرف جر بمعنى )عند( في قراءة كسر الالم والتخفيف في)أّما الالم  .ٗ

 جرورة بالالم .و)ما( مودرية م
 

 اليوامش:
 .ٕٗ/ٕينظر :معجم مقاييس المغة: مادة حرف: .ٔ
مــادة  ، تيــذيا المغــةٔٗ/ٜمــادة حــرف: :العــرا لســان،ٕٓٔ/  ٖ:ينظــر :العــين .ٕ

 .ٓٔ/٘حرف: 
 .  ٜٖٗ/ٔ، الكميات:ٜٕٔ/ ٖٕ، تاج العروس مادة حرف:ٕٔ/ٔينظر :الكتاا: .ٖ
عرابو : .ٗ  .ٗٚٔالنحوي :، الموطمح ٖ٘/ٔينظر : معاني القرآن وا 
وأعنـي بـاألدوات :  -ٜٓ/ٔ، االتقـان:ٕٚٔ/ٔينظر كشاف اوطالحات الفنون: .٘

 الحروف وما شاكميا في األسماء واألفعال والحروف.
معجم المغة  ،ٓٔ/ٔ، المعجم الوسيط:ٜٕٔ/ٖٕمادة حرف: تاج العروس ينظر: .ٙ

مادة  ، وتاج العروسٓٓٔ/ٗ:، ينظر القاموس المحيطٙٚ/ٔالعربية المعاورة:
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الَحْرُف: اأَلداُة الَِّتي ُتَسمَّى الرَّاِبَطَة أَلنََّيا َتْرِبُط االْسَم باالْسِم  - ٜٕٔ/ٖٕحرف:
 والِفْعَل بالِفْعِل، كَعْن وَعَمى ونحِوىما

 ٖٕ٘/ٔ، معجم المغة العربية المعاورة:ٕٚ/ٔينظر: المعجم الوسيط: .ٚ
 . ٜٕٔ/ٖٕمادة حرف :  ،وتاج العروسٔٗ/ ٜمادة حرف: ينظر :لسان العرا .ٛ
، أخبار ٚٙٔ/ٔ، المعجم الوسيط : ٕٕ٘/ ٗينظر :المخوص ـ البن سيده: .ٜ

 .ٕٚ/ٔأبي القاسم الزجاجي:
مادة )حرف  ٔٗ/ ٜ،ينظر: لسان العرا مادة حرف:ٓٚ/ٖٗمسند ابن حنبل : .ٓٔ

 .ٖٔٔ/ٖٕ(،وتاج العروس : 
 .  ٛٙ/  ٙ، تاج العروس مادة حرف: ٔٗ/ ٜينظر : لسان العرا مادة حرف: .ٔٔ
  ٔٗ/ ٜ، لسان العرا مادة حرف:ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٖينظر :العين: .ٕٔ
، مغني ٔٔ/ٔ، حروف المعاني والوفات: ٕٜ٘ينظر :الجنى الداني:  .ٖٔ

 .ٕٔٔ/ٔأدوات اإلعراا: ٘ٓٔ/ٔالمبيا:
 .ٖٜٜرآن الكريم:، معجم حروف المعاني في القٕٜ٘ينظر :الجنى الداني:  .ٗٔ
،حروف المعاني والوفات ٖٜ٘الجنى الداني:  ٘ٓٔ/ٔينظر :مغني المبيا؛ .٘ٔ

:ٔ/ٔٔ. 
 .ٔٔ/ٔ،حروف المعاني والوفات:ٖٜ٘ينظر :الجنى الداني:  .ٙٔ
 ينظر : المودر نفسو. .ٚٔ
قال المرادي : والوحيح ما ذىا إليو  -ٜ٘٘ -ٜٗ٘ينظر :الجنى الداني:  .ٛٔ

شيء، من عالمات األسماء ،الثاني: أنيا سيبويو، ألوجو: أحدىا أنيا ليس فييا 
تقابل لو وتحقيق تقابميما أنك تقول: لو قام زيد قام عمرو، ولكنو لما لم يقم لم 
يقم. والثالث أنيا لو كانت ظرفًا لكان جوابيا عاماًل فييا، كما قال أبو عمي. 
ويمزم من ذلك أن يكون الجواا واقعًا فييا، ألن العامل في الظرف يمزم أن 
يكون واقعًا فيو. وأنت تقول: لما قمت أمس أحسنت إليك اليوم. وقال تعالى 

(، والمراد أنيم أىمكوا بسبا ٜ٘)َوِتْمَك اْلُقَرى َأْىَمْكَناُىْم َلمَّا َظَمُموا()الكيف:
نذارىم  ظمميم، ال أنيم أىمكوا حين ظمميم، ألن ظمميم متقدم عمى إنذارىم، وا 
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نيا تشعر بالتعميل، كما في اآلية المذكورة، متقدم عمى إىالكيم. والرابع أ
 ، والظروف ال تشعر بالتعميل. وبيذا استدل ابن عوفور عمى حرفيتيا

والخامس أن جوابيا قد يقترن بإذا الفجائية، كقولو تعالى: )َفَممَّا َجاَءُىْم ِبآَياِتَنا 
ال يعمل فيما قبميا  ( ،وما بعد إذا الفجائيةِٚٗإَذا ُىْم ِمْنَيا َيْضَحُكوَن( )الزخرف:

،واعمم أن لّما ىذه ال يمييا إال فعل ماض مثبت، أو منفي بمم. وقد تزاد أن 
( ،وجوابيا فعل ماض ٜٙبعدىا، كقولو تعالى: )َفَممَّا َأْن َجاَء اْلَبِشيُر()يوسف:

مثبت، نحو: لما قام زيد قام عمرو. أو منفي بما، نحو: لما قام زيد ما قام 
نفي بمم نحو: لما قام زيد لم يقم عمرو. أو جممة اسمية عمرو. أو مضارع م
لمحات ،  ٖٜٜمعجم حروف المعاني في القرآن الكريم: مقرونة بإذا الفجائية،

 .ٖعن دراسة )لما( الحينية في القرآن الكريم:
 .ٕٕٔ/ٔينظر :أدوات اإلعراا: .ٜٔ
 ، لمحات عن دراسة ) لما ٜ٘٘.الجنى الداني:  ٘ٓٔ/ٔينظر :مغني المبيا؛ .ٕٓ

 .ٖ( الحينية في القرآن الكريم:
 .ٔٔ/ٔينظر :حروف المعاني والوفات: .ٕٔ
-ٕٔٔ/ٔ، أدوات اإلعراا:ٜ٘٘،الجنى الداني:  ٘ٓٔ/ٔينظر :مغني المبيا: .ٕٕ

 وقد تأتي حرف َتْعميل مثل )إذ(.
 ٖٕٔ-ٕٔٔ/ٔينظر :ادوات اإلعراا: .ٖٕ
 .ٜٙ٘ينظر :الجنى الداني:  .ٕٗ
 ٜٚ٘ينظر :المودر نفسو :  .ٕ٘
حجة ، ٜٗٔ/ٙاء السبعة:، الحجة لمقرّ ٖ٘ٓ/ٕالقراءات لألزىري:ينظر: معاني  .ٕٙ

، ٜٚٙٔ/ٗ، جامع البيان في القراءات السبع:ٜٚ٘/ٔالقراءات البي زرعة:
ن منيم إال جميع لدينا محضرون (.-ٕٙ/٘ٔالقرطبي :  وفي حرف أبي ) وا 

 ٖٕٚ/ٕ:البيان مجمعتفسير ، ٓٗٗ-ٜٖٗ/ ٛينظر: التبيان في تفسير القرآن: .ٕٚ
 ،ٗ٘/ ٘البيضاوي: تفسير ،ٙٔ/ٚالبغوي:تفسير  ، ٕٔٙ/ ٘الوافي: تفسير ،
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 البحرتفسير ، ٜٚ٘/ ٔ:حجة القراءات البي زرعة ، ٖٔ٘/ٕٓالطبري: تفسير
 وزعم الكسائي أنو ال يعرف ىذا.- ٕٙ/٘ٔالقرطبي:تفسير ، ٗٙٗ/ ٙ:المحيط

ل و)لَّّمًا( بمعنى إال ومجيئيا بيذا المعنى ثابت...بنق - ٚ/ٕٔينظر: روح: .ٕٛ
 الثقات فال يمتفت إلى زعم الكسائي أنو ال يعرف ذلك .

، ٕٙٙ/ٖ،اعراا النحاس:ٓٗٗ-ٜٖٗ/ ٛينظر: التبيان في تفسير القرآن: .ٜٕ
،  ٕٔٙ/٘الوافي:تفسير ، ٖٕٚ/ٕمجمع : تفسير، ٖٔ٘/ٕٓالطبري:تفسير 

 .ٖٓٙ/ٕمكي:مشكل اعراا القران ل
 .ٖٓٙ/ٕ:مشكل اعراا القران،  ٕٙ/٘ٔينظر:القرطبي: .ٖٓ
وىذا مذىا البوريين، وذىا الكوفيون إلى أن )إن( نافية والالم  -ٚ/ٕٔروح: .ٖٔ

 البيان مجمعتفسير بمعنى )إال( و)ما( مزيدة والمعنى كما في قراءة التشديد، 
والالم الزمة لمفرق بينيا وبين )إن( التي  -ٖٕٗ-ٕٕٗ/ ٔ، البحر: ٖٕٚ/ٕ:

تفسير  ،ٕٓٔ/ٔالكشاف:تفسير ، ٕٔٙ/٘الوافي: تفسير  بمعنى )ما( ،
تفسير ، ٓٙٔ/ٕالرازي:تفسير ، ٗ٘/ ٘البيضاوي:تفسير ، ٙٔ/ٚالبغوي:
مخففة من الثقيمة وىي متمقاة « إن»-ٛٚٔ/ٖالنسفي:تفسير ، ٖٔ٘/ٕٓالطبري:

 .ٕٙ/٘ٔالقرطبي:تفسير ، ٜٚ٘/ٔبالالم ال محالة ، زرعة:
، جامع البيان في ٖٗٙ/ٕ، معاني القراءات لألزىري:ٙٛ٘/ٔينظر :السبعة: .ٕٖ

، حجة القراءات ٜٕٔ/ٕ، النشر:ٜ٘ٗ/ٔ، االتحاف:ٗٚ٘ٔ/ٗالقراءات السبع:
تفسير ،  ٖ٘ٙ/ٗفتح القدير:تفسير ، ٜٗٔ/ٕ، الحجة لمقراء السبعة:ٜٗٙ/ٔ:

المحرر ، ٕٕٔ/ٚالبغوي:معالم التنزيل في التفسير ، ٖٖٖ/ ٛالثعمبي:
 ٖٔٙ/ٕٚمفاتيح الغيا:تفسير ، ٕٖ٘/ٔالوجيز:

تفسير ، ٗٔ٘/ٕ، معانى القرآن لألخفش:ٜٕٗ/ٗالكشاف:تفسير  ينظر :  .ٖٖ
تفسير ، ٗ٘/٘الوجيز:المحرر ، ٖ٘ٙ/ٗفتح القدير:تفسير ، ٕٕٔ/ٚالبغوي:

، ٕٛ٘/ٚٔالمباا: تفسير ، ٕٕٚ/ٖالنسفي:تفسير ، ٜٔ/٘البيضاوي :
 وىي لغة ىذيل.-ٜٕٓ/ٔ، تأويل مشكل القرآن: ٖٖ٘/ٗالبرىان:
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مفاتيح تفسير ، ٗ٘/٘الوجيز:تفسير المحرر ، ٕٛٓ/ٔينظر :الكتاا: .ٖٗ
 ٕٛ٘/ٚٔالمباا: تفسير ، ٖٔٙ/ٕٚالغيا:

عرابو: .ٖ٘ تفسير ، ٖ٘ٙ/ٗفتح القدير: ، تفسير ٔٔٗ/ٗينظر :معاني القرآن وا 
، ٕٛ٘/ٚٔالمباا: تفسير  ،ٕٕٚ/ٖ: النسفي تفسير، ٖٔٙ/ ٕٚمفاتيح الغيا:

 ٜٔ/٘البيضاوي :تفسير 
تفسير  ا ِسَوى اْلَجارَِّة ،َواَل اَلَم ُىنَ  - ٚٛ/ٙٔالقرطبي:تفسير  ينظر: .ٖٙ

تفسير ، ٕٕٚ/ٖ، النسفي:ٜ٘ٗ/ٔ، االتحاف:ٜٕٗ/ٗالكشاف:
تفسير ، ٕٛ٘/ٚٔالمباا: تفسير ، ٜٔ/٘البيضاوي :، تفسير  ٓٛ/ٖٔااللوسي:

 داخمة لتفول بين النفي واإليجاا. « لما»والالم في:  -ٗ٘/٘:المحرر الوجيز
تأويل مشكل ، ٜ٘ٗ/ٔ، االتحاف:ٕٛ٘/ٚٔالمباا: تفسير  :ينظر .ٖٚ

 .ٜٕٓ/ٔالقرآن:
 .ٖٚ-ٕٚ/ٗينظر :اعراا القران لمنحاس: .ٖٛ
 .ٕٛ٘/ٚٔالمباا: تفسير  ،ٖٔٙ/ٕٚمفاتيح الغيا:تفسير  .ٜٖ
فتح تفسير ، ٗ٘/٘الوجيز:تفسير المحرر  ،ٕ٘٘/ٕينظر :المحنسا: .ٓٗ

تفسير  ، ٚٛ/ٙٔالقرطبي:تفسير ، ٜٕٗ/ ٗالكشاف:تفسير ، ٖٙٙ/ٗالقدير:
والالم حرف جر وما مووولة  -ٓٛ/ٖٔي:االلوستفسير ، ٕٛ٘/ٚٔالمباا: 

في محل جر بيا والجار والمجرور في موضع الخبر لكل وودر الومة 
 .محذوف

 ٛ٘ٚ، حجة أبي زرعة: ٜٖٚ/ٙ،الحجة لمقراء السبعة:ٛٚٙينظر: السبعة:  .ٔٗ
، ومنيا قراءة عاوم ٕٕٔ/ٔ، التيسير: ٖٛٔ/ٖ،معاني القراءات لألزىري:

ْن ُكلُّ َذِلَك َلمَّا َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّْنَيا ( وحمزة بالميم المشددة في قولو  تعالى:) َواِ 
 .ٜٙ/ٜ:البيان مجمعتفسير أي وما كل ذلك إال متاع الحياة الدنيا ينظر: 

، حجة أبي ٖٔٔ/٘،معاني القرآن واعرابو :ٖ٘ٚ/ٗالكشاف: تفسير ينظر:  .ٕٗ
 .ٛ٘ٚزرعة: 



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
51 

،تفسير ٗ٘ٗ/ٛحيط: تفسير البحر الم، ٘ٙٗ/٘المحرر الوجيز:تفسير ينظر:  .ٖٗ
تفسير ، ٖٛٔ/ٖ،معاني القراءات لألزىري:ٜٚ٘، االتحاف: ٜٖٕ/٘: لبغويا

 .ٛٚٔ/ٓٔالكشف والبيان:
مدارك التنزيل وحقائق التأويل: تفسير  ،ٗ/ٕٓ: تفسير القرطبيينظر:  .ٗٗ

 .ٜٔٗ/٘فتح القدير: تفسير ، ٗ٘ٗ/ٛالبحر المحيط: تفسير ، ٖٚٗ/ٗ
وألزميا الالم لئال تمتبس بإن التي ىي بمنزلة ما التي  -ٜٖٔ/ٕينظر: الكتاا: .٘ٗ

وال نعرف جية التثقيل،  -ٕٗ٘/ٖتنفى بيا ...ما لغو، ومعاني القرآن لمفراء:
: وأمَّا َمن جعل )َلمَّا( ِبمنزلة إالَّ فإنو وجو ال نعرفو وقد ٜٕ/ٕوقال الفراء :

الّ   فمت عنا، معاني القرآن واعرابو قالت العرا: بار لّما قمت عنا، وا 
، االوول في ٓ٘/ٔ، المقتضا:ٖٕٔ/٘، أعراا القران لمنحاس:ٖٔٔ/٘:

فإذا رفعت ما بعدىا لزمك أن  ،أن تكون مخففة من الثقيمة -ٖٕٚ/ٔالنحو:
 -ٖ٘ٚ/ٗالكشاف: تفسير ، ٖ/ٕٓالقرطبي:تفسير  تدخل الالم عمى الخبر،

 ٔ، االتحاف:ٛٗٗ/ٛر المحيط:)ما( ومة ويقود بالومة زائدة ؛ ،البح
/ٜ٘ٚ. 

النسفي: ،تفسير ٖ٘ٚ/ٗتفسير الكشاف: ، ٜٙ/ٖٓروح المعاني: تفسير ينظر:  .ٙٗ
 . ٜٖٓ/ ٜتفسير نظم الدرر:، ٕٚٙ/ٖ

 .ٕ٘ٛ/ٕإمالء ما من بو الرحمن:تفسير ينظر:   .ٚٗ
الدر تفسير ، ٚ/ٕٔروح المعاني:تفسير ،  ٜٕ٘/ ٙٔالمباا:تفسير ينظر:  .ٛٗ

 .ٖٔٔ/٘القرآن واعرابو :، معاني ٕ٘ٚ/ٓٔالموون:
 .ٖٖ٘/ٕٗجامع البيان: تفسير  .ٜٗ
وأنكر أبو عبيدة مجيء َلمَّا بمعنى إاّل  -ٖٗٗ/ٙروح المعاني:تفسير ينظر:  .ٓ٘

في كالم العرا، وقال الفراء: إن جعميا ىنا بمعنى إاّل وجو ال نعرفو، وقد قالت 
اّل قمت عنا، وأما في غير ذلك فمم  العرا مع اليمين بار: لما قمت عنا وا 

نسمع مجيئيا بمعنى إاّل ال في نثر وال في شعر ويمزم القائل أن يجوز قام 
 الناس لما زيدا عمى معنى إاّل زيدا.
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الدر  تفسير ،ٖٖٚ/ٖ:المسير زادتفسير  ،ٚٗٔ/ٛالبحر:تفسير  .ٔ٘
 ٘ٔ/٘ٔالمباا:تفسير ، ٚٔ٘/ٛالموون:

الدر تفسير ، ٖٖٚ/َٖأْي يخوفكم ،زاد: -ٚٗٔ/ٛالبحر:تفسير  .ٕ٘
في منكم  -ٚٔ٘/ٛالموون: وىذه القراءة تشبو -٘ٔ/٘ٔ، المباا :أي: لتَخوُّ

 (: }َلَمآ آَتْيُتُكم{.ٔٛقراءتو في )آل عمران:
 ٘ٔ/٘ٔالمباا:تفسير  ،ٚٔ٘/ٛالدر الموون:تفسير ، ٚٗٔ/ٛالبحر:تفسير  .ٖ٘
، ٗ/ٔ، االتحاف:ٖٚٗ/ٕ، النشر:ٚٚٔ/ٔ، التيسير:ٙٔ٘/ٔينظر: السبعة: .ٗ٘

، الحجة ٕٛٛ/ٔ، الحجة في القراءات السبع:ٕ٘ٚ/ٕري:معاني القراءات لألزى
، حجة ٓ٘ٓٔ/ٕ: لمطوسيالتبيان تفسير  ، ٗٙٗ/٘لمقراء السبعة الفارسي:

 .ٜٙ٘/ٔالقراءات زرعة :
، ٕ٘ٚ/ٕ، معاني القراءات لألزىري:ٕٖٖ/ٕالقرآن لمفراء : معاني ينظر: .٘٘

، ٗٙٗ/٘الفارسي:، الحجة لمقراء السبعة ٕٛٛ/ٔالحجة في القراءات السبع:
-ٜٚ/ٛ:البيان المجمعتفسير  ،ٗ/ٔ، االتحاف:ٜٙ٘/ٔحجة القراءات زرعة :

 عمق الجار بجعمنا و التقدير جعمنا منيم أئمة لوبرىم .
 .ٕ٘ٔ/ٖالسراج المنير:تفسير  ،ٕٙٙ/٘ٔنظم الدرر: تفسير  ينظر: .ٙ٘
تفسير .، ٕ٘ٔ/ٖالسراج المنير:تفسير ، ٕٙٙ/٘ٔنظم الدرر: تفسير ينظر:  .ٚ٘

،  حجة ٓٙٔ/ٔالدر الموون:تفسير  ، ٜٓٔ/ٕالء ما من بو الرحمن: إم
 .ٗٙٗ/٘، الحجة لمقراء السبعة الفارسي:ٜٙ٘/ٔالقراءات زرعة :

 .ٕ٘/ٔ، األوول في النحو: ٖٕٗ/  ٗ :ينظر: الكتاا .ٛ٘
التبيان لمطوسي: تفسير ، ٗ/ٔ. االتحاف:ٜٚ/ٛ: البيان مجمعتفسير ينظر:  .ٜ٘

، ٕ٘ٚ/ٕ،معاني القراءات لألزىري: ٜٙ٘/ٔحجة القراءات زرعة : ،ٜٕ٘/ٛ
 .ٗٙٗ/٘الحجة لمقراء السبعة الفارسي:

 .ٕ٘/ٔ، األوول في النحو: ٜٖٙ/ٔينظر: مغني المبيا:  .ٓٙ
 .ٖ٘ٙ/ٗالمحرر الوجيز:تفسير ينظر:  .ٔٙ
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المحرر تفسير َ، ٔٗٗ/ٛ:البحرتفسير  ،ٜٓٔ/ٗٔالقرطبي:تفسير ينظر:  .ٕٙ
اْخَتاِر َأُبو ُعَبْيٍد ِقَراَءَة َكْسِر  -ٜٕٚ/ٗفتح القدير :تفسير ، ٖ٘ٙ/ٗ:الوجيز

ِم َوَتْخِفيِف اْلِميِم ُمْسَتِدالِّ ِبِقَراَءِة اْبِن َمْسُعوٍد   ِباْلَباِء.« ِبَما َوَبُروا»الالَّ
الدر تفسير  ، ٘ٔ/ٛٔالمباا: تفسير ،ٕٕٛ/ٕينظر:المحتسا: .ٖٙ

 .ٜٔ/ٓٔالموون:
، ٖٓ٘/ٜالبحر: تفسير ،ٖٓٛ/ٗالكشاف:تفسير  ،ٕٕٛ/ٕينظر:المحتسا: .ٗٙ

الدر تفسير ، ٘ٔ/ٛٔالمباا:، ٕٙٙ/ٕ، اإلتقان: ٜٖٔ/٘البيضاوي: تفسير 
فالالم توقيتية بمعنى عند  -ٜٖٓ/ٜٔ، االلوسي:ٜٔ/ٓٔالموون:
، ٘ٗٙ/ٔشرح التوريح: ٔٛ/ٕ، االشموني:ٕٔٛ/ٔ، المغني: ٔٓٔ/ٔ،الجنى:

آن ، التضمين النحوي في القر ٕٖٗ/ٕ،حاشية الوبان: ٖ٘ٗ/ٕىمع اليوامع:
 قراءة الجحدري ىي شاذة. -ٔٚ/ٔالكريم:

تفسير ، ٕٕٛ/ٕالمحتسا:،ٖٓ٘/ٜ:المحيط البحرتفسير  ينظر: .٘ٙ
: المنير السراجتفسير  ،ٜٔ/ٓٔ الدر الموون:تفسير  ،٘ٔ/ٛٔالمباا:

 .ٕٙ٘/ٖ،إعراا القرآن الكريم دعاس:ٓٛ/ٗ
 
 المصادر
  القران الكريم 
 عشرة، البناء احمد بن محمد  اتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة

ىـ( توحيح عمى محمد الضباع، دار الندوة، ٚٔٔٔ المتوفى: الديمياطي )
 بيروت)د.ت(.

 (تحقٜٔٔالمتوفى: اإلتقان في عموم القرآن: جالل الدين السيوطي)محمد  :ىـ
 م.ٜٚٛٔ-ىـٜٚٗٔأبو الفضل إبراىيم ، المكتبة المورية، بيروت، 

  :المؤلف: عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي أخبار أبي القاسم الزجاجي
مبارك تحقيق عبد الحسين  ىـ(ٖٖٚالنياوندي الزجاجي، أبو القاسم )المتوفى: 

 م.ٜٓٛٔ-ىـ  ٔٓٗٔ،بغداد سنة:، دار الرشيد لمنشر
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  أدوات اإلعراا المؤلف: ظاىر شوكت البياتي الناشر: مجد المؤسسة الجامعية
 -ىـ  ٕ٘ٗٔبنان الطبعة: األولى، ل -لمدراسات والنشر والتوزيع، بيروت 

 م. ٕ٘ٓٓ
 ( المتوفى:األوول في النحو: أبو بكر محمد بن سيل بن السراج ٖٔٙ )ىـ

 م.ٜٜٙٔ-ـٚٔٗٔ، ٖتحقيق/د عبد الحسين الفتمي، مؤسسة الرسالة، بيروت،ط
 أحمد محمد حميدان  -إعراا القرآن الكريم: المؤلف: أحمد عبيد الدعاس- 

دمشق، الطبعة:  –الناشر: دار المنير ودار الفارابي إسماعيل محمود القاسم، 
 ىـ.ٕ٘ٗٔاألولى، 

 (المتوفى: إعراا القرآن: ألبي جعفر احمد بن محمد بن إسماعيل النحاس
مور ،  -ىـ( تحق د. عبد الرحمن بن سميمان العثيمين، مطبعة الدينٖٖٛ

 م.ٕٜٜٔ، ٖٔٗٔ ،ٔط
 من وجوه األعراا والقراءات  ،إمالء ما من بو الرحمن إمالء ما من بو الرحمن

 المتوفى:ألبي البقاء عبد ار الحسين بن عبد ار العكبري ) ،في جميع القران 
 مطبعة أمير قم. ، ٖط ،طيران  ،ىـ ( مؤسسة الوادق لمطباعة والنشر  ٙٔٙ

 
  أنوار التنزيل وأسرار التأويل المؤلف: ناور الدين أبو سعيد عبد ار بن عمر

ىـ( المحقق: محمد عبد الرحمن ٘ٛٙبن محمد الشيرازي البيضاوي )المتوفى: 
 -ناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت ،الطبعة: األولى المرعشمي ال

 ىـٛٔٗٔ
 المتوفى: ان األندلسي)البحر المحيط : لمحمد بن يوسف الشيير بأبي حي

 م.ٕٜٜٔ-ىـٕٔٗٔزىير جعيد ، دار الفكر، بيروت، : ىـ( تحق٘ٗٚ
 (المتوفى: البرىان في عموم القرآن/ بدر الدين محمد بن عبد ار الزركشي

 د.ت ٕمحمد أبو الفضل إبراىيم دار المعرفة لمطباعة ط :ىـ(، تحقٜٗٚ
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  محّمد بن عبد الرّزاق تاج العروس من جواىر القاموس، المؤلف: محّمد بن
ىـ(، ٕ٘ٓٔالحسيني، أبو الفيض، الممّقا بمرتضى، الزَّبيدي )المتوفى: 

 المحقق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار اليداية.
  تأويل مشكل القرآن تأويل مشكل القرآن: البن قتيبة أبي محمد عبد ار بن

، القاىرة، السيد احمد وقر، دار التراث :ىـ( تحقٕٙٚالمتوفى: مسمم)
 م.ٜٓٚٔ-ىـٜٖٓٔ

 التبيان في تفسير القرآن: ألبي جعفر بن محمد بن  التبيان في تفسير القرآن
احمد حبيا قوير العاممي،  :ىـ(  ، تحقٓٙٗالمتوفى: الحسن الطوسي )

 م.ٖٜٙٔ-ىـٕٖٛٔمكتبة األمين النجف األشراف، 
  ،أول الكتاا: التضمين النحوي في القرآن الكريم: المؤلف: محمد نديم فاضل

أطروحة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة القرآن الكريم بالخرطوم، الناشر: دار 
 ٕٙٗٔالمممكة العربية السعودية، الطبعة: األولى، ) -الزمان، المدينة المنورة 

 .م( ٕ٘ٓٓ -ىـ 
 ( ٖٓٚالمتوفى: التيذيا في المغة: أبو منوور محمد بن احمد األزىري ،)ىـ

 ٜٗٙٔلسنة:القاىرة، 
 (المتوفى: التيسير في القراءات السبع: ألبي عمرو عثمان بن سعيد الداني

 .ٖٜٓٔمطبعة الدولة  ، اوتو برتزل، استنبول،ىـ( تحقٗٗٗ
 ألبي جعفر محمد بن جرير الطبري،)، جامع البيان عن تأويل آي القرآن 

، ٔط عمي عاشور، بيروت، :ىـ( دار إحياء التراث العربي، تحقٖٓٔالمتوفى: 
 م.ٕٔٓٓ–ىـ ٕٔٗٔ

  جامع البيان في القراءات السبع، المؤلف: عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر
اإلمارات،  –ىـ(، الناشر: جامعة الشارقة ٗٗٗأبو عمرو الداني )المتوفى: 

)أول الكتاا رسائل ماجستير من جامعة أم القرى وتم التنسيق بين الرسائل 
 م. ٕٚٓٓ -ىـ  ٕٛٗٔة: األولى، وطباعتيا بجامعة الشارقة(، الطبع
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  الجامع ألحكام القرآن: ألبي عبد ار محمد بن احمد األنواري القرطبي
خميل محيي الدين الميس واخرين، دار الفكر، : ىـ( تحقٔٚٙالمتوفى: )

 م.ٜٜ٘ٔ-ىـ٘ٔٗٔبيروت، 
 (ٜٗٚالمتوفى: الجنى الداني في حروف المعاني: الحسن بن القاسم المرادي )ىـ

فخر الدين قباوة، محمد نديم فاضل، المكتبة العربية،  د.: تحق
 م.ٖٜٚٔ-ىـٜٖٚٔ،ٔحما،ط

 عمى شرح أال  (ىـٕٙٓٔالمتوفى: )حاشية الوبان محمد بن عمي الوبان
شموني عمى ألفية بن مالك ومعو شرح شواىد العيني، درا إحياء الكتا العربية، 

 عيسى البابي الحمبي مور)د.ت(
  الحجة في القراءات السبع، المؤلف: الحسين بن أحمد بن خالويو، أبو عبد ار

ىـ(، المحقق: د. عبد العال سالم مكرم، األستاذ المساعد بكمية ٖٓٚ)المتوفى: 
بيروت، الطبعة: الرابعة،  –جامعة الكويت، الناشر: دار الشروق  -اآلداا 
 ىـ ٔٓٗٔ

  القرن الرابع  المتوفى:) بن زنجمةحجة القراءات : ألبي زرعة عبد الرحمن
-ىـٕٕٗٔ، ٘سعيد األفغاني، مؤسسة الرسالة ، بيروت،ط: اليـجري(، تحقيق

 م.ٕٔٓٓ
 ىـ( ، تحق ٖٚٚالمتوفى:)لقراءات السبع ألبي عمي الفارسيالحجة في عمل ا: 

، ٔد. بدر الدين قيوجي. وبشير جويجاتي، دار المأمون لمتراث، دمشق،ط
 .ٕٜٜٔ -ىـٖٔٗٔ

 لمعاني والوفات: المؤلف: عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي حروف ا
ىـ(،المحقق: عمي توفيق الحمد، ٖٖٚالنياوندي الزجاجي، أبو القاسم )المتوفى: 

 مٜٗٛٔبيروت، الطبعة: األولى،  –الناشر: مؤسسة الرسالة 
  ،الدر الموون في عموم الكتاا المكنون، المؤلف: أبو العباس، شياا الدين

ىـ( ٙ٘ٚسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحمبي )المتوفى: أحمد بن يو 
 المحقق: الدكتور أحمد محمد الخراط، الناشر: دار القمم، دمشق.
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 جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  ،الدر المنثور في التفسير بالمأثور
 ىـ( بيروت، دار المعرفة ،د.ت.ٜٔٔالمتوفى: السيوطي )

  القرآن العظيم والسبع المثاني: المؤلف: شياا الدين روح المعاني في تفسير
ىـ(، المحقق: عمي عبد ٕٓٚٔمحمود بن عبد ار الحسيني األلوسي )المتوفى: 

 ٘ٔٗٔبيروت، الطبعة: األولى،  –الباري عطية، الناشر: دار الكتا العممية 
 ىـ.

 ن بن زاد المسير في عمم التفسير: المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحم
ىـ( المحقق: عبد الرزاق الميدي ٜٚ٘عمي بن محمد الجوزي )المتوفى: 

 ىـ ٕٕٗٔ -بيروت الطبعة: األولى  –الناشر: دار الكتاا العربي 
  د. شوقي ضيف، تحقيق:ىـ، ٕٖٗالمتوفى: السبعة في القراءات البن مجاىد

 ىـ.ٓٓٗٔ، ٖدار المعارف، مور،ط
 عض معاني كالم ربنا الحكيم الخبير السراج المنير في اإلعانة عمى معرفة ب

المؤلف: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيا الشربيني الشافعي )المتوفى: 
 ىـ ٕ٘ٛٔالقاىرة ،عام النشر:  –ىـ( الناشر: مطبعة بوالق )األميرية( ٜٚٚ

  شرح األشموني عمى ألفية ابن مالك المؤلف: عمي بن محمد بن عيسى، أبو
ىـ(،الناشر: دار الكتا ٜٓٓوني الشافعي )المتوفى: الحسن، نور الدين اأُلْشمُ 

 مـ ٜٜٛٔ -ىـٜٔٗٔلبنان، الطبعة: األولى  -العممية بيروت
 (دار ٜ٘ٓالمتوفى: شرح التوريح عمى التوضيح: خالد عبد ار األزىري ،)ىـ

 أحياء الكتا العممية، عيسى البابي الحمبي وشركاؤه، د.ت.
 ىـ( وححو وقدم لو ٜٔٓٔمتوفي سنةالوافي المؤلف: الفيض الكاشاني )ال

وعمق عميو العالمة الشيخ حسين األعممي الجزء االول منشورات مكتبو الودر 
 قم المقدسة. -،المطبعة: مؤسسة اليادي ٙٔٗٔطيران. الطبعة الثانية 

  ميدي  د. :ىـ، تحقيق٘ٚٔالمتوفى: العين: لمخميل بن أبي احمد الفراىيدي
 م.ٜٓٛٔائي، دار الرشيد لمنشر، بغداد، المخزومي ود. إبراىيم السامر 
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  ىـ، عالم ٕٓ٘ٔالمتوفى: فتح القدير: محمد بن عمي بن محمد الشوكاني
 ىـ. ٖٚٔٔالمعرفة ، بيروت 

 القاموس المحيط، المؤلف: مجد الدين أبو طاىر محمد بن يعقوا الفيروزآبادى 
ىـ(، تحقيق: مكتا تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: ٚٔٛ)المتوفى: 

محمد نعيم العرقُسوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر والتوزيع، 
 م. ٕ٘ٓٓ -ىـ  ٕٙٗٔلبنان، الطبعة: الثامنة،  –بيروت 

  ماجستير) رسالة قراءات حروف المعاني في القرآن الكريم دراسة نحوية 
إعداد: نسرين شحدة أحمد المدىون إشراف: د. أحمد إبراىيم محمد  بوعة(مط

 م.ٕٗٔٓىـ ، ٖ٘ٗٔالجدبة الناشر: الجامعة اإلسالمية بغزة تاريخ النشر: 
  الكتاا: المؤلف: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء، أبو بشر، الممقا

ن، الناشر: مكتبة ىـ(، المحقق: عبد السالم محمد ىارو ٓٛٔسيبويو )المتوفى: 
 م ٜٛٛٔ -ىـ  ٛٓٗٔالخانجي، القاىرة، الطبعة: الثالثة، 

  ،المتوفى: كشاف اوطالحات الفنون: تأليف : محمد عمي الفاروقي التيانوي 
القرن الثاني اليـ، حققو : لطفي عبد البديع، ترجم النووص الفارسية د. عبد 

مورية العامة لمتأليف المؤسسة ال ،المنعم محمد حسين، راجعو: أمين الخولي
 م . ٖٜٙٔ –ىـ  ٕٖٛٔوالترجمة والطباعة والنشر ،

  الكشاف في حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل: جار ار
ىـ، تحقيق عادل احمد عبد الموجود ٖٛ٘المتوفى: محمود بن عمر الزمخشري 

 م.ٜٜٛٔ-ىـ  ٜٔٗٔوعمي محمد معوض، لبنان، الطبعة: األولى، 
  الكشف عن وجوه  القراءات السبع وعمميا وحججيا: مكي بن أبي طالا

ىـ ،تحقيق: محيي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة ، بيروت،  ٖٚٗالقيسي: ت
 م.ٜٔٛٔ-ىـ ٔٓٗٔ، ٕط

  الكميات معجم في الموطمحات والفروق المغوية، المؤلف: أيوا بن موسى
ىـ(، المحقق: ٜٗٓٔفي )المتوفى: الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحن

 .بيروت –محمد الموري، الناشر: مؤسسة الرسالة  -عدنان درويش 
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  المباا في عموم الكتاا، المؤلف: أبو حفص سراج الدين عمر بن عمي بن
ىـ(،المحقق: الشيخ عادل ٘ٚٚعادل الحنبمي الدمشقي النعماني )المتوفى: 
 -الناشر: دار الكتا العممية  أحمد عبد الموجود والشيخ عمي محمد معوض،

 م.ٜٜٛٔ-ىـ  ٜٔٗٔالطبعة: األولى،  لبنان، ،بيروت 
  لسان العرا، المؤلف: محمد بن مكرم بن عمى، أبو الفضل، جمال الدين ابن

بيروت،  –ىـ(،الناشر: دار وادر ٔٔٚمنظور األنواري اإلفريقي )المتوفى: 
 ىـ. ٗٔٗٔ -الطبعة: الثالثة 

 ألبي عمي الفضل بن الحسن الطبرسي،  ،ر القرآنمجمع البيان في تفسي
( تحقيق: الحاج السيد باشم الرسولي المحالتي، دار احياء ىـٛٗ٘المتوفى: )

 ىـ.ٜٖٚٔبيروت -التراث العربي
 أبو الفتح عثمان ابن  ،المحتسا في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنيا

ىـ(، تحقيق عمي النجدي ناوف وعبد الحميم النجار وعبد الفتاج ٕٜٖحني)ت
 ىـ .ٖٙٛٔشمبي، القاىرة: المجمس األعمى لمشؤون اإلسالمية ،

  المحرر الوجيز في تفسير الكتاا العزيز: المؤلف: أبو محمد عبد الحق بن
محاربي )المتوفى: غالا بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية األندلسي ال

 –ىـ(،المحقق: عبد السالم عبد الشافي محمد، الناشر: دار الكتا العممية ٕٗ٘
 ىـ ٕٕٗٔ -بيروت، الطبعة: األولى 

  المخوص، المؤلف: أبو الحسن عمي بن إسماعيل بن سيده المرسي
ىـ(،المحقق: خميل إبراىم جفال، الناشر: دار إحياء التراث ٛ٘ٗ)المتوفى: 

 م.ٜٜٙٔىـ ٚٔٗٔوت، الطبعة: األولى، بير  –العربي 
  مدارك التنزيل وحقائق التأويل، المؤلف: أبو البركات عبد ار بن أحمد بن

ىـ(، حققو وخرج أحاديثو: يوسف ٓٔٚمحمود حافظ الدين النسفي )المتوفى: 
عمي بديوي، راجعو وقدم لو: محيي الدين ديا مستو، الناشر: دار الكمم 

  م.ٜٜٛٔ -ىـ  ٜٔٗٔاألولى،  الطبعة:الطيا، بيروت، 
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 المكتا اإلسالمي لمطباعة والنشراألمام  ابن حنبل: احمد بن حنبل ، مسند، 
 دار وادر لمطباعة النشر )د.ت( .

  مشكل إعراا القرآن، المؤلف: أبو محمد مكي بن أبي طالا َحّموش بن محمد
)المتوفى: بن مختار القيسي القيرواني ثم األندلسي القرطبي المالكي 

بيروت،  –ىـ(،المحقق: د. حاتم والح الضامن، الناشر: مؤسسة الرسالة ٖٚٗ
 .ىـ٘ٓٗٔالطبعة: الثانية، 

  الموطمح النحوي) دراسة نقدية تحميمية: احمد عبد العظيم عبد الغني، دار
 .مٜٜٓٔ-ىـٓٔٗٔالثقافة ،مور، 

  محمد الحسين بن معالم التنزيل في تفسير القرآن :المؤلف : محيي السنة ، أبو
ىـ(،المحقق : عبد ٓٔ٘مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفى : 

بيروت، الطبعة : األولى ، –الرزاق الميدي الناشر : دار إحياء التراث العربي 
 ىـ. ٕٓٗٔ

  ىـ، ٖٓٚالمتوفى: معاني القراءات: البي منوور محمد بن احمد األزىري
 .ٜٜٜٔ-ىـٕٓٗٔ، ٔدار الكتا العممية، بيروت،طتحقيق احمد فريد المزيدي، 

 (تحقيق : ٕٚٓالمتوفى: معاني القرآن : ألبي زكريا يحيى بن زياد الفراء )ىـ
ه، ٖٗٚٔاحمد يوسف نجاتي، د. محمد عمي النجار، دار الكتا المورية، 

ٜٔ٘٘. 
 عرابو لمزجاج: ت ىـ، تحقيق عبد الجميل عبدة شمبي، دار ٖٔٔمعاني القرآن وا 

 .ٕٗٓٓ، ٕ، مور، طالحديث
 ىـ، ٕ٘ٔمعاني القرآن: ألبي الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي االخفش ت

 م.ٜٜٚٔ-ىـٗٔٗٔ،ئز فارس، الكويت ط تحقيق/ فا
  معجم المغة العربية المعاورة، المؤلف: د أحمد مختار عبد الحميد عمر

ىـ( بمساعدة فريق عمل، الناشر: عالم الكتا، الطبعة: ٕٗٗٔ)المتوفى: 
 م. ٕٛٓٓ -ىـ  ٜٕٗٔاألولى، 
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  المعجم الوسيط، المؤلف: مجمع المغة العربية بالقاىرة )إبراىيم موطفى، 
 محمد النجار(الناشر: دار الدعوة.،حامد عبد القادر  ،أحمد الزيات

  )معجم حروف المعاني في القرآن الكريم )مفيوم شامل مع تحديد داللة األدوات
-ىـ  ٚٔٗٔ،  ٔسالة ، بيروت ، ط ، محمد حسن الشريف ، مؤسسة الر 

 م. ٜٜٙٔ
 القزويني الرازي، أبو  ، المؤلف: أحمد بن فارس بن زكريامعجم مقاييس المغة

ىـ(،المحقق: عبد السالم محمد ىارون، الناشر: دار ٜٖ٘الحسين )المتوفى: 
  م.ٜٜٚٔ -ىـ ٜٜٖٔالفكر عام النشر: 

  ىـ( ، ٔٙٚ المتوفى:االنواري)مغنى المبيا عن كتا االعاريا، البن ىشام
، ٘تحقيق د. مازن المبارك، ومحمد عمي حمد ار ، دار الفكر، بيروت، ط

 م.ٜٜٚٔ
 ( ٙٓٙالمتوفى: مفاتيح الغيا التفسير الكبير: الفخر الرازي، محمد بن عمر )ىـ

 ٜٜ٘ٔىـ، ٘ٔٗٔتحق/ خميل محيي الدين الميس، دار الفكر، بيروت، 
  ىـ( ، تحقيق: ٕ٘ٛالمتوفى: بن يزيد المبرد )المقتضا البي العباس محمد

 محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتا، بيروت)د.ت(
  النشر في القراءات العشر البي الخير شمس الدين محمد بن محمد بن الجزري

ىـ( ، تحقيق : عمي محمد الضباع، بيروت، دار الكتا ٖٖٛالمتوفى: )
 العالمية)د.ت(.

 والسور: برىان الدين أبي الحسن إبراىيم بن عمر  نظم الدرر في تناسا اآليات
 ىـ(، مطبعة حيدر أباد الدكن)د.ت(.٘ٛٛالمتوفى: البقاعي)

  ىمع اليوامع: في شرح جمع الجوامع ، جالل الدين عبد الرحمن  بن أبي بكر
ىـ(، تحقيق: عبد العال سالم مكرم، عبد السالم محمد ٜٔٔالمتوفى: السيوطي)
 ىارون.
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 ونيةمواقع الكتر 
كتاا دراسة داللية ومقارنة بين لما ولما في القرآن الكريم أقساميا ومعانييا  -

عراا نماذج منا لمشيخ: عبده عبدار محمد الحميدي. مكتبة نور.  وا 
موقع  محمد أبو زيد، لمحات عن دراسة )لما( الحينية في القرآن الكريم، مقال : -

 .مٕٔٔٓ/ ٖ/ٙجميرة العموم 
 .المكتبة الشاممة -

 
 


