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 في حروف المعاني )دراسة وصفية وقراءة في المصنفات(

 تخلص :المس

 واستقصعععععا  ا العربيعععععة اللغعععععة فعععععي الحعععععروف علععععع  للوقعععععوف البحععععع  يسعععععع 

 فعععي معاني عععا مععع  جعععاء معععا وصععع  وكععع ل  في عععا، القعععدام  العلمعععاء وكععع م وتعريف عععا

 تطععر  ثعع  ومعع  فيعع ، تععرد العع   للسععيا  بالنسععبة معناهععا تغيععر وكيفيععة والسععنة، القععر  

 وحعععروف باألسعععماء تخعععت  حعععروف هنعععا  أ  وبعععي   الحعععروف، أقسعععام لبيعععا  البحععع 

 للنظععر البحعع  توجعع  ذلعع  بعععد .بين مععا مشععتر  ثالعع  وقسعع  باألفعععا ، مختصععة أخععر 

 اسعععتعر  وقعععد بغيعععر ، أم بنفسععع  الحعععرف معنععع  كعععا  إ  نحعععو العلمعععاء اتجاهعععات فعععي

 ابععع  ج عععود اسعععتعرا  تععع  وأيضعععا في عععا، العلمعععاء وحجععع  الث ثعععة االتجاهعععات البحععع 

 الحروف في والمصنفات المؤلفات أه  استعرضت األخير وفي في ا، جني

 

Abstract: 
This research aims to examine the prepositions in the Arabic 

language, survey them, and provide definitions for them based on 

the explications of earlier scholars and linguists. It also endeavors 

to describe their meanings in accordance with the Holy Qur’an 

and the Sunna (Prophet’s traditions) and tracks the modifications 

that occurred to their meanings compared to their lexical 

contexts. Therefore, the research has to delve into an exploration 

of the categorization of prepositions to elucidate that there are 

certain prepositions that are particularly related to the nouns, 

others that are closely related to verbs, and a third category that 

can be used with both of them. After this, the research explores 

the scholars ’attitudes concerning the dependability of the 

meaning of the prepositions whether they have independent 

meaning on their own or have to rely to other words. The 

research shows the three different views in this field and the 

arguments held by the supporters of each of them. It also focuses 

on the efforts that were exerted by Ibn Jinny in explaining these 

prepositions. Finally, the research lists the most significant books 

and references that discuss prepositions. 
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 تمهيد: -

 العربيععة واللغععة اللغععات، معع  غيرهععا ععع  مختلفععة مميععزات ل ععا العععال  فععي لغععة كعع 

 يميزهععا مععا فععثكثر ب غيععة، ناحيععة   معع  عديععدة أخععر  لغععات ععع  الصععدد هعع ا فععي تتفععو  

 إال واألفععععا ، األسعععماء ج عععة مععع  وفيعععرة كل عععا فاللغعععات الحعععروف، كثعععرة هعععو ب غيعععا  

 الحععععروف بعععع ل  يقصععععد وال الحععععروف، فععععي العربيععععة اللغععععة وفععععرة تضععععاهي ال أن ععععا

 وحعععرف، وفعععع  اسععع  إلععع   قسععع ين اللغعععة فعععي فعععالك م الكععع م، حعععروف بععع  األبجديعععة،

  -هللا رحم - مال  اب  يقو 

 كاستق  مفيد   لفظ   ك منا

، اس    الكِل    حرف   ث    وفع  
1
 

، ععععدة فيععع  لغعععة   والحعععرف  ومن عععا  وطرفععع ، وشعععفير  الشعععيء جانععع  من عععا  مععععا  

 يَع بُعععدُ  َمععع    الن عععاِ   َوِمععع َ  ﴿ تععععال   هللا قعععو  ومنععع  المتوقععع ، المرجعععو الشعععيء أو "الشعععرط

 َ ف   َعلَععع  ّللا   علععع  أو  الشععع ، اآليعععة  فعععي بعععالحرف المعععراد وقيععع   [،11 ]الحععع   ﴾ َحعععر 

اء، وهعععو الواحعععد الوجععع  وقيععع   طمثنينعععة، غيعععر  علععع  هلل تجععع  والعبعععادة والطاععععة السعععر 

اء في حا  ك  اء". السر  والضر 
2
 

ويعععععو  ععععععرف فقعععععد اصعععععط حا، أمعععععا  كثيعععععرة بتعريفعععععات المععععععاني حعععععروف الن ح 

 اآلتي  من ا متقاربة، كل او متعددة،

فع  وال باس  ليس لمعن  جاء وحرف فقا   سيبوي  عرف ا -
3
  

 وال عن ععععا، يخبععععر أ  يجععععو  ال مععععا الحععععروف فقععععا   السععععرا  ابعععع  وعرف ععععا -

ا، تكو  أ  يجو  ك م الحرف م  من  يثتل  وال خبر 
4
 

 ومععع  غيعععر ، فعععي معنععع  علععع  د  معععا والحعععرف فقعععا   الزمخشعععر  وعرف عععا -

 حععع ف مخصوصعععة مواضععع  فعععي إال يصعععحب ، فعععع  أو اسععع  مععع  ينفععع  لععع  ثععع 

 نععع  قععول    نحععو النا عع ، مجععر  فجععر  الحععرف، علعع  واقتصععر الفععع  في ععا

وإ  وبل 
5
 

                                           
1
 لبنا  - بيروت الشعبية، المكتبة مال ، ب  عبدهللا ب  محمد األلفية"، "مت  
2
 العربية" اللغة في الحرف "معن  بعنوا  األلوكة شبكة في منشور الشاي ، أحمد لمسعد مقا  م  
3
 محمد عبدالس م  تحقيق ،(هـ1٨0) ت سيبوي  الملق  بشر، أبي قنبر، ب  عثما  ب  لعمرو "الكتاب 

 (1 / 12)،(م19٨٨ = هـ140٨) الثالثة  الطبعة القاهرة، الخانجي مكتبة  نشر هارو ،
4
 ،(هـ316) ت السرا  باب  المعروف النحو  س   ب  السر  ب  محمد بكر ألبي "النحو في األصو " 

 .(40 /1) لبنا ، الرسالة مؤسسة  نشر الفتلي، عبدالحسي   تحقيق
5
 ال    مكتبة  نشر ملح ، بو علي د.  تحقيق ،(هـ53٨) ت للزمخشر  "اإلعراب صنعة في المفص " 

 .(3٧9 ص ) ،(م1993) األول   الطبعة بيروت،

https://www.alukah.net/literature_language/0/101667/
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فقط غيرها في معن  عل  تد  كلمة الحرف فقا   المراد  وعرف ا -
6
 

 الرضعععي تعريععع  هعععو النحعععاة تعريفعععات مععع  المععععاني لحعععروف ريععع تع أد  ولعععع 

األسعععتراباذ 
٧
 فارغعععة كلمعععة ف عععو غيعععر ، لفعععظ فعععي لمعنعععا  موجعععد الحعععرف قعععا   حيععع  ،

 كعععععالعلَ  هعععععو إذ أصععععع    لععععع  معنععععع  ال وحعععععد  فعععععالحرف قعععععا   ثععععع  المضعععععمو ، مععععع 

 ذلععع  عععع  أفعععرد فععع ذا فا عععدة، الشعععيء ذلععع  فعععي أ  علععع  ليعععد  شعععيء بجنععع  المنصعععوب

 معن . عل  دا     غير بقي الشيء

 الرضّي: تعريف شرح

 كحععععروف ل ععععا  معنعععع  ال التععععي الحععععروف ععععع  احتععععرا  لمعنعععع ( )جععععاء قععععول   

 معنععع  ال ف نععع  وداِلععع ، ويا ععع  ) يعععد( كعععزا  كلمعععة أجعععزاء كانعععت إذا )البنعععاء( الت جعععي،

ر أ  يعنعععي  غيعععر ( فعععي معنععع  علععع  )يعععد  قعععول    ل عععا،  علععع  متوق ِععع  معنعععا  تصعععو 

 بعععععد إال تف ععع  لعععع  التبععععي ، لععع   فقيعععع  )ِمععع (  معنعععع  معععا قلعععت  فعععع ذا عنععع ، خعععار 

 أ  يعنعععي  غيعععر ( لفعععظ فعععي لمعنعععا  موجعععد )الحعععرف قعععول    والكععع ، بعععالجزء معرفتععع 

 غيعععر ، فعععي هعععو للحعععرف والمعنععع  أنفسععع ما، فعععي هعععو والفعععع  ل سععع  اإلفعععراد  المعنععع 

 أو المصعععاحبة أو يععع التعل أو االسعععتعانة أو اإللصعععا  معنععع  علععع  تعععد  ال معععث    فالبعععاء

 العع   االسعع  إلعع  تضععاف حتعع  معاني ععا فععي جععاء كمععا االسععتع ء... أو السععب  أو البععد 

 أو الملععععع  معنععععع  تحمععععع  ال الععععع م وكععععع ل  منفعععععردة، من عععععا يتحصععععع  أنععععع  ال بععععععدها،

 أو الغايععععة انت عععاء فععععي )إلععع ( ومثل عععا مفيععععدة، جملعععة فعععي تكععععو  حتععع  االختصعععاص...

 الشعععرط معنععع  تفيعععد ال و)علععع ( الجملعععة، فعععي مكان عععا  تثخععع حتععع  التبيعععي ... أو المعيعععة

ِكَحعع َ  أَ    أُِريععدُ  إِن ِععي قَععا َ  ﴿ تعععال   كقولعع  قبل ععا  لمععا شععرط ا بعععدها مععا يكععو  حععي  إال  أُن 

دَ   [.2٧ ]القص   ﴾ ِحَج    ثََمانِيَ  تَث ُجَرنِي أَ    َعلَ  َهاتَي  ِ  اب نَتَي   إِح 

 عنععععد إال اللغععععو  معناهععععا تثخعععع  وال بعععع  منعزلععععة، وهععععي للحععععروف وجععععود فعععع 

 ما. تركي  في ارتباط كعناصر دخول ا

 مسعععتق  غيعععر معنعععا  أل  التضعععمي   يتحمععع  وال المجعععا ، فيععع  يعععدخ  ال فعععالحرفُ 

 وإيحا ععع  المععع خور رصعععيد  عععع  يتفعععت  مععععي  سعععيا  فعععي نضعععع  حعععي  ولكننعععا بنفسععع ،

 ل ععع   لمتتبععع وا والسعععيا ، العععنظ  يوحي عععا التعععي الع قعععات مععع  يسعععتمد  الععع   المتجعععدد

                                           
6
 المراد  علي ب  عبدهللا ب  قاس  ب  حس  الدي  بدر محمد ألبي "المعاني حروف في الداني الجن " 

 العلمية الكت  دار  نشر فاض ، ندي  محمد .د قباوة الدي  فخر د.  تحقيق ،(هـ٧49) ت المالكي المصر 

 .(20 ص ) ،(م1992 = هـ1413) األول   الطبعة بيروت،
7
 ،(طبرستا  أعما  م ) أستراباذ أه  م  األستراباذ  الرضي الحس  ب  محمد :األستراباذ  الرضي 

 نحو) توفي عدة، مؤلفات ل  متكل ِ ، منطقي صرفي نحو  ،(الدي  نج ) بالعرا  النج  نزي  السمنا ي،

 وما (56٧ /1) "الوعاة بغية" بعدها، وما (2٨ /1) "األدب خزانة" انظر  .(م12٨٧ نحو = هـ6٨6

 .(٨6 /6) "األع م" بعدها،
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 يراهعععا في عععا، النظعععر وإلطعععاف كن  عععا عععع  الفحععع  إنععععام بععععد هللا كتعععاب فعععي الحعععروف

 طريقعععة وإنمعععا ل عععا، والنحعععو اللغعععة علمعععاء وضعععع  الععع   المعععثلوف معناهعععا عععع  تخعععر 

 في عععا، هللا اسعععتودع ا جديعععدة أسعععرار عععع  تكشععع  القُر  نعععي والعععنظ  السعععيا  فعععي عرضععع ا

 فعععي تخصععع  حعععا  إذ ا للحعععرف فلعععيس هللا، ءشعععا إ  القعععادم المطلععع  فعععي سيتضععع  كمعععا

 لفعل . راج  ألمر حال  تكو  وإنما نفس ،

 اللغة: في الحروف أقسام -

 وحعععععروف المبعععععاني حعععععروف همعععععا  قسعععععمي ، إلععععع  اللغعععععة فعععععي الحعععععروف تقسععععع 

 المعاني.

 وهعععي العربيعععة، اللغعععة من عععا تتعععثل   التعععي الحعععروف ف عععي المبعععاني  حعععروف أمعععا

  ،  ، ر، ذ، د، خ، ح،  ، ث، ت، ب، ]ا، ( حرف عععععععا2٨ اآلتعععععععي ) الترتيععععععع  حسععععععع 

عععععععععا وتعععععععععدع  [،   هعععععععععـ، و،  ، م،  ،  ،  ، ف، غ، ع، ظ، ط،  ، ص، ش،  أيض 

 ال جاء. حروف

 وهععععي الجملععععة، داخعععع  بعضعععع ا، معععع  الكلمععععات تععععربِط أدوات المعععععاني  وحععععروف

 أقسام  ث ثة عل 

 وهي: باألفعال، تَختص   حروف - أ

، النص   حروف ، ]أ   ، ل    كي[. إذ  

ا، ]ل ، الجزم  حروف  الناهية[. ال األمر، الم لَم 

 إذا[. لو، ]إ ، الشرط  حروف

 لو[. كي، ما، ]أ ، المصدر  حروف

 لوما[. لوال، ه ، أما، ]أال، التحضي   حروف

 وسوف[. ]السي  االستقبا   حروف

 ]ك [. الردع  حرف

 المضارع(. قب  وتقلي  الماضي، قب  )تحقيق ]قد[، التوق   حرف

 المضارع. بالفع  وتَخت    لما[، ل ، ]ل ، النفي  حروف

 وهي: باألسماء، المختصة الحروف - ب 

 حاشعععا، خععع ، ععععدا، الععع م، البعععاء، فعععي، علععع ، عععع ، إلععع ، ]مععع ، الجعععر  حعععروف

،  كععععي القسعععع ، تععععاء القسعععع ، بععععاء القسعععع ، واو الكععععاف، حتعععع ، منعععع ، معععع ، ُرب 

 علععععع  بالعععععدخو  )تخعععععت  لعععععوال هر(،الظعععععا االسععععع  علععععع  بالعععععدخو  )تَخعععععت   

 الضمير([.

 حاشا[. عدا، خ ، ]إال، االستثناء  حروف

 َو[. هيا، أيا، أ ،  ، يا، ]ال مزة، النداء  حروف

، بالفع   المشب  ة الحروف ، ]إ   ، أ   ، كث    لع [. ليت، لك  
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 إذ[. ]إذا، المفاجثة  حرفا

 إما[. ]أما، التفصي   حرفا

 أال[. أما، ]ها، التنبي   حروف

 إ [. ]الت، النفي  حرفا

 وهي: واألفعال( )لألسماء المشتركة الحروف - جـ 

 أو[. أم، ب ، ال، لك ، حت ، ث ، الفاء، ]الواو،  العط  حروف

، الت، ال، ]ما، النفي  حروف  ل [. لما، ل ، إ  

 جل [. جير، أج ، إ ، ب ، ]نع ، الجواب  حروف

 ال مزة[. ]ه ، االستف ام  حرفا

 أ [. ]أ ، التفسير  حرفا

 أما[. ]أال، االستفتاح  حرف

 المعاني: حروف وظيفة -

 الععع   السعععيا  أو العععنظ  وألفعععاظ كلمعععات بعععي  تعععربط ربعععط أدوات المععععاني حعععروف

 كالتالي  في  وجدت

ا تربط .1  ل  (. أنت و)كي  من  (، أنت )أي  كقولنا  بضمير  ضمير 

ا تربط .2 ُمت ِقي َ  ُهد   ﴿ تعال   كقول  باس   اسم   [.2 ]البقرة  ﴾ ِلل 

 [.16 ]االنشقا   ﴾ بِالش فَقِ  أُق ِس ُ  فََ   ﴿ تعال   كقول  باس   فع    تربط  .3

ِ  قَعععالُوا ﴿ تععععال   كقولععع  بفعععع   فعععع    تعععربط .4  ّ عععتُ    لَقَعععد   تَعععا  فِعععي ِلنُف ِسعععدَ  ِجئ نَعععا َمعععا َعِلم 

  ِ َر   [.٧3 ]يوس   ﴾ َساِرقِي َ  ُكن ا َوَما األ 

ِ  إِلَععع  تَتُوبَعععا إِ    ﴿ تععععال   كقولععع  بجملعععة  جملعععة تعععربط .5  َوإِ    قُلُوبُُكَمعععا َصعععغَت   فَقَعععد   ّللا 

ععع ِ  تََظعععاَهَرا َ  فَععع ِ    َعلَي  اَل ُ  ُهعععوَ  ّللا  ِمنِي َ  َوَصعععاِل ُ  َوِجب ِريععع ُ  َمعععو  ُمعععؤ  عععدَ  ل َمَ  َِكعععةُ َوا ال   بَع 

 [.4 ]التحري   ﴾ َظِ ير   ذَِل َ 

 األو   المثعععا  مثعععاال   ف معععا بجملتعععي ، جملتعععي  ربطعععت اآليعععة هععع   وفعععي قلعععت  .6

 فعليعععة جملعععة بعععي  فيععع  ربعععط الثعععاني  والمثعععا  فعليتعععي ، جملتعععي  بعععي  فيععع  ربعععط

  َ ال عععِ ي إِ    ﴿ تععععال   فقولععع  اسعععميتي  جملتعععي  ربعععط مثعععا  وأمعععا اسعععمية، وجملعععة

ععاِلَحاتِ  َوَعِملُععوا  َمنُععوا ععَ ةَ  َوأَقَععاُموا الص  َكععاةَ  َو تَععُوا الص  ععُرُه    لَُ عع    الز  ععدَ  أَج   َرب ِِ عع    ِعن 

ف   َواَل  َزنُو َ  ُه    َواَل  َعلَي ِ     َخو   [.2٧٧ ]البقرة  ﴾ يَح 

 وهععو الكععري ، القُععر    فععي واحععد مثععا  علعع  ينطبععق وهعع ا بسععورة، سععورة تععربط .٧

يعععَ فِ  تععععال   قولععع   ﴿ تععععال   قولععع  فعععي )الععع م( فعععـ  [ 1 ]قعععري   ﴾ قُعععَري     ﴿إِلِ

يعععَ فِ   أ  يعععر  مععع  عنعععد قعععري  وسعععورة الفيععع  سعععورة بعععي  تعععربط تعليليعععة، ﴾ إِلِ

 تععععال  ﴿ قولععع  مععع  الفيععع  سعععورة فعععي بمعععا متعلق عععا ﴾ قُعععَري     إِيعععَ فِ  ﴿ تععععال   قولععع 

 [.5 ]الفي   ﴾ َمث ُكو    َكعَص     فََجعَلَُ    

https://www.alukah.net/literature_language/0/81045/
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 الحرف ةعالم

 يعععرد الععع   السعععيا  فعععي أ  غيعععر ، فعععي معنععع  علععع  د    معععا هعععو قلنعععا كمعععا الحعععرف

 الفعععع  ع معععات فيعع  توجعععد لععع  مععا كععع    وإنمععا محعععد دة، ع معععات للحععروف وليسعععت فيعع ،

 ال أنعععع  الحععععرف ع مععععة أ  ذلعععع  فععععي والخ صععععة حععععرف، ف ععععو االسعععع  ع مععععات وال

 األسععععماء ع مععععات كانععععت وإ  عدميععععة، ع مععععة ذلعععع  النحععععاة ويسععععمي لعععع ، ع مععععة

 حرف. ف ي الع مات تل  تقب  ال كلمة فث  محصورة، معلومة واألفعا 

 بغيره؟ أم بنفسه الحرف معنى

 غيععععر ، فععععي معنعععع  علعععع  داللععععة للحععععرف أ  النحععععاة بععععي  عليعععع  المتفععععق معععع  إ 

 هععع  أ ، النحعععوي  بعععي  الخععع ف أ  إال يصعععحب ، الععع   الفعععع  أو باالسععع  ذلععع  ويعععرتبط

 النحويعععو  التسعععا   هععع ا عععع  اإلجابعععة فعععي أسععع   ولقعععد بنفسععع   قعععا   معنععع  للحعععرف

  اتجاهات  ث ثة عل  ب ل  وه  الفق ( )أصو  واألصوليو 

 األول: االتجاه

 فععععي معنعععع  للحععععرف أ  إال اللغععععو ، بالسععععيا  مرتبطععععة المعنعععع  علعععع  الداللععععة أ 

 علعع  معنعع  للحععرف ولععيس نفسعع ، فععي معنعع  للحععرف لععيس المخالفععة وبمف ععوم غيععر ،

ف إذ اإلطعع  ،  ابعع  وقععا  غيععر ، فععي معنعع  علعع  د  مععا بثنعع  الحععرف يعععي  ابعع  عععر 

 ولقععد حععرف"، ف ععي غيرهععا فععي بعع  نفسعع ا فععي معنعع  علعع  الكلمععة تععد  لعع  "وإ  عقيعع  

  الكافية. شرح في الرض  والمحقق الخشاب واب   الناظ  اب  ذل  نحو اتج 

 حاشعععيت  فعععي األصعععولي يالجرجعععان السعععيد ذكعععر فقعععد بنفسععع  قعععا   المعنععع  أ  ولنفعععي

  نوعا   اللفظ ل  وض  ال   المعن  بث  الحاج  اب  مختصر عل 

 المبتععععدأ مثعععع  أ  مسععععند أو إليعععع  مسععععند يسععععتعم  مععععا وهععععو المطلععععق  المعنعععع  - 1

 والفاع . والفع  والخبر

 مف ومععععا يشععععك  بحيعععع  االسععععتعما  حسعععع  المعنعععع  وهععععو المقيععععد  لمعنعععع ا - 2

 الحعععاالت خععع   معع  أو المعنععع  هععع ا منعع  ليعععراد وضعع  الععع   االبتعععداء لفععظ مثععع  محععددا

 مععع  ذهبعععتُ  مثععع   بععع ، المعععرتبط بعععاللفظ الحعععرف ع قعععة مععع  المعععتكل  بقصعععد المتعلقعععة

 حالعععة فعععي إال واالنت عععاء االبتعععداء علععع  تعععد  ال ولععع ا المدرسعععة إلععع  وذهبعععتُ  المدرسعععة

 أو النسعععبة بحعععروف المععععاني حعععروف المناطقعععة يسعععمي ولععع ل  غيرهعععا إلععع  انضعععمام ا

 الجملة. معاني بي  بالربط تقوم ألن ا الوص ت

 يُسعععتغرقا ، ال وقعععد الشعععرعي الحكععع  فعععي يُسعععتغرقا  قعععد والحعععد الغايعععة فععع   ولععع ل 

 غسعع  فمعع  ولعع ا المرافععق"، إلعع  وأيععديك  وجععوهك  "فاغسععلوا تعععال   قولعع  ذلعع  مثععا 

 القو . علي  صد  فلقد بدايت ا أو المرافق ن اية إل  يدي 
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  ي:الثان االتجاه

 داخعععع  سععععواء والفععععع  االسعععع  معععع  نظيععععرا  يععععد  كمععععا بنفسعععع  معنعععع  للحععععرف أ 

 المععع ه  هععع ا مثععع  ولقعععد العلعععو، علععع  لتعععدل  وعلععع ، فعععو ، مثععع  خارج عععا أو الجملعععة

  األندلسي. حيا  وأبو النحو  الحلبي النحا  إبراهي  ب  محمد

 الثالث: االتجاه

 إال معناهعععععا  يتشعععععك فععععع  الجعععععر، حعععععروف إال نفسععععع ا فعععععي مععععععاني للحعععععروف أ 

 العطععع ، علععع  تعععد  فعععالواو الفضعععلي،  االتجعععا  هععع ا ويؤيعععد غيرهعععا، إلععع  بانضعععمام ا

 إال الجملععععة معععع  ب فرادهععععا وذلعععع  بنفسعععع ا، االنت ععععاء معنعععع  علعععع  تععععد  ال )إلعععع ( بينمععععا

 وهعع ا السععو ، إلعع  ذهعع  مثعع   اآلخععر، إلعع  أحععدهما ونسععبة والفععع  االسعع  بععي  بععالربط

 وحواشعععي، وموصععع ت خوالععع  إلععع  للحعععروف سعععيم تق فعععي الفعععارابي قعععو  يوافعععق معععا

 العععرحم  عبعععد طععع  اعتبعععر  والععع   اليونعععاني، النحعععو مععع  العربعععي النحعععو بتقريععع  وذلععع 

 الحعععععروف مععععععاني بكتابععععع  الرمعععععاني تعععععثثر ذكعععععر النعععععدي  ابععععع  أ  إال لغويعععععا، تعععععدجي 

  طاليس. ألرسطو

 الععععع هني التصعععععور أ  إذ بغيعععععر ، ومعنععععع  نفسعععع  فعععععي معنععععع  للحعععععرف أ  ونجععععد

 المسععتم  بعع ه  واالنت ععاء االنتقععا  علعع  تععد  )إلعع ( فععاألداة معنععا ، علعع  يععدل  رفللحعع

 الحعععععروف فسعععععر الفراهيعععععد  أ  إذ العطععععع ، علععععع  تعععععدل  العععععواو وكععععع ل  العربعععععي،

 أمععا العربععي، الشعععر عيععو  فععي موجععودة غيععر شعععرية بشععواهد حرفععا، حرفععا ال جا يععة

 معنععع   علععع  لعععةاألمث ومععع  الصعععوتية، الحعععروف خصعععا   عععع  تحعععدث فقعععد العععرا  

 عمرو  وقا  القو  الجم  بثن  الخلي  لد  الجي  حرف

 شكيمة ذا الوغ  في جيما تجدني

 هواربا راتعات في  البز  تر 

 رسععع  وإ  األبجديعععة، للحعععروف مععععاني المقعععار ، السعععامية اللغعععات فقععع  حعععدد ولقعععد

 اختلفععععت وإ  الخليعععع ، تصععععور معععع  تقتععععرب وبعععع ل  معاني ععععا، معععع  يقتععععرب الحععععروف

 السامية. اللغات بفق  بيت معناها الباء مث  المعاني

 معنععع  للحعععرف بعععث  يعععونس بععع  لمت ععع  السعععيرافي سععععيد أبعععي سعععؤا  مععع  ويتضععع 

 كععع م فعععي دا عععر وهعععو واحعععد، حعععرف مععععاني عععع  أسعععثل  يقعععو  إذ وبغيعععر ، نفسععع  فعععي

 وجو   أو وج  عل  هو وه  مواقع ، وكي  أحكام ، ع  الواو وهو العرب

 ذلععع ، بغيعععر السعععيرافي عععع  قيععع  وإ  المعنععع ، فعععي وجوهعععا اوللعععو أ  يعععدل  ممعععا

 والقسعععع  العطعععع  الحععععروف، نحععععو معععععاني فععععي السععععيرافي يبععععي  كمععععا معاني ععععا فمعععع 

 "ومعععع  السععععيرافي  ويقععععو  المنطععععق، معععععاني ععععع  ب ععععا يسععععتغن  والتععععي واالسععععتئناف،

 اللغععععة يج عععع  أ  جععععا  حروفععععا ج عععع  ومعععع  حروفععععا، يج عععع  أ  أمكعععع  حرفععععا ج عععع 

  بكامل ا".
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 معع  يفععرغ لعع  أنعع  يععدل  ممععا حتعع " معع  شععيء نفسععي وفععي وأمععوت" الفععراء  وقععا

 والبعععاء واحعععد يحسععع  فعععالعي  الجمععع  حسعععاب فعععي تعععدخ  الحعععروف وإ  )حتععع ( مععععاني

 السعععور فععوات  حععروف معععاني تفسععير فععي المفسعععري  اخععت ف أيضععا ذلعع  ومعع  اثنععا ،

  القر نية.

 وبيععععا  فسعععع ،بن الحععععرف معنعععع  لتفسععععير األصععععوليو  سععععار المععععن   هعععع ا وعلعععع 

 معنععع  للحعععرف أ  أ  بغيعععر ، بارتباطععع  تفسعععير  لبيعععا  ب اتععع ، للحعععرف التفسعععير وجعععو 

 بحعععروف وسعععميت سعععياقي، ومعنععع  معجمعععي، معنععع  لععع  يكععع  لععع  وإ  منفعععرد، مسعععتق 

 الزحيلعععي، بعععي  كمعععا العععواو حعععرف  ومن عععا المععععاني، حعععروف عععع  لتميزهعععا المععععاني

  م اه   ث ثة حكم ا وفي العط  يفيد وال  

 أن عععا الثعععاني  الشعععافعي، أصعععحاب عععع  اشعععت ر الععع   وهعععو للترتيععع  أن عععا حعععدها أ

 حنفيععععة، بعععع  ومحمععععد يوسعععع  أبععععي الصععععاحبيي  إلعععع  ونُسعععع  مالعععع  رأ  وهععععو للمعيععععة

 وهععع ا جمععععا، معيعععة وال ترتيععع  علععع  تعععد  ال أن عععا أ  الجمععع ، لمطلعععق أن عععا الثالععع  

 جعععاءني فمعععث   والشعععرع، الفتعععو  وأ معععة والنحعععو واألدب اللغعععة أهععع  جم عععور مععع ه 

 يععععدل  ممععععا ترتيعععع  أو مفارقععععة دو  المجععععيء باالشععععترا  تفيععععد فععععالحك  وعمععععرو  يععععد

 تععععال  لقولععع  واالشعععترا ، للجمععع  أن عععا علععع  يعععدل  ومعععا ب اتععع ، معنععع  للحعععرف أ  علععع 

 والعععزم  والمعععثمور فعععاألمر حطعععة"، وقولعععوا سعععجدا البعععاب "وادخلعععوا البقعععرة  سعععورة فعععي

 للترتي . ليس واحد

 بعض عن بعضها لجرا حروف نيابة -

 ومعن عععع  يحلعععع ، مكععععا    من ععععا حععععرف لكعععع  ِ  يكععععو  أَ  الجععععر حععععروف فععععي األصعععع 

يععع  ععع  الععععَرب أ    غيعععر غيعععر ، مععع  تركيبععع  حعععي  يؤد ِ  مقعععام بعضععع ا فتقعععي  في عععا، تتوس 

المعاني تقاربَت إذا بع 
٨
. 

 المعععداخ  دقيعععق العربيعععة فعععي بعععاب  " الجعععر حعععروف تنعععاوب أ    العلمعععاء ذكعععر وقعععد 

 وأهععع  بطعععَرف، منععع  الن حعععاةُ  يمسععع  بعععاب   وهعععو قضعععي ة، غيعععر إلععع  ويفضعععي والمخعععار ،

 فيعع  وللعلمععاء والمعنعع ، المبنعع  علعع  الن ظععر فيعع  يَُسععل طُ  بععاب   ألن عع   خععر  بطععرف البيععا 

 عنعععاء مععع  فيععع  معععا علععع  ولكن ععع  مختلفعععة، وتعععثوي ت متباينعععة، ودروب شعععت  ، مععع اه 

 للن عععاظر الحقعععا ق تنقعععدح العقععع ، أعمعععا  مععع  عمععع  فيععع  النظعععر أل    لطيععع   شعععا ق ممتععع 

 "نظر وإمعا  تثم  طو  بعد في 
9
. 

                                           
8
 .(139 /4) (39 /1) والمقتض  ،(414 /1) السرا  الب  واألصو  ،(310 /1) الكتاب نظر ا 
9
 الطبعة عما ، الفرقا ، دار عواد، حس  محمد د. (5)  ص القر  ، لغة في الجر حروف تناوب 

 م.19٨5 هـ،1402 األول ،
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ععععاهرة تلعععع  شععععواهدَ  والن حععععاةُ  اللغويععععو  أوردَ  وقععععد   كتععععب   ثنايععععا فععععي متنععععاثرة الظ 

أخر  أحيا  في مستقل ة أبواب ا بعض   ل ا وأفرد أحيان ا،
10
. 

 الجععععر ِ  حععععروف نِيابععععة قبععععو  حععععو  الخعععع ف بيععععن   وطععععا  حععععاةُ الن انقسعععع َ  وقععععد 

 فريقي   إل  بع  ع  بعض ا

 أ  يجععععو  الجععععر ِ  حععععروف أ    إلعععع  البصععععريي  وبععععع  الكوفي ععععو  ذهعععع  األو  

ععت   الععبع ، بعضعع ا ععع  تنععوب  القععر   معع  المسععموعة الشععواهد َكثععرة ذلعع  فععي وحج 

العربي والشعر الكري 
11
. 

َ  َوِلتَُكب ِعععُروا ﴿ ل  تععععا هللا قعععو  ذلععع   ومععع    [ 1٨5 ]البقعععرة  ﴾ َهعععدَاُك    َمعععا َعلَععع  ّللا 

 إي اك . ل دايت  أ  

 الن خ . ج وع عل  أ   [ ٧1 ]ط   ﴾ الن خ  ِ  ُج ُوعِ  فِي َوأَلَُصل ِبَن ُك    ﴿ وقول  

 فس .ن عل  أ   [ 3٨ ]محمد  ﴾ نَف ِس ِ  َع    يَب َخ ُ  فَ ِن َما يَب َخ    َوَم    ﴿ وقول  

 الشاعر  وقا 

 ت قني الجمي ُ  الحي   يلتق وإ 

في  البيت ِذروة إل  دِ  الر  الُمَصم 
12
 

 البيت. ذروة في أ  

  خر  وقا  

 ف ن ني بالنساءِ  تسثلوني ف  

طبي  النساءِ  بثدواءِ  بصير  
13
 

                                           
10
فات بع  دخو  باب)  بعنوا  باب ا (الكات  أدب)  كتاب  في عقد حي  قتيبة اب  فع  كما   مكا  الص ِ

 مؤسسة طبعة الدالي، محمد  تحقيق قتيبة، ب  مسل  ب  عبدهللا محمد ألبي  (506) ص  ،(بع 

 وأسرار اللغة وفِق  ،(بعدها وما ،2٧٧) ص (األ هية) (306 /2) والخصا   تاريخ، بدو  الرسالة،

 ياسي  د.  ف ارس  ووض  ل  وقد م شَرح  الثعالبي، منصور ألبي  (بعدها وما ،395 ص) العربية

 .م2000 ،1420 الثانية، الطبعة بيروت، صيدا، العصرية، المكتبة األيوبي،
11
 ض لفا النحو  ومعاني ،(بعدها وما ،564 /2) الوافي النحو (152 /1) اللبي  مغني نظر ا 

 جاد أحمد عبدهللا د. ،(4٧)  ص النحو ، الدر  في التقار  ظاهرة ،(بعدها وما ،6 /3) السامرا ي

 م.2002 هـ،1423األول  الطبعة اآلداب، مكتبة الكري ،
12
 الدي ، ناصر محمد م د   تحقيق ،(24)  ص ديوان ، في العبد ب  لطرفة وهو الطوي ، م  البيت 

 /9) األدب وخزانة ،(2٧4) ص واأل هية م، 2002 - هـ1423 لثالثة،ا الطبعة العلمية، الكت  دار

 هارو ، عبدالس م  تحقيق  كريا، ب  فار  ب  أحمد الحسي  ألبي  (صمد) مادة اللغة، مقاييس ،(469

 .(في) بمعن  (إل ) استعما   في  والشاهد ،(439 /2) المفص  المعج  م،19٧9 هـ،1399 الفكر، دار
13
 المطبعة ،(11)  ص صقر، أحمد السيد بشرح ديوان  في الفح  لعلقمة وهو الطوي   م  البيت 

  ص واأل هية، ،(50٨)  ص الكات ، وأدب م،1935 هـ،1353 األول ، الطبعة بالقاهرة، المحمودية

 ،(33٨ /2) ال وام  وهم  ،(1592 /4) النحوية والمقاصد ،(41)  ص الداني، والجن  ،(2٨4)

 .(ع ) بمعن  الباء استعما   في  والشاهد ،(309 /1) المفص   المعج
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 النساء. ع  أ  

ععاهرة هعع   شععواهد بلغَععت وقععد  هشععام ابعع  مععع  قععا  العع   الحععد ِ  إلعع  الكثععرة معع  الظ 

 األنصار  

 مععع  لجعععاء معنعععا ، فعععي بعععع  تحعععت بعضععع ا ودخعععو  الجعععر ِ  أحعععرف ذكعععرتُ  ولعععو"

"كثيرة أمثلة ذل 
14
 

 بعععع ، عععع  بعضععع ا ينعععوب ال الجعععر ِ  حعععروفَ  أَ    إلععع  البصعععري و  ذهععع  الثعععاني 

المحدثي  بع  قا  وب  الن حاة، أغل  وعلي  سيبوي ، ك م ظاهرُ  وه ا
15
 

 ال فكمععععا والجععععزم، الن صعععع  أحععععرف علعععع  الجععععر ِ  حععععروفَ  قاسععععوا قععععد وهععععؤالء 

 حعععروف فععي يَجععو  ال كععع ل  بععع ، ععع  بعضععع ا ينععوب أ  الحععروف هععع   فععي يَجععو 

 تناوب. يحدث أ  الجر ِ 

هعععع  مععععا ورد فععع    عععا مععععؤو    ف ععععو ذلعععع ، خععع ف أَو   علعععع  أو التضععععمي ، علعععع  إم 

 المجا .

عععععتُ    ﴿ تععععععال   قولععععع  األو   فمععععع    ضعععععم  إذ [ 52 األنبيعععععاء ] ﴾ َععععععاِكفُو َ  لََ عععععا أَن 

)عابدو ( معن  )عاكفو (
16
 

عععع ِ  ُجعععع ُوعِ  فِععععي َوأَلَُصععععل ِبَن ُك    ﴿ تعععععال   قولعععع  الثععععاني  ومعععع    [ ٧1 ]طعععع   ﴾ الن خ 

في  صار قد كثن   الج ع م  لتمك ن  المصلوب إ    حي 
1٧
 

 بعععـ بعععع  مكعععا  بعضععع ا الحعععروف بنيابعععة يقولعععو  مععع  القعععي  ابععع ُ  وصععع  وقعععد 

 ومععع هب  ، للبصعععري ِي  وانتصعععر المععععاني، أغعععوار يسعععبرو  ال الععع ي  (النحعععاة ظاهريعععة)

(العربية فق اء) علي   أطلق حت 
1٨
 

عععط، أ  جن ِعععي ابععع  حعععاو  وقعععد   قعععالوا كمعععا ذلععع  يكعععو  أ  نعععدف  ولسعععنا" فقعععا   يتوس 

 علعععع  موِضعععع  دو  موضعععع  فععععي بمعنععععا  يكععععو  إن عععع  نقععععو   لكن ععععا - الكوفيععععو  أ   -

عععا لععع ، والمسعععوغة إليععع  اعيعععةالد   األحعععوا  حسععع   حعععا ، كععع  وعلععع  موضععع  كععع  فعععي فثم 

  يعععد( إلععع  )سعععرت تقعععو   أ  لزمععع  القعععو  هععع ا بظعععاهر أخععع تَ  إ  أن ععع  تعععر  أال فععع  

)علي ( تريد وأنت الفر ( في ) يد تقو   وأ  )مع (.  تريد وأنت
19
. 

                                           
14
 .(٨٨1 /2) اللبي  مغني 
15
 (46)  ص الداني، والجن  ،(414 /1) السرا  الب  النحو  في واألصو  ،(21٧ /4) الكتاب نظر ا 

  ص القر  ، لغة في الجر حروف تناوب ،(٧ /3) للسامرا ي النحو  ومعاني ،(152 /1) اللبي  ومغني

(5). 
16
 .(299 /6) المحيط البحر   انظر 
17
 .(152 /1) اللبي  ومغني ،(3٨1)  ص المفص ، نظر ا 
18
 المعاني، دار عما ، الزغلي، إبراهي  ب  محمد  تحقيق ،(31 /2) القي  الب  الفوا د  بدا   نظر ا 

 م.1990 هـ،1402
19
 .(30٨ /2) جني الب  الخصا   
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مععة عقعععد أيضععا    تصعععاق » سعععما  بابععا   "الخصعععا  " فععي هللا رحمععع  جنععي ابععع  الع  

 وذكعععر للمععععاني، الحعععروف مناسعععبة لظعععاهرة أشعععار وفيععع  «المععععاني لتصعععاق  األلفعععاظ

َسععل نَا أَن ععا تَععرَ  )أَلَعع    سععبحان   هللا قععو  فععي مثععاال   لعع ل  ععيَاِطي َ  أَر  َكععافِِري َ  َعلَعع  الش  ُه    ال   تَععُؤ  

ا( ه  معنعععع  فععععي ف عععع ا وتقلق عععع ، تععععزعج   أ   قععععا  أَ ًّ ا، ت ععععز   أخععععت وال مععععزة هععععزًّ

عععوا وكعععثن   ...ال عععاء  المعنععع  وهععع ا ال عععاء، مععع  أقعععو  ألن عععا بعععال مزة المعنععع  هععع ا خص 

 الشعععجرة". وسععا  كالجعع ع لعع  بععا  ال مععا ت ععز قعععد ألنعع  ال ععز ِ  معع  النفععو  فععي أعظعع 

ععع ِ  بقولععع  "َوُهِز   هععع ا قعععار  عِ  إِلَي 
لَعععِة" بِِجععع    والتحعععن ، بعععاللط  يعععوحي هنعععا فعععال ز   الن خ 

 أضعف ا. هو ب  الم موسة، الحروف م  ووه الرخوة، الحروف م  وال اء

 حععا ، كعع  ِ  فععي الحععروف بتنععاُوب الكععوفيي  معع  أحععد يقعع  لعع  إن عع  يقععا   أ  ويمكعع 

 ععععي  هعععو جنعععي ابععع ُ  إليععع  ذهععع  فمعععا هععع ا وعلععع  المسعععموع، علععع  اقتصعععروا وإن معععا

 الكوفيي . م ه 

 معععع  ورد ِلمععععا للف عععع   وأَقععععرب أَيسععععر هنععععا الكععععوفيي  رأ  أ    لععععي يلععععوح والعععع   

 العرب. وك م والشعر القر   في شواهد

 يثتي  بما علي   يَُرد   ف ن  منع ، م  أما

 الحقيقي. االستعما  إمكا  م  المجا   االستعما  إل  لَجؤوا أن    أوال  

 حعععرف، مكعععا  حعععرف باسعععتعما  القعععو  مععع  هروب عععا بالتضعععمي  قعععالوا أن  ععع   ثاني عععا 

  خر. فع  بمعن  الفع  أ    وذل  من   هربوا فيما فوقعوا

 أ  يمكعععع  وال بالشعععع وذ، يقولععععو  فعععع ن    التثويعععع ، ععععع  يعجععععزو  عنععععدما  ثالث ععععا 

 شاذ. أن  العرب  وك م القر   في جاء ما في يقا 

 المعاني حروف شرح في المؤلفات أنواع -

لقععععد سععععل  العلمععععاء طرقععععا  متنوعععععة فععععي التععععثلي  فععععي شععععرح معععععاني الحععععروف، 

 تل  األنواع وسثوجز الحدي  ع  أش ر 

، وهععععو أو   مععععا ظ ععععر معععع  إدراج ععععا فععععي كتعععع  الوجععععو  والنظععععا ر النععععوع األو  

الكتابععة فععي معععاني الحعععروف، وسععب  ذلعع  أ   الحععروف تعععرد علعع  وجععو  متعععددة مععع  

عععاها  ومععع   المععععاني، غيعععر أ   هععع ا النعععوع مععع  التعععثلي  ال يخعععت  بعععالحروف وال يتقص 

 أش ر الكت  المؤلفة في ه ا النوع  

هععععـ(، وقععععد 150تععععاب "الوجععععو  والنظععععا ر" لمقاتعععع  بعععع  سععععليما  البلخععععي)ت ك - 1

ذكعععععر فيععععع  مععععععاني بعععععع  الحعععععروف مثععععع   "إلععععع "، و"إال" و"إ "، و"أو" 

 و"أم" و"حت "، و"لوال"، و"لما" وغيرها.

هعععـ( ، وقعععد ذكعععر 1٧0"الوجعععو  والنظعععا ر" ل عععارو  بععع  موسععع  النحعععو )ت  - 2

" و"أم" و"أو" و"معععع " فيعععع  معععععاني بععععع  الحععععروف ومن ععععا  "إ " و"أنعععع 
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و"فعععي" "ولمعععا" وغيرهعععا، وفيععع  اعتمعععاد كبيعععر علععع  كتعععاب مقاتععع ، و يعععادة 

 علي . 

هعععـ(، وقعععد ذكعععر فيععع  مععععاني 200التصعععاري  ليحيععع  بععع  سععع م البصعععر )ت  - 3

 بع  الحروف مث  معاني "م " و"في" و"إ " و"أ " وغيرها. 

 هـ(.431)ت كتاب "وجو  القر  " إلسماعي  ب  أحمد الحير  الضرير - 4

"إصععععع ح الوجعععععو  والنظعععععا ر" للقاضعععععي أبعععععي عبعععععد هللا محمعععععد بععععع  علعععععي  - 5

 هـ( 4٧٨الدامغاني)ت 

"نزهععععة األعععععي  النععععواظر فععععي علعععع  الوجععععو  والنظععععا ر" ألبععععي الفععععر  عبععععد  - 6

 هـ(.59٧الرحم  ب  علي اب  الجو  )ت 

"كشعععع  السععععرا ر فععععي معنعععع  الوجععععو  واألشععععبا  والنظععععا ر"، لشععععمس الععععدي   - ٧

 هـ(. ٨٨٧د ب  محمد البلبيسي المعروف باب  العماد المصر )ت محم

 النوع الثاني  إدرا  شرح ا في معاج  اللغة.

وسعععب  ذلععع  أ   الحعععروف مععع  المفعععردات التعععي يكثعععر دوران عععا فعععي االسعععتعما   

فكعععا  مععع  عنايعععة أصعععحاب المععععاج  اللغويعععة شعععرح ا فيمعععا يشعععرحو  مععع  المفعععردات 

 ، وم  أش ر المعاج  اللغوية  عل  تفاوت ظاهر بين   في ذل 

هعععـ( وقعععد شعععرح مععععاني 1٧0كتعععاب "الععععي "، للخليععع  بععع  أحمعععد الفراهيعععد  )ت  - 1

 بع  الحروف كما في شرح  لـ"أو" و"أم" و"أ " وغيرها. 

عع  تلميعع   الليعع  بعع  المظفععر بعع  نصععر بعع   وهعع ا الكتععاب أصععل  للخليعع  بعع  أحمععد، وأتم 

سععععيار، وقععععد تتبع عععع  ونقععععد  اإلمععععام أبععععو منصععععور األ هععععر  فععععي كتابعععع  الجليعععع  

"ت عععع ي  اللغععععة"  فلعععع ل  أوصععععي معععع  يرجعععع  إلعععع  شععععرح مفععععردة فععععي كتععععاب 

 "العي " أ  يطال  شرح تل  المفردة في "ت  ي  اللغة". 

 هـ(.321اللغة"، ألبي بكر محمد ب  الحس  ب  دريد األ د )ت جم رة  - 2

 هـ(. 3٧0"ت  ي  اللغة" ألبي منصور محمد ب  أحمد األ هر )ت  - 3

"المحععععيط فععععي اللغععععة"، ألبععععي القاسعععع  إسععععماعي  بعععع  عبععععاد الطالقععععاني المعععععروف  - 4

 هـ(.3٨5بالصاح  ب  عباد )ت 

اعي  بععع  حمعععاد الجعععوهر  )ت  "تعععا  اللغعععة وصعععحاح العربيعععة"، ألبعععي نصعععر إسعععم - 5

 هـ (393

"مجمععععع  اللغعععععة"، ألبعععععي الحسعععععي  أحمعععععد بععععع  فعععععار  بععععع   كريعععععا العععععرا  )ت   - 6

هعععـ( ، ولععع  أيضعععا  "مقعععاييس اللغعععة" ، لكععع  تناولععع  لمععععاني الحعععروف فعععي 395

 "مجم  اللغة" أكثر. 

"المخصععع "، ألبعععي الحسععع  علعععي بععع  إسعععماعي  المرسعععي المععععروف بعععاب  سعععيد   - ٧

 هـ(، ول  أيضا  "المحك  والمحيط األعظ "45٨األندلسي)ت 



 راشد احلسيينعبدالعزيز  صفية ..)دراسة و في حروف المعاني

 

 

152 

"لسعععععا  الععععععرب"، ألبعععععي الفضععععع  محمعععععد بععععع  مكعععععرم بععععع  منظعععععور األنصعععععار   - ٨

 هـ(٧11األفريقي)ت 

 هـ(٨1٧"القامو  المحيط"، لمجد الدي  محمد ب  يعقوب الفيرو  باد  )ت  - 9

"تعععععععا  الععععععععرو  مععععععع  جعععععععواهر القعععععععامو "، ألبعععععععي الفعععععععي  مرتضععععععع   - 10

 هـ(. 1205الزبيد )ت 

ف ععععع   أشععععع ر المععععععاج  اللغويعععععة، وفي عععععا تنعععععاو  لمععععععاني بعععععع  الحعععععروف بالشعععععرح 

والتمثيععع ، واسعععتخرا  كععع م أصعععحاب المععععاج  فعععي مععععاني الحعععروف، وترتيبععع  

 عل  حروف المعج  عم  ناف  لو تصد   ل  أحد. 

 لي  المفرد في معاني الحروفالتث النوع الثال  

وقعععد صعععن   فعععي مععععاني الحعععروف جماععععة مععع  أهععع  العلععع ، ومععع  أشععع ر كتعععب   

 وأهم  ا  

 هـ(. 255الحروف، ألبي حات  س   ب  محمد السجستاني )ت  - 1

هعععـ(، 31٧المحل ععع ، ألبعععي بكعععر أحمعععد بععع  الحسععع  بععع  شعععقير النحعععو  البغعععداد )ت  - 2

والخفعع  والجععزم، ثعع   أخعع  فععي شععرح  وقععد بععدأ  بتفسععير وجععو  النصعع  والرفعع 

 أنواع الحروف ومعاني ا. 

حعععروف المععععاني والصعععفات، ألبعععي القاسععع  عبعععد العععرحم  بععع  إسعععحا  الزجعععاجي  - 3

 هـ(. 340)ت 

(، وكععععا  4الحععععروف، ألبععععي الحسعععع  علععععي بعععع  الفضعععع  المزنععععي النحععععو  )ت    - 4

 معاصرا  الب  جرير الطبر .

اني)ت منا   الحروف، ألبي الحس  علي  - 5 م    (.3٨٨ب  عيس  الر 

األُ هيععة فععي علعع  الحععروف، ألبععي الحسعع  علععي بعع  محمععد ال ععرو  النحععو  )ت   - 6

 هـ(.415

رصعععع  المبععععاني فععععي حععععروف المعععععاني، ألبععععي جعفععععر أحمععععد بعععع  عبععععد النععععور  - ٧

  (٧02المالقي)ت 

لتحفعععة الوفيعععة بمععععاني حعععروف العربيعععة، ألبعععي إسعععحا  إبعععراهي  بععع  محمعععد بععع  ا - ٨

 هـ( تلمي  أبي حيا  األندلسي.٧42هي  الصفاقسي)ت إبرا

الجنعععع  الععععداني فععععي حععععروف المعععععاني، ألبععععي محمععععد الحسعععع  بعععع  قاسعععع  المععععراد   - 9

  ( المشت ر باب  أم  قاس . ٧49المراكشي)ت 

مغنععععي اللبيعععع  ععععع  كتعععع  األعاريعععع ، ألبععععي محمععععد جمععععا  الععععدي  عبععععد هللا بعععع   - 10

  (.٧61يوس  ب  هشام األنصار )ت 

جعععواهر األدب فعععي معرفعععة كععع م الععععرب، لعععع ء العععدي  بععع  علعععي  بععع  بعععدر العععدي   - 11

ععععد عبععععد  ٨اإلربلععععي)ت   هععععـ(، وفععععي اسعععع  مؤل فعععع  خعععع ف، وقععععا  األسععععتاذ محم 
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الخععالق عضععيمة  )الظععاهر أ  مؤلععع  الكتععاب هععو  الععع ء بععع  أحمععد بعع  محمعععد 

 (.٧90ب  أحمد السيرامي المتوفي سنة 

مصعععععابي  المغعععععاني فعععععي حعععععروف المععععععاني، لجمعععععا  العععععدي  محمعععععد بععععع  علعععععي  - 12

 هـ( ٨25الَمو عي المعروف باب  نور الدي  )ت 

فعععت  العععر وف فعععي أحكعععام الحعععروف ومعععا فعععي معناهعععا مععع  األسعععماء والظعععروف،  - 13

لجمعععا  العععدي  محمعععد بععع  عمعععر بععع  مبعععار  الحميعععر  الحضعععرمي المععععروف 

َر )ت    رح ا في كتاب لطي . هـ( ، وهي منظومة ش930بِبَح 

كفايعععة الُمععععاني فعععي حعععروف المععععاني، وهعععي منظومعععة حسعععنة ألبعععي محمعععد عبعععد  - 14

 (، وقعععد ذُكعععر عنعع  أنععع  كعععا  يحفعععظ 1211هللا بعع  محمعععد البيتوشعععي الكععرد  )ت 

"القععامو  المحععيط" ععع  ظ ععر قلعع ، وقععد اعتنعع  بمنظومتعع  هعع   عنايععة فا قععة، 

 وأل   في شرح ا ث ثة كت   

 بتوضي  الكفاية، وهو شرح كبير ُطب  في نحو ثمانما ة صفحة.أ  الحفاية 

 ب  والكفاية لراغ  الحفاية، وهي تعليقات مختصرة. 

   وصعععرف العنايعععة فعععي كشععع  الكفايعععة، وهعععو شعععرح متوسعععط أودع فيععع   بعععدة معععا فعععي 

 الحفاية م   وا د وفوا د. 

لألسععتاذ  غنيععة الطالعع  ومنيععة الراغعع  فععي الصععرف والنحععو وحععروف المعععاني، - 15

 هـ(.1305أحمد ب  فار  الشديا )ت 

 النوع الراب   إفراد بع  الحروف بالتثلي . -

 وم  الكت  المفردة في معاني بع  الحروف  

 هـ(.215ال مز، ألبي  يد سعيد ب  أو  األنصار )ت  - 1

 هـ( 32٨األلفات، ألبي محمد ب  القاس  ب  بشار اب  األنبار   )ت   - 2

 هـ(3٧0بي عبد هللا الحسي  ب  أحمد اب  خالوي  ال َم اني)ت األلفات، أل - 3

كتعععععاب "ال معععععات"، ألبعععععي القاسععععع  عبعععععد العععععرحم  بععععع  إسعععععحا  الزجعععععاجي)ت   - 4

 هـ(.340

 هـ(.33٨ال مات، ألبي جعفر أحمد ب  محمد ب  إسماعي  النحا )ت  - 5

، ولعع  هععـ(395وال مععات، ألبععي  كريععا أحمععد بعع  فععار  بعع   كريععا الععرا   )ت  - 6

 "مقالة ك ".

هعععـ( كتعع  مفععردة فعععي 5٧٧وألبععي البركععات عبععد العععرحم  بعع  محمععد األنبععار )ت  - ٧

بععععع  الحععععروف من ععععا  كتععععاب "كعععع  وكلتععععا"، كتععععاب "لععععو ومععععا" ، وكتععععاب 

 "كي " ، وكتاب "األل  وال م".

الفصععو  المفيععدة فععي الععواوات المزيععدة، ألبععي سعععيد خليعع  بعع  كيلكلععد  بعع  عبععدهللا  - ٨

 هـ(.٧61ي)ت الع  
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وتتبععع  معععا كتععع  فعععي هععع ا النعععوع مععع  الرسعععا   والكتععع  وجمعععع  نعععاف  جعععدا  لعععو 

 تصد   ل  أحد.

وفعععي معععا يلعععي أمثلعععة توضععع  نمعععط هععع ا النعععوع مععع  التعععثلي ، واألمثلعععة مععع  كتعععاب 

 حروف المعاني والصفات، للزجاجي  

 

 خاتمة:

إ  المصعععنفات التعععي عنعععت بدراسعععة مععععاني الحعععروف، كثيعععرة أكثعععر ممعععا تناولععع  

هعع ا البحعع ، ومن ععا مؤلفععات لعع  يصععلنا من ععا سععو  أسععما  ا، ولععع  هعع   الععوفرة تشععير 

إلعع  كعع  م ععت  بععث  يحععاو  التجديععد فععي من جيععة هعع ا النععوع معع  األبحععاث، بحيعع  تععوفر 

  فعععي معنععع  حعععرف دراسعععة حديثعععة موسععععة تبحععع  فعععي مععععاني الحعععروف، فععع   البحععع

واحععد أشععب  بععاالغتراف معع  البحععر، وكمععا قععا  الفععراء  "أمععوت وفععي نفسععي شععيء معع  

 حت ".
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 ملحق المصادر والمراجع

 أوال   المصادر

 لبنعععا ، - بيعععروت الشععععبية، المكتبعععة ،"األلفيعععة معععت " مالععع ، بععع  عبعععدهللا بععع  محمعععد -

 ت.ب

 هعععععـ(،1٨0) ت بسعععععيبوي  الملقععععع  قنبعععععر، بععععع  عثمعععععا  بععععع  عمعععععرو بشعععععر، أبعععععو -

 القعععععاهرة، الخعععععانجي مكتبعععععة هعععععارو ، محمعععععد عبدالسععععع م تحقيعععععق   ،“الكتعععععاب”

   م(،19٨٨ = هـ140٨) الثالثة الطبعة 

 ت السععععرا  بععععاب  المعععععروف النحععععو  سعععع   بعععع  السععععر  بعععع  محمععععد بكععععر أبععععو -

 مؤسسعععععة الفتلعععععي، عبدالحسعععععي  تحقيعععععق  "النحعععععو فعععععي األصعععععو " هعععععـ(،316)

 ت.ب لبنا ، - الرسالة

 علعععي .د تحقيعععق  ،“اإلععععراب صعععنعة فعععي "المفصععع  ،(هعععـ53٨) ت الزمخشعععر  -

 .م(1993) األول  الطبعة بيروت، - ال    مكتبة ملح ، بو

 المصعععر  المعععراد  علعععي بععع  عبعععدهللا بععع  قاسععع  بععع  حسععع  العععدي  بعععدر محمعععد أبعععو -

 فخعععر .د تحقيعععق  المععععاني" حعععروف فعععي العععداني "الجنععع  ،(هعععـ٧49) ت المعععالكي

 الطبعععععة بيععععروت، - العلميععععة الكتعععع  دار فاضعععع ، نععععدي  محمععععد .د و قبععععاوة الععععدي 

 .م(1992 = هـ1413) األول 

 محمعععععد عبدالسععععع م تحقيعععععق  ،“األدب خزانعععععة” البغعععععداد ، عمعععععر بععععع  عبعععععدالقادر -

 م199٧ الرابعة، الطبعة القاهرة، - الخانجي مكتبة هارو ،

 طبقعععات فعععي الوععععاة بغيعععة” السعععيوطي، بكعععر أبعععي بععع  عبعععدالرحم  العععدي  جععع   -

 البعععابي عيسععع  الناشعععر  إبعععراهي ، الفضععع  أبعععو محمعععد تحقيعععق  ،“والنحعععاة اللغعععويي 

 م1964 الحلبي،

 الطبععععععة  لبنعععععا ، - بيعععععروت العلععععع ، دار  ،“األعععععع م” الزركلعععععي، العععععدي  خيعععععر -

 م19٨6 السابعة،

 المصععععرية، األوقععععاف ط ،“المقتضعععع ” المبععععرد، يزيععععد بعععع  محمععععد العبععععا  أبععععو -

 م1994 األول ، الطبعة 

 تحقيعععق  ،“المحعععيط البحعععر” األندلسعععي، علعععي بععع  يوسععع  بععع  محمعععد حيعععا  أبعععو -

 م2010 الجديدة، الطبعة الفكر، دار جمي ، محمد صدقي

 بععع  محمعععد تحقيعععق  ،“الفوا عععد بعععدا  ” ،الجو يعععة القعععي  ابععع  بكعععر أبعععي بععع  محمعععد -

 .م1990 هـ،1402 المعاني، دار - عما  الزغلي، إبراهي 
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 الكتععع  دار العععدي ، ناصعععر محمعععد م عععد  تحقيعععق  ،“ديوانععع  فعععي العبعععد بععع  طرفعععة” -

 م 2002 - هـ1423 الثالثة، الطبعة العلمية،

 محمععععد .د تحقيععععق   ،“الكاتعععع  أدب” قتيبععععة، بعععع  مسععععل  بعععع  عبععععدهللا محمععععد أبععععو -

 ت .ب الرسالة، مؤسسة الدالي،

 عبدالسععع م تحقيعععق  ،“اللغعععة مقعععاييس”  كريعععا، بععع  فعععار  بععع  أحمعععد الحسعععي  أبعععو -

 م19٧9 هـ،1399 الفكر، دار هارو ،

 تحقيعععق  ،“ال وامععع  همععع ” السعععيوطي، بكعععر أبعععي بععع  عبعععدالرحم  العععدي  جععع   -

 األولعععع ، الطبعععععة لبنععععا ، - بيععععروت العلميععععة، الكتعععع  دار الععععدي ، شععععمس أحمععععد

 م199٨

 .د.أ ت  ،“النحويعععة المقاصعععد” العينعععي، موسععع  بععع  أحمعععد بععع  محمعععود العععدي  بعععدر -

 السععععع م، ردا فعععععاخر، عبعععععدالعزيز .د السعععععوداني توفيعععععق أحمعععععد .د.أ فعععععاخر علعععععي

 م2010 األول ، الطبعة مصر، - القاهرة

 تحقيععععق  ،“الحععععروف علعععع  فععععي األ هيععععة” ال ععععرو ، النحععععو  محمععععد بعععع  علععععي -

 الثانيعععععة، الطبععععععة  بدمشعععععق، العربيعععععة اللغعععععة مجمععععع  ط الملعععععوحي، عبعععععدالمعي 

 م1993

 المراجع: ثانيا:

 "معنعععع  بعنععععوا  األلوكععععة شععععبكة فععععي منشععععور مقععععا  معععع  الشععععاي ، أحمععععد مسعععععد -

 “العربية اللغة في الحرف

 المحموديعععععة المطبععععععة ،“الفحععععع  علمقعععععة ديعععععوا  بشعععععرح ” صعععععقر، أحمعععععد السعععععيد -

 م،1935 هـ،1353 األول ، الطبعة بالقاهرة،

 الطبعععععععة األرد ، الفكععععععر، دار ،“النحععععععو معععععععاني” السععععععامرا ي، صععععععال  فاضعععععع  -

 م2000 األول ،

 - الفرقعععا  دار ،“القعععر   لغعععة فعععي الجعععر حعععروف تنعععاوب” ،ععععواد حسععع  محمعععد .د -

 .م19٨5 هـ،1402 األول ، الطبعة عما ،

 مكتبعععة ،“النحعععو  العععدر  فعععي التقعععار  ظعععاهرة” الكعععري ، جعععاد أحمعععد عبعععدهللا .د -

 .2002 هـ،1423 األول  الطبعة اآلداب،

 


