
  مجلة البحوث األكاديمية   _____________________________________________  

- 135  - 

 
ُ
 ح

ُ
بةاملعانِ  روف

َّ
رك

ُ
  ي امل

ّ
ة ةدراسة بنائي

ّ
  مقطعي

)*;����� +�,��- )�( �,( .�1  

  مقدمة
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيد اخللق أمجعني، سيدنا حممد وعلى آله  احلمد        
  :، وبعدالطاهرين وصحبه الطيبني

أو  الصرف(أن علم  -أيًضا -وحرف، ومعلوم ،وفعل ،معلوم أن الكالم أنواع ثالثة: اسمف
ولو  -نا ال نعدم، على أن)2(ل ثالثهاو اتنيعاجل النوعني األولني، وال ي) Morphologyالتصريف=

نوع خاص من احلروف، وهي احلروف ذات  ضمنالذي يدخل  ،بعض التناول الصريف -على قلة
الت علم الصرف، وإن غاب امليزان و تناول ال مفر منه إلقحام شيء من مشمهذا ال ،الطابع الرتكييب

  عن الساحة. )3(الصريف
هي واحلروف من واٍد واحد، من حيث و ، )األدواتما ُيصطَلح عليه مبصطلح (وينطوي ضمن ثالثها 

لكن و  ،)4(وإن كان مصطلح األداة ال خيتص باحلروف ،يف نواٍح كثرية ا يف اجلانب الوظيفيمهؤ التقا

                                                           

  مصراتة جامعة -لرتبيةا كلية - العربية اللغة قسم )1(
: فخر الدين قباوة، الدار العربية (تح))ينظر: ابن عصفور، أبو احلسن بن علي بن مؤمن اإلشبيلي، املمتع يف التصريف، 2(

  .1/35م، 1983، 5للكتاب، ط 
 - 1/41م، 2003، 1)ينظر: اخلطيب، عبد اللطيف حممد، املستقصى يف علم التصريف، مكتبة دار العروبة، الكويت، ط3(

42.  
  .123م، ص1979، 2) حسان، متام، اللغة العربية معناها ومبناها، اهليئة املصرية العامة للكتاب، ط4(
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كما هو   -، واألشهر)1(من عبارات بعض علماء النحو والصرفه على بعض أقسام الكلم إطالق
  احلرف.  مصطلحإطالق  -معلوم

املالمح البنائية/الرتكيبية يف حروف املعاين، مركزًا على  -اهللا تعاىل بإذن -ويف هذا البحث سأتناول
سواء املتفق أو املختلف يف تركيبها، ومن  ،مالمح معينة، تتمحور يف: التأصيل البنائي للحروف املركبة

ا َمث رصد مالمح الرتكيب فيها، من: زيادة، أو حذف، أو قلب، أو إبدال، أو إدغام، واقًفا على بنيته
على اللغة املقطعية، متتبًعا كل ذلك يف بعض كتب احلروف، على وجه اخلصوص، وغريها من كتب 
 ا أُبعدت وجه العموم؛ وذلك للوقوف على أصالة هذه احلروف، وما طرأ عليها من تلك املالمح، ومل

كلم حول ضت عنه املقطع الصويت، وتأسيًسا على ما سلف سيكون التوّ احلروف عن امليزان الصريف؛ ع
  هذا املوضوع يف مبحثني اثنني، حتتهما بعض املطالب، وذلك على النحو اآليت:

  
  ن: اه مطلبنطويتحتي(تعريفات)، و  -المبحث األول

  تعريف الحرف واألداة في اللغة واالصطالح. -أوالً 
  البنية المقطعية وأنواعها.تعريف  - ثانًيا

  املركبة، وينطوي حتته أربعة مطالب: التأصيل البنائي حلروف املعاين -المبحث الثاني
  الحروف ذات التركيب الثنائي. -أوالً 
  الحروف ذات التركيب الثالثي. - ثانًيا
  الحروف ذات التركيب الرباعي. - ثالثًا
  الحروف ذات التركيب الخماسي. - رابًعا

  واهللا ولي التوفيق
  الباحث

  (تعريفات) -المبحث األول
  تعريف الحرف واألداة -أوالً 

                                                           

لبنان،  - : حممد عبد اخلالق عضيمة، عامل الكتب، بريوت(تح): املربد، أبو العباس حممد بن يزيد، املقتضب، -مثالً  -) ينظر1(
  .2/318م، 2010
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اك مــــن العلمــــاء مــــن يســــتعمل مصــــطلح (األداة)، ومــــنهم مــــن يســــتعمل مصــــطلح (احلــــرف)، وهــــو هنــــ
  االستعمال الشائع، وملا كان األمر كذلك، أردت تعريف كل منهما، ذاكرًا الفرق بينهما بإجياز.

لغــة بأنــه: واحــد حــروف التهجــي. وحرفــا الــرأس: شــقاه. يف اللغــة يعــرف احلــرف تعريــف الحــرف:  -1
  .)1(نة واجلبل: جانبهما. وحرف كل شيء: طرفه وشفريه وحده، واجلمع أحرف وحروفوحرف السفي

  .)2(واصطالًحا:"ما جاء مبعىن ليس باسم وال فعل"
ويتضح من هذا التعريف أن احلرف نوعان: حرف ليس له معًىن حال انفراده؛ إال كونه حرفًا، وهو 

خوله لغرض وظيفي، كحروف املعاين؛ لذا عرفه ه، وهو ما يكون دغري حرف البناء. وحرف له معًىن يف 
  .)3( يف غريها فقط"بقوله: "كلمة تدل على معًىن  بعض العلماء

تعرف األداة يف اللغة بأا: اآللة، ولكل ذي ِحْرفة أَداٌة، وهي آلته اليت تُقيم تعريف األداة:  -2
  .)5(يف املعجم الوسيط باآللة الصغرية تْ صَ ص ، وقد خُ )4(حرفته، وأَداُة اَحلْرِب ِسالُحها، ومجعها األدوات

"كلمة تكون رابطة بني جزءي اجلملة، أو بينهما وبني الفضلة، أو أما يف اصطالح النحويني؛ فهي: 
   .)6(بني مجلتني"

 يف غريها، كالتعريف يف االسم، أو لفظة تستعمل للربط بني الكالم، أو للداللة على معًىن فاألداة 
  .)7(االستقبال يف الفعل

                                                           

: أمني حممد عبد الوهاب، وحممد الصادق العبيدي، دار إحياء الرتاث (تح)الدين، لسان العرب،  ابن منظور، مجالينظر:  )1(
  م، (حرف).1999، 2لبنان، ط - العريب، بريوت

: عدنان درويش، وحممد إعداد)الكفوي، أبو البقاء بن موسى احلسيين، الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، 2(
، وينظر: سيبويه، أبو بشر عمرو عثمان بن قنرب، 394م، ص1992، 1للطباعة والنشر والتوزيع، ط املصري، مؤسسة الرسالة

  .1/12م، 1991، 1: عبد السالم حممد هارون، دار اجليل، بريوت، طحتقيق وشرحالكتاب، 
مد ندمي فاضل، دار الكتب : فخر الدين قباوة، وحم(تح))املرادي، احلسن بن قاسم، املرادي، اجلىن الداين يف حروف املعاين، 3(

  .20م، ص1992، 1لبنان، ط -العلمية، بريوت
  ) ينظر: ابن منظور، لسان العرب، (أدا).4(
، املعجم الوسيط (جممع اللغة العربية)، دار عمران، مطابع األوفست بشركة اإلعالنات آخرونطفى، إبراهيم، و مص) ينظر: 5(

  م، (األداة).1985، 3الشرقية، ط
م، 1986، 8بريوت، ط -، مصطفى، جامع الدروس العربية، راجعه: عبد املنعم خفاجة، املكتبة العصرية، صيداالغالييين )6(
1/31.  
  ) ينظر: املعجم الوسيط، (األداة).7(
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، يؤدي معىن التعليق، والعالقة اليت تعرب عنها األداة إمنا تكون بالضرورة بني  وهي "مبًىن تقسيمي
، وذلك كأدوات الشرط، واالستفهام، والتحضيض، والتمين، والرتجي، )1(األجزاء املختلفة من اجلملة"

  .  )2(ونواصب املضارع، وجوازمه، وحروف اجلر، وغري ذلك
اللغوي واالصطالحي لكلمة األداة، أن معناها ينحصر يف أداء معًىن وظيفي؛  :فنيويتضح من التعري

  فهي ذات أثر ملحوظ، ال ميكن حتقيقه على الوجه املراد إال بوجودها.
حروف املعاين، وينسب إىل الكوفيني : وقد ذكر مهدي املخزومي أن البصريني يسمون األدوات

  .)4(نظر؛ فإن سيبويه واملربد يسميان حروف القسم باألدوات . ويف هذا التعمييم)3(تسميتها األدوات
ويرى فاضل الساقي أن اصطالح الكوفيني أقرب إىل الدقة، ومال إىل األخذ به؛ ليشمل حروف املعاين 

. وهذا يعين: أن مصطلح )5(وبعض األدوات اليت خرجت عن مفهوم االسم، لعدم قبوهلا عالماته
  مصطلح (األداة) فيشمل احلرف واالسم.  (احلرف) ال يشمل االسم، أما 

وقد آثر الباحث استعمال مصطلح (احلرف) دون مصطلح (األداة)؛ ألن مصطلح األداة ال يقتصر 
  أيًضا. غريهعلى احلروف؛ بل يشمل 

  البنية المقطعية وأنواعهاتعريف  - ثانًيا
بناء املقطعي ال ميكن صرفه عنها؛ ؛ فإن ال)6(إذا كانت احلروف ال يدخلها امليزان الصريف؛ لندرة تصرفها

ألن بناءها يستحيل التماسه إال بالبنية املقطعية، وملا كان األمر كذلك؛ كان لزاًما علي التعريف 
  باملقطع وأنواعه.

                                                           

  .123) حسان، متام، اللغة العربية معناها ومبناها، ص1(

  .1/31 يين، جامع الدروس العربيةالغالي) 2(
م، 1958، 2مدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو، مطبعة احلليب، القاهرة، ط  املخزومي، مهدي،ينظر:  )3(

  .242ص
  .322-321، 2/318، واملربد، املقتضب 3/496) ينظر: سيبويه، الكتاب 4(
م، 1977الساقي، فاضل مصطفى، أقسام الكالم العريب، من حيث الشكل والوظيفة، مكتبة اخلاجني بالقاهرة، ينظر:  )5(

  .92ص
: (تح)األسرتاباذي، رضي الدين حممد بن احلسن، شرح شافية ابن احلاجب، مع شرح شواهده لعبد القادر البغدادي،  ينظر:) 6(

  . 1/8م، 1975لبنان،  - حممد نور احلسن، وحممد الزفزاف، وحممد حميي الدين عبد احلميد، دار الكتب العلمية، بريوت
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املقطع يف اللغة: من َقطََعه يـَْقطَُعه َقْطًعا وَقِطيعًة وُقطوًعا، والقطع: هو الفصل بني اَألجزاء، وإِبانُة بعض 
َقطَُعهَأج َقِطُع، ويـَْنَتهي إِليه َطرَفُه، وشراٌب  :زاء اجلِْرِم من بعٍض، وَمْقَطُع كل شيٍء وُمنـْ آخره حيث يـَنـْ

ْقَطِع َأي اآلِخر واخلاِمتَِة، وَمقاِطُع القرآِن مواضُع الوقوفِ 
َ
 .)1(لذيُذ امل

 يج من صامت وحركة، "مز  أنه اللغة: يعرف اللغويون املقطع بتعريفات كثرية، منها:علم املقطع يف  •
 

  .)2(يتفق مع طريقة اللغة يف تأليف بنيتها، ويعتمد على اإليقاع التنفسي"
نًا، أو أكثر أحيانًا أخرى، وال يتجاوز اواحلرف سواء أكان بسيطًا أم مركًبا، يتكون من مقطع واحد أحي

  األربعة، وفق ما تناوله الباحث طيات هذه الدراسة.
، )3(ســبعة مقــاطع -بصــفة عامــة -أن أقصــى مــا تكــون عليــه الكلمــة العربيــة يف حــني يــذكر علمــاء اللغــة

  اللغة العربية أربعة من املقاطع، هي: فُ رِ عْ وتَـ 
قصـــري: مســـي مقطًعـــا قصـــريًا؛ ألنـــه مكـــون مـــن (صـــامت+ حركـــة قصـــرية)، ويرمـــز إليـــه بــــ(ص ح)، أي: 

 (صامت+حركة قصرية)، حنو: (َك َت َب)= (ص ح/ ص ح/ ص ح).
 هذا النوع على صورتني: متوسط: يكون

مفتــوح: هــو املقطــع الــذي يتكــون مــن (صــامت + حركــة طويلــة)، ويرمــز إليــه بـــ(ص ح ح)، حنــو: (َمــا) 
  و(ِيف) و(ُذو).

مغلــق: هــو املقطــع الــذي يتكــون مــن (صــامت + حركــة قصــرية + صــامت)، ويرمــز إليــه بـــ(ص ح ص)، 
 حنو: (َقْد) و(ِمْن) و(ُخْذ).
 صورتني: طويل: يأيت هذا النوع على

طويل مفـرد اإلغـالق: يتكـون مـن (صـامت + حركـة طويلـة + صـامت)، ويرمـز إليـه بــ(ص ح ح ص)، 
  حنو: (ضاْل) من (الضالني)، و(مْني) من (املسلمني)، يف حالة الوقف.

                                                           

  ).قطع() ينظر: ابن منظور، لسان العرب، 1(
. 38م، ص1980) شاهني، عبد الصبور، املنهج الصويت للبنية العربية، رؤية جديدة يف الصرف العريب، مؤسسة الرسالة، 2(

وينظر: البكوش، الطيب، التصريف العريب من خالل علم األصوات احلديث، طبع الشركة التونسية لفنون الرسم، تونس، 
  . 76م، ص1973

اخلويل، حممد علي، األصوات ،و 138-131األصوات اللغوية، مكتبة األجنلو املصرية، (د ت)، ص ) ينظر: أنيس، إبراهيم،3(
  .199 -198م، ص1987، 1اللغوية، مكتبة اخلرجيي، الرياض، ط
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طويل مزدوج اإلغالق: يتكون من (صامت + حركة قصرية + صامت + صامت)، ويرمز إليه بـ(ص ح 
 َمشْْس، وقّط، وَحّد)، يف حالة الوقف.ص ص)، حنو: (بِْنْت، و 

مديد: ال يكون إال وقًفا، ويتكون من (صامت + حركة طويلة + صامت طويل)، ويرمز إليه بــ(ص ح 
)، يف حالة الوقف ، وحارّْ   .)1(ح ص ص)، حنو: (سارّْ

اطع ن مــــن أنــــواع املقــــان األخــــري االنوعــــ يتخللهــــاأن احلــــروف املركبــــة ال  -يف املبحــــث الثــــاين -وسيتضــــح
  املذكورة أعاله.

  

  المبحث الثاني
  التأصيل البنائي لحروف المعاني المركبة

وقفنــا كتــب اللغــة علــى أن ، ويف بعــض األحيــان تُ أو أكثــر مــن حــريف مبــىناملركبــة تتكــون بعــض احلــروف 
تغيــريًا قــد حـــدث علــى أصـــل احلــرف، األمـــر الــذي يســـتوجب علــى الباحـــث تتبــع حقيقـــة هــذا التغيـــري؛ 

  .صالة احلرفللوقوف على أ
، ومكوناا، وما حـدث فيهـا مـن حتـول، كالقلـب، املركبة يهدف هذا املبحث إىل معرفة أصل احلروفو 

أو اإلبدال، أو اإلدغام، أو احلذف، أو الزيادة، أو باجتماع أكثر من ملمح من هـذه املالمـح يف كلمـة 
أن هــذا التغيــري رمبــا يصــحبه واحــدة؛ إذ تبــني مــن تقصــي حقيقــة هــذه احلــروف، ومــا اعرتاهــا مــن تغيــري، 

  أحيانًا ملمح من مالمح املكمالت البنائية األخرى.
هــذه احلــروف مرتبــة حســب احلــروف اهلجائيــة، وعــدد أحرفهــا؛ فالثنائيــة أوًال، مث  لــىوســيكون الــتكلم ع

  وأدناه بيان باحلروف ومالمح التغيري يف بنائها.مث اخلماسية، الثالثية، مث الرباعية، 
  

  روف ذات التركيب الثنائيالح -أوالً 
  ، وهي على النحو اآليت:بعض احلروف ندرج حتت هذا املكون الثنائيي

                                                           

م، 2004، 1األردن، ط - ) ينظر: الشايب، فوزي، أثر القوانني الصوتية يف بناء الكلمة العربية، عامل الكتب احلديث، إربد1(
 - 38، وشاهني، عبد الصبور، املنهج الصويت للبنية العربية، ص77، والبكوش، الطّيب، التصريف العريب، ص101-100ص
، وكانتينو، جان، دروس يف علم أصوات العربية، ترمجة: صاحل قرمادي، مركز الدراسات والبحوث االقتصادية واالجتماعية، 40

  .192-191م، ص1966
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(اْل)= (ص ح ص): يــرى اخلليــل بــن أمحــد أن (اْل) التعريــف كلمــة واحــدة، قــال ســيبويه: "وزعــم  -1
منفصـلة  ليسـت واحـدة منهمـا ،اخلليل أن األلف والالم اللتني يعرفون ما حرف واحـد كــ(َقْد)، و(أْن)

  .)1(من األخرى"
ذو بنـاء مسـتقل، وال دخـل ملتممـات هـو ؛ فهـذا احلـرف )3(، وابن السراج)2(وتابعه على هذا ابن كيسان

  .خارجية (حرفية) ألدائه الوظيفي
وهي من األلف والالم، وأن الالم منفردة للتعريف، واأللف زائدة،  ةمركب (ال) يف حني يرى اجلمهور أن

  ؛ لذا يطلق عليها اخلليل مصطلح (اْل)، وأما )4(ا  للتوصل إىل النطق بالساكنجيء مهزة الوصل، 
  .)6(، وهو رأي أكثر البصريني والكوفيني)5(سيبويه فيطلق عليها مصطلح (األلف والالم)

مكــون مــن ) Morpheme(ومــا ذهــب إليــه اخلليــل مــن أن (اْل) حــرف واحــد، يعــين: أــا مــورفيم 
فتحة، والالم، أي: أن البنية املقطعية لـ(اْل) هي: مقطع متوسط مغلق= (ص ثالثة أصوات: اهلمزة، وال

                                                           

، والرماين، أبو احلسن علي بن عيسى، معاين احلروف، 1/83، واملربد، املقتضب 4/148ر: ، وينظ3/324)سيبويه، الكتاب 1(
، وابن جّين، أبو الفتح 45م، ص2005، 1بريوت، ط -: عرفان بن سليم العشا حسونة الدمشقي، املكتبة العصرية، صيدا(تح)

، 1لبنان، ط -ر، دار الكتب العلمية، بريوت: حممد حسن إمساعيل، وأمحد رشدي شحاتة عام(تح)عثمان سر صناعة اإلعراب، 
عامل الكتب، بريوت، مكتبة املتنيب، القاهرة، (د ت)، (د. تح)، ، وابن يعيش، موفق الدين علي، شرح املفصل، 2/15م، 2000

ة : رجب عثمان حممد، مكتب(تح)، واألندلسي، أبو حيان أثري الدين حممد بن يوسف، ارتشاف الضرب من لسان العرب، 9/17
، واألزهري، خالد بن عبد اهللا، شرح التصريح على 138، واملرادي، اجلىن الداين، ص2/985اخلاجني بالقاهرة، (د ت)، 

، والسيوطي، جالل 1/179م، 2000، 1لبنان، ط -: حممد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بريوت(تح)التوضيح، 
: عبد السالم حممد هارون، وعبد العال سامل مكرم، دار البحوث (تح)وامع، الدين عبد الرمحن، مهع اهلوامع يف شرح مجع اجل

  .1/271م، 1975العلمية، الكويت، 
  .1/271، والسيوطي، اهلمع 2/985حيان، االرتشاف  : األندلسي، أيبقول ابن كيسان يف ) ينظر2(
، 1احلسني الفتلي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط: عبد (تح)) ينظر: ابن السراج، أبو بكر حممد بن سهل، األصول يف النحو، 3(

  .1/39م، 1985
، 1لبنان، ط -: حممد عبد القادر أمحد عطا، دار الكتب العلمية، بريوت(تح)) ينظر: ابن جّين، أبو الفتح عثمان، املنصف، 4(

د حممد اخلراط، دار : أمح(تح)، واملالقي، أمحد بن عبد النور، رصف املباين يف شرح حروف املعاين، 95 -94م، ص:1999
  .138، واملرادي، اجلىن الداين، ص159 -158م، ص2002، 3القلم، دمشق، ط

  .2/94، واملربد، املقتضب 4/148، 325-3/324) ينظر: سيبويه، الكتاب 5(
  .9/17) ينظر: ابن يعيش، شرح املفصل 6(
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ح ص)، وهذا ينسجم مع النظام الصويت يف العربيـة، ولكنـه مـردود بسـقوط اهلمـزة يف حـال الوصـل؛ إذ 
  .)1(لو كانت فونيًما من (اْل) ما سقطت عند الوصل يف حنو: َوْلَولد

واهلمــزة  -ملــا َكثـُــَرت يف الكــالم وعــرف موضــعهاهــذه اهلمــزة وقــد علــل ابــن جــين حــذف اهلمــزة بقولــه:" 
، فسـقوط اهلمـزة يف حـال الوصـل يعـين أـا جـزء )2(ُحِذفت يف الوصل لضرب من التخفيف" -مستثقلة

  من مقطع، وال تكّون مقطًعا إال جبزء من سابقها. 
، ويرى )3(رف"(َكْم) اخلربية= (ص ح ص): قال املرادي: "ذهب بعض النحويني إىل أا ح -2

  .)5(، وهو ما عليه أكثر العلماء)4(سيبويه أنه ال تركيب يف هذا احلرف
إىل أنه حرف مركب من كاف التشبيه و(َما) االستفهامية حمذوفة األلف، ) 6(وذهب الكسائي والفراء 

  .)7(وأن ميمها سكنت للتخفيف
، وثانيهمامتوسط مفتوح قصري:أوهلما نيوعلى القول برتكيبها فإن بنيتها املقطعية أوًال مكونة من مقطع 

ــــا)= (ص ح/ ص ح  للتخفيــــف؛ -أي: املــــيم -وســــكنت )، مث حــــذفت األلــــف مــــن (َمــــا)ح (َك / َم
  (َكْم)= (ص ح ص). غلقفصارت (َكْم)؛ فبنيتها ثانًيا مكونة من مقطع واحد متوسط م

ض العلمــاء إىل أن (َال) الناهيــة= (ص ح ح): معلــوم أن النهــي مــن أنــواع الطلــب، وقــد ذهــب بعــ -3
، وعلــى ذلــك فبنيتهــا املقطعيــة قبــل الزيــادة )8(أصــل (َال) الطلبيــة الم األمــر، زيــد عليهــا ألــف، فانفتحــت

  هي مقطع قصري (ِل)= (ص ح)، وبعد الزيادة صارت ذات مقطع متوسط مفتوح (َال)= (ص ح ح).
 ، )9((َلْن)= (ص ح ص): ذهب سيبويه واجلمهور إىل أن (لن) بسيطة -4

                                                           

  .72يت، (د ت)، ص) ينظر: عبده، داود، دراسات يف علم أصوات العربية، مؤسسة الصباح، الكو 1(
  .89) ابن جين، املنصف، ص2(
  .261) املرادي، اجلىن الداين، ص3(
  .2/156) ينظر: سيبويه، الكتاب 4(
  .4/386) ينظر: السيوطي، اهلمع 5(
  .261) ينظر: املرادي، اجلىن الداين، ص6(
: مازن املبارك، وحممد (تح)األعاريب، ) ينظر: ابن هشام، عبد اهللا بن يوسف مجال الدين، ابن هشام، مغين اللبيب عن كتب 7(

  .261، واملرادي، اجلىن الداين، ص246م، ص1969، 2علي محد اهللا، دار الفكر، بريوت، ط
  .300، واملرادي، اجلىن الداين، ص327) ينظر: ابن هشام، مغين اللبيب، ص8(

  .270، واملرادي، اجلىن الداين، ص3/5) ينظر: سيبويه، الكتاب 9(
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، حـذفت اهلمـزة للتخفيـف، )2(بناء مركـب مـن (َال) و(َأْن) ا ذاتواخلليل بن أمحد أ) 1(يرى الكسائيو 
  .)3(واأللف للساكنني، ورده ابن هشام

فبنيتهــا املقطعيــة قبــل احلــذف مكونــة مــن مقطعــني: األول متوســط مفتــوح، والثــاين متوســط مغلــق (َال / 
ات مقطـع واحـد متوسـط مغلـق= (لَـْن)= (ص َأْن)= (ص ح ح/ ص ح ص)، وبعد احلذف صارت ذ

  ح ص).
  . )6(، وضعفه املرادي)5(. ورده ابن هشام)4(وذهب الفراء إىل أن (َلْن) هي (َال)، أبدلت ألفها نونًا

وعلــى قــول الفــراء اختلفــت بنيتهــا املقطعيــة مــن مرحلــة األصــل إىل مرحلــة التحــول، فقــد كانــت قلــت: 
(ص ح ح) مث صارت مكونة من مقطع متوسط مغلق (َلْن)= مكونة من مقطع متوسط مفتوح (َال)= 

  ).  ص(ص ح 
  

  الحروف ذات التركيب الثالثي - ثانًيا
  يندرج حتت هذا املكون الثالثي بعض احلروف، وهي:

، )7((ِإَذْن)= (ص ح/ ص ح ص): يـــرى مجهـــور النحـــويني أن (إذن) حـــرف بســـيط ال تركيـــب فيـــه -1
طرحـت اهلمـزة ، )8(عض الكوفيني إىل أنـه مركـب مـن (ِإْذ) و(َأْن)ويذهب اخلليل بن أمحد وابن مالك وب

  .)9(ورّد املالقي هذا املذهبختفيًفا. 

                                                           

  .270رادي، اجلىن الداين، ص) ينظر: امل1(
احلسني أمحد، الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها، تعليق: أمحد حسن  ) ينظر: ابن فارس، أيب2(

  .374، وابن هشام، مغين اللبيب، ص120م، ص2007، 2لبنان، ط -بسج، دار الكتب العلمية، بريوت
  .374، ص) ينظر: ابن هشام، مغين اللبيب3(
  .272، واملرادي، اجلىن الداين، ص373) ينظر: ابن هشام، مغين اللبيب، ص4(
  .373) ينظر: ابن هشام، مغين اللبيب، ص5(
  .272: املرادي، اجلىن الداين، صتضعيفه يف ) ينظر6(
  .30) ينظر: ابن هشام، مغين اللبيب، ص7(
حممد عبد القادر عطا، وطارق فتحي السيد، دار  (تح): التسهيل، ) ينظر: ابن مالك، مجال الدين حممد بن عبد اهللا، شرح 8(

  .30، وابن هشام مغين اللبيب، ص3/343م، 2001، 1الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط
  .157) ينظر: املالقي، رصف املباين، ص9(
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فبنيته املقطعية قبل حذف مهزة (َأْن) مكونة مـن مقطعـني متوسـطني مغلقـني (ِإْذ + َأْن)= (ص ح ص/ 
غلـــق (ِإ / ص ح ص)، وبعـــد حـــذف اهلمـــزة صـــارت ذات مقطعـــني: أوهلمـــا قصـــري، وثانيهمـــا متوســـط م

  َذْن)= (ص ح/ ص ح ص).  
، وقـــد عــــّد )1(لعـــرضا(َأَال)= (ص ح/ ص ح ح): يـــأيت هـــذا احلـــرف ملعـــاٍن، منهـــا: االســـتفتاح، و  -2

  .)2(االستفتاحية ذات بناء مركب من مهزة االستفهام وال النافية (أ + ال)(أَال) الزخمشري 
  هذا ُرد ، و )3(ستفهام وال النافيةوذهب ابن مالك إىل أن اليت للعرض بناء مركب من مهزة اال

  . )5(وذهب ابن فارس إىل أا مركبة، وأن اهلمزة للتنبيه، و(ال) نافية ،)4(الرأي
فــإن البنيــة املقطعيــة هلــذا احلــرف مكونــة مــن مقطعــني: أوهلمــا قصــري، وثانيهمــا متوســط  اءر وعلــى كــل اآل

  مفتوح (أَ / َال)= (ص ح/ ص ح ح). 
ح ح): ذهب املالقي إىل أن هذا احلرف مركب من اهلمزة و(ما) النافية (أ (أََما)= (ص ح/ ص  -3

إىل أن (ما)  -ابن هشامهو اختيار و  -، وذهب املرادي)6(+ ما)؛ فهي بذلك تفيد التقرير والتوبيخ
، وبنيته املقطعية  )7(اسم، ومعناها: شيء، وذلك الشيء حق؛ فيكون معىن احلرف مركًبا: أحقا؟

  من مقطعني: أوهلما قصري، وثانيهما متوسط مفتوح (أَ / َما)= (ص ح/ ص ح ح). كسابقه، مكونة
، ومذهب البصريني أنه بسيط، ال )8(جوابللرف جييء هذا احل(بـََلى)= (ص ح/ ص ح ح):  -4

تركيب فيه، ومذهب الكوفيني أنه (بَْل) العاطفة، أدخلت عليه األلف لإلجياب، أو لإلضراب والرد، أو 
مكونة من مقطع واحد متوسط مغلق (بَْل)=  -أي: قبل الزيادة -فبنيته املقطعية يف األصل ؛)9(للتأنيث

                                                           

  .382 - 381، صاملرادي، اجلىن الداين) ينظر: 1(
  .381لداين، ص، واملرادي، اجلىن ا1/180: الكشاف ) ينظر2(

: عبد املنعم هريدي، دار املأمون للرتاث، (تح)) ينظر: ابن مالك، مجال الدين حممد بن عبد اهللا، شرح الكافية الشافية، 3(
  .3/1655م، 1982السعودية، 

  .383 - 381) ينظر: املرادي، اجلىن الداين، ص4(
  .93) ينظر: ابن فارس، الصاحيب، ص5(
  .181باين، ص) ينظر: املالقي، رصف امل6(
  .391 -390، واملرادي، اجلىن الداين، ص79) ينظر: ابن هشام، مغين اللبيب، ص7(
  .153) ينظر: ابن هشام، مغين اللبيب، ص8(
  .420) ينظر: املرادي، اجلىن الداين، ص9(



  مجلة البحوث األكاديمية   _____________________________________________  

- 145  - 

(ص ح ص)، وبعد الزيادة تغريت بنيته من مقطع واحد إىل مقطعني: أوهلما قصري، وثانيهما متوسط 
  مفتوح (بَْل + ا = َب / َىل)= (ص ح/ ص ح ح).    

هذا احلرف يرد ذا بناء مستقل تارة، وذا بناء  (َكَما)= (ص ح/ ص ح ح): يرى املالقي أن -5
: "ومل أر أحًدا ذكر أن (كما) تكون -معلًقا على قول املالقي -قال املرادي. و )1(تارة أخرى مركب

  . )2(حرفًا بسيطًا، غري هذا الرجل"
ئدة أو من كاف التشبيه أو التعليل و(ما) املصدرية أو الكافة أو الزا )3(أما سيبويه فريى أا مركبة

. وعلى كال الرأيني فإن بنيته املقطعية ال تتعدى كوا من مقطعني: أوهلما قصري، وثانيهما )4(امللغاة
  متوسط مفتوح (َك / َما)= (ص ح/ ص ح ح).

احلرف هو حرف نفي بسيط، أصله  اأن هذ النحويني بعض(َالَت)= (ص ح ح/ ص ح): يرى  -6
  .)6(األخفشاجلمهور و الرأي إىل  ، ونسب هذا)5((ال)، مث زيدت عليه التاء

  لتأنيث اللفظة، كـ(رُبَت، وُمثَت)؛ وحركت وجوبًا اللتقاء  )7(مركب من (ال) النافية والتاء ووقيل: ه
  .)9(، ونسب هذا الرأي إىل سيبويه)8(الساكنني، وهو قول اجلمهور

  لذي بعدها ال ا، وهو ما إىل أن التاء متصلة باحلني ا - وهو مذهب أيب عبيدة -وذهب ابن الطراوة
 ، أي: ال حتني. ورد الزخمشري هذا املذهببأنه ال وجه له، وبأن)10(ورد يف رسم املصحف (اإلمام)

 
، ومعلوم )11(ورودها يف رسم املصحف ال متشبث به؛ ألن يف املصحف أشياء خارجة عن قياس اخلط 

  أن خط املصحف ال يقاس عليه.
                                                           

  .483 -482، واملرادي، اجلىن الداين، ص288) ينظر: املالقي، رصف املباين، ص1(
  .484لداين، ص) املرادي، اجلىن ا2(
  .3/116) ينظر: سيبويه، الكتاب 3(
  .481 - 480) ينظر: املرادي، اجلىن الداين، ص4(

  .485، واملرادي، اجلىن الداين، ص335) ينظر: ابن هشام، مغين اللبيب، ص5(
  .2/121) ينظر: السيوطي، اهلمع 6(
  .2/121السيوطي، اهلمع ، و 485، واملرادي، اجلىن الداين، ص123) ينظر: ابن فارس، الصاحيب، ص7(
  .335) ينظر: ابن هشام، مغين اللبيب، ص8(
  .2/121) ينظر: السيوطي، اهلمع 9(
  .486، واملرادي، اجلىن الداين، ص335) ينظر: ابن هشام، مغين اللبيب، ص10(
وجوه التأويل، ومعه  ) ينظر: الزخمشري، أبو القاسم جار اهللا حمود بن عمر، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف11(



   ____________________________________  ُحروُف المعاِني الُمركبة دراسة بنائّية مقطعّية

- 146  - 

؛ فبنيته املقطعية يف األصل ذات مقطع واحد متوسط مفتوح وعلى رأي من قال: إنه حرف مركب
(َال)= (ص ح ح)، وبعد الزيادة صارت ذات مقطعني: أوهلما متوسط مفتوح، وثانيهما قصري (َال / 

  َت)= (ص ح ح/ ص ح). 
وذهب ابن أيب الربيع إىل أن (الت) أصله (ليس)، قلبت ياؤها ألًفا، وأبدلت سينها تاًء؛ كراهة 

  .)1(حبرف التمين (ليت) التباسها
مكونة من مقطعني: أوهلما متوسط مغلق، وثانيهما قصري ت)،عند ابن أيب الربيع، اللـ(املقطعية  البنيةف

(َيلْ / َس)= (ص ح ص/ ص ح)، وبنيتها بعد القلب واإلبدال مكونة من مقطعني: أوهلما متوسط 
  ، وثانيهما قصري (الَ / َت)= (ص ح ح/ ص ح).    فتوحم
(لَْيَس)= (ص ح ص/ ص ح): يرى بعض العلماء كابن السراج، وأيب علي الفارسي، ومجاعة من  -7

  .)4(، وكذلك قال الكوفيون؛ فهي عندهم عاطفة)3(، أن (ليس) حرف)2(أصحابه، وابن شقري
بعد حذف  -ت الالمألزقت اهلمزة و طرحوذهب اخلليل بن أمحد إىل أا مركبة من (ال) و(أيس)، 

 واستدل بقول العرب: ائتين به من حيث أيس وليس، أي: من )؛ فصارت: (ليس)،سيبـ( -ألفها
 
 
  .)5(حيث هو وال هو 

فبنيتها املقطعية، قبل احلذف، مكونة من ثالثة مقاطع: أوهلا متوسط مفتوح، وثانيها متوسط مغلق، 
  وثالثها قصري (الَ / َأْي / َس)= (ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح).   

                                                                                                                                               

حاشية السيد الشريف علي بن حممد اجلرجاين، وكتاب اإلنصاف فيما تضمنه الكشاف من االعتزال، البن املنري املالكي، وتنزيل 
  .486، واملرادي، اجلىن الداين، ص3/395اآليات على الشواهد من األبيات حملب الدين أفندي، (د تح)، دار الفكر، (د ت)، 

  ومل يعزه إىل أحد. - 334ص -، وذكره ابن هشام يف املغين485ملرادي، اجلىن الداين، ص) ينظر: ا1(
) هو أمحد بن احلسن بن العباس بن الفرج، أبو بكر بن شقري، عامل بالنحو، بغدادي. له كتب منها: خمتصر يف النحو، 2(

ينظر: ه).  317خلليل هو له، (تإىل اي ينسب واملؤنث، وخمتصر يف النحو، وكتاب (اجلمل) الذ واملذكر واملقصور واملمدود،
: حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية، (تح)السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن، بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، 

  . 1/302صيدا، (د ت)،  -لبنان
  .494) ينظر: املرادي، اجلىن الداين، ص3(
  .498ص، رادي، اجلىن الداين) ينظر: امل4(
: مهدي املخزومي، وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة اهلالل، (د ت)، (تح)) ينظر: الفراهيدي، اخلليل بن أمحد، كتاب العني، 5(
4/112.  
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/ ص ح): يرى البصريون أنه حرف بسيط، ال تركيب فيه، ويرى الكوفيون أنه (ُمْنُذ)= (ص ح ص -8
  .)1(مركب، فهو عند الفراء مركب من (ِمْن) اجلارة و(ذو) الطائية

"ِمْن ِإْذ، إال أن اهلمزة وأصله: ، )2(وقال بعض الكوفيني: هو مركب من (ِمْن) اجلارة و(ِإْذ) الظرفية
  .)3(مليم؛ للفرق بني (من) مفردة وبينها مركبة"حذفت، ووصلت (من) بالذال، وضمت ا

: إنه مركب من (ِمْن) اجلارة واسم اإلشارة (ذا). وصحح املرادي )4(وقال حممد بن مسعود الغزين
  .)5(مذهب البصريني

  فعلى رأي الغزين ُوصلت (من) بـ(ذا)، وضمت امليم، وطرحت األلف.
طعية مكونة من مقطعني: أوهلما متوسط مغلق، على الرأي األول للكوفيني يكون أصل بنيته املقو 

وثانيهما متوسط مفتوح (ِمْن / ُذو)= (ص ح ص/ ص ح ح)، مث حتولت إىل مقطعني: أوهلما متوسط 
  مغلق، وثانيهما متوسط مفتوح (ِمْن / ُذ)= (ص ح ص/ ص ح)، ومثلها على رأي الغزين.

، والثاين  متوسط مغلق :األول ونة من مقطعنيأما على الرأي الثاين للكوفيني فتكون بنيته املقطعية مك
  (ِمْن / ِإْذ)= (ص ح ص/ ص ح ص).  كذلك

  الحروف ذات التركيب الرباعي - ثالثًا
  يندرج حتت هذا املكون الرباعي بعض احلروف، وهي على النحو اآليت:

، قال املرادي: "واعلم أن (أالّ) قد تكون )6((َأال)= (ص ح ص/ ص ح ح): حرف حتضيض -1
مركبة من (أن) الناصبة للفعل، أو املخففة، و(ال) النافية؛ فتعد حرفني، ال حرفًا واحًدا، كقوله تعاىل: 

                                                           

  .501) ينظر: املرادي، اجلىن الداين، ص1(
  .501، واملرادي، اجلىن الداين، ص118) ينظر: الرماين، معاين احلروف، ص:2(
  .119اين احلروف، ص) الرماين، مع3(
ابن الذكي، صاحب كتاب البديع. أكثر أبو حيان من النقل عنه، وذكره ابن هشام ،ويقال له: ) هو: حممد بن مسعود الغزين4(

، وكحالة، عمر رضا، معجم املؤلفني، تراجم مصنفي الكتب 1/245ه). ينظر: السيوطي، بغية الوعاة 421يف املغين، (ت
  .12/19بريوت, دار إحياء الرتاث العريب، (د. ت)، العربية، مكتبة املثىن، 

  .501) ينظر: املرادي، اجلىن الداين، ص5(
  .102) ينظر: ابن هشام، مغين اللبيب، ص6(
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ويرى الزخمشري أن (أْن) هنا تفسريية، وهو الذي اقتصر عليه  .)1(]"31[سورة النمل:  �أال تعُلوا�
  ،ولعله األوىل.)2(يف الكشاف

فقلبت النون الًما وأدغمت يف الالم؛ فصارت (أالّ)؛ فبنيته  اجتمعت النون الساكنة مع الالم يف (ال)،
املقطعية مكونة من مقطعني: أوهلما متوسط مغلق، وثانيهما متوسط مفتوح (أَْل / َال)= (ص ح ص/ 

  ص ح ح).
، وبنيته )3(وقال بعض العلماء حيتمل أن يكون أصله (َهال)، فأبدلت اهلاء مهزة، ورفضه بعضهم

  ري. املقطعية مل تتغ
. ويرى )4((ِإال)= (ص ح ص/ ص ح ح): يأيت ملعاٍن، أشهرها االستثناء، وجييء حرف عطف -2

، ويذهب الفراء إىل أنه مركب )5(اخلليل بن أمحد وسيبويه أن هذا احلرف بناء مستقل، وال تركيب فيه
مكون من  و)؛ فهال إِ قلبت النون الًما وأدغمت يف الالم؛ فصار (، )6(من (ِإْن) النافيةو(ال) النافية

  مقطعني: أوهلما متوسط مغلق، وثانيهما متوسط مفتوح (ِإْل / َال)= (ص ح ص/ ص ح ح). 
، فيه )7((أَما)= (ص ح ص/ ص ح ح): ذهب سيبويه إىل أن هذا احلرف من احلروف البسيطة -3

عل الشرط بعدها معىن الشرط، وذهب أبو العباس ثعلب إىل أنه مركب من (ِإْن) الشرطية و(َما)، وف
، وذلك حنو: "أّما أنت منطلًقا )8(حمذوف؛ فتفتح مهزا إذا حذف فعل الشرط بعدها، وتكسر إذا ذكر

انطلقت معك، واألصل: أمنا أنت، فأدغمت النون يف امليم، بعد أن قلبت إىل لفظها، و(ما) عوض 
ا (ما)، وأتى الضمري من الفعل احملذوف، والتقدير: إن كنت منطلًقا، فحذفت (كان) وعوض منه

  .)9(املنفصل"

                                                           

  .103، وينظر: ابن هشام، مغين اللبيب، ص510) املرادي، اجلىن الداين، ص1(

  .3/146لزخمشري، الكشاف ) ينظر: ا2(
  .509اين، ص) ينظر: املرادي، اجلىن الد3(
  .101، 98) ينظر: ابن هشام، مغين اللبيب، ص4(
  .3/332) ينظر: سيبويه، الكتاب 5(
: أمحد يوسف جنايت، وحممد علي النجار، مطبعة دار الكتب (تح)) ينظر: الفراء، أبو زكرياء حيىي بن زياد، معاين القرآن، 6(

  .517اين، ص، واملرادي، اجلىن الد2/377م، 2001، 3املصرية بالقاهرة، ط 
  .3/332) ينظر: سيبويه، الكتاب 7(
  .523) ينظر: املرادي، اجلىن الداين، ص8(
  .186) ينظر: الرماين، معاين احلروف، ص9(
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وذكر ابن هشام أنه مكون من "(أْن) املصدرية و(ما) املزيدة، واألصل: إلْن كنت، فحذف اجلار وكان 
لالختصار، فانفصل الضمري؛ لعدم ما يتصل به، وجيء بـ(ما) عوًضا عن (كان)، وأدغمت النون يف 

  . )1(امليم للتقارب"
نون الساكنة و(ما)، فقلبت النون ميًما ألجل اإلدغام، مث أدغمت يف اجتمعت الوعلى كال الرأيني 

وبنيته املقطعية مكونة من مقطعني: أوهلما متوسط مغلق، وثانيهما متوسط مفتوح (أَْم / َما)=  .امليم
  (ص ح ص/ ص ح ح). 

ليه ، ومن العلماء من نظر إ)2((ِإما)= (ص ح ص/ ص ح ح): يرى سيبويه أن هذا احلرف مركب -4
والتخيري، فهو حرف ذو بناء مستقل، وإن كان مبعىن اجلزاء، فهو أحبسب معناه؛ فإن كان مبعىن الشك 

  .)3(مركب من (ِإْن) الشرطية و(َما)
وعلى القول برتكبه من (ِإْن + َما = ِإما)، فإن النون الساكنة قلبت ميًما، وأدغمت يف ميم (ما) فصار 

من مقطعني: أوهلما متوسط مغلق، وثانيهما متوسط مفتوح (ِإْم / َما)=  (إّما)؛ فبنيته املقطعية مكونة
  (ص ح ص/ ص ح ح).

  (َكَأن)= (ص ح/ ص ح ص/ ص ح): ذكر املالقي أّن أكثر النحاة يذهبون إىل القول ببساطة  -5
 ؛ إذ يرى اخلليل،)5(بعضهم ، حىت ادعى من العلماء اإلمجاع عليه، والصحيح أنه قول)4(هذا احلرف

وسيبويه، واألخفش، ومجهور البصريني، والفراء، أنه مركب من كاف التشبيه و(ِإن)، وأصل املكون 
: إّن زيًدا كاألسد، مث ُقدمت الكاف؛ اهتماًما بالتشبيه، ففتحت -يف مثل: كأّن زيًدا األسد -الرتكييب

  .)6(مهزة (إن)؛ ألن املكسورة ال يدخل عليها حرف اجلر

                                                           

  .84) ينظر: ابن هشام، مغين اللبيب، ص1(

  .534 -533، واملرادي، اجلىن الداين، ص84، صبن هشام، مغين اللبيبا، و 3/332سيبويه، الكتاب ) ينظر: 2(
: عبد املعني امللوحي، (تح)، واهلروي، علي بن حممد، األزهية يف علم احلروف، 187) ينظر: الرماين، معاين احلروف، ص3(

  .144 - 143مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق، (د ت)، ص
  .284) ينظر: املالقي، رصف املباين، ص4(
  .252) ينظر: ابن هشام، مغين اللبيب، ص5(
: فخر الدين قباوة، (تح)، وابن يعيش، موفق الدين علي، شرح امللوكي يف التصريف، 117، الصاحيب، ص:) ينظر: ابن فارس6(

، واألزهري، خالد بن عبداهللا بن أيب بكر، 568، واملرادي، اجلىن الداين، ص33م، ص1973، 1املكتبة العربية، حلب، ط
  .214م، ص2005، 4زهران، مطبعة النهضة العربية، القاهرة، ط : البدراوي(تح)العوامل املائة النحوية يف أصول علم العربية، 
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مكونة من ثالثة مقاطع: أوهلا قصري، وثانيها متوسط مغلق، وثالثها قصري (َك / أَْن/ وبنيته املقطعية 
  َن)= (ص ح/ ص ح ص/ ص ح).

. وذهب مجهور )1((َكال)= (ص ح ص/ ص ح ح): معناه الردع، وقيل: معناه التهديد والوعيد -6
مركب من كاف التشبيه النحاة إىل أنه حرف بسيط، ال تركيب فيه، وذهب أبو العباس ثعلب إىل أنه 

، أي أن األصل فيه )2(و(ال) اليت للرد، وزيدت بعد الكاف الم فُشدَدت؛ لتخرج عن معناها التشبيهي
.(َك+ْل+َال= كال) :هو  

  ، حذفت األلف األوىل وسكنت الالم وأدغمت يف الثانية.)3(وقيل: إن أصله (َكَال) و(َال)
تبعه ، و )5(لقي القول برتكيبه مطلًقاا)، ورد امليبه من (َكْل) و(الَ يرى ترك )4(وذكر املالقي أن ابن العريف

  .)6(املرادي
وبنيته املقطعية على كل اآلراء مكونة من مقطعني: أوهلما متوسط مغلق، وثانيهما متوسط مفتوح (َكْل 

  / َال)= (ص ح ص/ ص ح ح).
  .)7(رج أشهر معانيه أنه حرف توقع أو ت(َلَعل)= (ص ح/ ص ح ص/ ص ح):  -7
ذهب أكثر النحويني إىل أنه حرف بسيط، والقول ببساطتها هو قول الكوفيني، فالالم األوىل يف و 

، ويرى املربد ومجاعة من البصريني أنه حرفمركب، والمه األوىل الم )8((لعل) أصلية، وال تركيب فيه
  ، )9(االبتداء

، ومن قال بأصلية المه األوىل )1(ّل) يف (لعّل)وقيل: بل إن الالم زائدة رد التوكيد، بدليل قوهلم: (ع
  . )2(يرى أا حتذف للتخفيف؛ فيقال: علّ 

                                                           

  .249) ينظر: ابن هشام، مغين اللبيب، ص1(
  .578، واملرادي، اجلىن الداين، ص249) ينظر: ابن هشام، مغين اللبيب، ص2(
  .118) ينظر: ابن فارس، الصاحيب، ص3(
ه). ينظر: السيوطي، بغية الوعاة 367ابن العريف النحوي، (ت) هو احلسن بن الوليد بن نصر، أبو بكر القرطيب، املعروف ب4(
1/527.  
  .287) ينظر: املالقي، رصف املباين، ص5(
  .579 - 578) ينظر: املرادي، اجلىن الداين، ص6(
  .579، واملرادي، اجلىن الداين، ص379) ينظر: ابن هشام، مغين اللبيب، ص7(
: حممد حميي (تح)اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني،  ) ينظر: األنباري، أبو الربكات عبد الرمحن،8(

  .579، واملرادي، اجلىن الداين، ص1/218الدين عبد احلميد، دار الفكر، (د ت)، 
  .579) ينظر: املرادي، اجلىن الداين، ص9(
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 ا -لـ(لعل) املقطعية ةبنيالف ؛وعلى كلتتكون من ثالثة مقاطع: أوهلا  -سواء قلنا بأصالة الالم أو بزياد
ح)، و(عّل) قصري، وثانيها متوسط مغلق، وثالثها قصري (َل / َعْل/ َل)= (ص ح/ ص ح ص/ ص 

  تتكون من مقطعني: أوهلما متوسط مغلق، وثانيهما قصري (َعْل / َل)= (ص ح ص/ ص ح).   
(َلْوَال)= (ص ح ص/ ص ح ح): يأيت هذا احلرف مبعىن التحضيض، حنو: لوال أكرمت زيًدا،  -8 

ن (لو) ومبعىن امتناع الشيء لوجود غريه، حنو: لوال زيد ألكرمتك. وقد ذكر الرماين أنه مركب م
؛ فبنيته مكونة من مقطعني: أوهلما متوسط مغلق، وثانيهما متوسط مفتوح (َلْو / َال)= (ص )3(و(ال)

  ح ص/ ص ح ح).
عند -، حنو: لوما أكرمت زيًدا، وهو)4((َلْوَما)= (ص ح ص/ ص ح ح): معناه التحضيض -9

سط مغلق، وثانيهما متوسط ؛ فبنيته مكونة من مقطعني: أوهلما متو )5(مركب من (لو) و(ما) -الرماين
  مفتوح (َلْو / َما)= (ص ح ص/ ص ح ح).

 عند  -(َهال)= (ص ح ص/ ص ح ح): معناه التحضيض، حنو: هالّ أكرمت زيًدا، وهو -10
 

فبنيته مكونة من مقطعني: فصار (هال)، ؛ ، أدغمت الالم يف الالم)6(مركب من (هْل) و(َال) -الرماين
  يهما متوسط مفتوح (َهْل / َال)= (ص ح ص/ ص ح ح).  أوهلما متوسط مغلق، وثان

  

  الحروف ذات التركيب الخماسي - رابًعا
  هي على النحو اآليت:و يندرج حتت هذا املكون اخلماسي بعض احلروف،  
َا)= (ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح): ذكر اهلروي أن بعض النحاة يرى تركب هذا احلرف من  -1 ُرمب)

؛ )7(ا) هذه إما أن تكون ملغاة، أو نكرة مبعن�شيء، أو نكرة مبعىن إنسانجزأين، (ُرّب) و(َما)، و(م

                                                                                                                                               

  .579، واملرادي، اجلىن الداين، ص34) ينظر: ابن يعيش، شرح امللوكي، ص1(
  .322) ينظر: املالقي، رصف املباين، ص2(
  .174) ينظر: الرماين، معاين احلروف، ص3(
  .364، وابن هشام، مغين اللبيب، ص177، صلرماين، معاين احلروف) ينظر: ا4(
  .177، صاحلروف ) ينظر: الرماين، معاين5(
  .188، صالرماين، معاين احلروف) ينظر: 6(

  .96 - 93) ينظر: اهلروي، األزهية، ص7(
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 متوسط مفتوح ، وثالثهاقصري، وثانيها متوسط مغلقعلى رأيهم مكون من ثالثة مقاطع: أوهلا  وفه
  ). ح / ص ح/ ص حص )= (ص حَما/  بَ /  ُربْ (

  .)1(ط، وبناؤه نادربسي حرف (َلِكن)= (ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح): مذهب البصريني أنه -2
؛ "استثقاًال الجتماع )2(أصله: (لكْن أن)، طرحت اهلمزة ونون (لكْن)وأن وذهب الفراء إىل أنه مركب، 
  .)3(ثالثة معاٍن يف كلمة واحدة"
مكونة من أربعة مقاطع: أوهلا متوسط مفتوح، وثانيها  -على رأي الفراء -فبنيته املقطعية قبل احلذف

ا متوسط مغلق، ورابعها قصري (الَ / ِكْن / أَْن / َن)= (ص ح ح/ ص ح ص/ متوسط مغلق، وثالثه
من ثالثة مقاطع: أوهلا متوسط مفتوح، وثانيها متوسط  اص ح ص/ ص ح)، وبعد احلذف صار مكونً 

  مغلق، وثالثها قصري (الَ / ِكْن / َن)= (ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح).
وهو ما نسبه ابن )4(من (ال) و(ِإّن)، والكاف زائدة مركب ذا احلرفوذكر الفراء يف كتابه املعاين أ ،

  .)5(يعيش إىل الكوفيني، واستحسنه
من ثالثة مقاطع:  ةبسيط، مكون ووبنيته املقطعية مثله وهطرحت اهلمزة، وكسرة الكاف دليل عليها، 

/ أوهلا متوسط مفتوح، وثانيها متوسط مغلق، وثالثها قصري (الَ / إْن / َن)= (ص ح ح/ ص ح ص
  ص ح).

وقيل: إن أصله (إّن) زيدت عليها (ال) والكاف. وقيل: إنه مركب من (ال) و(كأّن)، والكاف 
  أقل تكلًفا.  -عندي -.والرأي األول)6(للتشبيه، و(أّن) على أصلها، وهو رأي السهيلي

قطعية وعليه فإن بنيته امل ؛أن أصله (ال كإّن) أو (ال كأّن) -من هذين الرأيني -فعلى الرأي األول
مكونة من أربعة مقاطع: أوهلا متوسط مفتوح، وثانيها قصري، وثالثها متوسط مغلق، ورابعها قصري (الَ 

  / َك /إْن / َن) أو (الَ / َك / أَْن / َن)= (ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح).

                                                           

  .617، واملرادي، اجلىن الداين، ص34) ينظر: ابن يعيش، شرح امللوكي، ص1(
  .617) ينظر: املرادي، اجلىن الداين، ص2(
  .124) ينظر: ابن فارس، الصاحيب، ص3(
  .1/465) ينظر: الفراء، معاين القرآن 4(
األزهري. ينظر: -أيًضا -إىل الكوفيني. ونسبه 618، واملرادي، اجلىن الداين، ص35) ينظر: ابن يعيش، شرح امللوكي، ص5(

  .  216األزهري، خالد، العوامل املائة النحوية يف أصول علم العربية، ص
: عادل أمحد عبد املوجود، علي حممد (تح)) ينظر: السهيلي، أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد اهللا، نتائج األفكار يف النحو، 6(

  .618، واملرادي، اجلىن الداين، ص200م، ص1992، 1ط لبنان، -معوض، دار الكتب العلمية، بريوت
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  خاتمة
م هذا يف ختا بعض النتائج اليت رأيت أن أسجلهايل بعد تتبع حقيقة حروف املعاين املركبة، بدت 

  البحث، وهي:
قول علماء الصرف (إن علم الصرف ال يتناول احلروف) يعنون به عدم تصرفها اشتقاقًا، ال أا  -1

 ليست من صميم ميدانه.
 عدم تناول احلروف اشتقاقًا ال مينع من تناوهلا بساطة وتركيًبا ومقطعيا. -2
 مخسة مقاطع. -و بعدهسواء قبل الرتكيب أ -ال تتجاوز البنية املقطعية للحروف املركبة -3
هناك بعض املقاطع ال تدخل يف بنية حروف املعاين بعامة، وهي: الطويل املفرد اإلغالق،  -4

والطويل املزدوج اإلغالق، واملديد، وهذا يدل على أن احلروف كلها قد بنيت على اخلفة، مقارنة 
 باألمساء واألفعال.  

الصرف والنحو، بدليل انفراد بعض العلماء القول برتكيب بعض احلروف يعود إىل اجتهاد علماء 
 بآراء خاصة م يف ذلك، كما هو احلال عند الرماين، وابن العريف، والسهيلي، وغريهم.

 التقريب بني التكوين البنائي للحروف املركبة ومعانيها واضح من تفسري كثري من املركب منها.   
  

  واهللا املوفق
  الباحث
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  حسب اسم شهرة مؤلفيها جعالمصادر والمرا هرسف
  

: حممد باسل عيون السود، دار )تح(األزهري، خالد بن عبد اهللا، شرح التصريح على التوضيح،  -1
 م.2000، 1لبنان، ط - الكتب العلمية، بريوت

العوامل املائة النحوية يف أصول علم العربية، (تح): البدراوي زهران،  األزهري، خالد بن عبد اهللا، -2
 م. 2005، 4العربية، القاهرة، ط مطبعة النهضة

األسرتاباذي، رضي الدين حممد بن احلسن، شرح شافية ابن احلاجب، مع شرح شواهده لعبد  -3
: حممد نور احلسن، وحممد الزفزاف، وحممد حميي الدين عبد احلميد، دار )تح(القادر البغدادي، 

 م.1975لبنان،  - الكتب العلمية، بريوت
بد الرمحن، اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني األنباري، أبو الربكات ع -4

 : حممد حميي الدين عبد احلميد، دار الفكر، (د ت).)تح(والكوفيني، 
: )تح(األندلسي، أبو حيان أثري الدين حممد بن يوسف، ارتشاف الضرب من لسان العرب،  -5

 رجب عثمان حممد، مكتبة اخلاجني بالقاهرة، (د ت).
 يم، األصوات اللغوية، مكتبة األجنلو املصرية، (د ت).أنيس، إبراه -6
البكوش، الطيب، التصريف العريب من خالل علم األصوات احلديث، طبع الشركة التونسية  -7

 م. 1973لفنون الرسم، تونس، 
: حممد حسن إمساعيل، وأمحد رشدي )تح(سر صناعة اإلعراب،  ،ابن جّين، أبو الفتح عثمان -8

 م.2000، 1لبنان، ط -ب العلمية، بريوتشحاتة عامر، دار الكت
: حممد عبد القادر أمحد عطا، دار الكتب العلمية، )تح(املنصف،  ،ابن جّين، أبو الفتح عثمان -9

 م.1999، 1لبنان، ط -بريوت
 م.1979، 2حسان، متام، اللغة العربية معناها ومبناها، اهليئة املصرية العامة للكتاب، ط -10
، 1ملستقصى يف علم التصريف، مكتبة دار العروبة، الكويت، طاخلطيب، عبد اللطيف حممد، ا -11

 م.2003
 م.1987، 1اخلويل، حممد علي، األصوات اللغوية، مكتبة اخلرجيي، الرياض، ط -12
:عرفان بن سليم العشا حسونة )تح(الرماين، أبو احلسن علي بن عيسى، معاين احلروف،  -13

 .م2005، 1بريوت، ط -الدمشقي، املكتبة العصرية، صيدا
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الزخمشري، أبو القاسم جار اهللا حمود بن عمر، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف  -14
وجوه التأويل، ومعه حاشية السيد الشريف علي بن حممد اجلرجاين، وكتاباإلنصاف فيما تضمنه 

دين الكشاف من االعتزال، البن املنري املالكي، وتنزيل اآليات على الشواهد من األبيات حملب ال
 أفندي، (د تح)، دار الفكر، (د ت).

الساقي، فاضل مصطفى، أقسام الكالم العريب، من حيث الشكل والوظيفة، مكتبة اخلاجني  -15
 م.1977بالقاهرة، 

:عبد احلسني الفتلي، مؤسسة )تح(ابن السراج، أبو بكر حممد بن سهل، األصول يف النحو،  -16
 م.1985، 1الرسالة، بريوت، ط

عادل أمحد عبد  :)تحسم عبد الرمحن بن عبد اهللا، نتائج األفكار يف النحو، (السهيلي، أبو القا -17
 م.1992، 1لبنان، ط -املوجود، علي حممد معوض، دار الكتب العلمية، بريوت

: عبد السالم حممد هارون، دار قيق وشرحسيبويه، أبو بشر عمرو عثمان بن قنرب، الكتاب، حت -18
 م.1991، 1اجليل، بريوت، ط

جالل الدين عبد الرمحن، بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، تأليف: جالل السيوطي،  -19
صيدا، (د  -: حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية، لبنان)تح(الدين عبد الرمحن السيوطي، 

 .ت)
:عبد السالم حممد )تح(السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن،مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع،  -20

 م.1975،وعبد العال سامل مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت، هارون
شاهني، عبد الصبور، املنهج الصويت للبنية العربية، رؤية جديدة يف الصرف العريب، مؤسسة  -21

 م.1980الرسالة، 
 -الشايب، فوزي، أثر القوانني الصوتية يف بناء الكلمة العربية، عامل الكتب احلديث، إربد -22

 م.2004، 1األردن، ط
 عبده، داود، دراسات يف علم أصوات العربية، مؤسسة الصباح، الكويت، (د ت). -23
: فخر الدين )تح(ابن عصفور، أبو احلسن بن علي بن مؤمن اإلشبيلي، املمتع يف التصريف،  -24

 م.1983، 5قباوة، الدار العربية للكتاب، ط 
 - جة، املكتبة العصرية، صيداالغالييين، مصطفى، جامع الدروس العربية، راجعه: عبد املنعم خفا -25

 .م1986، 8بريوت، ط
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ابن فارس، أبو احلسني أمحد، الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها،  -26
 م.2007، 2لبنان، ط -تعليق: أمحد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بريوت

وسف جنايت، وحممد علي النجار، : أمحد ي)تح(الفراء، أبو زكرياء حيىي بن زياد، معاين القرآن،  -27
 م.2001، 3مطبعة دار الكتب املصرية بالقاهرة، ط 

: مهدي املخزومي، وإبراهيم السامرائي، دار )تح(الفراهيدي، اخلليل بن أمحد، كتاب العني،  -28
 ومكتبة اهلالل، (د ت).

لبحوث صاحل قرمادي، مركز الدراسات وا )تر(كانتينو، جان، دروس يف علم أصوات العربية،  -29
 م.1966االقتصادية واالجتماعية، 

كحالة، عمر رضا، معجم املؤلفني، تراجم مصنفي الكتب العربية، مكتبة املثىن، بريوت, دار  -30
 إحياء الرتاث العريب، (د. ت).

: إعدادالكفوي، أبو البقاء بن موسى احلسيين، الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية،  -31
 م.1992، 1صري، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، طعدنان درويش، وحممد امل

: أمحد حممد اخلراط، دار )تح(املالقي، أمحد بن عبد النور، رصف املباين يف شرح حروف املعاين،  -32
 م.2002، 3القلم، دمشق، ط

: حممد عبد القادر عطا، وطارق )تح(ابن مالك، مجال الدين حممد بن عبد اهللا، شرح التسهيل،  -33
 م.2001، 1حي السيد، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، طفت

: عبد املنعم هريدي، دار )تح(ابن مالك، مجال الدين حممد بن عبد اهللا، شرح الكافية الشافية،  -34
 م.1982املأمون للرتاث، السعودية، 

 : حممد عبد اخلالق عضيمة، عامل الكتب،)تح(املربد، أبو العباس حممد بن يزيد، املقتضب،  -35
 م. 2010لبنان،  -بريوت

املخزومي، مهدي، مدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو، مطبعة احلليب، القاهرة، ط  -36
 م.1958، 2

: فخر الدين قباوة، وحممد ندمي )تح(املرادي، احلسن بن قاسم، اجلىن الداين يف حروف املعاين،  -37
 م.1992، 1لبنان، ط -فاضل، دار الكتب العلمية، بريوت

مصطفى، إبراهيم، والزيات، أمحد، وعبد القادر، حامد، والنجار، حممد، املعجم الوسيط (جممع  -38
  م. 1985، 3اللغة العربية)، دار عمران، مطابع األوفست بشركة اإلعالنات الشرقية، ط



  مجلة البحوث األكاديمية   _____________________________________________  

- 157  - 

:أمني حممد عبد الوهاب، وحممد الصادق العبيدي، )تح(ابن منظور، مجال الدين، لسان العرب،  -39
 م.1999، 2لبنان، ط -الرتاث العريب، بريوت دار إحياء

: عبد املعني امللوحي، مطبوعات جممع )تح( اهلروي، علي بن حممد، األزهية يف علم احلروف، -40
 .(د ت)اللغة العربية بدمشق، 

: مازن )تح(ابن هشام، عبد اهللا بن يوسف مجال الدين، مغين اللبيب عن كتب األعاريب،  -41
 م.1969، 2، دار الفكر، بريوت، طاملبارك، وحممد علي محد اهللا

عامل الكتب، بريوت، مكتبة املتنيب، )، تح(د. ابن يعيش، موفق الدين علي، شرح املفصل،  -42
 القاهرة، (د ت).

: فخر الدين قباوة، املكتبة )تح(ابن يعيش، موفق الدين علي، شرح امللوكي يف التصريف،  -43
  م.1973، 1العربية، حلب، ط
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