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الالفت للنظر في التعبيرر القرآنري دهترو فري تنراول حرروف المعراني والم راير  
بينيا، إذ نجده يستعمل الحرف لداللة مقصود  في السياق ثم يتحول عنو إلى حرف 
عمرال الفيرم ردراك مرا وراذ ىرذا  آخر في السياق نفسو، مما يدعو ذلك إلى التدبر وا 

 التحول من مقاصد ودالالت.
ذا المبحررت تنرراول وررل مررواطن ىررذا التحررول لوثرتررو وسررعتو، ويصررعف فرري ىرر

 وتوفي ارشار  إلى بعض صوره ونماذجو وفق التقسيم اآلتي:
 أوالً: التحول يف حزوف اجلز:

يبرز ىرذا التحرول مرن خرالل الم راير  فري حرروف الجرر فري السرياق القرآنري 
ر في السياق وذلك بمجيذ بعض األفعال متعديًا بحرف ثم التحول عنو إلى حرف آخ

 نفسو، ووذلك الم اير  ليذه الحروف في تعالقيا باألسماذ في السياق نفسو.
وىررذه المخالفررة فرري تعررالق األسررماذ واألفعررال بررالحروف فرري السررياق ترروحى 
بدالالت تيمس بيا ىذه الحرروف حينرًا وتفصرن عنيرا حينرًا آخرر، وىري مرن الردها ق 

 عيا ومعرفة سر التحول فييا.الداعية رعمال الفور والفيم العميق في تتب
 فمن تلك ادلواطن ذلذا النوع من التحول:

 . التحول عن )على( إلى )في(:ٔ
نَّرا َأْو من ذلك هولو تعالى:  ُهْل َمن َيْرُزُهُوم مَّْن السََّماَواِت َواأْلَْرِض ُهِل اللَُّو َواِ 

 [.ٕٗ]سبأ:  ِإيَّاُوْم َلَعَلى ُىًدى َأْو ِفي َضاَلٍل مُِّبينٍ 
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فقد ذور مع اليدى حرف الجر )على(، فقرال: )لعلرى ىردى(. ثرم تحرول عنرو 
إلى )في( مع الضالل فقال: )أو في ضالل(، ولو جرى السياق على نسق واحد لوان 

 )لعلى ىدى أو على ضالل مبين(.
: "ألن صاحف الحق وأنو (ٔ)وهد وهف الزمخشري على سر ىذا التحول، فقال

يت يشاذ، والضرال وأنرو مرن مس فري ظرالم مرتبرك مستعل على فرس جواد يروضو ح
 فيو ال يدري أين يتوجو".
ررن فرري سررياق تفسرريره هولررو تعررالى:  (ٕ)يقررول ابررن القرريم ُأْوَلرررِ َك َعَلررى ُىررًدى مّْ

بِّْيمْ  [: "في أدا  "على" سر لطيف وىو ارشعار بوون السرالك علرى ىرذا ٘]البقر :  رَّ
ق المرؤمنين: "أول رك علرى ىردى مرن الصراط علرى ىردى، وىرو حرق، ومرا هرال فري حر

َفَتَووَّْل َعَلى اللَّرِو ِإنَّرَك َعَلرى اْلَحرقّْ : )صلى اهلل عليو وسلم(ربيم"،  وهال لرسول اهلل 
[، واهلل عزوجررل ىررو الحررق، وصررراطو حررق، ودينررو حررق، فمررن ٜٚ]النمررل: اْلُمِبررينِ 

المعنرى مرا  استقام على صراطو فيو الحق واليردى، فوران فري أدا  )علرى( علرى ىرذا
ليس في أدا  )إلى( فتأملو فإنو سر بديع، فإن هلت: فما الفا د  فري ذورر "علرى" فري 
ذلك أيضًا، وويف يوون المؤمن مستعليًا على الحق وعلى اليدى؟ هلت: لما فيو من 
استعال و وعلوه بالحق واليدى، مع ثباترو عليرو، واسرتقامتو إليرو، فوران فري ارتيران 

على علوه وثبوتو واستقامتو، وىذا بخالف الضالل والريف، فإنرو بأدا  "على" ما يدل 
يررؤتى فيررو بررأدا  "فرري" الدالررة علررى ان مرراس صرراحبو وانقماعررو وتدسسررو فيررو، وقولررو 

َوالَّرِذيَن َورذَُّبوْا ِبََياِتَنرا ُصرمّّ [، وهولرو: ٘ٗ]التوبرة: َفُيْم ِفي َرْيِبِيْم َيَتَردَُّدونَ تعالى: 
 َفرررَذْرُىْم ِفررري َتْمرررَرِتِيْم َحتَّرررى ِحرررينٍ [، وهولررررو: ٜٖ]األنعرررام:  َمررراتِ َوُبْورررٌم ِفررري الظُّلُ 

                                           

 .ٜٕٛ/ٖ( الوشاف، ٔ)
 .ٙٔ-٘ٔ( التفسير القيم، ابن القيم، جمعة محمد أويس الندوي، ت: محمد حامد الفقي، ٕ)
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ْنرُو ُمِريرفٍ [، وهولرو:ٗ٘]المؤمنون:  نَُّيْم َلِفي َشرك  مّْ [، وتأمرل هولرو: ٓٔٔ]ىرود: َواِ 
 ٍِبرين نَّا َأْو ِإيَّاُوْم َلَعَلى ُىًدى َأْو ِفي َضاَلٍل مُّ خرذ [، فرإن طريرق الحرق تإٔٗ]سربأ:  َواِ 

علوًا صاعد  بصاحبيا إلى العلي الوبير، وطريق الضالل تأخذ سرفاًل ىاويرة بسرالويا 
 في أسفل سافلين".

ويضاف إلى ىذا داللة السياق وما يفيده مرن العلرو فري )لعلرى ىردى(، فعلرو 
الموانرررة والمقرررام يسرررتوجف علرررو ارراد ، ونفاذىرررا واسرررتعال يا علرررى نررروازع التسرررفل 

اليدى بمحض اختيارىم، ويفيد انفساح الرؤية أمام أبصارىم والسقوط، بإهباليم على 
فيردروون مررا حرروليم بوضروح دون حجررف أو حررواجز، وذلررك علرى النقرريض مررن داللررة 
التسرررفل والظرفيرررة فررري هولرررو: "أو فررري ضرررالل مبرررين"، إذ يسرررتتبع ذلرررك دالالت سرررلف 

ك يرؤدي إلرى ارراد ، وتقييد الحروة، وانعدام وضوح الرؤية، وفقدان حرية الفور، وذلر
 تمزق النفس وتخبطيا.

 . التحول عن )في( إلى )على(:ٕ
َأَفررَأِمَن الَّررِذيَن َمَوررُروْا السَّرريَّْ اِت َأن َيْخِسررَف اللّررُو ِبِيررُم مررن ذلررك هولررو تعررالى: 

َفَمررا ُىررم َأْو َيْأُخررَذُىْم ِفرري َتَقلُّررِبِيْم  *اأَلْرَض َأْو َيررْأِتَيُيُم اْلَعررَذاُف ِمررْن َحْيررُت اَل َيْشررُعُروَن 
ٍف َفِإنَّ َربَُّوْم َلرُؤوٌف رَِّحيمٌ  *ِبُمْعِجِزيَن   [.ٚٗ-٘ٗ]النحل: َأْو َيْأُخَذُىْم َعَلى َتَخوُّ

ونجد في ىذا السياق القرآني تعدّْي الفعل "أخذ" أواًل بحررف الجرر )فري(، فري 
هولرو: "أو يأخذىم في تقلربيم"، ثرم التحرول عنرو إلرى حررف الجرر )علرى(  فري هولرو: 

 "أو يأخذىم على تخوف".
"ألن إيثررار حرررف الظرفيررة مرررع التقلررف هصررد برررو اردالل علررى ومررال القررردر  
ارليية في الوصول باالنتقام إلى من يريرد، ميمرا بردا للمرأخوذ أنرو فري ومرال القردر  
والقو ، ذلك أن التقلف يعني حروة الحيا  التي أهبل علييا مقترفوا السري ات ممرا يردل 

مل صحّتيم وهوتيم، وومال سلطانيم وجبروتيم، وىم في ىذه الحال على أنيم في وا
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ال يسررتطيعون أن يفوترروا اهلل ويعجررزوه ىربررًا لررذلك تناسررف مجرريذ الفاصررلة القرآنيررة 
 .(ٔ)بعدىا هولو: "فما ىم بمعجزين"

وأما التحول إلى )على( في هولو: "أو يأخرذىم علرى تخروف" "فرإن االسرتعالذ 
دىم عذابًا فوق عذاف الخوف وآالمو، وىو بالذ وان هد وهع فييا يدل على أن اهلل زا

بيررم مررن هبررل وأصررابيم بررأمراض الررذعر والقلررق وافتقرراد األمررن والطمأنينررة، ثررم جرراذ 
 .(ٕ)عقابو وأخذىم بما اهترفوه بالذ فوق البالذ، وعذابًا على عذاف"

فيوون معنى الظرفيرة فري حررف الجرر )فري( هرد ّدل علرى ومرال هردر  اهلل فري 
ألخذ والبطش، وأفاد معنى االسرتعالذ فري )علرى( الزيراد  فري التنويرل والعرذاف، فورل ا

 حرف هد جاذ في موضعو المناسف لو، وال يمون أن يحل محلو تيره.
وبيررذا نرردرك أن داللررة حررروف الجررر لرريس فرري نفسرريا ومررا ىررو الحررال فرري 

نما توتسف داللتيا مرن خرالل تعالقيرا برنظم الورال م فري السرياق، األسماذ واألفعال، وا 
 ويظير أثر السياق في تخصيص داللة الحرف وتحديده.

فمعنررى االسررتعالذ فرري حرررف الجررر )علررى( هررد يفيررد فرري سررياق الخيررر العلررو 
نَّا أو إّيراوم لعلرى ىردى"، وفري  والتفضيل والتشريف وما ىو الحال في هولو تعالى: "وا 

ى تخروف" أفراد شردَّ  سرياق األخرذ والعرذاف ومرا ىرو الحرال فري هولرو: "أو يأخرذىم علر
العذاف وزيادترو، وورذلك حررف الظرفيرة )فري( فري هولرو: "أو فري ضرالل مبرين". أفراد 
معنى التسفل والسقوط؛ ألن السياق سياق ذم وتوبيخ لحراليم، وهرد دلَّ علرى العورس 
مرررن ذلرررك فررري هولرررو "أو يأخرررذىم فررري تقلررربيم" إذ دلَّ علرررى ومرررال القررردر  فررري األخرررذ 

 سياق إبراز هدر  وهو .والتعذيف؛ ألن السياق 

                                           

 .ٜٙ( من أسرار حروف الجر في الذور الحويم، ٔ)
 .ٜٙ( من أسرار حروف الجر، ٕ)
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 . التحول عن )في( إلى )الباذ(:ٖ
َهراَل من ذلك هولو تعالى على لسان المأل من هروم نروح فري خطراف نبرييم: 

ِبيٍن  َهاَل َيا َهْوِم َلْيَس ِبي َضاَلَلٌة َوَلِونّْي َرُسوٌل  *اْلَمأُل ِمن َهْوِمِو ِإنَّا َلَنرَاَك ِفي َضاَلٍل مُّ
 [.ٔٙ-ٓٙ]ألعراف:  َلِمينَ مّْن رَّفّْ اْلَعا

فقد جاذ حرف الجر )في( فري ورالم هروم نروح لنبرييم بقروليم: "إنرا لنرراك فري 
ضررالل مبررين"، وىررذا الحرررف يفيررد الظرفيررة، فوررأن الضررالل أصرربن ظرفررًا لرررو، وىررو 
مظروف فيو، يحيط بو من ول موان. فردَّ علييم بقولرو: "لريس بري ضراللة"، فتحرول 

 ذ(، فلم يوافق جوابو هوليم فيوون )لست في ضالل(.في جوابو ليم إلى )البا
وفي ىذا السياق نجد أن جواف نوح عليو السالم، هد تضمن تحولين، تحرواًل 
نحويًا متمثاًل في التحول عرن حررف الجرر )فري( إلرى )البراذ(، وتحرواًل صررفيًا متمرثاًل 

جوابررو  فرري التحررول عررن المصرردر "ضررالل" إلررى اسررم المررر  "ضرراللة"، وذلررك أن اهتررران
بالباذ فيو إمعان في نفي لصوق أدنى ضاللة برو، فضراًل عرن ان ماسرو فري الضرالل 

 أصاًل، وىذا يؤوده مجيذ اسم المر  "ضاللة".
لذا ناسف مجيذ جوابو ليم بالباذ تحواًل عن حرف الوعاذ "مبال رة فري نفري 

ٌة َوَلِونّْري َرُسروٌل مّْرن َهاَل َيرا َهرْوِم َلرْيَس ِبري َضراَللَ ، (ٔ)اهترابو من الضالل وتلبسو بو"
 [.ٔٙ]ألعراف:  رَّفّْ اْلَعاَلِمينَ 

وىو ما يرد بوثر  في سياق خطاف األنبياذ ألهواميم من ذلك هرول هروم ىرود 
َهرراَل َيرا َهررْوِم [، وجرراذ ردُّه علرييم: ٙٙ]األعرراف:  ِإنَّرا َلَنرررَاَك ِفري َسررَفاَىةٍ   لنبرييم:

 [.ٚٙ]األعراف:  َلْيَس ِبي َسَفاَىةٌ 

                                           

 .ٜٙ(  من أسرار حروف الجر، ٔ)
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 . التحول عن )في( إلى )من(:ٗ
َواَل ُتْؤتُرروْا السُّررَفَياذ َأْمررَواَلُوُم الَِّترري َجَعررَل اللّررُو َلُوررْم ِهَيامررًا ومنررو هولرررو تعررالى: 

َذا َحَضرَر اْلِقْسرَمَة ُأْولُروْا اْلُقْرَبرى … َواْرُزُهوُىْم ِفيَيا َواْوُسوُىْم َوُهوُلوْا َلُيْم َهْواًل مَّْعُروفرًا  َواِ 
ْنُو َوُهوُلوْا َليُ راْلَيتَاَمى َواْلَمَساِويوَ   [.ٛ-٘]النساذ:  ْواًل مَّْعُروفاً رْم هَ رُن َفاْرُزُهوُىم مّْ

فقررال: ابتررداذ "وارزهرروىم فييررا" فررأتى بحرررف الجررر )فرري( ثررم تحررول عنررو إلررى 
 حرف الجر )منو(، فقال: "فارزهوىم منو".

موال اليتامى بدليل هولو: وسر ىذا أن اآلية األولى ىي خطاف لألولياذ في أ
"وارزهرروىم فييررا واوسرروىم وهولرروا ليررم هررواًل معروفررًا، وابتلرروا اليتررامى حتررى إذا بل رروا 

، ففي هولو: "فارزهوىم فييرا" …"النواح فإن آنستم منيم رشدًا فادفعوا إلييم أمواليم 
 دعررو  إلررى اسررتثمار أمرروال اليتررامى وأن ينفررق علررييم مررن أربرراح المررال ال مررن أصررلو،

: "وارزهروىم فييرا" واجعلوىرا موانرًا لررزهيم برأن (ٔ)وىو ما أشار إليو الزمخشري بقولو
تتجروا فييا وتتربحوا حتى يوون نفقتيم من األرباح ال مرن صرلف المرال، فرال يأوليرا 

 ارنفاق".
وىذا المعنرى ناشرم مرن ترويرف الفعرل )فرارزهوىم( مرع حررف الظرفيرة )فري(، 

موانًا لو، في حين تحول عرن )فري( إلرى )مرن( بعرد ذلرك فجعل األموال ظرفًا للرزق و 
ْنرروُ فرري هولررو: َذا َحَضررَر اْلِقْسررَمَة ُأْولُرروْا اْلُقْرَبررى َواْلَيتَرراَمى َواْلَمَسرراِويُن َفرراْرُزُهوُىم مّْ  َواِ 
[؛ ألن المدفوع لذوي القربى واليترامى والمسراوين حرال حضرورىم القسرمة ٛ]النساذ: 

اذت )من( التبعيضية للداللة علرى إعطرا يم مرن بعرض ىو من أصل مال التروة، فج
 الميرات على سبيل المواسا  وارحسان.

 . التحول عن )من( إلى )في(:٘

                                           

 .ٓٓ٘/ٔ(الوشاف، ٔ)



 

  

 

 
 
 د/ عبد اهلل علي اليتاري            وأثرىا الداللي تحوالت حروف المعاني في السياق القرآني   

 

ٖٙٗٔ 

َوَيْوَم َنْبَعُت ِمن ُولّْ ُأمٍَّة َشِييدًا ُثمَّ اَل ُيْؤَذُن ِللَِّذيَن َوَفُروْا من ذلك هولو تعالى: "
رْن َأنُفِسرِيْم َوِجْ َنرا ِبرَك َوَيْوَم َنبْ  …َواَل ُىْم ُيْسَتْعَتُبوَن  رٍة َشرِييدًا َعَلرْيِيم مّْ َعرُت ِفري ُورلّْ ُأمَّ

َشررِييدًا َعَلررى َىرررُؤالذ َوَنزَّْلَنررا َعَلْيررَك اْلِوتَرراَف ِتْبَيانررًا لُّْوررلّْ َشررْيٍذ َوُىررًدى َوَرْحَمررًة َوُبْشررَرى 
: "يروم نبعرت [. فعردَّى فعرل )البعرت( برر )مرن( فري هولروٜٛ-ٗٛ]النحرل:  ِلْلُمْسِلِمينَ 

من ورل أمرة"، ثرم تحرول عنرو إلرى )فري( بقولرو: "يروم نبعرت فري ورل أمرة" وىنرا ينشرأ 
… السررؤال اآلترري: لمرراذا لررم يطرررد السررياق فيوررون: "يرروم نبعررت مررن وررل أمررة شررييدًا، 

  ؟…"ويوم نبعت من ول أمة شييدًا علييم 
أي: إلى أن )في( ىنا بمعنى )من( فقولو: "فري ورل أمرة"،  (ٔ)أشار السيوطي

)من ول أمة(، ويوون هولرو حين ذ: )من أنفسيم( "تورارًا لو، ويررى الباحرت أن القرول 
 بتناوف الحروف خروج عن تذوق البيان، ومعرفة إعجاز القرآن.

أن ىرررذا السرررياق القرآنررري يقررررر الشرررياد  علرررى  -واهلل أعلرررم-والرررذي يظيرررر 
يخررج اهلل شرييدًا  مرحلتين: األولى: مرحلة بعت الشريداذ مرن أمميرم، فمرن ورل أمرة

خراج فقط، ثرم ترأتي المرحلرة األخررى واألىرم، وىري مرحلرة  منيا، وىذه مرحلة بعت وا 
إدالذ الشياد ، فيدلي ول شييد على وجو الخصوص بشيادتو على أمتو، والشيداذ 
ىرررم الرسرررل واألنبيررراذ، لرررذا وانرررت ىرررذه المرحلرررة أشرررد مرررن سرررابقتيا علرررى الشررريداذ 

ذ بالشررياد  وتقريررر بحوررم، لررذلك ناسررف فييررا التأويررد والمشرريود علررييم؛ ألنيررا إدال
وارطنرراف فرري تفصرريل جررنس ىررؤالذ الشرريداذ فيررم )فرري وررل أمررة(، فأفرراد حرررف الجررر 
)في( الظرفية والمخالطرة واالن مراس، فورل شرييد مرن ىرؤالذ هرد خبرر هومرو وعررفيم 
 وخالطيم فيو منيم، وفييم هد عاش ودرج، فوانرت )فري( أدل علرى ىرذا المعنرى مرن

 تيرىا.

                                           

 .ٚٙٔ/ٔ( انظر: ارتقان في علوم القرآن، ٔ)
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وأمعن السرياق القرآنري فري تأويرد الشرياد  وأنيرا شرياد  إدالذ بقولررو أيضرًا: 
"شررييدًا علررييم"، وهولرررو أيضررًا: "مررن أنفسرريم"، فرري حررين لررم يررذور ذلررك فرري اآليررة 

 السابقة، إذ اوتفى بالقول: "ويوم نبعت من ول أمة شييداً" فحسف.
ْنرُو َشررَاٌف َوِمْنرُو ُىرَو الَّرِذي َأنرَزَل ِمرَن الومنو هولرو تعرالى:  سَّرَماِذ َمراًذ لَُّورم مّْ

 [.ٓٔ]النحل:  َشَجٌر ِفيِو ُتِسيُمونَ 
ووان يقتضي السياق أن يطرد على نسق واحد فيقول: "ومنو تسميون" لونو 

: "والّشرجر: يطلرق (ٔ)تحول عن )من( إلرى )فري( لداللرة أوضرحيا ابرن عاشرور بقولرو
لرى مطلرق العشرف والورأل ت ليبرًا، وروعري على النبرات ذي السراق الصرلبة، ويطلرق ع

ىذا الت ليف ىنا؛ ألنو تالف مرعى أنعرام أىرل الحجراز؛ لقلرة الورأل فري أرضريم، فيرم 
يرعون الشعاري وال ابات، وفي حديت "َضالَُّة اِربِل َتْشَرُف الماَذ وترعرى الشَّرَجَر حترى 

الظرفيرة، فارسرامة فيرو  ، ومن الردها ق البالتيرة ارتيران بحررف )فري((ٕ)يأتَييا ربُّيا"
 توون باألول منو واألول مما تحتو من العشف".

وهد فيم ابن عاشور ىذا المعنى الدهيق لحرف الجر )في( من معرفتو بحيا  
باديررة الحجرراز الترري تنررزل فييررا القرررآن، فجرراذ المقررال موافقررًا تمررام الموافقررة لمقتضررى 

 الحال.

                                           

 .ٗٔٔ/ٗٔ( التحرير والتنوير، ٔ)
 (.ٜٙٛٗ، برهم )ٕٕٚٓ/٘( رواه البخاري، ٕ)
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 ثانيًا: التحول يف حزوف العطف:

عطررف أىميررة وبيررر  فرري أداذ وظيفررة الررربط فرري الجملررة العربيررة، لحررروف ال
وتضررفي ىررذه الحررروف دالالت خاصررة يوشررف عنيررا السررياق الرروارد  فيررو، وهررد هرررر 

 علماذ الل ة أن لول حرف داللة عامة تختص بو.
: "هولرك: مرررُت (ٔ)فقرروا أن حرف )الواو( يرد لمطلق الجمع. يقرول سريبويو

نما ج ت  بالواو لتضم اآلخرر إلرى األول وتجمعيمرا، ولريس فيرو دليرل بعمرٍو وزيد. وا 
 على أنَّ أحدىما هبل اآلخر".

: "فقولررو: )فررالواو للجمررع مطلقررًا(: معنررى (ٕ)يقررول الرضرري فرري شرررح الوافيررة
المطلق أنو يحتمل أن يوون حصل من ولييما في زمان واحد، وأن يوون حصرل مرن 

ذه ثالثة احتمراالت عقليرة، ال دليرل فري زيد أواًل، وأن يوون حصل من عمرو أواًل، في
 الواو على شيذ منيا، ىذا مذىف جميع البصريين والووفيين".

في معرض - (ٖ)وذوروا أيضًا أن )الفاذ( تفيد الترتيف والتعقيف يقول سيبويو
التمييز بين )الواو( و)الفراذ(: "و)الفراذ( وىري تضرم الشريذ إلرى الشريذ، ومرا فعلرت 

ذلك متسقًا بعضو في إثر بعض، وذلرك هولرك: مرررُت بعمررٍو  )الواو( تير أنيا تجعل
نمرا يقررو أحردىما  (ٗ)فزيٍد فخالٍد، وسقط المطر بموان ورذا وورذا، فموران ورذا وورذا، وا 

 بعد اآلخر".

                                           

 .ٕٙٔ/ٗ( الوتاف، ٔ)
 .٘ٗٔ/ٙح الوافية، ( شر ٕ)
 .ٕٚٔ/ٗ( الوتاف، ٖ)
 ( يقرو: يتبع.ٗ)
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: "ثررم (ٔ)وأمرا )ثَررمَّ( فقررد ذوررروا أنيررا تفيررد الترتيرف مررع التراخرري، يقررول المرررادي
يلرة؛ فرإذا هلرت: هرام زيرد ثرم عمررو، حرف عطف يشرك في الحوم، ويفيد الترتيرف بم

 آذنت بأن الثاني بعد األول بميلة".
: "ال (ٕ)وهد علرل السرييلي داللرة التراخري فري )ثرم( مرن داللرة اشرتقاهيا فقرال

ترو أن يتقرارف معنرى الحررف مرن معنرى االسرم المشرتق المرتمون فري الورالم، فيرذه 
… الشريذ يعضرو إلرى بعرض  )ثم( حرف عطف، ولفظيرا ولفرظ )الرثَّم(، والرثَُّم ىرو رمُّ 

 .(ٖ)وأصلو من ثَمْمُت البيَت: إذا وانت فيو ُفَرج َفُسدَّ بالثََّمام
 وهال الشاعر:

َياُح فقد َتاَدَرْت   َرواوَد واسَتْمَتعْت بالُثمام ...  َوَأمَّا الرّْ
والمعنى الذي في )ُثمَّ( العاطفة هريف من ىذا، ألنرو ضرّم الشريذ إلرى شريذ 

 ا أن َثمَّ البيت: "َضمُّ بين شي ين بينيما فرجة".بينيما ميلة، وم
فامتررازت )ثررم( عررن )الررواو( بالترتيررف والميلررة، وعررن )الفرراذ( بررالتراخي فرري 

 الزمن.
: "فرإذا هلرت: مرررُت برجرل (ٗ)مفرهًا برين ىرذه األحررف الثالثرة-يقول سيبويو 

راوررف  راوررف وذاىررف، اسررتحقيما؛ ال ألن الرورروف هبررل الررذىاف، ومنررو: مررررتُّ برجررل
فذاىف استحقيما، إال أنو َبيََّن أن الذىاف بعد الرووف، وأنو ال ميلرة بينيمرا، وجعلرو 

                                           

 .ٕٙٗ( الجنى الداني، ٔ)
 .ٕٗٔ( نتا ج الفور، ٕ)
 .ٔٓٔ/ٔ( الثَّمام ىو عشف، المعجم الوسيط، ٖ)
 .ٜٕٗ/ٔ( الوتاف، ٗ)



 

  

 

 
 
 د/ عبد اهلل علي اليتاري            وأثرىا الداللي تحوالت حروف المعاني في السياق القرآني   

 

ٖٙٗ٘ 

متصاًل بو، ومنو: مرررُت برجرل راورف ثرم ذاىرف، فبريََّن أن الرذىاف بعرده، وأن بينيمرا 
َيره على ِحَد ".  ميلة وجعلو تير متصل بو، فصَّ

الحاصرلة برين حرروف  والذي ييمنا في ىذا الموضرع ىرو المخالفرة والم راير 
العطف في السياق القرآني، والدالالت التي تنرتج عرن ىرذا التحرول، وسريوون تناولنرا 
للتحررول فرري حررروف العطررف مقتصرررًا علررى أىميررا وأوثرىررا ورودًا فرري التعبيررر القرآنرري 
وىي )الواو( و)الفاذ( و)ثم(. وذلك لوثر  ورود التحول بين ىذه الحروف، مما يدعو 

في أسراره وما يحققو من دالالت توشف عن جوانف ارعجاز في ىذا  ذلك إلى التأمل
 القرآن.

 ويتمثل التحول يف هذه احلزوف على النحو اآلتي:
 التحول عن )الواو( إلى )الفاذ( والعوس: -ٔ

َوالسَّرراِبَحاِت  *َوالنَّاِشررَطاِت َنْشررطًا  *َوالنَّازَِعرراِت َتْرهررًا مررن ذلررك هولررو تعررالى: 
 [.٘-ٔ]النازعات:  َفاْلُمَدبّْرَاِت َأْمراً  *سَّاِبَقاِت َسْبقًا َفال *َسْبحًا 

فلقررد تحررول ىررذا السررياق عررن )الررواو( فرري هولررو: "والسررابحات سرربحا" إلررى 
)الفراذ( فري هولررو: "فالسرابقات سربقا، فالمردبرات أمررا". ولرو اطررد السرياق علرى نمرط 

 واحد لوانت "والسابقات سبقًا والمدبرات أمرا". 
: (ٔ)ا فيررم سررر ىررذا التحررول مررن تعليررق الزمخشررري علررى ذلررك بقولرروويموننرر

"أهسم سبحانو وتعالى بطوا ف مرن المال ورة تنرزع األرواح مرن األجسراد، وبرالطوا ف 
التري تنشررطيا أي: تخرجيررا مررن نشررط الرردلو مررن الب ررر إذا أخرجيررا، وبررالطوا ف الترري 

 مرًا من أمور العباد".تسبن في مضييا، أي: تسرع فتسبق إلى ما أمروا بو، فتدبر أ

                                           

 .ٕٔٔ/ٗ( الوشاف، ٔ)
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فالررذي نفيمررو مررن وررالم الزمخشررري أن المال وررة فرري اختصاصرريا ووظا فيررا 
علررى طوا ررف، فمنيررا طوا ررف تنررزع األرواح مررن األجسرراد، وطوا ررف تخرجيررا، وأخرررى 
تسبن في مضييا لتنفيرذ مرا أمررت برو، وىرذه األخيرر  وهرف عنردىا القررآن بالوصرف، 

فيي طا فة توصف برثالت صرفات متتابعرة وىري  فوصفيا بأنيا تسبن فتسبق فتدبّْر،
السبن والسبق والتدبير، لذلك عطف بين صفاتيا ىذه بر )الفراذ(، وعطرف برين ذوات 

 ىذه الطوا ف المختلفة بر )الواو(.
لعطرف الرذوات و)الفراذ( لعطرف الصرفات.  -في ىذا السرياق-فوانت )الواو( 

فة من المال وة ىي طا فة واحرد  فدل التحول عن )الواو( إلى )الفاذ(، أن ىذه الطا 
نمرا دلرت )الفراذ( ىنرا علرى تعاهرف ىرذه  تتصف بصفات متعدّْد  ال طوا ف مختلفرة، وا 

 الصفات وتتابعيا.
 *َفاْلَعاِصَفاِت َعْصفًا  *َواْلُمْرَساَلِت ُعْرفًا وىو ما يرد أيضًا في هولو تعالى: 

 [.٘-ٔ]المرسالت:  َفاْلُمْلِقَياِت ِذْوراً  *َفاْلَفاِرَهاِت َفْرهًا  *َوالنَّاِشرَاِت َنْشرًا 
إذ جاذ التحول عن )الفاذ( في هولو تعالى: "فالعاصفات عصفا" إلى )الرواو( 
في هولرو: "والناشرات نشر"؛ ليفرق بين طا فتين من المال وة، فما هبل )الواو( يمثرل 

ذورىرا بعرد  طا فة مستقلة في المال وة ميمتيا اررسال والعصف. وطا فة أخرى جاذ
لقاذ الذور.  )الواو( ميمتيا النشر والفرق وا 

بقولرو: "أهسرم سربحانو بطوا رف مرن المال ورة  (ٔ)وىو ما أوضرحو الزمخشرري
أرسررلين بررأوامره فعصررفن فرري مضرريين ومررا تعصررف الريرراح تخففررًا فرري امتثررال أمررره، 
وبطوا رررف مرررنيم نشررررن أجنحرررتين فررري الجرررو عنرررد انحطررراطين برررالوحي، أو نشررررن 

                                           

 .ٕٕٓ/ٗ( الوشاف: ٔ)
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في األرض، أو نشرن النفوس الموتى بالوفر والجيل بما أوحين، ففرهن بين  الشرا ع
 الحق والباطل فألقين ذورًا إلى األنبياذ".

: "وعطررف الناشرررات علررى مررا هبررل (ٔ)ويزيررد األلوسرري األمررر إفصرراحًا فيقررول
)الررواو( ظرراىر للت رراير بالررذات بينيمررا، وعطررف العاصررفات علررى المرسررالت والفارهررات 

 ات، ووذا ما بعد )الفاذ( لتنزيل ت اير الصفات منزلة ت اير الذات".على الناشر 
 .(ٕ)فدل ىذا على أن الصفات المعطوفة بر )الفاذ( توون لموصوف واحد

َفَأْوَحْيَنا ِإَلى ُموَسى التحول عن )الواو( إلى )ثم( والعوس من ذلك هولو تعالى:  -ٕ
َوَأْزَلْفَنرا ثَرمَّ اآْلَخرِريَن  *َواَن ُولُّ ِفْرٍق َوالطَّْوِد اْلَعِظريِم َأِن اْضِرف بَّْعَصاَك اْلَبْحَر َفانَفَلَق فَ 

 [.ٙٙ-ٖٙ]الشعراذ:  ُثمَّ َأْتَرْهَنا اآْلَخِرينَ  *َوَأنَجْيَنا ُموَسى َوَمن مََّعُو َأْجَمِعيَن  *
ثرم أترهنرا"، فتحرول عرن … وأنجينا … فقد جاذ السياق على نحو: "وأزلفنا 

 م(.)الواو( إلى )ث
 -عزوجرل-فمرا داللرة )ثرم( ىنرا، وىرل ىنراك ترراٍخ زمنري برين إنجراذ المرولى 

موسى ومن معو، وبين إتراق فرعون وهومو، ولماذا لم يقل: "وأترهنا اآلخرين"، وما 
ْذ َفَرْهَنا ِبُوُم اْلَبْحرَر َفَأنَجْيَنراُوْم َوَأْتَرْهَنرا آَل ِفْرَعرْوَن َوَأنرىو الحال في هولرو تعالى:  ُتْم َواِ 

 "؟َوَأْتَرْهَنا آَل ِفْرَعْونَ [. فأتى بر )الواو( في هولو تعالى: "ٓ٘]البقر :  َتنُظُرونَ 
ويرى الباحت أن سياق المقرام ىرو الرذي يقتضري حررف عطرف معرين لداللرة 
معينررة، فالسررياق فرري سررور  الشررعراذ سررياق ترردرج فرري الررنعم، فالنعمررة الحاصررلة مررن 

يا وىرري إنجرراذ الف ررة المؤمنررة، فأفررادت )ثررم( إتررراق فرعررون وجنررده أعظررم مررن سررابقت
عراضرو  التراخي الرتبي ال الزمني، وذلك أن سياق سور  الشعراذ يذور توبر فرعون وا 

                                           

 .ٜٙٔ/ٜٕ( روح المعاني، ٔ)
 .ٓٗ( انظر: من أسرار حروف العطف، ٕ)
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نَُّيرْم  *ِإنَّ َىرُؤاَلذ َلِشرْرِذَمٌة َهِليلُروَن  *َفَأْرَسَل ِفْرَعْوُن ِفي اْلَمَداِ ِن َحاِشرِريَن وظلمو،  َواِ 
نَّ  *َلَنا َلَ اِ ُظوَن  َوُوُنوٍز َوَمَقراٍم  *َفَأْخَرْجَناُىم مّْن َجنَّاٍت َوُعُيوٍن  *ا َلَجِميٌع َحاِذُروَن َواِ 

 [.ٛ٘-ٖ٘]الشعراذ:  َوِريمٍ 
فالسياق مروز على فرعون وجنده، فوانت ارشار  بر )ثم( في ارتراق للداللة 

براز عظم القدر  في أخذ فرعون وجنده، بينمرا وران ا لسرياق على عظم ىذه النعمة، وا 
في سور  البقر ، سياق تعديد نعم فحسف، فقال: "فأنجيناوم وأترهنا آل فرعون"، ومرا 
أنو ليس لفرعون  وجنده ظيور على مسرح األحدات ىناك وما ىو الحرال فري سرور  

 الشعراذ، فأدى االختالف في المقال إلى اختالف نظم الوالم تبعًا لو.
َلَقْد َنَصَرُوُم الّلُو ِفي َمَواِطَن منين: مخاطبًا المؤ -ومن ذلك أيضًا هولو تعالى 

ا َوِثيَرٍ  َوَيْوَم ُحَنْيٍن ِإْذ َأْعَجَبْتُوْم َوْثَرُتُوْم َفَلْم ُتْ ِن َعرنُوْم َشرْي ًا َوَضراَهْت َعَلرْيُوُم اأَلْرُض ِبَمر
 [.ٕ٘]التوبة:  َرُحَبْت ُثمَّ َولَّْيُتم مُّْدِبِرينَ 

ى )ثم( فقال: "ثم وليرتم مردبرين"، ولرم يقرل: فقد تحول السياق عن )الواو( إل
"وضرراهت علرريوم األرض بمررا رحبررت ووليررتم مرردبرين"؛ ليصررور الحالررة النفسررية الترري 
انتابرررت المسرررلمين فررري حنرررين عنرررد ىرررزيمتيم، إذ صرررورت "ثرررم" شرررد  وطرررأ  الرررزمن، 
واستطالتو في ذلك الموهف العصيف الذي أصابتيم فيرو الدىشرة والحيرر  واالضرطراف 

 .(ٔ)يتم مدبرين" ولو أتى )بالواو( لما أفاد تلك الداللة"ثم ول
َفرَأْجِمُعوْا ومنو أيضًا فري هولرو تعرالى علرى لسران  نبيرو نروح عليرو السرالم: 
رًة ثُرمَّ اْهُضروْا ِإَلريَّ َواَل ُتنِظرُرونِ  ]يرونس:  َأْمَرُوْم َوُشَرَواذُوْم ُثمَّ اَل َيُوْن َأْمُرُوْم َعَلْيُوْم ُتمَّ

ٚٔ.] 

                                           

 .ٚ٘ٔ/ٓٔ، والتحرير والتنوير، ٗٙٔ( انظر: من أسرار حروف العطف، ٔ)
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ظ في ىذا السياق القرآني نبر  التحدي ظاىر  بارز  على لسران نبري اهلل ونلح
 -عزوجررل-نرروح عليررو السررالم، فرري مخاطبررة هومررو الررذين أعرضرروا عررن دعررو  اهلل 

فردعاىم إلررى أن يتَّحردوا ىررم وشررواؤىم ضرردَّه للفترك بررو، وأميليرم بررأن يتردبَّروا أمرررىم 
ي إعداد ُعددىم وعدَّتيم للفترك برو عالنية على المأل ال تمة فيو، ثم أميليم أخرى ف

والقضرراذ عليررو. فررإذا تسررنى ليررم ذلررك فليقضرروا عليررو دون أي إنظررار مررنيم لررو أو 
إميال، فدل التحول إلرى )الرواو( علرى نفري وجرود أدنرى زمرن للميلرة وارنظرار، وفري 

ولررو  -عزوجررل-ذلررك إمعرران فرري التحرردي ليررم وعرردم المبرراال  بيررم، وعظررم ثقتررو برراهلل 
 ق بر )ثم( لما وان فيو من الداللة على ذلك ما ذور.اطرد السيا

َهراُلوْا َيرا ُىروُد َمرا مرن ذلرك هولرو تعرالى:  التحول عن )الفاذ( إلى )ثرم( والعورس -ٖ
ِإن نَّقُروُل ِإالَّ  *ِجْ َتَنا ِبَبيَّْنٍة َوَما َنْحُن ِبتَاِرِوي آِلَيِتَنا َعن َهْوِلَك َوَما َنْحرُن َلرَك ِبُمرْؤِمِنيَن 

را ُتْشرِرُوونَ  َترَاَك َبْعُض آِلَيِتَنا ِبُسَوٍذ َهاَل ِإنّْي ُأْشِيُد الّلوَ اعْ  ِمرن  َواْشَيُدوْا َأنّْري َبرِريٌذ مّْمَّ
 [.٘٘-ٖ٘]ىود: ُدوِنِو َفِويُدوِني َجِميعًا ُثمَّ اَل ُتنِظُرونِ 

فعطف طلف الويد بر )الفاذ( وعردم ارنظرار برر )ثرم(. وجراذ علرى العورس مرن 
للمشرروين، وذلرك فري هولرو تعرالى:  )صرلى اهلل عليرو وسرلم(ي الرسرول ذلك فري تحرد

 ِإنَّ الَّررِذيَن تَررْدُعوَن ِمررن ُدوِن اللّررِو ِعَبرراٌد َأْمثَرراُلُوْم َفرراْدُعوُىْم َفْلَيْسررَتِجيُبوْا َلُوررْم ِإن ُونررُتْم
َيرا َأْم َلُيرْم َأْعرُيٌن ُيْبِصرُروَن أََلُيْم َأْرُجٌل َيْمُشوَن ِبَيا َأْم َلُيرْم َأْيرٍد َيْبِطُشروَن بِ  *َصاِدِهيَن 

]األعراف:  ِبَيا َأْم َلُيْم آَذاٌن َيْسَمُعوَن ِبَيا ُهِل اْدُعوْا ُشَرَواذُوْم ُثمَّ ِويُدوِن َفاَل ُتنِظُرونِ 
 [. فعطف طلف الويد بر )ثم( وعدم ارنظار بر )الفاذ(.ٜ٘ٔ-ٜٔٔ

و تسرفيو ليرذه األصرنام أن سياق سور  األعراف في -واهلل اعلم-والذي يبدو 
، ثم ارتفعرت نبرر  التحردي فري الخطراف، -عزوجل-التي اتخذوىا أندادًا من دون اهلل 

أن يتحردَّى المشرروين برأن  )صلى اهلل عليرو وسرلم(األمر لنبيو  -عزوجل-فوجو اهلل 
يدعو ىؤالذ الشرواذ ويتضامنوا معيم في الويد لو "وأميليم من الزمن ما يترين ليرم 
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تعداد واالحتشرراد لرررو، فعطررف األمررر بالويررد علررى األمررر برردعو  شررروا يم فرصررة االسرر
بحررف الميلرة؛ إمعانررًا فري االسررتيانة بالشررواذ، وعرردم مبراال  بويرردىم، وجراذ عطررف 
عرردم ارنظررار بررر )الفرراذ( إتراهررًا فرري التحرردي واالسررتيانة حررين ال يطلررف لنفسررو نفررس 

اذ عليرو، واريقراع برو، وفري ذلرك . فطلف معاجلتيم بالقض(ٔ)الميلة للرد على ويدىم"
 من االحتقار ليم والتيوم بيم ما فيو.

أما في سور  ىود فقد ادعرى هروم ىرود أن آليرتيم المزعومرة هرد مسرت ىرود 
بسوذ وأنيا تضر وتنفع، فعند ذ باشرىم بالتحدي السريع دون ميلة "ألنيم مرا دامروا 

بو فلرريس رررّْ بحاجررة إلررى أن يطلررف مررنيم  يثبتررون آلليررتيم ىررذه القرردر  علررى إنررزال الضُّ
ميرراليم لحشررد هررواىم، فيررم هررد برردأو حربررو بالفعررل، فطلررف مررنيم التعجيررل  دعوتيررا، وا 
بالويد لو والقضاذ عليو، فأدخل )الفراذ( علرى األمرر بالويرد لتردل علرى طلرف المبرادر  

 .(ٕ)بو"
ثم تحول بعد ذلك إلى )ثم( ليعطي ليم وآلليتيم المزعومرة ميلرة طويلرة مرن 

ى يبل رروا فرري الويررد تايتررو. وهررد أثبتررت اليرراذ فرري )فيويرردوني( "لتطيررل زمررن الررزمن حترر
النطق بالولمة مرع طرول النطرق برر )ثرم(، فيتسرق طرول النطرق فري التعبيرر مرع طرول 

 . (ٖ)الزمن في ارميال"

                                           

 .ٕٚٛ-ٕٙٛ( من أسرار حروف العطف في الذور الحويم، محمد األمين الخضري، ٔ)
 .ٕٚٛ( المصدر السابق، ٕ)
 .ٕٚٛمن أسرار حروف العطف في الذور الحويم، محمد األمين الخضري ،  (ٖ)
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وثم إنيم ذوروا أن آليتيم اعترتو بسوذ، فوانت نبر  التحدي لديو أشرد وآورد 
ني جميعراً"، ثرم أظيرر نفسرو فري التحردي وذلرك بإثبرات فتحدى الجميع بقولرو: "فويدو 

 .(ٔ)الياذ زياد  في التحدي ليم والظيور"
 *ثُرمَّ ُهِترَل َوْيرَف َهردََّر  *َفُقِتَل َوْيَف َهدََّر  *ِإنَُّو َفوََّر َوَهدََّر ومنو هولرو تعالى: 

ِإْن  *َفَقراَل ِإْن َىرَذا ِإالَّ ِسرْحٌر ُيرْؤَثُر  * ُثمَّ َأْدَبرَر َواْسرَتْوَبرَ  *ُثمَّ َعَبَس َوَبَسَر  *ُثمَّ َنَظَر 
 [.ٕ٘-ٛٔ]المدثر: َىَذا ِإالَّ َهْوُل اْلَبَشرِ 

فنجد ىذا السياق القرآني العجيف هد مضى في اطراد فري توررار )ثرم(، فقرال: 
"ثم هتل ..ثم نظر .. ثم عبس.. ثرم أدبرر .. فقرال"، ثرم تحرول عرن )ثرم( إلرى )الفراذ( 

عد ذلك:  )فقال( إن ىذا إال سرحر يرؤثر"، ولرم يطررد السرياق فيورون: فجأ  في هولو ب
 "ثم هال إن ىذا إال سحر يؤثر(.

وعندما نمعن النظر في ىذا السياق نجد أن حرف التراخي )ثم( هد صور لنا 
أبلررت تصرروير حالررة الصررراع النفسرري الررذي عاشررو الوليررد بررن الم يررر  الررذي نزلررت فرري 

جال التفوير في شأن القرآن وأعوزتو الحيلة بعد ميلة شأنو ىذه اآليات، وويف أنو أ
من الزمن وتريت فلم يجد ما يعيف بو القرآن، ثم بعد ذلك ولو سارع إلى إلقراذ ولمرة 
مفترا  في وصف ىرذا القررآن العظريم بقولرو: "إن ىرذا إال سرحر يرؤثر". فردلت )الفراذ( 

دون إعمرال نظرر أو في هولرو: "فقرال إن ىرذا .." علرى أن ىرذا القرول هرد صردر منرو 
فور في المقول، فلم يقل ما هالو عن هناعة ويقرين، ووأنيرا ولمرة ألقاىرا علرى عجرل 

 .(ٕ)وّولى ىاربًا مدبرًا من شدَّ  اليزيمة النفسية التي حلت بو

                                           

 .ٔٛ( انظر: التعبير القرآني، ٔ)
 .ٕٙ٘، والتعبير القرآني والداللة النفسية، ٔٙٔ( انظر: من أسرار حروف العطف، ٕ)
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ولررو اطرررد ىررذا السررياق القرآنرري فورران "ثررم هررال إن ىررذا إال سررحر يررؤثر". لرردل 
ر وتريررت، ونظررر واعتقرراد ويقررين، ولرريس علررى أن ىررذا القررول هررد هالررو بعررد إعمررال فورر

 األمر وذلك.
 [.ٕٓ]طو:  َفَتَولَّى ِفْرَعْوُن َفَجَمَع َوْيَدُه ُثمَّ َأَتىومنو أيضًا هولو تعالى: 

عررن تررولي فرعررون وجمعررو الجمرروع  -فرري ىررذا السررياق-فقررد جرراذ التعبيررر 
  .."فترولىوالحشود واألعوان، وول ما يستطيعو من ويرد بحررف العطرف الفراذ، فقرال: 

فجمع.."، ثم تحول في التعبير عن إتيان فرعون ومواجيتو موسى عليو السرالم إلرى 
حرررف التراخرري )ثررم(، حيررت هررال: "ثررم أتررى". وورران مقتضررى السررياق أن يوررون "فتررولى 
فرعررون فجمررع ويررده فررأتى"، ال سرريما أن جمررع النرراس وحشرردىم وارعررداد للمواجيررة 

ارتيران بعرد ذلرك ىرو أيسرر وأسريل، ووران  يحتاج إلى ميلة من الزمن، في حرين أن
التعبير في ىذا السياق يقتضي العوس بأن يقول )ثم جمع ويده فأتى(، فمثل التعبير 
في ىذا السياق خروجًا عن مقتضى الظاىر، وذلك لداللرة نفسرية عميقرة يروحي بيرا 

 ىذا السياق.
م، مفادىا أن الجمع وان أىون على فرعون من مواجية موسرى عليرو السرال

فردلت )الفراذ( فري هولرو: "فجمرع" إلرى سررعة تحقرق الجمرع لرو وحشرد النراس؛ لوونرو 
ملوررًا جبررارًا يخشررى سررطوتو الجميررع، فررأمره بررالجمع نافررذ وسررريع. وىررو مررع ىررذا ولررو 
يعيش ىزيمة نفسرية وبيرر  فري داخلرو مرن مواجيرة موسرى عليرو السرالم، فيرو يقردم 

يزيمرة النفسرية بحررف التراخري )ثرم( رجاًل ويؤخر أخرى؛ لذا عبرر القررآن عرن ىرذه ال
لى ىذه النوتة في التحول أشار أبو السعود بقولو : "وفري ولمرة (ٔ)بقولو: "ثم أتى". وا 

 التراخي إيحاذ إلى أنو لم يسارع إليو، بل أتاه بعد ألي وتلعثم".

                                           

 .ٕٗ/ٙ( تفسير أبي السعود، ٔ)



 

  

 

 
 
 د/ عبد اهلل علي اليتاري            وأثرىا الداللي تحوالت حروف المعاني في السياق القرآني   

 

ٖٖٙ٘ 

َفررَأْجِمُعوا وىررو مررا سرررى فرري نفرروس هرروم فرعررون وأعوانررو أيضررًا فرري هرروليم: 
[، "ووأني بيم وىم يطيلرون زمرن النطرق برر )ثرم( هبرل ٗٙ]طو:  اْ ُتوا َصّفاً  َوْيَدُوْم ُثمَّ 

 .(ٔ)الدعو  إلى لقا و يستيلوون الوهت، ويتيربون من المواجية ويتمنون أال توون"

 ثالثًا: التحول يف حزوف النفي
نجررد أن التعبيررر القرآنرري هررد خررالف فرري االسررتعمال بررين أداترري النفرري بررر )مررا( 

 ول في األسلوف عن )ما( إلى )إْن( وثيرًا.و)ِإْن(، فتح
: حرف نفي يدخل على الجملة الفعلية واالسرمية، (ٕ)وهد ذور النحا  أنَّ )إْن(

 َوَلرررَيْحِلَفنَّ ِإْن َأَرْدَنرررا ِإالَّ اْلُحْسرررَنى َواللّرررُو َيْشرررَيُد ِإنَُّيرررْم َلَوررراِذُبونَ نحرررو هولرررو تعرررالى: 
ىر(: "ول شيذ في ٖٓٔنى. وهال مجاىد )ت [. أي: ما أردنا إال الحسٚٓٔ]التوبة: 

 .(ٖ)القرآن )إْن( فيو إنوار"
: "وأوثررر مررا يجرريذ يتعقبررو )إال( (ٗ)ىررر( فرري )إْن( ىررذهٕٓ٘وهررال الراتررف )ت 

]المرردثر:  رِ رْوُل اْلَبَشرررَذا ِإالَّ َهرررِإْن َىرر[. و: ٕٖ]الجاثيررة:  َظّنرراً  ِإن نَُّظررنُّ ِإالَّ نحررو: 
 [".ٗ٘]ىود:  الَّ اْعَترَاَك َبْعُض آِلَيِتَنا ِبُسَوذٍ ِإن نَُّقوُل إِ [. و: ٕ٘

ووذلك الحال مع حرف النفي )ما( فيو يدخل على الجملة الفعلية واالسمية. 
 .(٘)ويذور النحا  أن )إْن( بمنزلة )ما( في نفي الحال

                                           

 .ٖٙٔ( من أسرار حروف العطف، ٔ)
، ٕٗٔ/ٕ، ومعاني القرآن، الفراذ، ٕٗ/ٔ، وحاشية الدسوهي، ٖٗ-ٖٖ( انظر: م ني اللبيف، ٕ)

 ، والوشاف، ٖٓٚ
ٔ/ٖٚٗ. 

 .٘٘ٔ/ٔوم القرآن، ( ارتقان في علٖ)
 .ٕٚ( مفردات القرآن، ٗ)
 .ٙٔٔ/ٕ، واليمع، ٖٚٓ( انظر: المفصل، الزمخشري، ٘)
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: "و)إْن( تواد تطابق )ما( فري وظيفتيرا، وأوثرر وهوعيرا (ٔ)ويقول برجشتراسر
 [".ٓٗ]يوسف: ِإِن اْلُحْوُم ِإالَّ ِلّلوِ  لجناس بينيما نحو هبل )إال( ل

: "ال نوراد نجرد (ٕ)ويذور أحمد ماىر البقري في أساليف النفري فري القررآن أنرو
 فرهًا بين )إْن( و)ما( إذ ىما لنفي ما في الحال تالباً".

والحقيقررة أن التعبيررر القرآنرري هررد فرررق بينيمررا فرري االسررتعمال مررن خررالل مررا 
 و من المخالفة بينيما، والتحول عن حرف إلى آخر منيما.نلحظ

وهررد تتبررع فاضررل السررامرا ي المخالفررة بررين األداتررين فرري االسررتعمال القرآنرري 
: "يدل على ذلك اهترانيرا الوثيرر برر )إال(، وىرذا (ٖ)فوجد أن النفي بر )إن( آود من )ما(

ِإْن َأنرُتْم ِإالَّ  و تعرالى: ما يعطييا هو  وتأويدًا، فإن في القصرر هرو "، وذلرك نحرو هولر
ْثُلَنا  [.ٓٔ]إبراىيم:  َبَشٌر مّْ

ن مّْن َشْيٍذ ِإالَّ ُيَسبُّْن ِبَحْمَدهِ وهولو تعالى:   [.ٗٗ]ارسراذ:  َواِ 
ونضيف إلى ما هالو السامرا ي أن )ما( هرد ترأتي مقترنرة برر )إال(، ولورن ىرذا 

نافيررة تالررف فرري اسررتعماليا لرريس ىررو ال الررف فرري اسررتعماليا، فرري حررين أن )إن( ال
اهترانيا بر )إال(، والقصر بر )إال( يرد للتأويد، وذلك يوحي بقوتيا في التأويد أوثر مرن 

 )ما(.
ومن خالل السرياهات القرآنيرة التري وردت فييرا )إن( النافيرة، نجرد أن النفري 

فييرا  بيا آود وأهوى، وىذا يفسر لنا داللة المخالفرة فري السرياهات القرآنيرة التري ورد

                                           

 .ٗٚٔ( التطور النحوي: ٔ)
 .ٖٜ( أساليف النفي في القرآن، ٕ)
 .ٕٓٓ/ٗ( معاني النحو، ٖ)
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َمرا َىررَذا َبَشررًا ِإْن التحول عن )ما( إلى )إن(، نحو هولو تعرالى علرى لسران النسرو : 
 [.ٖٔ]يوسف، َىرَذا ِإالَّ َمَلٌك َوِريمٌ 

فقد جاذ النفي ابتداذ بر )ما( فقال: "ما ىذا بشراً" ثم تحول عنو إلى النفي بر 
ى نمررط واحررد مررن النفرري )إن( فقررال: "إن ىررذا إال ملررك وررريم"، ولررم يطرررد السررياق علرر

فيوون "ما ىذا بشرًا ما ىذا إال ملرك ورريم"؛ وذلرك ألن نفري البشررية عنرو أىرون مرن 
إثبررات وصررف المال ويررة لررو، فررأتى بررر )إْن( فيمررا ىررو آوررد، إمعانررًا فرري تأويررد صررفة 

 المال وية لو في الحسن واليي ة ونفي ما سواىا عنو.
، فقررد أثبررت لررو صررفة (ٔ)ثبررات معرراً إذ القصررر بررر )إال( يفيررد داللترري النفرري وار 

 المال وية، ونفى عنو ما دونيا.
ْثُلَنا َوَما َأنَزَل الرَّْحمن ِمن َشْيٍذ و منو هولرو تعالى:  َهاُلوا َما َأنُتْم ِإالَّ َبَشٌر مّْ

 [.٘ٔ]يس:  ِإْن َأنُتْم ِإالَّ َتْوِذُبونَ 
وما أنزل الررحمن"،  فأتى بحرف النفي )ما( ابتداذ فقال: "ما أنتم إال بشر ..

ثم تحول بعد ذلك إلى )إن( فقال: "إن أنتم إال توذبون" ولو جرى السرياق علرى نسرق 
 واحد لوان "وما أنتم إال توذبون".

ويرجررع ىررذا إلررى أن "نفرري الثرراني أهرروى فجرراذ بررو بررر )إْن( فررإن األول إثبررات 
اني إثبررات البشرررية، والثرراني الوررذف، وىررم بشررر ال شررك فرري ذلررك فجرراذ بررو بمررا، والثّرر

نوار أن يوونوا صادهين وىو يحتاج إلى توويد أوثر  -علييم السالم-الوذف للرسل  وا 
 .(ٕ)فجاذ بو بر )إْن("

                                           

 .ٜ-ٛ/ٕ( انظر: معاني التراويف، عبدالفتاح الشين، ٔ)
 .ٕٛ٘/ٔ( معاني النحو، ٕ)



 

  

 

 
 
 د/ عبد اهلل علي اليتاري            وأثرىا الداللي تحوالت حروف المعاني في السياق القرآني   

 

ٖٙ٘ٙ 

وىذا األمر يطرد في التعبير القرآني، فحيثما وجد النفي بر )إن( فيو آود من 
 النفي بر )ما(.

ُتَنرا الردُّْنَيا َنُمروُت َوَنْحَيرا َوَهراُلوا َمرا ِىرَي ِإالَّ َحَيا ومنو ذلك أيضًا هولو تعالى: 
 [.ٕٗ]الجاثية:  َوَما ُيْيِلُوَنا ِإالَّ الدَّْىُر َوَما َلُيم ِبَذِلَك ِمْن ِعْلٍم ِإْن ُىْم ِإالَّ َيُظنُّونَ 

فقد اطرد النفي بر )ما( في السياق ولو إال هولرو: "إن ىرم إال يظنرون"، فقرال: 
ن ىم"، وسبف ىذا التحول إلرى )إن( "ما ىي إال .. وما ييلونا .. وما ليم ب ذلك .. وا 

علرى والميرم السرابق،  -عزوجرل-النافية ىنرا، أن ىرذا التعقيرف ىرو رد مرن المرولى 
فناسف ذلك ارمعان في التأويد على مرحلتين: األولى: بالنفي بر )مرا( فري هولرو: "مرا 

نفرري  ليرم بررذلك مررن علررم" برردليل مجرريذ )مررن( للتأويررد فرري هولررو: "مررن علررم"، فأفررادت
إلرى  -فري المرحلرة الثانيرة-وجود أي شيذ ليم من العلم، ثرم ارتقرى التأويرد برالنفي 

مسررتوى أعلررى مررن سررابقو، فقررال: "إن ىررم إال يظنررون" فوانررت )إن( ىنررا أنسررف فرري 
 التأويد من )ما(.

وىو ما يظير لنا جليًا أيضًا في خطاف نبي اهلل شعيف عليو السرالم لقومرو، 
 َأْن ُأَخاِلَفُوْم ِإَلى َما َأْنَياُوْم َعْنُو ِإْن ُأِريُد ِإالَّ اِرْصراَلَح َمرا اْسرَتَطْعتُ َوَما ُأِريُد بقولو: 
 [.ٛٛ]ىود:

فتحول في النفي عن )ما( إلى )إن( فقال: "إن أريد إال ارصرالح"، ولرم يقرل: 
اهلل "وما أريد إال ارصالح" فيطرد النفي بر )ما(؛ ألن نبر  التأويد هد ارتفعت لدى نبي 

شرررعيف عليرررو السرررالم فرررأمعن فررري التأويرررد لقومرررو المورررذبين لرررو بقولرررو: "إن أريرررد إال 
 ارصالح"، مؤودًا بذلك ىدفو من رسالتو ودعوتو.
)صرلى اهلل -مخاطبًا نبيرو  -عزوجل-ويستوهفنا في ىذا المقام هول المولى 

]فراطر:  ْن َأنَت ِإالَّ َنرِذيرٌ إِ  *َوَما َأنَت ِبُمْسِمٍع مَّن ِفي اْلُقُبوِر بقولو:  -عليو وسلم(
ٕٕ-ٕٖ.] 
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فلم يطرد النفي بر )ما( فيوون "وما أنت إال نذير" وما هرال "ومرا أنرت بمسرمع 
من في القبور"؛ وذلك ألن النفي في األولى "وما أنت بمسرمع مرن فري القبرور"، أمرر 
، مسلم بو فال يحتاج إلى مزيد تأويد، فإسماع الموتى أمر مستحيل تصوره وحصرولو

سواذ أوانوا موتى القلوف أم مروتى األجسراد، لونرو تحرول بعرد ذلرك إلرى )إن(، فقرال: 
أراد فري ىرذا السرياق ارمعران فري التأويرد  -عزوجرل-"إن أنت إال نذير"؛ ألن المولى 

أنو نذير فحسف، وال يملك القدر  على ىدايرة هلروف  -)صلى اهلل عليو وسلم(-لنبيو 
نما وظيفتو ارنذار.  الخلق، وا 

يعلرررم أنرررو نرررذير، فمرررا داللرررة التأويرررد  -)صرررلى اهلل عليرررو وسرررلم(-والرسرررول 
 بالقصر في ىذا السياق؟

منزلرة مرن يعتقرد أنرو  -)صلى اهلل عليو وسلم(-والجواف: "أنُو نّزُل الرسول 
يملررك مررع صررفة ارنررذار القرردر  علررى ىدايررة النرراس؛ ألنررو لمررا ورران جاىرردًا فرري دعررو  

يم،  صرار فري حورم مرن يظرن أنرو يملرك مرع صرفة القوم، شرديد الحررص علرى ىردايت
ارنذار صفة اليداية، فجرى األسلوف وما يجري في خطاف الشك فقيرل: "إن أنرت إال 

 .(ٔ)نذير" 
وهررد يرررد التحررول فرري النفرري متمررثاًل فرري المخالفررة بررين )لررم( و)مررا(، وعلمرراذ 

ا( تنفري النحو يذورون أن )لم( تدخل على المضارع فتقلف زمانو إلرى الماضري، و)مر
 الفعل الماضي، فتقول: )لم أذىف( و)ما ذىبت( فيفيدان الداللة على المضي.

ولون ىل النفري برر )لرم( و)مرا( يتمراثالن، فيورون النفري فري )لرم أذىرف( ىرو 
معنى النفي )ما ذىبت(؟ وأن جملرة )لرم أذىرف( ىري فري المعنرى )مرا ذىبرت( لتحرول 

 ك فرهًا دالليًا بينيما؟الفعل المضارع إلى الماضي مع )لم(، أم أن ىنا

                                           

 .ٖٖٗ، وانظر: دال ل ارعجاز، ٕٚ/ٕالشين،  ( عبدالفتاحٔ)
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ويررى الباحرت أن )لررم( و)مرا( ليسررتا متمراثلتين تمامررًا فري النفرري، برل بينيمررا 
فرق دهيق، "فليس من حومرة العربيرة أن تجعرل أداترين مختلفترين متشرابيتين تمامرًا 

 .(ٔ)في المعنى، وال بد أن يوون لول واحد منيما خصوصية ليست في األخرى"
 .(ٕ)فريق والتخصيص""والعربية تميل إلى الت

وهد ذىف بعض علماذ الل ة المعاصرين إلرى التفريرق بينيمرا؛ فيررى إبرراىيم 
: "أن )لم( منحوتة من )ال( و"ما"، ويترترف علرى ذلرك التأصريل أنيرا آورد مرن (ٖ)أنيس

النفرري بررأدا  بسرريطة مثررل )مررا(، أو علررى األهررل "ال يموررن أن يصرربن النفرري بررر )لررم( 
 .أضعف من النفي بر )ما(""

 : "إنيا ربما روبت من "ال" و"ما" الزا د ".(ٗ)ووذلك هال براجشتراسر عن "لم"
: "أن النفي بر )لم( الداخلة على الفعل (٘)ويرى شيخنا الدوتور سمير استيتية

المضارع تفيد است راق النفي لول جزي ات الزمن الماضي، في حين أن النفي بر )ما( 
 نفييا آود من )ما(.يفيد نفي الماضي بعمومو؛ لذلك وان 

َفرانُظْر وىو ما نجده واضرحًا فري االسرتعمال القرآنري مرن ذلرك هولرو تعرالى: 
 [.ٜٕ٘]البقر :  ِإَلى َطَعاِمَك َوَشرَاِبَك َلْم َيَتَسنَّوْ 

"فجرراذ بررر )لررم( وذلررك ألن ت يررر الشررراف والطعررام يحصررل ترردريجيًا ويسررتمر، 
أنرو لرم يحصرل شريذ مرن ذلرك، ولرو وليس دفعة واحرد ، فجراذ برر )لرم( للداللرة علرى 

                                           

 .ٕٕ٘/ٔ( معاني النحو، ٔ)
 .ٜٓ( التطور النحوي، ٕ)
 .ٜٖٚ/ٕ، وانظر: البرىان، ٘ٔٔ( من أسرار الل ة، ٖ)
 .ٖٚٔ( التطور النحوي، ٗ)
 ( سماعًا منو.٘)
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جرراذ بررر )مررا( وهررال )مررا تسررنو( ألفررراد نفرري التسررنَّو وىررو الت يررر بصررورتو النيا يرررة 
 .(ٔ)التامة"

ونجررد ىررذا المعنررى فرري تأويررد النفرري بررر )لررم( واضررحًا أيضررًا فرري هررول العررذراذ: 
َوَلْم َأُك َبِ يِّا  :مريم[ٕٓ.] 

يرذا الوصرف فري أي مرحلرة فيو إمعان في النفي من أن تورون هرد تلبسرت ب
 من مراحل حياتيا؛ فضاًل من أن يوون ىذا وصفًا معروفًا ليا.

[. فجراذ ٕٛ]مرريم:  َوَما َواَنْت ُأمُِّك َبِ يِّرافي حين وان خطاف هوميا ليا: 
النفي منيم بر )مرا(، فلرم يقولروا: )ولرم ترك أمرك ب يرًا(؛ ألنرو لريس بمقردورىم ارطرالع 

نمرا  على ول أزمنرة حيرا  أميرا حترى يصردر النفري مرنيم بصري ة التجردد والحردوت، وا 
جاذ النفي منيم بصي ة العموم ، فقالوا: )وما وانت أمرك ب يرًا(، فيرذا ىرو المعرروف 
والمشيور للناس من حال أميا بصفة العموم؛ لذا وان النفي منيرا أبلرت وأدق وأنفرى 

 .(ٕ)للتيمة؛ لوونيا أدرى بول لحظات حياتيا وتصرفاتيا
سبق يتضن أن النفي بر )لم( للفعل المضارع يفيد نفي أدنى درجات ومما 

حدوت الفعل في زمنو الماضي، فالفعل في حدوثو يمر بمراحل متفاوتة في التحقق 
والحصول، ونفيو بر )لم( يقع على أولى فترات تشولو وحدوثو، وما أنو يفيد است راق 

بر )ما( يفيد نفي الحدت في  النفي للزمن الماضي بول جز ياتو، في حين أن النفي
 .(ٖ)الماضي صورتو النيا ية وبعمومو
                                           

 .ٜٙٔ/ٗ( معاني النحو، ٔ)
 .ٜٖ٘/ٕ( انظر: البرىان في علوم القرآن، الزروشي، ٕ)
يتفق الباحت في ىرذا األمرر مرع فاضرل السرامرا ي فيمرا ذىرف إليرو فري وتابرو معراني النحرو  ( الٖ)

( من أن النفري برِر )مرا( آورد مرن النفري برر )لرم(، فمرا ذورنراه فري ىرذا المقرام مرن أهروال ٖٜٔ/ٗ)
 العلماذ وما تدل عليو سياهات نصوص القرآن يدلل على ما هررناه ىنا.
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 اخلامتة وأهم النتائج 
خلص الباحت مرن بحثرو إلرى ان التحرول فري حرروف المعراني ىرو مرن أبررز 
الظررواىر األسررلوبية فرري التعبيررر القرآنرري، وأوثرىررا ورودًا، ويمثررل مظيرررًا مررن مظرراىر 

 ارعجاز البياني في القرآن الوريم.

 وأن السياق لو دور بارز وميم في تحديد الداللة المناسبة ليذا التحول.  

وأنو من خالل تحليل سرياهات التحرول المتعردد  فري الرنص القرآنري، نخلرص   
 إلى أن ول تحول في المبنى يصاحبو تحول في المعنى هطعًا.

وتوصل الباحت من خالل تحليل مواطن التحول فري حرروف المعراني أن   
يختص بداللة ال يشراروو فييرا تيرره، والسرياق ىرو الرذي يحردد الداللرة ول حرف 

 المراد ؛ وبناذ على ذلك ال تناوف في حروف المعاني.
وفرري الختررام ورران المقصررد مررن تنرراول ىررذا التحررول فرري القرررآن الوررريم ىررو   

التحليل والتعليل لصوره وأنماطو، ال الوهوف عند ظراىر الترويرف، وىرذا جيرٌد ال أزعرم 
أننرري هرد اسررتوفيت وررل جز يرات ىررذا التحرول فرري القرررآن الورريم، فررالنص القرآنرري  فيرو

 أوبر من أن يحيط بو دارس، لوني أفدت منو ما يحقق لي ىدف ىذا البحت.
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 قائمة ادلصادر وادلزاجع
  ىر(، الموتبة ٜٔٔارتقان في علوم القرآن، جالل الدين السيوطي )ت

 مٖٜٚٔالثقافية، بيروت، 

  النفي في القرآن، د. أحمد ماىر البقرري، دار المعرارف، مصرر، أساليف

 م.ٜٗٛٔ، ٕط

  ىرر(، ت: محمرد ٜٗٚالبرىان في علوم القرآن، بدر الدين الزروشي )ت

 م.ٕٜٚٔ، ٕأبو الفضل إبراىيم، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط

  ،التطررور النحرروي، المستشرررق براجشتراسررر، ت: د. رمضرران عبرردالتواف

 م.ٜٜٗٔخانجي، القاىر ، ، موتبة الٕط

 ٕالتعبير القرآني، د. فاضل صالن السامرا ي، دار عمار، األردن، ط ،
 مٕٕٓٓ

  ،التعبير القرآني والداللة النفسية، عبداهلل الجيوسي، )رسالة دوتوراه
 مٕٔٓٓمخطوطة( الجامعة ارسالمية، ماليزيا،

 لوترراف تفسررير أبرري السررعود، المسررمى بإرشرراد العقررل السررليم إلررى مزايررا ا

ىرررر(، دار ٜٔ٘الورررريم، أبرررو السرررعود محمرررد برررن محمرررد العمرررادي، )ت 

 المصحف، القاىر ، د.ت.

  ،تفسير التحريرر والتنروير، الطراىر برن عاشرور، الردار التونسرية للنشرر

 م.ٜٗٛٔتونس،
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  ىر(، جمعو محمد أويس ٔ٘ٚالتفسير القيم، ابن هيم الجوزية )ت
 ٜٛٚٔعلمية، بيروت، الندوي، ت: محمد حامد الفقي، دار الوتف ال

  الجنرررى الرررداني فررري حرررروف المعررراني، الحسرررن برررن هاسرررم المررررادي )ت

ىررررر(، ت: د. فخررررر الرررردين هبرررراو ، دار الوتررررف العلميررررة، بيررررروت، ٜٗٚ

 م.ٕٜٜٔ

  ،حاشررية الدسرروهي علررى شرررح السررعد، مصررطفى محمررد عرفررة الدسرروهي

، ٗضرررمن شرررروح التلخررريص، مؤسسرررة دار البيررران العربررري، بيرررروت، ط

 م.ٕٜٜٔ

  ىر(، ت: محمرود محمرد ٗٚٗ ل ارعجاز، عبد القاىر الجرجاني ت )دال

 م.ٕٜٜٔ، ٖشاور، موتبة الخانجي، القاىر ، ط

  ىررر(، ٕٓٚٔروح المعرراني، شررياف الرردين السرريد محمررود األلوسرري )ت

 إحياذ الترات العربي، بيروت، )د.ت(.

  شرح الوافية في النحو، رضي الدين محمد بن الحسن االسرتراباذي )ت

، ٔ، ت: د. عبررردالعال سرررالم موررررم، عرررالم الوترررف، القررراىر ، طىرررر(ٙٛٙ

 م.ٕٓٓٓ

  ىرررر(، ت: ٕٙ٘صرررحين البخررراري، محمرررد برررن إسرررماعيل البخررراري، )ت

 م.ٜٚٛٔمصطفى ديف الب ا، دار ابن وثير، اليمامة، بيروت، 
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  الوتررراف، لسررريبويو، أبررري بشرررر برررن عمررررو برررن عثمررران برررن هنبرررر، )ت

، ٖلخررررانجي، القرررراىر ، طىررررر(، ت: عبدالسررررالم ىررررارون، موتبررررة آٛٔ

 م.ٜٛٛٔ

  الوشرراف عررن حقررا ق التنزيررل وعيررون األهاويررل فرري وجرروه التأويررل، أبررو

ىرر(، دار الفورر، ٖٛ٘القاسم جار اهلل محمود بن عمر الزمخشرري، )ت 

 م.ٜٚٚٔ

  ، معاني التراويف، د. عبدالفتاح الشين، دار الطباعة المحمدية، القاىر
 د.ت

  ىرر(، عرالم الوترف، ٕٚٓبرن زيراد الفرراذ، )ت معاني القرآن، أبو زوريا يحيري

 م.ٜٓٛٔ، ٕبيروت، ط

 ٔمعاني النحو، د. فاضل صالن السامرا ي، دار الفور، األردن، ط ،
 مٕٓٓٓ-ىرٕٓٗٔ

  م ني اللبيف عن وتف األعاريف، جمال الدين برن ىشرام األنصراري )ت

، ٘ىر(، ت: مازن المبارك وسعيد األف اني، دار الفور، بيرروت، طٔٙٚ

 م.ٜٜٚٔ

  ىرررر(، ت: ٕٓ٘المفرررردات فررري تريرررف القررررآن، الراترررف األصرررفياني )ت

 م.ٜٔٙٔمحمد سيد ويالني، مصطفى الحلبي، مصر، 
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  المفصل في علم العربية، أبرو القاسرم محمرود برن عمرر الزمخشرري )ت

 ، دار الجيل، بيروت.ٕىر(، طٖٛ٘

 م.ٜٛٚٔ، ٙمن أسرار الل ة، د. إبراىيم أنيس، موتبة األنجلوالمصرية، ط 

  من أسرار حروف الجر في الذور الحويم، د. محمد األمرين الخضرري، موتبرة

 م.ٜٜٛٔوىبة، القاىر ، 

  ،من أسرار حروف العطف في الذور الحويم، محمد األمين الخضري
 موتبة وىبة، القاىر 

  ،نتا ج الفور في النحو، أبو القاسم عبدالرحمن بن عبداهلل السييلي
لموجود، وعلي محمد معوض، دار ىر(، ت: عادل أحمد عبدأٛ٘)ت 

 مٕٜٜٔالوتف العلمية، بيروت، 

  ىرررر(، ت: د. ٜٔٔىمرررع اليوامرررع، ارمرررام جرررالل الررردين السررريوطي، )ت

 م.ٜٚٛٔ، ٕعبدالعال سالم مورم، مؤسسة الرسالة، ط


