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 المستخلص 
 

يُعدُّ الحرُف قسًما ال يتجزأ من أقسام الكالم )االسم والفعل والحرف(، وتتضح وظيفتهُ في تكميل الجملة 
مكمالتها، وتختصُّ هذه الوظيفة في إظهار داللته النحوية واللغويّة، إذ يشّكُل العربية الخالصة، فهو من  

حلقةَ وصٍل مع األسماء واألفعال في صناعة المعنى الذي يقتضيه حال الجملة، وهو القسم الذي يؤدي  
آراءهم فيها  المعنى في نفسِه، ولهُ أهمية تتجلى في المفهوم العام للجملة العربيّة، وقد أبدى علماُء اللغة  

 ومنهم قطرٌب وبرهنوا على أنَهُ ركٌن من أركان الكالم المفيد الذي ال يُستغنى عنه.
وأّما عالمنا قطرب فقد كان لهُ نظرةٌ نحوية في بيان أهمية الحروف مستعمالً بذلك علمهُ الغزير متطرًقا  

 إلى ذكر شواهَد كثيرةً عليها؛ لتقوية الحجج وتعزيز المفهوم. 
 المفتاحية: اقسام الكالم, الحرف, قطرب الكلمات 

 
 

Abstract 
The letter is one of the indivisible parts of speech, the noun, the verb and the 

letter, and its function is clear in completing the pure Arabic sentence, as it 

is one of its complements.  It forms a link with nouns and verbs in making 

the meaning required by the state of the sentence, and it is the part that leads 

to the meaning in itself, and it has an importance that is reflected in the 

general concept of the Arabic sentence . 

 As for our friend Qatrib, he had a grammatical look at explaining the 

importance of letters, using his abundant knowledge, referring to the many 

pieces of evidence on it so as to strengthen arguments and reinforce the 

concept . 

Keywords: Parts of speech, Letter and Qatrib 



 

 التاسع والعشرون العدد  | 890

 سيف الدين ضياء عبود  الباحث&   حمد سهام رشيدد أ0أ

 

 المقدمة 

المّقدر كّل الحمُد هلِل خالُق األكواِن، الُمنّزل القرآن، الواضع بحكمته واحكامه الميزان،  
النبّي العدنان، وعلى آلِه وصحبِه،  شيء في الزمان والمكان، والصالة والسالم على 

 وَمْن تبعهم وسار على نهجهم الشريف بإحسان.. 

 أّما بعد:

فالبحث هذا ما هو إال نزٌر يسيٌر من رسالتي الموسومة )معاني القرآن وتفسير مشكل 
وف( التي تطّرَق إليها عالمنا الجليل قطرٌب إعرابِه لقطرب(، فقد تضمَن موضوع )الحر 

في كتابِه، وهو أحُد آرائِه النحوية إلى جانب األسماء واألفعال، حيُث بّينُت فيِه وظيفَة  
الحروف في العملية النحوّية ، ومدى تأثيرها على الجملة العربّية فضال عن بيان لغات 

 بعضها وقراءتها.

طالب، وتضّمَن كلُّ مطلب حرًفا واحًدا من مجموعة   هذا البحث على خمسِة موقد قّسمتُ 
الحروف، فتضّمَن األوُل منها الم التوكيد, وتضّمَن الثاني تاء القسم , والثالث من حروف 
بالمطلب  البحث  وختمت  )حتى(،  النصب  حروف  من  والرابع  بل(،  )لكن،  العطف 

(. وبيّنُت في المط الب المذكورة دوَر كّل الخامس الذي تضّمَن من حروف الزيادة )ُربَّ
العلماء  آراء  وبياَن  عملِه،  كيفية  إلى  التطرِق  خالِل  من  الجملة  على  وتأثيره  حرٍف 
وجهودهم ومنهم عالمنا الجليل قطرب، وإظهار لغات بعض َمن قرأها معّززا ذلَك بذكر 

ء. بعض الشواهد الشعرية التي كانت ركيزة أساسية في تخريج اآلراء النحوية لكبار العلما 
وأختم ذلك قائاًل: ِإنَّ للحروف أهمّيًة كبيرًة في الجملة العربية، إذ ُتعّد من مكمالتها في 
 إظهار المعنى المستخلص المراد، فهي تشكل مساحًة واسعًة في إتمام العملية النحوّية.

 وهللا وليُّ التوفيق 
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ل   المطلب األوَّ

 الم التوكيد 

 :(1) َّ  مك لك اك يق ُّٱقوله تعالى: 

الالم في )َلقد علموا( الُم قسم محذوف مّقدرة معناه: وهللا لقد علموا، والالم في )َلَمِن  
اشتراه( الم االبتداء، و)َمن( بمنزلة )الذي(، تقديرُه: وهللِا لقد علموا للذي اشتراهُ، و)الذي( 
لزيًدا أفضل منك، ولقد  تقوُل: قد علمت  باالبتداء، وصلتُه )اشتراه(،  في موضع رفع 

لمُت أزيٌد عندَك أم عمر؟ فالُم االبتداء، وهمزة االستفهام في اقتطاعهما االسم مَن  ع
العامِل الذي قبله وحولهما سواء، فهذا هو الوجه أْن تجعَل )َمن( بمنزلة )الذي(، و)الالم( 
فيه الُم االبتداء وهَو مذهُب سيبويه ، وفيه وجٌه ثاٍن ذهب إليه غيرُه، وهو أْن تجعَل 

 قوله   نحو  عليهِ   قسم والمُ   القسم  بين   زائدةرًطا، وتجعل )الالم( فيه كالتي تعترُض  )َمن( ش

(2) َّىل  مل خل  ُّٱ  :تعالى
 يجري   اشتراهُ   أحدٌ   لئن  علموا  لقد   وهللا  :التقدير  فيصيرُ     

(3) َّ ري ٰى ين ىن  نن من زن ُّٱ :تعالى قوله مجرى 
  . 

  المُ   فيها  والالم  ،(الذي)  بمنزلةِ   هناا  ه  (ما)  أنَّ :  والخليل  سيبويهو   الخليل  مذهب 
 .(4) االبتداءِ 

 لخارٌج،   كإنّ   كَ وعدتُ :  تقول  الف  ،  فعل  كلّ   مع  الالم  هذه  لحقتُ   ال  هأنّ   ويونس  الخليلُ   وزعم
: قلتَ   الالم  تذكر  لم  فإنْ   ،أيهم  بعدهنَّ   يبتدأ  كما  ونحوه،  والظنّ   العلمِ   في  هذا  يجوز  ماإنّ 
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 إلى   يضطرك  ما  يجيء  لم  هُ ألنّ   ،الفعلِ   على  وتحمله  تبتدئهُ   ال  منطلٌق،  هُ أنّ   علمتَ   قد 
 .(5) االبتداءِ 

: (ال )  فيف  (،ألنْ )  وبين  بينها  قَ ليفرّ   :بالياء  إال  (ئنلَ )  كتب يُ   ال ":  اءُ الفرّ   قالَ وأّما )َلئن( فقد  
(6)َّ يث ىث نث مث زث ُّٱ

(7) َّ ىك مك لك اك ُّٱ  الالم  وفى،   
 اوإنمّ ،   

 وفى   (آَتْيُتُكمْ   َلما)  وفي  (َعِلُموا  َلَقدْ )  ِفي  الالمَ   ألنَّ   اليمين   كجواب   الجزاء  جوابَ   واصيرّ 
 لهِ أوَّ   ِفي  ارت َص   افلمّ   ،الكالم  آخر  ِفي  موضعها  كانَ   ،اليمين  الم  ِهيَ   اإنمّ   (ُأْخِرُجوا  َلِئنْ )

 .(8) ..."كاليمين صارت 

تعالى: ) التوكيد على:  مك لك اك يقويرى قطرب ذلك في قوله  ( فهذِه الم 

َللّذي اشتراهُ. وكذلك قوله تعالى:   الثانية  (9)  َّ ٰى ين ىن نن من ُّٱعلموا  ، فالالم 

: ألنَّ )أقرب( ِمن  الخبركـ)الم( اليمين، كقولك: َلَمْن أتاَك وهللِا ألضربنَُّه، وكذلك هي  
، بكسر الالم  صلة )َمْن(. وهذا كقولك: لّزيٌد َلبئَس الَرجُل، وُحكي عن بعضهم:   ِلتذهَبنَّ

 0 (10)وذلك شاٌذ قليلٌ 
 ومثُل ذلَك قاَل الشاعُر من الطويل:

َو إِذَا   ُُ ُُ   هُُُ ُُة   لُُُ ْ ِةلقلُُُ َُُ آلُُُ

 ِمثقلَهُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُا

  

ذ ذَا  ِ ُُ َذ  نُُُُُُُ  إِنائُُُُُُُُُ ِلت غقنُُُُُُُُُِ
َمعُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُا)11(  أَجق

   

 . َلتغنَينَّ يريُد: 
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(12)َّ يف ىف يث ىث ُّٱوكذلك قوله:  
فيَمن قرأها مقصورًة: فهذا قولهم سمعناُه منهم:     

 أُلريَد ذلَك ُيريد: ُأريد ذاَك، وأَلحلفَن باهلل، يريد: أحلف باهلِل مثل: )ألقِسُم(، َفكَأنَّها للتأكيد.
 وقاَل الشاعُر مثل ذلك من الطويل:

ُُ ُُذ  لعمُ ُُا ق ق  لُ ئنق ُْ َُُ ُُ  ري لُ بالدكُ  

  

ُُع  )13( َُُذ واسُُُُ ذ أَن  بيتُُُُ  ُُ ُُيَعقلَ   ربُُُُ  لُُُُ

   

 .(14)كأنه قال: َليعلمنَّ ربي
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 الثانيالمطلب 

 تاء القسم

 (15)َّ حل جل مك ُّٱقوله تعالى: 

: سيبويه  يقول  كما  والحق  (،هللا)  لفظ الجاللةبـ  ُمختص    وُهوَ   الَجرِّ   ُحروفِ   ِمنْ :  الَقَسم  تاءُ 
 والَ   الَكْعَبِة،   َتَربِّ :  ُيَقال  فال.  (ّللاَِّ )  لفظ الجاللة  َغيرِ   في  الَقَسمِ   تاءَ   ُيْدِخُلونَ   ال  العَربَ   نَّ إ

 .(16)أَلفعَلنَّ   َتَربِّي

والتاء تختّص بلفظ الجاللة؛ لكثرة الحلف بِه كما في اآلية، قال الزمخشرّي: "التاُء فيها 
زيادٌة معنى، وهو التعجّب، كأّنُه تعجب من تسّهل الكيد على يدِه وتأتيِه؛ ألنَّ ذلك كان  

 .(17)أمًرا مقنوًطا منُه، لصعوبته وتعذره"

َّ خي حي جي يه ُّٱوالواو والتاء تكونان للقسم كقوله تعالى:  
 

، والتاُء ال تدخُل إاّل  (18)

 وتاهللِ   ْفَعَلنَّ ألَ   َوهللاِ ،  (19)، والواو تدخُل على كّل ُمقسم بهِ -كما ذكرنا–على لفظ الجاللة  
 اْمتنعت   َوِإنََّما  ،َوحده  هللا  ِفي  ِإالَّ   ِبهِ  اْلمقسم  من  تدخل  َوال  ،َواوال  من  التَّاء  وتبدل  ،نَّ فعلَ ألَ 

ُخول  من  ِهيَ   الَِّتي  اْلَباء  على  تدخل  لم  نََّها ؛ ألَ َواوَوال  َباءال  ِفيهِ   دخلت   َما  َجِميع  ِفي  الدُّ
اِخَلة اْلَواو على دخلت  َوِإنََّما ،اأَلْصل  . (20)تتصرف لم َفلَذِلك ،اْلَباء على الدَّ

 ومحركة   أواخرها  ِفي  ومحركة  ، ْسَماءِ األَ   َأَواِئل  ِفي  كةحرّ مُ   :المفردة  التَّاءوقال ابن هشام: "
 َمْعَناهُ  جرّ  حرفُ   :اأَلْسَماء َأَواِئل ِفي ة حركَ فالمُ ، أواخرها ِفي  ومسكنة ،ْفَعالاألَ  َأَواِخر ِفي
 ومن ذلك تاء القسم.  (21)"قسمال

" أصنامكم( فإنَما ادخال التاَء في هذا االسم خاصًة  وقال قطرب: "وأمَّا )وتاهلِل ألكيَدنَّ
ولم يقولوا: ترّبي، تالرحمن، كما قالوا: ورّبي وبرّبي، وإنما وصفوا هذا االسم بالتاء؛ ألّنُه  
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 وهو االسم ورّبي والرحمن والرحيم، فكان االسُم أعمَّ في   -في كالمهم-   أكثر أسماء  
 .(22)كالمهم وأكثر، فتوسعوا فيه بحروف القسم دون غيره"

ويوافق قطرب شيخه سيبويه في تاء القسم في غير لفظ الجاللِة؛ ألنَّ دخوله خاٌص 
على هذا االسم العظيم، وال يمكن دخولها في غيره بخالف بقية حروف القسم، وكأّنه 

 حرٌف استثنائٌي. 

 المطلب الثالث 

 لكن , بل

َّ حف جف  مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض ُّٱقوله تعالى: 
 

(23) 

( لغتين     َفَمنْ   َخِفيَفًة،  َوِإْسَكاِنَها  َمْفُتوَحًة،  النُّونِ   ِبَتْشِديدِ جاء في لسان العرب أنَّ في )لكنَّ
دها  ُيْعِمْلَها   َلمْ   وَأسكنها  ُنوَنَها  َخفَّفَ   َوَمنْ   َيْفَعُل،  َوال  َفَعل  َيِلها  َوَلمْ   اأَلسماء  ِبَها  َنَصبَ   شدَّ

 َأو   َيْنِصُبهُ   ِممَّا  َمَعهُ   َما  َبْعَدَها  الَِّذي  ْسمِ اال  ِفي  َيْعَملُ   الَِّذي  َوَكانَ   ِفْعٍل،  َوال  اْسمٍ   َشْيءٍ   ِفي
فنصبت بها،   )كان( بعَد )ولكن(  إضماروفي آية األحزاب المذكورة    َيْخِفُضُه،  َأو  َيْرَفُعهُ 

 ُألِقَيت   َفِإَذا  ،ُصَواًبا  َكانَ   (ّللاَِّ   رسولُ   َوَلِكْن ُهوَ )  َفُتِريدُ ولو َرَفْعَته على أْن تْضَمر  )هو(  
  آَثُروا   اْلَواوَ   َأدخلوا  ِإَذا)و  ُنوِنَها،  َتْخِفيفَ   اْلَعَربُ   آَثَرتِ   َأولها  ِفي  الَِّتي  الواوُ   (َلِكنِ )  ِمنْ 

 َكاَنْت   ِإذْ   ـ)َبل(بِ   َفُشبَِّهْت   اْلَكالمِ   َأول  َأصابَ   َعمَّا  ُرُجوعٌ   أَلنها  َذِلكَ   َفَعُلوا  َوِإنََّما  َتْشِديَدَها،
 َفَتَراُهَما   َأبوك  َلِكنْ   َأخوك  َيُقمْ   َلمْ   :َتُقولُ   ُثمَّ   َأبوك،  َبلْ   َأخوك  َيُقمْ   َلمْ   َولو ُقلت:  ِمْثَلَها،  ُرُجوًعا

  ِمنْ   َتَباَعَدْت   (اْلَواوَ )  فَأدخلوا  َوَلِكنْ   :َقاُلوا  ِإَذاو   ،(َبلْ )   ِفي  َتْصُلحُ   ال  َواْلَواوُ   َواِحٍد،  َمْعًنى  ِفي
 مُ َوالال  ِإنَّ   َأصلهُ   َيُقولُ   النََّحِوييِّنَ   َبْعُض ":  اْلَجْوَهِريُّ   َقالَ   َبِل،  ِفي  )الَواُو(  َتْصُلحْ   َلمْ   ِإذْ   (:َبلْ )

 َخَبِرَها". ِفي مَ الالَّ  ُتْدِخلُ  اْلَعَربَ  َأن َذِلكَ  َعَلى َيُدلُّ : َقالَ  َزَواِئُد، َواْلَكافُ 
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 َتُجوزُ   َوال  ،(إنَّ )  َمْعَناَها   َأن   ِإال  مَ الالَّ   ُيْدِخلِ   َفَلمْ "  َلَعِميدُ   ُحبِّها  ِمنْ   وَلِكنَّني"  :اْلَفرَّاءُ   َوَأْنَشدَ 
 (. الكنَّ )  بها اللَّْفظِ  َوُصوَرةُ  )َلِكن( ِفي اإِلمالة

 (َبلْ )   َوُهَما  اْلَجْحدِ   َمعَ   ِإال  َيَقَعانِ   َما  َأكثر  َيَقَعانِ   ال  ْسِتْثَناءِ اال  ِمنَ   َحْرَفانِ :  اْلِكَساِئيُّ   َقالَ و 
 ."النََّسقِ  َواوِ  :ِمْثلَ  َتْجَعُلُهَما َواْلَعَربُ  ،(َلِكنْ )و

 . "النَّْفيِ  َبْعدَ  ِبهِ   ُيْثَبتُ  َحْرفٌ  َوَلِكنَّ  َوَلِكنْ ": ِسيَدهْ  اْبنُ وقاَل 

  َوال  َحْرَفانِ  اْلَكِلَمةَ  أَلن؛ َأصلين َيُكوَنا َأن (لكنْ )و (َلِكنَّ ) َألف ِفي اْلَقْولُ ": ِجنِّي اْبنُ  َقالَ و 
َياَدةُ  ُتوَجدَ   َأن َيْنَبِغي  ".اْلُحُروفِ  ِفي الزِّ

 َبْعدَ   ِبَها  ُيوَجبُ   َوالتَّْحِقيقِ   ْسِتْدَراكِ ِلال  َعْطفٍ   حرفُ   َوَثِقيَلًة،  َخِفيَفةً   ،(َلِكنْ "):  اْلَجْوَهِريُّ   َقالَ وَ 
 النَّْفيِ   َبْعدَ   ِبَها  َوُيْسَتْدَركُ   اْلَخَبَر،  َوَتْرَفعُ   سماال  َتْنِصبُ   (ِإنَّ )  َعَملَ   َتْعَملُ   الثَِّقيَلةَ و   َنْفٍي،

 .(24)واإِليجاب 

 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن ُّٱومعنى )لكن( في اآلية ولكَنُه رسوُل هللا، ومثله  

(25)َّ جئ يي ىي ني مي
 َرُسول   َكانَ   َوَلِكن  َأَرادَ   ِبالّنصب   َقَرأَ   َومن  َولكنه  :َأَرادَ     

، َوَمْن رفَع َلْم ُيْضمر (27)َيُقمْ   لم  مَحّمدٌ   لِكن  علي    قامَ   :نحو  بإيَجابٍ   ُسِبَقْت   . وإن(26)هللا
 . (28)هللاِ  رسولُ   ُهوَ  ولكن)كان( أَراَد: 

 على   فأكثرهم  "،هللا  رسول  ولكن  ِرَجاِلُكمْ   ِمنْ   َأَحدٍ   َأَبا  ُمَحمَّدٌ   َكانَ   َما"  ِفي  اْلُقرَّاءُ   اْخَتَلفَ   َوَقدِ 
لُ َواألَ   .(َأَحدٍ   َأَبا)  َعَلى  ِباْلَعْطفِ   َأوْ   (َكانَ )  ِبِإْضَمارِ   (رسول)  ونصب   تخفيفها    بأنَّ   َأْلَيقُ   وَّ

 َوَقَرأَ ،  اْلَعاِطَفةِ   (َبلْ )َكـ  اْلُجَملِ   َعَلى  َتْدُخلَ   َأنْ   َلَها  ْلَيقُ َفاألَ   ،اْلَواوِ   ْجلِ ألَ   َعاِطَفةً   َلْيَسْت   (َلِكنْ )
 ُمَحمَّدٌ   )َأي(  ُهوَ   ّللاَِّ   َرُسولَ   َلِكنَّ و   َأي  ،َخَبُرَها  َوُحِذفَ   َعاِمَلةٌ   َأنََّها  َعَلى  ِبَتْشِديِدَها  َعْمٍرو  َأُبو


(29). 
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وقاَل قطرب: "وأّما )لكن( و)بل( فهما إيجاب بعد النفي، تقول: مررُت بزيٍد بل عمرو، 
ولكن عمرو، و"ما كان  محمٌد َأبا أحٍد من رجالكم ولكن رسول هللِا" على ولكن كان  

 .(30)بزيٍد بل عمرٍو، ورجَع عن األّول  رسول هللا، وقد تكون "بل" بعَد إيجاٍب نحو: مررتُ 
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 المطلب الرابع 

 حتى

 (31)َّ خض حض جض  مص ُّٱقوله تعالى: 

 اْلَماِضي   على  الرَُّسول  َقالَ   :ِبَمْعنى   َأنََّها  وحجته  ،ِبالرَّْفع  ( خض حض جض)  َناِفع  َقَرأَ 
 ليعلمَ (؛  َيُقول)  َفرفعَ   ،ُمْسَتْقبال  َكانَ   َما  اْلَباب   َهَذا  من  ينصب   َوِإنََّما   ،اْلُمْسَتْقبل  على  َوَلْيَست 

  ِحَكاَية   َوُهوَ   ْنِتَظاراال   ِبَمْعنى  َأنََّها  وحجتهم  ،ِبالّنصب   (حض جض)   اْلَباُقونَ   َوَقَرأَ ،  َماضٍ   َأنهُ 

 . (32)الرَُّسولُ  َيُقول َأن ِإَلى (مص)  اْلَمْعنى َحال

 الكوفة   أهلُ   وقرأَ   ،الحرمين  أهل  قراءة  هذه  (خض حض  جض مصَوَقال الَفرَّاء ما َنّصُه: ) 

  ذلك  في  وله,    عبيدة  أبي  اختيار   وهو  بالنصب (  خض حض جض : )عمروٍ   وأبو  والحسن
 : حجتان

  اختلفا  افلمّ   ،مستقبل  فعل(  يقول)و  ،ماضٍ   فعل(  زلزلوا: )قالَ   عمروٍ   أبي  عن:  األولى
 . النصب  الوجه كانَ 

 ." المستقبل بمنزلة  صار الماضي الفعل تطاول إذا": قال الكسائي  عن  حكاها :الثانية

 شيءذاك  ف  مستقبل(  يقول)  و  ماضٍ (  زلزلوا)  بأن  ولىاأل  الحجة   اأمَّ ":  جعفر  أبو  قالَ و 
  وال   فعالاأل  في   العطف  حروف  من  ليست (  ىحتّ )  نَّ ؛ الالنصب   وال  الرفع  علة  فيه  ليس
 ." غلطٌ   الحجة هذه وكأنَّ  ،فعالاأل عوامل  من هي

 السؤال   لكان  مستقبالً   لوّ األ  كانَ   ولو  ،النصب   في  العلة  يذكر  لمف  ،الكسائي  حجةأمَّا  
  جهتين   من  والرفع  جهتين  من  بعدها   فيما  النصب   أنَّ (  ىحتّ )  في  سيبويه  ومذهب   ،بحالهِ 
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 إلى   سرتُ   :أي  ،مضيا  قد   جميعا  والدخول  السير  أنَّ   على(  هاأدخلُ   حتى  سرتُ : )تقول
 . بالنصب  قرأ من قراءة وعليه  غاية وهذا ،أدخلها أن

 كنتُ   :أي  ،اجميعً   مضيا  وقد   هاأدخلُ ف  سرتُ   - اآلية  غير  في  -  النصب   في  اآلخر  والوجه
 . (33) جملةً  بعدها(؛ ألن  أن) بإضمار  هنا تعمل وال ،فدخلتُ  سرتُ 

 :أي  يقولُ   الرسول  حتى  وزلزلوا  :أي  ،معنىً   وأصحّ   أبين  وهي  بالرفع  القراءة  هذه  فعلى
 .(34)المعنى هذا  في ليس الغاية على والنصب  حاله هذه

  إذا : يقول (الشمس وتطلع أدخلها حتى سرتالقوُل: ) يجوز ال  هُ أنّ  واعلموقاَل سيبويه: "
 فعلكَ   تنصبَ   ىحتّ   محالٌ   فهو  رفعت   وقد   نصبت   وإن  يجز،  لم  (الشمس  طلوع)  رفعت 

  أن   يكون   ال  (الشمس  طلوع )ألنَّ ؛  الرفع  يكن  ولم  ،ترفعَ   أن  محالٌ   فهذا  العطف،  قبل  من
 حتى   سرت :  تقولَ  أن  حسنويُ ،  الناصبة  وبينَ   بينهُ   حلْت   وقد   (تطلع)  فترفع  سيرك  يهيؤدّ 

 وحتى   الجمعة،  يوم  إلى  سرتُ :  تقولَ   أنْ   يجوزُ   كما  أدخلها،  وحتى  الشمُس   تطلعَ 
 . (35)"أدخلها

  زمن   ِإَلى  ِبالّنظرِ   استقبالهُ   َكانَ   ِإن  ثمَّ   ،ُمْسَتْقبالً   َكانَ   ِإذا  ِإالَّ   ( َحتَّى)  بعد   اْلِفْعلُ   يْنَتصبُ   َوال
  َكانَ   َوِإن  (36) َّ  يت ىت نت مت زت رت يب ىب ُّٱ  َنْحو  َواِجبٌ   فالنصب   التََّكلُّم

 ِبالّنظرِ   ُمْسَتْقبل  ُهوَ   َقْولهم  َفِإن  ( خض حض جض)  :َنْحو  فالوجهان  قبلَها  َما  ِإَلى  ِبالنِّْسَبةِ 
 . علينا َذِلك صَّ قَ   َمنزمنِ  ِإَلى ِبالّنظرِ  ال ،الزلزال ِإَلى

  زمن   ِإَلى  ِبالنِّْسَبةِ   حاليته  َكاَنت   ِإن  ،َحاالً   َكانَ   ِإذا  ِإالَّ   (َحتَّى)  بعد   اْلِفْعل  يْرَتفع  ال  َوَكَذِلكَ 
ُخول   َحاَلة  ِفي   َوَأنت   َذِلك   قلت  ِإذا  ،أدخلها  َحتَّى  سرت   َكَقْوِلك  ، َواِجبٌ   فالرفعُ   التََّكلُّم  ،الدُّ

  الحكاية   تقدر  لم  ِإذا  َنصبهُ   َوَجاز  ،فعرُ   محكية  َكاَنت   بل  ،َحِقيِقيَّة  َليست   حاليته  َكاَنت   َوِإن
 .(37)(خض حض جض مص )  َنْحو
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( ُمجاهد  "قراءة  عمرٍو خض حض  جض  مص وقاَل قطرب:  أبي  وقراءة  الالم،  برفع   )

( بالنصب، فالرفُع على: حّتى أنَّ الرسوَل يقوُل، والنصب حّتى قاَل، كأّنه  حض جض)
 . (38)أي: حتى طلوعها" -وهللا أعلمُ – غاية، كما تقول: سرُت حّتى تطلع الشمُس صيره  

 .(39)وقال في موضع آخر: "ألنَّ )حّتى( غايُة للشيء، و)إلى( قريبٌة منها"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 901   | مجلة مداد اآلداب 

 التوجيهات النّحوية في الحروف عند قطرب في كتابه )معاني القرآن( 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الخامس 

(من   الحروف الزائدة )ربَّ

 (40)َّ ىن من خن حن جن  يم ىم ُّٱقوله تعالى: 

 ْصل َواألَ   ،ُلَغَتانِ   هما"  :اْلكَسائي  َقالَ ،  ِبالتَّْشِديدِ   اْلَباُقونَ   َوَقَرأَ   ،ِبالتَّْخِفيفِ   َوَعاِصم  َناِفع  َقَرأَ 
 َفَما   :َقاِئل  َقالَ   َفِإنْ   ،َأصلهِ   ِإَلى  َفرددت   بيب رُ   :لت َلقُ   (بّ رُ )  صغرت   َلو  نَّك؛ ألَ التَّْشِديد 
 منكورٍ   اْسم  َعن  نائبة  (َما)  تكونَ   َأن  :َأحدهَما  َوْجَهان  ِفيهِ   قيل  (ُربَما)  ِفي  (َما)  َموِضع

  ال   ِإنَّ   َأن  َوَذِلكَ   َيةاآل  َهِذه َنْحو  َكافَّة  تدخل  َأنوالثاني:    (،َشْيء)  ِبَمْعنى  جر  َموِضع  ِفي
 . (41) بـ)ما( وصلوهما ْفَعالاألَ  وليتهما َفِإذا ،ْسَماءاألَ  ِإالَّ  يليهما

 بمنزلة (  ما)  جعلتَ   شئت   نوإ  ، بعدها  بالفعل   مليتكلّ ؛  (  ما)  (ُربَّ )  مع   أدخلوفي اآلية:  
هُ  ُودٍّ  ُربَّ : "أي" َيَودُّ  َشْيءٍ   َوُربَّ : "قلت  كفكأنّ  (َشْيءٍ )  . (42)"َكَفُروا الذينَ  َيَودُّ

 .( 43) ..."كفُروا الَّذين يود  ُربَما"  و  زيدٌ  يقومُ  َماُربّ  :َفقلت  لألفعال هيأتها (َما) ألحقت  ِإذاو 

( ال يليها ْلتَها  حكمَها  غيرت   ،(َما)  بَها  اتََّصلت   َفِإذا  ،االْسمُ   ِإالَّ   وِإنَّ )ُربَّ  َكَما   اْلِفْعل  َوَأوَّ
  َنْحو  ،النكرات   ْسَماءاألَ   على  ِإالَّ   تقع  لم  (َما)  ِمْنَها  حذفت   َوَلو،  (44)اآلية المذكورة  ِفي  َجاءَ 
 .(45)َفتى َيا رجلٍ  ُربَّ 

 معنى   على  الداللة  في  الحرف  مساواتها   حرفيتها  ودليل  ،البصريين  عند   جرّ   حرف(  بَّ رُ و)
 في   معنىً   على  تدلُّ   هافإنّ   والشرط،  االستفهام  أسماء  بخالف،  بلفظها  جنسه   مفهوم  غير

 األفعال،   عالمات   وال  ،سماال  عالمات   فيها  يحسن ال   وأنها،  (46)بلفظها  جنسه  مفهوم  سمىمُ 
 رجلٍ   بَّ رُ   نحو  عليه  دخلت   ما  تقليل  وهو  كالحرف  غيرها  في  لمعنى  جاءت   قد   وأنها
 . (47)قليلٌ  ذلك أي ،يفهمُ 
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وذهب الكوفيون واألخفش في أحد قوليه إلى أنَّها اسٌم يحكُم على موضعِه باإلعراب، 
الطراوِة، واستدلوا على اسميتها باإلخبار عنها في قول ثابت بن كعب من  ووافقهم ابن  

 الكامل:
وَ  إنق  نق فُُُُ ن  يَققت لُُُُ   ُُ َ  لَُُُُ  يَكُُ   َتقلَُُُُ

  

ُُق ل  ُُُُار  )48( ب   تُُ ُُار  ا َ لَيُُُُق  ور  ُُ  

   

  في   هو   إذ   ،(بَّ رُ )  مجرور  عن  خبر   أو  ، عار  هو :  أي  محذوف،  مبتدأ  خبرَفـ)عاٌر(:  
 والتكثير،   للعدد  (كم)  ألنَّ   (كم)  على  لَ مِ حُ   اسمٌ وقولهم: "إّنها    ،(49)باالبتداء  رفع  موضع

: نحو   ،االسم  عالمات   فيها   حسنيُ   ألنه:  اسمٌ   كم  أنَّ   فقط على  والتقليل،  للعدد (  بَّ رُ )و
 . (50)مررتُ  رجلٍ   بكم

  ونسبه   ،النحويين  أكثر  مذهبُ   وهو  ،للتقليل  نهاإ:  ( قيلبَّ رُ )  معنى   في   النحويون،  واختلف
 صاحب   عن  اإلفصاح  صاحبُ   نقله  ،للتكثير  هانّ إ:  وقيل  ، سيبويه  إلى  البسيط  صاحبُ 

 بَ هَ ذَ   هذا  وإلى  األضداد   من  فهي   ،والتكثير  للتقليل   نهاإ:  وقيل  درستويه،  وابن  لعين،ا
، مالك  ابن  اختيار   وهو  ،نادر  بها   والتقليل  للتكثير،  تكون   ما   أكثر   نهاإ  :وقيل  الفارسيّ 

 للتكثير   وإّنها   ،السياقِ   من  مستفادٌ   ذلك  بل  ،تكثير  وال   لتقليلٍ   يوضع   لم   إثبات،  حرفُ   نهاوإ
 نها إ:  الجمهورُ   إليه   بَ هَ ذَ   ما  األقوال،  هذه  من  والراجح،  واالفتخار  المباهاة  موضع  في

، ألنَّ  التقليل  إال  تحتمل  ال  مواضع  في  جاءت   قد  هاأنّ   ذلك  على  والدليلُ   ،تقليل  حرف
 . (51)هو المطرد فيهاذلك 

 ْوجه َواألَ   ،َوالتَّْخِفيف  التَّْشِديد   َمعَ   ُهَماَوِكال  ،َوفتحَها  الرَّاء  ضم  :ُلَغةً   عشَرة  ِستّ   (بَّ رُ )  َوِفي
م  ،ِمْنَها  التجرد   َوَمعَ   ،محركةً   َأو  َساِكنةً   ِنيث التَّأ  َتاء  َمعَ   ْرَبَعةاألَ    إسكان   َمعَ   َواْلَفْتح  َوالضَّ
 .(52)التَّْخِفيف َوَمعَ  التَّْشِديد  َمعَ  الحرفين َوضمّ  َباءال

اللغة: ُربَّ رجٍل  في( فإّنهم قالوا فيه حن جن  يم ىم ُّٱوقاَل قطرب: "وَأمَّا قولُه )



 

 903   | مجلة مداد اآلداب 

 التوجيهات النّحوية في الحروف عند قطرب في كتابه )معاني القرآن( 

 

 

 

 

 

 

بفتح الراء يقوُل: وّربَّ   تثقيل، وَرَب رجٍل  الباء بغير  بالفتح، وُرَب رجٍل بحركة  رجٍل، 
 من الكامل:  يونُس  فيوتحريك الباء بغير تثقيل، أنشد 

ُُا  ُُ    ل ِققت هُُُ ل   اَ َرُُُْ  ُُ ُُاوأ تُُُ َمهُُُ   َوق

  

)53( ِ  َ َُُ ق َِ بِمُُ يق َ     للمُُُُر ِ  لَُُُُ بَ  مَُُُُ ق  ر 

   

 مخفف بغير تثقيل. 

 الكامل: وقال لبيد من 
لق  ِ  بَُُُُ ِريَن أَنُُُُق دق ة   أنق َربَ ال تَُُُُ لَيقلَُُُُ  

  

َها)54( َدام  ُُِ ا َونُُُُ َُُ وهُُُُ ِ  لَِذيُُُُُُذ  لَهق ُُق  َطلُُُُ

   

بالتخفيف، وتميٌم وأسٌد يقولون: )ُرّبما(   وأهُل الحجاز وكثيٌر من قيس يقولون: )ُرَبما( 
 الرباب من تميٍم )َربَّما( بالتثقيل وفتح الراء. وتيمبالتثقيل، 

وزعم يونُس: أنهم يقولون: )ُربَّ رجٍل( بإسكان الباء، وقالوا فيها: بـ)ما(: ُربَّما كاَن ذاَك، 
 ، لغة بني كالٍب الفتح. وَربَّما كاَن ذاكَ 

كان ذاَك بالتخفيف والفتح، وقالو أْيًضا:   وَرَبتماوقالوا فيها بالتاِء: ُربَّتما كاَن ذاك، فثَقلُه،  
الراء  ففتحوا  َربْت رجٍل،  أْيًضا:  وقالوا  فتٍح،  َمع  الباء  بتثقيل  َرَبَت رجٍل، وربََّت رجٍل، 

 وخففوا الباَء.

 البسيط: وقال أبو ذؤيب من 
تُُُُدرين ربمُُُُاهُُُُل الصُُُُبيين  أ     

  

ُُرواح  )55( ا     ُُ ُُم  ُُا شُُ ُُا َ    ل ت  هُُ   يطُُ

   

 فثقل.
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 وقال الراجُز من الَرجز:
اِةبَ  ا صَُُُُ نق  ذق يَُُُُ ان  َةسَُُُُ بُُُُ  ق إنقسَُُُُ ر   

  

ن)56( َُُ ََل   ُ ُُق َ  أَوق يَسُ وق َُُ َ  القيُ ُُق ََل  َ نُ ُُق  يَسُ

   

 المفضل من السريع:  وأنشدنيوقالوا ُرّبتما، 

ا مُُُُُاِوي    َُُ ب تَمُُُُُا يُُُ غُُُُُار   ر   

  
)57( ِ َُُ ُُِة بالِميسُُُ عقوا   كالل ذق ُُُ  شَُُُُُ

   

 .(58)فثَقلْ 

 الخاتمة

 يمكُن أن نذكَر ما توصلنا إليِه على النحو اآلتي: 

 الحرف وإن كاَن يؤدّي المعنى في نفسِه إال إنَّ وظيفته رئيسة في النحو العربي.  .1
تختصُّ في إظهار داللة كّل حرٍف، ومدى  لكِل حرٍف وظيفة، وهذه الوظيفة   .2

 تأثيره على الجملة. 
المعنى، وإن  .3 إتمام  الحروف تشكلُّ حلقة وصل مع األسماء واألفعال في  إنَّ 

كانت غير ظاهرة في بعض الجمل كجملة المبتدأ والخبر على سبيل التمثيل، َأمَّا في 
 بعضها اآلخر فظهورها واجٌب؛ لتأدية الوظيفة النحوية. 

على  اخت .4 اليؤثر   ) )ُربَّ َكـ  الحروف  بعض  نطق  في  والقراءات  اللغات  الف 
 خصوصيتها وداللتها؛ فالحرُف يبقى جزًءا ُمهمًّا في بيان معنى الجملة. 

الكبيرة في   .5 يدلُّ على أهميتها  العربّي كثيرٌة جًدا، وهذا ما  النحو  الحروف في 
ة؛ ألنَّها من مكّمالت الجملة صناعة المعنى، إذ ال يمكن االستغناء عنها في مواضَع عدّ 

 العربية.
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آراء العلماء األجاّلء في الحروف ماهو إال إظهار قيمتها الفعلية في بناء الجملة   .6
وتقويمها وإن كاَن هناَك اتفاق أو اختالف فيما بينهم، فمهمة الحرف تتجلى في مفهوم 

 الجملة.
ابِه بأنواعها ومعانيها  كان لقطرب دوٌر بارٌز في الحروف، فقد ذكرها كثيًرا في كت .7

وتناوبها؛ نظًرا ألهميتها، حيث أبدى آراَءُه بجهودِه المثمّنة، ووّجهها نحوًيا وداللًيا، وهذا  
ما جعلُه عالًما عاماًل بعلمِه الغزير في إيضاح أهميتها، واستدلَّ بشواهَد كثيرًة فريدًة على 

 ذلَك؛ لتقوية الحّجة، وإلتمام العملية النحوّية . 
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