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 اإلهذاء

 

اض لقلبي، و أعّصهم على هفس ي، وأمننهم في وحداوي، إلى 
ّ
إلى أحّب الى

يَّ ألا
َ
لفى، إلى والد لسم،ن، من محّبتهما من هللا قسبي، و بّسهما لدًه شُ

رًن زّبياوي صغ،را، و حعّهداوي لب،را.
ّ
 الل

ّم إلى إخىحي و أخىاحي ألاحّبت، اللرًن هم ذخسي و طىدي مع 
ُ
ج

 الّظى،ن، و إلى أشواحهم و أبىائهم.

اقفت أمام عطائهم " خدًجت و علّي". نس و
ّ
 جّم إلى من جقف ملماث الش

ّي عل بخلیإلى أطخاذي املشسف " بلقاطم ابساهيم" الري لم 

  متیّ بىصائحه وجىحيهاجه الق

لهیاملىلى جبازك وحعالى أن  طائلت
ّ
دزحاجه في  سفعیوأن  خهیزعا ن،بع هل

 وآلاخسة. ایالده

 مل من وطعتهم ذالسحي ولم حظعهم مرلسحي... إلى
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 شكر و تقذير

ى هللا علیه 
ّ
بعد شنس الخالق الىاحد الري ال شسیو له أحد، ولقىى زطىى هللا صل

م 
ّ
  ﴿من:  وطل

ّ
اض لم یشنس هللا، لم یشنس القلیل لم یشنس النث،ر، ومن لم یشنس الى

 
ّ
 جسلها لفس، والجماعت زحمت والفسقت عراب﴾ حدث بىعمت هللا جرلس والخ

  }أخسحه أبى داوود {

 

 
ّ
شنس هللا على وعمه التي ال جحص ى والتي من أعظمها أ يطبقا لهرا الحدیث فإو

ها أن هداها إلى الىه
ّ
 أج الظلیم، و وأحل

ّ
لما أجقدم  باث علیه حتى هلقاه،طأله الث

 
ّ
لنس بالش  إلى مل من طاعدوي وأعاهني على إهجاش هرا العمل املخىاضع الجٍص

 جّم  ، وباألخص املشسف " بلقاطم ابساهيم"

غت العسبیت الرین مان ملالحظاتهم عظیم ألاجس 
ّ
إلى حمیع أطاجرجىا ألاحالء في قظم الل

.في إجمام هرا البح
ّ
 ث

س عل ليإلى مل من طّهل ألامىز 
ّ
من قسیب أو من بعید، وأن  يالعىاء وأعاهن يّ ووف

 عملهم في م،زان حظىاتهم یىم القیامت إهه طمیع الدعاء. یجعل
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 : يقّذيت
هللا كحده ال  اغبمد هللا رب العاؼبٌن, كالعاقبة للمتقٌن, كال عدكاف إال على الظاؼبٌن, كأشهد أف ال إلو إال

صلى اهللا عليو  كأشهد أف ن دمحما عبده كرسولو.شريك لو رب العاؼبٌن, كإلو اؼبرسلٌن, كقيـو السماكات كاألراضٌن

اهللا ابلكتاب اؼببٌن, الفارؽ بٌن اؽبدم كالضالؿ كالشك كاليقٌن, أنزلػو لنقػرأه تػدبرا, كنتأملػو تبصرا,  كسلم , بعثػو

أكامره كنواىيو, كقبتين شبار  ىو كمعانيو, كنصدؽ بو كقبتهد على إقامػةكنسعد بو ن تذكرا, ككبملو على أحسن كجو 

اغبكم من بٌن رايضو كأزىاره, فهو كتابو الٌداؿ عليو  علومو النافعة اؼبوصػلة إىل اهللا سػبحانو مػن أشػجاره, كريػاحٌن

لمات, كرضبتو اؼبهداة اليت هبا إليو, كنوره اؼببٌن الذم أشرقت لو الظ ؼبن أراد معرفتو, كطريقو اؼبوصلة لسالكها

الذم منػو  صػالح صبيػع اؼبخلوقػات, كالسبب الواصل بينو كبٌن عباده إذا انقطعت األسباب, كاببو األعظم

ال تزيغ  قت األبواب, كىو الصراط اؼبستقيم الذم ال سبيل بو اآلراء, كالذكر اغبكيم الػذملإذا غ الػدخوؿ فػال يغلق

سحائبو, كال تنقضي آايتو, كال  لكػرمي الػذم ال يشػبع منػو العلػماء, ال تفنػى عجائبػو, كال تقلػعبو األىواء, كالنيزؿ ا

فٌجر ؽبا معينو جبست  ًنا زادىػا ىداية كتبصًنا, ككلماتػأمال ن كتفكػ التو, كلما ازدادت البصائر فيو زبتلف دال

صدكر من أدكائها كجواىا, كحياة القلوب كلذة كشفاء ال, تفجًنا, فهو نور البصائر من عماىاة غبكمينابيع ا

 1النفوس, كحػادم األركاح إىل بػالد األفراح, كاؼبنادم ابؼبساء كالصباح: اي أىل الفالح حي على الفالح.

 أٌما بعد:

 القرآف الكرمي, كالـ اهللا, أبدعىتو القدرة اإلؽبية, كعجزت عن ؿباكاتو عقوؿ البشر, فباإلضافة إىل كونو كتاب   

قاؿ يف حقو الرافعي:" ,  عقيدة كشريعة كأخالؽ,فهو على الصعيد األديب أعلى قمة يف التعبًن كاعبماؿ اللغوم

 .لعربية األكرب كمعجزاهتا البيانيةكىو كتاب ا ,"العرب أكجدكا اللغة مفردات اثبتة, كأكجدىا القرآف تراكيب خالدة 

                                       
 .بتصرف ٌسٌر،لكتابه مدارج السالكٌن  -رحمه هللاا-ممدمة ابن المٌم   1
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ارسوف بكثًن من االقبذاب العقلي ٌلها يف القرآف ؾبتمعة. تلقاه الدٌ فجزالة األلفاظ , كمتانة النظم ككفرة اؼبعاين ك  

كالركحي إلعجازه اللغوم كما زبتزنو ألفاظو من عجيب التأليف, كبديع التصوير, كعمق التحليل ... كشهد على 

ستماع إليو ليستقيم ؽبم ؿ نزكلو دبحاكلة اؼبعاندين أف وبولوا بينهم كبٌن االأكٌ صبالو كأتثًنه العارفوف أبسرار العربية من 

ا اٍلقيٍرآًف كىاٍلغىٍوا ًفيًو لىعىلَّكيٍم تػىٍغًلبيوفى ﴾ } سورة فٌصل األمر, كتظٌل ؽبم ت الغلبة ﴿ كىقىاؿى الًَّذينى كىفىريكا الى تىٍسمىعيوا ؽًبىَٰذى

اؼبعاين )العطف(  دالالت حركؼ :{ اعتبارا ؽبذا الوقع اؼبؤثٌر كاعبماؿ اؼبشهود, أقف يف ربليلي ؼبوضوع 62اآلية 

 ك أثرىا يف تفسًن القرآف الكرمي .

كتب النحو اليت توٌفرت لدٌم, كما أنو قد حظي   بو من خالؿ استقرائي جملموعة منٌ  الذم استطعت اإلؼباـ  

اإلشكالية التالية: ماىية اغبرؼ عموما, كالعاطف منها  ابىتماـ كبًن من جانبو الٌنحوٌم, كىذا ما أفضى  إىل طرح

ا ؟ كمن مٌث يردان إشكاؿ مفصلٌي يٌتصل ابلوظيفة الٌنحوية لتلك اغبركؼ ك دالالهتا اؼبتناثرة يف ثنااي الٌنص خصوص

القرآين, لتقودان ؾبمل اإلشكاالت اؼبتقٌدمة إىل تساؤؿ ؿبورٌم يبٌثل غاية البحث ك أساسو , كىو األثر الذم خٌلفتو 

 الكرمي. تلك الٌدالالت يف رحاب الٌدرس الٌتفسًنم للقرآف

كما تطٌلبت طبيعة البحث ك مضامينو , ككذا كاقع الٌدراسة اؼبرتكز على اعبانبٌن الٌنظرٌم ك الٌتطبيقي أف يسلك     

يف ربريره على اؼبنهج الوصفي التحليلي, كقد سعت ىذه الدراسة لتبياف كابراز أىم معاين حركؼ العطف يف " 

 إىل كونو يتناكؿ تفسًنا نفيسا كمتداكال بٌن أىل العلم, يعتمد ىذا البحث آايت من سور ـبتلفة " كترجع أنبية

مبوذجا  اؼبعىن, كيعد تطبيقات كبوية تربز أثر علم الٌنحو يف توجيو على النحو يف كثًن من زبرهباتو كتقريراتو, كيضم

بات الداللة يضمن اغبفاظ على ث لفهم النص القرآين عن طريق قواعد اثبتة, كموجهات كلية للفهم؛ األمر الذم

 القرآنية.
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 :كمن صبلة األسباب اليت دفعتين إلقباز ىذا البحث أذكر

  من خالؿ ىذه الدراسة. -عز كجلٌ –خدمة كتاب هللا 

  علمي بوجود اؼبادة العلمٌية اليت زبدـ ىذا اؼبوضوع, انىيك عن ؿباكلة تلمس قيمة ك أثر ىذه اغبركؼ يف

  ستناد الٌتفاسًن على معرفة معانيها.اللغة بصفة عامة كيف القرآف بصفة خاصة ال

 الٌسعي إىل إزالة الغموض عن ىذا القسم من أقساـ الكًلم. 

  كقد سبقت يف دراسة ىذا اؼبوضوع دراسات ـبتلفة منها دراسة " فهد خليل زايد " يف كتابو "الٌتوابع بٌن

 ". األلفٌية ك الواقع" , إضافة إىل " الٌنحو الوايف " غبسن عباس

تلقيتو من صعوابت يف إقباز ىذا العمل, فمن انحية اؼبوضوع اؼبتمٌثل يف " داللة حركؼ العطف يف كرغم ما 

تفسًن القرآف الكرمي" فهو ؾباؿ مشرتؾ بٌن علمي الٌنحو كالٌتفسًن, إضافة إىل ما وبملو اؼبوضوع لكل حرؼ من 

كيم, إضافة إىل بعض معانيها يف الٌدرس اغب اؼبعاين, فكاف اغبل ىو الوقوؼ على معانيها يف بضع من آايت الذٌكر

الٌسهل مع ما يكتنفها من إحاالت,  الٌنحوم, كما أف قراءة بعض اؼبصادر اليت اعتمد عليها البحث ليست ابألمر

 إالٌ أين حاكلت دبا كجدتو شافيا كمناسبا بعوف اهللا تعاىل.

إىل أىٌم اؼبصطلحات ك اؼبفاىيم )الٌداللة, تكونت دراسيت من خطٌة سبثٌلت يف مقدمة كمدخل سبهيدم تطرٌقت فيو 

الٌتفسًن, اغبرؼ ك أقسامو( ,كفصلٌن كخاسبة, فجاء الفصل األكؿ بعنواف حركؼ اؼبعاين, كفيو مبحثاف : كاف 

األكؿ ربت تعريف حركؼ اؼبعاين ,عددىا, أقسامها, كمعاين ىذه اغبركؼ, يف حٌن أٌف اؼببحث الثاين خٌصصتو 

أثر دالالت  و, كأدكاتو, ك أىٌم معاين حركفو كداللتو, مث جاء الفصل الثاين معنوان بػ "لتعريف العطف, كأنواع

" ك الذم عمدت فيو دراسة اغبركؼ العاطفة على حدة مع تبيٌن داللتها ك أثرىا يف حركؼ العطف يف الٌتفسًن

فة, كقد أهنيت الٌدراسة فهم ك تفسًن القرآف الكرمي , حيث عرجت فيو على دراسة تطبيقية آلايت من سور ـبتل
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جبملة من اؼبصادر كاؼبراجع اليت كانت سندا يف  حيث استعنتالنتائج اليت توصلت إليها خباسبة تضمنت أىم 

  .دراسة حركؼ العطف

ك أخًنا ال يسعين يف ىذا اؼبقاـ إاٌل أف أتوٌجو خبالص الٌشكر ك العرفاف ألستاذم الفاضل الدٌكتور بلقاسم ابراىيم 

و إىل جانيب يف مرحبة إعداد البحث, كلقاء صربه عل فرتة إقبازه , إذ مل يبخل علٌي خالؿ تلك الفرتة لقاء كقوف

 ابلٌنصح ك اإلرشاد.

لبحث, إلبداء عبنة اؼبناقشة اليٌت ذبٌشمت عناء قراءة اف أقٌدـ شكرم ك امتناين ألعضاء كما ال يفوتين أ

رئ طافادة منها يف سٌد ما أمكنين من قصور يل لالست ي مالحظات أرجو أف تكوف عوانىمالحظاهتم عليو, ك 

 عليو ك إصالحو.
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 يذخم :
 (ـ تعريف الّداللة :1

  لغة :  .أ

أحدنبا إابنة " ": ق(593)ت"ابن فارس, كلو أصالف كما يقوؿ "دلل"الٌداللة يف الٌلغة تنحصر من جذر      
: دلىٍلت فالان على الطٌريق, كالدَّليل: األمارة يف الشيء أبمارة تتعلمها, ك اآلخر اضطراب يف الشيء, كأف تقوؿ

 1"الشيء كىو بٌن الدَّاللة كالدًٌاللة, كاألصل اآلخر قوؽبم تدلَّلى الٌشيء: إذا اضطرب.

ٍل        ك من الٌشواىد على معىن الٌشواىد ك اإلرشاد ك اؽبداية ك اإلابنة قولو عز كجل:﴿ ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ىى
رٍَّمنىا عىلىٍيًو اٍلمىرىاًضعى ًمٍن 11لُّكيٍم عىلىىَٰ ذًبىارىةو تػيٍنًجيكيٍم ًمٍن عىذىابو أىلًيمو ﴾ سورة الٌصف اآلية أىدي  ,كقولو تعاىل :﴿ كىحى

ٍل أىديلُّكيٍم عىلىىَٰ أىٍىًل بػىٍيتو يىٍكفيليونىوي لىكيٍم كىىيٍم لىوي  ًصحيوفى ﴾ سورة القصص اآلية قػىٍبلي فػىقىالىٍت ىى  .16انى

فهذه اآلايت صبيعا  , 40كقولو تعاىل:﴿ ًإٍذ سبىًٍشي أيٍختيكى فػىتػىقيوؿي ىىٍل أىديلُّكيٍم عىلىىَٰ مىٍن يىٍكفيليوي ﴾ سورة طو اآلية    
ك داللة الٌلفظ ىي ىدايتو  2ذات معىن لغوم أساسي كاحد, ىو أٌف الٌداللة تعين اؽبداية اىل الطٌريق ك اإلرشاد إليو

ٌؿ سٌددى إليو ":  صاحب قاموس ايطإىل معناه, كما يقوؿ  فالٌداللة لفظ كذا: ىي كذا,  3"كدلٌو عليو داللة, فاندى
 أم معناه( ىو كذا.(كاؼبقصود بلفظ الٌداللة ىنا ىو اؼبعىن, فكأمبا قلنا: مدلوؿ لفظ كذا

 . اصطالحا:  ب

الستدالؿ, ألنو: طلب الشيء من ىي: ما يبكن أف يستدؿ بو كىو خبالؼ الٌداللة يف اصطالح علماء الٌلغة ا    
 .4جهة غًنه, فاالستدالؿ فعل اؼبستدؿ

الٌداللة  ىي كوف الشيء حبالة يلـز من العلم بو العلم بشيء آخر, كالٌشيء " : -الٌداؿ ابب -كجاء يف الٌتعريفات  
     5"األكؿ الٌداؿ ك الثٌاين ىو اؼبدلوؿ.

                                       
 .693،ص1999، بٌروت ،دط، لالجبدار،  6مماٌٌس اللغة، تح: عبد السالم هارون، مجلد رٌا،أحمد بن فارس بن زك  1

، دار الكتب العلمٌة، بٌروت 2، مجلّددأحم عامرتح: لسان العرب ، ،أبً الماسم ابن منظور دمحم بن مكرم جمال الّدٌن أبو الفضل  2

 .543،ص6113، 1ط،

 .1115، ص1,6111دمحم بن ٌعموب الفٌروز آبادي، لاموس المحٌط ،دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط  3

 .01ص ،1,6111مٌّة، بٌروت، طالعل بالكت دارأبً هالل العسكري ،الفروق اللغوٌة، تح: عماد البارون،   4

5
 104،ص1983، 1، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط1علً بن دمحم بن علً الزٌن الشرٌف الجرجانً ،التعرٌفات،مجلّد  
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االصطالحي للٌداللة مع اؼبعىن الٌلغوم, كوف الٌداللة يف من خالؿ ىذا الٌتعريف نالحظ تقارب اؼبعىن     
 االصطالح ىي أف يكوف العلم بشيء ما موصوال إىل العلم بشيء آخر.

كداللة اللفظ على اؼبعىن ابصطالح علماء األصوؿ تنحصر يف ثالثة أكجو: ىي اؼبطابقة كالٌتضٌمن, االلتزاـ,       
بطريقة اؼبطابقة, كيدٌؿ على الٌسقف كحده بطرؽ الٌتضمٌن, ألٌف البت  يدٌؿ على معىن البيت "البيت"فإٌف لفظ 

الٌسقف(على اغبائط, فإنو غًن موضوع للحائط كضع لفظ (يتضٌمٌن الٌسقف, أٌما طريق االلتزاـ فهو داللة لفظ
ما كاف اغبائط( حٌّت يكوف مطابقا, كال ىو متضٌمٌن ,إذ ليس اغبائط جزءا من الٌسقف جزءا من نفس البيت, كك(

 1اغبائط جزءا من نفس البيت لكٌنو كالرٌفيق اؼبالـز اػبارج عند ذات الٌسقف اٌلدم ال ينفك الٌسقف عنو.

كوف اللفظ حبيث إذ أرسل علم منو اؼبعىن للعلم بوضع ذلك الٌلفظ ؽبذا « فالٌداللة عند األصوليٌن ىي :    
: قضٌية الٌلفظ ك اؼبعىن ك العالقة بينهما.... كقضٌية كيشًن ىذا الٌتعريف اىل قضٌيتٌن ىامتٌن نبا : 2"اؼبعىن.

" الشريف اختالؼ تعريف اؼبناطقة ك اللغويٌن ككذا األصوليٌن للٌداللة ,إذ يرل اؼبناطقة ك كما جاء يف قوؿ 
, كاؼبقصود ابلٌشيء ىنا مطلق األمر, يف حٌن يقوؿ األصوليوف إٌف "ىو كوف الشيء...":"ق( 411)ت اجلرجاين

 , كاؼبقصود ابلٌلفظ ما ربٌقٌق نطقو ك أتٌكد ظباعو."كوف الٌلفظ"ة ىي : الٌدالل

كاألشياء اٌليت تدٌؿ على غًنىا كثًنة كمتنٌوعة, منها الٌلفظٌية كغًن الٌلفظية, فالٌلفظية أك األلفاظ معركفة, كغًن    
 األلفاظ مثل: اػبٌط, اإلشارة كالعقد, كالٌنصبة, أم اغباؿ, كيعٌد 

" أٌكؿ من حٌدد ىذه الٌدكاؿ كفٌصل القوؿ فيها, إذ يقوؿ يف معرض حديثو عن البياف:  "ق(633)ت اجلاحظ"
كصبيع أصناؼ الٌدالالت على اؼبعاين من لفظ كغًن لفظ, طبسة أشياء ال تنقص كال تزيد: أٌكؽبما الٌلفظ مٌث 

 3اغباؿ اٌليٌت تسمى النصبة." مثٌ  اػبٌط, مثٌ  العقد مثٌ  ,االشارة

( ىوذلك اؼبعدف ك ما يقص     د ابلٌداللة الٌلفظٌية ىي داللة الٌلفظ على معناه مثال داللة لفظ االسم )دىىىبه
( على الرتٌحلي كاالنتقاؿ من مكاف اىل آخر حبسب ما استعمل لو لفظ  الٌنفيس, ككذلك داللة لفظ الفعل)ذىىىبى

( يف اعبملة.  الفعل)ذىىىبى

                                       
 .14ص ، 1991 ،1ط، مؤسسة الّرسالة، بٌروت،1أبً حامد الغزالً ،المستصفى من علم األصول، تح: دمحم سلٌمان األشمر،ج  1

 .14،ص1991، 1، مطبعة األمانة، الماهرة، ط1 سعد، دةللة األلفاظ عند األصولٌٌن، جدمحم توفٌك دمحم  2

 .12، ص1990، 1، مكتبة الخانجً، الماهرة، ط1الجاحظ أبو عثمان عمر بن بحر، البٌان والتبٌٌن، تح: عبد السالم هارون،ج  3
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الٌرموز اؼبخطوطة على ما ترمز إليو, كداللة خط )ح.ب.ر( أم )حربه( ك اؼبقصود بداللة )اػبٌط( ىي داللة       
على الٌلفظ اؼبعبٌػٌر عن تلك األداة اؼبستعملة يف الكتابة, داللة)االشارة( كبعض حركات أجزاء البدف: العينٌن, 

أس يدؿ إٌما على اغباجبٌن اليدين, كٌلها حركات تدٌؿ على معاف معركفة بٌن أفراد اجملتمع الواحد, فاإليباء ابلر 
اؼبوافقة أكعلى الرٌفض, كداللة االشارة شريكة داللة اللفظ كترصباف عنو ك كثًن ما ينوب االيباء عن الٌلفظ , أٌما 
داللة)العقد( فهي داللة استعملها لعرب للحساب ابألصابع دكف الٌلفظ كاػبٌط, كتبدأ من الٌداللة بثين خنصر اليد 

( ,كمنها ثين كسط اليد اليمىن يدٌؿ 1)كاحد  ينو ك بٌن الكٌف داللة على العدداليمىن اىل قرب أصل اػبنصر ب
 ( طبسة ,كىكذا.3) على العدد

أٌما قولو داللة النصبة فهي داللة اغباؿ ك اؽبيئة العاٌمة للشخص أك الٌشيء على معىن, كيعٌزز قولنا ىذا  
  1."غًن الٌلفظ ك اؼبشًنة بغًن اليدكأٌما النصبة فهي اغباؿ الناطقة ب ": يف تعريفها  "اجلاحظ"

يفهم من  قولو ىذا أٌف الٌنصبة ىي الوضعية اٌليت تكوف عليها األجساـ  كيقـو مقاـ الٌلفظ ك االشارة يف أداء ك  
 اؼبعىن.

 انتّفسير: تعريف (ـ2

 أ. لغة :        

آف نفسو جاء فيو التفسًن هبذا اؼبعىن, تدكر معاين الٌتفسًن حوؿ الكشف كااليضاح, الٌتبيٌن, كاالظهار كالقر        
نىاؾى اًبغبٍىقًٌ كىأىٍحسىنى تػىٍفًسًننا ﴾ سورة الفرقاف اآلية  ٍتيونىكى دبىثىلو ًإالَّ ًجئػٍ  .                                                         55قاؿ هللا عٌز كجٌل:﴿ كىالى َيى

ريهي ابلٌضٌم, كفىٍسرنا:  البياف, :"الفيسري  ":" ق(111)ت  " البن منظوركيف لساف العرب      رنهي كييفسًٌ فسِّر الشَّيء يػيفىسًٌ
يغىٌطى2"أابنوي كالتَّفسًني مثٍػليوي "

: كشفي اؼب ك الٌتفسًني: كشف اؼبراد عن  , كاتٌفق مع صاحب القاموس ايط أٌف الفىٍسرى
ٍشكًل, كاٍستػىٍفسىٍرتيوي  كذا, أم سألتوي أٍف يػيفى 

ي
ره يل, ككٌل شيء بو تفسًن الشيء كمعناه فهو تػىٍفسًنىتوي.الٌلفظ اؼب   3"سًٌ

                                       
1

، دار الكتب العلمٌة ، 1،جكامل سلمان الجبوري ، تح: ر،مسالن األبصار فً ممالن األمصاابن فضل هللاا شهاب الدٌن العمري   

 .569ص ،1911، 1بٌروت،ط

 .256، ص6113، 1، دار الكتب العلمٌّة،بٌروت، ط5مجلّدابن منظور، لسان العرب،   2

 
3

 .401، ص6,6111الفٌروز آبادي ،الماموس المحٌط ، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط 
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( كمعناه أيضا الكشف, فيقوؿ: "سىفىرىت ": "ـ(1596)ت "الّزركشيكذكر     أٌف الٌتفسًن ىومقلوب من )سىفيرى
 ) على الٌتفعيل فقالوا: الىمرأةي سيفورنا اذ ألقت طبارىا عن كجهها كم سافرةه كأىسفىرى الصُّبح: أضاء, كإمٌبا بنيوا )فىسىرى

 1")تىفًسًنه( للكثًن.

 كخالصتو أٌف الٌتفسًن ابؼبعىن الٌلغوم ىو: البياف, اإليضاح, كالكشف بلفظ أسهل كأيسر.  

 ب. اصطالحا : 

 تعٌددت أقواؿ العلماء يف تعريفهم للٌتفسًن, كمن ىذه التعاريف على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر:   

علمه ييبحث فيو عن القرآف الكرمي من حيث داللتو على مراد هللا "أبنٌو:  "ـ( 1111)ت "الّزرقاينكما يعرٌفو   
 2."عٌزكجٌل بقدر الطٌاقة البشريٌة

علم نزكؿ اآلايت ك شؤكهنا, ك أقاصيصها, كاألسباب ": الٌتفسًن: " ـ( 1313)ت "الّسيوطيكقاؿ اإلماـ      
ها, كمٍطلىًقها الٌنازلة فيها, مٌث ترتيب مكًٌيًٌها, كمدنيًٌها, كؿب ها, كعامًٌ كمها, كمتشاهبها, كانًسخها, كمنسوخها, كخاصًٌ

 3",كمقٌيدىا, كصبًلها كمفٌسرًىا, كحالؽبا كحرامها, ككعًدىا ك ككعيًدىا, كأمرىا ,كهنيها, كغًنىا, كأمثاؽبا.

فركع القرآف , كما أنٌو  كيالحظ أف االماـ الٌسيوطي يف تعريفو للٌتفسًن قد اىتٌم على أسباب الٌنزكؿ , كترتيب     
 مل يهتم على جانب الٌتفسًن اؼبشتمل على الفهم ك البياف.

علمه يبحث فيو عن كيفية الٌنطق أبلفاظ القرآف, كمدلوالهتا, ك أحكامها, "كعيرؼ علم الٌتفسًن أيضا أبنٌو:    
قاؿ أىل البياف: الٌتفسًن ىو أف كمعانيها الرتكيبٌية, كتفسًن الشيء الحق بو ك متممه لو كجار ؾبرل بعض أجزائو, 

 4"يكوف يف الكالـ لبسه ك خفاءه فيؤتى دبا يزيلو ك يفٌسريهن.

فبا يفهمي من ىذا الٌتعريف أنٌو قد رٌكز على القراءات بشكل كبًن كلكٌنو أشار اىل ايضاح تلك اؼبدلوالت بشكل     
ات, تفسًن الرٌتاكيب, كعليو فإٌف ىذا التعريف يبقى إفرادم, كتركييٌب , فقد تناكؿ نوعٌن من الٌتفسًن: تفسًن اؼبفرد

ىو االقرب إىل الٌصواب من حيث استيعاب معىن الٌتفسًن عند أىل الفٌن, ىذا كإف اختلفت الٌتعاريف شكالن إاٌل 
                                       

 ،1904، 5، طالثرات ،الماهرةدارمكتبة ، 6مجلّد ،دمحم أبو الفضل ابراهٌمعلوم المرآن، تح:  بدرالدٌن الزركشً، البرهان فً  1
 .141ص

 .12، ص1993، 1، بٌروت، طدار الكتاب العربً، 6دمحم عبد العظٌم الّزرلانً، مناهل العرفان فً علوم المرآن،ج  2

 .453،ص1992ندوب، دار الفكر، بٌروت، دط ،جالل الّدٌن السٌوطً، اةلتمان فً علوم المرآن، تح: سعٌد الم  3

 .621، ص1419أبً البماء أٌوب ابن موسى الكفومً، الكلٌّات، تح: عدنان دروٌش،  مؤسسه الرسالة، بٌروت، دط،   4
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من بياف ملسو هيلع هللا ىلص أهٌنا تٌتفق على معىن كاحد أٌف: علم الٌتفسًن علم ييفهم بو مراد هللا جٌل جاللو يف كتابو اؼبنٌزؿ على دمحم 
 ؼبعانيو, ك استخراج للًحكىم ك األحكاـ عرب علـو ك ضوابط.

اؼبعلـو أٌف الكالـ يف الٌلغة ينقسم اىل ثالثة أقساـ: اسم, كفعل, حرؼ, ىذا األخًن اٌلذم بدكره ينقسم اىل      
بٌن  االسم كتنصب اػبرب, كحركؼ مشرتكة ثالثة أقساـ كىي: حرؼ ـبتص ابالسم كحركؼ اعبر, كحركؼ ترفع

 األظباء كاألفعاؿ: كحركؼ العطف ك حريٌف االستفهاـ.

 : انحرف تعريف -(3

 أ. لغة : 

اغبرؼ من حركؼ " : "حرؼ"يف لساف العرب  "ابن منظور"يطلق اغبرؼ يف الٌلغة على معاف متعٌددة, ذكر   
السم ابالسم, كالفعل ابلفعل, اؽبجاء معركؼ, كاحد حركؼ الٌتهٌجي كىو األداة اليٌت تسٌمى الرٌابطة , ألهٌنا تربط ا

 1"ؾ عن كعلى, ككبونبا.

  2"الٌطرؼ كاعبانب, كبو ظٌبي اغبرؼ من حركؼ اؽبجاء." كاغبرؼ يف األصل:

فالف على حرؼ من أمره أم انحية منو, فإف رأل شيء ال يعجبو عدؿ " :" ق(430)ت "ابن سيدهكقاؿ   
 3عنو."

﴾ سورة اغبج اآليةكيف الٌتنزيل العزيز: ﴿كىًمنى النَّاًس مى    ,أم على كجو كاحد, كأف  11ن يػىٍعبيدي اَّللَّى عىلىىَٰ حىٍرؼو
يعبده على الٌسرٌاء دكف الٌضراء, أم يؤمن اب مادامت حالو حسنة, فإف غًٌنىا ك امتحنو كفر بو, كذلك لشكو ك 

 4عدـ طمأنينتو.

 

                                       
 .431,430ص 6113، 1ط، دار الكتب العلمٌة، بٌروت ،5أحمد، مجلد ابن منظور، لسان العرب،  تح: عامر  1

ط، د، الكوٌت، مطبعة الكوٌت، 65ج، تح: عبد الفتاح الحلو،  ي بن غازي، تاج العروس من جواهر الماموسدمحم مرتضى الزبٌد  2

 .160، ص1902

3
، دار الكتب العلمٌة، 5ابن سٌده أبً الحسن علً بن اسماعٌل، المحكم والمحٌط األعظم فً اللّغة، تح: عبد الحمٌد هنداوي، ج 

 .511، ص6111، 1بٌروت، ط

4
 ،بٌروت ؤّسسة الّرسالة،، م14جتح: عبدهللاا بن عبد المحن التّركً،  دمحم بن أحمد المرطبً، الجامأ ألحكام المرآن،أبً عبد هللاا 

 .551ص ،1،6112ط
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 ب . اصطالحا :

ٌلذم صبع ما يصلح أف يكوف تعريفا للحرؼ ما عرٌفو تعٌددت تعاريف اغبرؼ اصطالحا, كلعٌل الٌتعريف ا   
, كظبٌي اغبرؼ حرفا ألنو طرؼ يف "كلمة تدٌؿ على معىن يف غًنىا فقط.  :"صاحب اعبىن الداين ,إذ عرٌفو أبنو

﴾ سورة اغبج اآلية الكالـ, كأما قولو تعاىل: ﴿                                                     .             11كىًمنى النَّاًس مىن يػىٍعبيدي اَّللَّى عىلىىَٰ حىٍرؼو

 1 فهو راجع اىل ىذا اؼبعىن, ألٌف الٌشاؾ كأنو على طرؼ من االعتقاد كانحية منو.  

كلفظ اغبرؼ يطلق على اغبركؼ التسعة كالعشرين اليت ىم أصل تراكيب الكالـ, كيطلق على ما يوصل      
 ا يدؿ بنفسو على معىن يف غًنه على ما فٌسر بو اغبرؼ كحٌد بو.معاين األفعاؿ إىل األظباء, كعلى م

كيسٌمى األٌكؿ )حرؼ الٌتهٌجي( أم الٌتعٌدد من ىجى اغبركؼ إذا عددىا, ك الثٌاين )حرؼ اؼبعاين(, ؼبا ذكر     
معىن من إيصاؽبا معاين األفعاؿ اىل األظباء, أك داللتها على معىن, فإٌف الباء يف قولك )مررت بزيد( حرؼ 

 لداللتها على اإللصاؽ خبالؼ الباء يف )بكر ك بشر(   فإهٌنا ال تدٌؿ على معىن.  

ككذا اؽبمزة يف )أزيد( حرؼ معىن خبالؼ يف )أضبد( ,ككذا قولك )أخذت من زيد( حرؼ معىن خبالفو يف    
كل كمّت, كمن كإذا,   " مث أطلق لفظ حركؼ اؼبعاين بطريق الٌتغليب, ألٌف بعض ىذه اغبركؼ أظباء مثل: 2)منواؿ(

  3" كغًنىا, لكن ؼبا كاف أكثرىا حركفا ظٌبي اعبمع هبذا االسم.

 يفهم من ىذا أٌف اغبرؼ ىو ما جاء ؼبعىن ليس ابسم كال بفعل.    

  : انحروف أقساو -(4    

إىل إٌف للحرؼ أنواعا كثًنة يف ضوء تقسيماهتا إىل حرؼ مبين ك آخر حرؼ معىن, ك تنقسم اغبركؼ      
قسمٌن: عاملة ك غًن عاملة, فاغبركؼ العاملة ربدث تغيًنا يف آخر الكلمات الداخلة فيها كحركؼ اعبٌر, 
كاألحرؼ اؼبشٌبهة ابلفعل, ك نواصب اؼبضارع كجوازمو اغبرفية, أما الغًن العاملة: فهي اٌليت ال ربدث تغيًنا يف 

 4ؼ اعبواب.أكاخر الكلمات اٌليت تدخل عليها كحريف االستفهاـ, كأحر 

                                       
1

، 1، بٌروت، ط الكتب العلمٌةالمرادي، الجنى الّدانً فً حروف المعانً، تح: فخر الدٌن لباوة ، دار الحسٌن ابن الماسم  

 .65,63،ص1996

 .11,16،  ص 1900، 6اةلسكندرٌّة، ط مود عبد النبً سعٌد، حروف المعانً بٌن دلائك النحو ولطائف الفمه ،نشأة المعارف،مح  2

 . 109، ص1911، دار الكتاب العلمٌة، بٌروت، دط، 1حافظ الدٌن النسفً، كشف األسرار شرح المصنف على المنار، ج  3

 .15، ص6115، 1دار اإلسالمً، بٌروت، ط، دار الم1إٌمان  بماعً، معجم الحروف، ج  4
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اؼبعىن ابغبركؼ العاملة ىي اٌليت ؽبا أثر إعرايب, كبو األحرؼ اؼبشٌبهة ابلفعل, أٌما اغبركؼ الغًن العاملة ىي اٌليت      
ال أثر ؽبا يف اإلعراب, كلكٌن اغبركؼ غًن العاملة ؽبا أثر يف اؼبعاين من حيث كجودىا كعدـ كجودىا, كزايدهتا 

حرؼ اعبواب, فأنت تقوؿ عبواب )نعم( كاآلخر )بلى( كاؼبعىن ـبتلف يف جواب لكل كالفركؽ يف استخدامها كبو أ
 منهما.

 ك سنقتصر على ذكر أنواع اغبركؼ كاآليت:    

تسٌمى أيضا ابغبركؼ اؽبجائٌية كىي حركؼ تبىن منها الكلمة كتتكوف منها صيغتها فهي حروف ادلباين:  -أّوال
 1أساسا يف بنية الكلمة.

نات يوضع بعضها فوؽ بعض ليقـو البيت عليها, فتكوف أصوال للكلمة مثل : حركؼ كلمة )كتب(  ككأهٌنا لب  
 كٌلها أصوؿ فيها, كقد تكوف بعضها مزيدة مثل حركؼ )ا.س.ت( يف كلمة )استمتع( فهي مزيدة.

 2ـبتلفة, كىي كاآليت: كقد تناكؿ علماء اللغة ؾبموعة من اغبركؼ العربية برتتيب على

أٌكؿ من قاـ بوضع ترتيب صويت للحركؼ العربٌية  "ق( 113)ت " الفراىيديك يعٌد يب الصويت: الّّتت -1  
حبسب ـبارج الٌنطق, فابتدأ من اعبوؼ ك انتهى إىل الٌشفتٌن فجاءت على الٌنحو التايل: )ع ,ح, ق, خ, غ, 

رتتيب ؼ, ؾ, ش, ج, ض, ص, س, ز, ط, ف, ظ, ذ, ث, , ؿ, ؼ, ب, ـ, م, ك, ا(, ك كاف ىذا ال
   3أساس اؼبعاجم الٌلغويٌة اليت كضعت على ـبارج اغبركؼ كيف مقٌدمتها معجم)العٌن( للخليل .

ىو ترتيب يعتمد على ضٌم كٌل حرؼ إىل ما يشبهو يف الٌرسم على الٌنحو الٌتايل: )ا,  الّّتتيب األلفبائي: -2   
ؾ, ؿ, ـ, ف, ق, ك,  ب, ت, ث, ج, ح, خ, د, ذ, ر, ز, س, ش, ص, ض, ط, ظ, ع, غ, ؼ, ؽ,

 م(, كىذا الرٌتتيب اٌلذم يتداكلو أىل اؼبشرؽ.

: )ا, ب, ت, ث, ج, ح, خ, د, ذ, ر, ز, ط, ظ,  أٌما ترتيب اؼبقاربة فجاء ـبتلفا بعض الشيء, كىو كالتايل
 ؾ, ؿ, ـ, ف, ص, ع, غ, ؼ, ؽ, س, ش, ق, ك, م(.

                                       
 .15، دت، ص5، دار المعارف، الماهرة،ط1عباس حسن، النحو الوافً، ج  1

 .61، ص1992، 1مؤسسة الرسالة،  بٌروت، ط ،1لّدحسن الشرٌف، معجم حروف المعانً فً المرآن الكرٌم، مجدمحم   2

، 69المجلّددمشك، جامعة ترتٌب األبجدي إلى الترتٌب الصوتً ، مجلة العربٌة من ال تاألصوامحمود مبارن عبد هللاا عبٌدات،   3

 .110,119ص، 6115، العراق ،4+5العدد 
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ة من إخواهنم الساميٌن كعلى كجو الٌتحديد حيث اشتٌق  يقاؿ إٌف العرب كرثوا األجبديٌ الّتتيب األجبدي:  - 3   
العرب خٌط لغتهم من اػبٌط النبطي العريب اؼبشتٌق من اػبط الفينيقي أك الكنعاين, كقد رتًٌبت اغبركؼ األجبدية على 

سعفص, قرشت, ثخذ, ضظغ(, كالسبب يف ترتيبها على ىذه الٌشاكلة  ىذا الرتتيب: )أجبد, ىوز, خطي, كلمن,
أف أٌكؿ من كضع اػبٌط العريب ىم من قـو العرب العاربة نزلوا يف "عدانف بن آد" ك أظباؤىم ىي: )أبو جاد, ىو 

عفص, قريشات(, كقد كضع األعراب الكتاب على أظبائهم مٌث  كجدكا بعد ذلك حركفا سىواز, حطي, كلموف, 
ىذه الٌركادؼ يف األجبديٌة  ليست من أظبائهم تسٌمى الٌركادؼ كىي: )ث, خ, ذ, ض, ظ, غ(, كقد صبعت

  1العربية بكلميت: )ثخذ, ضظغ(.

كحركؼ اؼبباين أك اؽبجاء شبانية كعشركف حرفا يف لغة العرب كمع اؽبمزة يسبق العدد تسعة كعشركف حرفا,   
 2كظبٌيت ابؽبجائية ألهٌنا حركؼ تتهٌجى الكلمة هبا.

تسمية )حركؼ اؼبباين( كىذا لدكرىا يف بيئة الكلمة على القسم السابق  أطلق الٌنحاةاثنيا: حروف ادلعاين:  
 كتركيبها, كما يقبل حركؼ اؼبباين يف ىذا التقسيم ظٌبي حبركؼ 

 اؼبعاين ألٌف ؽبا معاين ترتبط ابألظباء كاألفعاؿ.

"اخلليل بن أمحد , ككاف من أكائل من أشار إىل ىذه التسمية "األدكات"كقد أطلق على حركؼ اؼبعاين تسمية    
ككٌل كلمة بينيت أداة عاربة يف الكالـ لتفرقة اؼبعاين تسٌمى  "يف معجمو العٌن, حيث يقوؿ: لفراىيدي"ا

 3"حرفا...

كعليو فإٌف حركؼ اؼبعاين أك" كما يطلق عليها حبركؼ الرٌبط " تعرؼ أبهٌنا: تلك اغبركؼ اٌليت تربط األظباء       
 يف غًنىا.ابألفعاؿ, كاألظباء ابألظباء, كتدٌؿ على معىن 

 

                                       
 . 113، 111محمود مبارن عبد هللاا عبٌدات، األصوات العربٌّة من التّرتٌب األبجدي إلى الترتٌب الصوتً، المرجأ نفسه، ص  1

 .11،ص1996، 1حو العربً، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، طعزٌزة فوال بابستً، المعجم المفّصل فً النّ   2

3
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 حروف انًعاَي: انفصم األول

 انًبحث األّول: يفهىو حروف انًعاَي
 

    انًعاَي: حروف يفهىو -(1

 اعبملة فهي تؤديها يف يبكننا أف كبٌدد تعريفا غبركؼ اؼبعاين انطالقا من ربديد كظيفتها, أٌم الوظيفة اٌليت     
ت داللة, ك يبٌكننا ىذا الٌتعريف من توسيع دائرة حرؼ أك شبو حرؼ لو كظيفة كبوية, صرفية أك صوتية ذا"

 1حركؼ اؼبعاين حبيث تتجاكز األدكات, كما يبكننا من حل إشكاؿ الٌتداخل بٌن حركؼ اؼبعاين ك حركؼ اؼبباين,
 2ء اؼبفردة كاأللف كاؽبمزة كالباء كالثاء, كالكاؼ, كالالـ كاؼبيم كالٌنوف كالفاء ك الٌسٌن, كالواك كاليا خاصة اغبركؼ

كاؽباء يف مقابل اغبركؼ اؼبرٌكبة اٌليت ىي: أجل ك اذ كإذا..., اليت ترٌد أحواؽبا حركؼ للمعاين كأحياان حركؼ 
 لإلعراب.

هبذا الٌتعريف هبعل الوظيفة ك ليس اؼبعىن اغبٌد الفاصل بٌن ما ىو من حركؼ اؼبعاين كما ليس منها, كىذا يعود     
يف القرف الرابع للهجرة نظريٌتو اؼبشهورة يف دكر اغبرؼ اجملٌرد " (1116)ت جين "ابنإىل إذٌباه تنامى منذ أف طرح 

يف العصر اغبديث عندما جعل كٌل  "عبدهللا العاليلي"يف ربديد داللة الكالـ, كىو االذباه اٌلذم توٌسع فيو الشيخ 
يتٌم بتحديد الكالـ, كىذا حرؼ من حركؼ العربٌية داللة خاٌصة بو, كمن ؾبموع دالالت اغبركؼ ك طرؽ ترتيبها 

 ما هبعل الباحث يتجاكز اػبالؼ الٌتقليدم بٌن الٌنحاة حوؿ داللة اغبرؼ على اؼبعاين, فما ابلك حبركؼ اؼبعاين.

 فالوظيفة ىي اٌدد األساسي غبركؼ اؼبعاين, مثٌ توٌسعت لتشمل:   

 كتشمل ما يلي: األدوات: -(1

 )خرجت من البيت مسرعة(. حركؼ اعبٌر كبو: من, يف, إىل..., كبو:

 حركؼ العطف كبو: أك, ك, الفاء..., كبو: )اقرأ قٌصة أك ركاية(.

 حركؼ الٌنصب كبو: لن ..., كبو: )لن تدخل اعبٌنة حٌّت تؤمن(.

                                       
 .66دمحم حسن الشرٌف، معجم حروف المعانً فً المرآن الكرٌم، ص   1

، 1911العزازي، دارالكتب العلمٌة،بٌروت، دط،  فً شرح حروف المعانً، تح: دمحم نًالمالمً، رصف المبا أحمد عبد النّور  2
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 1 حركؼ الٌنداء كبو: من, لو, لوما..., كبو: )من هبتهد ينجح(.

 احلروف ذات الوظائف اإلعرابية منها : -(2

اغبرفٌية مثل: األلف كالياء يف الٌتثنية, كأك ك ايء اعبمع اؼبذكر السامل, كألف ك ايء األظباء عالمات اإلعراب 
اػبمسة, كاغبركؼ اٌليت تساىم يف تركيب صيغ اعبموع ذات الداللة كبو اغبركؼ الداخلٌية يف تركيب صبع اؼبذٌكر 

ذات كظائف كبويٌة أم ذات داللة كبو: حركؼ السامل كصبع اؼبؤٌنث الٌسامل كصبع التكسًن كالٌتثنية, كحركؼ أخرل 
 2ت الرٌبط...آاؼبضارعة كألفات الٌندبة ك أتنيث اؼبقصورة ك التأنيث اؼبمدكدة كبٌن االستقباؿ ك فا

فبٌا سبق ذكره نستنتج أٌف: حركؼ اؼبعاين ىي حركؼ كيضعت لبياف اؼبعاين, ك حٌقها ىو أف ييعرٌب عنها      
 لٌتميٌن ك الٌنهي... كغًنىا.ابألفعاؿ, كاالستفهاـ, كا

 : انًعاَي حروف عّذة -(2

إٌف الناظر يف الكتب اٌليت ربٌدثت عن حركؼ اؼبعاين, سواء أكانت تلك اٌليت أفردهتا يف الٌتصنيف أـ كاف     
اغبديث عنها من ضمن موضوعات الكتاب, نالحظ عدـ اتٌفاؽ الباحثٌن على عدد معٌٌن ك ؿبٌدد ؽبذه اغبركؼ, 

 " كبو شباف ك سٌتٌن أداةن فقط.للروماينعدد اغبركؼ ك األدكات يف كتاب )معاين اغبركؼ( "مثال: 

 إحدل كأربعوف أداةن فقط. "للهروي"عددىا يف كتاب )األزىريٌة( 

 طبسة ك تسعوف أداةن فقط. "للمالقي"عددىا يف كتاب )رصف اؼبباين( 

 داةن.طبسة كمائة أ "للمرادي"عددىا يف كتاب )اعبىن الٌداين( 

 تسع تسعوف أداةن. "البن ىشام"عددىا يف كتاب )مغين الٌبيب( 

 أدااتف ك مائة أداة."البن فارس" عددىا يف كتاب )الصاحيب( 

 مل يتجاكز شباين كثالثوف أداةن."للثعاليب"عددىا يف كتاب )فقو الٌلغة ك سٌر العربٌية( 

 أداةن. كبو: اثنا عشر ك مائة "للسيوطي"عددىا يف كتاب )اإلتقاف( 

 بلغ سبع ك ثالثٌن مائة أداةن. "للزجاجي"عددىا يف كتاب )حركؼ اؼبعاين( 

                                       
 .66دمحم حسن الشرٌف، معجم حروف المعانً فً المرآن الكرٌم، المرجأ السابك، ص   1

 
 .66دمحم حسن الشرٌف، معجم حروف المعانً فً المرآن الكرٌم، المرجأ السابك، ص  2
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 1إضافة إىل القسم األخًن الذم خٌصصو لتناكب حركؼ اعبٌرك كقوع بعضها مكاف بعض.  

      من ىنا يرد االختالؼ الناجم عن عدد حركؼ اؼبعاين فأقٌلها كاف احدل ك أربعوف أداةن كىو يف كتاب      
 ."للزجاجي", أٌما أكثرىا كاف سبعا كثالثٌن كمائة أداةن كىو يف كتاب )حركؼ اؼبعاين(  "للهروي"األزىرية(  )

  انًعاَي: حروف أقساو -(3  

 من حيث بنيتها قّسمت إىل قسمٌن : -أ(

ـ, كاؼبيم ك النوف مفردةن كىي ثالثة عشر حرفا منها: األلف كاؽبمزة, كالباء, كالٌتاء, كالٌسٌن, كالفاء كالكاؼ كالال
 كاؽباء كالواك ك الياء.

مرٌكبة ك ىي اثناف ك شبانوف حرفان منها: من, أك, اي, مل, لن, إىل, على, لكٍن, لعٌل, لكٌن, ما, مذ, منذ, كأٌف, إٍف, 
 2أٍف, إٌما, أٌما, ؼبٌا....

ؼ هبوز فيها تعمل, كحركؼ ال تعمل, كحرك  حركؼ من حيث عملها قّسمت احلروف إىل ثالثة أقسام: -ب(
 العمل ك عدمو.

 ك ىي أربعة أنواع: احلروف العاملة: -أّوال

لعٌل,  حركؼ تعمل الرٌفع ك الٌنصب: ما, إٍف, ال, ليس )ترفع االسم ك تنصب اػبرب(, أٌف, إٌف, كأٌف, لكٌن, ليت, 
 ال النافية للجنس )تنصب االسم ك ترفع اػبرب(.

, الكاؼ, الالـ, كحاشا, حٌّت, مع, كي, مٌن, منذ. حركؼ تعمل اعبٌر: الياء, يف, عن, من, على,  ريبَّ

 حركؼ تعمل يف أفعاؿ الٌنصب كبو: أفَّ, لن, اذف, كي.

 قسم تعمل يف أفعاؿ اعبـز : كىي الالـٌ ,مل, ؼبا, ال, إٍف.

ـ, أٌما, قد, اؽبمزة, اؼبيم, النوف, الفاء, الٌسٌن, اؽباء, الياء, اؿ التعريف, أاٌل, أ احلروف غًن العاملة: -اثنيا
  سوؼ, بلى.

                                       
،مؤسسة الرسالة، 1هاوندي الزجاجً، حروف المعانً والّصفات، تح: علً توفٌك الحمد،جق البغدادي الد الّرحمان بن اسحاعب  1

 .45،ص1904، 1بٌروت، ط

 .13أحمد عبد النّور المالمً، رصف المبانً فً شرح حروف المعانً، ص  2



 فصل األول: حروف المعاني

 

16 
 

الٌتاء, الكاؼ, الالٌـ, الواك, إذا, إٍف, أنٍف, حٌّت, ؼبٌا, ما, حروف تعمل أحياان وال تعمل يف أحيان أخرى:  -اثلثا
  1ال.

من ىذه األمثلة ك التعريفات نستنتج أنٌو ًمن العلماء من اعتمد على ىذا اؼبعيار)أم الٌتقييم حسب عدد اغبركؼ(, 
يها من زاكية أخرل فرأل أٌف اغبركؼ يبكن تقسيمها اىل مفرد ك مرٌكب, حيث جعل اغبرؼ مكٌوف كلكن نظر إل

 من حرؼ كاحد قسما ك ماعداه مرٌكبا, فتكوف اغبركؼ على قسمٌن: اغبركؼ اؼبفردة , كاغبركؼ اؼبركبة .  

 معاين ىذه احلروف:  -(4  

  الكالـ ك ىي كثًنة :إٌف ؽبذه اغبركؼ اصطالحات تسٌمى هبا من جهة معانيها يف

 منها نوع يسٌمى حركؼ الكٌف كىي: األلف ك)ما( يف بعض مواضعها.

ك نوع يسٌمى حركؼ االشباع كىي: األلف ك الواك كالياء, كتسٌمى حركؼ العٌلة, كتسٌمى حركؼ الزايدة, كتسٌمى 
الٌتثنية ك اعبمع دكف  مع حركؼ اؽباء حركؼ الوقف, ك تسٌمى معها حركؼ االطالؽ يف القوايف ك تسٌمى حركؼ

 اؽباء.

 ك نوع يسٌمى حركؼ االستفهاـ كىي: اؽبمزة, أـ اؼبنفصلة ك ىل.

 ك نوع يسٌمى حركؼ اؼبضارعة كىي: اؽبمزة, كالٌتاء, كالٌنوف, كالياء.

 ك نوع يسٌمى حركؼ الٌتأنيث كىي: األلف, اؽبمزة, التاء.

 .ك نوع يسٌمى حركؼ الٌندبة ك الفصل ك الوصل كىي: األلف

 ك نوع يسٌمى حركؼ تعدية كىي: اؽبمزة كالياء.

 ك نوع يسٌمى حركؼ تقرير ك حركؼ توبيخ ك حرؼ نقل كىو: اؽبمزة.

كنوع يسٌمى حركؼ تنبيو كىي: اؽبمزة ,كأٌم, اي, كىٌيا, أاٌي,كأاٌل, ك كا, كم , ك يٌسمى ما عدا)ىا( ك عدا )أاٌل( 
 ك)كم( حركؼ الٌنداء.

  اء ك ىي: إٍف, كاٍذ مقركنة ب)ما(, كإذف كال يفارؽ اعبواب إذف.ك نوع يسٌمى حركؼ شرط ك جز 

                                       
، لسم اللغة العربٌّة، جامعة الخرطوم، كلٌّة علً محمود، الحروف العاملة فً أسماء المفضلٌات، بحث ممّدم لنٌل شهادة الماجستٌر  1
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 ك نوع يسٌمى حركؼ جواب كىي: إذف, أجل, جبل, جلل, جًن, بال, نعم,إٌف, إٍم.

 1ك نوع يسٌمى حرؼ مفاجأة كىو: إذا.

  ك نوع يسٌمى حركؼ العطف كىي: الواك, الفاء, مٌث, حّت, بل, ال, لكٍن, أك, أـ,  إٌما.

 ٌمى حرؼ تعريف كىو: اؿ.ك نوع يس

 ك نوع يسٌمى حرؼ غاية كىو: إىل ك حٌّت.

 ك نوع يٌسمى حرؼ استفتاح ك يلزمو الٌتنبيو ك ىو : أال.

 ك نوع يسٌمى حرؼ استثناء ك ىي: إاٌل, حاشا, خال, كعدا.

 ك نوع يسٌمى حرؼ عرض ك ىو أالٌ , ك أٌما .

 ك ىالٌ.ك نوع يٌسمى حرؼ ربضيض ك ىي: أال, ك لوما, كلوال, 

 ك نوع يسٌمى حرؼ تفضيل  كىي : أٌما, إٌما, أك.

ك نوع يسٌمى حركؼ الٌتوكيد كىي : أٌف, إٌف, مشٌددتٌن ك ـبٌففىتٌن كالباء ك ما كال الٌزكائد يف الٌنفي ك الالـ ك النوف 
 مشٌددة ك ـبٌففة.

 ك نوع يسٌمى حركؼ قسم كىي: الباء, كالواك, كالٌتاء, كالالـٌ .

 حركؼ سباـ ك ىي: النوف ك الٌتنوين.ك نوع يسٌمى 

ك نوع يسٌمى حركؼ إبتداء كىي: إٌف, أٌف, كأٌف, لكٌن, ليت, لعٌل, إذا دخلت على كٌل كاحد منها )ما( كإف 
 خفيفة ,كلكن مثلها كىل ك حٌّت ك لوال ك إذا كيل صبيعها اؼببتدأ ك اػبرب.

  أحد معانيها.ك نوع يسٌمى حركؼ نفي كىي: مل, ؼبٌا, لن, ليس, ما, ال, يف

 ك نوع يسٌمى حركؼ تقليل كىي: ريٌب, قد.

 ك نوع يٌسمى حركؼ سبب كىي: الباء, الالـ, كي.
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 ك نوع يسٌمى حركؼ جواب ك ىي: الواك, الفاء, إذف.

 ك نوع يسٌمى حرؼ شك ك إهبا ك زبيًن ك إابحة كىو: أك,إٌما.

بعدىا كىي: الفاء, الواك, أك,حٌّت, الـ, كي, ال ك نوع يسٌمى حركؼ نصب الفعل ؾبازنا ك الناصب )أف( اؼبضمرة 
 1 اعبحود , ككي يف أحد قسميها.

 ك نوع يسٌمى حركؼ أخبار كىي: قد, ىل دبعناىا, ك)قد( تسٌمى حرؼ ربقيق ك توٌقع.

 ك نوع يسٌمى حرؼ تعظيم كىو: اؼبيم.

 ك نوع يسٌمى حرؼ زجر ك ردع كىو: كاٌل.

 لتاء يف أنت ك أخواتو.ك نوع يسٌمى حرؼ خطاب كىو: الكاؼ, ا

 ك نوع يسٌمى حرؼ تشبيو كىو: الكاؼ, كأٌف.

 ك نوع يسٌمى مصدرايِّ ك ىو: أف, أفَّ, ما, كي.

 ك نوع يسٌمى حرؼ عبارة ك تفسًن كىو: أاٌي مع الٌضمًن.

 ك نوع يسٌمى حرؼ اضراب كىو: بلى, بل.

 , كبن, ىو, ىي, نبا, ىم, ىٌن.ك نوع يسٌمى حرؼ عمادا ك فصال كىو: أان, أنت, أنتما, أنتم, أنتٌ 

 ك نوع يسٌمى حرؼ تنفيس كىو: السٌن ك سوؼ.

  ك نوع يسٌمى حرؼ استدراؾ كىو: لكٌن, لكٍن.

 ك نوع يسٌمى حرؼ كجوب لوجوب ك ابلعكس, كحرؼ امتناع ال امتناع ك ابلعكس كىي: لو, لوال, ؼبٌا.

 ك نوع يسٌمى حرؼ سبٌن كىو: ليت.

 ىو: عٌل , عٌن دبعناىا ك يسٌمياف حريف توٌقع.ك نوع يسٌمى حرؼ ترجًٌ ك 

 ك نوع يسٌمى حرؼ ابتداء غاية الٌزماف كىو: مذ, منذ.
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 ك نوع يسٌمى حرؼ ابتداء غاية يف اؼبكاف كىو:من,كتسٌمى مع الباء حرؼ تبعيض.

 ك نوع يسٌمى حرؼ مصاحبة ك ىو: مع.

 ك نوع يسٌمى حرؼ استعالء كىو: على.

 1كىو: عن. ك نوع يسٌمى حرؼ مزاكلة 

قد ذكرت بعضا من مصطلحات كانت تسٌمى هبا اغبركؼ من جهة معانيها, حيث أٌف ىذه اؼبعاين ىي اٌليت   
تعطي الٌدكر اٌلذم يؤديو اغبرؼ من أتثًنه على اعبملة )من انحية اؼبعىن كالٌسياؽ(, ىو اٌلذم بدكره يضفي على 

 على اعبملة سواء كاف من الناحية االعرابية أـ من اؼبعىن . ىذا اغبرؼ القيمة الكبًنة اٌليت وبتٌلها يف أتثًنه 
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 انًبحث انثّاَي: يفهىو انعطف و دالالته
 

كثًنة ىي أدكات الرٌبط يف الٌلغة العربٌية , متنٌوعة ما بٌن حركؼ العطف ك حركؼ اعبٌر ك أدكات االستثناء,      
ؼبفصل اٌلذم يربط اعبمل ببعضها البعض لتكوف مٌتحدة كأدكات الٌشرط, كأدكات نصب اؼبضارع, اليت تعٌد دبثابة ا

مٌتسقة كمنتظمة, كأٌم ؿباكلة إلسقاط أك اخالؿ أداة من ىذه األدكات إمٌبا ىو ؿباكلة ؽبدـ كياف صبلة اتٌمة اؼبعىن ك 
ة حيث تعٌمقوا متكاملة , فلقد أٌكد الٌنحاة ك الٌلغويوف العرب على العطف ك اعتربكه من أكرب اؼبسائل الٌلغويٌة اؽبامٌ 

يف أسرار فٌك الصعوبة فيو ؿباكلٌن التوصل إىل تعريفاتو اؼبضبوطة, ك انشغل العلماء هبذا اؼبوضوع ابعتباره من 
 .صميم البحث الٌنحوم ك نظرنا ألنبٌيتو الكربل ك مكانتو يف الٌلغة العربٌية سواء أكاف يف اعبملة أك الرٌتكيب

 انعطف: يفهىو -(1

 أ. لغة: 

, إذا  "ق(111)ت"اخلليل فها ىو  يف معجمو العٌن: يورد اشتقاقات ؼبادة )عطف( ك معانيها: عطىٍفتي الشَّيئى
, كتعطَّفى ابلرَّضبىًة تعىطُّفنا ,كعطف هللا تعاىل فالان على  : العطوؼي أىمىٍلتىوي, كانٍػعىطىفى الشىئي انعاج, كمصدر عىطىفى

 :"لبيد بن أيب ربيعة" ارتفق هبا, كقاؿ  ها عىٍطفا إذافالف عىطفنا, كالٌرجلي يػىٍعًطفي الًوسادةى :يثني

تىذىؿً     يبػٍ
 1عىاًطفي النٍُّمريؽى صىٍدؽى اؼب

متقاطعة مع معجم  "اتج اللغة كصحاح العربٌية" أثناء حبثي ؼبعىن العطف لغة كجدتي أٌف كثًننا من معانيها يف     
مينػٍعىطىفى الوىاًدم: مينػٍعىرىجىوي كى ميٍنحنىاهي, كالعىٍطفىةي: خيٍرزىةه " "العٌن" يف أكثر من موضع, غًن أنٌو زاد عليو يف قولو: 

  2."تػيٍؤخذي هبا الٌنساىءي الٌرجىاؿي 

ك إذا عرجنا على معجم )لساف العرب( كجدان أٌف "ابن منظور" قد أضاؼ اشتقاقات كدالالت أخرل لألصل   
( غًن الٌدالالت اٌليت كردت يف اؼبعاجم األ : عائده بفىضًلو,  "خرل فقاؿ:الٌلغوم )عىطىفى كىرىجيله عىاًطفه كىعىطيوؼه

: العىطَّاؼي الٌرجيلي اغبىسىني اػبيليق العىطيوؼي على الٌناًس بفضلًو.   3"حىسىني اػبيلًق, قاؿ الٌلٍيثي

 ىو صفة حسن اػبلق كالفضيلة اٌليت يٌتصف هبا الٌرجل. "البن منظور"فالعطف يف ىذا القوؿ ابلٌنسبة    

                                       
 .105، 106،ص6115، 1، دار الكتب العلمٌة، بٌروت،ط5ن أحمد الفراهٌدي ،العٌن، تح: عبد الحمٌد هنداوي،جالخلٌل ب  1

 .1413، ص1932، 1،دار العلم للمالٌٌن، بٌروت، ط 4الجوهري، تاج اللّغة و صحاح العربٌّة، تح: أحمد عبد الغفور عّطار،ج  2

3
 .240,231ص ،6113، 1،طدار الكتب العلمٌة، بٌروت ،3مجلّدتح: عامرأحمد، ابن منظور، لسان العرب،   
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ا تبٌٌن من سرد ىذه اؼبعاين كالٌدالالت اؼبتنٌوٌعة لكلمة )عطف( على سبيل اؼبثاؿ ال فإٌف اؼبعىن الٌلغوٌم العاـ كفب   
لألصل الٌلغوم )عطف( ىو: الٌثيٌن, الًعياج, اضافةن اىل اؼبعاين الفرعٌية األخرل اؼبتفرٌقة على حسب الٌسياؽ اٌلذم 

 كىرىدت فيو.

 ب. اصطالحا :

لى معىنن مقصود ابلٌنسبة مع متبوعو, يتوٌسط بينو ك بٌن متبوًعًو أحد أحرؼ العطف مثل: قاـ زيده ىو اتبعه يدٌؿ ع
.  1كعمري

أم أٌف العطف يتٌم  2كقد عرٌفو آخر أبٌف العطف ىو تشريك الثٌاين على األٌكؿ يف عاملو حبرؼ من اغبركؼ,
 ابغبرؼ.

يلي كالٌرجوع, فحٌن يقاؿ :" الواك من خالؿ الٌتعريفات ييالحظ أٌف كلمة )العطف( تدكر     
ى
حوؿ معىن الٌثيني كاؼب

حرؼ عطف يف مثاؿ ما: يعين أٌف الواك تٍثيًن كسبيل ك ترجعي )عمر( على )زيد( ما هبرم على )زيد( من حكم 
 معنوٌم, كىذا يفرتض أٌف العطف يعين ارجاع الثٌاين إىل األٌكؿ يف اغبكم ك االعراب. 

كىذا ما قبده عند  نيات الٌنص فنجدىم قد جعلوا حرؼ العطف احدل كسائل االٌتساؽ,أٌما عند الباحثٌن يف لسا
, فقد جعل العطف أحد كسائل الرٌبط اىل جانب أدكات أخرل, تساىم يف اٌتساؽ الٌنص عن طريق "أمحد عفيفي"

 كمن ىنا يتبٌٌن أٌف للعطف دكره كبًن يف ربقيق انسجاـ الٌنص ك سباسكو. 3الرٌبط.

 العطف عند الٌنحويٌن قسماف: عطف بياف, كعطف نسق.:  هأقساي -(2

اتبع يطابق متبوعو يف أربعة أمور ؿبتومة )ضبطو االعرايب, ربديده, نوعو كعدده(, كالبٌد أف عطف البيان:  -أ
بىارىكىة﴾ يكوف اظبا ظاىرا يف صبيع أحوالو, مثالوي: أقسم اب أبو حفص عمر, ككذا قولو تعاىل: ﴿ييوقىدي ًمن شىجىرىةو مُّ 

 .53سورة الٌنور آية

خالؿ ىذا يتضح أٌف شبٌة ارتباط ك مشاهبة بٌن عطف البياف بدؿ الكٌل من الكٌل, فكيلُّ ما صلح لعطف  منو
 :البياف صاحله أف يكوف بدالن إالٌ يف حالتٌن

                                       
1

 .541لجرجانً، التعرٌفات ، صاعلً بن دمحم بن علً الزٌن الشرٌف   

2
ي شرح جمل الّزجاجً، تح: عٌاد بن ثبٌتً، دار الغرب  ف  ابن أبً الّربٌأ عبد هللاا بن أحمد المرٌشً اةلشبٌلً الّسبتً، البسٌط  

 .569، ص1902، 1اةلسالمً، بٌروت، ط

 .106، ص6111، 1أحمد عفٌفً ،نحو النّص اتّجاه جدٌد فً الّدرس النّحوي، مكتبة زهراء الشرق، الماهرة، ط  3
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 شيخ دمحمان. أف يكوف اؼبعطوؼ للبياف مفردان معرفةن معرابن, ك اؼبتبوع منادل مبينان, كبو: اي األوىل :

أف يكوف اؼبعطوؼ للبياف خاليان من )اؿ( اؼبتبوع مقرتانن ب )اؿ(, ك التخطيط البياين اآليت يوضح ما  الثانية :
  1سبق.

 مّت ال يصلح عطف البياف أف يكوف بدال.-: اؼبطابقة يف عطف البياف1رسم توضيحي 

 
 عطف الّنسق:  -ب(

ق بفتح السٌن ىي مصدر نىٌسقىٍت الكالـ أىنىٌسقيوي ك يعين ذلك كىالىٍيتي أجزاءهي كرنبٍطتي بعضها ببعض ربطان الٌنس     
 2هبعلي اؼبتأخر ميٌتصال ابؼبتقٌدـ.

ك كثًن من علماء  "سيبويو"ك فبٌا راج يف كتب الٌنحو العريب أٌف الٌنسق ىو اصطالح أك عبارة الكوفيٌن, أٌما       
ركنة( كدليل ذلك على كالمنا ىو قوؿ البصرة يعربٌ  يف كتابو )اكتشاؼ الٌضرب  "أبو حّيان األندلسي"كف عنو )ابلشًٌ

ركة." من لساف العرب(:  "الٌنسق عبارة الكوفيٌن, كأكثر ما يقوؿ سيبويو ابب الشًٌ

                                       
 .101، ص6111، 1تمام حسان، الخالصة النحوٌة، عالم الكتب، الماهرة، ط  1

 .333، دت، ص13دار المعارف، الماهرة، ط ،5حسن عباس، النحو الوافً، مجلّد  2
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 ك اذا ما قمنا بتعريف عطف الٌنسق فإنٌنا نبدأ ذلك بقوؿ ابن مالك يف ألفٌيتو:     

ؿو حًبى  بىعو عىٍطفي النَّسىًق                   كىاٍخصيٍص ًبًودٌو كى ثػىنىاًء ًمن ًصٍدًؽ اتى  1رؼو ميتػٍ

( حبرؼ متبع عطف )الٌنسق(, فمعىن )اتوؿ( أم اتبع جنس يشمل صبيع الٌتوابع, أٌما قولو )حبرؼ(       كقولو )اتؿو
ط بينو كبٌن متبوعو أحد أعرؼ العطف اتبع يتوسٌ " ,فعطف الٌنسق ىو:2فهو ىبرج ما عدا عطف الٌنسق منها

 3"كيؤتى أبحد حركؼ العطف فيتوٌسط بٌن العطف كاتبعو, كيربط ما بعده دبا قبلو.

أم أٌف عطف الٌنسق من الٌتوابع ك يتوٌسط بينو ك بٌن متبوعو حرؼ من حركؼ العطف اؼبعرٌفة كىي: )الواك,      
وف ىذا اغبرؼ الوسيلة اىل ربط الكالـ كاٌتساقو كتناسقو حبيث الفاء, مث, حٌّت, أك ,أـ, بل, ال, لكن( حبيث يك

 يرتبط الكالـ الذم يسبق اغبرؼ ابلكالـ الذم يليو كبو قولنا: مفهوماف ال يشبعاف: طالب علم كطالب ماؿ.

بعضو  فحرؼ العطف ىنا ىو الواك كىو يتوٌسط الكالـ كيربط أٌكلو آبخره, كلعٌلهم ظٌبوه نسقنا ألنٌو ينسق الكالـ   
 على بعض حبيث َيخذ اؼبعطوؼ نسق اؼبعطوؼ عليو يف أحكاـ معٌينة.

ك يبكن أف ذكر بعض األمثلة عن عطف الٌنسق منها قولو تعاىل: ﴿ًإفَّ اٍلميٍسًلًمٌنى كىاٍلميٍسًلمىاًت كىاٍلميٍؤًمًنٌنى     
 اؼبسلمات( معطوؼ على )اؼبسلمٌن(.,فػ )53كىاٍلميٍؤًمنىاًت كىاٍلقىانًًتٌنى كىاٍلقىانًتىاًت﴾ سورة األحزاب آية

, ىنا قبد 94ك قولو تعاىل: ﴿ قىاليوا ايى ذىا اٍلقىٍرنػىٌٍنً ًإفَّ َيىٍجيوجى كىمىٍأجيوجى ميٍفًسديكفى يف اأٍلىٍرًض ﴾ سورة الكهف آية    
 )مأجوج( معطوؼ على )َيجوج(.

ف يكوف اؼبعطوؼ عليو كاحدا بينما اؼبعطوفات ك فبا هبدر اإلشارة إليو ىو أنٌو يبكن أف يتعٌدد اؼبعطوؼ, أم أ     
متعٌددة بتعٌدد حرؼ العطف مثل قولنا: قرأت الكتاب كالٌرسالة كالقٌصة كاجملٌلة ,اػبطاب...., فاؼبعطوؼ عليو 

القٌصة,اجملٌلة ,اػبطاب,  غًن أٌف اؼبعطوفات تتعٌدد كىي: الٌرسالة,,كاحد كىو األٌكؿ دائما فنجده يف اؼبثاؿ )الكتاب(
 مبٌثل ذلك أيضا بقوؿ اؼبتنيٌب :      ك 

اءي تػىٍعرًفييًن                       كى السٍَّيفي كالرٍُّمحي كى الًقٍرطىاسي كىالقىلىمي   اػبىٍيلي كىالٌلٍيلي كى البػىٍيدى

 

                                       
 41، ص6112ن عبد هللاا بن مالن األندلسً، متن األلفٌة ألفٌة ابن مالن، المكتبة الّشعبٌة، بٌروت،دط، دمحم ب 1

، 6بٌروت ،ط ، دار الكتب العلمٌّة،5دمحم بن علً الصبان الشافعً، حاشٌة الّصبان على شرح األشمونً أللفٌّة ابن مالن، مجلّد 2

 151،ص1991

 .346، ص6110، 6اته، دار النّهضة العربٌّة، بٌروت، طمحمود مطرجً ، فً النّحو و تطبٌم 3



 فصل األول: حروف المعاني

 

61 
 

 

, ا   لرُّمحي, فاؼبعطوؼ عليو ىو األٌكؿ أم )اػبيل(, كما جاء بعده ىي اؼبعطوفات كىي:)الٌليلي, البيداءي, الٌسيفي
, القلمي(, كقبد قبل كٌل معطوؼ ىنا حرؼ العطف )الواك(.    1القرطاسي

عطف  "كخالصة ما ذكر آنفا أٌف العطف ىو أحد الٌتوابع اؼبعركفة يف الٌنحو العريب كبدكره ينقسم اىل نوعٌن:   
فهو اتبع يكوف أبحد  بياف كىو اسم جامد يتبع متبوعو ك يكوف دبثابة اؼبوٌضح أك اؼبفٌسر لو, أٌما عطف نسق:

 ."حركؼ العطف اؼبعركفة

 أدواته: -(3

األدكات أك اؼبفردات أك حركؼ اؼبعاين مصطلحات كردت يف دراسة الٌنحاة كأصحاب كتب حركؼ اؼبعاين     
قديبا ك حديثا, ك تشرتؾ يف كوهنا تؤٌدم كظائف كبويٌة ك داللٌية, ال يدرؾ معناىا عادة إاٌل من خالؿ الٌسياؽ 

وم اٌلذم ترد فيو كلقد كقف الٌنحاة على األنبٌية البالغة ؽبذه األدكات أثناء دراستهم للٌنحو العريب, فأفردكا ؽبا الٌلغ
األبواب الواسعة, ضمن مصٌنفاهتم, بل كأفردكا ؽبا كتبا أطلقوا عليها كتب )حركؼ اؼبعاين( ككاف ؽبذه األدكات 

, كيبدكا أٌف ىذا اؼبدلوؿ اؼبادٌم قد 2كاألداة يف الٌلغة: اآللة كالوسيلة ارتباط بوظائفها كما كاف ؽبا ارتباطا بداللتها,
 3"الٌلفظة تستعمل للرٌبط بٌن الكالـ.:" تطٌور اىل مدلوؿ معنوم ؾبٌرد, فقد كرد يف اؼبعجم الوسيط أٌف األداة ىي

عبملة, كاسباـ إفادهتا حّت يطابق ما يستخدمها اؼبتكٌلم إلحكاـ داللة ا : ",كما عيٌرًفىت يف اصطالح الٌلغويٌن أبهٌنا
الكالـ مقتضى اغباؿ, كللرٌبط بٌن األظباء كاألفعاؿ كاعبمل من أجل إنشاء األسلوب, كمن مٌث تكتسب األداة 

 4"معناىا من الٌسياؽ.

قة وبتاج اىل دراسة دقي" كقد بٌٌن بعض الٌدارسٌن عدـ استقرار الٌنحاة على تعريف معٌٌن لألداة كأٌف ىذا األمر:  
,مٌث  "تنظم آراء الٌنحاة, كتفٌصلُّ بٌن اذٌباىاهتا, ربٌرر القوؿ فيها, فهناؾ خالفات كثًنة يف ىذا اؼبفهـو ك مدلولو.

ذاكرا أٌف نظرة فاحصة يف كتب  "أٌف ىناؾ اختالفات أكرب بٌن الٌلذين صٌنفوا كتبا يف األدكات " بٌٌن أيضا 

                                       
 .333، ص5حسن عبّاس، النّحو الوافً،مجلّد  1

2
 .53ص، 1414، 5ط بٌروت، ،دار صادر،14،ابن منظور، لسان العرب،ج15،ص1ٌنظر:أحمد ابن فارس، مماٌٌس اللّغة، ج 

 .11،ص4,6114طالماهرة،  لٌّة،، مكتبة الشروق الّدو1مجّمأ اللّغة العربٌّة، المعجم الوسٌط،ج  3

 .656، ص6111، 6صبري متولًّ، فً علم النّحو العربً، دار غرٌب، الماهرة، ط  4
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م اغبركؼ( ك)رصف اؼبباين يف شرح حركؼ اؼبعاين(, كغًنىا فبٌا )الالمات( ك)منازؿ اغبركؼ( ك)األزىية يف عل
 1"كصل إلينا ,كقفنا على االختالؼ الكبًن يف كبيعة ىؤالء األدكات كاضطراهبم, بل تناقضهم أحياان.

ك اذا كاف اغبرؼ عند الٌنحاة يف مقابل االسم ك الفعل, فإٌف األداة تشمل اغبرؼ كغًنه, ألٌف االسم  قد      
  2ن معىن حرؼ االستفهاـ, أك الٌشرط أك غًننبا.يتضمٌ 

ك الباحث اؼبتفٌحص عن أدكات العطف ال ينبغي أف ييغًفلى نظره عن ًشٌقي العطف )عطف الٌنسق, عطف     
البياف(, ذلك ألٌف اؼببادر اىل الذىن فيما ألقاه السامع أك القارئ أف يصٌوب فكره انحية حركؼ الٌنسق على كجو 

ل عن ذكر الشٌق اآلخر للعطف, كىو عطف البياف, كاذا كانت أدكات عطف الٌنسق ىي حركفو اػبصوص, كيغف
, فإنٌنا 3اٌليت حصرىا أكثر الٌنحاة يف عشر أدكات ىي: الواك, الفاء, مٌث, أـ, أك, بل, ال ,لكن ,حٌّت, كإٌما الثانية 

القسم اآلخر كىوعطف البياف اٌلذم يستغين نقف متسائلٌن حوؿ األداة اٌليت يتحٌقق من خالؽبا اؼبعىن العطفي يف 
 عن استعماؿ حركؼ العطف سالفة الذٌكر.

ك جوااب على ىذا الٌسؤاؿ يتبادر أخذ ما قٌرره أحد الٌدارسٌن اؼبعاصرين الذم انتهى اىل أتكيد كوف البدؿ      
قٌة ك اؼبوضوعٌية كالبعد عن الذم يصفو ابلدٌ  "الّرضي االسّتابدي"اؼبطابق كعطف البياف شيئا كاحدا, معتمدا قوؿ 

كإاٌن اىل اآلف مل يظهر يل فرؽ جلٌي بٌن بدؿ الكٌل من الكٌل, كبٌن عطف  "حيث قاؿ:  الٌشطط ك االعزاب,
 4"البياف, بل ال أرل عطف البياف أالٌ البدؿ كما ىو ظاىر كالـ سيبويو.

, إذ بعد عقده للمقارنة بٌن ىذين "الٌنحو الوايف"ك كاف فبٌا كبى ىذا اؼبنحىن عٌباس حسن يف كتابو     
االصطالحٌن أشار اىل أٌف اؼبشاهبة غالبة بٌن عطف البياف كبدؿ الكٌل من الكٌل, يف انحية معنانبا, كإعراهبما 

األحسن القوؿ أبٌف اؼبشاهبة بينهما كاملة فيما سبق, ال " ليتوٌصل اىل أٌف : ،كقطعهما, كصبودنبا, دكف حركفهما
قة بينهما قائمة على غًن أساس سليم, فمن اػبًن توحيدنبا ؼبا يف ىذا من الٌتيسًن كؾباراة األصوؿ غالبة, إذ الٌتفر 

اللغوية العاٌمة, أٌما الرٌأم اٌلذم يفٌرؽ بينهما يف بعض حاالت فرأمه قاـ على الٌتخٌيل, كاغبذؼ, كالٌتقدير, من غًن 
    5"داع كمن غًن فائدة ترجى, كمن الٌسداد إنبالو ك إغفالو.

                                       
 .59، 50ص ،1466، 1دار الفكر ،دمشك، طمحمود أحمد الصغٌر، األدوات النّحوٌّة فً كتب التّفسٌر،  1

 .16،ص1900، 5، مكتبة الخانجً، الماهرة، ط4جأبو بشر عثمان بن لنبر سٌبوٌه ،الكتاب، تح: عبد الّسالم هارون،  2

 .13، ص6111، 1، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط3ٌعٌش بن علً بن ٌعٌش موفّك الّدٌن، شرح المفّصل، ج  3

4
 . 100، ص1990، 1مصطفى حمٌدة، نظام اةلرتباط والّربط فً تركٌب الجملة العربٌّة، مكتبة لبنان ناشرون، بٌروت،ط 

 .342، ص5النّحو الوافً، جعباس حسن،   5
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كانطالقا فبٌا تقٌرر لدل مصطفى ضبيدة من عدـ تفريق بٌن عطف البياف ك البدؿ اؼبطابق فإٌف األداة اعبامعة بٌن    
اؼبعطوؼ ك اؼبعطوؼ عليو يف ىذا الٌنوع من العطف ىي أداة معنويٌة ال لفظٌية, انشئة عن عالقة االبداؿ بٌن البدؿ 

ًؿ منو, كما يكشفها مظهر من مظا ىر الٌتفسًن ك البياف من اؼبعطوؼ للمعطوؼ عليو, كىي عالقة مستغنية ك اؼببدى
  1عن توظيف العطف ابألدكات الٌلفظٌية اؼبتمثٌلة يف حركؼ الٌنسق.

ك اٌلذم أصبو لدراستو يف ىذا البحث من أدكات العطف الٌلفظٌية اؼبتمثٌلة يف حركؼ العطف كاؼبرتبطة ابلقسم   
 ف الٌنسق, كذلك يفرض حتمٌية بياف معاين حركؼ العطف.الثاين من أقساـ العطف كىو عط

 : انعطف حروف يعاَي دالنت -(4

أصبع الٌنحاة العرب على أٌف حركؼ العطف تتمٌثل يف: الواك, الفاء, مثٌ, حٌّت, أك, أـ, بل, لكن, ال, ك فبٌا اتٌفق 
 عليو العلماء أٌف ىذه اغبركؼ تنقسم إىل قسمٌن:

"ابن , كقد كضع ذلك 2و يف اغبكم ك اإلعراب, كيشمل الواك, الفاء, أـ, مٌث, أكقسم يشارؾ اؼبعطوؼ علي /1
 يف ألفيتو بقولو : مالك"

فىاٍلعىٍطفي ميٍطلىقػان ًبوىاكو مثيَّ فىػا                               حىّتَّ أىـى أىٍك كىًفيكى ًصٍدؽه كىكىفىا
3 

, كىو اؼبراد من 4عراب دكف اغبكم, كيشمل: بل, ال, لكنقسم يشارؾ بٌن اؼبعطوؼ ك اؼبعطوؼ عليو يف اإل /2
 قوؿ ابن مالك: 

كى أىتٍػبػىعىت لىٍفظىا فىحىٍسي: بىٍل كىالى                             لىًكٍن ؾى : ملٍى يػىٍبدي اٍمريؤي لىًكن ظىال
5 

كأك( ىي اؼبتبعة يف الٌفظ ك اؼبعىن,  يرتاءل يل من ىذا الٌتحليل أٌف األحرؼ السٌتة: )الواك كالفاء كمٌث كحٌّت كأـ    
 كأٌف األحرؼ الثالثة: )بل ,لكن, ال( وبصل االتٌباع ابٌلفظ دكف اؼبعىن.

 أٌما عن معاين ىذه اغبركؼ فسنحاكؿ أف نتطٌرؽ اىل معىن كٌل حرؼ على حدة : -
                                       

 .102مصطفى حمٌدة، نظام اةلرتباط والّربط فً تركٌب الجملة العربٌّة، ص  1

 .465،ص1991، 6محمود حسنً مغالسة، النّحو الّشافً، مؤسسة الّرسالة، بٌروت ،ط  2

، دار الكتب العلمٌّة، 4 السٌد عثمان،جأبً اسحاق إبراهٌم بن موسى الشاطبً، المماصد الشافٌة فً شرح الخالصة الكافٌة، تح: دمحم  3

 .695، ص1911بٌروت ،دط، 

 .465محمود حسنً المغالسة، النّحو الّشافً، ص  4

 .41دمحم بن عبد هللاا بن مالن األندلسً،ألفٌة ابن مالن فً النّحو و الّصرف، ص  5
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 معىن حرف الواو:  -(1

 1يف اغبيٍكًم أىٍك ميصىاًحبىان ميوىاًفقىان                 فىاٍعًطٍف ًبوىاكو الىًحقىان أىٍك سىابًقىان                 

 من خالؿ ىذا البيت نالحظ أٌف "مالك" شرع يف الكالـ على حركؼ العطف ك تبيٌن أحكامها  خصائصها.   

فاغبرؼ األٌكؿ ىو)الواك( كىو يفيد مطلق اعبمع ك االشرتاؾ, فمثال أذا قلت)حضر دمحم كخليل( فليس يف ىذه    
ملة داللة على أٌف )دمحم( حضر قبل)خليل(, فقد يكوف حضور)دمحم( قبلو, كوبتمل أنٌو حضر بعده, كما وبتمل اعب

 2أهٌنما حضرا معا.

 , فمثاؿ األمر األٌكؿ قولو تعاىل: ﴿3فػ )الواك( تعطف الٌشيء على صاحبو, أك على سابقو أك على الحقو  
نىاهي كىأىٍصحىابى السًَّفينىًة ﴾ س ٍلنىا  , كأٌما مثاؿ األمر الثاين فهو قولو تعاىل: ﴿13ورة العنكبوت اآلية فىأىقبىيػٍ كىلىقىٍد أىٍرسى

ًلكى ييوًحي إًلىٍيكى كىًإىلى  , أٌما مثاؿ األمر الثالث فهو قولو تعاىل: ﴿62نيوحنا كىًإبٍػرىاًىيمى ﴾ سورة اغبديد اآلية  كىذىَٰ
, كمن األمثلة اليٌت كردت يف كتب الٌنحو على أٌف 31يمي ﴾ سورة الشورل اآلية الًَّذينى ًمن قػىٍبًلكى اَّللَّي اٍلعىزًيزي اغبٍىكً 

, فالٌسجود بعد 45كىاٍسجيًدم كىارٍكىًعي مىعى الرَّاًكًعٌنى ﴾ سورة مرمي اآلية  )الواك( ؼبطلق اعبمع ,ذبد قولو تعاىل: ﴿
 الرٌكوع.

..( أم: اعطف ابلواك )سابقا( أم متقٌدما : )فاٍعًطف ًبواكو سىابًقنا."ابن مالك"ك ىذا ىو معىن قوؿ     
 4ك)الحقا( أم متأٌخرنا.

كقد ثبت يف كتب الٌنحو أٌف مذىب الكوفيٌن ىو أٌف )الواك( أتيت للرٌتتيب كنذكر من الٌلذين قالوا هبذا    
 الرأم)الفراء, الكسائي, ثعلب كالرٌبيعي ..(.

نٍػيىا مبىيوتي كىكبىٍيىا كىمىا كبىٍني دبىبػٍعيوًثٌنى ﴾ سورة ًإٍف ًىيى إً  حيث  رٌد على رأم ىؤالء بقولة تعاىل: ﴿   يىاتػينىا الدُّ الَّ حى
 .51اؼبؤمنوف آية

                                       
 .46المرجأ نفسه،صدمحم بن عبد هللاا بن مالن األندلسً،ألفٌة ابن مالن فً النّحو و الّصرف،   1

 .100، ص6111، 1،دار الفكر، عّمان ، ط5فاضل صالح الّسمرائً، معانً النّحو،ج  2

 .44،ص6119، 1فهد خلٌل زاٌد، التّوابأ بٌن األلفٌة والوالأ، دار ٌافا العلمٌة، عّمان ،ط  3

 .615،ص1999، 1عبد هللاا الفوزان، دلٌل الّسالن الى شرح ألفٌّة ابن مالن، دار مسلم، ط  4
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فلو كانت الواك دالة على الرٌتتيب كما زعم الكوفيوف لكاف ىذا الكالـ اعرتافا من الٌكفار ابلبعث بعد اؼبوت,   
, كمساؽ اآلية كما عرؼ من حاؽبم ك مرادىم دليل ألٌف اغبياة اؼبقصودة من )كبيا( تكوف بعد اؼبوت أم اغبشر

على أهٌنم منكركف لو, فاؼبقصود من اغبياة يف قوؽبم )كبيا( ىي اغبياة اٌليت وبيوهنا يف الٌدنيا, كىي قبل اؼبوت قطعا, 
 . 1فدٌلت اآلية الكريبة على أٌف )الواك( ال تدٌؿ على الرٌتتيب, ألٌف اؼبعطوؼ يسبق اؼبعطوؼ عليو

  حرف الفا  : معىن -(2

من حركؼ العطف كؽبا ثالثة مواضع يعطف هبا ك تدٌؿ  "جاء يف اتج الٌلغة ك صحاح العربية أٌف )الفاء( ىي:   
ا فعمرنا كاؼبوضع الثاين: أف يكوف ما قبلها عٌلة ؼبا بعدىا  على الرٌتتيب كالٌتعقيب مع االشرتاؾ, نقوؿ: ضربتي زيدن

شرتاؾ, كقولك ضربو فبكى ...إذا كاف الٌضرب عٌلة للبكاء, كاؼبوضع الثالث كذبرم على العطف كالٌتعقيب دكف اال
   2"ىو أف يكوف لالبتداء كذلك يف جواب الشرط كقولك :إف تزرين فأنت ؿبسن.

ىو :أٌف )الفاء( حرؼ عطف يفيد ثالثة أمور: الرٌتتيب كالٌتعقيب مع  "للجوىري"إذف خالصتو من قوؿ    
 االشرتاؾ.

ألمر األٌكؿ أٌم الرٌتتيب: ىو أتٌخر اؼبعطوؼ عن اؼبعطوؼ عليو, كمعىن ذلك أٌف اغبدث الثٌاين يقع اؼبقصود اب   
بعد اغبدث األٌكؿ, مثل: قاـ زيد فعمرك, فقياـ )زيد( كاف قبل قياـ )عمرك( كىذا يسٌمى عند الٌنحاة ابلرٌتتيب 

 3اؼبعنوٌم.

, كيقصد بو عطف مفٌصل على ؾبمل, ك يٌتضح ذلك أكثر ك قد يكوف الرٌتتيب ذكرم كما اصطلح عليو الٌنحاة   
ًلكى فػىقىاليوا أىرانى اَّللَّى جىٍهرىةن ﴾ سورة النٌساء اآلية  يف قولو تعاىل: ﴿  .135فػىقىٍد سىأىليوا ميوسىىَٰ أىٍكبػىرى ًمن ذىَٰ

دىلَٰ نيوحه رَّبَّوي فػىقىاؿى     رىبًٌ ًإفَّ اٍبيًن ًمٍن أىٍىًلي﴾ سورة ىود اآلية  فقولو ﴿أىرانى هللا جىٍهرىة﴾ تفصيل لقولو تعاىل: ﴿ كىانى
 4, أٌما األمر الثاين فهو الٌتعقيب فيعين فيعين كقوع اؼبعطوؼ بعد اؼبعطوؼ عليو بغًن مهملة أك ؼبٌدة قريبة.43

                                       
 .44فهد خلٌل زاٌد، التّوابأ بٌن األلفٌة و الوالأ، المرجأ الّسابك، ص  1

، 4، دار العلم للمالٌٌن، بٌروت،ط1اسماعٌل بن جماد الجوهري، تاج اللّغة  وصحاح العربٌّة، تح: دمحم زكرٌا ٌوسف،ج  2

 .415،ص1991

 .36ص فهد خلٌل زاٌد، التّوابأ بٌن األلفٌة و الوالأ،   3

 .616،ص5فاضل صالح الّسمرائً، معانً النّحو، ج   4
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 ك معىن ىذا أف ال يكوف بٌن األمر األٌكؿ ك الثاين فارؽ زميٌن طويل, أم يكوف األمر بينهما قريب, أٌما عن   
األمر الثالث فهو السبب ك ذلك غالب يف عطف اعبمل ككبو قولك: )سها فسجد(, ك)زان فرجم(, )سرؽ 

  1فقطع(.

 معىن حرف مثّ :  -3)

  2كمثٌ مثل لفاء إالٌ أهٌنا أشٌد تراخيا, تقوؿ: )ضربت زيدا مثٌ عمرك, كأتيت البيت مثٌ اؼبسجد(.

رؼ يفيد الرٌتتيب بوجود مهلة, فمثال إذا قلت: )قاـ زيد مٌث أٌم أٌف )مٌث( حرؼ عطف, يشرؾ يف اغبكم كىو ح    
 3عمرك(, فهذا يعين أٌف الثٌاين بعد األٌكؿ دبهلة ك ىذا ما ذىب اليو اعبمهور.

ك جاء يف )معاين الٌنحو( أف )مٌث( حرؼ يفيد الرٌتتيب كالفاء مع اؼبهلة ك الرٌتاخي ,ألهٌنا أكثر حركفا منها, ك    
مثيَّ ًإذىا شىاءى أىٍنشىرىهي  مثيَّ ًإذىا شىاءى أىٍنشىرىهي   مثيَّ أىمىاتىوي فىأىقٍػبػىرىهي  لة على ىذا القوؿ نذكر قولو تعاىل: ﴿من األمثلة الٌدا

 .61,66﴾ سورة عبس اآلية 

  4حيث عقب الفاء )أماتو( ألٌف االقبار معلـو عقب اؼبوت, مثٌ راخى بعد ذلك ب )مٌث( ألٌف الٌنشور يتأخٌر.   

ك على ىذا فإٌف معىن )مٌث( أهٌنا تفيد الرٌتتيب مع الرٌتاخي, كىو انقضاء فرتة زمنية طويلة بٌن كقوع اؼبعىن على      
ن تػيرىابو  اؼبعطوؼ عليو ككقوعو على اؼبعطوؼ كبو: زرعنا القمح مٌث حصدانه, ككبو قولو تعاىل: ﴿ كىاَّللَّي خىلىقىكيم مًٌ

 . 11آليةمثيَّ ًمن نٍُّطفىةو ﴾ سورة فاطر ا

كقبد فريقا من الٌنحاة ك العلماء ك ذىبوا إىل أٌف )مثٌ( مثل )الواك( ال تقتضي الرٌتتيب حبيث جاء يف )اعبىن الٌداين    
كذىب القراء فيما حكاه عنو السًنايف, األخفش, كقطرب... إىل أٌف )مٌث( دبنزلة فاصلة ال "يف حركؼ اؼبعاين(: 

 5"ترٌتب.

                                       
، 6114، 4جمال الّدٌن عبد هللاا بن ٌوسف بن هشام األنصاري، شرح لطر النّدى وبل الّصدى، دار الكتب العلمٌة، بٌروت،ط  1

 .605ص

2
 .140، ص1994، 5، طة، وزارة األولاف، الماهر1مة، ،جأبو العبّاس بن ٌزٌد المبّرد، الممتضب، تح: دمحم عبد الخالك عضٌ 

 .642المرادي ، الجنى الّدانً فً حروف المعانً، ص  3

 .611، ص5فاضل صالح السمّرائً، معانً النّحو، ج  4

 .461المرادي، الجنى الدانً فً حروف المعانً، ص  5
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ا زىٍكجىهىا ﴾ سورة الٌزمر اآلية  ق بقولو تعاىل: ﴿ك استدٌؿ ىذا الفري     ةو مثيَّ جىعىلى ًمنػٍهى ن نػٍَّفسو كىاًحدى , 12خىلىقىكيم مًٌ
 1ألٌف خلق الٌزكج بعد خلقهم من نفس كاحدة.

 ك من اؼبسائل اٌليت دارت حوؿ )مثٌ( أٌف فريق من الٌنحاة زعم أبهٌنا قد تقع زائدة دبعىن أهٌنا ال تكوف عاطفة.   

وا أىف الَّ ك استدلوا على قولو تعاىل: ﴿ حىّتََّٰ ًإذىا ضىاقىٍت عىلىٍيًهمي اأٍلىٍرضي دبىا رىحيبىٍت كىضىاقىٍت عىلىٍيًهٍم أىنفيسيهيٍم كىظىنُّ    
أى ًمنى اَّللًَّ ًإالَّ إًلىٍيًو مثيَّ اتىبى عىلىٍيًهٍم لًيػىتيوبيوا ۚ﴾ سورة الٌتوبة اآلية  ؼ )مٌث( ىي حرؼ زائد , حبيث قالوا أٌف حر 110مىٍلجى

اتىبى عىلىٍيًهٍم ﴾ ىي صبلة جواب الٌشرط ؿبذكؼ, كالٌتقدير) عبأكا إليو(, مٌث اتب عليهم, ؼ )مثٌ(  ,ك أٌف صبلة ﴿
 2ىنا عاطفة ك ليست زائدة.

  حتى: حرف يعُى -(4

صحة العطف حبٌّت حٌّت حرؼ من حركؼ العطف كتكوف للٌتدريج, كما تفيد الغاية كاالنتهاء ك اقرتح العلماء ل   
 ,كيبكن أف نتطٌرؽ إليها مع التوضيح ابألمثلة: 3أربعة شركط

 يقوؿ ابن مالك يف ألفيتو :

 4بعضنا حبّتَّ اٍعًطٍف على كلٌو كال                                  يكوفي ًإالَّ غايىةى الذم تىالى 

 ك ىو هبذا القوؿ يبٌهد للحديث عن شرك صٌحة العطف ب)حٌّت(. 

الشرط األٌكؿ: أف يكوف اؼبعطوؼ بعضا أك جزءا من اؼبعطوؼ عليو, أك كبعضو, أك كجزئو, كمن األمثلة اليٌت  
راجت يف كتب الٌنحو حوؿ ىذا الشرط كقولك: )أكلت الٌسمكة حّت رأسها(, ككذا قولك: )أعجبتين اعبارية 

 حٌّت حديثها(, فالرأس جزء من الٌسمكة, كاغبديث جزء من اعبارية.

رط الثٌاين: فهو أف يكوف غاية يف زايدة أك نقص مثل قولك: )مات الٌناس حٌّت األنبياء(, ككذا قولك: )كقًدـ الش
 5اغبجاج حٌّت اؼبشاة(.

                                       
 .610، ص5فاضل صالح السمرائً، معانً النّحو، ج  1

 .21الأ، صفهد خلٌل زاٌد، التّوابأ بٌن األلفٌة و الو  2

 .24فهد خلٌل زاٌد، التّوابأ بٌن األلفٌة و الوالأ، المرجأ نفسه، ص  3

 .41ابن مالن ، ألفٌة ابن مالن فً النّحو و الّصرف، ص  4

5
 .146,145دمحم بن علً الّصبان الّشافعً، حاشٌة الصبّان، ص 
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  أو: حرف يعُى -(5

 فبٌا اتٌفق عليو الٌنحاة أٌف )أـ( أتيت على قسمٌن: مٌتصلة ك منقطعة, ك يٌتضح ذلك يف قوؿ ابن مالك :

" هًبىا اٍعًطفٍ  ًإثٍػرى نبىًٍز الٌتٍسًويىًة                          أىك نبىٍزىةو عىٍن لىفًظ "أم" مٍغنويىة ك"أـى
1 

 فاؼبتصٌلة تنحصر يف نوعٌن :

ألٌكؿ أٌف )أـ( ىي حرؼ من حركؼ العطف ك يعطف هبا إثر نبزة الٌتسوية, مثل قولك: )سواء عليَّ أقمت أـ ا
" هًبىا اٍعًطٍف ًإثٍػرى نبىًٍز الٌتٍسًويىًة". " :"ابن مالكقعدت(, كىو اؼبقصود من قوؿ "     2ك"أـى

ك كبو قولو تعاىل:  3ك تقع نبزة الٌتسوية بعد )سواء(,)ما أابيل(, كما يف معناىا  مثل: )ما أابيل أأقبلت أـ أدبرت(
ٍرتػىهيٍم أىـٍ ملٍى تينًذٍرىيٍم الى يػيٍؤًمنيوفى ﴾ سورة البقرة اآل  .12ية ﴿ سىوىاءه عىلىٍيًهٍم أىأىنذى

أٌما الٌنوع الثٌاين: أف تقع )أـ( اؼبٌتصلة بعد نبزة مغنية عن لفظ )أم( ك ىي اؽبمزة اٌليت يطالب فيها تعيٌن اؼبسؤكؿ 
 4عنو, كقبد أهٌنا تقع يف أغلب األحياف بٌن مفردين.

بٌن شيئٌن أ  كقد ظبٌيت ىذه اؽبمزة مٌتصلة ألف ما يوجد قبلها ال يستغين عٌما يوجد بعدىا, كذلك أهٌنا كقعت
   5أشياء ال تكتفي أبحدىا, فإف طلب الٌتعيٌن ال يتحٌقق إالٌ أبكثرمن كاحد ك كذلك الٌتسوية.

أٌما )أـ( اؼبنقطعة: فهي اٌليت ال يتقٌيد معها نبزة تسوية كال نبزة مغنية عن )أم( فهي منقطعة تفيد االضراب مثل 
 )بل( كىيؤٌكد ذلك ابن مالك بقولو :

كى دبىعىنى )بىل( كىفىٍت                                ًإٍف تىكي فبٌا قػيٌيدىت بًو خىلىتٍ  كى اًبٍنًقطىاعو 
6 

                                       
 .41ابن مالن، ألفٌّة ابن مالن فً النّحو و الّصرف، ص  1

2
، جامعة 6الرحمان بن علً بن صالح المكودي، شرح المكودي على ألفٌّة ابن مالن، تح: فاطمة الّراجحً،جأبً زٌد عبد  

 .322،ص1995الكوٌت،دط ،

3
 .6113، ص5فاضل صالح الّسمرائً، معانً النّحو،ج 

4
 .11فهد خلٌل زاٌد، التّوابأ بٌن األلفٌة و الوالأ، ص 

 .613مرجأ السابك،صفاضل صالح السمّرائً، معانً النّحو، ال  5

 .263،دت، ص1،ط دار الكتب العلمٌة ،بٌروتشرح الفارضً عللى األلفٌة ابن مالن،  شمس الدٌن دمحم الحنبلً الفارضً،  6
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ك جاء يف اؼبقتضب: أف تكوف منقطعة فبا قبلها, خربا كاف أـ استفهاما, كذلك قولك فيما كاف خربا إف ىذا      
ى ما سبق إليك, مٌث أدركك الٌظٌن أنٌو زيد أ عمرك اي فّت كذلك إذا نظرت إىل شخص, فتونٌبتو زيدا فقلت عل

 1عمرك, فانصرفت عن األٌكؿ, فقلت: أـ عمرك مستفهما فإمٌبا ىو إضراب عن األٌكؿ على معىن )بل(.

ك معىن ىذا الكالـ أٌف )أـ( اؼبنقطعة تفيد االضراب مثل )بل( يف اؼبعىن كذلك كبو قولو تعاىل من سورة    
رَّبًٌ اٍلعىالىًمٌنى أىـٍ يػىقيوليوفى افٍػتػىرىاهي ﴾, ككثًنا ما تدٌؿ )أـ( اضافة اىل االضراب على  الٌسجدة :﴿ الى رىٍيبى ًفيًو ًمن

االستفهاـ سواء كاف استفهاما حقيقيا كبو قوؽبم: إهٌنا إلبل أـ شات, كاؼبقصود بل أىي شات, أـ كاف االستفهاـ 
, كقد أتيت )أـ( دبعىن )بل( فقط من 59اٍلبػىنيوفى ﴾ سورة الطور اآلية,كبو قولو تعاىل: ﴿ أىـٍ لىوي اٍلبػىنىاتي كىلىكيمي 2انكارايٌ 

دكف استفهاـ كذلك اذا كردت بعدىا أداة استفهاـ ك ذلك كبو قولو تعاىل: ﴿ قيٍل ىىٍل يىٍستىًوم اأٍلىٍعمىىَٰ كىاٍلبىًصًني أىـٍ 
 12.3ىىٍل تىٍستىًوم الظُّليمىاتي كىالنُّوري﴾ سورة الٌرعد اآلية 

 ألف االستفهاـ ال يدخل على االستفهاـ.ك ذلك    

  أو: حرف يعُى -(6

 يقوؿ ابن مالك يف ألفيتو:

ٍم أبًىٍك كىأىهٍبًٍم                                   كىاٍشكيٍك كىًإٍضرىابه هًبىا أىٍيضنا مبيىى ًٌن أىًبٍح قىسًٌ  خى

ا         كىريدبَّىا عىاقػىبىٍت الوىاكي إذىا                             ملٍى يػيٍلًف ذيك النٍُّطًق لًٌلٍبًس مينػىفَّذى
4 

 ك من خالؿ ىذا القوؿ البن مالك تٌتضح معاين حرؼ )أك( أك ما تفيده )أك( العاطفة من معىن.

 ك)أك( ىو اغبرؼ الٌسادس من حركؼ العطف كلو عٌدة معاف تتحٌدد من خالؿ الٌسياؽ ك نذكر من ىذه اؼبعاين :

فتفيد )أك(  زبيًنا كذلك كبو قولك:  5حة: ك وبدث ذلك إذا سبقت )أك( بصيغة دالٌة على األمرالٌتخيًن ك االاب 
 تزٌكج ىندا أك بنتها, أم خًٌنتو بينهما, كال هبوز أف هبمعهما. كتكوف إابحة كبو قولك: 

                                       
 .600,609أبً العبّاس دمحم بن ٌزٌد المبّرد، الممتضب ، ص  1

 .11فهد خلٌل زاٌد، التّوابأ بٌن األلفٌة و الوالأ، ص  2

 .611، ص5رائً، معانً النّحو، جفاضل صالح الّسم  3

 .41ابن مالن، ألفٌّة ابن مالن فً النّحو و الصرف، ص  4

 .666عبد هللاا الفوزان، دلٌل الّسالن الى ألفٌّة ابن مالن، ص  5
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 .1جالس اغبسن أك ابن سًنين كتعلم الفقو أك األدب, كىذا معناه أٌف ذلك مباح لك تفعل ما شئت

 , فإماٌ تكوف األٌكؿ أك الثٌاين أك الثٌالث.2الٌتقسيم: مثل قولك: الكلمة اسم أك فعل أك حرؼ 

االهباـ: ك وبدث ذلك إذا كنت عاؼبا ابألمر كلكن أردت أف تنبٌػهىوي على الٌسامع مثل قولك: )تصٌدقت بصدقة 
 قليلة أك كثًنة(, ككذلك كبو قولك: )كٌلمت ؿبٌمدا أك سعيدا(.

ك إذا كاف اؼبتكٌلم شاٌكا يف األمر مثل قولك: )أرأيت دمحما أك خالدا( كذلك إذا كنت شاٌكا يف رأيتو الٌشك: كذل
 .3منهما

االضراب: ك نقصد بو االضراب اإلبطايل, كىو إبطاؿ اغبكم الٌسابق ك نفي مضمونو ك االنتقاؿ عنو اىل ما بعده, 
                                                                                                        4و: بل زادكا ثالثةمثل قولك: عندم عشرة ضيوؼ أك زادكا ثالثة, فاؼبقصود ى

نػٍهيم بىٍل أىٍكثػىريىيٍم الى يػيٍؤًمنيوفى ﴾ س ا نػَّبىذىهي فىرًيقه مًٌ ا عىاىىديكا عىٍهدن ة ورة البقر ك كذلك قولو سبحانو ك تعاىل: ﴿ أىكىكيلَّمى
,ك يرجع القوؿ دبجيء أك لإلضراب اىل سيبويو, كلكن يتوفر شرطٌن اثنٌن يف نظره : أٌكؽبما: تقٌدـ نفي 111اآلية 

 أك هني.

 اثنيهما: إعادة العامل بعد )أك( كبو: ما قاـ زيد أك ما قاـ عمرك.  

 .5ال يقم زيد أك ال يقم عمرك             

  نكٍ: حرف يعُى -(7

ن ٌرًجىاًلكيٍم كىلىًَٰكن رَّسيوؿى 6تفيد االستدراؾ حرؼ من حركؼ العطف , مثل قولو تعاىل: ﴿ مَّا كىافى ؿبيىمَّده أىابى أىحىدو مًٌ
 . 40اَّللًَّ كىخىاَتىى النًَّبيًٌٌنى ۗ كىكىافى اَّللَّي ًبكيلًٌ شىٍيءو عىًليمنا﴾ سورة األحزاب اآلية

                                       
ًّ النّحوي، معانً الحروف، تح: عبد الفتّاح اسماعٌل الشلبً، دار الشروق، جّدة، ط  1 ، 6أبً الحسن علً بن عٌسى الّرمان

 .11،ص1901

 .14فهد خلٌل زاٌد، التّوابأ بٌن األلفٌّة و الوالأ، ص  2

 .610،ص5فاضل صالح الّسمرائً، معانً النّحو،ج  3

 .664عبد هللاا الفوزان، دلٌل الّسالن الى ألفٌّة ابن مالن، ص  4

 .13فهد خلٌل زاٌد، التّوابأ بٌن األلفٌّة و الوالأ، ص  5

 .514،ص6114، 1ٌّة ابن مالن، مكتبة العبٌكان، الّرٌاض،طأبو فارس الّدحداح، شرح ألف  6
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 : ك يشرتط لصٌحة عمل )لكن( ثالثة شركط

 وف اؼبعطوؼ مفردا ال صبلة كبو قولك: ما صاحبت اػبائن لكن                     أٌكؿ شرط: أف يك

 األمٌن, ؼ)األمٌن( معطوؼ على )اػبائن(.

أٌما إذا مل يكن اؼبعطوؼ مفردا كجب اعتبار )لكن( حرؼ ابتداء ك استدراؾ معا كليس حرؼ عطف, كهبب أف 
ة اليت قبلو, مثل قولك: ما قطعت الزىور لكن قطفت الٌثمر, تكوف اعبملة اليت بعده مستقلة يف اعراهبا عن اعبمل

 .1فهنا حرؼ )لكن( ىو حرؼ ابتداء ك استدراؾ معا, كال يفيد العطف ألٌف اعبملة اليت بعده مستقلة يف اعراهبا

 الٌشرط الثٌاين: أف ال تقرتف ابلواك مباشرة مثل: ما سافر زيد لكن عمرك.

 .2ؼ عطف ك اقتصرت على أف تكوف )لكن( حرؼ استدراؾ ك ابتداءأٌما إذا سبقت ابلواك, مل تكن حر 

 كبو قولك: ما صافحت اؼبسيء كلكن صافحت اسن, ككذا قوؿ الشاعر: 

. ٍيًن ملىٍ تىكيٍن                       قىضىاءي, كىلىًكٍن كىافى غيٍرمنا عىلىى غيٍرـً  ًإذىا قىضىٍيتى الٌدٍينى اًبلدَّ

 .3ن حرؼ استدراؾ ك ابتداء, كاعبملة اليت بعدىا معطوفة ابلواك على اعبملة اليت قبلها)فالواك( حرؼ عطف, لك 

 أف تكوف )لكن( مسبوقة بنفي مثل:  ما تضرب زيدا يف الثالث يتمٌثل:  الٌشرط

   4.لكن عمرا, أك هني, مثل: ال تضرب زيدا لكن عمرا

ا سواء كاف عاطفا أـ غًن عاطف أك أنو حرؼ ال نستنتج من الٌتحليل الٌسابق أٌف )لكن( حرؼ استدراؾ دائم  
 يصٌح العطف بو إالٌ إذا توٌفرت شركطو الٌثالثة اؼبذكورة آنفا.
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  ال: حرف يعُى -(8

)ال( حرؼ من حركؼ العطف يفيد نفي اغبكم عن اؼبعطوؼ بعد ثبوتو للمعطوؼ عليو فمثال أذا قلنا: يفوز 
عطف ك نفي ككلمة )اعبباف( معطوؼ على )الٌشجاع(, كاغبكم  الٌشجاع ال اعبباف, فإٌف كلمة )ال( ىي حرؼ

 .1الثابت للمعطوؼ عليو ىو فوز الٌشجاع, كقد نفى الفوز عن اؼبعطوؼ )اعبباف( بسبب أداة الٌنفي )ال(

 ك يدخل يف ذلك قوؿ الٌشاعر:

.القىٍلبي ييٍدرًؾي مىا الى عىٌٍني تيٍدرًكيوي                    كى اغبيٍسني مىا ا  نػىٍتوي النػٍَّفسي الى البىصىري  ٍستىٍحسى

( معطوؼ على )الٌنفس(.  فػ )ال( ىنا حرؼ عطف ك نفي, ك)البصري

 ك عليو فإٌف )ال( حرؼ عطف ك نفي هبب أف تتوٌفر فيها ىي األخرل ؾبموعة من الٌشركط لصٌحة عطفها :

 الٌشرط األٌكؿ :

 .أف يتقٌدـ )ال( إثبات كبو: جاء زيد ال عمر 
  ٌ2مها نداء كبو: اي ابن أخي ال ابن عٌمي.أك أف يتقد                        

كال نداء أك أمرا  "يف كتابو )توضيح اؼبقاصد ك اؼبمالك( أف يوٌضح ذلك من خالؿ قولو: "ادلرادي"ك قد حاكؿ   
 3"أك إثبات كبو: زيد كاتب ال شاعر.

 لة اٌليت ذكرانىا سابقا ك كقوؿ الٌشاعر: الٌشرط الثٌاين: أف يكوف معطوفا مفردا ك ليس صبلة مثل األمث

ٍلكي ال الكيتيبً 
ي
تىاًئًب يػيبػٍىنى اؼب  قيٍل لًبىاف بًقىٍوًؿ ركن فبلكة                              عىلى الكى

 فكلمة )الكتب( معطوفة على )الكتائب( كىذا اؼبعطوؼ ليس صبلة.

 اعتبار )ال( عاطفة بل هبب اعتبارىا حرؼ نفي فقط. كأٌما إذا مل يكن اؼبعطوؼ كلمة مفرد, عندىا ال يكوف   

 

                                       
 .210النّحو الوافً، صحسن عباس،   1

 .02فهد خلٌل زاٌد، التّوابأ بٌن األلفٌّة و الوالأ، ص  2

 .1119، ص1,6111، دار الفكر العربً، الماهرة ،ط1أبً لاسم المرادي، أوضح المماصد و المسالن فً شرح ألفٌّة ابن مالن، ج  3
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الٌشرط الثالث: أف ال تقرتف كلمة )ال( بعاطف ألٌف حرؼ العطف ال يدخل على مثلو مباشرة, مثل قولك: أسابيع 
أٌما )ال( ىنا فليست  الٌشهر ثالثة, ال بل أربعة ,فاغبرؼ العاطف ىو )بل(, كقد عطف )أربعة( على )ثالثة(,

 .1إمٌبا ىي ؾبٌرد حرؼ نفي إلبطاؿ اؼبعىن الٌسابقعاطفة ك 

 ك عليو نستنتج أٌف )ال( تكوف عاطفة إذا توٌفرت فيها الشركط اؼبذكورة سابقا.  

  بم: حرف يعُى -(9

 حرؼ ىبتلف معناه ك حكمو كذلك ابختالؼ ما َييت بعده:

 . 2طايل, كإٌما اإلضراب االنتقايلفإف جيء بعده جبملة فيكوف حرؼ ابتداء فقط, كمعناه إٌما: اإلضراب اإلب

 فاإلضراب اإلبطايٌل: ىو اإلتياف جبملة تبطل معىن اعبملة الٌسابقة, أٌما اإلضراب     

 .3االنتقايل: فهو االنتقاؿ من غرض إىل غرض آخر من غًن إبطاؿ الكالـ الٌسابق      

ا سيٍبحىانىوي بىٍل ًعبىاده مٍُّكرىميوفى﴾ سورة األنبياء اآلية كمثاؿ الٌنوع األٌكؿ كبو قولو تعاىل: ﴿ كىقىاليوا ازبَّىذى الرَّ   .62ضٍبىَٰني كىلىدن

كىقىالىًت اٍليػىهيودي يىدي اَّللًَّ  فقولو تعاىل: ﴿بىٍل ًعبىاده ميٍكرىميوف﴾ ىو إبطاؿ للكالـ األٌكؿ, ككذا قولو سبحانو: ﴿   
اهي مىٍبسيوطىتىاًف يينًفقي كىٍيفى يىشىاءي ﴾ سورة اؼبائدة اآلية مىٍغليولىةه غيلٍَّت أىٍيًديًهٍم كىليًعنيوا دبىا قىاليوا  , كىو رٌد على 24بىٍل يىدى

 القوؿ األٌكؿ.

نٍػيىا  أٌما النوع الثٌاين قولو تعاىل : ﴿     قىٍد أىفٍػلىحى مىن تػىزىكَّىَٰ  كىذىكىرى اٍسمى رىبًًٌو فىصىلَّىَٰ  بىٍل تػيٍؤثًريكفى اغبٍىيىاةى الدُّ
يػٍره كىأىبٍػقىىَٰ ﴾ سورة األعلى اآلية  كىاآٍلًخرىةي  نٍػيىا﴾ ليست إبطاال للجملة 12-14خى , فجملة ﴿ بىٍل تػيٍؤثًريكفى اغبٍىيىاةى الدُّ

 .4األكىل بل ىي انتقاال من غرض إىل غرض آخر

ك إف دخل على مفرد فحكمو أنٌو: حرؼ عطف ىبتص بعطف اؼبفردات كحدىا, أٌما معناه ىنا فيختلف  
 . 5لو من كالـ مثبت, أك مشتمل على صيغة أمر, أك كالـ نفيٌ ابختالؼ ما قب
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 ال هبوز العطف ابغبرؼ )ال( بعد االستفهاـ مثل: أضربت زيدا أـ عمرا. مالحظات: 

 تقع )ال( الٌنافية قبل )ال( بنوعيها العاطفة أك غًن العاطفة, لتوكيد االضراب بعد االهباب كبو قوؿ الٌشاعر:  

, الى  ٍسفىةه أىككىٍجهيكى البىٍدري .فأ  بىٍل الشٍَّمسي لىٍو ملٍى                           يػىٍقضى لًلشٍَّمًس كى  وؿه

 ك كذا الٌتوكيد تقرير ما قبلها, بعد الٌنفي, مثل قوؿ الٌشاعر:

, الى, بىٍل زىادىين شىغىفان                         ىىٍجره كى بػيٍعده تىراىخو الى  جىل.ىلى أى إكى مىا ىىجىرتيكى
1 

 من الٌتحليل الٌسابق, كمن الٌنقاط اليت تطرٌقت إليها يف ىذا اؼببحث أستنتج أٌف:   

معاين حركؼ العطف زبتلف من حرؼ آلخر, ك ىبتلف معىن اغبرؼ نفسو تبعا الختالؼ الٌسياؽ اٌلذم يرد فيو, 
  إضافة اىل حتمية توفر ؾبموعة من الٌشركط يف بعض اغبركؼ حٌّت يصٌح العطف هبا.
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 أثر دالالث حروف انعطف في انتفسير:انفصم انثاَي : 

 تًهيذ:
تناكلت يف مبحث متقٌدـ حقيقة العطف عموما, مع تبياف أقسامو فذكرت للعطف قسمٌن: عطف بياف ك    

 عطف نسق, كما أكردت معاين كٌل حرؼ من حركؼ العطف على حدة بصفة عاٌمة.

العطف "ؿبور حبثي" ابلٌدراسة الٌنحوية الٌداللية يف ضوء ما استعملو القرآف ك يف ىذا الفصل سأخٌص حركؼ      
الكرمي يف رحاب األساليب اليٌت كظٌفت فيها تلك اغبركؼ, ك ىذا لرتابط مع ما شرحتو عن معاين حركؼ العطف 

 عمومان حٌّت أىٌيأ لبياف أثرىا يف تفسًنات القرآف الكرمي كفق تصٌور كاضح.

ك ذىب أكثر الٌنحاة اىل أف حركؼ العطف عشرة ىي: الواك, الفاء, مٌث, أك, أـ, بل, لكن, ال, حٌّت ك إٌما       
الثٌانية, على خالؼ بٌن الٌنحويٌن يف اغبرفٌن األخًنين, فقد ذىب بعضهم إىل القوؿ أبهٌنا تسعة فأسقط )إٌما(, ك 

نبا: إٌما, حٌّت, ك ذىب ابن درستويو إىل أٌف حركؼ العطف  ذىب آخركف إىل أهٌنا شبانية مسقطٌن غبرفٌن اثنٌن
 1ثالثة ال غًن ك ىي: الواك, الفاء, مٌث.

ك لعٌلو من اعبذير ابلذٌكر أٌف بعض الباحثٌن اؼبعاصرين تبع ابن درستويو على ىذا القوؿ, حٌن جعل حركؼ     
 ىا ليست من ىذا الباب.العطف ـبتصرةن يف ثالثة أحرؼ ك ىي: الواك, مٌث, الفاء, ك ما عدا

يقوؿ مهدم اؼبخزكمي مقٌررا ذلك: "ك)ال( للٌنفي, تنفي ف الثٌاين ما أثبت األكؿ, ك )بل( لإلضراب تثبت      
الثٌاين ما نفي عن األٌكؿ, فهي إذف ـبتلفة معىن ك كظيفة, فال يصٌح جعلها من قبيل كاحد, ك ال ينبغي إدراجها يف 

 2ابب كاحًد.

ؼبخزكمي إىل أبعد من ذلك حٌن أخرج عطف الٌنسق من زمرة الٌتوابع, حيث يقوؿ:" إٌف عطف بل لقد  ا      
  3الٌنسق, اك العطف ابغبرؼ, ليس من الٌتوابع, ألٌف ما بعد اغبرؼ شريك ؼبا قبلو يف اغبكم إسنادان أك إضافةن."

                                       
، 6111، 1، دار الكتب العلمٌّة، بٌروت، ط6، جخالد بن عبد ّللّا الجرجاوي الوفاد، شرح الّتصرٌح على التّوضٌح فً النّحو  1
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لى إثبات معىن العطف لألحرؼ غًن أٌف اؼبخزكمي ؿبجوج بكوف عاٌمة الٌنحاة قديبا ك حديثا تواطؤكا ع     
الٌسابقة, استنادا لكوهنا مشاركةن بٌن اؼبعطوؼ كاؼبعطوؼ عليو لفظان )أم إعرااب(, ك أف مل يشرؾ بعضها بينهما 

 معىن.

 إٌف الٌنحاة قٌسموا حركؼ العطف إىل قسمٌن: -   

يف كجوه اإلعراب ك اغبكم, ك األٌكؿ: ما يقتضي إشراؾ اؼبعطوؼ ك اؼبعطوؼ عليو يف الٌلفظ ك اؼبعىن, أم     
, فإنٌنا نلمس أٌف دمحمان شارؾ  , حٌّت عليُّ يتضٌمن: الواك, الفاء, مٌث ك حٌّت مطلقان, فإذا قلت: حضر القوـي كى عىليُّ

 القـو يف اغبكم, ك ىو اغبضور, ك يف اإلعراب ك ىو الرٌفع. 

ضراب ربٌوؿه عن اؼبعىن األٌكؿ الٌذم يسبق اغبرؼ كما يتضٌمن: أك ك أـ يشرتط عدـ إفادًة اإلضراًب؛ ألٌف اإل      
إىل اؼبعىن الثٌاين الٌذم يلي اغبرؼ. فإذا أفادا إضرااب فإهٌنما يشرتكاف يف الٌلفظ دكف اؼبعىن, حيث اإلضراب ـبالفةن 

 معنويةن.

, ك ك اآلخر: ما يقتضي إشراؾ اؼبعطوؼ للمعطوؼ عليو يف الٌلفظ دكف اؼبعىن, كىو: بل, ك لكن, كال    
البغداديوف يلحقوف هبذه األحرؼ )ليس( العتبارىم إاٌيىا حرؼ عطف من قبيل تلك اغبركؼ الثالثة. ك كوهنا 
مشرتكة يف الٌلفظ فقط مرٌده إختالؼ اؼبتعاطفٌن هبا يف اإلثبات ك الٌنفي؛ إذ ما قبل )بل( ك )لكن( منفٌي, ك ما 

  1بعدىا يكوف مثبتان, أم )ال( فبالعكس.

 يلي زبطيط بياين يوٌضح القسمٌن الٌسابقٌن: ك فيما     
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 أقسام حروف العطف. 2 رسم توضيحي

 
ك زبتٌص كٌل أداة من أدكات العطف دبا يبٌيزىا عموما عن أخواهتا, كقد عرض اؼبفٌسركف " عبوانب االختالؼ    

كأقاموا بعض اؼبقارانىت يف معانيها ك ًظالىا اػباٌصة يف  آلخر,كالٌلقاء فيما بينها, كنيابة بعضها عن بعضها ا
ا يف ذكر األقواؿ اؼبتعٌددة يف معانيها القريبة منها اؼبعركفة ك البعيدًة الٌنادرىًة, ك سٌجلوا  الٌنصوص, كمل يٌدخركا هبهدن

 1مالحظاهتم يف جوانبها, ك تتٌبعوا أثرىا يف بعض األحكاـ ك اؼبذاىب."

البحث ذا صلة كثيقة ابلقرآف الكرمي ك تفسًنه, فهو ما حٌتم التأكيد على دراسة األدكات اليٌت  ك كوف ىذا   
إاٌل  -كإف كاف عاطفا يف ذاتو -كردت عاطفة يف القرآف الكرمي )األكثر من غًنالعاطفة( ,اذ من حركؼ العطف 

 ىي:  -األدكات -أنٌو مل يرد عاطفا يف الٌنص القرآين, كىذه  األخًنة 

 ال: لكن اؼبخٌففة: اشرتط الٌنحاة يف "لكن" العاطفة تضٌمنها لثالثة شركط كىي: أكٌ 

 أف يكوف اؼبعطوؼ هبا مفردا. -

 أالٌ تفرتف بواك. -

 أف تسبق بنفي أك هني. -

                                       
1

 .334ص، ألدوات النحوٌة فً كتب التّفسٌرادمحم أحمد الّصغٌر ، 
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 ك كفق ىذه الٌشركط مل تقع "لكن" عاطفة يف القرآف الكرمي, ك إمٌبا كردت دبعاف أخرل مثل: االستدراؾ,  
 1ٌتوكيد.ال االبتداء,

اثنيا: حٌّت العاطفة: أكرد ؿبٌمد عبد اػبالق عضيمة يف كتابو )دراسات ألسلوب القرآف الكرمي( أٌف "حٌّت" مل تقع 
, ك العطف هبا عموما قليل. أٌما الكوفيوف فال هبيزكف هبا العطف على اإلطالؽ, بل 2عاطفة يف القرآف الكرمي

حٌّت أبوؾ, على أٌف "حٌّت" ابتدائٌية ,كأٌف ما بعدىا على إضمار  ينكركف ذلك, ك وبملوف كبو قولنا: جاء القـو
  3عامل.

ك اغباصل فبٌا سبق بيانو أٌف اغبركؼ اليٌت كردت عاطفة يف القرآف الكرمي ىي: الواك, الفاء, مٌث, أك, أـ, بل      
 القرآف الكرمي. ,كسأعرض يف ثنااي ىذا الفصل دراسة داللية كبويٌة ؽبذه األدكات "العاطفة " يف رحاب

 تحذيذ أثر دالالث حروف انعطف في تفسير انقرآٌ انكريى: 
 انكريى: انقرآٌ تفسير في  "انعاطفت واو " أثر أّوال: -

 آايت من سورة البقرة: -

ُـّ حركؼ العطف , حيث أنٌو      يفيد  اعبمع كاؼبشاركة بٌن اؼبعطوؼ كاؼبعطوؼ عليو يف اغبكم ىي الواك أ
 أعكف اآلف على بياف معانيها يف بعض اآلايت من سورة البقرة., ك كاإلعراب...

ةى كىفبَّا رىزىقٍػنىاىيٍم يينًفقيوفى ﴾ من سورة ال   .15بقرة اآلية قاؿ هللا عٌز كجٌل :﴿ الًَّذينى يػيٍؤًمنيوفى اًبٍلغىٍيًب كىييًقيميوفى الصَّالى

 تفسًن اآلية:  

 .4أٌما الغيب يف كالـ العرب كل ما غاب عنك( )يؤمنوف يصدقوف كاإليباف يف الٌلغة الٌتصديق,

كالواك يف ىذه اآلية أشركت أبٌف اؼبعطوؼ عليو "الذين يؤمنوف" كاؼبعطوؼ كىم "الذين   يقيموف الصالة"   
 ك"الذين فبا رزقناىم ينفقوف".

                                       
1

 .966محّمد حسن الّشرٌف، معجم حروف المعانً فً المرآن الكرٌم، ص 

2
 .156، ص1916، 1ط، دار الحدٌث، الماهرة، 6،جمحّمد عبد الخالك عضٌمة، دراسات ألسلوب المرآن الكرٌم 

3
، 1، مؤّسسة التّارٌخ العربً، بٌروت، ط1دمحم بن أبً بكر الدمامٌنً، شرح الّدمامٌنً على مغنً اللّبٌب، تح: أحمد عزو عنابة،ج 

 .405، ص6111

 . 631ص، 6112 ،1مؤّسسة الّرسالة، بٌروت، ط، 1المر طبً، الجامأ ألحكام المرآن،ج  4
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من مالو يدخل يف حكم كىذا معىن أف الواك تدخل الثٌاين يف حكم األٌكؿ, أم أنٌو كٌل من أقاـ الٌصالة, كأنفق     
 .من آمن ابلغيب

أٌما أهٌنا تشرؾ أبف اؼبعطوفٌن لفظا فقد جاء كله الفعل "يقيموف" ك "ينفقوف" مرفوعٌن ابلواك كالنوف ألهنما من      
 األفعاؿ اػبمسة, عطفا عن "يؤمنوف", كىو كذلك من األفعاؿ اػبمسة.

تىمى اَّللَّي عىلىىَٰ قػيلي  أيضنا يف قولو تعاىل :﴿  وهًبًٍم كىعىلىىَٰ ظبىًٍعًهٍم ۖ كىعىلىىَٰ أىٍبصىارًًىٍم ًغشىاكىةه ۖ كىؽبىيٍم عىذىابه عىًظيمه ﴾ من خى
 .11سورة البقرة اآلية

 تفسًنىا : 

  1ىذه صبلة اتمة فإٌف الطٌبع يكوف على القلب كعلى الٌسمع, كالغشاكة, كنبا الغطاء يكوف على البصر(.)  

لى مطلق اعبٌمع, دكف داللة على الرٌتتيب, أم أف كقوع الفعل "ختم" على فالواك يف سياؽ اآلية تدؿ ع    
اؼبعطوؼ عليو, كىو "على قلوهبم" ككقوعو على اؼبعطوؼ " على ظبعهم", "كعلى أبصارىم", حاصل دكف أف يعلم 

ؽ أك القرينة ك على أيٌهم ختم عليو أكال, كىذا معىن أف الواك خالية من الزمن, كامٌبا يفهم الزمن من خالؿ الٌسيا
 .الواك أشركت بٌن اؼبعطوؼ كاؼبعطوؼ عليو كاؼبعطوؼ لفظا, كوهنما كقعا شبو صبلة يف ؿبل نصب مفعوؿ بو

لىقىكيٍم كىالًَّذينى ًمن قػىٍبًلكيٍم لىعىلَّكيٍم تػىتػَّقي     ا النَّاسي اٍعبيديكا رىبَّكيمي الًَّذم خى وفى ﴾ سورة البقرة يقوؿ عٌز كجٌل : ﴿ ايى أىيػُّهى
 .61اآلية 

 :يف تفسًن اآلية  

إٌف اؼبوىل عٌز كجٌل يبٌٌن '' كحدانٌيتو كألوىٌيتو, كأبنٌو ىو اؼبنعم على عباده, إبخراجهم من العدـ إىل الٌوجود,     
 2كاسباغو عليهم ابلٌنعم الظٌاىرة كالٌباطنة."

 اآلية الكريبة على نقيض لكاف اػبطاب يف -كما يزعم بعضهم  -فلو كانت الواك تستوجب الرٌتتيب مطلقا    
يف  –من قبلكم  –ذلك, أم لبدأ هللا عٌز كجٌل خبطاب الذين خلقوا أكال مث من كاف بعدىم , كالقرينة الٌلفظية 

سياؽ اؼبقاـ كافية للداللة على أف اؼبعطوؼ " الذين من قبلكم" سابق زمنيا من اؼبعطوؼ عليو "الذم خلقكم", 
دكف داللة على الزمن, كامٌبا  -اػبلق-اؼبتعاطفٌن يف أٌف كليهما كقع عليو فعل  فالواك دلت على مطلق اعبمع بنب

                                       
 . 113، ص 1999، 6، السعودٌة، ط،دار طٌبة  1 السالمة، جسامً بن دمحم: ن كثٌر، تفسٌر المرآن العظٌم، تحاب  1

 .194ابن كثٌر، تفسٌر المرآن العظٌم، ص  2
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بفهم الزمن من خالؿ القرينة اللفظية "من قبلكم", ك أما إشراكها بنب اؼبعطوفٌن لفظا فكل من " الذم خلقكم", 
 ."كالذين من قبلكم" صبلة اظبية

  : افادهتا معىن الّتتيب

لرٌتتيب فقد جاء ىذا يف قولو تعاىل :﴿ أىـٍ تػىقيوليوفى ًإفَّ ًإبٍػرىاًىيمى كىًإظٍبىاًعيلى كىًإٍسحىاؽى كىيػىٍعقيوبى أما داللة الواك على ا    
         .141كىاأٍلىٍسبىاطى كىانيوا ىيودنا أىٍك نىصىارىلَٰ ﴾ سورة البقرة اآلية 

أٌف إظباعيل ابنو, كإسحاؽ ابن إظباعيل, حيث أنٌو من  اؼبعلـو أف إبراىيم عليو الٌسالـ ىو أبو األنبياء, ك     
 . كيعقوب ابن اسحاؽ, فجاء ذكر األنبياء على الرٌتتيب

أما إشراكها للمتعاطفٌن لفظا, فكل من إظباعيل, كإسحاؽ, كيعقوب أظباء "إف", ككذاؾ إبراىيم, كىو    
 معطوؼ عليو.

نىا مي      نىا ًعيسىى كجاءت الواك يف قولو سبحانو كتعاىل :﴿ كىلىقىٍد آتػىيػٍ نىا ًمن بػىٍعًدًه اًبلرُّسيًلۖ  كىآتػىيػٍ وسىى اٍلًكتىابى كىقػىفَّيػٍ
هي ًبريكًح اٍلقيديًس ۗ﴾ سورة البقرة اآلية  , مفيدة الرٌتتيب فزمن سٌيدان موسى قبل عيسى  01اٍبنى مىٍرميىى اٍلبػىيًٌنىاًت كىأىيٍَّدانى

 .عليهم السالـ

 انكريى: قرآٌان تفسير في  " انعاطفت أو" أثر ثاَيا: -

تطرقت سابقا إىل  أٌف "أك" ىي حرؼ عطف يتحٌدد معناه من خالؿ الٌسياؽ الذم يرد فيو كلو عدة معاف     
" كردت بعدة معاين ؿباكلة  "أك ىي: الٌتخيًن, اإلابحة, الٌتقسيم, الشك, اإلهباـ كاإلضراب, أٌما يف سورة البقرة فإف

 ذكر منها ما تيسر يل الوصوؿ إليو:

رى قاؿ تعاىل :﴿ أىك        كىصىيًٌبو مًٌنى السَّمىاًء ًفيًو ظيليمىاته كىرىٍعده كىبػىٍرؽه هبىٍعىليوفى أىصىابًعىهيٍم يف آذىاهًنًم مًٌنى الصَّوىاًعًق حىذى
يطه اًبٍلكىاًفرًينى  ا أىكىكيلَّمى , كقولو تعاىل من السورة نفسها :﴿ 19﴾ سورة البقرة اآلية  اٍلمىٍوًت ۚ كىاَّللَّي ؿبًي ا عىاىىديكا عىٍهدن

نػٍهيمۚ  بىٍل أىٍكثػىريىيٍم الى يػيٍؤًمنيوفى ﴾ اآلية   .111نػَّبىذىهي فىرًيقه مًٌ

فهاتٌن اآليتٌن مرتبطاف معنانبا مع بعض, فا سبحانو كتعاىل يبٌٌن من خالؿ ىاتٌن اآليتٌن صفة اؼبنافقٌن,"      
ا لإلضاءة "مثلهم الذم استوقد انرا", كال يزاؿ ىذا حيث شبو ترددىم عن اإليباف جبماعة من الناس أكقدكا انر 

النور يغشي قلوهبم ماداموا مؤمنٌن حّت إذا أعرضوا أذىب اهللا نورىم, كتركهم يف ظلمات ال يبصركف, كجاءت 
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شديد  ىذه اآلية, كىذا الٌتشبيو معطوفا على تشبيو آخر للمنافقٌن, كىو "الصٌيب" أم اؼبطر نزؿ يف يـو مظلم 
 1ال يكاد الرائي فيو يبصر طريقو, كذلك من حاد عن الصراط اؼبستقيم يبقى مشتتا اتئها."الغيم, 

 : ق( أٌف ؽبا أربعة أكجو212) العكربيأك" الرابطة ؽباتٌن اآليتٌن, اختلف يف داللتها فقد ذكر  " ك   

ـٌ ال: الشكٌ    .ثاينكالشٌك إمٌبا يعرض للناظر يف حاؿ اؼبنافقٌن, أيشبههم ابلفريق األكؿ أ

  .أم أٌف هللا تعاىل ترؾ اجملاؿ للتخًن لوصف حاؿ اؼبنافقٌن أىم كأصحاب الصيب أك اؼبستوقد :الٌتخيًن

  .كاإلابحة تقتضي االختيار أك اعبمع بٌن ىاذين التشبيهٌن لوصف حاؿ اؼبنافٌن  :اإلابحة

 2.بعض الناس يشبههم أبصحاب الٌصيب كالبعض ابؼبستوقد  :اإلهباـ

ق( فكما ىو معلـو الواك تقتضي معىن اعبمع كذلك صبعت أك 664) الطربيواك كىو رأم اختاره " دبعىن ال
 3."الٌتشبيهٌن للٌتعبًن عن حاؿ اؼبنافقٌن

ءىكيٍم أىٍك أىشىدَّ ذًٍكرنا ۗ﴾ اآلية يقوؿ تبارؾ ك تعاىل: ﴿  تيم مَّنىاًسكىكيٍم فىاذٍكيريكا اَّللَّى كىذًٍكرًكيٍم آابى  .611فىًإذىا قىضىيػٍ

" كانت عادة العرب إذا قضت حجها, تقف عند اعبمرة, فتفاخر ابآلابء كتذكر أايـ  جا  يف تفسًن اآلية :
, كغًن ذلك ... قاؿ ابن عباس كعطاء كالٌضحاؾ كالرٌبيع: معىن: اذكركا اهللا أم كذكر   :أسالفها من بسالة, ككـر

 4األطفاؿ أابءىم."

ملة "كذكركم آابءكم" على مفرد, كىو أشٌد للداللة على " معاين ك من ىنا يتبٌٌن أٌف أك جاءت عاطفة عب   
 الٌتخيًن كاإلابحة كاإلضراب."

فالٌتخًن يرتؾ للمخًن أف يذكر اهللا كذكره أابه, أك أشد ذكرا, ككذلك اإلابحة ,ك معىن اإلضراب أف يكوف ذكر    
 اهللا أشد, ك أكرب من ذكرىم آلابئهم.

 .639ٍثتي يػىٍومنا أىٍك بػىٍعضى يػىٍوـو ۖ قىاؿى بىل لًَّبٍثتى ًمائىةى عىاـو ﴾سورة البقرة اآلية قىاؿى لىبً  قاؿ تعاىل :﴿ ...

                                       
 .100نفسٌر المران العظٌم، ص ،ابن كثٌر  1

2
 .19،ص1999فكار الدولٌة، جّدة، دط، بٌت األ ،التبٌان فً إعراب المرآن عبد هللاا بن الحسٌن بن أبً البماء العكبري، 

3
 .563،ص1المرطبً،الجامأ ةلحكام المران،ج 

4
 . 532ص ،6112، 1طمؤّسسة الّرسالة، بٌروت، ، 5ج ، الجامأ ألحكام المرآن،المرطبً 
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 1.ق(" أٌف "أك" يف ىذه اآلية دبعىن "بل", كتفيد أيضا معىن الشك1414)عبد اخلالق عضيمة نقل " -  

مٌبا َييت من قبل اؼبتكلم, يريد بو كاإلضراب كالشٌك قطعتاف متجاكراتف يف اؼبعىن, فاإلضراب كما ىو معلـو إ     
اإلعراض عن كالـ سابق جاء منو عن توىم, كالٌتوىم قرين الٌشك, إذ لو كاف متيقيا من كالمو األكؿ ؼبا عدؿ عنو, 
, بقرينة أٌف هللا أماتو أكؿ الٌنهار  فالعزير ؼبٌا أماتو اهللا مائة عاـ مث أحياه مرة أخر ل, ظن أنو لبث يوما أك بعض يـو

. مثٌ   أحياه آخر الٌنهار , فلما رأل الٌشمس على كشك الغركب اعتقد أهٌنا مشس ذلك اليـو

 الّتفصيل : معىن اافادهت

 286.2 ,235, 110,130" أهٌنا أفادت معىن التفصيل يف اآلايت:  عبد اخلالق عضيمةذكر "

د إصباؿ لتفصيل اإلصباؿ كتقسيمو كالٌتفصيل ىو نفسو الٌتقسيم إذ يشرتكاف يف نفس الٌداللة, فهما َيتياف بع   
 ."أك"كسنعرج على ذكر بعضو من ىذه اآلايت لتبياف معىن الٌتفصيل الذم أفادتو 

ًلكى قىاؿى الًَّذينى ًمن قػىٍبًلهً قاؿ تعاىل :﴿  ٍتًينىا آيىةه ۗ كىذىَٰ لًٌمينىا اَّللَّي أىٍك أتى ٍثلى قػىوٍ كىقىاؿى الًَّذينى الى يػىٍعلىميوفى لىٍوالى ييكى ؽًبًٍمۘ  م مًٌ
ًت لًقىٍوـو ييوًقنيوفى   .110﴾ اآلية  تىشىابػىهىٍت قػيليوبػيهيٍم ۗ قىٍد بػىيػَّنَّا اآٍلايى

 : جا  يف تفسًن اآلية  

قاؿ دمحم ابن إسحاؽ: "حدثين دمحم ابن أيب دمحم, عن عكرمة أك سعيد بن جبًن, عن ابن عباس, قاؿ: قاؿ رافع     
حّت  الٌسالـ(: اي دمحم إف كنت رسوال من اهللا كما تقوؿ, فقل هللا فليكلمنا بن حريبلة لرسوؿ اهللا )عليع الصالة ك 

 3.''نسمع كالمو

فقولو تعاىل على لساف ىؤالء الكفرة )كقاؿ الذين ال يعلموف( ؾبمله فصلو قوؽبم " لوال يكلمنا هللا أك أتتينا آية    
على صدؽ نبوة الرسوؿ صلى اهللا عليو كسلم,  ", أم أف كالمهم تضمن من هللا أف يكلمهم أك َيتيهم آبية  تدؿ

 .كجاءت "أك" عاطفة عبملة قوؽبم "يكلمنا اهللا" عل صبلة قوؽبم "أتتينا آية". ككالنبا صبلة فعلية

 

                                       
 .236ص، 1916، 1دار الحدٌث، الماهرة، ط ،1دراسات ألسلوب المران الكرٌم،ج عبد الخالك عضٌمة،دمحم   1

 .232،صالمرجأ نفسه ، 1دراسات ألسلوب المران الكرٌم،ج بد الخالك عضٌمة،عدمحم   2

 
3

 .599ص ،1تفسٌر المران العظٌم،ج ابن كثٌر، 
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...﴾اآلية  أىكٍ  نىًسينىا ًإفٍ  تػيؤىاًخٍذانى  الى  رىبػَّنىا قاؿ تعاىل :﴿...   على  "فاؼبعىن: أعف عن إمث ما يقع مٌنا ,602أىٍخطىٍأانى
 1ىذين الوجهٌن أك أحدنبا."

أتت اآلية على صيغة الٌدعاء متضمنة طلبا من اهللا أف ال يؤاخذ عباده اؼبؤمنٌن, كىذا قوؿ ؾبمل, فصلو    
 .معطوؼ "أك" "نسينا", ك"أخطأان", ككال معطويف "أك" صبلة فعلية

 انكريى: انقرآٌ تفسير في  " انعاطفت ثىّ " أثر : ثانثا 

سابقا اىل أنٌو يفيد الرٌتتيب ك الرٌتاخي , ك يف سورة البقرة كردت سبعا كعشرين مرة, كفيما يلي قد أشرت      
  :عرض لنماذج منها كما ربويو من معاف

 : داللتها على الّّتتيب و الّّتاخي

 كىكينتيٍم أىٍموىااتن كىو أصل كضعها الٌنحوم أف تدؿ على الرٌتاخي يف الزمن, قاؿ تعاىل: ﴿ كىٍيفى تىٍكفيريكفى اًبَّللًَّ     
ًيتيكيٍم مثيَّ وبيًٍييكيٍم مثيَّ إًلىٍيًو تػيٍرجىعيوفى ﴾ اآلية   .60فىأىٍحيىاكيٍمۖ  مثيَّ يبي

  : ورد يف تفسًن اآلية

كيف تكفركف اب" أم: كيف تكفركف اب كنعمو عليكم, كقدرتو ىذه؟ ! ... )ككنتم أمواات فأحياكم مث يبيتكم    
خلقكم مث  :اؿ ابن عباس كابن مسعود, أم: كنتم أمواات معدكمٌن قبل أف زبلقوا فأحياكم, أممث وبييكم(... ق

كفركم, كقيل يبيتكم عند انقضاء آجالكم, مث وبييكم يـو القيامة ... )مث إليو ترجعوف, أم: إىل عذابو مرجعكم ل
 2 إىل اغبياة كاؼبسألة

العطف "مث" فيها يرل أنو قد كرد ثالث مرات, كدٌؿ فيها على  اٌف الناظر كاؼبتأٌمل لسياؽ اآلية كتسلسل حرؼ    
  .معاين الرٌتتيب, كالرتاخي يف الزمن, فاآلية الكريبة جاء فيها ترتيب لوجود اإلنساف

فبعد أف كجد من العدـ سيموت بعد إنقضاء أجلو, كقد راخي اؼبوىل بػ "مث" ألف اؼبوت الثاين بعد اإلحياء    
راخ, كىي اؼبٌدة الٌزمنية اليت أرادىا اهللا أف يعيشها ىذا اإلنساف, كذلك بعثو مرة أخرل يـو فاأٌلكؿ َييت بعد ت

 .القيامة َييت بعد تراخ يف الزمن كمثلو رجعتو ػبالقو للحساب

                                       
 .311، ص 6112، 1، مؤّسسة الّرسالة، بٌروت، ط4المرطبً، الجامأ ألحكام المرآن، ج 1

2
 .512، 515، ص1المرطبً، الجامأ لألحكام المرآن، ج
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 .وبسن أيضا االستشهاد بو, على داللة "مث" على الرٌتتيب كالرٌتاخي يف الٌزمن, يف سورة البقرة ك فبٌا   

ًئكىةً :﴿  قولو تعاىل ـى اأٍلىظٍبىاءى كيلَّهىا مثيَّ عىرىضىهيٍم عىلىى اٍلمىالى  .51﴾ اآلية كىعىلَّمى آدى

  :جا  يف تفسًن اآلية   

علم آدـ األظباء كلها( ... قاؿ ابن عباس كعكرمة كقتادة كؾباىد كابن جبًن: عٌلمو أظباء صبيع األشياء  )ك      
اؼبالئكة( اختلف اؼبتأكلوف ... ىل عرض على اؼبالئكة أشخاص  كٌلها جليلها كحقًنىا ... )مث عرضهم على

كقاؿ ابن عباس كغًنه: عرض  ... األظباء أك األظباء دكف األشخاص فقاؿ ابن مسعود كغًنه: عرض األشخاص
 1األظباء.

كاف بعد   إمٌبا – بغض النظر عن االختالؼ يف الٌتفسًن –فعرض اهللا تعاىل لألظباء األشياء أك لتلك اؼبسميات   
تعليمو آدـ لتلك األشياء, كقد عطفت "مث" صبلة "علم آدـ" على صبلة عرضهم على اؼبالئكة,دالة يف ذلك على 

 .الرتاخي, أم: على انقضاء مدة زمنية بٌن اغبدثٌن عطفا عن معىن الرتتيب

 .639كقولو تعاىل :﴿ ...فىأىمىاتىوي اَّللَّي ًمائىةى عىاـو مثيَّ بػىعىثىوي...﴾ اآلية 

سبق البعثى ,كىو إعادة اإلحياء, اإلماتةي , فعطفت مث قولو: "أماتو اهللا مائة عاـ" على قولو "بعثو" مفيدة يف    
 .ذلك معىن الرتتيب كالرتاخي يف الزمن, كىي اؼبدة اليت توىف فيها اهللا عزير, كاؼبقدرة دبائة عاـ

 :نداللتها على معاين أخرى غًن الّتتيب والّّتاخي يف الّزم 

 الّتتيب الذكري:

رًكيٍم مثيَّ أىقػٍ   ن ًدايى رىٍرَتيٍ كىأىنتيٍم تىٍشهىديكفى ﴾ قولو تعاىل :﴿ ًإٍذ أىخىٍذانى ًميثىاقىكيٍم الى تىٍسًفكيوفى ًدمىاءىكيٍم كىالى زبيٍرًجيوفى أىنفيسىكيم مًٌ
 .04اآلية

نفسكم من دايركم( أم: ال يقتل ك ٕاذ أخذان ميثاقكم ال تسفكوف دمائكم كال زبرجوف أ») : تفسًن اآلية   
 بعضكم بعضا, كال ىبرجو من منزلو كال يظاىر عليو ...)مث أقررَت كأنتم تشهدكف(, أم: مث أقررَت دبعرفة ىذا اؼبيثاؽ

 2.»كصحتو كأنتم تشهدكف بو

                                       
1

 .461,466، ص1، جلألحكام المرآن الجامأ ،المرطبً  

2
 .510،519ص ،1، تفسٌر المرآن العظٌم، جابن كثٌر 
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هبا يف إفادة أحدنبا أف "مث" على اب:» كالٌشاىد يف ىذه اآلية قولو تعاىل "مث أقررَت" حيث اختلف يف معىن "مث"   
العطف كالرتاخي, كاؼبعطوؼ عليو ؿبذكؼ تقديره فقبلتم, مث أقررَت كالثاين أف تكوف جاءت لرتتيب اػبرب ال لرتتيب 

 1 .»اؼبخرب عنو

 .199﴾ اآلية  يمه مثيَّ أىًفيضيوا ًمٍن حىٍيثي أىفىاضى النَّاسي كىاٍستػىٍغًفريكا اَّللَّى ۚ ًإفَّ اَّللَّى غىفيوره رَّحً :﴿ كمنو أيضا قولو تعاىل  

فػ"مث" ىذه للرتتيب يف الذٌكر ال للرتتيب يف  2.»" مث" ىاىنا لعطف خرب على خرب« جاء يف تفسًن ابن كثًن:
كحسن ىذا أف اإلفاضة الٌسابقة مل تكن مأمورا هبا, إمٌبا كاف اؼبأمور بو ذكر اهللا تعاىل )فإذا أفضتم من »الٌزمن, 

 3«.ذٌكر عند الفعل ال يدؿ على األمر ابلفعلعرفات فاذكركا اهللا( كاألمر ابل

 :االستبعاد والّتفاوت

ًء تػىٍقتػيليوفى أىنفيسىكيٍم كىزبيٍرًجيوفى فىرًيقنا مًٌ قاؿ تبارؾ ك تعاىل:﴿ ...كىأىنتيٍم تىٍشهىديكفى   ؤيالى نكيم مًٌن مثيَّ أىنتيٍم ىىَٰ
رًًىمٍ   .03-04﴾ من سورة البقرة اآلية  ...ًدايى

قد مضى عرض تفسًن ىذه اآلية, كالٌشاىد فيها "مث" يف اآلية اليت تليها, كاليٌت تضٌمنت "معىن استبعاد أف     
وبيدكا ىؤالء عٌما أقركا بو من عدـ سفك دماء بعضهم البعض, بعد أخذىم عهدا على أنفسهم بعدـ فعل 

مباعدة بينهما من  "... , فجاءت "مث" عاطفة جبملة إقرارىم "كأنتم تشهدكف" على صبلة "مث أنتم ىؤالء 4"ذلك.
 .انحية اإلقرار ابلعهد مث ـبالفتو

ًبيًل اَّللًَّ مثيَّ الى يػيٍتًبعيوفى مىا أىنفىقي     وا مىنِّا كىالى أىذنلۙ  كمن أمثلة معىن التفاكت قولو تعاىل :﴿ الًَّذينى يينًفقيوفى أىٍموىاؽبىيٍم يف سى
 .626ؽبَّيٍم أىٍجريىيٍم ًعندى رىهبًًٌٍم كىالى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم وبىٍزىنيوفى ﴾ اآلية 

 

 

                                       
1

 .51لعكبري، التبٌان فً إعراب المرآن، صا 

2
 .333ص ،1جابن كثٌر، تفسٌر المرآن العظٌم،  

3
 .115ص ،6ج عبد الخالك عضٌمة، دراسات لألسلوب المرآن الكرٌم، 

4
 115ص ،6المران الكرٌم،جدراسات ةلسلوب  عبد الخالك عضٌمة، 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya85.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya85.html
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 :تفسًنىا 

ذكر اإلنفاؽ يف سبيل اهللا على العمـو ...كالثواب إمٌبا ىو ؼبن ال يتبع إنفاقو مٌنا, كال أذل » تضمنت اآلية     
 1«ذل مبطالف لثواب الٌصدقة.ألٌف اؼبنَّ كاأل

 2«.إظهار التفاكت بٌن اإلنفاؽ كترؾ اؼبنًٌ كاألذل, كأف تركهما خًن من نفس اإلنفاؽ»كمعىن " مث" ىو:    

فالٌتفاكت يظهر من خالؿ من أنفق مالو بغًن مٌن كال أذل, كمن أنفقو دبٌن كأذل, كشتاف   األجر كالٌثواب     
 بينهما.

فاؼبوىل عٌز كجٌل هنى عن اؼبٌن كاألذل » يف ىذه اآلية, أٌف "مٌث" دٌلت على الرٌتاخي يف الٌزمن  كمن صبيل ما يزاد    
 3«حٌن العطاء, كأيضا بعده كلو بعد مركر مٌدة زمنية طويلة عليو.

 انكريى: انقرآٌ تفسير في " انعاطفت انفاء "أثر رابعا:

 آايت من سورة الكهف : -

الفاء حرؼ كالعاطفة منها ابػبصوص, ىذا ما سأعرضو ك أثره يف القرآف الكرمي, ف الفاء يف الكالـ أبنواعها,   
الفاء" يف سورة الكهف دبعاف " عطف يدٌؿ على الرٌتتيب كالٌتعقيب مع االشرتاؾ كما تبٌٌن آنفا, كقد جاءت

 متعددة أذكر منها:

 لّّتتيب والّتعقيب: ا

ئنا ًإٍمرنافىانطىلىقىا حىّتََّٰ ًإذىا رى قولو تعاىل :﴿      يػٍ ا لىقىٍد ًجٍئتى شى ا لًتػيٍغرًؽى أىٍىلىهى ﴾  ًكبىا يف السًَّفينىًة خىرىقػىهىا ۖ قىاؿى أىخىرىقٍػتػىهى
 أم فعقب تلك ااكرة أهنما انطلقا, كاالنطالؽ الٌذىاب كاؼبشي, مشتق من اإلطالؽ, "11سورة الكهف اآلية

 4."كىو ضٌد الٌتقييد

ئنا نٍُّكرنا﴾فىانطىلىقىا  قولو تعاىل :﴿     يػٍ منا فػىقىتػىلىوي قىاؿى أىقػىتػىٍلتى نػىٍفسنا زىًكيَّةن ًبغىًٍنً نػىٍفسو لَّقىٍد ًجٍئتى شى  حىّتََّٰ ًإذىا لىًقيىا غيالى
منا "عن اعتذار موسى 14اآلية  , ,يدٌؿ تفريع قولو :" فىانطىلىقىا حىّتََّٰ ًإذىا لىًقيىا غيالى

                                       
1

 . 625،624ص ،4الجامأ ةلحكام المران الكرٌم،ج المرطبً، 

2
ّدبً الّدولٌّة للمرآن  عمر حسن المٌام، :تح فً الكشف عن لناع الرٌب، ٌبرالغفتوح  شرف الدٌن الحسٌن بن عبد هللاا الطٌبً، 

 .319، ص6115، 1ط ، اةلمارات،  الکرٌم

3
 .114ص ،1991،الماهرة اخبار الٌوم،، 6ج ٌر الشعراوي،تفس دمحم متولً الشعراوي، 

4
 .51ص ،1904، تونس ،دط،  التونسً،الدار  13التحرٌر والتنوٌر، ج،دمحم الطاهر بن عاشور  
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تعقيب لفعل"لقيا" أتكيدا للمبادرة اؼبفهومة من  .. كقولو: "فػىقىتػىلىو"على أٌف اػبضر قبلى عذره كانطلقا مصطحبٌن .
 1"تقدمي الظرؼ.

كقاؿ الزـبشرم يف ىاتٌن اآليتٌن: "فإف قلت: مل قيل: "حّت إذا ركبا يف السفينة خرقها" بغًن فاء ك"حّت إذا     
 2القتل لقاء الغالـ." لقيا غالما فقتلو" ابلفاء؟, قلت: ألف اػبرؽ مل يتعٌقب الركوب, كقد تعٌقب

اهيۚ  ًإانَّ جىعى      ًت رىبًًٌو فىأىٍعرىضى عىنػٍهىا كىنىًسيى مىا قىدَّمىٍت يىدى ٍلنىا عىلىىَٰ قػيليوهًبًٍم أىًكنَّةن قولو تعاىل :﴿ كىمىٍن أىٍظلىمي فبَّن ذيكًٌرى آًبايى
, يف ىذه اآلية 31دىلَٰ فػىلىن يػىٍهتىديكا ًإذنا أىبىدنا﴾ سورة الكهف اآلية أىف يػىٍفقىهيوهي كىيف آذىاهًنًٍم كىقٍػرنا ۖ كىًإف تىٍدعيهيٍم ًإىلى اؽٍبي 

كمل يرتكوا ألنفسهم  الكريبة "عطف إعراضهم عن الذكر على الٌتذكًن بفاء الٌتعقيب إشارة إىل أهنم سارعوا ابإلعراض
 3".مهلة النظر كالتأمل

 :ما خالف الّتتيب

خالف ظاىر الرتتيب  فيها الفاء دبعاف أخرل غًن الرٌتتيب نذكر فباقبد يف سورة الكهف بعض اآلايت كردت     
 :يف العطف ابلفاء

خيذي كيلَّ ﴿أىمَّا السًَّفينىةي فىكىانىٍت ًلمىسىاًكٌنى يػىٍعمىليوفى يف اٍلبىٍحًر فىأىرىدتُّ أىٍف أىًعيبػىهىا كىكىافى كىرىاءىىيم مًَّلكه َيىٍ  :قولو تعاىل     
غصبا, فأردت أف  ," لو ركعي أصل الرٌتتيب, لقيل: ككاف كراءىم ملك أبخذ كل سفينة 19ية اآلسىًفينىةو غىٍصبنا ﴾

أعيبها, لكن الٌنظم اغبكيم عمد إىل تقدمي إرادة العيب, حبيث تقع مرتتبة على كوف السفينة ؼبساكٌن, إشارة إىل 
  "4.ليهااستالء اؼبلك ع أنو ىو الٌسبب األصيل يف حرصو على تعييبها كاستنفاذىا من

مثلما ذبٌلى يف  فمن خالؿ ىذه اآلية يٌتضح لنا أف "الفاء" يبكن أف ترد دبعاف أخرل خالؼ الرٌتتيب كالٌتعقيب    
ضرب فيها اهللا تعاىل األمثاؿ  ىذه اآلية الكريبة, كىذا السبب نفسو الذم جاءت الفاء من اجلو يف اآلايت اليت

نٍػيىا كىمىاءو أىنزىٍلنىاهي ًمنى السَّمىاًء  :يف قولو تعاىلاؼبنفرة من االغرتار ابلدنيا مثلما كرد  ﴿ كىاٍضًرٍب ؽبىيم مَّثىلى اغبٍىيىاًة الدُّ
حيۗ  كىكىافى اَّللَّي عىلىىَٰ كيلًٌ شىٍيءو مٍُّقتىًدرن  ا تىٍذريكهي الٌرايى من سورة  43ا﴾ اآلية فىاٍختػىلىطى بًًو نػىبىاتي اأٍلىٍرًض فىأىٍصبىحى ىىًشيمن

 الكهف.

                                       
1

 .511ص المرجأ نفسه ،، 13جدمحم الطاهر بن عاشور ،التحرٌر والتنوٌر،  

2
  .369دت، ص، ، دار الملم، دمشك، دط1، جأحمد دمحم الخراط: ، تحالمصون فً علم الكتاب المكنونالسمٌن الحنبلً، الدرّ  

3
 .534ص، 13جابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر،  

4
 .56، ص1995، 1،مكتبة وهبة، الماهرة، ط )الفاء وثم (دمحم األمٌن الخضري، من أسرار حروف العطف فً الذكر الحكٌم 
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لقد أدت الفاء دكرىا يف رسم الصورة اليت أرادىا النظم اغبكيم للحياة الدنيا, كضآلة نعيمها, يف جنب ٌ ما      
أعده اهللا تعاىل للطائعٌن من الٌنعيم اؼبقيم... كىذا الغرض من تقليل شأف اغبياة الدنيا... ال ربققو يف الصورة 

, دبعىن أف "الفاء"ٌ  انتقلت من كظيفتها يف الرتتيب 1اية" للحك اؼبمثلة إال ىذه الفاء بطٌيها للزمن كتقصًنىا
 كالتعقيب إىل كظيفة طي الٌزمن كتقصًنه, كتسريع حركة األحداث.

ا  ﴿ :قولو تعاىل نًَّتكى كىيػيٍرًسلى عىلىيػٍهىا حيٍسبىاانن مًٌنى السَّمىاًء فػىتيٍصًبحى صىًعيدن يػٍرنا مًٌن جى ً خى فػىعىسىىَٰ رىيبًٌ أىف يػيٍؤًتٌنى
ا غىٍورنا فػىلىن تىٍستىًطيعى لىوي طىلىبنا )40( قنازىلى  ا كىأيًحيطى بًثىمىرًًه فىأىٍصبىحى يػي  )41( أىٍك ييٍصًبحى مىاؤيىى قىلًٌبي كىفٍَّيًو عىلىىَٰ مىا أىنفىقى ًفيهى

اًكيىةه عىلىىَٰ عيريكًشهىا ﴾ سورة الكهف , " فكما مل يبهل صاحب اعبنة حّت يقلب بصره يف جٌنتو قبل أف كىًىيى خى
 2."يقٌلب كفيو حسرة على ضياعها, كذلك جاء ضرب اؼبثل للحياة الدنيا... كسرعة زكاؿ نعيمها

 نا أف "الفاء" العاطفة يبكن أف زبرج عن معناىا اؼبعتاد إىل معىن آخر يتطٌلبو الٌسياؽ.من خالؿ ما سبق يٌتضح ل

 : انكريى انقرآٌ تفسير في  " بم " :أثر خايسا

فبٌا اتفق عليو الٌنحاة أٌف "بل" حرؼ ىبتلف معناه كحكمو حبسب ما َييت بعده: فإف جيء بعده جبملة فإٌف     
ضراب اإلبطايل, أكاإلضراب االنتقايل, كأٌما إذا جيء بعده دبفرد فيكوف "بل" حرؼ "بل" حرؼ ابتداء يفيد إٌما اإل

 عطف ىبتٌص بعطف اؼبفردات فقط.

ىيٍم فػىلىٍم  :كقد كرد حرؼ "بل" يف سورة الكهف يف قولو تعاىل      رًزىةن كىحىشىٍرانى ي اعٍبًبىاؿى كىتػىرىل اأٍلىٍرضى ابى ﴿ كىيػىٍوـى نيسىًنًٌ
لىٍقنىاكيٍم أىكَّؿى مىرَّةو ۚ بىٍل زىعىٍمتيٍم أىلَّ نػيغىاًدٍر ًمنػٍهي  تيميوانى كىمىا خى ن قبٍَّعىلى لىكيم ٍم أىحىدنا  كىعيرًضيوا عىلىىَٰ رىبًٌكى صىفِّا لَّقىٍد ًجئػٍ

, فقد كرد حرؼ "بل" يف قولو تعاىل :﴿ بىٍل زىعىٍمتيٍم أىلَّن قبٍَّعىلى لىكيم 41,40مٍَّوًعدنا ﴾ سورة الكهف اآلية 
ٍوًعدنا﴾, كىو" انتقاؿ من الٌتهديد كما معو من الٌتعريض ابلٌتغليط إىل الٌتصريح ابلٌتغليط يف قالب اإلنكار, فاػبرب مَّ 

," كاؼبعىن أنكم اعتقدَت ابطال أف ال يكوف 3مستعمل يف الٌتغليط ؾبازا كليس مستعمال يف إفادة مدلولو األصلي."
 4لكم موعد للبعث بعد اؼبوت أبدا."

                                       
1

 .31الحكٌم، ص دمحم األمٌن الخضري، من أسرار حروف العطف فً الذكر  

 .072ص رار حروف العطف فً الذكر الحكٌم،دمحم األمٌن الخضري، من أس 2

 دار الكتب العلمٌة،، 20عمربن عادل الدمشمً الحنبلً، اللّباب فً علوم الكتاب، تح: عادل أحمد عبد الموجود، ج 3
 .525، ص2991 ،2ط بٌروت،

 .337، ص25ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، جدمحم الطاهر  4

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura18-aya40.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura18-aya41.html
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كانطالقا من ىذا الٌتحليل فإف حرؼ "بل" ىنا كرد دبعىن حرؼ إضراب انتقايل, أم االنتقاؿ من غرض إىل      

 غرض آخر.

 انكريى: انقرآٌ تفسير في " أو "أثر : سادسا

 آايت من سورة األعراف. -

ٍم  اؿ تعاىل:﴿لقد ذكرت يف اعبزء الٌنظرم أٌف " أـ"  اثين إٌما متصلة كاٌما منفصلة, كيف ىذا الٌشأف ق     كىًإف تىٍدعيوىي
 .195ًإىلى اؽٍبيدىلَٰ الى يػىتًَّبعيوكيٍم ۚ سىوىاءه عىلىٍيكيٍم أىدىعىٍوسبييوىيٍم أىـٍ أىنتيٍم صىاًمتيوفى﴾ سورة األعراؼ اآلية 

على صبلة )أدعوسبوىم(, اؼبعىن: )أـ( يف ىذه اآلية جاءت عاطفة كتسمى متصلة, فقد عطفت صبلة )أنتم صامتوف(
لك األصناـ اليت تعبدكهنا أيها اؼبشركوف ,ك تسٌموهنا آؽبة من دكف هللا, كتدعوهنا لدفع الضر أك جلب النفع, إٌف ت

ىم عباد متعبدكف, عديبو النفع, فإف تطلبوا منهم كما تطلبوف من هللا اػبًن كاؽبدل, ال ذبيب لكم نداء, كال ترد 
حب العقل الذم يرشد أك يضل, كأصل العقل ليس قائما دعاء, فال يتصور منها ضالؿ أك ىداية, إمٌبا ذلك لصا

فيهم, ك إنٌو سواء عليكم أقلتم أـ مل تقولوا فهم ال يسمعوف قوال, كلذا قاؿ تعاىل: }سواء عليكم أدعوسبوىم أـ أنتم 
 1.صمتكم عنهم صامتوف{, أم: يستوم دعوهتم أبلسنتكم أـ

اۖ  أىـٍ ؽبىيٍم أىٍيدو يػىٍبًطشيوفى هًبىاۖ  أىـٍ ؽبىيٍم أىٍعٌنيه يػيٍبًصريكفى هًبىاۖ  أىـٍ ؽبىيٍم آذىافه يىٍسمىعيوفى ك قولو تعاىل: ﴿أىؽبىيٍم أىٍرجيله يبىٍشيوفى هًبى    
 .193﴾ سورة األعراؼ اآلية  هًبىا ۗ قيًل اٍدعيوا شيرىكىاءىكيٍم مثيَّ ًكيديكًف فىالى تينًظريكفً 

تكوف مثل )أك( ألحد الشيئٌن أك األشياء, كللتمييز بٌن أـ( حرؼ دبعىن )أك( ىبتٌص بعطف االستفهاـ, كىي (
كانت مثل )أك( للتخيًن, هبا  األشياء, أك اإلابحة أم: اعبمع بينهما, فإذا كقعت بعد نبزة االستفهاـ اؼبطلوب 

بل( كاالستفهاـ اؼبطلوب هبا الٌتعيٌن كانت دبعىن )أك( لإلابحة, كتسمى حينئذ منقطعة, كلذلك يقولوف إهنا دبعىن )
اإلنتقالية  كمعىن ذلك: أف ىذه األصناـ اليت تعبدكهنا ليس ؽبا أرجل يسعوف هبا معكم يف حوائجكم كليس ؽبم أيد 
يبطشوف هبا, كيصولوف هبا لتحقيق ما ترجوف منهم من خًن, أك زبافوف من شٌر, كليس ؽبم أعٌن يبصركف هبا 

من ىذه اؼبنافع فكيف تعبدكهنا, كجاء ترتيب ىذه أحوالكم, كال آذاف يسمعوف هبا نداءكم, فإذا كانت زبلو 
اعبوارح األربعة حسبما يف اآلية ملحوظ فيو أنبيتها حبسب الغرض, الذم ىو الٌنصر كالٌنجدة, فإف الرجلٌن تسرع 
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 .614,613، ص1410، 6، دارالفكر المعاصر، بٌروت، ط0وهبة الزحٌلً، التفسٌر المنٌر، ج 
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إىل الصريخ قبل التأٌمل, كاليدين تعمالف عمل الٌنصر كىو الطٌعن كالٌضرب, كأٌما األعٌن كاآلذاف فإهٌنما كسيلتاف 
 1ذلك كٌلو فأٌخر.ل

 انكريى: انقرآٌ تفسير في "نكٍ "أثر :سابعا

 :جاءت يف مواضع عديدة من سورة  األعراؼ منها ما يلي   

ا دىخىلىتٍ     نًس يف النَّاًر ۖ كيلَّمى لىٍت ًمن قػىٍبًلكيم مًٌنى اعبًٍنًٌ كىاإٍلً  أيمَّةه لَّعىنىتٍ  قولو تعاىل :﴿ قىاؿى اٍدخيليوا يف أيمىمو قىٍد خى
ًء أىضىلُّوانى فىآهتًً  ؤيالى ىيٍم رىبػَّنىا ىىَٰ يعنا قىالىٍت أيٍخرىاىيٍم أًليكالى اابن ًضٍعفنا مًٌنى النَّاًر ۖ قىاؿى ًلكيلٌو أيٍختػىهىا ۖ حىّتََّٰ ًإذىا ادَّارىكيوا ًفيهىا صبًى ٍم عىذى

 (﴾ األعراؼ.50ًضٍعفه كىلىًَٰكن الَّ تػىٍعلىميوفى )

موف( لالستدراؾ, كذلك لرفع ما تونبو التسوية بٌن القادة كاألتباع يف مضاعفة )لكن( يف قولو )كلكن ال تعل   
العذاب: أٌف التغليظ على التباع ابال موجب, ألهٌنم لوال القادة ؼبا ضٌلوا, كألٌف كال من القادة كاألتباع ضالوف 

على من ضل فأنتم كمضلوف, فاػبلف ضلوا بسلفهم كأضلوا من بعدىم, فإذا كاف منطقكم أف يزيد فبن أضل 
أضللتم, كلكن ال تعلموف سرايف الفساد من جيل إىل جيل, ككل يضل من بعده, كإٌف الرٌتامي ابلضالؿ يتبادؿ بٌن 

          2الٌتابع كاؼبتبوع, ككٌل اتبع ىو متبوع ؼبن بعده, كقد رٌدت الطٌائفة األكىل على من بعدىا.

عن الظٌاؼبٌن اؼبكذبٌن كىؤالء ينظٌموا مع الذين سبقوىم يف الٌنار, هللا فاآلية ؼبا كانت يف ابدئ األمر تتحٌدث      
كلكن ال تعلموف أم: ال تدركوف أيٌها األتباع ما  يضاعف ؽبم العذاب يـو الٌقيامة, استدرؾ قولو تعاىل أبف قاؿ:

 3.لكٌل فريق منكم من العذاب ك اآلالـ

بُّوفى النَّاًصًحٌنى﴾  ﴿فػىتػىوىىلََّٰ عىنػٍهيٍم كىقىاؿى  :كقولو تعاىل      ايى قػىٍوـً لىقىٍد أىبٍػلىٍغتيكيٍم رًسىالىةى رىيبًٌ كىنىصىٍحتي لىكيٍم كىلىًَٰكن الَّ ربًي
 .19األعراؼ من اآلية 

لقد أبلغتكم رسالة ريب( (لكن( يف قولو تعاىل )كلكن ال رببوف الٌناصحٌن( لالستدراؾ, كىو انشئ عن قولو تعاىل (
من الٌتقصًن يف معاعبة كفرىم, فلذلك يؤذف بدفع توىم تقصًن يف اإلبالغ كالٌنصيحة , ألنٌو مستعمل للتربؤ 

 4النعداـ ظهور فائدة اإلبالغ كالنصيحة.
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 .665,666الطاهر بن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، ص  دمحم

دار الكتاب  ، 6جزٌل، الزمخشري، الكشاف عن حمائك غوامض التن ،165ٌنظر: الطاهر بن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، ص  2

 .115ص، 5،1411طوت، العربً، بٌر

3
 .133، ص6119، 6طمجمأ الملن فهد، السعودٌة، ، 1جنخبة من أساتذة التفسٌر، التفسٌر المٌسر،  

4
 .444صابن كثٌر، تفسٌر المرآن العظٌم،  
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لَّمىوي رىبُّوي قىاؿى رىبًٌ أىًرين أىنظيٍر إًلىٍيكى ۚ قىاؿى لىن تػىرىاين  :كما جاء يف قولو تعاىل    اءى ميوسىىَٰ ًلًميقىاتًنىا كىكى كىلىًَٰكًن  ﴿كىلىمَّا جى
بىًل جىعىلىوي دىكِّا  كىخىرَّ ميوسىىَٰ صىًعقناۚ  فػىلىمَّا أىفىاؽى انظيٍر ًإىلى اعبٍىبىًل فىًإًف اٍستػىقىرَّ مىكىانىوي فىسىٍوؼى تػىرىاينۚ  فػىلىمَّا ذبىىلَّىَٰ رىبُّوي لًٍلجى

 اؼ.(﴾ األعر 145قىاؿى سيٍبحىانىكى تػيٍبتي ًإلىٍيكى كىأىانى أىكَّؿي اٍلميٍؤًمًنٌنى )

كردت )لكن( يف قولو تعاىل )كلكن انظر( لالستدراؾ, كذلك ؼبا جاء الوقت ادد بٌن اؼبالئكة, طلب موسى   
 عليو الٌسالـ كاسطة كما يكٌلم ربٌو, كطلب موسى عليو السالـ أف 

جائزة يف اعبملة ينظر إىل ذاتو اؼبقدسة, فقاؿ لو رؤيتو قٌوين على الٌنظر إليك, كىو دليل على أٌف رأيتو تعاىل    
اب, كاالستدراؾ يف قولو )كلكن انظر(  لألف طلب اؼبستحيل من األنبياء ؿباؿ, ك خصوصىا ما يقتضي اعبهل

 1.كاضح

دبا قبلو ؟ قلت : اٌتصل  )كقاؿ الزـبشرم: فإف قلت: "كيف اتصل االستدراؾ يف قولو )كلكن انظر إىل اعببل     
خر: كىو أف تنظر إىل اعببل الذم يرجف بك آ فال تطلبو, كلكن عليك بنظربو على معىن أٌف الٌنظر إيٌل ؿباؿ 

 .الٌرؤية ؿباؿ مطلقا يف الٌدنيا كاآلخرة كىذا على رأيو من أفٌ  2".كدبن طلبت الرؤية ألجلهم
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 .55، ص1410، 1طالبٌضاوي، أنوار التنزٌل وأسرار التأوٌل، تح: المرعشلً، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت،  

 .134،ص  6جخشري، الكشاف عن حمائك وغوامض التنزٌل، الزم  2
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 خاتًت
   

 ..,ك بعدملسو هيلع هللا ىلص اغبمد  الذم تتٌم بنعمتو الٌصاغبات, كأفضل الٌصالة كأٌَت الٌتسليم لنبٌينا ؿبٌمد   

" كالوقوؼ على أىم  -حركؼ العطف -من خالؿ دراسيت لػ "دالالت حركؼ اؼبعاين ك أثرىا يف الٌتفسًن  
 مباذج تطبيقية ؽبا, خلصت الدراسة إىل نتائج ىي كاآليت : قضاايىا النحوية مع تبياف معانيها كرصد

 اغبرؼ قسم من أقساـ الكلمة الذم يساىم يف بناء داللة الرٌتكيب )اعبملة(. .1
 .قـو حركؼ العطف كلمة على كلمة أك صبلة على صبلةت .2

 .يتبع اؼبعطوؼ اؼبعطوؼ عليو يف اغبكم اإلعرايب .3

 .استعمل النحاة عدة مصطلحات للتعبًن عن عطف النسق فنجد العطف ابغبرؼ كاؼبواالة .4
أغلب كتب اؼبتقدمٌن مل تعط تعريفا شامال ؼبفهـو العطف, ك ٕا مبا كاف يذكر على اعتبار  .5

 .أم عطف البياف, كعطف النسق لبياف مفهـو كل قسم تقسيمو
اختلف يف عدد حركؼ العطف بٌن قائل أبهنا تسعة, كقائل أبهنا عشرة بزايدة "إما" مناط  .6

 .االختالؼ
 .ليست كل أحرؼ العطف عاطفة يف القرآف الكرمي .7
نها تنوعت معاين حركؼ العطف بشكل كبًن, فمنها ما قد يستعمل ؼبعىن أصلي أك أكثر, ك م .8

 ما قد يفيد معاين أخرل كثًنة.

من خالؿ ربليل بعض اآلايت من القرآف الكرمي كجدتي أٌف حركؼ العطف من أقول الٌركابط ,  .9
 كأكثرىا بركزا ك حضورا يف الٌنٌص القرآين.  

 

تبسيط بعض اؼبفاىيم  كيف األخًن ما يسعين إال أف أقوؿ أين استفدت كثًنا من موضوع حبثي كذلك من خالؿ
  .كيف اػبتاـ أساؿ اهللا ـبلصة أف أكوف قد كفٌقت بعملي ٌنحوية , كاستنتاجي جملموعة من النتائجال
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 قائًت انًصادر و انًراجع   
 

 )رواٌة حفص عن عاصم( * المرآن الكرٌم

يف شرح صبل الٌزجاجي, تح: عياد بن  ابن أيب الرٌبيع عبد هللا بن أضبد القريشي االشبيلي الٌسبيت, البسيط .1

 .1902, 1بييت, دار الغرب االسالمي, بًنكت, طث

ابن سيده أيب اغبسن علي بن اظباعيل, اكم كايط األعظم يف الٌلغة, تح: عبد اغبميد ىنداكم,  .6

 .6111, 1دارالكتب العلمية, بًنكت, ط

ابن فضل هللا شهاب الدين العمرم ,مسالك األبصار يف فبالك األمصار, تح: كامل سلماف اعببورم  .5

 .1,1911, دار الكتب العلمية , بًنكت,ط1,ج

 .1999, 6ابن كثًن, تفسًن القرآف العظيم, تح: سامي بن دمحم السالمة ,دار طيبة, السعودية, ط .4

, 5أبو العٌباس بن يزيد اؼبربٌد, اؼبقتضب, تح: دمحم عبد اػبالق عضيمة, كزارة األكقاؼ, القاىرة , ط .3

1994. 

, 5,الكتاب, تح: عبد الٌسالـ ىاركف, مكتبة اػباقبي, القاىرة, طأبو بشر عثماف بن قنرب سيبويو  .2

1900. 

أبو حٌياف األندلسي, ارتشاؼ الٌضرب من لساف العرب, تح: رجب عثماف دمحم, مكتبة اػباقبي, القاىرة  .1

 .1990, 1, ط

 .6114, 1أبو فارس الٌدحداح, شرح ألفٌية ابن مالك, مكتبة العبيكاف, الٌرايض,ط .0

راىيم بن موسى الشاطيب, اؼبقاصد الشافية يف شرح اػبالصة الكافية, تح: دمحم السيد أيب اسحاؽ إب .9
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 انًهخص
 

يتناكؿ موضوع ىذا البحث معاين حركؼ العطف كيهدؼ إىل ربديد معانيها يف الٌنص القرآين , كقد 
استوجب اإلعتماد يف ىذا البحث على اؼبنهج الوصفي التحليلي كقد ارتكزت الدراسة على الوقوؼ 

, مث, لكن, أـ, حّت, أك, بل ( كأىم كظائفها اللغوية الرتكيبية كقد عند حركؼ العطف )الواك, الفاء
تتبعت يف الفصلٌن ؾبموعة من الكتب الٌنحوية  كآراء عدة علماء كمفسرين, كقد حاكلت استخراج 
القدر الكايف من ربديد معانيها يف آايت من سور قرآنية ـبتلفة, مث أهنيت البحث خباسبة سجلت فيها 

 يت توصلت إليها.أىم النتائج ال

Résumé  :  

Le sujet de cette recherche traite des significations des conjonctions et 
vise à déterminer leurs significations dans le texte coranique, et il était 
nécessaire dans cette recherche de s'appuyer sur la méthode analytique 
descriptive, l'étude était basée sur la position debout aux lettres 
d'affection (et, fa, puis, par contre, ou, jusqu’à, ou, mais) et La plus 
importante de ses fonctions linguistiques syntaxiques. Puis J'ai suivi 
Dans les deux chapitres, un groupe de livres de grammaire et les 
opinions de plusieurs érudits et Interprètes du Coran « chercheures  . »  

j’ai tenté d'extraire suffisamment de sa signification dans des versets de 
différents  coraniques « Sūrat » , puis j’ai terminé la recherche avec une 
conclusion dans laquelle les résultats les plus importants sont arrivés. 




