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اء كلّه سبحانك ال أحصي ثناء عليك أنت أثنيت على نفسك والشكر  ــرّبي وأثني عليك الثّن  كأحمد

  .لك ربي على توفيقك وامتنانك وعلى نعمك التي ال  تحصى وإحسانك

تقبلي مّني جزيل الّشكر وفـائق التّقدير واالمتنان على ما  " زينب مزاري:" أستاذتي الفـاضلة

من حسن رعايٍة وتوجيٍه ونصٍح وعظيم تفهٍم، وإن كانت الكلمات تقف عاجزة عن    أكرمتني به

  .تقدير ما بذلته لي من مساعدة، فـإّني أسأل المولى الكريم أن يجزيك عّني خير الجزاء وأجزله

وصادق عرفـاني إلى كلّ من مّد لي يَد الُمساعدة في   ،أوجه خالَص ُشكري   أنإال  كما ال يسعني  

  ".محمد خيضر بسكرة"إنجاز هذا البحث من جامعة  
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اني، ومن بین هذه عَ روف المَ حو بحُ غة والنَّ من علماء اللّ  ثونحدَ اء والمُ دمَ م القُ اهتّ 

ختلفة وأوجه ون من ناحیة معانیها المُ الغیّ اولها البَ ، حیث تنَ "حروف العطف"الحروف 

واحي إعمالها، روا من ذكرها من نَ حویون فأكثَ غویون والنَّ ودرسها اللُّ  عمالها وغیر ذلكاستِ 

واء ا سَ لت إلینَ لفات التي وصَ ؤَ المُ  ا أنَّ روطها، واألصل الذي وضعت له، وبمَ وٕاهمالها، وشُ 

روفه، طف وحُ ا للعَ صت بابً ا من خصَّ نهَ مِ اولها، فَ نَ رق تَ ت في طُ یثة اختلفَ دِ الحَ  یمة أمالقدِ 

نا حثِ وع بَ وضُ ختار مَ نا أن نَ أیتَ ، ارتَ انيالمعَ باب من طف ضِ روف العَ كرت حُ ذَ ا من نهَ ومِ 

امرائي ابن قتیبة وفاضل السّ  حوي العربيرس النَّ وف العطف في الدَّ حر ": وم بوسُ المَ 

  .یلینلِ قارنة بین العالمین الجَ راسة مُ ون الدِّ كُ وأن تَ  ،"انموذجً أُ 

روف في أداء میة هذه الحُ وع هو أهَ الموضُ  افع الذي جعلنا نختار هذاالدَّ  ولعلَّ 

 فة مواضعها منَ معرِ رآني، ولِ ص القُ از معاني النَّ ملة العربیة، وفي إبرَ بط في الجُ وظیفة الرَّ 

من طرح  دّ غانا كان البُ بتَ ى نصل إلى مُ رق تناولها، وحتّ انیها وطُ ومعَ  الم العربيالكَ 

ما المنهج و ؟لحروف العطف امرائيالسَّ ابن قتیبة وفاضل كیف عرض : ساؤالت اآلتیةالتَّ 

 وأخیراعتمدة في ذلك؟ واهد المُ روف؟ وما الشّ ا لهذه الحُ میفهعلیه في تصنِ  ادالذي استنَ 

  ا؟مبینه اختالفاتٍ  كهنا ماه، أم أنَّ ا قدَّ فاق فیمَ یوجد اتِّ  هل

فصلین باإلضافة إلى مقدمة  ومدخل یمه إلى ته وتقسِ حث هندسَ بیعة البَ ت طَ د أملَ قَ ولَ 

  .وخاتمةٍ 

جاء الحدیث في المدخل عن العطف وحروفه وأنواعه،  وقد خصصنا الفصل األول 

" تأویل مشكل القرآن" لدراسة حروف العطف عند كل من ابن قتیبة من خالل مؤلفه

 :الفصل الثانيالجزء الثالث، أما " حومعاني النّ " وفاضل السامرائي من خالل مصنفه

فسیكون للموازنة بین ما عرضه ابن قتیبة لنصل بعد ذلك إلى خاتمة جاءت لتشمل أهم 

  .نتائج الدراسة
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ین جین اثنَ نهَ بمَ  االستعانةت حث اقتضَ بیعة البَ طَ  إنَّ مد فعتَ المنهج المُ  ّص ا فیما یخُ أمَّ 

 قارن بینَ الذي یُ قارن نهج المُ لها والمَ حلّ غویة ویُ ف المادة اللُّ ي الذي یصِ المنهج الوصفِ : ماهُ 

  .وتحلیله هوصف مّ ما ث

: نهار مِ عله من المصادر نذكُ ن جَ ل مَ جمَ ومُ  ادة البحثینا مَ نا استقَ یهي أنَّ دِ ومن البَ 

 غنيمُ ، وكتاب روف للرومانيمعاني الحُ وي، وكتاب رَ للهَ  وفرُ یة في علم الحُ األزهتاب ك

تب تفسیر القرآن كُ  بعض ام األنصاري، ووظفتُ البن هشَ  اریبكتب األعَ  الّلبیب عن

  .مخشريللزّ  التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأویل اف عن حقائقالكشَّ الكریم، ككتاب 

ها وبات أهمُّ عُ ملة من الصُّ نا جُ تهَ بل واجَ ، ن ن رحلة البحث هذه باألمر الهیِّ كُ م تَ كما لَ 

من عن ي الزَّ ین بعیدَ ویّ غَ لُ  راسة بینَ الدِّ  أنَّ  ارن حیثُ قَ المنهج المُ مع عامل عوبة التَّ صُ 

  .قتراا واآلخر مُ بً سهِ هما، فكان أحدهما مُ بعضِ 

ذتنا تاهدنا بین یدي أسَ ضع جُ لینا، لنَ م عَ نعِ بفضل المُ  رفِ عتَ المُ  ةَ وقفَ  فُ قُ تام نَ وفي الخَ 

أستاذتنا " مزاري زینب" همآرائهم، وعلى رأسِ ین بِ دِ رشِ ستَ اهللا، ومُ  ین بذلك وجهَ تغِ بَ األفاضل مُ 

كر والعرفان لمات الشُّ لین كَ لِّ ذَ یئته هذه، مُ لى هَ عَ  وىى استَ التي أشرفت على هذا البحث حتّ 

مت في ار البحث وأسهَ ارت مسَ مة التي أنَ اتها القیّ نصائحها وتوجیهَ  نا لكلّ نانِ عن امتِ  اعبیرً كتَ 

بات علیه، الرأي والثَّ  داد فيقنا السَّ رزُ بتغانا، وأن یَ وفقنا في مُ سأل اهللا تعالى أن یُ وجیهه، ونَ تَ 

 ه سمیعٌ ه، إنَّ ع بِ ه، وأن ینفَ الحین من عبادِ عند الصَّ  ضا عنده ثمَّ بول والرِّ ه القُ ب لنا بِ وأن یكتُ 

  .جیبٌ مُ 

 ".الحمد هللا رب العلمین" وآخر دعوانا أنّ 
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  مفهوم الحرف واألداة 

  : مفهوم الحرف: أوال

  . زائد رسم، غة هو صوٌت رف في اللُّ الحَ  إنَّ : الحرف لغة -أ -

كلمٍة ُبنَیْت أداة  وكلُّ . اءجَ وف الهِ رُ الَحْرُف من حُ : " يیدِ راهِ حمد الفَ لیل بن َأقال الخَ 

بحرفین أو أكثر مثُل حّتى َو  هاكان بناؤُ ٕان مى َحْرَفا، و سَ عاریَة في الكالم لتفرقة المعاني تُ 

یقرأ هذا الحرف : وكل كلمة تُقرأ على ُوجوٍه من القرآن تسمى حرَفا، یقال. َهْل و َبْل َوَلعلَّ 

  )1(".حرف ابن مسعود أي في قراءته

: ، یقالبُ انِ والجَ  الّطرفُ : " وهو) حرف(ان العرب الحرف من مادة اء في لسَ جَ  

  )2( ."ماهُ بَ انِ ل جَ بَ فینة أو الجَ حرَفا الرأس شّقاه، وحرفا السَّ 

 ﴿: وقوله تعالى                ﴾] وجه "  أي ؛]11 :الحج

  ، راء، أو على شكٍ واحد وهو أْن َیْعُبَده على السّراء ال الضّ 

رآن على كنا، ونزل القمتمین یدخل في الدّ ال أي  ؛على أمره أو على غیر ُطمأنینةٍ 

)3( ."سبع لغات من لغات العرب: َسْبَعِة َأْحُرفٍ 
  

  . ومنه  فالحرف هو الطرف أو الوجه أو الحد

  

                                                 
عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، : ، تح)حرف( ، مادة كتاب العین: د الفراهیديالخلیل ابن أحم) 1( 

  . 305/ 1م،  2003، 1ط

  . 62/ 2م،  1997، 1، دار صادر، بیروت، ط)حرف( ، مادة لسان العرب :ابن منظور ) 2( 

  . 170/ 3م،  1999 ،1، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط)حرف( ، مادة المحیط: الفیروزبادي ) 3( 
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معنى لیس باسم وال لجاء  االحرف م" :ف سیبویه الحرف فقالعرّ  :الحرف اصطالحا - ب

 ما حمل عنده الحرف أي أنّ ؛ )1( "اإلضافة "ال"القسم و "واو"و" سوف"و "ثُمَّ ": فعل، فنحو

من غیره، ویعتُبر تعریف سیبویه أقدم تعریف للحرف  امعنى، وهذا المعنى یكون مأخوذ

بعد الخلیل، وشغل نفسه بالجانب العملي فیه، من ربي عأول من اهتم بالحرف ال" فهو

   )2(".لیس باسم وال فعل بنفسه اا قائمً م الكالم إلى اسم وفعل، وجعل الحرف قسمً حیث قسّ 

والفعل في  االسمإْذ معنى :" یقول الذي یعیش ابنلي الفارسي و ووافقه في هذا أبو ع

" أل" اك إذا قلت الغالم ُفهم منه المعرفة ولو قلت ر أنفسهما، ومعنى الحرف في غیره َأال ت

فهذا معنى  االسمأفاد التعریف في  االسمبما بعده من  نرِ لم ُیْفهم منه معنى، فإذا قُ  ةمفرد

   )3(". داللته في غیره

والقسیمان هما : ، دخل مع المحدود قسیماه قلتت على معنىً كلمة دلّ :" رفوالح

أي بسبب انضمام ؛" في غیرها: " بعض األسماء بقولهمو خرج الفعل  والفعل، ثمَّ  االسم

ف النفي و ، أو جملة كحر )كَقْد َقامَ (أو فعل ، )بزیدٍ  رتُ رَ كمَ (اسم من غیرها إلیها، 

ُذِكر متعلقه، وط في داللته على معناه الذي ُوِضع له فالحرُف مشر  ،واالستفهام والشرط

   )4(". على شيء له فال داللة وٕان لم یذكر متعلقه

ه ابن ا قالَ حویین على تعریف الحرف، ونجد ذلك فیمَ ومع ذلك فقد اعترض بعض النّ 

وال  فة وال التثنیةالحرف لم یحسن له الفعل وال الصِّ : " ه كان یقولفارس عن األخفش أنّ 

                                                 
  . 12/ 1، 1، تح عبد السالم محمد هارون، دار الجیل، بیروت، طالكتاب: سیبویه ) 1( 

، منشورات اتحاد الكتاب )خلفیات ، وامتداد( الحروف العربیة وتبدالتها الصوتیة في كتاب سیبویه : مكي درار )2( 

  . 43، 42، ص 2007العرب، دمشق، 

  . 2/ 8، إدارة الطباعة المنیریة، مصر، صلشرح المف: ابن  یعیش  )3( 

   دراسة نظریة وتطبیقیة على سورتي  ،أثر دالالت حروف المعاني الجارة في التفسیر: علي بن مناور بن ردة الجهني )4( 

عبد اهللا سعاف الّلحیاني، : ، إشراف)بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر في التفسیر وعلوم القرآن( آل عمران والنساء 

  . 24م، ص  2007جامعة أم القرى، بمكة المكرمة، كلیة الدعوة وأصول الّدین، قسم الكتاب والسنة، 
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هل العربیة في هذا، وأقرب ما فیه ما وقد أكثر أَ  ف فهو حرف،لجمع وال َیُجْز أْن یتصرَّ ا

: ، ثم نقولَزیٌد منطلقٌ : نحو قولنا وال فعلٍ  ى لیس في اسمٍ فید معنً ه الذي یُ قاله سیبویه إنَّ 

   )1( ."بهل ما لم یكن في زید وال في منطلق دناهل زیٌد منطلٌق ؟ فأف

حاة قوال النُّ علیه وضرب أمثلة من أَ  ى یدلُّ لحرف معنً ل أنَّ " اجحي الرّ  هى عبدولقد رأَ 

تفید التبعیض أو " من"  : ثالً التركیب فمَ  لفة عندَ اني المختَ في إفادة حرف الجر للمعَ 

ؤثر في األفعال الحرف قد یُ  تفید انتهاء الغایة هذا باإلضافة إلى أنَّ " إلى" االبتداء، و 

رغب : قولنا قیضالنَّ وضح تأثیر الحرف في الفعل وقلبه إلى ثال یُ وأقرب م واألسماء بنفسه

ذلك تعریف الحرف . لب ركیب األول یفید اإلیجاب واآلخر یفید السَّ في ورغب عن فالتّ 

  )2( ."حاةعند النُّ 

أّن الحرف ما أوجد  "حاة في تعریف أما عند أهل األصول فمنهم من جارى النُّ " 

  )3(".الحرف ال معنى له أصالً  أنّ : هممعنى في غیره، ومن جهة نظر 

یستنتج من خالل هذه التعاریف كلها أن الحرف قسم من أقسام الكلم ،یدل على 

  . معنى في غیره ویخلو من عالمات االسم والفعل 

  : من حیث داللتها على المعنى إلى قسمینوتُقسَُّم الحروف 

وف سمى بحرُ الكلمة وتُ  نيروف التي تبى وهي الحُ على معنَ  حروف ال تدلّ ": األول

ها بنت تلك الكلمة ألنَّ  مبان حروفُ ) رفع(الفاء والعین في كلمة اء و فالرَّ . المباني أو الهجاء

منقطع  الحرف حدّ  ألنَّ  ؛وقد سمیت حروف الهجاء حروفاً  منها منفردة معنى، ولیست أليٍّ 

                                                 
 ،  بدران،بیروت. الشویمي، مؤسسة أ مصطفى: ، تحغة وسنن العرب في كالمهاة اللّ الصاحبي في فق: ابن فارس  )1( 

  . 76م، ص  1963

  . 367، ص 2008،  1ط، عمان، ، دار المیسرة، التطبیق النحوي: عبده الراجحي  )2( 

بحث لنیل شهادة الماجستیر في النحو و ( ، حروف الجر في العربیة بین المصطلح والوظیفة: نور الهدى لوشن )3( 

  . 19م، ص  1986خلیل عطیة، المعهد الوطني للتعلیم العالي في اللغة واآلداب العربیة، باتنة، : ، إشراف)اللغة
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 ."شيء وجهاته المحدقة بههات للكلم ونواح كحروف الها جِ ته وطرفه، أو ألنَّ ایَ وت وغَ الصَّ 

)1(  

            روف المعاني فالفاء في قولك اة بحُ على معنى وهي الُمسمّ  حروف تدلُّ : الثاني

 البكاء كان عقیب أي أنَّ  عقیب؛رتیب والتَّ على معنى وهو التَّ  تدلُّ ) ىكَ الم فبَ الغُ  َضربتُ ( 

 أيِّ على لكلمة ولم تدل فإنها اشتركت في بناء ا) رفع(بخالف الفاء في كلمة الضرب 

 على أنَّ  "من" تدل) إلى المسجدِ  البیِت  نَ مِ  رتُ سِ : ( في قولك "إلى "و ،"من"معنى، وكذا

یر، وسمیت المسجد مكان انتهاء السَّ  على أنَّ  "إلى "یر، وتدل البیت مكان ابتداء السَّ 

فصارت  األمري في أوائل الكالم وأواخره في غالب ها تأتِ ا ألنَّ أدوات المعاني حروفً 

مررت ( : ا في الكالم بأن وقعت حشوا نحوى لو لم تكن طرفً كاألطراف والحدود له، وحتّ 

   )2(". ها طرف في المعنىا ألنَّ ى حرفً سمَ ها تُ فإنَّ ) بزیدٍ 

جمع تصرف، وال تُ جامدة ال تَ : هاأنَّ ) حروف المعاني(وِمْن خصائص هذه الحروف 

زاد حذف وال تُ تُ  األصل أالَّ أنیث وال الضمائر، و لتَّ ل بها عالمة اوال ُتصغَّر، وال تتصِّ 

ة ما عدّ :" في باب  حُّ فنجد سیبویه یل ن األسماء واألفعال غیر المتصرفة،ویشبهها كثیر م

ما ذكره من األدوات أشبه الحرف في  ألنَّ ؛ مكن ن أو عدم التّ على الّتمك" یكون الكلم

رفین نة على حَ اء غیر المتمكِّ من األسمَ وما جاء :" قالحیث  )3(".المعنى وعدم التمكن

                                                 
، 28/ 1م،  2007، 2العلمیة، بیروت، طمحمد حسن إسماعیل، دار الكتب : ، تحإلعرابسر صناعة ا: ابن جنى )1( 

29 .  

  .  29،  28/ 1 المصدر نفسه ،   )2( 

رسالة لنیل شهادة الدكتوراه ( ، تجاور األدوات النحویة وأثره في اإلعراب والرسم: إیمان بنت جواد صادق النجار ) 3( 

الكلیة اللغة العربیة، قسم الدراسات العلیا، ،ري إبراهیم، جامعة أم القرة بمكة المكرمة عبد الفتاح بحی: إشراف) في النحو

  . 24م، ص  2004رف، حو والصّ اللغة والنّ   فرع 
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ن ضارعت هذه ها حیث لم تمكّ ألنَّ  یٍد ودٍم؛ : ا جاء من المتمكنة على حرفین نحوأكثر ممَّ 

  )1("فهارُّ رف تصه لم یفعل بها ما فعل بتلك، ولم تتصَّ ألنَّ  الحروف؛

فهم ه كما یُ المتمكن عند سیبوی واالسمسیبویه ذكر ما لم یتمكن،  یرافي أنَّ وذكر السَّ 

وصف إلیه، ویُ ضاف أو ُیضاف م، ویُ خَّ صوصه هو الذي ُیثنى وُیجمع، وُیَصغر، ویر من نُ 

ویقرن سیبویه اإلبهام بعدم   )2(،"ن ویمكن أن یتكلم به وحدهوینوَّ  رَّ ، وُیجَ "أل"وتدخل فیه 

ها ال ألنَّ  ؛وذلك: " ، قال"باب الظروف المبهمة غیر المتمكنة: " فمن أبوابه ،امكن أحیانً التَّ 

أین، ومتى، وكیف، وحیث، : ُتضاف وال ُتَصَرُف تصُرَف غیرها، وال تكون نكرة، وذلك

ا في تمكنً  ا بعضه أشدّ ما یكون ظرفً  واعلم أنَّ : " ، وقال أیضا)3("وٕاْذ، وٕاذا، وقیل، وبعد

   )4(".ارفً ظَ  األسماء من بعض، ومنه ما ال یكون إالَّ 

    )5(: أنواعوفها إلى خمسة وتنقسم الحروف من حیث َعدِد حر 

یم، النون، م، المِ ین، الفاء، الكاف، الالَ ین، الشّ اء، السّ الهمزة، الباء، التّ : أحادیة -1

  . الهاء، الواو، األلف، الیاء

لم، ، عن، في، قد، كم، كي، ا،  إْن، أو، آ، َأْي، إي، بل، ذأمْ إْذ، أل، : ثنائیة -2

  . ، هو، وهي، وهم، وا، وي، یااهل، ه ن، َما ،لن، لو، ال، ِمن، مع، ، مَ 

، أنا وأنت  أجل، إذن، إذا، أال، إلى، َأَما،: ثالثیة -3 ، أنَّ یحل،  ا،وأنِت، آْي، أیَ إنَّ

، سوف، عدا، عسى، على، كمبلى، بله، ثمَّ  ، لیت، لیس، الت، ا، جلل، جیر، خال، ُربَّ

، هیا   . ُمنذ، متى، نعم، نحن، وهم، وهنَّ

                                                 
  . 227/ 4،  الكتاب: سیبویه  )1( 

  . 24ص ، تجاور األدوات النحویة وأثره في اإلعراب والرسم: إیمان بنت جواد صادق النجار )2( 

  . 275/ 3، صدر السابقالم ) 3( 

  . 234/  4، الكتاب: سیبویه ) 4( 

 1992، 1فخر الّدین قباوة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: ، تحالجنى الداني في حروف المعاني: ینظر، المرادي ) 5( 

  .   682 -  680م ،ص،
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، ، لعلَّ ، كالَّ "إّما، أنتم، إّیا، ایمن، حتى، حاشا، كأنَّ ، أمَّاأالَّ، إّال، ما،إذ: رباعیة -4

  . ، مهما، هالَّ ا، لوال، لوما، لمَّ  لكن، لّما، لوّال،

   .، أنتما، وأنتنَّ لكنَّ : خماسیة -5

  : عنى الحرف بین ابن األنباري و العكبريم: ثانیا

في كتب لذا نجد  المعاني للحرف الواحدد ون في مسألة تعدّ ون والكوفیُّ اختلف البصریُّ 

 الشرطیة بمعنى " إنْ  "، ومجيء "بل "وبمعنى  "الواو "بمعنى  "أو" مجيء : الخالف بینهما

: ینقد قال أبو البركات األنباري مبینا مذهب البصریّ ، ف"الواو" بمعنى  "إالَّ "، ومجيء "إذْ "

  . )1(".ه وال یدل على معنى حرف آخرع لَ ضِ ا وُ لى مَ عَ  واألصل في كل حرف أال یدل إالَّ "

قع حرف یَ  معنى والَ األصل أْن ینفرد كل حرف بِ : " ینوقال الُعكبري في التبیّ 

صر علیه وال ترب ُیننه عن العَ مِ  لَما في ذلك من االشتراك الُملِبس، وما صحَّ  نیینمعْ بِ 

   )2(".قاسیُ 

  : صینین النَّ ذَ ضح من هَ ویتَّ 

ین نیابة حرف عن آخر، ولكن ال على منع البصریّ  لّ نص األنباري ید أنَّ "  -1

  . د المعاني األصلیة للحرف الواحد إذ كانت كذلك في أصل الوضعینفي تعدّ 

   )3(". ى واحد للحرفدید معنَ حْ في تَ  أما نص العكبري فهو نصٌّ  -2

                                                 
، 1الخانجي، القاهرة، ط جودة مبروك محمد مبروك، مكتبة: ، تحاإلنصاف في مسائل الخالف: ابن األنباري )1( 

  . 471م، ص  2002

دار الغرب  عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین،:تح ،الكوفیینین عن مذاهب النحویین البصریین و التبی: الُعكبري )2( 

  .403م،ص1،1986اإلسالمي،بیروت،ط

: إشراف،) یل شهادة الماجستیررسالة مقدمة لن( ، حو العربيأدوات الغایة في النَّ : جارإیمان بنت جواد صادق النّ  )3( 

  . 78م، ص  1996ریاض بن حسن الخّوام، جامعة أم القرى بمكة المكرمة، كلیة اللغة العربیة، قسم الدراسات العلیا، 
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رون كُ ذْ عهم عن معاني الحروف یجدهم یَ ابَ ین ومن تَ حاة البصریّ یث النّ دِ ع لحَ بِ تَ والمتَ 

دون المعاني لبعض الحروف، ومثال هم مع ذلك قد یعدِّ لكل حرف معنى في الغالب، ولكنَّ 

معنى  ةعشر  إلى اثنيخییر أصال، ولكنه قد یخرج الذي یفید التَّ  "أو "ذلك حرف العطف 

 كّلها، وفي هذه المعاني )1( )مغني اللبیب عن كتب األعاریب( ذكرها ابن هشام في كتابه 

قد یلیها فعل مضارع  "أو " ا بالنسبة للعمل فإنَّ أمَّ " ین، ین والكوفیّ صریّ خالف بین الب

، وذلك إذا كان المضارع مخالفا لما قبله فیكون )أللزمنَّك أو َتقِضي حّقي( :منصوب نحو 

وذهب  ،على الیقین فال یتبعه في اإلعراب "أو "هو على الشك والفعل الذي قبل 

في ذلك حرف عطف، والمضارع منصوب بأن  "أو " الجرمي إلى أنّ  ون إالَّ البصریّ 

الجرمي  قدیر، وذهبفي التَّ  "أنْ  "رون كُ ذْ ذا یَ عمل لِ حروف العطف ال تَ  ألنّ  ا؛مضمرة بعده

اء وبعض صب بالخالف في قول الفرَّ صب بها نفسها، والنَّ النَّ  والكسائي إلى أنَّ 

  )2("ینالكوفیّ 

عنى األصلي هو أنَّ المَ " م ي الالَّ انِ عن معَ  حدثَ تَ  رادي حینَ ذكر المُ قد و 

خر، فكأّن تلك المعاني تدخلها إضافة إلى المعنى الحقیقي آصحبه االختصاص وقد یَ 

   )3(."الذي ال یفارقها

  : مفهوم األداة: ثالثا

الحرفة في عمله، من صانع ومزارع،  التي یستعملها ربّ  لةهي اآل :األداة لغة-أ

طلق على هذه األداة اسم اآللة جارة، وأداة الخیاطة، وقد یُ أداة النّ : ونجار وخیاط، فیقال

   )4( ."آلة النجارة، وآلة الخیاطة: فیقال

                                                 
محمد محي الّدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، : ، تحمغني اللبیب عن كتب األعاریب: ابن هشام األنصاري )1( 

  . 438، 398/ 1م،  1999، 1بیروت، ط

  . 109،  ص الجنى الداني في حروف المعاني: المرادي  )2( 

  .  نفسه، ص   المصـــدر   )3( 

  . 317/ 4، )أدو(، مادة المحیط :باديالفیروز   )4( 



  ھالعطف حروفھ وأنواع                                                                                         مدخل
 

 

11 

 رفة أداةذي حِ  ولكلِّ  .جمعها أدوات نّ أل ألف األداة واٌو؛: " ان العربوجاء في لس

   )1(".م حرفتهیّ تق وهي آلته التي

  : األداة اصطالحا- ب

بط بین ستعمل للرَّ تُ  التي ةفظاللَّ : " حویین هيعند النَّ ألداة ا یط أنَّ م الوسِ عجَ ي مُ د فِ رَ وَ 

   )2(".أو االستقبال في الفعل االسمتعریف في اللة على معنى في غیرها كالَّ الكالم وللدَّ 

ي باألدوات وأْعنِ "  :ابه بقولهعین من كتَ وع األربَ ي األدوات في النَّ وطِ یُ السُّ  فُ عرّ ویُ 

         )3(."سماء واألفعال والظروفاكلها من األالحروف وما شَ 

 

و، ألن الجمع أدوات ویقال ها واأنَّ  الشكَّ  )األداة( في ي التاأللف : " قال الخلیل

  : ماملحوظتان هُ  هذا القول فیه وفي رأي ابن فارس أنّ " ، )4("عاملٍ : رجل مؤدٍ 

  . معاصرینء الصطلح من العلماقیة الخلیل في الربط بین المفهوم والمُ بَ أسْ : األولى

  )5( ".لسان الخلیل بن أحمد على) األداة( ورود مصطلح : الثانیة

 ه عنِ یثِ دِ حَ  دشأة ورد في كتاب سیبویه عنمصطلح األداة قدیم النّ  والحق هو أنّ 

الباء،  مَّ أدوات في حروف الجر، وأكثرها الواو ثُ  م بهِ قسِ مُ م والوللقسَ : " قال سم حیثُ القَ 

  ،نَّ فعلَ ألواهللا  :وذلك قولك. داحِ في وَ  اء، وال تدخل إالَّ التَّ  مَّ ثُ . به حلوفم على كلّ  یدخالن

   )6(. " ...م كُ امَ نَ أصْ  كیدنَّ ألوتاهللا 

                                                 
  . 1/53، )أدو( ، مادة لسان العرب :ابن منظور  )1( 

   .45م، ص 2004، 4الدولیة، مصر، ط ، مكتبة الشروق)أدو(دة ا، مالمعجم الوسیط: مجمع اللغة العربیة  )2( 

  .  49/ 1یة، مصر، قیفالمكتبة التو ،طه عبد الرؤوف سعید : ، تحفي علوم القرآن اإلتقان: السیوطي )3( 

   .61ص،)أدو ( ، مادة كتاب العین: الخلیل أحمد الفراهیدي ) 4( 

  . 9م، ص  2011، 1ث، إربد، طید، عالم الكتب الحالخالف النحوي في األدوات: عامر فائل محمد بلحاف ) 5( 

  . 496/ 3،  الكتاب: سیبویه  ) 6( 
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إلى  به شیریُ لِ ) األداة( صطلح عمل مُ ستْ ه یَ أنَّ  سیبویه هذا، یجد ن في قولِ عِ مَ تَ المُ ف

 ، فعال والظروفاألسماء واأل فیه صطلح ال تدخل، وهو مُ )الحرف( مفهوم محدود هو 

): حوغة والنّ مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللّ ( ا مهدي المخزومي فیقول في كتابه أمّ 

عتبر ویُ . ون یسمونها أدواتوكان الكوفیّ ... ون یسمونها حروف المعاني البصریُّ  وكانَ 

   )1(.لح األداة بحروف المعانيصطَ وا مُ لُ ابَ قَ  ن الذینَ أوائل الكوفّیی مناء الفرّ 

أدوات الشرط، وهمزة االستفهام  أطلقه علىحیث وقد ذكر المبرد مصطلح األداة 

فقال في كتابه المقتضب في باب المجازاة ... العطف  )واو(في االستثناء، و )إالّ (و

فمن عواملها من . قوع غیرهيء لوُ الشَّ  قوعرط وُ رط ومعنى الشّ وهي تدخل للشّ "  :وحروفها

ا، ومن َمْن، وَما، وأي، ومهمَ : ا، ومن األسماءوحیثمَ  أین، ومتى، وأنَّى، :الظروف

ماء روف، واألسْ روف، والظُ ما اشتركت فیها الحُ وٕانَّ . وٕاذما إْذ،: روف التي جاءت لمعنىالحُ 

   )2(".الستعمال هذا المعنى على جمیعها

جاءت  عند المبرد ظروف، وأسماء، وحروف جازاةمل المُ إنَّ َعوا: " اویقول أیضً 

صطلح الذي المُ  حو غیر أنّ علماء النّ من هذا الفهم نجده عند المتأخرین "و، )3("لمعنى

  )4( .)"العوامل( ال ) األداة( اع على ألسنتهم للتعبیر عن هذا المفهوم كان شَ 

وبعضها حروفا، حیث  ابن مالك األندلسي فقد جعل بعض األدوات أسماءاحین  في

 )5( :قال في األدوات التي تجزم المضارع

  ا ــــــَـــ َن إْذمـى أیَّان أیَـ أي مت        ْجٍزم بـ ، إْن َوَمْن وَما و َمْهَما      وا

  ا مً وات اسْ ي األدَ اقِ كِإْن، وبَ          ا       ــــــــــــــرف إْذمَ ـى، وحَـ یثما أنّ ـوح
                                                 

  . 9، ص ،الخالف النحوي في األدوات: عامر فائل محمد بلحاف: ینظر )1( 

  . 46، 60/ 2، 1994محمد عبد الخالق عضیمة، مطابع األهرام التجاریة، القاهرة، : ، تحالمقتضب: المبرد  )2( 

  . 60، 46/ 2،المصدر نفسه  )3( 

  . 11، ص الخالف النحوي في األدوات: عامر فائل محمد بلحاف  )4( 

  . 126م، ص  2002، 1، دار ابن حزم، بیروت، طألفیة ابن مالك في النحو والصرفمتن : ابن مالك  )5( 
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ضارع ماألدوات التي یجزم بها ال ":ره ابن مالك بقولهاظم على ما ذكَ ق ابن النّ وقد علَّ 

في ) إن( ویساوي ... رطیة الشَّ ) إنْ ( أختها و ) َلْم ولّما( و  ،الطلبیتان) الالم وال( :هي

) اَن أیَّ (و) ىتَ مَ ( و ) أيُّ ( و ) مهما(و ) َما(و ) منْ (  :ذلك األدوات التي في معناها وهي

   )1( .)"ىأنَّ ( و ) حیثما( و ) إذما( و ) أین(و

 رط منها ما هو حرفأدوات الشَّ  على أنَّ  لیلٌ م هو دفما ذكره ابن مالك وابن الناظ

   .ومنها ما هو اسم

ستعملون المتقدمین األوائل كانوا یَ  حویین هو دلیل على أنّ النّ  اءأر وكل ما ذكرناه من 

  . مصطلح األداة

   :ت باألدوات فقطن الكتب التي اختصّ وم

ز بین األداة میّ وهو من الكتب التي تُ : للّزجاجي حروف المعانيكتاب " :أوالً 

  . عن طریق التمثیل لیس غیر االسمو واألداة  ،والحرف

ا عمل اسمً ستَ األداة تُ  یذكر في كتابه أنَّ : للروماني معاني الحروفكتاب  :ثانیا

ذكر عبارة ی، إذ للهروي  )األزهیة في علم الحروف(واألمر ذاته بالنسبة لكتاب  ،)2("اوحرفً 

التي في أوائل األسماء  الوصلِ  ألفاتَ  واعلم أنَّ : " لفیقو ) األداة(مهمة في تجلیة مفهوم 

هما ین، فإنّ في قول البصریّ ) أیمن اهللا( عریف، وألف الم التّ  ألف ها بالكسرة إالّ كلّ  تبتدئ

، وین دخولهما على الحرف، وما أشبه االسمق بین دخولهما على بالفتح، لیفرِّ  یبتدئان

ال یكون ) أیُم اهللا: ( وقولك. عریف داخلة على حرفاأللف التي مع الم التّ  الحرف، ألنَّ 

غیر ه ألنَّ  ااسمً في القسم فقط، وهي أداة من أدوات القسم، فأشبه الحروف وٕاْن كان  إالَّ 

لزموا عریف أو أَ تحت ألفه كما ُفتحت ألف الم التّ سم، ففُ ا وهو القَ ا وحدً لزم موضعً متمكن و 

                                                 
، 1ط/ وتمحمد باسل عیون الّسود، دار الكتب العلمیة، بیر : ، تحشرح ابن النظم على ألفیة ابن مالك: ابن الناظم )1( 

  . 494، 491م، ص  2000

  . 15، 14، ص الخالف النحوي في األدوات: عامر فائل محمد بلحاف  )2( 
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وهي أداة : " ا قالم، فالهروي عندمَ فع في القسالرَّ ) اهللا لعمرُ ( آخره الرفع كما ألزموا آخر 

لنا بأن أدوات القسم تضم الحروف  را، یشیكان اسمً  م فأشبه الحروف وٕانْ من أدوات القس

   )1( ".واألسماء

 ،للمالقي حروف المعانيصف المباني في شرح ر فهو كتاب : الكتاب الرابعا أمَّ 

في كالم  "ما " اعلم أنَّ : " یقولف )ألداةا(مصطلح  اآلخرطلق هو حیث نجد صاحبه یُ 

ا، وذلك بحسب عود الضمیر علیه وعدم حرفً  ، وتارةً ااسمً  العرب لفظ مشترك، یقع تارةً 

  ..."في غیرها  اعوده، وقرینة الكالم، وحظنا من القسمین الحرفیة، وهي التي یكون معناه

)2(   

قبله في اللفظ، وهو ماا ما بعده مع كً مشرِ  تكون حرف عطفٍ " : "بل"ویقول في

رك وال نش. صب والخفض والجزمع والنّ سماء و الفعلیة في األفعال، والّرفاالسمیة في األ

 :ا، نحوا أو منفیً الفعل ألحدهما دون اآلخر وهو الثاني سواء كان موجبً  في المعنى ألنَّ 

ني دون األول وٕاْن قام زیٌد بل عمرٌو، و ما قام زیٌد بل عمرٌو، فالقیام في كال الحالتین للثا

: وجعله للثاني، نحو لألولفیكون اإلضراب عن النفي ظهرت أداة النفي بعدها مع الفعل 

   )3(."بل ما قام عمروٌ  قام زیدٌ  ام

للمرادي إْذ  )الداني في حروف المعاني الجنى( ا أكثر فيصطلح األداة واضحً مُ  نجدُ 

وهي في . لجر، وفعال متعدیامن حروف الفظ مشترك، یكون حرفا   ":"خال "یقول في 

قام القوم : المستثنى بها، نحو مَ االسْ ا َجرَِّت فإذا كانت حرفً . االستثناء أدواتین، من الحال

                                                 
  . 15، ص  الخالف النحوي في األدوات: عامر فائل محمد بلحاف  )1( 

 م، 1975، 2، دار القیم، دمشق، طأحمد محمد الخرَّاط: ، تحرصف المباني  في شرح حروف المعاني: المالقي )2( 

  . 230ص

  .230المصدر نفسه ،ص  )3( 
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وكال الوجهین . ازیدً  قام القوم خالَ  :المستثني، نحو االسم، وٕاذا كانت فعال نصبت زیدٌ  خالَ 

   )1(."حیح عن العربقل الصّ صب، ثابت بالنّ والنّ  أعني الجرّ 

  . ، والفعلواالسمرادي جعل األداة تتضمن الحرف، فالمُ 

مغني اللبیب عن كتب ( في مفتتح كتابه وبالنظر إلى ابن هشام األنصاري 

ات الحروف وما تضمن معناها من األسماء مفردوأعني بال: " نجده یقول) األعاریب

، وربما اس تناولهبها على حروف المعجم  لیحتاجة إلى ذلك وقد رتّ والظروف، فإنها المُ 

   )2(."یس الحاجة إلى شرحهالمسِ  غیر تلك وأفعاالً  أسماءذكرت 

ا أحدهما أْن تكون شرطً : نیوتستعمل على وجه: " )كیف(ویقول في حدیثه عن 

وال ) عُ أصنَ  عُ كیف تصنَ : ( ي اللفظ والمعنى غیر مجزومین، نحوفقفتقتضي فعلین مت

 إالّ  بالجزم عند البصریین) كیَف َتجلْس أجلْس  (باتفاق، وال ) أذهبُ  كیف تجلُس (: یجوز

   )3(  "... ألدوات الشرط بوجوب موافقة جوابها لشرطها كما مرّ قطریا لمخالفتها 

د شمولیته، منهم ا منهم یؤیّ عند المحدثین نجد كثیرً ) األداة(مصطلح ظر إلى وبالنّ 

لة الحروف، ومحوّ : وهيأصلیة : یقسم األداة إلى الذي حدثینالدكتور تمام حسان من المُ 

كرات التي كاألدوات الظرفیة التي تتصدر جملة الشرط أو االستفهام، وكاألسماء النّ 

 ستخدم لنقصها استعمالواسخ الفعلیة التي تُ تستعمل إلبهامها استعمال الحرف، والنّ 

   )4(.جرا ملّ الحروف وه

                                                 
  . 436، ، ص الجنى الداني في حروف المعاني: المرادي )1( 

  . 65/ 1، مغني اللبیب عن كتب األعاریب: ابن هشام األنصاري )2( 

  . 68/ 3، المصدرنفسه )3( 

  . 225، 224م، ص  2004، 4، عالم الكتب، القاهرة، طاللغة العربیة معناها ومبناها: تمام حسان: نظری  )4( 
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قد تطور في تاریخ ) ةاألدا( مفهوم  جمل ما یمكن أن یقال في هذا المقام أنَّ مُ  إنَّ 

: طور بعد ذلك لیشیر إلىتَ  عند الكوفیین، ثمّ ) لمعنىاحرف ( النحو العربي، فبدأ مرادفا لـ 

 .، والفعل، والظرفاالسمالحرف وما تضمن معناه من 

  معنى العطف وأنواعه وحروفه : رابعا

  : معنى العطف        

َأَمْلُته،  :َعَطْفُت الشيء: " ديقال الخلیل ابن أحمد الفراهی: غةالعطف في اللُّ  -أ

   )1(".انصرفت: لیهانعاج، وَعَطْفُت ع: َطَف الشيءواْنعَ 

: طَّافْ وعَ  َعُطوفٌ  و َرُجلٌ  .اْنَصَرفَ : َف َیْعِطُف َعْطًفاَعطَ : " وقال ابن منظور

ِطُفه وَعَطَف الشيء َتعْ ... َوَصلُه َوبرَّه : هلیْ ف عَ طَّ عَ ه وتَ لیْ عَ  فَ طَ یحمي المنهزمین، وعَ 

   )2(."د للكثرة، شدَّ هُ و َأَمالَ  َحَناهُ : فَ َفُه فَتَعطَّ ، وَعطَّ فاْنَعَطفَ  ُطوًفاَعْطًفا عُ 

  .یتضح مما سبق أن العطف في اللغة ال یخرج عن معنى المیالن واالنصراف

   واإلتباعبط العطف في العربیة هو الرّ  إنَّ : العطف في االصطالح - ب

   )3("عطف بیان وعطف نسق فُ طْ الع: " ینحویّ وفي اصطالح النّ 

    )4( :یقول ابن مالك في ألفیته

  ْق       والَغَرُض اآلن َبَیاُن َما َسَبْق ـَأو َنسَ  الَعْطُف إّما ذو َبَیانٍ 

     ُمْنَكِشَفهْ ،        َحِقیَقُة الَقْصِد ِبِه هْ فَ الصِّ َتاِبٌع، ِشْبُه : َفُذو الَبَیانِ 

                                                 
  . 182/  3،  )عطف( ، مادة كتاب العین: الخلیل أحمد الفراهیدي )1( 

  . 366/  4، )عطف( ، مادة لسان العرب: ابن منظور )2( 

  .  608ص  ،)عطف(مادة  ،معجم الوسیط : مجمع اللغة العربیة )3( 

  . 99، ص متن ألفیة ابن مالك في النحو والصرف: ابن مالك )4( 
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فة، في إیضاح متبوعة، وعدم صِّ له لامد، المشبُ ع الجَ ابِ لتَّ ا: " هصد بِ أما عطف البیان فقُ 

ألبي  حُ ه ُمَوضِّ ُعَمر َعطُف َبیاِن، ألنَّ ف ،" ُعَمْر  َأَقَسَم باِهللا أُبو َحْفصٍ : تقالله، نحواس

   )1(."حفص

بس، كما في الغَرُض فیه رفع اللّ : رض في عطف البیان ؟ قیلغَ االم: لٌ ال قائِ إْن قَ 

ا عروفً خص مَ ون الشَّ ید على اآلخر في كَ زِ یَ  نیْ مَ االسْ حد ب أن یكون أیج ولهذا الوصف؛

: " لتَ ا قُ ك إذَ ، أال ترى أنَّ  رة مشتركنكِ  مٍ بعد اسْ  ه ال یكون إالَّ ألنَّ  ه من غیره؛لیخصَّ  به

 كانَ  واحدٌ  ولدٌ  إالَّ  هُ لَ  نْ كُ یَ  مْ لَ  ه، فإنْ ا من أوالدِ واحدً  اولدً  تَ صْ ، قد خصَّ دٍ زیْ  كَ دِ لَ وَ بِ  تُ رْ رَ مَ 

   )2(".اكرَ تِ االشْ  دمِ ف بیان لعَ ن عطْ م یكُ ، ولَ بدالً 

كل ما یصلح  إنَّ : حاةیقول النُّ : المشابهة بین عطف البیان وبدل الكل من الكل

  : ینطَ رْ بشَ  یكون عطف بیان یجوز أن یكون بدالً أن ْ 

ل المتبوع على ول عامِ خُ نع دُ تمیُ  وع، بمعنى أالَّ بُ ل المتْ ابع محَ الل التَّ منع إحْ یُ  أالَّ  -أ

  . التابع

  . أال یترتب على اإلبدال محظور -ب

ل دَ البَ  ي أنَّ نِ عْ ابع عطف بیان، وهذا یَ وفي غیر هاتین الحالتین ال غیرهما، یعرب التَّ 

 ل، وفي الوقتِ امِ العَ ة ِ رَ اشَ ا لمبَ الحً صَ  من أْن یكونَ  بدَّ  ل، فالَ امِ ر  العَ اِ رَ كْ ة تِ اه على نیَّ مبنَ 

ف عطف البیان، الذي ال یكون الخِ عتبر من جملة أخرى غیر جملة المبدل منه بِ نفسه یُ 

. یا َأِخي محمًدا: ال ذلك قولنامث. العامل ة تكرار العامل، ولهذا فال یصلح لمباشرةعلى نیّ 

رد فْ م مُ محمًدا علَ ألنَّ ؛ یكون بدالً  وز أنْ جُ ب محمد، فهو عطف بیان من األخ، وال یَ صْ نَ بِ 

م، ه على الضَّ اؤُ نَ ب بِ جَ وَ و ُنودي لَ لَ  داء، إذْ رة العامل وهو أداة النِّ اشَ بَ ال یصلح لمُ وب صُ نْ مَ 

  : یل قول الشاعربِ داء ومن هذا القَ ا، لم یقبل أداة النِّ منصوبً  جاءَ  فلَما

                                                 
  . 228، 227/  2م،  1997، 5الفاخوري، دار الجیل، بیروت، ط: ، تحشرح ابن عقیل: ن عقیلاب )1( 

  . 216م، ص  1999، 1بركات یوسف هبود، دار األرقم، بیروت، ط : ، تحأسرار العربیة: ابن األنباري )2( 
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  . ایُذ كما باهللا َأْن ُتحِدثَا َحْربَ َأعِ              الً و فَ ونَ  َأیا َأخوْیَنا َعْبَد شمسٍ 

عطف بیان من أخوینا وعدم ) عبد شمس( إعراب  بَ و اهد في هذا البیت، وجَ فالشَّ 

: عبد شمس ،)نوفالً ( ه عطف علیها علم مفرد منصوب وهو ألنَّ  ؛جواز إعرابها بدالً 

 الواو حرف : مضاف إلیه ونوفالً  :عطف بیان من المنادى أخوینا، وهو مضاف، شمس

ه عطف على عطف ألنَّ ؛عطف بیان  اسم معطوف منصوب بالفتحة وهو: نوفالً  عطف

   )1(".بیان

  ﴿ ":وانظر إلى قوله تعالى       ﴾"  ]هوًدا  ]56: األعراف

یة لكان ، ولو قلنا بالبدلاهوأوضح) أخاهم( حقیقة المتبوع  على دلَّ ه ألنَّ  ؛بیان عطف

  : القصد

   )2(.)"هوًدا إلى عادٍ ( 

عطف البیان وبدل الكل من الكل، توجد تفرقة بینهما، بین ة هَ ابَ شَ المُ ت دَ جِ مثلما وُ 

   )3( :ة هيَ عدّ وهذه التفرقة على وجوه ٍ 

عت وامد نظیر النَّ ه في الجَ ألنَّ  ضر؛عا لمُ ابِ مرا وال تَ ضْ ف ال یكون مُ العطْ  أنَّ : ولاأل

   .قتَ شْ في المُ 

  ﴿ :قوله تعالىإنَّ : يرِ خشَ مَ ا قول الزَّ وأمَّ      ﴾   ]117: المائدة[ 

 ﴿ :للهاء في قوله تعالى بیانٌ        ﴾] فمردود ]117: المائدة .  

  . ه في تعریفه وتنكیرهوعَ البیان ال یخالف متبُ  أنَّ : انيالثّ 

                                                 
  .356ص، م1،2010ط بیروت،دار األهلیة، ،الوافي في قواعد النحو العربي: يیوسف عطا الطریف )1( 

  .357ص  ،المرجع نفسه  )2( 

/ 2م، 2،2010حسن حمد،دار الكتب العلمیة، بیروت، ط:، تح شرح األشموني على ألفیة ابن مالك: األشموني ) 3( 

359.  
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  . ذلك یهفِ  وزُ جُ ه یَ جملة، بخالف البدل، فإنَّ  ونُ كُ یَ ال ه أنَّ :  الثالثّ 

  . دلالف البَ خِ ملة، بِ جُ ا لِ تابعً  ه ال یكونُ أنَّ  : ابعالرّ 

  . الف البدلفعل، بخِ ا لِ تابعً  ون فعالً كُ ه ال یَ أنَّ : الخامس     

رطه الذي یه ذلك بشَ فِ  وزُ جُ ه یَ لفظ األول، بخالف البدل، فإنَّ بِ یكون ال ه أنَ : ادسالسَّ 

  . عرفه في موضعهتَ 

  . الف البدلخِ ه محل األول، بِ اللِ ة إحْ یَّ ه لیس في نأنَّ : ابعالسَّ 

  . قدیر من جملة أخرى، بخالف البدلفي التَّ  یَس ه لَ أنَّ : امنالثَّ 

  : عطف النسق

سقه، نین اسم مصدر بمعنى اسم مفعول، یقال نسقت الكالم أق بفتح السِّ سَ النَّ " 

ع في الكالم اقِ الو  فُ سق، على هذا هو العطْ ، ومعنى عطف النَّ ه على بعضٍ بعضَ  تُ فْ طَ عَ 

 ؛ةالبسَ ى مُ نَ دْ افة  فیه ألریقة واإلضِ سق بمعنى الطَّ النَّ  :وف بعضه على بعض، وقیلطُ عْ المَ 

   )1(."تهریقَ ق األول وطَ ه على نسَ يء بِ أي عطف اللفظ الذي جِ 

  )2(: قال ابن مالك

   .ْن َصَدقْ وثَناٍء مَ  ِبُودٍّ  ْص َعْطُف النََّسْق         َكاْخصُ َتاِل ِبَحْرٍف ُمْتَبٍع 

یة عِ بَ فالتَّ  )3( ،"وعه أحد حروف العطفبُ متْ  ه وبینَ تابع یتوسط بینَ "سق إًذا عطف النَّ 

: لنسق مثلا یخرج من عطف انَ ، ومن هُ ه روفحرف من حُ بِ  تكون أنْ  دَ طف البُ في العَ 

 ألنَّ  ؛سقعطف ن وفاً ولیس معطُ  بحرفٍ  تابعٌ  )أسد(كلمة  َأْي َأَسٍد فإنَّ  َمَرْرُت ِبَغَضْنَفٍر؛

                                                 
  .  108م، ص  1991، مكتبة الزهراء، القاهرة، التوابع في الجملة العربیة: محمد حماسة عبد اللطیف  )1( 

  .100، ص لفیة ابن مالك في النحو والصرفن أمت: ابن مالك )2( 

القاهرة، ص  دار الطالئع، ،)دراسة في القواعد والمعاني واإلعراب( لمیسراإلعراب ا: محمد على أبو العباس  )3( 

123.  
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:"  ف هيَ روف العطِ حُ  ألنَّ  ؛)1("یرسِ تفْ  وف العطف بل حرفَ ا من حرُ لیست حرفً  )أيْ (

في الكالم  فادَ ستَ ا داللة تُ هَ منْ  واحدٍ  لیس، ولكلِّ  ، الفاء، ثم، حتَّى، أْم، لكن، بْل، َال، الواو 

كالمه حین یرید العطف یختار منها في  ى أنْ كلم البلیغ یتحرّ حو، والمتَ اء النَّ لمَ ا عُ هَ طَ سَ بَ 

   )2(."هي بِ لقِ تَ لمُ ام َال رید إعْ ى الذي یُ نَ ها المعْ منْ  یالِءمما 

  )3(: قال ابن مالك

  .فیَك ِصْدٌق َوَوفا"ى، َأْم، َأْو، كـ، ، َفا       حتَّ بَواٍو، ثمَّ : َفالَعْطُف ُمْطَلًقا

  : ینبَ رْ ف على ضَ طِ روف العَ حُ  ذا البیت أنَّ ن هَ م مِ فهَ یُ 

الواو، وثم، (  يى، وهنَ والمعْ  رابِ رك في اإلعْ شْ أي یُ  ؛اطلقً مُ  ما ُیعطف: أحدهما

  ).  والفاء، وحتى، وَأْم 

المعطوف  ألنَّ  ؛والمعنىَ  في اإلعرابِ  كُ رِ شْ ما یُ م) أو(" ون وأكثر المصنفین ال یعدّ 

ها ا عدَّ منَّ إ و . ى أول الكالم على الیقین و القطعخییر بعد ما مضَ بها یدخله الشك، أو التَّ 

ها ا بعدَ مَ اركة ما قبلها لِ مشَ بِ  امعَ ر السَّ شعِ رها یُ كْ ذِ  ألنَّ  ؛ابن الناظم في هذا القسم  یخُ الشّ 

  )4(."هاورة على غیر مساق ما بعدَ ها صُ اق ما قبلَ ه، وٕاْن كان مسَ لِ ألجْ  تْ یقَ یما سِ فِ 

  : الضرب الثاني 

  )5(  .)"بل، وال، ولكن: ( هوه، و وحدَ  رك في اإلعرابِ شْ أْي یُ  ا فحسب؛ما یعطف لفظً "

                                                 
  .108، ص التوابع في الجملة العربیة: محمد حماسة عبد اللطیف  )1( 

، 1996، 1، دار القلم، دمشق، طة العربیة، أسسها، وعلومها، وُفنونهاالبالغ: عبد الرحمان حسن َحَبّنك السْیرافي )2( 

1 /496.  

  .100،صمتن الفیة ابن مالك في النحو والصرف :ابن مالك  )3( 

  . 371، 370، ص شرح ابن الناظم على ألفیة ابن مالك: ابن الناظم  )4( 

  . 371، ص المصدر نفسه  )5( 
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 ،َأْم، ولكنو ، ا حتَّىدَ فمجموع حروف العطف تسعة أحرف، وهي متفق علیها ماعَ " 

  )1(".وزاد بعضهم علیها لْیَس 

ى بق معنَ ا سَ ار إلیها فیمَ شَ حرف من حروف العطف المُ  كلِ ل أنَّ " ویه إلى نْ ر التَّ دُ جْ یَ 

ا معینة سوف نعرض لها فیما بعد حرفً  یةبوخصائص تركی فیه، ال یستعمل إالَّ  وّصه یخُ 

  )2(".حرًفا

ه بِ شْ ابع، الجامد المُ عطف بیان وهو التَّ : سمانالعطف قِ وخالصة القول هي أن 

 ه وبینَ وسط بینَ تَ ابع المُ سق وهو التَّ نَ وعه، وعدم استقالله، وعطف یح متبُ وضِ للصفة في تَ 

  .فروف العطِ حُ  وعه أحدَ متبُ 

   

                                                 
  . 11، ص ابع في الجملة العربیةالتو : محمد حماسة عبد اللطیف  ) 1( 

  . 110المرجع نفسه، ص  ) 2( 



                                                        

   

  .ـفــــة ابن قتیبـــة لحــروف العــطـــــــــــــدراس: المبحـــــث األول

       دراسة فاضل الّسامرائي لحروف العطف: المبحــــث الثانــي
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 تیبة لحروف العطفدراسة ابن قُ : لمبحث األولا

  

    ، فذكر الحرف "تأویل مشاكل القرآن"تابه ا في كِ لخصً ف مُ طِ تیبة للعَ ابن قُ  دَ أفرَ 

  .على الترتیب) بل، وأو، وأم(

  ":بل" -1

رأیُت زیدًا بل  :ولقُ فیه، تَ  تطْ تأتي لتدارك كالٍم  غلَ  "بل"یبة جاء في كتاب ابن قت

  .مراً عَ 

بهذا المعنى  الكریم نفي القرءا ویكون لترك شيء من الكالم وأخٍذ في غیره، وهيَ    

  ﴿: قال اهللا تعالى: كثیر       ﴾ ]قالثم ] 1: ص :﴿     

       ﴾ ]في كالم ثانٍ " بل"فترك الكالم األول وأخذ بـ ]. 2: ص.  

وذلك مثل  . )1(تأتي مبتدأةً و بَّهت بُربَّ وبالواو، وشُ  بهاُخِفَض  اسماإذا ولیت " بل"

  . )2( :أبو النجم: قول

  ]الطویل[         . ضَبْل َمْنَهٍل َناٍء ِمَن الِغَیا

  ).َوَمْنَهٍل َناٍء ِمَن الِغیاض(الِغَیاِض أو ُربَّ َمْنَهٍل َناٍء من : أي

یه أهل العربیة فِ  اني، واختلفَ للثَّ  إْضراٌب عن األول وٕاثباتٌ  "بل: "یقول ابن فارس

والكوفیون ، "بل هو حمارٌ "أي حماٍر، وقد یكون فیه الرَّفع؛ مررُت برجلٍ "جائز : فقال قوم

ألنَّ األول قد  "َضَربُت َأَخاَك َبْل أباكَ ": محالٌ : إّال بعد النفي، قال هشام" بل"بـ  ُقونَ ال ینسُ 

                                                           
، 286م، ص  2007، 2إبراهیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: ، تحتأویل مشاكل القرآن: ابن قتیبة ) 1(

287. 
 .5/276، )قصص(، مادة لسان العرب: ابن منظور ) 2(
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نَّا ُنْضِرب عن َتقع لإلضراب، وكُ " بل"َلما كانت : والبصریون یقولون، ثَبََّت له الَضرب

  .)1( "مثلها" ال بل"ي، و وقعت بعد اإلیجاب كوقوعها بعد النففي النَّ 

حرف عطف تأتي لإلضراب موافق لما ورد في شرح " بل"وكان هذا القول في أنَّ 

إبطال األول ) أحدهما(واعلم أنَّ اإلضراب له معنیان ... ":یعیش حیث قال البنالمفصل 

ها عمدة ذلك الحكم إبطاله ألنّ ) واآلخر(َا لغلٍط أو نسیان على ما ذكرنا للرجوع عنه إمّ 

 ﴿ : العزیز قوله تعالى هوعلى ذلك یأتي في كتاب          ﴾ 

 ﴿: ثم قال] 165: الشعراء[         ﴾  ]ه ، كأنّ ]166: الشعراء

: ة أخرى ولم یرد أن األول لم  یكن وكذلك قولهة األولى فأخذت في قصّ انتهت هذه القصّ 

﴿                          

       ﴾ ]2( ."ن والشعروهو كثیر في القرءا] 18:یوسف(  

ه إضراُب إبطالي نقول إنّ " بل"أن نلخص معنى اإلضراب الذي تفیده  وٕاذا أردنا     

 َجاءَ  :فیفید نفي الحكم السابق واإلتیان بحكم جدید نحو: َأمَّا اإلضراب األول انتقاليأو 

تأتي لتدارك " بل"، وهذا یوافق لما قاله ابن قتیبة في المثال األول على أنَّ عليٌ  بلْ  محمدٌ 

من حكم سابق إلى حكم جدید دون  االنتقالفیه، واإلضراب الثاني، فیفید  طتكالم غل

  ﴿: ابق كقوله تعالىإلغاٍء للحكم السّ                  

             ﴾ ]3(.]16: األعلى(  

بإعطائها ثالث َمَعاٍن  اكتفىقد  أنَّه"بل"یث ابن قتیبة َعْن الحظ في حدِ المُ      

ترك شيء من الكالم وأخذ في غیره، والمعنى الثالث  :وهو تدارك الكالم، والثاني: األول

                                                           
 .146 - 145، وسنن العرب في كالمهاالّصاِحبي في فقه اللغة العربیة ومسائلها : ابن فارس ) 1(
 .105/ 8،شرح المَفصل: ابن یعیش ) 2(
، 53م، ص  2009، المكتب الجامعي الحدیث، )مبناها، معناها، إعرابها(األدوات النحویة : حمدي الشیخینظر،  ) 3(

54. 
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غیر ناسقة  مبتدأهالواو إذ أتت : "َأمَّا في معنى الواو فقد قال،واألخیر هو الواو وربَّ 

  )1( :لشاعرللكالم على كالم، كانت بمعنى ُربَّ وهي كذلك في الشعر كقول ا

  ]جزالرّ [                 .رٍَّة َأرجاُؤهبَوَمْهَمٍة ُمغْ 

  .)2( :وقال آخر

  ]الطویل[  .          َنَعاُمَها ىَوَدِویٍَّة َقْفٍر َتَمشَّ 

َن بهذه الواو وهنا الواو ، )3(كالم آخر تنافاألول،وائ الخافضة على ترك الكالم یدلوُّ

وهو خاص بالشعر كقول " ُربَّ "االسم َمْجُروًرا في حال وجود قد ُتحذف بعدها ُربَّ ویْبقَى 

  )4( :امرئ القیس

  .لیبَتلي مومِ الهُ  عليَّ بأْنواعِ       َوَلْیٍل َكَمْوِج الَبْحِر َأْرَخى ُسُدوَلُه         

  )5( :وقول آخر هو من االبتداء

  .وبعٌد َتراخى ال إلى َأَجلِ َوَما َهَجْرُتِك، َال، بل َزاَدني َشَغًفا          َهْجٌر 

   

 هم ال إنَّما یحَزُن الَحَسَدُة أبًدا ألنّ "كما في قول اإلمام علي،  "الواو"وقْد ُتَزاُد بعده 

   )6(. "یحَزنوَن لما ینزُل بهم من الشرِّ فقط، بل ولما یناُل الناُس من الخْیِر، وهذا نادرٌ 

  .ها زائدةألنّ  "الواو"بمعنَى بإمكاننا حذف 

  

                                                           
 .4/434، )عمى(، مادة لسان العربابن منظور،   ) 1(
 .3/57، )ردج(المصدر نفسه، مادة   ) 2(
 .287، 286، ص تأویل مشكل القرآنینظر،    ) 3(
 .42حنا الفاخوري، دار الجیل، بیروت، ص :، تح الدیوان: امرؤ القیس  ) 4(
 .345، دار الفكر، ص الموجز في قواعد اللغة العربیة: سعید األفغاني   ) 5(
، ص 2010، 1، دار النمیر، سوریة، ط)في أدوات النحو وشواردهموسوعة (المعجم المبین : جرجي ناصیف ) 6(

106. 
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  ":أو" -2

 رأیُت عبدَ  :ك، تقولتأتي للشّ  "أو":وهذه من الحروف التي ذكرها ابن قتیبة فقال عنها

  .اهللا أو محمًدا

  ﴿: كقوله تعالى )1(.وتكون للتخییر بین الشیئین         

                               

                           

    ﴾ ]في حال كونها كفارة  واْجتماع هذه الخصال في الكفارة"، ]89: المائدة

   )2(."به أحد من أهل العلممقنع لم یقنع 

 ﴿: وقوله تعالى              ﴾ ]یقول ابن ] 196: البقرة

رأیت عبد اهللا أو محمًدا  :وٕاْن قلت یٌَّر أیَّهُّ َفَعْلَت أْجَزأ منكخأنت في جمیع هذا م": قتیبة

  )3( ."فأنت هنا لم تقطع برؤیة أحدهما بعینه، ولكن حققت أنَّ أحدهما رأیَت ولم ُتَعیْنهُ 

حرف عطف ربما یأتي بمعنى واو النسق لقوله " أو"ذهب ابن قتیبة إلى أنَّ  و    

 ﴿:تعالى               ﴾ ]یرید عذرا ونذراً ] 6، 5: لمرسالتا 

    ﴿:وقوله تعالى              ﴾ ] ،هذا ما ذكره ]. 44طه

هو الجمع المطلق كالواو قال "و" أو"المتأخرون في المعنى الخامس لحرف العطف 

  )4( :یات قال الشاعرن األبْ ه مِ لِ عْ جَ جوا بِ الكوفیون واألخفش والجرمي واحتَّ 

                                                           
 .290/291، ص تأویل مشكل القرآن   ) 1(
، تح عائض بن نافع بن خسف اهللا العمري، دار المنار، مصابیح المغاني في حروف المعاني: ابن نور الدین ) 2(

 .م1993ه، 1414، 1المدینة المنورة، ط
 .291، 290ص : المصدر السابق  ) 3(
 .42، صالدیوان:امرؤ القیس  ) 4(
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  .ِلَنْفِسي تَُقاَها َأْو َعَلْیَها ُفُجوُرها   َلْیَلى ِبَأنِّي َفاِجٌر      َقْد َزَعَمتْ  و

    :)1(وقال آخر

  ]البسیط.          [َأو َیْسرُحوُه بَها واغبرَِّت السُّوحُ  یَّاِن أالَّ َیْسرُحوا َنَعًما      وَكان سِ 

﴿: رأى ابن قتیبة في قوله تعالى                 ﴾ 

 ﴿: وفي قوله تعالى ،]147: الصافات[                  

                     ﴾ ]وقوله  ،]77: النحل

﴿: تعالى                     فَكان قاب

" بل"جاءت بمعنى " أو" وهو أنَّ له النحویون و لیس كما تأ، ] 09: نعیمال[ ﴾قوسین وأْدَنى

: في جمیع هذه المواضع، بمعنى) الواو(ما هي بمعنى لتدارك كالم غلطت فیه وٕانَّ 

ر وهو أقرب، فكان قاب البصَ  حِ مْ كلَ  اعة إالَّ وأرسلناه إلى مائة ألف ویزیدون، وما أمر السَّ 

  )2(".قوسین وأدنى

ازة فعن سیبویه إجَ " بل"إلى معنى " أو"روج یبة في عدم خُ تَ ابن قُ  هناك من خالفَ 

  :ذلك بشرطین هما

م قُ یَ  الَ "، و "ورٌ عمْ ام َ ا قَ زیٌد أو مَ  امَ ما قَ " :تقدم نفي أو نهي، وٕاعادة العامل، نحو -أ

وَال ُتِطْع ﴿: ي قوله تعالىال فِ ه قَ ده أنَّ ور، ویؤیّ فُ صْ ابن عُ  هُ نْ عَ  هُ لَ نقَ  )3(".رومْ ال َیُقم عَ  زیٌد أو

ه فورًا انقلب المعنى، یعني أنَّ طع كَ ولو قلت أو ال تُ ] 24: اإلنسان[ ﴾َكُفوًراِمْنُهم آِثًما َأْو 

ون وأبو علي الفتح وابن ا عن الثاني فقط، وقال الكوفیّ هي األول ونهیً راًبا عن النّ یصیر إضْ 

   )5( :بقول جریر )4(."احتُجواا و ي لإلضراب مطلقً تأتِ : برهان

                                                           
 .107م،ص 1994،دار الكتب،الدیوان:أبوذؤیب الهذلي  ) 1(
 .290/291،ص نآتأویل مشكل القر   ) 2(
 .77، 1/76،  مغني اللبیب عن كتب األعاریب: بن هشام األنصاري  ) 3(
 .152، 151، ص مصابیح المغاني في حروف المعاني: ابن نور الدین  ) 4(
 .123م، ص 1986، دار بیروت، بیروت،الدیوان: جریر  ) 5(
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  .عدَّادِ م          َبْل َلْم ُأْحِص ِعدََّتُهْم إالَّ بِ َترَى في ِعیاٍل َقْد َبَرْمُت ِبهُ  ذاَ َما

          ] البسیط[زاُدو ثمــــــانَیـــــــــًة          لـــــــوَال َرَجاُؤَك َقـــــــد َقتــَّْلَت َأْوَالدي   ــاِنیَن أوْ َكاُنـــوا ثمَـــ 

بل یزیدون، وقال بعض : »في مائة ألٍف أو یزیدون«: ولیقُ اء الفرَّ  وكانَ      

تقع في غیر هذا  از أنْ لجَ " بل"في هذا الموقع موقع " أو"ت قعَ و وَ ها، لَ نكًرا لَ ین مُ البصریّ 

وهذا غیر " بل"ضربت زیدًا أو عمرًا على غیر الشك لكن بمعنى : الموضع وكنا نقول

   )1(.جائز

رها في وحصَ " أو"اكتفى بذكر بعض معاني حرف العطف ابن قتیبة  حظ أنَّ َال المُ     

ابن  ، كما أنَّ "الواو"نزلة وتأتي بمَ  "سقواو النَّ "خییر، ومعنى ك، والتَّ الشَّ : اٍن أربعة هيمعَ 

ویكون ذلك عند محاولة إخفاء الحقیقة : قد تأتي بمعنى اإلبهام" أو"ُیشر إلى أنَّ قتیبة لم 

  )2(.عن المخاطب

  )3(".ا أو نخفقانَ عَ ح في مسْ سننجَ : إالَّ في كالٍم خبري كقولكوال یكون ذلك "

الكلمة اسم أو فعل أو : قسیم نحو قولنامعاني أخرى كالتَّ " أو: "یف لـضِ ن یُ اك مَ نَ هُ       

﴿:فصیل نحو قوله تعالىحرف ومعنى التَّ           ﴾      

   )4(.]135:البقرة [

ه توجد معاني أخرى ابن قتیبة  ألنَّ  على ذكرها  ي التي لم یأتِ انِ عَ كرنا لهذه المَ إنَّ ذِ 

  . ذكرها المتأخرون من النحاة" أو"لـ 

  "أم" -3

﴿: كقوله تعالى" أو"تكون بمعنى " أم"ذهب ابن قتیبة أن            

                           

                                                           
 .128، ص الصاحبي في فقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب في كالمها: ابن فارس ) 1(
 .4، ص )مبناها، معناها، إعرابها(األدوات النحویة : ینظر، حمدي الشیخ ) 2(
 .118، 117، ص )النحو وشواردهموسوعة في أدوات (المعجم المبین : جرجي ناصیف ) 3(
 .272، ص )تطبیق وتدریب في النحو العربي(المدخل النحوي : ینظر، علي بهاء الدین بوخدود ) 4(
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     ﴾ ]أ﴿: وكقوله] 17، 16: الملك          

                          

     ﴾ ] هكذا قال المفسرون، وهي كذلك عند أهل ": یقول ].69، 68اإلسراء

بمعنى  شاذة" أم" قد تجيءو  )1(".اللغة في المعنى، وٕان كانوا قد یفرقون بینهما في أماكن

)2( :الواو، كقوله
  

  .َأْن َصاَهْرَتُهم          َأم َما أَحقَّ القَّْوَم بالُخُلِق السِّريَما َأْكَرَم األْخَالَق      

﴿ : بمعنى ألف االستفهام، كقوله تعالى "أم"تكون "و                 

       ﴾ ]أیحسدون الناس؟ وقوله: ، أراد]54: النساء : ﴿       

                     ﴾   

  )3(".وصولةم اتخذناهمأي زاغت عنهم األبصار وألف  ؛]63، 62: ص[

  :ینِ وعَ ر اآلراء على نَ هَ لى أشْ ي عَ تأتِ " أم"غویین أنَّ حویین واللُّ وجاء في كتب النَّ      

ي سویة، وهرطها أن تقع بعد همزة  التَّ ت وشَ االَ عمَ ا استِ صلة ولهَ أم المتّ  ":األول وعالنَّ 

 ﴿: صدر، قال اهللا تعالىملة في محل المَ لى جُ الهمزة التي تدخل ع       

       ﴾]4(." سواء علینا َجَزُعنا وصُبرناَ  ؛أي]21:إبراهیم(   

﴿ي فِ  الَ فقَ " أم"ف مَا عطفت علیه ه حذْ دَ ي وحْ رِ شَ خْ مَ الزّ  ازَ وأجَ "     

﴾]ود، وُحِذَف معادلهاهُ اب للیَ طَ الخِ  صلة على أنَّ متّ " أم"ون یجوز كَ :  ]133:البقرة  

                                                           
 .291، 290، ص تأویل مشكل القرآن  ) 1(
 .49، 48م، ص 1986، 2علي توفیق الحمد، دار األمل، أربد، ط:، تح حروف المعاني: الزجاجي ) 2(
 .191، 190السابق، ص المصدر  ) 3(
م، ص 2011، دار المعرفة الجامعیة، الكویت، النحو التعلیمي والتطبیق في القرآن الكریم: محمود سلیمان یاقوت ) 4(

861. 
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اء ؟ وجَّوز ذلك الواحديُّ أیًضا هدَ م شُ نتُ كُ  هودیة أمبیاء الیَّ تدَّعون َعلى األنِ أ أي 

   )1(".َأْبَلَغكم ما تنسبون إلى یعقوب من إیصاله بنیه بالیهودیة أم كنتم شهداء: وقدر

ل الم األوَ ع الكَ طْ قَ ي لَ أتِ ها تَ ذلك ألنَّ ت كَ یَ مِ وسُ "نقطعة أْم المُ  انیة وهيَ الثَّ " أم"ا عن أمَّ 

 ﴿: ما بعده ومعناه اإلضراب كقوله تعالى واستئناف          

      ﴾ ]ابن فارسعن  و )2(.، والمعنى بل جعلوا هللا شركاء]16: الرعد 

، إذا كان في "بل"مكان " أم"و " أم"مكان " بل"العرب تجعل ): أبو زكریا الفراء(قال  : قال

لتَ : أول الكلمة استفهام كقولهم   فوا هللا َما َأْدري َأَسْلَمى تَغوَّ

  الَنْوُم، أم كل إلَي حبیب  َأمْ                      

  )3(."بل"معناه 

فهام تِ االسْ  فْ ألِ "ى نَ عْ ومَ " أو"الحرف معنى ى هذا طَ عْ ابن قتیبة أَ  یتضح مما سبق أنَّ  

مهور ه سیبویه وجُ إلیْ  هبَ الف ما ذَ رف إلى معاٍن ُأخر، على خِ روج هذا الحَ دون خُ 

  ".بل"نة لمعنى مِ ضَ تَ ي مُ أتِ قد تَ  "أمْ "ین في َأنَّ البصریّ 

  :وخالصة القول في هذا المبحث نوردها في النقاط اآلتیة       

  ).بل، و أو، و أم( : هيفقط  لثالثة حروف من العطفدراسة ابن قتیبة  *

 ن ن القرءااهد مِ هذا الشَّ  انَ واء كَ ره سَ حرف یذكُ  د في كلِ اهِ شَ استخدامه أكثر من * 

  .وًراثُ نْ ا مَ مً لكریم أو من دیوان العرب، أو كالا       

 صحة ل علىى یدلّ ي حتَّ نِ اهد القرآشَّ تفسیر ال على  بعض األحیانفي اده مَ اعتِ  *

   .القاعدة

  .معاني الحرف الواحد هعرض اءنَ أثْ دید الشَّ  هصار اختِ  *

  

                                                           
 .1/55، مغني اللبیب عن كتب األعاریب: ابن هشام األنصاري ) 1(
 .360، ص الوافي في قواعد النحو العربي: یوسف عطا الطریفي ) 2(
 .1/72م، 1983، 3، عالم الكتب، بیروت، طمعاني القرآن: الفراء ) 3(
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  دراسة فاضل السامرائي لحروف العطف: المبحث الثاني

َباًبا للعطف وقد فصَّل  "معاني النحو"خصَّ السامرائي في الجزء الثالث من مؤلفه 

  ).ال وبل، ،والو بل،  ولكن، وأو،و أم، و حتى، و ثم، و الفاء،  والواو،: (القول في

  "الواو" -1

ها دأ بِ راسة، فبَ ا من الدِّ یرً بِ ًزا كَ َحیّ  روف التي شغلتمن الح "الواو"كانت      

ركبة مع غیرها من فردة ومُ ي مُ ا، وبیََّن َأنَّها تأتِ یهَ انِ ا ومعَ هَ عَ ا مواضِ وفیً ستَ امرائي مُ السَّ 

  .الحروف، فالمفردة تكون حرف عطف، وهي أصل أقسامها وأكثرها

أم باب حروف العطف، لكثرة مجالها فیه، وهي مشركة في اإلعراب ) الواو"(و      

 طلق الجمع، فإذا قلتَ وهي لمُ : "امرائيیقول السّ ) مطلق الجمع(ومن معانیها ،  )1("والحكم

محمًدا َحَضر قبل خلیل، فقد یكون حَضر  فلیس فیه داللة على أنَّ ) َحَضر محمٌد وخلیلٌ (

   )2(".ل أنَّه حَضر بعده، كما یحتمل أنَّهما حَضرا مًعامحمد قبله، ویحتم

قبل  شيءٍ بِ  ه بدَأفي هذا دلیل على أنَّ  َس ولیْ : "ویهیبَ سِ  ولُ قُ عنى یَ وفي هذا المَ      

في به  المبدوء، و )وعمرو بزیدٍ  تُ رْ رَ مَ (تقول  ه یجوز أنْ ، ألنَّ ، وال بشيء مع شيءٍ شيءٍ 

المرور وقع علیهما في حالة  ویجوز أن یكونَ  المرور عمرو، ویجوز أن یكون زیًدا،

هذا أجبته واحدة، فالواو یجمع هذه األشیاء على هذه المعاني، فإذا سمعت المتكلم یتكلم ب

   )3(".ئت ألنَّها قد جمعت هذه األشیاءعلى أیُّهما ش

في األول أن یكون قاما معًا، : قام زیٌد وعمرٌو، یحتمل ثالثة أوجهٍ : "َوفي قولك     

وهو . أْن یكون المتأخر قام أوالً : أن یكون المتقدم قام أوًال، والثالث: وقت واحد، والثاني

   )4(".ینمذهب جمهور النحویّ 

                                                           
 .158،  ص الجَنى الداني في حروف المعاني: المرادي ) 1(
 .3/216م ،2000،  1، دار الفكر،عمان،طمعاني النحو: فاضل صالح السامرائي  ) 2(
 .1/437،  الكتاب: سیبویه ) 3(
 .158، ص المعانيالجنى الداني في حروف : المرادي  ) 4(
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  )1(:وقد َوافقهم في ذلك ابن مالك حین قال

  .َصاِحًبا ُمواِفًقاَفاْعِطف بَواٍو الِحًقا أو َساِبًقا          في الُحْكِم َأو مُ        

اء في مستندًا على ما جَ ) الواو لمطلق الجمع(:ول ى القَ رائي معنَ مُ االسَّ ر وقد فسَّ   

لثالث  "الواو" جيءهو مَ  ،طلقمعنى المُ  أنَّ : والذي مفاده) ضي على الكافیةشرح الرَّ (

َنحو : جاَء زیٌد وعمرو بعده، أو سابق: ُیعطف بها الحق، نحو أنْ " :هي)2(عقلیة احتمالتٍ 

  )3(".نحو جاَء زید وعمرو معه: أو مصاحبو قبله، وعمرٌ  جاء زیدٌ 

لمطلق الجمع، ال للجمع  "الواو: "یقال واب أنْ الصَّ : لماءوقد قال بعض العُ "     

رورة بین ألنَّ نفرق بالضَّ  ؛المطلق؛ ألنَّ الجمع المطلق هو الجمع الموصوف باإلطالق

لموصوف باإلطالق لْیَس له والجمع ا. "ال"قید بقیدة، ولو المُ  بال قید، والماهیةَ  الماهیةَ 

معنى هنا، بل المطلوب هو مطلق الجمع، بمعنَى أي جمع كاَن، سواء كاَن مرتًبا أو غیر 

   )4(".مطلق الماء، والماء المطلق: مرتب، ونظیر ذلك قولهم

بذاته أي معنى، وهذا ظاهر كالم عبد  "الواو"ا ال یحمل حرف العطف كم     

 في الحكم الذي یقتضیه اإلشراكولیَس للواو معنى سوى : "القاهر الجرجاني حین یقول

الثاني  ألنَّ ؛ال تفید الترتیب  "الواو"النُّحاة البصریون على أنَّ وعلى هذا اتفق  )5(".اإلعراب

﴿: قد یكون في العمل قبل األول تارة ومعه تارة أخرى، فالذي قبله كقوله تعالى    

          ﴾]كوع قبل فالرُّ ] 03: عمران  آل

حُّ إالَّ من اثنین ام ال یصِ صَ ، فاالختِ م زیٌد وعمٌروِاْختصَ : كقوله تعالىود، والذي معه جُ السُّ 

                                                           
 .100، ص متن ألفیة ابن مالك في النحو والصرف: ابن مالك ) 1(
 .3/216، معاني النحوینظر،  ) 2(
م، ص 2007، دار الهدى، عین ملیلة، شرح المكودي على ألفیة ابن مالك في النحو والصرف: إبراهیم قالتي ) 3(

236 ،237. 
 .162، ص الجنى الداني في حروف المعاني: المرادي ) 4(
، 2محمد رشید رضا، دار المعرفة، بیروت، ط:، تح دالئل اإلعجاز في علم المعاني: عبد القاهر الجرجاني ) 5(

 .85م، ص 1998
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لم یعلم َأزیًدا َجَلَس َأَوًال ؟ أم عمرو ؟ أم حصول ) َجَلَس زیٌد وعمٌرو: (قیل"فإذا  )1(.معاً 

  .ها جائزة إالَّ بقرینةالجلوس منهما مًعا، وكلّ 

   ﴿: قوله تعالى: "رتیبال تفید التَّ  "الواو" على أنَّ : اومما یدل أیضً         

                          

                            ﴾ 

ما هُ وب ویونس، مع أنَّ یسى على أیّ م عِ ق، حیث قدَّ ا غیر محقَ رتیب هنَ فالتَّ ]. 163: النساء[

   )2(".لمطلق الجمع ال الترتیب "الواو"أنَّ على  ه، فدلَّ عثا قبلَ بُ 

﴿: بقوله تعالى"یب رتِ یدة للتَّ فِ لیست مُ  "الواو" ون على أنَّ لُ القائِ  واستدلَّ        

         ﴾ ]آخر  في موضعٍ : وقوله تعالى،] 58:البقرة﴿  

       ﴾ ]ولو كانت  )3(".إْذ القصة واحدة] 161: األعراف

  .ا كبیراً اهللا عن ذلك عُلو�  قوله تعالى عالَ  َض اقَ نَ رتیب لتَ للتَّ 

 فاء، وأْن یوجب كون الثاني مسبًباولكان ینبغي أْن یجوَز وقوعها في معنى ال"     

أعطاني َفشكرته، وأْن تقع في جواب شرط، كما : عن األول، كما تُوِجُبه الفاء، إذا قلت

    )4(".یقع الفاء؛ ومعلوم أنَّ ذلك مَحال

سول ؤال الرَّ إلى سُ  سانحابة وهم أهل اللِّ الصَّ  احتاجللترتیب ما  "الواو"لو كانت وَ "    

 ﴿: رتیب من قوله تعالىموا التَّ ، ولفهِ السعيصلى اهللا علیه وسلم عن مبدأ     

                                                           
 .410، ص رصف المباني في حروف المعاني: ینظر، المالقي ) 1(
، )مقدمة لنیل درجة الدكتوراهرسالة (، حروف المعاني وأثرها في غختالف الفقهاء: حسین مطاوع حسین الترتوري ) 2(

 .89، ص1986محمد محمد الخضراوي، جامعة أم القرى، كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة، : إشراف
 .8/92، شرح المفصل: ینظر،ابن یعیش ) 3(
 .153، ص دالئل اإلعجاز: عبد القاهر الجرجاني ) 4(



 الفصل األول                               حروف العطف عند ابن قتیبة و فاضل السامرائي 
 

 
34 

         ﴾ ]لیست  "الواو" على أنَّ  هم سألوا فدلَّ لكنَّ ، ] 158:البقرة

   )1(".للترتیب

ي زید الیوم نِ اءَ قولك جَ  تكریًرا، وكانَ ) بعده وجاءني زید وعمرٌ (كان قولك بعد لوَ       

ت علیه أمس من قبل أنَّ ف ما دلَّ الَ قد دلَّت على خِ  "الواو" ألنَّ  وعمرو أمس متناقضا؛

   )2( .على تقدمه اني بعد األول وأمس تدلّ ترتیب الثَّ  "الواو"

 ین إلى أّنها ُتَرتِّْب، وُحِكَي عن ُقطرب وثعلب والرَّبِعيَّ هب بعض الكوفیّ ذَ " قدو     

هْم وكوفیِّهم على أنَّ حاة َبْصریِّ إجماع النّ وبذلك یعلم أنَّ ما ذكره السَّیرافي والسهیلي من 

   )3(".ال ُترتِّْب غیر صحیح "الواو"

رتیب في الوجود صالح دعي سَبًبا والتَّ رتیب في اللفظ یستَ التَّ  رتیب؛ ألنَّ هي للتَّ : قالوا"

   )4(".له، فوجب الحمل علیه

رتیب فیما یستحیل فیه التَّ  استعمالهاللترتیب هو  "الواو"مهور في أنَّ ودلیل الجُ "    

، وفیما الثاني فیه قبل األول كقوله )تقاتل زید و عمٌرو(، و )المال بین زیٌد و عمٌرو(نحو 

 ﴿: تعالى    ﴾ ]وقوله تعالى]43: آل عمران ، :﴿       

       ﴾ ]5(".الحقیقة االستعمالواألصل في ] 37: المؤمُنون(   

   ﴿: وقوله تعالى"                      

          ﴾ ]قوله جلَّ "ومنه . هذا كالم مرتب،] 18: آل عمران

  ﴿: ثناؤه                   

                                                           
 .91م، ص 1986، الفقهاءحروف المعاني وأثرها في اختالف : حسین مطاوع حسین ) 1(
 .8/92، شرح المفصل: ینظر، ابن یعیش ) 2(
 .363،  ص شرح األشموني على ألفیة ابن مالك :األشموني ) 3(
، 1أحمد شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: ، تحهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع: السیوطي ) 4(

 .3/156م، 1998
 .217، 3/216، معاني النحوینظر،  ) 5(
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          ﴾ ]فلو لم یكن كف أیدي ]. 24: الفتح

على أنَّ  ؤمنین ومشقة علیهم، فدلَّ في ذلك محنة للمُ  ؤمنین أوًال لكانَ المشتركین عن المُ 

  ﴿: واثنانلزلة، اآلیة واحد قوله تعالى في سورة الزّ "، و )1( "رتیباالواو للتَّ     

               ﴾  ّون إخراج األثقال رتیب كَ یدّل على الت

   )2(".ال یكون إال بعد الزلزال

وا إلى كون هبُ ر وردَّ على الذین ذَ كَ امرائي قد أنْ السَّ  نویه إلى أنَّ یجدر اإلشارة والتَّ     

 ﴿ :قوله تعالىلیل رتیب، بدَ فید التَّ ها ال تُ والحق أنَّ : "رتیب فقالالعاطفة للتَّ  "الواو"   

                            ﴾ 

ا ُأنزل إلى إبراهیم ومن ذكر بعده  وال شكَّ  ،]136: البقرة[ أنَّ ما أنزل إلى محمد متأخر عمَّ

 ﴿: من األنبیاء، ونحو قوله تعالى                   

    ﴾ ]الوحي فلو كانت الواو تفید الترتیب، لكان الوحي إلیه قبل ] 03: الشورى

   )3(".إلى الذین من قبله، وهو غیر صحیح

 - الواو ال تفید الترتیب –آنًفا  هب على ما قالامرائي یعقِّ ع نرى السَّ وفي نفس الموض      

ة، بل قد تأتي لترتیب البتَّ لها ال تأتي رتیب، معناه أنَّ فید التَّ ها ال تُ لیس معنى قولنا إنَّ : "بقوله

یصح أن یكون المعطوف بعد المعطوف علیه، كما یصح أن للترتیب وتأتي لغیره، فقد 

ما أردنا على الذین یكون قبله أو مصاحًبا له، فهي قد تأتي للترتیب وال مانع ِمْن ذلك، وٕانَّ 

يء يء على الشّ رى في القرآن الكریم تقدیم الشّ ا نَ للترتیب، ولذَ  ها ال تكون إالَّ یزعمون أنَّ 

فع، فهو مرًة رر والنّ ي موضع آخر، وذلك كتقدیم الضَّ في موضع، ثم قد یتأخر المتقدم ف

                                                           
 .59م، ص 1981، 2عبد الفتاح إسماعیل شلبي، دار الشروق، جدة، ط: ، تحمعاني الحروف: الروماني ) 1(
 .411، ص رصف المباني في حروف المعاني: ینظر،المالقي ) 2(
 .3/217، معاني النحوینظر،  ) 3(
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     ﴿: یقول      ﴾ ]ومرة یقول ،]55:الفرقان :﴿      

      ﴾ ]1(".]18:یونس(  

    جود، كما في قوله كوع على السّ م الرّ مرًة یقدّ  كوع، َفهوود والرُّ جُ وكتقدیم السُّ      

 ﴿:تعالى                

     ﴾ ]وقوله تعالى، ] 77:الحج :﴿       ﴾ 

﴿: الىعَ تَ  هِ ولِ ي قَ ا فِ كوع، كمَ جود على الرّ السّ م یقدّ  ةً ومرّ  ،]125: البقرة[         

         ﴾ ]2( ].43: آل عمران(  

. یرهي لغَ أتِ رتیب وقد تَ قد تأتي للتَّ  "الواو"امرائي وأدلُته یتبین أنَّ ومَن كالم السَّ      

ل مَن الّتقدم جع "الواو"الثَّاني الذي قد تأتي علیه عنى األول و رائي المَ امُ السَّ   رحَ شَ  أنْ  فبعدَ 

عنه  ، هذا الذي تحدثَ )3(امومً أخیر عُ قدیم والتّ وع التّ من موضُ یندرج ضِ  "الواو"والّتأخیر بـ 

ة على نیَّ  تقدیمٌ : مانقدیم قسْ التّ : "ث قال فیهیح) دالئل اإلعجاز(الجرجاني في كتابه 

حاة سیبویه في تقدیم إلمام النُّ  قسیم تابعٌ وهو في هذا التَّ  )4("قدیمة التَّ أخیر وتأخیر على نیَّ لتَّ ا

رى في األول رى اللفظ كما جَ ل جَ رت الفاعِ ول وأخَّ مت المفعُ وٕاْن قدَّ : "إذ یقول المفعول،

  )5(."ماأردت به مقدً  اًرا ومما أردت به مؤخَ ك إنَّ أنَّ  )زیًدا عبد اهللا ضربَ (: ذلك في قولك

 ما یكونُ قدیم إنَّ رى أنَّ التَّ و یَ امرائي فهَ السَّ  هُ مع ما أوردَ  قُ تفِ یبویه یَ ه سِ بِ  اءَ ا جَ فمَ      

ن، فقد یُعنى المتكلم في المواطِ  الفباختِ لف ایة تختَ وهذه العنَ ، م ایة بالمتقدّ والعنَ  املالهتمَ 

  )6(.يءم ذلك الشَّ فیقدّ  آخر بأمرٍ  موطنٍ ایة في مه، وقد تكون العنَ موطن بأمر فیقدّ 

                                                           
 .3/217،  معاني النحو ) 1(
 .3/218،  المصدر نفسه ) 2(
 .3/218المصدر نفسه،  ینظر، ) 3(
 .85، ص دالئل اإلعجازعبد القاهر الجرجاني،  ) 4(
 .1/34، الكتاب: سیبویه ) 5(
 .3/218، معاني النحوینظر،  ) 6(
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ما ههنا إنَّ  تقول إنَّ ما قّدم بأنْ  فاءاالكتِ ن حسُ ال یَ : " امرائي فیقولیف السَّ ضِ ویُ      

جود دَّم السُّ إنَّما قُ  مثالً  ك إذا قلتَ ، فإنَّ ماماالهتِ ه بین وجْ تُ  أنْ  ، دونِ واالهتمامقدَّم للعنایة 

جود في األعراف م القول على السُّ جود، وقدِّ بالسُّ  واالهتمامعلى القول في البقرة، للعنایة 

  )1(".ولم كانت العنایة بالقول أم من الُسجود ههنا ؟: للعنایة بالقول، قیل

نه كثیر من ال یتبیَّ  عامٌ  هو كالمٌ  واالهتمامالقول بالعنایة  ه إلى أنَّ كما ینبِّ      

أخیر، وأنَّ فیه فائدة كبیرة إالَّ أنَّه یمس قدیم والتَّ وٕاْن كان یدخل في موضوع التَّ  الناس، حتى

   )2( ."الواو"باستعمال 

ركیب، فهو التقدیم عند إبراهیم أنیس لیس له أي أثر في المعنى الداللي للتَّ "أما     

  .لقرآنیة ال غیرلة اایة الفاصِ ما هو عنده لرعَ ره، وَما ورد في القرآن الكریم إنَّ نكِ یُ 

قتضاًءا للسیاق أحمد نصیف، فالتقدیم عنده یكون إ كما أخذ بهذا الرأي    

م في أجزاء الجملة ویؤخر لتناسب یقي قد یقدّ وسِ یاق المُ وهذا السِّ . الموسیقي للجملة

  )3(".یاقالسِّ 

  .یاقه هو السِّ قدیم سببُ معنى هذا أنَّ التَّ       

﴿: قوله تعالى "في) افالكشَّ (جاء في و                 

          ﴾ ]ماء على السَّ  األرَض  متَ قدَّ  مَ لِ : فإن قلتَ ] 61: یونس

في عاِلِم الَغْیِب ال َیْعُزُب َعْنه ِمثقاُل َذرٍَّة في السَّماوات وَال ﴿بأ ورة سَ الف قوله في سُ خِ بِ 

ا ذكر شهادته على شؤون ه لمَّ تقدم على األرض، ولكنَّ أن ماء حق السَّ : ؟ قلت ﴾األْرضِ 

                                                           
 .3/219، معاني النحو ) 1(
 .3/219ینظر، المصدر نفسه،  ) 2(
) رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر(، التقدیم والتأخیر عند النحاة وشواهدها من القرآن الكریم: أحمد فرجي ) 3(

 .42م، ص  1993عكاشة شایف، جامعة تلمسان، معهد الّلغة واألدب العربي، : إشراف
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م ذلك أْن قدَّ الءم  )ال یعزب عنه(أهل األرض وأحوالهم وأعمالهم، ووَصَل بذلك قوله 

  )1(."ماءاألرض على السَّ 

 "الواو" حتى یؤكد أنَّ  ،)اإلیضاح(ي في مؤلفه زوینِ اهًدا للقِ ي شَ ائِ رَ امُ السَّ  دُ ورِ یُ  ثمّ      

ة ورَ رُ ًدا على ضَ كِ ؤَ مع، ومُ طلق الجَ من مُ  ودَ قصُ یًنا المَ بِّ یب مُ رتِ ت للتَّ مع ولیسَ الجَ  طلقِ لمُ 

ه أنَّ ) معق الجَ طلَ ها لمُ أنَّ (ولنا فهم من قَ یُ  ي أنْ بغِ نْ فال یَ "مسند إلیها،  ربط بینَ القة تَ وجود عَ 

 من رابطٍ  ال بدَّ  ، بلْ رابطٍ  ما والَ هُ بة بینَ ناسَ مُ  كمین بالَ الحُ  فین، أو بینَ ي بها بین المتعاطِ ؤتَ یُ 

 رابطٍ  منْ  ال بدَّ  ، بلْ لةً الًدا ونمْ خَ  ًال، وال رأیتُ محمًدا وجبَ  رأیتُ : ح أن تقولَ یصِّ  هما، فالَ بینَ 

بار باعتِ  یكونَ  ب أنْ ین یجِ ملتَ الجُ  امع بینَ والجَ : ملما في الجُ یَّ ین، وال سِ فَ اطِ عَ تَ المُ  بینَ 

إلیه في هذه، وباعتبار المسند في هذه، والمسند في هذه  إلیه في هذه، والمسندِ  المسندِ 

    )مرو كاتبٌ وعَ  اعرٌ شَ  زیدٌ (:، وقولك، ویعطي، ویمنعُ ، ویكتبُ زیدٌ  یشعرُ : ، كقولكجمیعاً 

أو نظیرین بخالف  إذا كان بینهما مناسبة كأن یكونا أخوین) وعمرو قصیرٌ  زید طویلٌ (و 

و عمرٌ و  شاعرٌ  زیدٌ (ا بة، وقولنَ اسَ هما منَ بینَ  نْ م یكُ ا لَ إذَ ) و كاتبٌ وعمرٌ  شاعرٌ  زیدٌ (قولنا 

  )2(."الَ ة أوَ اسبَ هما منَ بینَ  كانَ ) یلٌ وِ طَ 

 حمدٌ مُ : الً ثَ مَ  ولَ قُ تَ  الَ  د إلیها؛ أي أنْ مسنَ  ط بینَ القة تربِ ود عَ جُ ة وُ ورَ رُ ضَ  ومعنىَ      

  )3( .ینِ كمَ الحُ  ة بینَ بَ اسَ نَ مُ  ه الَ ، ألنَّ ولٌ وأخوك أح شاعرٌ 

: مثالً  لتَ ما قُ اص، فإنَّ خَ ي في ذلك كاألشْ انِ عَ والمَ : "ازل اإلعجَ الئِ احب دَ صَ  یقولُ      

لم حسنًا، مضموم في العقول إلى كون الجهل كون العِ  ألنَّ ؛) قبیحٌ  والجهلُ  حسنٌ  العلمُ (

  )4(".قبیحاً 

  یاق الذي تكلم عنهدة یقتضیها السّ ا متعدّ أخیر أسبابً قدیم والتَّ رائي للتَّ امُ ذكر السَّ ی و   

                                                           
، 3، دار المعرفة، بیروت، طتفسیر الكّشاف عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأویل: الّزمخشري ) 1(

 .467/ 11م، 2009
إبراهیم شمس الدین ،دار الكتب العلمیة ،بیروت :،تح)المعاني والبیان والبدیع( م البالغةاإلضاح في علو :القزویني  ) 2(

  .128ص
 .3/223، معاني النحوینظر،  ) 3(
 .154، ص دالئل اإلعجاز: عبد القاهر الجرجاني ) 4(
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ین جمل وتعیّ د إلى تبیین المُ یاق یرشُ السِّ " :فقال -رحمه اهللا –ابن القیم الجوزیة 

المحتمل، والقطع بعدم احتمال غیر المراد، وتخصیص العام وتقیید المطلق، وتنوع 

  رهفي نظَ  له غالطَ الة على مراد المتكلم، فمن أهمَ الدّ الداللة، وهذا من أعظم القرائن 

یاق أما السِّ : "تهنًا أهمیمبیّ  -رحمه اهللا –وقال ابن دقیق العید  )1(".اظرتهوغالط في منَ 

فردة التي هي األلفاظ المُ "كما أنَّ  ، )2( "هتكلم من كالمِ راد المُ الة على مُ ها الدَّ والقرائن فإنَّ 

ها إلى بعضُ  ضمَّ وضع لتعرف معانیها في أنفسها، ولكن ألْن یُ غة لم تُ من أوضاع اللّ 

یفة وات ذلك أن وظِ هذا إال بواسطة األدَ  وال یتمّ  ، )3("ها عن فوائد، فیعرف فیما بینَ بعضٍ 

ا ناهَ د معْ ، كما یتحدَّ ا یجاورها من كلماتٍ ر فیمَ ثِ ؤَ ص، فتُ ملة والنَّ ل الجُ دة، داخِ األداة متعدّ 

دور وظیفي یجلب : ورانغوي، وقد یكون لبعضها دیاق اللّ السِّ  من القرائن داخل بجملةٍ 

ها مفتاح ، ودور داللي عام تشترك فیه جمیع األدوات، وكأنَّ )كونالسُّ (عدمها الحركة أو ی

   )4(".أو قرینة على أسلوب الجملة

یة في و دم واألولَ القِ  ا حسبَ متدرجً "یكون  یاق قدْ السِّ  أنَّ  امرائيالسَّ أي وفي رَ      

 ﴿: حو قوله تعالىوذلك نَ . اسوفات على هذا األسَ طُ كر المعْ ب ذِ رتَ ود فیتَ الوجُ      

          ﴾ ]قبل اإلنس، بدلیل قوله  الجنّ  ، فخلقَ ]56: الذاریات

 ﴿: تعالى                  ﴾ ]5( ]".27: الحجر(  

 رتب المذكورات بحسب ذلة إلى الكثرة، فتُ جًا من القلّ وقد یكون الكالم متدرِ "     

 ﴿: نحو قوله تعالى                

                                                           
 .4/1314علي بن محمد العمران، دار عالم الفوائد، :، تح بدائع الفوائد: ابن قیم الجوزیة ) 1(
محمد حامد الفقي، مكتبة السنة المحمدیة : ، تحإحكام األحكام في شرح ُعمدة األحكام: ابن دقیق العید ) 2(

 .2/19م، 1953القاهرة،
، جامعة محمد خیضر، كلیة اآلداب والعلوم االجتماعیة )بنیتها ،ووظیفتها( األدوات النحویة : محمد خان ) 3(

 .11، ص 2009واإلنسانیة،العدد الرابع، 
 .12، 11، ص بنیتها ووظیفتها  –األدوات النحویة : محمد خان4(
 .3/219، معاني النحو ) 5(
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        ﴾ ]ذكورات، ثمّ كوع وهو أقل المَ أ بالرّ فبدَ ] 77: الحج 

   )1(".فعل الخیر ب وهو أعم، ثمّ ادة الرّ السُّجود وهو أكثر، ثم عبَ 

 ﴿: الكالم متدرجًا من الكثرة إلى القلة، نحو قوله تعالى" بما یكونُ أو رُ           

             ﴾ ]أ بالقنوت ، فبدَ ]43: آل عمران

  )2(".كوع، وهو أقل وأخصجود وهو أقل وأخص، ثم الرُّ السُّ  ادة، ثمّ بَ وعموم العِ 

 جود على القول في البقرة، هو أنَّ سبب تقدیم السُّ " أنّ ) معاني النحو(وجاء في      

 ﴿: الة، قال تعالىت في عقب األمر بالصّ جاءَ ة القصّ  ى ذلك؛ ألنَّ یاق اقتضَ السِّ    

                          

                            

     ﴾ ]قام في البقرةالمَ  إنَّ  الة، ثمّ الصَّ  جود من أركانِ والسُّ ] 45، 43: البقرة 

 ﴿: ة بقوله تعالىهذه القصّ  ي إسرائیل، فقد بدأَ عم على بنِ مقام تعدید النِّ        

                     ﴾ ]47: البقرة[  

جود أفضل من قول حطة، فناسب ذلك تقدیم السُّجود وكَال األمرین مرفوع في والسُّ 

   )3(".األعراف

قط رتیب فَ ع والتَّ مِ ند الجَ ف عِ وقَ تَ ف ال تَ العطِ  "واو"امرائي أنَّ داللة السَّ  الحظَ      

  : خرى هيأُ  اها إلى دالالٍت عدَّ تَ ما تَ وٕانَّ 

                                                           
 .1/141، بدائع الفوائد: ابن قیم الجوزیة ) 1(
 .141، 1/140المصدر نفسه،  ) 2(
 .3/211، معاني النحو ) 3(
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ما مْن (كقولنا  "إالَّ "ویكون ذلك بعد  :عدهاا بَ بمَ  واالهتمامأكید التَّ  اللة علىالدَّ / 1

قد جاءت لتأكید  "الواو"فهنا ) وله نفس أمَّارة الَّ ما من أحد إ(و) وله طمع وحسد إالَّ  أحدٍ 

  )1( .الحكم المطلوب إثباته بعد ما كاَن في محل الرَّد واإلنكار

 للتأكي "الواو"أتي وتَ : "قال )األزهریة(ه األزهري في ا ما ذكرَ ومن ذلك أیضً      

 ﴿وفي القرآن منه . ما رأیُت رجًال إالَّ وعلیه ثوب حسن: نحو            

    ﴾ ]2( ]".208: الشعراء(  

راد به رط بعد تقدم الجزاء، یُ إذا دخلت على الشّ : الواوقد قَ "ات وجاء في الكلیّ      

أي أكرمه بكل ) أخاك وٕاْن عاداكَ  أكِرم(تأكید الوقوع بالكالم األول، وتحقیقه كقولهم 

  )3(".َحالٍ 

وف وصُ فة بالمَ ُصوق الصِّ ید لُ أكِ ُیأتي ِبَها لتَ  "الواو"مخشري إلى أنَّ الزَّ  وذهبَ      

 ﴿: ذلك قوله تعالى ودلیلُ                    ﴾ ]4: الحجر [

 ﴿: وقوله                   

        ﴾ ]تأكید  "الواو"فقد ذكر َأنَّ فائدة ] 22 :الكهف ،

هذه  وأنَّ  ، )4( ومستقرٌ  ها أمٌر ثابتٌ بِ  اتِّصافهلة على وف، والدالَّ وصُ فة بالمَ وق الصِّ لصُ 

مأنینة ، وطُ علمٍ  امنهم كلبهم قالوه عن ثباِت بعة وثَ الوا سَ قَ  ینَ ت بأنَّ الذِ نَ ي آذَ هي التِ " "الواو"

م فة لَ ى الصِّ علَ  "الواو"ول خُ دُ  رض من جهة، أنَّ عتَ مُ  یرهم، وهوَ غَ ن كَ وا بالظَّ رجمُ یَ  ، ولمْ نفسٍ 

  )5(".ینویّ حْ النَّ  منَ  ه أحدٌ بِ  قلْ یَ 

                                                           
 .3/224، معاني النحوینظر،  ) 1(
 .31ص  ، مكتبة القاهرة،متن األزهریة: األزهري ) 2(
م 1998، 2، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط)معجم في المصطلحات والفروق اللغویة(الكلیات : أبو البقاء الكفوي ) 3(

2/922. 
 .7/6، ص تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأویل: ینظر، الزمخشري ) 4(
 .169، 168، ص الجنى الداني في حروف المعاني: المرادي ) 5(
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 ِت رَ كرَ ا تَ  إذَ فات إالَّ ي في الصِّ أتِ تَ  ها الَ م أنَّ هُ ضَ م بعْ عَ وزَ : "يشِ ركَ یقول الزَّ      

  و﴿: ار، قال تعالىرَ كْ تِ  ولها من غیرِ خُ وز دُ جُ یَ  لك بلَ كذَ  عوت، ولیَس النُّ      

              ﴾ ]ي زید نِ اءَ جَ : وتقول ، ]48: األنبیاء

  )1(".والعالم

 ایرة، وذلك إذا كانَ غَ ي للداللة على المُ أتِ قد تَ  "الواو"ي إلى أنَّ ائِ رَ امُ ار السَّ أشَ  دْ وقَ      

 ﴿: اني ُمفِسرًا لألول، نحو قوله تعالىؤدي إلى أْن یكون الثَّ طرحها یُ        

                            ﴾ 

  )2(."واو"بال ) یذبحون: (فقال ]  49: البقرة[

  ﴿: " وفي سورة إبراهیم                   

                     

                  ﴾ ]الواو"فإنَّ طرح ، ] 06: إبراهیم" 

رة ایَ غَ ت المُ ادَ انیة أفَ في الثَّ  "الواو"اب، و ذَ وء العَ ذبیح هو سُ في اآلیة األولى دلَّ على أن التَّ 

 ﴿: وله تعالىقَ  و أنَّ رة هُ ایَ غَ هذه المُ  وء العذاب، وسرُّ ذبیح غیر سُ علت التَّ جَ فَ   

   ﴾  د ه تعالى لهم، فلم یعدّ ألنَّ األولى من كالمِ  ؛"الواو"بـ ) إبراهیم(، وفي "واو"بال

   )3(".َدها علیهمى فعدَّ وسَ مُ  انیة من كالمِ ، والثَّ في الخطابِ  اعلیهم المحن تكریمً 

      

: ه قالذبیح كأنَّ التَّ  أنهَّم یمسهم العذاب غیرَ  "الواو"معنى ): "معاني القرآن(ي فِ  جاءَ  

   )4(".بحبح والذّ یر الذّ غَ م بِ كُ ونَ بُ یعذِ 

                                                           
.                              4/44محمد أبو الفضل إبراهیم، المكتبة العصریة ، بیروت ،: ،  تح البرهان في علوم القرآن: الزركشي ) 1(
 .3/225، معاني النحو ) 2(
 .226، 3/225، المصدر نفسه ) ) 3(
 .2/69، معاني القرآن: الفراء ) 4(
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طرحها یحتمل  انَ إذا كَ  لكَ ، وذَ للتنصیص على جمع حكمین "الواو"وتكون / 2

ك دلَّلَت بالواو أنََّك فإنَّ ) ضربت محمًدا وخالًدا(اإلضراب عن الحكم األول، كما تقول 

 بت عن الحكمِ على أنََّك ضربت خالًدا، وأضرَ  دلَّ  "الواو"طرحت  ضربتهما جمیعًا، فإنْ 

   )1( .ابقالسَّ 

 ﴿: أمَّا قوله: "األخفش یقولُ                   

    ﴾ ]منه ما : الكالم على الصالة؛ وهذا الكالم ه حملَ ، فألنَّ ]45: بقرةال

﴿: ُیحمل على األول، ومنه َما ُیحمل على اآلِخر، وقال         

      ﴾ ]ر، و أقیس هذا ل واآلخِ ى األوَ لَ عَ  وزُ جُ ، فهذا یَ ]62: التوبة

  )2( )".انبَ اهِ زیٌد وعمٌرو ذَ : (ولقُ یعًا، تَ مِ ما جَ هُ لیْ حمل عَ أن یُ  "الواو:"بـ  انَ إذا ما كَ 

      

داللة : "رائي هيامُ ر السَّ كما ذكَ  "الواو"تأتي علیها  یرة التياللة األخِ أمَّا الدَّ  

على  رُ مِ تَ سْ ، أي یَ ویركُض  هو یركُض : نحو ةً ، وذلك في األفعال خاصّ والتكثیر االستمرار

  )3(".ر علیهمِ ستَ ر من ذلك، وهو مُ كثِ أي یُ  ؛ویدورُ  ذلك، وأخذ یدورُ 

  

  

  "الواو"أحكام 

حاة وأوصلها ابن رها النُّ كَ طف ذَ روف العَ اقي حُ بَ  ا عنْ هَ رد بِ نفَ للواو أحكام تَ      

  :أشهرها وهي كربذِ  فىتَ اكْ امرائي فقد ا السَّ أمَّ . ر ُحكًماخمسة عشَ هشام األنصاري إلى 

                                                           
 .3/226، معاني النحوینظر،  ) 1(
 .88، 1/87م،  1990،  1هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط:، تح معاني القرآن: األخفش األوسط ) 2(
 .3/227ینظر، المصدر السابق،  ) 3(
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 ﴿: ونحو قوله تعالى"، )1( )"ِدرهًما وٕامَّا دیَناًرا اُخْذ إمَّ (نحو  اقترانها بإمَّا" -1  

       ﴾ ]2( ]".03: اإلنسان(  

 ﴿: ونحو قوله تعالى"،)3( )"محمد ولكن خالد ماجاءَ (نحو  "لكن"بـ  اقترانها" -2  

                   ﴾ ]4( ]".40: األحزاب(  

رهم إلى أنَّها هنا زائدة، أو عاطفة، فذهب أكث "الواو"النُّحاة في كون  اختلف"و     

عندهم ال  "لكن" ألنَّ  فقط؛ االستدراكفادة معنى إلفهي زائدة جيء بها؛  "لكن"عاطفة أمَّا 

زائدة، والعاطفة " الواو"الواّو، وذهب بعضهم إلى أنَّ "تكون عاطفة إالَّ عند تجردها من 

ذهب  و ح هذا المذهب ابن عصفور،غیر أنَّ اقترانها شرط للعطف بها وصحّ  "لكن"هي 

   )5(".واقترانها بالواو جائز، ال واجب، وال مقتنع "لكن" :ابن كیسان إلى أَن العطف بـ

  :ولكن بشرطین أساسیین هما "ال"بـ  اقترانها" -3

ما جاءني محمٌد (ا المعیة، نحو هَ قصد بِ أالَّ یُ : انيالثَّ بنفي، و "الواو"سبق أن تُ : األول

" ال"ل خُ م تدْ و لَ إْذ لَ  ...فتراقواال االجتماعفيٌّ عنهما في حالة لیفید أَن الفعل من ،وال سعید

  )6(".راقتِ فْ االون َ اع، دُ مَ االجتِ  جيء عندَ في المَ نَ راد ل أنَّ المُ الحتم

راد لم ل أنَّ المُ مَ احتَ ) ي محمد وسعیداءنِ ا جَ مَ ( لتَ إذا قُ  فأنتَ : "یقول السامرائي     

یئهما على كل جِ ي مَ فِ نَ لِ  "ال"ه، فجئت بـ دَ لى حِ عَ  رَ ما حضَ هُ منْ  كلٌّ  د یكونُ ا مًعا، وقَ یحضرَ 

  )7(".حال

  

                                                           
 .3/227، معاني النحو ) 1(
 .2/261م، 2007، 1، مؤسسة التَّاریخ العربي، بیروت، طشرح الدمامیني على مغني اللبیب: الّدمامیني ) 2(
 .3/227المصدر السابق،  ) 3(
 .3/91، لفیة ابن مالكشرح األشموني على أ: األشموني ) 4(
 .3/185، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: الّسیوطي ) 5(
 .2/409، اریبمغني اللبیب عن كتب األعَ : ینظر، ابن هشام األنَصاري ) 6(
 .3/227، معاني النحو ) 7(
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  .أحٌد وعشرون :نحو عطف العقد على النیف" -4

قود من عشرین إلى تسعین، وهي رؤوس العشرات، ومئات ألفاظ العُ " و    

عند  عَ انِ العقد الذي یلیه، وال مَ  العقد حتى یبلغَ  من اآلحاد على لفظِ  یف ما زادَ وألوفوالنّ 

  )1(".رونشُ عِ  مَّ مَضى واحد فعشرون، أو ثُ : الدمامیني من أن تقول

وهذا  "اشترك زیٌد وعمرو"، و "اختصم زیٌد وعمٌرو"، كـ عطُف َماَال ُیستغني عنه" -5

ولهذا  ؛"جلسُت بین زیٍد و عمرٍ ": رتیب، ومن ذلكها التَّ ة على عدم إفادتِ من أقوى األدلّ 

  ):وَملِ فح(ال ) وَحْوَمل( )2(في قول امرئ القیسواب كان األصمعي یرى الصَّ 

  ]الطویل[الدَّخول و َحْومِل      وى بینَ سقط اللّ بِ  نْبِك ِمْن ِذكَرى َحبیٍب ومنزِل     ِقفا

، وال یستغني عن المعطوف؛ ألنَّ "الّدخول"على  "حومل"العاطف هنا عطف  ألنَّ   

  )3( .یها هذاوالفاء لیس ف. تقتضي اثنین بعدها أو أكثر "بین"

: فیها بالمعطوف علیه، فلو قلنا االكتفاءفالواو في مثل هذه الحال ال یمكن  "    

ى عنَ مَ لِ  مراعاةً  المِ ام الكَ واجًبا إتمَ  لكانَ  )تحادث:(و قلنال ا، أمَّ ، لجاز وصحّ "تحدث زیدٌ "

أو  مَ صَ تَ ومثله اخْ ) تحادث زید وعمرو (:إْذ ذاك: عل الذي یقتضي وجود طرفین، فتقولالفِ 

  )4(.)"جلست بین زید وعمٌرو(ا البینیة في نحو ، ومثله أیضً اربَ ضَ 

  :)5(هذا ما أراده ابن مالك حین قال في ألفیته     

  َهَذا واْبِني كاْصَطفَّ ه ي َال ُیْغِني          َمْتُبوعُ ْص ِبَها َعْطَف الذواخصُ 

  

                                                           
 .2/359، اللبیب عن كتب األعاریب مغني: ابن هشام األنصاري ) 1(
 .13، ص 2009، 1، دار المحابر، طشرح المعلقات السبع: الخطیب التبریزي ) 2(
 .2/359ینظر، المصدر السابق،  ) 3(
لجبران خلیل " المواكب"التماسك النصي من خالل العطف والتكرار، دراسة تطبیقیة في دیوان : بوزنیة ریاض ) 4(

، إشراف، عبد الحمید دبابش، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلیة اآلداب والعلوم )شهادة الماجستیرمذكرة لنیل (، جبران

 .59م، ص 2007/2008االجتماعیة، قسم اللغة واألدب العربي، 
 .100، ص متن ألفیة ابن مالك في النحو والصرف: ابن مالك ) 5(
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  )1(".الواو ثل وشبهها بغیري هذه المِ فِ  فَ طْ العَ  وزُ جُ فال یَ "     

 ﴿: وأما قوله"): البرهان(ي فِ  جاءَ              ﴾ 

ائدة، وَمْن قال ه زَ عندَ  "ال"یئة، َو ي السَّ اوِ سَ ال تُ  ةَ نَ الحسَ  راد أنَّ المُ : الَ ن قَ فمَ ] 34: فصلت[

أفراده فلیست زائدة والواو وعاطفة یئة ال یستوي ال یستوي أفراده وجنس السّ  نهجنس الحسَ 

  )2(".جملة على جملة

زائدة  "ال"ستواء بین المتعاطفین، وهنا تكون في نفي اال )محمد وال خالد ما یستو"(وتقول  

﴿  :وكید، نحو قوله تعالىتَّ للثیًرا اد كَ بس، وُتز اللّ  ألمنِ          ﴾ 

  )3(".د ؟جُ سْ تَ  ك أنْ عَ نَ مَ ا أي مَ ] 12: األعراف[

طوف عْ ائدة في المَ ادة فَ بشرط زیَ  رادفهيء على نفسه، أو على مُ عطف الشّ " -6

نحو ذلك قوله  لكَ ف، وذَ طِ العَ  یصحّ  ائدة لمْ ْن فَ كُ م تَ وف علیه، فإْن لَ طُ ت في المعْ سَ یْ لَ 

﴿: تعالى                      

    ﴾ ]فهذا )یقك وصدیق خالددِ ا صَ هذَ : (ولقُ تَ  أنْ ونحوه ، ]  133:البقرة ،

  )4(".دةائِ فَ  ه لزیادةِ كله من باب عطف الشيء على نفسِ 

من  مت والّسكوتالصّ : ولهمقَ كَ  هیدأكِ تَ اه و عنَ مَ  رادفه فیكونُ يء على مُ عطف الشّ "ا أمَّ       

: عطوف وهویعود البغي والطغیان وباًال على صاحبه، فالمَ : وقولهم. سداد غیر السَّداد

: وله تعالىي ومن هذا قَ غِ یان والبَ غْ ، وكذلك الطُّ "متالصّ ": وف علیهبمعنى المعطُ  "كتالسَّ "

﴿               ﴾ ]وكلمة معطوف "بث"، فكلمة؛ ]86: یوسف :

  )5(".ف له في المعنىمعطوف ُمرادِ " حزن"

                                                           
 .237، ص لنحو والصرفشرح المكودي على ألفیة ابن مالك في ا :إبراهیم قالتي ) 1(
 .4/357، البرهان في علوم القرآن: الزركشي ) 2(
 .3/229، معاني النحوینظر،  ) 3(
 .3/229،المصدر نفسه ) 4(
 .                                      566/ 3، 3النحو الوافي،دار المعارف،مصر،ط: حسن عباس  ) 5(
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یئین ال الشيء الواحد؛ لذلك إنَّما تجمع بین الشّ  "الواو"ى أنَّ امرائي إلَ السَّ  ولقد نَّبهَ         

  )1( .انيفظ الثَّ يء ال یعطف على نفسه، وٕانَّما هو لمعنى زائد في اللّ فالشّ 

؛ أي )وعكسه(ا عطف العام على الخاص أیضً  "الواو"ذكر أنَّ من أحكام  ذا وقدْ هَ   

  .عطف الخاص على العام

 ﴿: قوله تعالى: فمن األول              ﴾ 

 ﴿: وقوله] 87: الحجر[                 

          ﴾ ]قوله تعالى في : يانِ ، ومَن الثَّ ]28: نوح

﴿: یززِ ه العَ كتابِ                   ﴾ 

﴿:وقوله] 98:البقرة[             ﴾ ]2( ]".238: البقرة(  

 "حتى"، فإنَّ )قِدم الَحاجُّ حَتى المشاةُ (كـ  "ىحتَّ " ینِ كمَ ین الحُ كها في هذَ ارِ شَ ویُ "     

اخَ  فُ عطِ ا تَ هنَ   ىاُس حتَّ اَت النَّ مَ ": ، كقولنا، وتعطف عاًما على خاصٍ على عامٍ  اصَّ

  )3(".اءُ األنبیَ 

  ":الفاء" -2

ف روف العطِ حُ  كم، وهَي من بینِ والحُ  شِرك في اإلعرابِ الفاء حرف مهمل یُ      

   وفَ عطُ اه أنَّ المَ عنَ مَ رتیب فَ ا التَّ عقیب، أمّ رتیب والتَّ تفید التَّ : "الي، قَ رائِ امُ رها السَّ كَ التي ذَ 

جيء محمد ى أنَّ مَ المعنَ  كانَ ) فخالدٌ  جاَء محمدٌ : (قبلها، فإذا قلتَ الفاء یكون الحقًا 

  )4(".جيء خالدمَ  قبلَ  كانَ 

  

                                                           
 .230، ص  ،معاني النحو ینظر، ) 1(
 .231، 3/230ینظر،المصدر نفسه،  ) 2(
 .2/411معني اللبیب عن كتب األعاریب، : ابن هشام األنصاري ) 3(
 .3/231، معاني النحو ) 4(
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فالفاء ) أةٍ فامرَ  ُت برجلٍ رْ رَ مَ (و ) َفعمرٌ  ُت بزیدٍ رْ رَ مَ (ك ومن ذلك قولُ : "یبویهیقول سِ        

  )1(".أشركت بینهما في المرور وجعلت األول مبدوًءا به

في المعنى،  یبٌ رتِ تَ : ربینى ضَ رتیب وهو علَ الفاء للتَّ " أنَّ ) انيالجنى الدَّ (وورد في  

ها الحًقا متصًال، بال عطوف بِ المَ  راد بالترتیب في المعنى أن یكونَ والمُ  ،في الذكر وترتیبٌ 

 ﴿: كقوله تعالى مهلة،     ﴾  ]األكثر "و ،)2( "]07:االنفطار

أَملته َفَماَل، وأقمتُه فقاَم، وَعَطْفُته : كون المعطوف به متسببًا عما قبله، كقولك

  )3(".فاْنَعَطفَ 

، هو في ل على مجملٍ مفصَّ  فُ أحدهما عطْ : انوعَ كر فنَ رتیب في الذِّ ا التَّ وأمَّ        

 ﴿:قوله تعالىبرأسه، ورجلیه، ومنه توضأ، َفَغسل وجهه ویدیه، ومسح  :المعنى، نحو

          ﴾ ]ونحو قوله تعالى"، )4( ]"45: هود :﴿  

                               

    ﴾   ]فقد سألوا موسى ( تفصیل لقوله ) أرنا اهللا جهرة(فقوله ] 153: النساء

 ﴿: ومنه قوله تعالى" )5( )".أرنا اهللا جهرة(ؤال مجمل بینه بقوله فالسُّ ) أكبر من ذلك

                    ﴾ ] فقوله ،]45: دهو :﴿    

  ﴾  

  ﴿: تفصیل للنداء، ومنه قوله             ﴾ 

)6(".لالنتقامفاإلغراق تفصیل ] 55: الزخرف[
  

                                                           
 .1/437، الكتاب :سیبویه ) 1(
 .64، 63، ص الجنى الداني في حروف المعاني: المرادي ) 2(
 .373،  ص شرح ابن الناظم على ألفیة ابن مالك: ابن الناظم ) 3(
 .64المصدر الّسابق، ص  ) 4(
 .3/231، معاني النحو ) 5(
 .231ص : المصدر نفسه ) 6(
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  ﴿:وا بقوله تعالىیها، واستدلّ یلزم فِ  رتیب الَ التَّ  أنَّ  ونوفیّ الكُ  مَ عَ زَ و             

                   ﴾ ]فالبأس في : ، قالوا]04: األعراف

ر َعنه، وهذا عند البصریّ    یرهقدِ ؤول تَ ین مُ الوجود واقع قبل اإلهالك وهو في اآلیة مؤخَّ

ها احتجَّ الفراء على أنَّ ما بعد وبِ "، )1(".بأُسنا َفَهِلَكتْ اءهَا كها فجَ دنا إهَال ریة أرَ ن قَ م مِ وكَ 

  )2( :رة أوجهشَ یه عَ فِ ابًقا، فَ ون سَ كُ اء یَ الفَ 

  .ب؛ أي َأردَنا إهالكهاسبِّ ى المُ قَ بب وأبْ السَّ  فَ ه حذَ أنّ : أحدهما

وكم قریة : ، والمعنى]وبغیر استئصال[ال، ئصَ تِ اسْ : وعینالك على نَ الهَ  أنّ : انيالثّ 

  .یعْ مِ ال الجَ ئصَ تِ أُسنا باسْ ها بَ اءَ یع، فجَ مِ أهلكناها بغیر استئصال للجَ 

اس، والهالك معلوم لهم، وذكره عِقب جهوًال للنَّ يء البأس مَ جِ مَ  ا كانَ أّنه لمَّ : الثالثّ 

  .كبالهَال  ح إالَّ ضِ ه ال یتَّ ابًقا؛ ألنَّ سَ  كانَ  الهالك، وٕانْ 

  .اهااءَها بـأُسنا فأهلكنَ إهالكها؛ فجَ بنا قارَ : ىأنَّ المعنَ : ابعالرّ 

  .اكَناهَ هلَ أَ نا فَ أخیر؛ أي جاءها بأسُ قدیم والتَّ ه على التَّ أنّ : الخامس

ربا في المعنى، جاَز تقدیم أحدهما على اأس، لما تقيء البَ جِ ومَ  الكَ أنَّ الهَ : ادسالسّ 

  .اآلخر

ه لما شوهد الهالك، ُعِلم مجيء البأس، وُحكم به أنَّ  ﴾ااءهَ فجَ ﴿: ىمعنَ  أنّ : ابعالسّ 

  .ربوجود األثَ  االستداللمن باب 

 ﴿: ى المْجَمل؛ كقوله تعالىصَّل علَ فَ أنَّها عاطفة للمُ : امنالثّ             

       ﴾ ]37، 35: الواقعة.[  

  . ْكريالذِّ رتیب ها للتّ أنَّ : التاسع

                                                           
 .377، ص رصف المباني في شرح حروف المعاني: المالقي ) 1(
 .295، 4/294، البرهان في علوم القرآن :الزركشي ) 2(
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لعطف لمجرد المشاركة في الحكم ا" وَ هُ كر فَ رتیب في الذِّ اني ِمَن التَّ وع الثَّ والنَّ      

  )2(:كقول امرئ القیس )1(".بحیث یحسن الواو

  ]الطویل[وِل َفَحْوَمِل          ى َبْیَن الدَّخُ وَ اللِّ  قطِ سِ بِ     

ع تلك المواضِ ل بِ عِ وع الفِ اعر وقُ راد الشَّ ومُ : فظ؛ قالترتیبًا في اللّ ، هذا  غیرهُ  وسمَّى"

  )3(".اا لفظیً واحًدا بعد آخر بالفاء ترتیبً  فظیب اللَّ رتِ وتَ 

ال یفید التَّرتیب الُمطَلق " "الفاء"یفهم من الشَّاهد الذي َسَبق ِذكره أنَّ حرف      

َمِطرَنا مكاَن كذا : "ُله قولهكالواو، وهو َما َذَهَب إلیه الِجرِمي وأثبَته الفّراء، أمَّا الجرمي فدلی

وٕاْن كان وقوع الَمطر فیهما في وقت واحد، ودلیل الفراء في كون الفاء ال تفید " فمكان كذا

 ﴿:غریٌب، قوله تعالى –تُفید التَّرتیب " الواو"الترتیب مطلقا، وهذا مع قوله إنَّ    

                ﴾ ]4( ]."04: األعراف(  

 ﴿: أمَّا قوله عز وجل: "ویقول الهروي                

  ﴾ ]فإنَّ معناهَا إذا أردُتم القیام إلى الّصالة، وأنتم على غیر ]06: المائدة ،

  ﴿: كما قال تعالى. ُوُضوٍء فاغسلوا                

  ﴾ ]إذا أردت القراءة فاالستعاذة َقْبَل القراَءِة، وكذلك الُغْسُل َقْبَل : ، یعِني]98: النحل

  )5(".القیام

                                                           
 .64، ص الجنى في حروف المعاني: المرادي ) 1(
 .13، ص المعلقات السبعشرح : الخطیب التبریزي ) 2(
 .64ص : المصدر السابق ) 3(
 .1/183، مغني اللبیب عن كتب األعاریب: ابن هشام األنصاري ) 4(
م   1993عبد المعین الملوحي، مطبوعات مجمع اللغة العربیة، دمشق، :، تح األزهیة في علم الحروف: الهروي ) 5(

 .246ص 
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أخذتها شیئًا فشیئًا، وأوًال فأّوًال؛ فیكون المعنى على أنََّك أخذت الواحَد بعد : وتقول"  

  )1(".أنَّك أخذتها مفرقة ولم تأخذها دفعًة واحدةً : الواحد

وهنا یأتي المعنى الثاني للفاء العاطفة أال َوهو التعقیب، والمراد بالتعقیب وقوع     

فهو ترتیب یقتضي أن "، )2(".مهلة أو بمدة قریبةالمعطوف بعد المعطوف علیه بغیر 

  )3(".یكون الثاني بعد األول بمدة تكون بحسب ما تقتضي طبیعة األشیاء

والفاء تضم الشيء إلى الشيء لما فعلت الواو، غیر : "جاء في كتاب سیبویه     

  )4( " ..مررُت بعمرو فزید فخالد: أنها تجعل ذلك متناسقًا بعضه في أثر بعض وذلك قولك

إن التعقیب لكل شيء بحسبه، أال َترى أنه یقال تزوج فالن "وقال ابن هشام      

فإذا قلت دخلت البصرة "، )5("إذا لم یكن بینهما إال مدة الحمل وٕاْن كانت متطاولة–فولد له 

البصرة فبغداد وكان بینهما ثالثة أیام ودخلت بعد الثالث فذلك تعقیب في مثل هذا عادة 

  )6(".الرابع أو الخامس فلیس بتعقیب ولم یجز الكالم فإذا دخلتا بعد

معناه أن ): دخلت الكوفة فالبصرة(إن معنى قولك ) شرح ابن یعیش(وفي      

البصرة داخلة في الّدخول، كالكوفة على سبیل االتصال، ومعنى ذلك أنه لم یقطع سیره "

    )7(".یر فتور وال مهلةالذي دخل به الكوفة حتى اتصل بالسیر الذي دخل به البصرة من غ

    )7(".مهلة

ا في القرآن الكریم في غیر أیضً  دُ رِ تَ  يَ هِ رتیب، فَ یر الزمة إفادًة التَّ اء غَ الفَ  ا أنَّ لمَ ومث 

 ﴿: قال -اؤهثنَ  لّ جَ  –اهللا  ابِ تَ ه في كِ دُ جِ لك ما نَ ذَ  ونحوَ "عقیب، فید التَّ ما یُ      

                                                           
 10خلیل عبد القادر عیسى،الدار العثمانیة،عمان،ط:، تح النحوشرح الجمل في  :عبد القاهر الجرجاني ) 1(

 .                                                      282م،ص2011
 .3/232، معاني النحو ) 2(
 .291، ص المعجم المبین: جرجي ناصیف ) 3(
 .2/306الكتاب، : سیبویه ) 4(
 .1/184كتب األعاریب، مغني اللبیب عن : ابن هشام األنصاري ) 5(
 .306شرح قطر الندى وبل الصدي، المكتبة المحمودیة التجاریة، مصر،ص : ابن هشام األنصاري ) 6(
 .8/95شرح المفصل، : ابن یعیش ) 7(
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               ﴾ ]ال یعقب  أسودَ  اثاءً عله غُ فجَ ] 5، 4: األعلى

  ﴿ :قوله تعالى في آیة أخرى بدلیلِ  رعى، بل یكون بعده بمدةٍ روج المَ خُ      

                              

              ﴾ ]ثم: "امًا بـطَ عله حُ ن جَ ر عَ فعبَّ ] 21: الزمر"   

  ﴿: ونحوه ما جاء في سورة الحدید            

             ﴾ ]1( ]".20: الحدید(  

، ومثل ذلك في قوله "ثـــــم" ابوب منَ الفاء قد تنُ  ؛ أنَّ "حوي النّ انِ عَ مَ "ي فِ  دَ رَ وَ وَ    

 ﴿: تعـــــالى                             

                                  

             ﴾ ]وقد یكون في الكالم ، ] 05:الحج

﴿: قدیر في قوله تعالىى إْذ التَّ نَ عْ یه المَ ضِ تَ قْ ا یَ حذفً                  

 ﴾ ] 2(".اءً غثَ  هُ لَ عَ جَ ًة فَ مدّ  تْ ضَ مَ ى فَ عَ رْ المَ  جَ رَ ، والذي أخْ ]5، 4األعلى(  

  ﴿:یقول سبحانه وتعالى"في القرآن الكریم،  ثیرٌ طف كَ ف العَ رْ حَ  ذفَ إنَّ حَ      

                        

            ﴾ ]وعلى الرغم من أنَّ ] 92: التوبة

 "قلت"كما تصلح أن تدخل على " واتولّ "ق تلحَ  ح أنْ العطف في هذا الشاهد تصلُ  "فاء"

  )3(".)وك فقلت تولُواإذا ما أتُ (ى المعنَ  كونُ فیَ  "قلت"فیمن تقدیرها قبل 

                                                           
 .3/233، معاني النحو ) 1(
 .234، 3/233، المصدر نفسهینظر،  ) 2(
 .160م، ص 1993، 1القاهرة، ط، عالم الكتب، البیان في روائع القرآن: تمام حسان ) 3(
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ن وم مِ هُ فْ وف مَ حذُ ون المَ لكَ "ا عً اجِ امرائي رَ السَّ  يرأَ  بَ حسْ الحذف  ببُ سَ  ونُ كُ وقد یَ      

 ﴿: وله تعالىقَ ره، فَ ذكْ ق بِ حقَ تَ یَ  رَض ه ال غَ یاق، وأنَّ السِّ          

            ﴾ ]فذَهَبا إلى أولئك القوم : یرقدِ التَّ  فإنَّ ] 36: الفرقان

 ﴿ :عبادة اهللا وأریاهم آیاته فكذبوهما فدمرناهم تدمیًرا، فقولهَفَدعوا هم إلى    

   ﴾  كذیب باآلیات وف وهو التَّ حذُ في عقب المَ  وٕانَّما) فقلنا اذهبا(في عقب  لیَس

  )1(".یاقالسِّ  نَ وم مِ فهُ الذي هو مَ 

اق یَ سِ  ْص یاق، باألخَ موا بالسِّ اهتَّ  دْ ى قَ امَ دَ یة القُ بِ رَ اء العَ علمَ " أنَّ  ةُ یقَ قِ والحَ      

ر هَ تَ شْ ى االم حتَّ الكَ  واقفَ ي مَ راعِ ت تُ كانَ  برَ ام، فالعَ قَ لیه بالمَ وا عَ حُ لَ اصطَ  ف، ولكنْ وقِ المَ 

م، التي یطلق الكالم فیها فضًال كلِ تَ یئة المُ بِ  همَ ي فَ عنِ اة تَ اعَ رَ وهذه المُ ) مقالٍ  مقامٍ  لكلِّ (هم بینَ 

، ومراعاة كل ما یتعلق بالكالم من حقیقة أو مجاز، وهنا ال بد من االجتماعيعن الظرف 

  )2(".ولا القَ یهَ فِ  طلقُ ي یُ بات التِ ناسَ مراعاة المُ 

ا، أحدهما حقیقی� :ینعَ وْ یب نَ عقِ ا التَّ ذَ وهَ "یب، عقِ للتَّ  فاألصل في الفاء أن تكونَ      

  ﴿: اني مجازي، أما الحقیقي فقوله تعالىوالثَّ         ﴾]21: عبس [

   ﴿: والمجازي كما في قوله تعالى                   ﴾ 

ة المدّ  یرَ صِ قْ تكلم تَ المُ من ي ضِ تَ قْ قام یَ المَ  عني بالتعقیب المجازي أنّ ون]. 5، 4: األعلى[

الدنیا : (، فیقال مثًال في مقام"ثم: "ي بـ أتِ س فیَ كِ یه العَ ضِ یقتَ  وقدْ  اءأتي بالفَ یَ ویلة فَ الطّ 

ام األیّ : (ًدا خصمكَ مهدّ  ك قد تقولُ نَّ أ، أال ترى )الدنیا قصیرة: (، وفي مقام یقال)طویلة

حكم الدنیا قصیرة وسنلتقي عند أ: (ُقولتَ  امٍ ، وفي مقَ )رصادطویلة وأنا لك بالمِ 

  )3()".الحاكمین

                                                           
 .3/234، معاني النحو ) 1(
عبد اإلله : ، إشراف)أطروحة مقدمة لنیل درجة الماجستیر( ،داللة السیاق في النص القرآني: علي حمید خضیر ) 2(

 .46، ص 2014الصائغ، كلیة اآلداب والتربیة العربیة،في الّدانمارك، قسم اللغة العربیة،
 .235، 3/234، لسابقالمصدر ا: ینظر ) 3(
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 ﴿:قوله تعالى ، ومنهُ "ثمَّ "ى بمعنَ  الفاء تارةً  تقعُ : "یلَ اس قِ وعلى هذا األسَ        

                        

   ﴾  ]وفي "المضغةفَخَلْقنَا "، وفي "فخلقنا العلقة"فالفاءات في ،  ]14: المؤمنون ،

  )1(".اتهاعُطوفَ ي مْ اخِ رَ ؛ لتَ "ثُمَّ "، بمعنى "فكَسْوَنا"

وطول المدة وقصرها بالنسبة إلى وقوع الفعل فیهما؛ فإن كان الفعل یقتضي "     

 هلة؛ وٕانْ مُ  قیب األول بالاني عَ حقیق وجود الثَّ كاَن في التَّ  لة؛ وٕانْ هالت المُ طَ  زمًنا طویالً 

تقدیر األول دة على ین؛ فاآلیة وارِ علَ الفِ  عقیب بینَ ضي زمًنا قصیرًا ظهَر التَّ كان الفعل یقتَ 

  )2(".فال ینافي معنى الفاء

  ﴿: وقال تعالى في سورة الحج"                ﴾ 

مالحظة أول زمن المعطوف لثمَّ : ا قال بعضهمولهذَ  "ثمَّ : "فعطف الكل بـ  ]05: الحج[

علیه، والفاء لمالحظة آخره؛ وبهذا یزول سؤال أنَّ المخبر عنه واحد وهو مع أحدهما 

  )3(".ثمَّ وهي للمهلة، وهما متناقضانالفاء، وهي للتعقیب، وفي األخرى  بب

   )4( :قال ابن مالك

  .وثُمَّ للتَّرِتیب ِباْنِفَصالِ           الِ اتِّصَ یب بِ والَفاُء للتَّرتِ 

ه نْ عَ  رُ بَ عَ عقیب، وهو المُ رتیب والتَّ التَّ  یدُ فِ اطفة تُ اء العَ أنَّ الفَ "وله هذا؛ ى قَ نَ عْ ومَ      

ال، فالمَ  رتیب التَّ  یدُ فِ تُ  ، وأنَّ ثمَّ ةٍ هلَ مُ  ن غیرِ لیه مِ وف عَ ها ثاٍن عن المعطُ وف بِ عطُ باِالتصَّ

قام بعد زید من  وو، فعمر فعمرٌ  ام زیدٌ قَ  :ا قلتَ ال، فإذَ ها باالنفصَ عَبر عنْ هلة، وهي المُ والمُ 

  )5(". هلةما مُ هُ غیر مهلة وال تراخ، وٕاذا قلت قام زید ثم عمرو، فعمرو قام بعد زید وبینَ 

                                                           
 .1/184، مغني اللبیب عن كتب األعاریب: ابن هشام األنصاري ) 1(
 4/296، البرهان في علوم القرآن: الزركشي ) 2(
 .297ینظر،المصدر نفسه ، ص  ) 3(
 .100ص : متن ألفیة ابن مالك في النحو والصَّرف :ابن مالك ) 4(
 .237، ص شرح المكودي على ألفیة ابن مالك في النحو والصرف :إبراهیم قالتي ) 5(
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قوله ه في ذلك لیلُ ودَ . "ثُمَّ "ى عنَ مَ هلة بِ اء للمُ يء الفَ جِ نفي مَ یَ  ك الَ الِ َأنَّ ابن مَ  یرَ غَ      

  ﴿: ىالَ عَ تَ                    ﴾ 

ا نَ تْ أنبَ : یرهقدِ وف، تَ وف على محذُ عطُ مَ  "فتصبح"هذه اآلیة على أنَّ  لتوتأوّ ]. 63: الحج[

  )1( .بهحسَ يء بِ قیب كل شَ عقیب، وتعْ ي للتَّ ل هِ بَ : وقیل. صبحتُ بت، فَ النَّ  الَ ه، فطَ بِ 

 فدلَّ على أنَّ  "الفاء"أشد تراخیا من  "ثَّم"على أنَّ  "اإلیضاح"ي في سِ ارِ صَّ الفَ ونَ "     

  )2(".ونرُ أخِ تَ عقیب إالَّ المُ ها للتَّ ع أنَّ ، ولم یدّ مینكره غیره من المتقدِّ ا ذَ ذَ راٍخ، وكَ ها تَ اء لَ الفَ 

تطویل  مقام امقَ المَ  فإذا كانَ : "، یقول"مّ ث"و "الفاء" بینَ ه فریقِ رائي في تَ امُ أما السَّ      

رى إلى فالن تَ  أالَ : (مثالً  اء فتقولُ بالفَ  یر، جئتَ قصِ قام تَ قام مَ ، وٕاذا كان المَ "ثم" :جئت بـ

الن، وحكم ما شاء ي فُ نِ لك من بَ زع المُ انتَ  ، ثمّ سادَ  ، ثمّ رَ كبُ  یرین، ثمَّ قِ وین فَ أ من أبَ كیف نشَ 

وا أن یحكم، وبقي أولئك یتربصون به ویستعدون ویجمعون علیه األنصار، ثم انقضّ اهللا له 

  )3( )".علیه فأهلكوه

أال ترى إلى فالن كیف ساد وملك، فإذا هو : (فإذا أردت أن تقصر ذلك، قلت"     

  )4(".بعد مرة كأن لم یكن فأصبح أثًرا بعد عین وغبیا بعد شهود

ى عنَ ي على المَ أتِ نَ سَ عقیب أمَّا اآلن فَ رتیب والتَّ ى التَّ عنَ مَ  ةفَ اطِ اء العَ ا للفَ رنَ ذكَ      

  .وهو السبَّبیة" الفاء"یده فِ الث الذي تُ الثَّ 

وف عطُ ان المَ ا كَ لك إذَ لیه وذَ وف عَ عطُ وف سبًبا في المَ عطُ المَ  ونَ یكُ  نْ وهو أَ "     

﴿: حو قوله تعالىنَ "، )5(أو صفةً  ملةً جُ            ﴾ ]15: القصص[ 

اء ى بالفَ فُیؤتَ ) َتعب فنام(، و )شبعفَ  أكلَ (و ) هُ انَ أهَ اه فَ أبَ  ب خالدٌ أغضَ : (قولك ونحوَ  ]15

                                                           
 .62، ص الجنى الداني في حروف المعانيینظر، المرادي؛  ) 1(
 .4/297، البرهان في علوم القرآن: الزركشي ) 2(
 .3/235، معاني النحو ) 3(
 .3/235المصدر نفسه،  ) 4(
 1995، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، العربي والقرآن الكریمالفاءات في النحو : شرف الدین علي الراجحي ) 5(

 .19ص 
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 ﴿: ببیة، ومن ذلك قوله تعالىة السَّ ادَ إلرَ                 

     ﴾ ]ا كون مَ یَ  رطها أنْ ببیة شَ اء السَّ بب، وفَ ت السَّ ادَ فالفاء أفَ ] 22: البقرة

هو م زید فَ سلِ أن یُ (ترى إلى صحة قولك  رط، أالَ ح بالشّ و صرَّ ا لَ األول كمَ  ببا عنِ سَ ا مُ هَ عدَ بَ 

   )1(". اهمَ ینَ یمة بَ ظِ هلة العَ لم بالمُ مع العِ ) ل الجنةدخُ یَ 

من یأتي " :حورط، نَ بط في جواب الشَّ سبب استعیرت للرّ التَّ  اء علىلة الفَ َال لدَ " و     

خول، ولو رهم بالدّ قاق الدِّ حْ استِ  ادَ أفَ  "درهم هُ اري فلَ ل دَ خَ ن دَ مَ ": هذا إذا قیلَ ولِ  "مهكرِ ي أُ فإنِّ 

  )2(".حذف الفاء احتمل ذلك واحتمل اإلقرار بالدرهم له

 ة التسبب، وأنْ نَ مِ تضَ مُ  كونَ تَ أن ْ ، یة بِ بَ الفاء للسَّ  ونَ كُ ي تَ كَ حاة لِ النُّ  رطَ تَ شوقد ا"     

   )3(".أو نفيٍ  أو دعاءٍ  أو استفهامٍ  أو نهيٍ  ا ألمرٍ وابً ا جَ هَ عدَ بَ  امَ  یكونَ 

 "ثمَّ "وَال ُتَؤِدي : ولقُ اء یَ یده الفَ فِ ي تُ ببیة الذِ رائي عن معنى السَّ امُ السَّ  مَ تكلَ  أنْ  عدَ بَ      

ه فیدُ تُ  ها قدْ وًما ولكنَّ ى دَ عنَ ذا المَ اء هَ الفَ  یدُ فِ تُ  ا الَ مَ ببیة، كَ ى السَّ عنَ مَ  ى؛ أيْ عنَ ا المَ هذَ 

  )4(.اًناأحیَ 

َعِطشُت َفَشِربُت : "ًعا، كقولك رتیب مَ ببیة والتَّ السَّ "ى ة علَ لَ الَ فید الدَّ تُ اء لِ ي الفَ أتِ تَ  دْ قَ و 

﴿: ، وكالقول الكریم"ىرعَ جوُع الثَّور فیَ یَ  فارَتَوْیُت،           ﴾ 

  )5( ]".15: القصص[

ع اء مَ ف الفَ ي في عطِ رِ شَ مخْ ره الزَّ كَ ا ذَ بمَ  "الفاء" نِ یثه عَ دِ امرائي حَ م السَّ تَ خَ      

  :هٍ أوجُ  ةِ الثَ لثَ  فات تقعُ الفاء مع الصِّ : "ل األمر فیها فقالي فصَّ والذِ . فاتالصِّ 

                                                           
 .3/235، معاني النحو ) 1(
محمد الراشدي، عالم الكتب :، تح )قطر الندى وبل الصدى(حاشیة الفیشي على شرح : یوسف بن عبد اهللا الفیشي ) 2(

 .278م، ص 2012، 1الحدیث، إربد، ط
، 2003، 1، دار الفكر العربي، القاهرة، طربط بین الجمل في اللغة العربیة المعاصرةال: محمد حسن عبد العزیز ) 3(

 .166ص 
 .3/236، معاني النحوینظر،  ) 4(
 .291، ص المعجم المبین: جرحي ناصیف ) 5(



 الفصل األول                               حروف العطف عند ابن قتیبة و فاضل السامرائي 
 

 
57 

  )1( :كقوله ".ا في الوجودیهَ انِ معَ  أن تدل على ترتیِب  :أحدهما

  بُم فاآلیِ انِ ُح فالغَ ـــ          ـــــــــــــــابِ ث فالصَّ ارِ ة للحَ ْهَف َزیَّابَیالَ 

  .مانِ ابح، واآلیب معطوف على الغَ فمعنى البیت، الغانم معطوف على الصَّ 

وفي رأي الخطیب التبریزي أن هذه الصفات لما كانت متراخیة حُسن إدخال      

انت اء إذا كَ تدخل الفَ ألنَّ الصابح قبل الغانم، والغانم أمام اآلیب، ویقبح أن ْ  ؛فاء العطف

جبت من فالن األزرق العین قال عَ یُ  ن أنْ حسُ یَ  وف، فالَ وصُ في المَ  معةً جتَ فات مُ الصِّ 

ین وشم األنف وشدة رقة العَ زُ  ألنَّ  ؛ى وجه یبعدلَ عَ  اعد؛ إالَّ دید السَّ فالشَّ فاألشمِّ األنف 

والصواب أن یقال متعاقبة َبدَل متراخیة، فإن التعاقب . الساعد قد اجتمعن في الموصوف

فیه  وله وٕان كانَ تزوَّج زید فُولد له، وكذلك كل شیئ بحسب حصُ : هنا كالتعاقب في قولك

  )2(".تراخٍ 

أي ؛) اتلهقَ احبه فَ خادع صَ  برجلٍ  تُ رْ رَ مَ : (قولتَ  ه أنْ ونحوَ : "امرائيالسَّ  قولُ یَ      

  )3(".خدعته فتلته، فالخداع قبل القتل

وه، جُ الوُ  رتیبها من بعضِ على تَ  تدلّ  أنْ : "فات هوالصِّ  عَ اء مَ ي للفَ انِ جه الثَّ ا الوَ أمَّ     

  .4"فاألجملَ  واعمل األحسنَ  لَ فاألفضَ  لَ ذ األكمَ خُ : حو قولكنَ 

إبدأ باألسهل فاألصعب، واحفظ السور الِقصار : ونحو ذلك أن تقول"     

  )5(".فالطول

اهللا  رحمَ (حو لك، نَ ا في ذَ هَ ا؛ فإنَّ هَ اتِ وفَ وصُ مَ  ى ترتیِب علَ  تدلّ  أنْ "الث والوجه الثَّ     

ترتیبهم في فالمحلقون أفضل من المقصرین فبدأ بهم بحسب "، )6( "قین فالمقصرینالمحلّ 

                                                           
 .1/185،مغني اللبیب عن كتب األعاریب:ابن هشام األنصاري ) 1(
، 2عبد السالم محمد هارون،دار الرفاعي،الریاض،ط:،تح لباب لسان العربخزانة األدب ولب :عبد القادر البغدادي ) 2(

 . 5/107،108م،1984
 .3/237،معاني النحو ) 3(

  (4) الزركشي:البرهان في علوم القرآن،298/4.
 .3/237المصدر السابق،  ) 5(
 .4/298، البرهان في علوم القرآن: الزركشي ) 6(
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 ، وهي في كلّ فاألقرأ أفضل من األسنّ ) رأ فاألسنّ یتقدم األق: (الفضل ونحو ذلك أن یقال

  )1(".رتیب في الحدوث أم غیرهواء كان التّ رتیب، سَ فید التَّ ذلك تُ 

هو " اءالفَ "ف رف العطِ حَ ة لِ سبَ امرائي بالنِ ه السَّ ن خالل ما عرضَ ة مِ الصَ والخُ      

عقیب رتیب والتّ حاة وهي التّ میع النُّ یها جَ لَ عَ  عن معاٍن ثالث اتفقَ  خرجُ یَ  رف الهذا الحَ  أنَّ 

" إلى"دها، فقد تكون نسًقا بمعنى یاق هو الذي یحدّ ى فالسّ لمعاني األخرَ ا ا بقیةببیة أمَّ والسَّ 

  .ةإلى القادسیّ : فالمعنى ِسیَّةدابیْن الكوَفِة فالق ُمطْرَنا": كقولك

ا وُن آِخذًة مَ كُ ال تَ  اركَ دَ  ألنَّ ؛ "َداري ِمَن الكوفة فالقادسیة": أْن تقول جوزُ وال یَ      

ما تصلح وٕانَّ . ةالكوفة إلى القادسیّ  ا یكون المَطُر آِخًذا ما بینَ سیة، كمَ ادِ وفة إلى القَ الكُ  بینَ 

َجَلْسُت بْیَن «: اٌل أْن تقولوكذلك محَ . ارككله من دَ  ةالكوفة والقادسیّ إذا كان ما بین َ " إلى"

   )2(".ون مْقَعُدَك آِخًذا للذي بیَنُهَماكُ أْن یَ  إالَّ  »َزْیٍد َفَعْمروٍ 

  )3( :ته ذلك في مثل قولهازَ ي عن ابن هشام إجَ وُحكِ "

  وِل َفَحْوَملِ خُ ِط اللََّوى بیَن الدَّ قْ سِ بِ     زلٍ نْ ومَ  یٍب بِ ى حَ كرَ ن ذِ ْبك مِ نَ  افَ قِ 

  ]الطویل[      مألِ وشَ  وٍب نُ جَ ن سجتها مِ ـــا نَ مَـ لِ    ا  هَ مُ سْ رَ  عفَ یَ  المقراة لمْ ُح فَ َفُتوضِ 

، إلى توضح إلى إلى َحوَملِ  الدَّخولِ  ازل بینَ نَ ؛ أي مَ "إلى"ى عنَ مَ یه بِ اء فِ الفَ      

لق عَ تَ الفعل ال یَ  خرجت إلى زید إلى عمرو، إذْ : ولتقُ  الَ  ا وأنتَ هذَ  كیفَ : لتَ قُ  فإنْ  ؛المقراة

، بال عطف، قلتَ كد، ى واحِ معنَ بِ  جرٍّ رفا ه حَ بِ  حو ن، نَ اكِ یستعمل في تحدید األمَ : ما مرَّ

 ار خالدعمرو، إلى دَ ني، إلى َدار زید، إلى َدار َال ع الفُ وضِ المَ  ما بینَ  اشتریت: قولك

   :عديابغة الجَ ؛ قال النَّ )4("یهلَ م عَ الَ ة الكَ اللَ دَ ا، لِ فً فیِ او تخْ ف، الوَ حذِ بِ 

مَّ یَ ورِ رُ ى بالحَ لمَ ر سَ أَیا َداَ    ان فالمتثلِّمْ ــة اسلمي          إلى جانب الصَّ

  مــدخول فجرثَ ـــن الــــا بیـــمَّ تذكرت          َمنازلهــــُــــ ین ثه الَبردَ ِـ ت بامَ ــَـ أق

                                                           
 .3/237، معاني النحو ) 1(
 .244، ص األزهیة في علم الحروف: الهروي ) 2(
 .16، 13، ص شرح المعلقات السبع: الخطیب التبریزي ) 3(
حسین محمد بن إبراهیم الحفظي،إدارة الثقافة :،تح ابن الحاجب لكافیةشرح الرضي : رضي الّدین اإلستراباذي  ) 4(

 .1311، 3/1310م، 1993، 1والنشر لجامعة اإلمام محمد ابن مسعود اإلسالمیة ،ط
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  ى بهنَّ َفَغْیهمرعَ تَ  ومسكنها بین العروب إلى اللوَّى          إلى شعبٍ 

: بمعناههي فحذفه مع فاء العطف التي " إلى"ذلك مع حرف الجر، أعني  فإذا كثر"      

ِقَفا نْبِك بیَن : المعنىَ  أولى، بل هو واجب المتناع اجتماع َحْرَفْي َعْطٍف، ویجوز أن یكونَ 

الموضع    هذامنازل الّدخول فمنازل َحومل، فمنازل ُتوضح فمنازل المقراة، وكذا في غیر 
الجملة التي العطف حسب سیاق  أو النَّسق "فاء" ي التي قد تفیدهاوغیرها مْن المعان.)1(

  یوضع فیها 

  "ثم" -3

امرائي في باب ل السَّ ار إلیها فاضِ ي أشَ وف التِ من الحرُ  "ثمّ "حرف  برُ ُیعتَ      

ي راخِ عنى التَّ ي، ومَ راخِ رتیب والتَّ ید التَّ فِ ف یُ رف عطِ حَ  ثمَّ : "ولإلى القَ  بَ هَ ذَ  ف، حیثُ العطِ 

مهلة أقبل ه بِ محمد أوًال وبعدَ  ه أقبلَ ى أنَّ عنَ المَ  كانَ ) خالدٌ  ثمّ  محمدٌ  أقبلَ : (ا قلتَ هلة، فإذَ المُ 

   )2(".خالد

األول  "ثم" علتُ ان وجَ ورَ رُ ا مُ هنَ  رورُ امرأة، فالمُ  مَّ ثُ  لٍ رجُ بِ  رتُ رَ مَ : ومْن ذلك"     

  )3(".مبدوًءا به، وأشركت بینهما في الجر

   )5(؛ أي بمهلة وتراخٍ )4( )رتیب ِباْنِفصالللتّ  وثمّ : (یقول ابن مالك في ألفیة     

  )6(".دُّ تراخًیاها أشَ اء إالَّ أنَّ مثل الفَ ثمَّ  أنَّ : بردقول المُ  اءَ فجَ " قتضبالم"أمَّا في 

 ربط بینَ ها تَ هلة، وأنَّ ي مُ انِ والثَّ  األولِ  م أنَّ بینَ علَ ذا أنَّ ثمَّ تجيء لتَ ى هَ ومعنَ      

اه أنَّ راخًیا، فمعنَ تَ  ها أشدّ ا القول أنَّ ، أمَّ األولِ  ر عنِ أخِ تَ ما مُ اني منهُ ا، والثَّ اِنی� مَ الیتین زَ تَ تَ مُ 

                                                           

) رضي الدین اإلسترباضي: شرح الرضي لكافیة ابن الحاجب ،1311/3.
 
1 ) 

 .3/237، معاني النحو ) 2(
 .1/438، الكتاب: سیبویه ) 3(
 .100، ص ألفیة بن مالكمتن : ابن مالك ) 4(
 .365، ص شرح األشموني على ألفیة ابن مالك: األشموني ) 5(
 .1/148، المقتضبالمبرد،  ) 6(
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د مَ حَ مُ  اءَ جَ : فقولك "ثمّ " :عاطفین بــان تأخر المتَ زمَ  غیرَ  "الفاء:"زمان تأخر الُمَتعاِطَفین بــ 

  )1( .عیدٌ سَ مَّ ثُ  جاء محمدٌ : فسعید، غیر قولك

 ﴿: یمكِ حْ نزل التَّ الى في مُ عَ بق، قوله تَ ا سَ م مَ عِ دَ ي تُ رآنیة التِ د القُ واهِ ِمن الشَ      

                   ﴾ ]اء بعد ب بالفَ فعقّ ] 22، 21: عبسى

: أخر، وقوله تعالىتَ شور یَ النُّ  ؛ألنَّ  في عقب الموت، وراخى بعد ذلكألنَّ األقبار ؛)ةأمات(

﴿                    ﴾]ألنَّ  ؛اءبالفَ  اءَ فجَ ] 37: یس

 ﴿: وقال. هاریل یعقب النَّ اللَّ                

   ﴾ ] ّراًبا عن كونه تُ  شر المنتشر متراخٍ ألنَّ البَ ؛ "ثمّ :" بـ  اءَ فجَ ] 20: ومالر

  )2( .ةهلَ ا مُ مَ وبینهُ 

زرت عبد اهللا : ا قلتَ یب فإذَ رتِ ادة التَّ في إفَ  "الفاء"مثل  "ثمّ "ى أنَّ اء إلَ َب الفرَّ هَ وذَ      

وا على رتیب واستدلُّ ولكن قوم خالفوه في اقتضائها التَّ  )3(".ثمَّ زیدًا، كان األول قبل اآلخر

 ﴿: مه بقوله تعالىعدَ                 ﴾ ]06: الزمر [

  )4(.وج لیس بعد خلقهم من نفس واحدةفإنَّ خلق الزّ 

﴿: وكذا في قوله تعالى                    ﴾ 

   ﴿: وقوله تعالى] 46: یونس[          ﴾ ]5( ].56: هود(  

  

                                                           
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الّلسانیات (، دور الروابط في اتساق وانسجام الحدیث القدسي: محمد عرباوي ) 1(

لخضر، باتنة، كلیة اآلداب والّلغات، قسم اللغة العربیة وآدابها، سعید بن إبراهیم، جامعة الحاج : ، إشراف)العامة

 .173م، ص 2011 -م2010
 .3/238، معاني النحو ) 2(
رسالة مقدمة للحصول على درجة (، األدوات النحویة دراسة في البنیة الصوتیة والداللة: یحي صالح البركاتي ) 3(

 .88م، ص 2008ي، جامعة مؤقتتة، قسم اللغة العربیة وآدابها، عبد القادر مرع:، إشراف )الدكتوراه، في اّللغة 
 .3/238ینظر، المصدر السابق،  ) 4(
 .3/239،  معاني النحو ینظر، ) 5(
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 اعتبارون ن دُ مِ " كري الذِّ رتیب فِ رد التَّ جَ مُ ا لِ ا أنَّهَ ومنهَ "ي، ائِ رَ امُ ها یقول السَّ عدَ وبَ    

أنَّ قول  إْذ رَأى" ضي على الكافیةشرح الرّ "ابن حاجب في  هِ ى بِ ا أتَ نه مَ مِ . عدي والبُ راخِ التَّ 

  )1( :اعرالشَّ 

  .دُّهجَ  لكَ بل ذَ قَ  ادَ د سَ قَ  مّ وه         ثُ َساد أبُ  مَّ إنَّ َمْن َساَد ثُ 

یادة سِ مَّ بِ یه، ثُ بِ ة أَ ادَ یَ سِ مَّ بِ ه، ثُ تِ ادَ یَ سِ بِ  أَ دَ وح، فابتَ دُ مْ ي المَ انِ عَ ات مَ رجَ ترتیب دَ "معناه 

مة یادة األب مقدّ ت سِ انَ وٕاْن كَ . سیادة الجدّ  سیادة األب ثمّ  فسه أخصُّ ثمّ ادة نَ یَ َجدِّه؛ ألنَّ سِ 

 ﴿: اء في قوله تعالىادة نفسه، َفُتمَّ، ههنا، كالفَ مان على زیَ في الزَّ      

     ﴾]درج د التَّ رَ جَ مُ لِ  "الفاء"و "ثمّ "وقد تكون " )2(".ارنَ كَ ذَ ا كمَ  ]72:الزمر

ه لفظِ األول بِ  رَ رَ كَ ا تَ إذَ  ى األول، وذلكَ كر علَ ا في الذِّ بً رتِ تَ اني مُ ن الثَّ كُ م یَ اء، وٕاْن لَ في االرتقَ 

 ﴿: ، وقوله تعالى"ثم واهللا"، "واهللا"باهللا، و  :نحو              

         ﴾ ]3( ]".18، 17: االنفطار(  

وتكون ) أضطرب یب ثمّ ابِ ي األنَ ى فِ رَ جَ ( ثلِ اء في مِ الفَ  عَ موقِ  "ثم"وقد تقع      

این بَ عد والتَّ موم البُ عُ  ط، بلْ قَ انیة فَ مَ هلة الزَّ ه المُ ود بِ س المقصُ یْ ي لَ راخِ التَّ فَ ، )4( .ياخِ رَ للتَّ 

عد لبُ ا  فظة  تُفیده اللَّ هذِ  ا، وذلك أنَّ یرهمَ ي غَ فِ  فات أمْ الصِّ  مان أمْ ذلك في الزَّ  انَ واء كَ سَ 

  )5( .وًمامُ عُ 

                                                           
 3/239، معاني النحو  ) 1(
 3/1316، ابن الحاجب لكافیةشرح الرضي : رضي الدین اإلسترباضي) 2(
 .3/1317المصدر نفسه،  ) 3(
 .3/240، النحومعاني ینظر،  ) 4(
 .3/240ینظر،المصدر نفسه ،  ) 5(
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 ﴿: كقوله تعالى: ملِ كَ تَ صد المُ ي قَ ین فِ تَ بَ تْ رُ  اوت بینَ فَ تَ اء لِ تأتي الفَ "و     

                      ﴾ 

وت عن كُ السُّ  عَ دل مَ بة العَ تْ ن رَ عل، مِ لق والجَ الخَ  بةِ تْ ت رُ اوُ فَ تَ ا لِ نَ هُ  "ثم: "، فـــ  ]01:األنعام[

   )1( .ینَ لِ ادِ ف العَ وصِ 

علم ل لِ ، بَ زَمانیةهلة صد مُ یر قَ ن غَ ا مِ هَ یرِ وغَ فات ن في الصِّ ایُ بَ للتَ " "ثم" ونُ كُ وتَ      

م یقصد في هذا یه، ولَ صد فِ ا قَ یمَ افًیا فِ كَ  انَ كَ لَ  نفردَ او ه لَ اله، وأنَّ ها وحَ بِ  عطفموقع َما یُ 

  )2(".العتبارهترتیب زماني، بل تعظیم الحال فیما عطف علیه وتوقعه وتحریك النفوس 

 ﴿: وله تعالىي قَ مَّ ؟ فِ ى ثُ نَ عْ ا مَ مَ : ُقلت َفإنْ               

         ﴾ ]تا لیسهنَ  مّ ثُ : ؤالكى سُ لَ د عَ ، كان الرَّ ]12: هود 

 ام ثمَّ كَ حْ اإل مة أحسنَ حكَ ي مُ هِ : ا تقولمَ ال، كَ ن في الحَ ت، ولكِ قِ ي الوَ ي فِ راخِ ا التَّ اهَ معنَ 

   )3(".الن كریم األصل ثم كریم الفصلیل، وفُ فصِ التَّ  مفصلة أحسنَ 

        ﴿: ي قوله تعالىظ فِ حَ الَ والمُ            

 ﴾ ]واهللا (: ، و في َنْحو قوِلنا"یدوكِ لى التَّ ة عَ لَ الَ الدَّ "ها بِ أرید " مَّ ثُ " أنَّ ،] 4، 3: التكاثر

  )4( .یدوكِ صد هو اإلیغال في التَّ ا القَ هنَ ) كاذب مَّ كاذب، ثُ  مَّ ب، ثُ اذِ إنَّه لكَ 

   "الواو"عنى مَ : ائيرَ امُ ا السَّ ر إلیهَ ُیشِ  مْ لَ وَ " مَّ ثُ "یها، لَ ِرُد عَ ي تَ ي التِ انِ عَ المَ  ومنَ      

 ﴿ :زیزابه العَ تَ یقول اهللا سبحانه وتعالى في كِ             

  ﴾ ]عنى مَ بِ  "ثُمَّ " أنَّ  "في"ُقطرب  دَ وأنشَ . هیدٌ ؛ أي وهو شَ ]46: یونس

  )5(: "الواو"

                                                           
 .4/266، البرهان في علوم القرآن: الّزركشي ) 1(
 .4/268المصدر نفسه،  ) 2(
 .3/242، معاني النحوینظر،  ) 3(
 .3/243ینظر،المصدر نفسه،  ) 4(
 .148، ص الصاِحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كالمها: ابن فارس ) 5(
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  ]المتقارب[          َسَألُت َربیعة َمْن َخیُرَها          أَبا ُثمَّ أم�ا ؟ فقالت ِلَمْه ؟

  .ا وأم�اأبً : أي

  ﴿ :الطبري في قوله تعالىقال : "تنبیه          ﴾ 

ه اَر بِ شَ تح  فاسم یُ بالفَ  "ثمَّ "للعطف، أمَّا ي أتِ ي تَ التِ  مَّ ت ثُ ولیسَ  أهنالك: معناه] 51:یونس[

  ﴿:ید، نحوعِ ان البَ كَ إلى المَ           ﴾ ]وهو ظرف ال ]64: الشعراء ،

  .اسم اإلشارة "َثمَّ " اطفة، وبینَ العَ  "ثُمَّ " لط بینَ الخَ  بُ جِ یر ال یَ ي األخِ فِ  )1(".ینصرف

  

  "ىحتّ " -4

  )2( :مالك بقول ابن" ىحتّ "ن یث عَ دِ نفتتح الحَ      

  .وَال          یكون إالَّ غایًة الذي تال لى ُكلٍّ ف عَ تَّى اْعطِ حَ َبْعًضا بِ 

ایة ید الغَ فِ تُ  وهيَ "ا هَ بِ  فُ عطَ ي یُ ف التِ و ر ن الحَ مْ ن ضِ مِ  هيَ " ىحتّ " اه أنَّ نَ عْ ومَ      

  )3(".اءبَ ى األطِ یًعا حتَّ مِ اس جَ یمرض النَّ : َنحوَ 

  )4( :اان ُهمَ یَّ اسِ ان أسَ رطَ شَ " ىحتّ ":ف بـــ طِ وللعَ "

أكلت ": عضه، نحوبَ لیه، أو كَ وف عَ المعطُ  ًضا منَ وف بعْ المعطُ  كونَ یَ  أنْ : األول

  .َلُدهاوَ  وز حتىّ جُ ، وال یَ "ة حتَّى َحدیثَُهایَ ارِ َأْعَجَبْتني الجَ "، و "السَّمكَة حتَّى  رْأَسَها

  أْن یكوَن غایًة في زیادًة أو نقٍص : الثانيو

ى معنَ ود بِ قصُ ح من خالله المَ وضِّ ب یُ اجِ الحَ  البنائي قوًال رَ امُ ا السَّ د لنَ ورِ یه یُ وفِ      

ها وف بِ قص، أنَّ المعطُ یادة والنّ ومعنى الغایة في الزّ ": یقول قصیادة والنُّ ایة في الزِّ الغَ 

                                                           
 .1/138، مغني اللبیب عن كتب األعاریب: ابن هشام األنصاري ) 1(
 .101، ص متن ألفیة ابن مالك في النحو والصرف: ابن مالك ) 2(
 .3/243، معاني النحو ) 3(
 .2/368، شرح األشموني على ألفیة ابن مالك :األشموني ) 4(
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الجانب  نَ ك مِ قصدِ فإذا ابتدأت بِ رتبت األجزاء األقوى فاألقوى إذا  یكوُن آخر األجزاء

مد صلى اهللا علیه حَ ى مُ اس حتَّ النَّ  اتَ مَ ( :آخر األجزاء أقواَها نحو مصعًدا كانَ  عفاألض

الم آخرهم حسًبا، وال دخوًال، بل هو آخرهم قوة الة والسَّ لیه الصَّ و عَ هُ  یَس ف ولَ بالعطِ ) لموس

فها، نحو زاء أضعَ ر األجْ آخِ  درًا كانَ حَ نْ انب األقوى مُ الجَ  ك منَ تِ ایَ نَ دأت بعِ ا ابتَ رًفا، وٕاذَ وشَ 

  )1(".همعَ ان أو مَ كبَ الرُّ بل ین قَ مِ ادِ وا قَ ونُ یكُ  أنْ  وزُ جُ طًفا، ویَ عَ ) شاةى المُ قدم الحاج حتّ (

. لاألوَ  ي منَ انِ كون الثَّ ى یَ ها حتّ وز أن ُیعطُف بِ جُ  یَ ه َال صرة أنَّ ذهب أهل البَ ومَ "     

ضربت أخاك حتى وز جُ ال یَ : اءوقال الفرّ . لم یجزو قلت كلَّمُت العرب حتَّى العجم لَ : قالوا

إنَّه لیقاتل : وأجاز الفرَّاء. إالَّ أباكَ كّلمت أخاك : ، كما ال یجوزاالستثناء، وهو مثل أباك

وقال . ، خفًضا وَنصًباالّضباءب َحتَّى صید األرانِ الرَّجالة حتَّى الُفرَسان، وٕانَّ َكْلِبي لیَ 

وقال . أرفع منها ید، وهيالصّ  ها منَ الفة لألرانب فإنّ ت مخَ كانَ  وٕانْ  الّضباء ألنّ  الفراء؛

ألنَّ حتَّى إنما ُجِعلت لما تتناهى إلیه : قالوا. هذا خطأ وفیه ُبطالُن الباب: البصریون

َضربت القوَم، َجاز أْن : فإذا قلتَ . األشیاء من أعالها وأسفلها ممَّا یكون منتهى في الغایة

فمعنَى إلى . ه أدونهمألنّ  أو إمَّا ألنه أعالهم یتوهَّم السَّامع أنَّ زیًدا لم یدخل في الضرب،

   )2(".فیها قاِئم إذا كانت إلى منتهى الغایة

 )3(".ها بإضمارما ُیعرُبون ما بعدَ والكوفیون ال یجعلون حتَّى حرف عطف، إنّ "     

هم بِ  تُ رْ رَ اك، ومَ ى أبَ أیتهم حتَّ وك، ورَ ى أبُ حتّ  ومُ القَ  اءَ جَ " :حوة في نَ وفَ أهل الكُ  معناه؛ أنّ 

   )4(". ار عاملى إضمَ لَ ها عَ عدَ ا بَ مَ  یة، وأنَّ ائِ دَ ها ابتِ ى أنَّ علَ " ىحتّ "یجعلون  "یكى أبِ حتّ 

  :ةادَ ا إلفَ إمَّ " ىحتّ "الذي بعد  االسمأنَّ " ولاألصُ "ي فِ  اءَ وجَ      

   ، أوْ ن القومِ مِ  وَ هُ وب وَ رُ ضْ ا مَ زیدً  ى زید؛ أي أنَّ حتّ  ومَ بت القَ رَ ضَ  :نحو: حقیرالتّ  )1

  اوٕامَّ ،) وكلُ اء والمُ یَ بِ ى األنْ اس حتَّ النَّ  اتَ مَ (فتقول : إفادة التعظیم والقوة )2

                                                           
 .3/1155، ابن الحاجب كافیةشرح الرضي على : رضي الدین اإلسترباضي ) 1(
 .151، ص الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كالمها: ابن فارس ) 2(
 .3/151المرجع نفسه، ) 3(
 .1/141، مغني اللبیب عن كتب األعاریب: ابن هشام األنصاري ) 4(
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ات ایَ ،وهذه الغَ )1( )اءسَ اة والنِّ شَ ى المُ اج حتّ م الحَ قدِ (نحو : حقیر والضعفإفادة التَّ ) 3

واء ة سَ ایَ قد تفید الغَ م فَ زِ أمر الَ بِ  الب األعم، ولكن لیَس كون في الغَ رائي تَ امُ سَب رأي السَّ حَ 

ن قرأت القرآ: (یر، نحو قولكحقِ یم وال التَّ عظِ ى التَّ وَن أْن تحمل معنَ دُ  ف أو الجرّ طِ في العَ 

یر حقِ ن، ولیس لتَ آاس آخر القر ورة النَّ ون سُ ایة كَ ذا للغَ هَ ا أو جًرا، فَ عطفً ) اسورة النَّ ى سُ حتَّ 

فحة األخِ اب حتَّ قرأت الكتَ : یم، ونحو قولكعظِ أو تَ     )2(.یرةى الصَّ

 )3( .ملف الجُ عطِ ات وال تَ دَ فرَ المُ  فُ عطِ ها تَ فة أنَّ اطِ العَ  "ىحتّ "ص ائِ صَ ن خَ ومِ      

ر ضَ حَ : (ولناا في قَ مَ كَ  "الواو" ةِ منزلَ ي بِ أتِ یب وتَ رتِ ید التَّ فِ تُ  قدْ  "ىحتَ " امرائي بأنَّ ح السَّ صرّ ویُ 

لهم كون أوَ ، بل قد یَ ضوراً العمید آخرهم حُ  ذلك على أنَّ  م یدلّ فلَ ) یدمِ ى العَ ة حتّ رجال الكلیّ 

اء ضَ علق القَ أخر تَ تَ إذ ال یَ ) ى آدمكل أب لي حتّ  اتَ مَ ( وزُ جُ یَ فَ " طلق الجمعمُ "فید وقد تُ 

   )4( .یرهماغَ  هما عنْ ر بِ والقدَ 

األولى  "ىحتَّ "أن نعلم أنَّ  بُ ، ویجِ )ارةى الجَّ حتَّ (فة، واطِ العَ  "ىحتَّ " بینَ  رقٌ فَ  اكَ هنَ   

ضربت القوم "وفها أن یكون جزًءا مما قبله، أو كجزئه، نحو رط في معطُ تَ شْ تَ ) فةالعاطِ (

ور جرُ ورها، بل قد یكون المَ جرُ ي مَ ذلك فِ  رطُ شتَ  یُ َال ارة فَ ي الجَ عنِ یة ونَ انِ ا الثَّ ، أمَّ "حتى خالًدا

 نمتُ ، وِ )الفطرِ  ى یومَ حتّ  رمضانَ  صمتُ (ا قبله، نحو مّ م َبعًضا ًال باآلخر، ولیَس تصِّ ها مُ بِ 

   )5( .احبَ ى الصَّ حة حتَّ ارِ البَ 

ًال اخِ ها دَ جرور بِ كم المَ حُ  كونَ یَ  أنْ  )ارةى الجّ حتّ (ره في وفُ تَ  بُ جِ رط یَ ي شَ انِ وثَ      

 ین العاطفة فالمعطوف بها داخل في حكم ما قبلها وال بدّ بله، في حِ ا قَ كم مَ البًا في حُ غَ 

فة اطِ ت عَ ولیسَ  جارة "حتى"ت انَ كَ ) ى یوم الفطرصمت رمضان حتّ ( ك إذا قلتَ وذلك أنَّ 

   )6(".ومي الصَّ ا فِ هَ عدَ خل ما بَ اطفة لدَ ت عَ انَ و كَ لَ  وم، إذْ اخل في الصَّ یر دَ ر غَ طِ وم الفِ ألنَّ یَ 

   )6(".ومالصَّ 

                                                           
 .8/98، شرح المفصل: ابن یعیش: ینظر ) 1(
 .3/244، معاني النحوینظر،  ) 2(
 .2/369، األشموني على ألفیة ابن مالكشرح : ینظر، األشموني ) 3(
 .245، ص  المصدر نفسهینظر، ) 4(
 .1154، 3/1153، ابن الحاجب ي على الكافیةشرح الرض: ینظر،رضي الدین اإلسترباضي ) 5(
 .3/1154المصدر نفسه،  ) 6(
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دُت عَ قَ : (قولككَ  "ىإلَ "ى عنَ مَ ون بِ تكَ ة فَ ایَ الغَ  اءهَ انتِ على  تدلّ " أنْ  "ىحتَّ : "ن لــمكِ ویُ  

الها عمَ الستِ  الَ د زَ ف قَ طِ نى العَ عْ ا مَ نَ وهُ . مسلوع الشَّ إلى طُ : ریدمس، تُ لوع الشَّ ى طُ حتَّ 

  ﴿: وله تعالىا قَ ، ومثل ذلك أیضً "إلى" استعَمال      ﴾    

  )1(".ینى حِ ر، وٕالَ جِ وع الفَ لُ أي طُ ؛] 05 :القدر[

  "أم" -5

متصلة : حرف عطف وهي على نوعین" أم" أنَّ " معاني النحو"في  اءَ جَ      

  :ومنقطعة

  :ولها استعمالها: صلةالمتّ  "أم": أوالً 

) ؟مدحَ أم مُ  كَ ندَ عِ  اكَ أخَ : (عیین، نحوالتَّ  "أم" :ا وبــهَ بِ  طلبُ مزة یُ یها هَ لَ قدم عَ تَ تَ  أنْ  -أ

  ."أي"ى عنَ مَ بِ  يَ مزة هِ ه الهَ ك ؟ وهذِ ندَ هما عِ أي أیُّ 

وما في معناها ) ما أبالي(و ) سواء(بعد  ویة، وهيَ سْ مزة التَّ یها هَ لَ دم عَ قَ تَ أن تَ  -ب

  ﴿: نحو قوله تعالى              

 ﴾ ]2().رتَ أدبَ  أمْ  ي أأقبلتِ الِ بَ ا أُ مَ : (نحو ]06: البقرة(  

 ئذٍ ینَ ها حِ ال، لَ قَ سویة، ویُ مزة التَّ عد هَ ام، وبَ فهَ مزة االستِ ا هَ هَ ُیعطف بِ  "أم"ا فـــذَ وهكَ "     

دهما عن ى بأحَ غنَ  ُیستَ حیث َال عنى، بِ ي المَ ها فِ عدَ ما بَ ها بِ بلَ ا قَ اط مَ رتبَ صلة ِال تَّ المُ 

  )3(".اآلخر

عنى؛ فكل المَ  ن حیثُ ین مِ تَ قلَ ستَ ین مُ تَ ملَ جُ  ع بینَ قَ ي تَ التِ  وهيَ : "المنقطعة" أم": ثانیاً 

 "أم"میت ال؛ سُ هما اتصَ بینَ  ى األخرى، ولیَس ف معنَ الِ خَ ا یُ هَ اص بِ ى خَ ا معنً هَ ا لَ جملة منهمَ 

سویة، وال همزة وال یتقدم علیها همزة التّ  "بل"على اإلضراب؛ بمعنى  ة، وتدلّ عَ نقطِ مُ 

   ﴿: قال تعالى. عیینالتّ  "أم"طلب بها مع االستفهام التي یُ      

                                                           
 .214، ص األزهیة في علم الحروف: الهروي ) 1(
 .3/246، معاني النحوینظر،  ) 2(
 .2/237، شرح ابن عقیل: ابن عقیل ) 3(
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            ﴾ ]1()".فَتراه بل یقولونَ (؛ أي ]3، 2: السجدة(  

ون كُ قد یَ  "أم"یده فِ ي تُ فهام الذِ االستِ  أنَّ ) "النحو يمعان(ي ا فِ أیضً  اءَ ا جَ مَ ومِ      

ینًیا قِ یَ  انَ الم كَ نا أول الكَ هُ الد ؟ فَ و خَ ل أهُ ؛ أي بَ )أم خالدٌ  م محمدٌ ادِ ا القَ هذَ  أنَّ : (ا نحویقیً قِ حَ 

حو قوله لك نَ ب، و ذَ جُ عَ وبیخ والتَّ وقد یكون غیر حقیقي ُیراد به اإلنكار والتّ . الً وآخره ُسؤا

 ﴿: تعالى      ﴾ ]ًرا كِ نْ ون ؟ مُ نَ البَ  ات ولكمه البنَ ل ألَ أي بَ ؛] 39: الطور

   )2(".ذاهم هَ ادَ قَ یهم اعتِ علَ 

    رقد تقدّ  "أم" رائي هو أنَّ امُ یه السَّ هم فِ عَ بِ عیش، وتَ رد وابن یَ بَ یه المُ إلَ  بَ هَ ا ذَ ممَّ وَ      

ها، فالذي عدَ بَ  عُ قَ عنى الذي یَ ي المَ ن فِ مُ رق یكْ اب، إالَّ أنَّ االفَ ى اإلضرَ مل معنَ حْ فتَ  "بل:"ــــبـ

  )3( .ونیه مضنُ وك فِ شكُ مَ " أم"قع بعد قق، أمَّا الذي یَ حَ متَ  "بل" یقع بعدَ 

 ﴿: قول اهللا تعالى: "لكى ذَ علَ  لیلُ والدَ                    

    ﴾ ]تحُس أنَّ  ا أرى، وأنتَ فیمَ  "بل"ى عنَ مَ یه بِ فِ  "أم"ت یسَ فلَ  .]52: الزخرف 

الذي هو أم خیر من هذا (وقوله ) ا خیر من هذا الذي هو مهینبل أنَ (ولك قَ  ا بینَ ة فرقً ثمَّ 

عجب ى التَّ یه معنَ فِ اني فَ ا الثَّ ر فیه فرعون األمر، وأمّ فاألول كالم تقریري یقرّ ) مهین

  )4(".االتَصالمل حتَ هي تَ  مَّ امعین في ذلك، ثُ اركة السَّ شَ مُ  یه طلبَ هكم، وفِ والتَّ 

  "أو" -6

إالَّ ِمْن ا اهَ د معنَ اني والتي ال یتحدّ عَ دة المَ طف المتعدِّ وف العَ واحدة من حرُ  "أو"

  . یاقخالل السِّ 

                                                           
 .863، 862، ص الّنحو التعلیمي والتطبیق في القرآن الكریم :محمود سلیمان یاقوت ) 1(
 .3/247، معاني النحو ) 2(
 .3/249، المصدر نفسهینظر،  ) 3(
 .3/250، المصدر نفسه ) 4(
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  )1(:ها ثالث معاٍن هيَ كر لَ د ذَ امرائي فقَ لسَّ لسبة بالنِّ      

﴿: وله تعالىحو قَ في األمر، نَ  اًكاتكلم شَ المُ  انَ إذا كَ  لكَ وذَ : كالشَّ  -1       

      ﴾ ]19: الكهف.[  

ع، نحو امِ ى السَّ ه علَ بهمَ أن تُ  أردتَ  ر ولكنْ اِلًما باألمْ عَ  نتَ لك إذا كُ وذَ : اإلبهام -2

  ).تصدقت بصدقة قلیلة أو كثیرة(

  ).عاد أو أختهاوج سُ تزَ (لب، نحو الطَ  اقعة بعدَ الوَ  وهيَ : خییرالتّ  -3

ك، واإلبهام في الشَّ  "أو"ر الحرف ه لم َیْحصُ رائي أنَّ امُ الحظ على السَّ والمُ      

ستفیدًا عاٍن ُأخر قد َیأتي علیها هذا الحرف، مُ اني مَ عَ ه المَ هذِ اف لِ ما أضَ خییر فقط، وٕانَّ والتَّ 

 )شرح الرضي على الكافیة(، و)يغنِ المُ (في  اءَ جَ ضب، وما قتَ في المُ  اءَ مَّا جَ لك مِ في ذَ 

س الِ جَ : (نحو نى األولعْ ا المَ أمَّ . یمقسِ ة، اإلضراب والتَّ احَ ي هي اإلبَ انِ عَ وهذه المَ . وغیرهم

: حوث نَ الِ ، ومن الثَّ ثُ مكُ أَ وم أو سَ الًدا الیَ ور خَ أزُ سَ : (اني نحوالثَّ  ، ومنَ )لماء أو الزَُّهادالعُ 

  .)م أو كافرٌ سلٌ اس مُ النَّ (

ا امً الواو تمَ ي كَ أتِ امرائي أنَّها ال تَ رى السَّ ، وفي هذا یَ "الواو"ى عنَ مَ بِ  "أو" ونُ كُ وتَ      

 هو شاعرٌ : اولنَ ن قَ عَ  لفُ ختَ ، یَ أو فقیهٌ  أو كاتبٌ  اعرٌ شَ  هو: ولناقَ مع فَ ت للجَ وأنَّها لیسَ 

یر أنَّه عبِ التَّ  لُ مِ حتَ انیة فتَ ملة الثَّ الجُ  اأحدهما، أمَّ  لُ مِ حتَ ولى تَ لة األُ مَ الجُ  ؛ ألنَّ وفقیهٌ  وكاتبٌ 

  )2( .فاتیه هذه الصِّ ت فِ معَ شخص واحٌد اجتَ 

في قولك أزید عندك أو " أو"و  "أم"بین  صلوالف: "قولنرفین ین الحَ بین هذَ ق وِلُنَفرّ 

ون أحدهما عنده فأنت تسأل علم كَ عمرو ؟ وأزید عندك أم عمرو ؟ هو أنَّك في األول ال تَ 

  )3(".عیینالتَّ البه بِ طَ تُ  نتَ عنده إالَّ أنك ال تعلمه بعینه فأعنه، وفي الثاني تعلم أنَّ أحدهما 

  .وهو ما أشار إلیه السَّامرائي 

                                                           
 .253، 3/251، ، معاني النحوینظر ) 1(
 .3/254، المصدر نفسه ینظر، ) 2(
 .404م، ص 1993، 1، دار الهالل، بیروت، طالمفصل في صنعة اإلعراب: الزمخشري ) 3(
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  "لكن"-7

ون هذه اوز األربعة، ومضمُ جَ تَ ال تَ  طرٍ في أسْ  "لكن"عن امرائي یث السَّ دِ اء حَ جَ 

ل ، ولكن بشروط سنفصّ )1(طففید العَ فید االستدراك، وتُ حرف تُ  "لكن"ة أْسطر أنَّ األربعَ 

  .الحدیث عنها

 روطٍ اع شُ مَ من اجتِ  اطفة یجبُ عَ  حتى تكونَ  لكنّ " نّ إ: اسیقول حسن عبَ      

  :الثثَ 

 رَ الَثمْ  نْ هر َلكِ طفت الزّ ا قَ مَ : ملة، مثل دًا، ال جُ رِ نفَ ه مُ وف بِ المعطُ  ونَ كُ یَ  أنْ : هاأولُ 

ا، ووجَب أن حرف ابتداء واستدراك مًعا، ولیس عاطفً " لكن"بار اعتِ  ن مفرًدا وجبَ ن لم یكُ وإ 

 نْ كِ لَ  رَ هْ الزَّ  فتُ طَ ا قَ مَ : ملة بعده مستقلة في إعرابها عن الجملة التي قبله، نحوتكون الجُ 

حرف ابتداء واستدراك مًعا، و ال یفید عطًفا، والجملة بعدها " لكن:"لمةفكَ ... الثمر فتُ قطَ 

احیة على جملة جدیدة مستقلة من النَّ  ال تدخل إالَّ  االبتدائیة "لكن"مستقلة في إعرابها؛ ألنَّ 

  )2(".اإلعرابیة

. افحت المسيء لِكْن الُمحِسنَ صَ  ما: سبوقًا بالواو مباشرة؛ َنحوَ ون مَ كُ یَ  أالَّ : ثانیها"

رف استدراك كون حَ ى أن یَ ر علَ صَ ف واقتَ رف عطِ ن حَ كُ م یَ رة لَ اشَ ُمبَ " الواو"فإنَّ سبقته 

﴿: قوله تعالى"حو ذلك ، ونَ )3(وابتداء كالم               ﴾ 

  )4( ]".76: الزخرف[

َة ِلكْن النَّ أكل الفَ تَ  الَ : حو هي؛ نَ أو نَ ، في ة بنَ بوقَ تكون مسُ أن : ثالثها" . ةاِضجَ اكهة الِفجَّ

رف ابتداء واستدراك ال عاطفة، ووجب أن یقع بعدها جملة انت حَ م ُتسبْق بذلك كَ لَ  فإنْ 

  )5(". ب صْیًفاكثر العنَ ، لكن یَ ااءً تَ واكه شِ ر الفَ تكثُ : مستقلة في إعرابها، َنحو

                                                           
 .3/257، معاني النحو ) 1(
 .3/616، النحو الوافي: حسن عباس ) 2(
 .3/616المرجع نفسه،  ) 3(
 .2/164، اإلتقان في علوم القرآن: الّسیوطي ) 4(
 .3/617، النحو الوافي: حسن عباس ) 5(
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  "بل" -8

قاط في النِّ " بل"طف ي عن حرف العَ امرائِ ه السَّ بِ  اءَ ا جَ مَ  َص لخِ ا أن نُ نَ نُ مكِ یُ      

  :یةاآلتِ 

 لَ عَ عنَى اإلضراب جَ مل، ومَ ات والجُ دَ ل على المفرَ خُ اب یدْ رف إضرَ حَ  "بل": أوالً 

علیه  وفطُ سبة إلى المعْ نه بالنِ وت عَ كُ سْ ب، كالمَ وجِ یر مُ ، أو غَ انَ كَ  وجًبام األول مُ كِ الحُ 

يء جِ المَ م بعدَ  ى زیدٍ لَ عَ  كمَ الحُ  أنَّ  "بل"ت دَ أفاَ ) ول عمرٌ بَ  ي زیدٌ نِ اءَ ا جَ مَ : (ففي قولك

ون كُ فیَ  مل أن ال یصحَّ ون غیر جاء، ویحتَ كُ كم فیَ هذا الحُ  حَّ یص أنْ  لُ مِ حتَ یَ  نهُ وت عَ سكُ كالمَ 

احتمل أن یكون ) بل عمرو یدي ز اءنِ جَ (ي يء فِ بالمجِ  لى زیدٍ كم عَ الحُ  انَ ا كَ مَ كَ  كَ اءَ قد جَ 

  )1(.ونیكُ  الَ  وأنْ  صحیًحا

 إضرابابقة، ملة السَّ ى الجُ عنَ بطل مَ یُ مل فَ ل الجُ الذي یدخُ  ى اإلضرابُ ویسمّ      

 ﴿: ، نحو قوله تعالىإبطالي                      

  ﴾ ]اني من وع الثَّ ا النَّ الم األول، أمَّ للكَ  إبطالٌ ) مونكرَ مُ  بل عبادٌ (فقوله ] 26: األنبیاء

   اإلضراب فهو ینتقل من غرض إلى غرض آخر، مع عدم إرادة إبطال الكالم األول

  ﴿: وذلك نحو قوله تعالى                    

                  ﴾ ]إضراب ى سمَّ یُ و  ]17-14: األعلى

  ﴿ :فقوله انتقالي     ﴾  2(.من غرض إلى غرض آخر الٌ انتقَ هي(  

  :ینرطَ حرف عطف بشَ  "بل" : "ثانیاً 

  .فرداً ها مُ وف بِ عطُ المَ  یكونَ  أنْ  -1

       بقت باإلیجاب ا سُ إذَ ، فَ أو نهيٍ  أو نفيٍ  أو أمرٍ  ابٍ وقة بإیجَ بُ سْ مَ  ونَ تكُ  نْ أَ  -2

ا قَ كم عَ لب الحُ ینئٍذ هو سَ اها حِ معنَ  أو األمر فإنَّ   اءَ جَ : (مثل )3(".هاعدَ ا بَ مَ ملة لِ بلها وجُ مَّ

                                                           
 .1353، 3/1352، ابن الحاجب كافیةشرح الرضي ل: ینظر، رضي الدین اإلسترباضي ) 1(
 .1/130، مغني اللبیب عن كتب األعاریب: ینظر، ابن هشام األنصاري ) 2(
 .137، 136، ص التوابع في الجملة العربیة: محمد حماسة عبد اللطیف ) 3(



 الفصل األول                               حروف العطف عند ابن قتیبة و فاضل السامرائي 
 

 
71 

بلها ا قَ جعل مَ ها تَ فهي لإلضراب وذلك أنّ ) الداً ل خَ الًما بَ م سَ أكرَ (و ) الدٌ ل خَ بَ  مدٌ حَ مُ 

 اء هو خالد، وأمَّا محمدٌ الذي جَ  عني أنَّ یَ ) بل خالدٌ  محمدٌ  اءَ جَ (وت عنه، فقولك سكُ المَ كَ 

أضربت فیه عن ) أكرم سالًما بل خالداً (م یجيء، وقولك ه لَ أنَّ  وزُ اء، ویجُ ه جَ جوز أنَّ فیَ 

ناهیة عن إكرام  "بل"ولیست . عنه فمسكوتٌ ) مسال( خالد، وأما بإكرامالكالم وأمرت 

   )1(.سالم

كم ما قبلها حُ  قریرُ ئذ هو تَ ینَ اها حِ معنَ  هي فإنّ في أو النّ عت بعد النّ قَ وَ  وٕان"     

ر حضُ یَ  الَ : حو، ونَ ل نعمةٍ بَ  قاءٍ ي شَ نُت فِ ا كُ مَ : في" لكن"وجعل ضد، لما بعدها مثل 

   )2(".محمد بل عمرو

ـلكن في هي فتكون كفي والنّ في النّ  "بل:"عطف بـیُ ): "شرح ابن عقیل(جاَء في      

            ) ل عمروبَ  زیدٌ  امَ ا قَ مَ : (عدها نحوما بَ قیضه لِ ثبت نَ ا قبلها وتُ ر حكم مَ ها تقرّ أنَّ 

واألمر  ام لعمروالقیّ  تَّ ین وأثبَ قَ ابِ هي السَّ في والنّ رت النّ فقرّ ) ال تضرب زیدًا بل عمراً (و

  )3(".بضربه

هي في والنَّ عد النَّ بَ " بل" ونَ كُ تَ  برد وهو أنْ ازه المُ ا أجَ وهذا ممَّ : "رائيامُ یقول السَّ      

  )4(".لإلضراب أیضا

وٕاذا عطفت : "إذ یقول ابن الحاجب) ضي على الكافیةشرح الرّ (ویؤكده َما ورد في      

  )5(."ااهر أنَّها لإلضراب أیضً هي فالظَّ في، أو النَّ النَّ  فردًا بعدَ مُ  "بل:"بـ 

 

  

  

                                                           
 .3/258معاني النحو،  ) 1(
 .137، ص  التوابع في الجملة العربیة: محمد حماسة عبد اللطیف ) 2(
 .3/259، معاني النحو ) 3(
 .3/259المصدر نفسه،  ) 4(
 .3/1352، ابن الحاجب لكافیةشرح الرضي : رضي الدین اإلستراباذي) 5(
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  .أداةضراب بغیر اإل: ثالثا

ا ال تكرم سالمً (لت و قُ لَ اة، فَ غیر أدَ كون بِ د یَ قَ  اإلضرابَ  برد إلى أنَّ ب المُ ذهَ یَ      

أضربت عن ذلك فنهیت عن إكرام سعد  َك نهیت إكرام سالم أوًال، ثمَّ المعنى أنّ  كانَ ) سعًدا

) خالدٌ  ي محمدٌ اءنِ ا جَ مَ ( إذا قلتَ  في، فأنتَ كرم سعًدا، وكذا في النَّ ال تُ : ك قلتفصار كأنّ 

  )1( .الداء خَ ا جَ ل مَ بَ : بت عن ذلك فقلتأضرَ  اء محمد ثمَّ ما جَ : كان المعنى

  )2(".امل عندهمكرار العَ ة تِ لى نیّ دل عَ البَ  د ذلك أنَّ ا یؤیّ وممَّ : " ول السامرائيیقُ      

  "بل ال" -9

لتوكید اإلضراب، وذلك بعد اإلیجاب  "ال"قد یزدا قبلها " بل" أنَّ  امرائيیرى السَّ      

 . واألمر، والنفي والنهي

، )ال بل خالًدا امحمد إضراب(، ومن األمر )ال بل خالد دٌ حمَ جاء م: (فمن اإلیجاب

  )3().اء محمد ال بل خالدا جَ مَ : (هي نحوفي والنّ ا في النّ أمَّ 

  "ال" -10

  )4( :ثالثة هيَ  روطٍ ة بشُ فَ اطِ ي عَ أتِ تَ      

زیًدا  اضرب": وقولك "هذا محمد ال خالد": َأْن ُتسبق بإیجاب أو أمر، نحو قولك -أ

  ."ال عمًرا

هي  "بل"، كانت "جاءني زید ال بل عمرو": َأْن ال تقترن بعاطف، فإذا قیل -ب

  .فيید النَّ وكِ زائدة لتَ  "ال"العاطفة، و 

 على زیدٍ  قُ صدُ ه یَ ؛ ألنَّ "ال زید جاءني رجلٌ ": ، فال یجوزمتعاِطفاها اندَ عَ َأْن یتَ  -ج

  ."امرأةأقبل رجل ال " : اسم الرَّجل، بخالفِ 

                                                           
 .3/261، معاني النحو ) 1(
 .3/261المصدر نفسه،   ) 2(
 .3/262ینظر، المصدر نفسه،  ) 3(
 .265، 3/264، المصدر نفسه ینظر ) 4(
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   )1(. "أخي ال یا ابن عمي یا ابن": داء نحوعاطفة في النِّ  "ال" ونُ وتكُ  

تنع العطف بها على معمول الفعل الماضي، خالًفا للزجاجي الذي لم مكما ال ی     

. ك تنفي بها في المستقبل ال في الماضي؛ ألنَّ مررت بعبد اهللا ال بزیدٍ : فال یقال. ذلكُیجز 

في مع ه قد كان، وال ُینفى وجوده، وال یكون النّ ألنَّ ؛الماضي یوجب وجود الفعل وذلك أنَّ 

   )2( .الوجود في حال

 ا دونَ ذلك فیهَ  ما كانَ ا، وٕانَّ هَ ال تعطف بنفسها، وبالواو معَ : "ونوقال البصریُّ      

سق خلص في باب النَّ ال رجل عندك، فال ن: نفي في قولكقد تكون لل "ال"ألنَّ  ؛واتهاأخَ 

یت  ا ال زیًدا أضّن عبد اهللا قائمً : ي إذا كان قبلها مضارع، كقولكما تنفِ ، فإنَّ بالواوفلذلك قوِّ

ال : ك ال تقول، ألنّ ا ال زیًدا جالًسا، لم یجزظننُت عبد اهللا قائمً : جالسًا جید؛ ولو قلت

   )3( ".ظننُت زیًدا

باشرة عن العطف مُ حِدیثه ح امرائي قد افتتَ السَّ  أنَّ  ایة هذا المبحثهَ في نِ  نخلُص      

  .له بذكر حروفه، دون تعریفه أو إعطاء تمهید

  )الواو، الفاء، ثُمَّ، حتى، أم، لكن، بل، ال بل، ال(ذكره جمیع حروف العطف  -

فظ والمعنى شریك في اللّ فید التَّ روف العطف التي تُ حُ  امرائي بینَ ل السَّ لم یفصِّ  -

الخالصة "ام حَسان في ما فعل تمّ لفظ دون المعنى، مثلِ شریك في الّ وبین التي تفید التّ 

 )4(.ه مخططه اآلتيوالذي یوضح"النحویة

   

  

                                                           
 .   33/  1، الكتاب: سیبویه ) 1(
 .31، ص معاني الحروف: ینظر، الزجاجي ) 2(
 .31، ص  معاني الحروف: الزجاجي ) 3(
 .179م، ص 2000، 1، دار األمین، القاهرة، طالخالصة النحویة: تمام حَسان ) 4(
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  )بنیة(حروف العطف                               

  

           شریك في اللفظما یفید التّ                                          لفًظاشریك ما یفید التّ 

  دون المعنى                                                              ومعنى

    

  لكن     ال بل                          حتى     الفاء     أو     ثُّم    أم    الواو   

  

معنى محتمل قد یوضع له أيَّ حرف  كلّ  عندَ " معاني النحو"امرائي في السَّ  وقفَ  -

یها حدَّ انِ عَ ت مَ لغَ التي بَ  "أو"لیًا في حًا وجَ و ذلك واضِ ابق ذكرها، ویبدُ روف السَّ من الحُ 

ى معنَ  قسیم،خییر، اإلباحة، اإلضراب، التَّ ك، اإلبهام، التَّ الشَّ : (اعشر معنى منهَ اإلثني 

  ...)الواو، 

عنى، َعِمل على إبراز وتوضیح أهم نقاط ها المَ ادتِ ان في إفَ تشابهَ إذا وجد حرفا عطٍف مُ  -

  ."أو"و  "أم"رفین بینهما، ومثل ذلك في الحَ  واالختالفقاطع التَّ 



                                                        

  

 

 

  .المنهج واالستشهاد:األولالمبحث               

  .ذكر الحروف ومعانیها:المبحث الثاني
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  دالمنهج و االستشها:المبحث األول

  :المنهج  -1

نفات صَ دید من المُ طف في العَ وف العَ رُ حُ  ونثحدَ ماء والمُ دَ القُ  غویوناة اللّ حَ النُّ  لَ اوَ نَ تَ  

   :نفینى صِ نفات إلَ صَ یم هذه المُ قسِ لى تَ ت إة، أدّ لفَ ختَ ات مُ نهجیَ ، ومَ ةٍ بطرق عدیدَ 

ن مِ  والذي ُأعتبر ُمَصَنفه) ابن قتیبة(احبه لص "شكل القرآنتأویل م" هلثِ مَ یُ : األول

لى و عِ ارسین، وهُ الدَّ  بینَ  كاالً دت إشْ ثیرة أوجَ ویة كَ غَ ایا لُ ضَ ؤلفات التي تناولت قَ بین المُ 

  ... ي القرآن للفراءانِ عَ رآن لألخفش ، ومَ اني القُ عَ رار مَ غِ 

اب اهللا یر كتَ فسِ تَ لِ  ة َسِبیَالنلغَ لُّ حو واالنَّ  اب أنَّ لكتَ ل ألیفهتَ  ندَ تیبة عِ لق ابن قُ نطَ ان مُ كَ 

باب تفسیر " اه مَ أسْ  ابٍ من بَ ه ضِ ف عندَ طِ روف العَ ت حُ اءَ ا بذلك جَ انً جل، وٕایمَ وَ  عزّ 

م تیبة لَ ابن قُ  ومعنى هذا أنَّ ،  )1("المعاني وَما شاكلها من األفعال التي ال تنصرف حروف

یًبا رتِ تَ  ًحا، والَ هًجا واضِ بع نَ ن یتَّ ه لَ ى أنَّ لَ إ افةً ، إضَ قًال ستِ اًبا مُ طف بَ وف العِ رُ لحُ  صصخُ یَ 

باعیات الرُّ  ا وبینَ روف العطف، وبینهَ ات من حُ یّ الثِ نائیات والثُ ت الثُ اءَ جَ  إذْ . انً معیَّ 

فهام، وبعض األسماء واألفعال، عض حروف االستِ ل بَ اب أدخَ من هذا البَ ات، وضِ یَ ادِ واألحَ 

  )2(. ب في الحدیث عنهام یطنِ ه لَ كثر أنَّ اه أبَ االنتِ  تُ لفِ والذي یُ 

من طف ضِ روف العَ حُ یبة في تناوِله لِ تَ هج ابن قُ ارت على نَ ي سَ ب التّ َوِمْن بین الكتُ 

بي في فقه الّلغة احِ الصَّ " ذكر، كتاب لیها، نَ قتصر عَ باب حروف المعاني دون أْن تَ 

عاني، روف  المَ حُ  ًصا فيصِ وهو لیس كتاَبا متخَ " ،البن فارس  "في كالمها وسنن العرب

  )3(".نهاالم عَ َباًبا للكَ  - یبارِ تقْ  -فه في منتصَ  دَ ه أورَ ولكنَّ 

                                                 
  . 278، ص تأویل مشكل القرآن)  1( 

  .37، ص حروف المعاني :أبو القاسم الزجاجيینظر، )  2( 

  . 37المصدر نفسه، ص ) 3( 
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ون ِمنُ هاء، ُیضِّ ابنا الفقَ أصحَ  رأیتُ : " اب بقولهألیفه في أول البَ تَ افع لِ وقد أوضح الدَّ 

اصهم صَ جه في اختِ ي ما الوَ روف المعاني، وما أدرِ قه حروًفا من حُ ول الفِ كتبهم في أصُ 

ل ذلك ما كان أوله فأوَ . سًما واختصاًراروف المعاني رَ ة حُ امَ عَ  ها دون غیرها، فذكرتُ اإیَّ 

   )1(".ألف

جائي رتیب الهِ على التَّ رتبة ً روف مُ رض الحُ نهج، وعَ م ابن فارس هذا المَ زَ وقد التَ 

إذا، إْذ، : ( روف، مثلورد من غیر الحُ ه َأكنَّ عجم، لَ روف المُ أي على حُ  ؛األلف  بائي 

، وغیرها من )ى، غیر، كم، كیف، كادَجَرَم، روید، سوى، عسَ  ، الَ ن، بعد، ثمَّ اآل، أيّ 

  . اء األفعالاألسماء واألفعال وأسمَ 

بیب عن كتب اللّ مغني " روف العطف، كتاب والكتاب الثاني الذي تناول حُ 

ن كُ ه لم یَ أنَّ  عها وأشهرها إالَّ سأو إْن كان هذا الكتاب " ، والبن هشام األنصاري " األعاریب

ص الباب عاني، إْذ َبّوَب كتابه ثمانیة أبواب، خصَّ روف المَ وًرا على حُ ا ومقصُ صً صِّ تخَ مُ 

فسیر في تَ : " لیهعَ  إذ أطلقَ  ، )2("ار له عنواًنا موفًقا دقیقاروف المعاني واختَ األول منها لحُ 

  : جاء في أوله" كر أحكامهافردات وذِ المُ 

ها روف، فإنَّ اء و الظُ األسمَ  اها منَ من معنَ ضَ ف وما تَ رو الحُ : اتفردَ وأعني بالمُ " 

ما ذكرت أسماء اولها، وربَ ل تنَ عجم، لیسهُ وف  المُ رُ ها على حُ بَ ة إلى ذلك، وقد رتَّ اجَ حتَ المُ 

   )3(. "هااجة إلى شرحِ یس  الحَ سِ غیر تلك وأفعاًال، لمَ 

وهذه میزة تسّجل البن  جه،یدا في منهَ دِ ا سَ حً ا واضِ زم خطً ام التَ ابن هشَ  أنَّ  والحقّ 

قة في مول، والدِّ اء والشُّ قصَ ابه باالستِ تَ سم كِ مة، واتَّ نظَ قلیه مُ و عَ اته، فهو ذُ نفَ هشام في مصَ 

                                                 
  . 37، ص  حروف المعاني :أبو القاسم الزجاجي  )1( 

  .  39، 37ینظر، المصدر نفسه، ص  ) 2( 

  . 19/ 1، مغني اللبیب عن كتب األعاریب: ابن هشام األنصاري )3( 
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ال اء واألفعَ وف واألسمَ رُ ه من الحُ یار ما أوردَ یره الختِ تبرِ  ابها، وكانَ سبة اآلراء إلى أصحَ نِ 

   )1(."وفًقامُ 

ها باًبا د لَ ه أفرَ اني، لكنَّ عَ روف المَ ص في بحث حُ أّما الكتاب األخیر الذي لم یتخصَّ 

 تأویل"  :ثله مثلاب مِ تَ یوطي ، وهو كِ للسّ " في علوم القرآن اإلتقان: " ابتَ فهو كِ  الً قِ ستَ مُ 

  . قطرآنیة فَ لوم القُ اب في العُ تَ ه كِ ي من عنوانه أنَّ وحِ یُ " مشكل القرآن

ق أطلَ ابه تَ من كِ  "ربعونالنوع األ "و، وهُ قِالً ستَ ًال مُ َباًبا كامِ  یوطي قد خصَّ إّن السُّ 

ات وَ ي باألدَ نِ وأعْ : " یقول "رسِ ا المفَ اج إلیهَ وات التي یحتَ اني األدَ عَ فة مَ عرِ في مَ : " لیهعَ 

ل الباب في أوَّ  هُ جَ ح منهَ وأوضَ  ، )2("والظروف واألفعالِ  اءِ ها من األسمَ لَ كَ اروف و َما شَ الحُ 

ًما ظَ نَ ا مُ رضه لهَ اء عَ فجَ  ، )3( ..."عجم روف المُ على حُ رتب ا سردها مُ ذَ وهَ : " بقوله

   )4( .نهجمة المَ َال ق سَ عنه وبذلك حقَّ  ًال، لم یشذّ لسِ سَ تَ مُ 

. امرائيالح السَّ ل صَ احبه فاضِ لصَ " الّنحومعاني : " ثلهفیمَ : أما الصنف الثاني

 حاني، إْذ صرَّ عَ حو وعلم المَ النَّ  بینَ  معلت الجَ فات التي عمِ نَ صَ لف من المُ ؤَ بر هذا المُ عتَ ویُ 

على الوة ً ى، عِ عنَ المَ  اسِ ى أسَ حو علَ راسة النَّ إّن دِ : " مته بقولهامرائي على ذلك في مقدِّ السَّ 

ة، ة وطرافَ به جدّ كسِ ة، وتُ راوَ داوة وطَ ع نَ وضو عطي هذا المَ رورة فوق كل ضرورة، تُ ونها ضَ كَ 

   )5(. "وقسوة افٍ فَ و علیه اآلن من جَ ا هُ ف مَ خالَ بِ 

  جلیلٌ  وعٌ وضُ ى مَ عنَ وع المَ وضُ عنى أَساًسا وبناًءا، ومَ ور على المَ كتاب یدُ " َوهو  

 اِئصن َخصَ ا ُیْذَكُر مِ وممَّ )6(. "نهاح عَ لإلفصَ  ت إالَّ ا ُوجدَ غة مَ اللُّ  ه أنَّ ك من جاللتِ سبُ وحَ 

                                                 
  . 39، ص  حروف المعاني :أبو القاسم الزجاجي )1( 

  . 94/ 1، اإلتقان في علوم القرآن: الّسیوطي )2( 

  . 1/94المصدر نفسه،  )3( 

  . 41، ص حروف المعاني: أبو القاسم الزجاجي )4( 

  . 8/ 1، معاني النحو )5( 

  . 9/ 1المصدر نفسه،  )6( 
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ا من هذا ینَ وما یعنِ  حة،ة الواضِ یَ جِ نهَ رتیب والمَ ز أجزائه األربعة بالتَّ تمیُّ "  حومعاني النّ "

روفه، من حُ  طف، َشِمَل كلّ خَصًصا للعَ زء الثالث، الذي ُجعل منه َباًبا مُ المؤَلْف هو الجُ 

أحادیات، وثنائیات، وثالثیات، ورباعیات، دون أن یخلط بینها وبین األسماء واألفعال 

من باٍب معاني ضِ روف الحُ  جمع كلّ امرائي لم یَ السَّ  ي هذا أنَّ یعنِ  ؛مثلما فعل ابن قتیبة

  .لكّل نوٍع باًبا مستقال، كاالستفهام والجّر وغیرها ل خصَّ واحد، بَ 

روفه، واعتبرت من راسة العطف وحُ َصت لدِ ومن بین المؤلفات األخرى التي ُخصِّ 

  : صر ثالث نماذج هيدیثة، نذكر على سبیل المثال ال الحَ لفات الحَ مؤَ الُ 

غة العربیة اللّ " :ج لـ ائِ مثل نتَ ام حّسان، وهو یُ فه تمَ َؤللمُ : "الخالصة النحویة " -أ

  . ف ذاتهللمؤلِ " حویةالصة النَّ للخُ " ابق ، وهو الكتاب السَّ "ومعناها ومبناها

رتیب مؤلفه حسن عباس، عمل فیه على ترتیب مصنفه التَّ  "النحو الوافي " - ب

مة، لیوم، بل األكثر مالئَ ائع ارتیب الشَّ ه التَّ رأى بأنَّ  ، حیثُ )ابن مالك( اه ضَ الذي ارتَ 

ا یهَ اقبة، یلِ تعَ ة باألسماء مُ اصّ األبواب الخَ  عَ بحیث جمَ . علیمیل والتَّ حصِ ادة في التَّ ر إفَ واألوفَ 

طوًال في مُ  ث حسن عباس عن العطف وحروفهوتحدّ  )1(. الحروف ة باألفعال، ثمَّ اصَّ الخَ 

  . عشر بعةَ المسألة المائة والسَّ 

احیة نَ  نامرائي مِ ف السَّ صنَ ه مُ شبِ فه یُ ذلك كان مصنّ ر، لِ عشَ  انیةَ والمسألة المائة والثم

  . ف من حروف العطفحر  یل في كلّ فصِ مول والتَّ الشُّ 

هو عبارة عن " لمحمد حماسة عبد اللطیف، والذي : التوابع في الجملة العربیة -ج

لعلوم جامعة ابعة بكلیة دار اطالب الفرقة الرَّ لحو أعّدَها صاحبها محاضرات في النَّ 

  .روفه ِبٍدّقة وشمولطف وحُ اول العَ نَ نف هو اآلخر تَ صَ ، وهذا المُ )2("القاهرة

  : االستشهاد -2

                                                 
  . 11/ 1،   النحو الوافي: ینظر، حسن عباس –) 1( 

  . 3، ص التوابع في الجملة العربیة: محمد حماسة عبد اللطیف –) 2( 
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یر بِ دٍد كَ ا بعَ متهُ عمان مادَ ف یدَّ طِ روف العَ هما حُ امرائي في مبحثِ كان ابن قتیبة و السَّ 

ي بویة التِّ یث النَّ ادِ ن األحَ م افة إلى عددٍ رب، إضَ الم العَ عریة وكَ رآنیة والشِّ واهد القُ الشَّ  نَ مِ 

ألها ي تمْ ؤلفات التِّ من المُ  "حومعاني النَّ "و "القرآن مشكل تأویل"فقد اْعتُِبر . " احتّجا بها

المین من العَ  ها كلّ ثریة، التي استمدّ عریة والنَّ واهد الشِّ ثله  من الشَّ نزیل ومِ م التَّ حكَ آیات مُ 

هما ماعِ عة ومن سَ العاتهما الواسِ رجة األولى، ومن مطَ حاة بالدلیلین من سابقیهما من النُّ الجَ 

   )1(."من العرب

  :القرآن الكریم 2-1

اد ن آیة قرآنیة، وال تكَ مٍس وعشریف بخَ وف العطِ رُ ته لحُ راسَ دِ  دَ ابن قتیبة عن استشهدَ 

وقها و یسُ من اآلیات الكریمة، فهُ  "تأویل مشاكل القرآن"فحة من صفحات كتابه و صَ لُ تخْ 

حرف  لُ وهو أوَ  ،)بل( ها، ومن ذلك قوله في مثیل لَ دة أو التَّ ة القاعِ ثبات صحّ إّما إل

  . هى على ذكرِ ف أتَ عطِ 

یستشهد بقوله  الم وأخذ في غیره، ثمَّ الكَ  منَ  شيءٍ رك لتَ  یكونُ  )بل(" :یقول فیه

  ﴿:تعالى      ﴾  ]قال ثمّ ،] 01:ص:﴿           

   ﴾  ]2(."في كالم ثانٍ ) بل: ( ذ بِـ ل وأخَ الم األوَ فترك الكَ  ]02: ص(   

﴿ :یئین، كقوله تعالىشَ  خییر بینَ للتَّ  كونُ وتَ : " قولیَ  راهُ نَ ) أو(ي وفِ      

                    ﴾  

﴿ :وقوله تعالى] 89:لمائدةا[         ﴾ ]3( .]"196: البقرة(   

                                                 
  .  122، منشورات اّتحاد الكتاب العرب، دمشق، ص )دراسة( ابن یعیش النحوي: ینظر، عبد اإلله نبهان )1( 

  . 286 ،صتأویل مشكل القرآن )2( 

  .  286المصدر نفسه، ص  )3( 
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ولى رجة األبالدَّ  همادلف عن ابن قتیبة في استشهاده واعتِ ختَ م یَ فلَ  امرائيا السَّ أمَّ   

  . ذكره للحرف الواحد ه یستشهد بأكثر من آیة قرآنیة عندَ دُ نجِ  القرآن الكریم، إذ على آیات

ة یَّ رآنِ واهد القُ رتیب الذكري، ومن الشَّ فید التَّ ي لتُ ها تأتِ إنَّ : " وقال) الفاء(ث عن فقد تحدَّ 

  ﴿:ها على ذلك قوله تعالىي استدّل بِ التِ                  

   ﴾  ]وقوله  تعالى]153: النساء ،:﴿                

  ﴾  ]ومنه قوله] 45:هود:﴿                        

  ﴾  ]1( .":]األعراف(   

عمة مدَّ  )امرائيابن قتیبة والسَّ (  یناالثنَ  ف عندَ وف العطِ رُ الت حُ وَ مط تَ وَعَلى هذا النَّ 

عت ابَ تَ م والذي تَ دَ القِ  مین منذُ سلِ ایة المُ وع عنَ موضُ : " زیز الذي هواب العَ الكتَ  منَ  بشواهدٍ 

   )2(."عرابهإه، وفي ه، وفي لغتِ الغتِ فسیره، وفي بَ امه وفي تَ آلیف في أحكَ نواع التَّ أَ 

  ﴿:یقول سبحانه وتعالى                

              ﴾  ]ویقول ] 88: اإلسراء

  ﴿:تعالى            ﴾  ]17: القمر .[  

هذا و المْصَدر األول لِ ریم هُ الكَ  رآنُ القُ  وكانَ : " دمتهامرائي في مقَ ول السَّ قُ ان یَ وقد كَ 

   )3(."حثالبَ 

راءات القرآنیة بالقَ  ذُ ابن قتیبة یأخُ  د كانَ ریم فقَ رآن الكَ اد بالقُ شهَ االستِ  عنِ  وفي الحدیثِ 

ه مؤلفِ من اني ًحا  من خالل الباب الثَّ وا ذلك واضِ ج به، ویبدُ أّنها مّما یحتَّ  ا علىَ جمیعً 

                                                 
  . 232، 231/ 3، معاني النحو )1( 

  . 3، ص تأویل مشكل القرآن ) 2( 

  . 10/ 1، المصدر السابق  )3( 
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ي صلى اهللا علیه ببقول للن حه، بحیث افتتَ " الرّد علیهم في وجوه القراءات : "الذي عنونه بـ

هللا علیه وسلم نزل دنا محمد صلى اوسلم والذي مفاده أّن القرآن الكریم لّما نزل على سیّ 

   )1( .بسبعة أحرف وكّل هذه األحرف صحیحة

الف في القراءات، والتي كانت سبعة أوجه مثال جوه الخِ وُ  تیبة بعَض ابن قُ  دُ ورِ یُ  مَّ ثُ 

 ﴿:أخیر نحو قوله تعالىقدیم والتّ َأْن یكون االختالف بالتّ : ذلك       

   ﴾  ]ذه هَ  فكلّ " ، )2(»وجاءت سكرة الحّق بالموت«: وقراءة أخرى ،]19: ق

ى اهللا علیه وسلم، وذلك ین على رسوله صلَّ وح األمِ َنَزل به الرُّ ، الم اهللا تعالى وف كَ رُ الحُ 

عنده من القرآن، فُیحدُث اهللا  ه كان یعارِضُه في كل شهر من شهور رمضان بما احتجّ أنَّ 

أْن : یرهسِ یِمْن ت فكانَ . اءُر على عباده ما یشَ خ ما یشاء، وُیَیسّ نسَ اء، ویَ إلیه من ذلك ما یشَ 

   )3(."لیه عاداتهمت عَ رَ لغتهم وما جَ ه بأَن ُیقرئ كل قوم بِ أمرَ 

بإیراد  اكتفىو ه كالٌم عن القراءات القرآنیة، فِ ي ُمَؤلَ رد فِ یَ  مامرائي فلَ سبة للسَّ وبالنِّ 

ورغم ذلك َكان یلجأ في كثیر . م اآلیة التي یستشهد بهاورة ورقاآلیات القرآنیة، مع ذكر السُّ 

كتب الشرح اآلیة باالعتماد على بعض المَصادر التي ُعّدت من أهم إلى من األحیان 

اف عن الكشّ ": وجل نذكر منها تي عملت على تفسیر كتاب اهللا عزّ یة الالّلغویة والّنحو 

البرهان في علوم "وزمخشري، لل "حقائق التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأویل

  .، للزركشي"القرآن

  

  

                                                 
  . 92، ص  تأویل مشكل القرآن ینظر، )1( 

  . 32ص المصدرنفسه،  )2( 

  .  32المصدر نفسه، ص  )3( 
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وف رُ ا لحُ همَ تِ راسَ دِ  عندَ ،  یناالثنَ  ن في أنَّ یرین یكمُ مین الكبِ الِ علیه العَ  قَ ا ما اتفَ أمَّ 

 ونَ رآني، دُ اهد القُ كر الشَّ ان فقط بذِ فیَ ا یكتَ ، وكانَ قراءةٍ  ةِ یّ أل نسبةٍ   أيَّ  ایوردالعطف لم 

   )1( .بهااحِ اءة وال بصَ رَ قِ ال وعِ ام ال بنَ مَ االهتِ 

  :فیالحدیث النبوي الشر  2-2

كره ذِ  ه عندَ ج بِ م یحتَّ ابن قتیبة لَ  ریف، إنَّ یث الشَّ دِ اد  بالحَ شهَ ألة االستِ سْ نقول في مَ 

حابة أقوال الصَّ باجه به و جَ احتِ  مَ نفي عدَ ها، ولكن هذا ال یَ ه لَ روف العطف ودراستِ لحُ 

مخالفة ظاهر الّلفظ معناه، : " ه في بابیل على ذلك ما ذكرَ لدَ  لیهم، وخیرُ ان اهللا عَ رضوَ 

  أُي الّصالة أفضل ؟ : القیام، وُسِئل صلى اهللا علیه وسلم: القنوت: إذ یقول

    )2(".ل القیام ؛ أي طو »طول القنوت «: فقال

كثیرا، حیث ده مِ م یعتَ وٕاْن لَ ریف دیث الشَّ ج بالحَ حتّ ه یَ دُ جِ امرائي نَ ا إلى السَّ قلنَ وٕاذا ما انتَ 

الناس  أشدّ  « :قال صلى اهللا علیه وسلم: لنا حدیثا للنبي صلى اهللا علیه وسلم فیقول ُیورد

   )3( ).ثُمَّ ( وكان هذا في معرض حدیثه عن  »األمثل فاألمثل األنبیاء ثمّ  ابالءً 

  : الشعر وكالم العرب 2-3

ى فَ ه اكتَ أنَّ  فه، إالَّ في مؤلَ ا عله ابن قتیبة غزیرً لك، جَ ذَ ه كَ عر دیوان العرب وألنَّ الشِّ 

ة أبیاٍت فقط ستَ بها  هد ستشَ ات المُ األبیَ  دَ عدَ  طف، وكانَ وف العَ رُ ه لحُ ذكرِ  لیل منه عندَ بالقَ 

  ) أو( في  هابها، فمن ذلك استشهادوبة ألصحَ وكّلها منسُ 

  

                                                 
ین كتابي معاني الحروف للرماني ورصف  المباني في شرح حروف الّشاهد النحوي ب: فداء حمدي رفیق فتوح )1( 

وائل : ، إشرّاف)أطروحة مقدمة للحصول على درجة الماجستیر في اللغة العربیة(، )دراسة مقارنة( للمالقي  المعاني

  . 79م، ص 2006أبو صالح، جامعة الّنجاح الوطنیة، نابلس، كلیة الّدراسات العلیا، 

  . 251، ص قرآنتأویل مشكل ال )2( 

  . 242/ 3، معاني النحو)  3( 
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   )1( :بقول جریر

  ]. الوافر[         َشاَبا َهّیَة والخِ َعَدْلَت ِبِهم طُ    َأَثْعَلبَة الَفَواِرِس َأْو ِرَیاًحا      

بیاني، ابغة الذُّ والنَّ القیس،  امرؤعر ستشهد بشِ یَ  باإلضافة الستشهاده بشعر جریر كانَ 

ة األبواب یَ في بقِ  وكان ذلك. وغیرهم والطرماحهیر بن أبي سلمى، والفرزدق، واألعشى، وزُ 

ب تُ في كُ  ورانهادَ  رَ ابن قتیبة قد كثُ د بها هَ فه، وكّل األشعار التي استشى من مَؤلَ األخرَ 

واحد منهما، وكما استشهد ابن  م ینفرد باالستشهاد بأيّ له غة، أي أنَّ مات اللُّ عجَ حو ومُ النَّ 

َفورد في باب " حومعاني النّ " امرائي هو اآلخر استشهد به في قتیبة بدیوان العرب، فالسَّ 

تكون :" العاطفة قال) أو( عن  بیًتا، وَكان ذلك في معرض حدیثه ةعشر  العطف ثالث

  )2( )"بل( :لإلضراب كـ 

   )3( :نحو قول جریر

  بَعدَّادِ  هم إال� ص عدتحِ م أُ لَ       هم         بِ  رمتَ د بَ قَ  یالٍ ي عِ ى فِ ا َترَ اذَ مَ 

  .ي دِ أوَال  لتاؤك قد قتَّ جَ رَ لوَال           ةً ــــــــــــــــــــــــیانِ مَ وا ثَ ادُ زَ  أوْ  اِنینَ مَ َكاُنُوا ثَ 

ان مَ ا یقدِّ امرائي كانَ ابن قتیبة والسَّ  أنَّ  م ذكرهفي األخیر وِمْن خالل ما تقدَّ  نخلُص 

 )4("رأیُت عبَد اهللا أو محمًدا: " َنْحو نثورمَ  من كالمٍ  الٍ مثَ لك بِ ان ذَ تبعَ وف العطف ویُ رُ حُ 

 ةعریّ ات شِ ین ذلك بأبیَ عِ تبِ ریم مُ لكَ رآن االقُ  اهد منَ وَ بشَ  مّ ، ثُ )5("حوَ أو النَّ  م الفقهَ تعلَّ : " ونحو

 ) كقوله:(مثل واحدةً  ا صیغةً هما لم یستخدمَ أي أنَّ  عنى؛في المَ   اربةً تقَ اًظا مُ ین ألفَ مِ دِ خستَ ومُ 

  ). قال آخر( و) قال الشاعر( و

                                                 
  . 59، ص الدیوان: جریر )1( 

  .  252/ 3، معاني النحو)  2( 

  . 123، ص المصدر السابق)3( 

  . 290، ص تأویل مشكل القرآن )4( 

  . 251/ 3، معاني النحو )5( 
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فیها ا ِمْن مؤلَ َدا لنَ ه قد بَ إلى ذلك فإنَّ  حویة، إضافةً إثبات القاعدة النَّ جل ألَ وكّل هذا 

ما على هُ ًحا من خالل اعتمادِ تهم وهذا واضِ بقَ فات التي سَ ؤلَ على المُ  انِ لعَ هما مضطَ أنَّ 

الجنى الداني ، واهمفي فقه اللغة، وسنن العرب في كالاحبي الصّ : بعض المصادر مثل

شرح ابن و مغني اللبیب عن كتب األعاریببالنسبة البن قتیبة، أّما  في حروف المعاني

  .ائيامر ، بالنسبة للسّ یعیش

  ذكر الحروف ومعانیها: المبحث الثاني

: مكن القولف یُ طِ وف العَ رُ امرائي  في تناولهما لحُ ج ابن قتیبة والسَّ نهَ ا لمَ نَ بعد عرضِ 

انیها، روف ومعَ د الحُ ت عدَ اوُ ب، بل في تفَ سِ راسة فحَ نهج الدِّ ن في مَ االختالف لم یكُ  إنَّ 

  حیث 

ات من حیث ؤلفَ الف المُ از تبًعا الختِ ب واإلیجَ ااإلطنَ  تها بینَ عالجَ ات مُ یفیَّ تنوعت كَ 

   )1( .امرائينفسه زمن السَّ  ن قتیبة لیَس اب فزمنُ . بیعتها وزَمان وضعهاطَ 

للعطف  روفٍ حُ  ةِ مل على ثالثَ ده یشتَ نجِ " تأویل مشكل القرآن" ظر في ا النَّ نَ وٕاذا أمعَ 

ا من لنَ  نُ ا یتبیَّ رتیب، كمَ تَّ على ال) بل، وأو، وأم( فقط، وهو عدد قلیل، وهذه  الحروف هي 

معاني " في  هدنجِ  مول الذيق الشُّ م ُیحقِّ ه لَ أنَّ از، و سم باإلیجَ خالل هذا المَؤَلْف أّنه اتَّ 

أي   ؛باعیةالثیة، والرُّ نائیة، والثُّ منها، والثُ  األحادیةَ ، وف العطف كاملةً رُ الحاوي لحُ " النحو

  ).حّتى، ولكنْ ( ، و )ثمّ ( و  ،)أو، وبل، وال،و أم ( ، و )الواو والفاء(

 ، رأیه ور، فلكلٍ مُ من األُ  أمرٍ  راسة حولَ نهج الدِّ بیعي ِجًدا أْن یختلف مَ من الطَ  و

  .رداحو و االختالف في النّ  ومن  المعروف أنّ 

دة اعِ قَ  ولَ ف في اآلراء أحیاًنا حَ َال اختِ  اكنَ هُ فَ وفة، صرة والكُ ان البَ درستَ اك مَ نَ هُ  امَ دَ وما 

  . حوي وآخرهنَ  بینَ ) ىحتَّ (نحوي، أو  اهدٍ و شَ حویة أنَ 

                                                 
  .   4، صاألدوات النَّحویة، بنیتها ووظیفتها: ینظر، محمد خان )1( 
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ن بیِّ ى نُ بیرین حتّ ین الكَ مَ الِ العَ  شتركة بینَ ف المُ وف العطِ رُ حُ  ف عندَ غي أْن نقِ ا ینبَ ولهذَ 

ٌد من نكر أحَ م یُ لَ ) بل، و أو، وأم( وف هي رُ ا، وهذه الحُ مهبینَ  الفواالختِ راك االشتِ  نقاطَ 

اب من األبواب و بَ یها هُ لَ ي عَ أتِ ي التي تَ عانِ هم المَ فَ  ، وأنَّ فةاطِ روٌف عَ ها حُ العالمین أنَّ 

و رید أْن َنِصَل إلیه هُ ي نُ الذِ  ولكنَّ  ،مَكاأح یه منَ ا فِ اب اهللا تعالى ومَ تَ هم كِ لة إلى فَ وصَ المُ 

طف بدأ ِبحرف العَ ذلك نَ  حَ وضِّ وف، ولنُ رُ امرائي هذه الحُ تیبة والسَّ َدرَس كل من ابن قُ  كیفَ 

   )1().بل(

  "بل" -1

  :وأعطى لها معاٍن ثالث ) بل( ث ابن قتیبة عن تحدَّ 

يء من الكالم رك شَ ادَ أْن تكون لتَ : انيلطت فیه، والثَّ الم غَ ارك كَ دَ أتي لتَ أْن تَ : األول

  )2(.ًمات إسعلى معنى الواو وُرّب إذا ولیَ  أْن تدلّ : الثفي غیره، والثَّ  وأخذٍ 

كریم ومن ال القرآنِ  منَ   واهدَ شَ باني ه المعَ ابن قتیبة على كل معنى من هذ واستدلّ 

  .وردیوان العرب، وبكالم منث

حرف  )بل" ( :احیة  عن سابقة حیث كان یقولنّ امرائي في هذه  الولم یختلف السَّ 

ه لم یتوقف عند هذا الحد فقط بل جاء ، ولكنّ )3("إضراب یدخل على المفردات والجمل

م من محكَ  ًدا على ذلك بآیاتٍ ستشهِ اه مُ ن نوعَ عن معنى اإلضراب وبیَّ  لٍ بحدیث  مفصّ 

، وٕاَما إبطالیالت على جملة كان معنى اإلضراب، إما خَ فإْن دَ : " نزیل، إْذ یقولالتَّ 

  )4(".انتقالًیا

                                                 
الّشاهد النحوي بین كتابي معاني الحروف الرماني ورصف المباني في شرح : ر، فداء حمدي رفیق فّتوحینظ )1( 

  . 76، ص المباني للمالقي حروف

  . 287، 286، ص تأویل مشكل القرآنینظر،  )2( 

  . 257/ 3، معاني النحو )3( 

  . 257/ 3المصدر نفسه،  )4( 
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األول  هو أنَّ  -رحمه اهللا –امرائي في حین لم یذكره ابن قتیبة ره  السَّ كَ ي ذَ ذالأّما 

  : روط هيعاطفة، وهذه الشّ  ى  تكونحتّ ) بل( :وًطا لـ رُ وضع شُ 

. ، أو نهيٍ ، أو نفيٍ أمرٍ  وأ، ابٍ َأْن ُتسبق بإیجَ : انيا على مفرد، والثَّ دخوله: األول

في إْن ر قل الحَ النَّ  إلى حدِّ  لُ عله یصِ لّیا جَ اًدا كُ َصادر اعتمَ المَ  ي ذلك على بعضِ عتمًدا فِ مُ 

ان ابَ ما كتَ وهُ ) بیباللّ  مغني( ، و)ةضي على الكافیشرح الرَّ ( بـعین القول، ونجده یستَ  َصحَّ 

عن  -مع نقله -ها تِ اَال عمَ یها، واستِ عانِ وف ومَ رُ جوع لهذه الحُ امرائي في الرُّ ان عند السَّ اسیّ أسَ 

ورة، ذكُ واقع المَ المَ  میعِ هم في جَ وافقته لَ اعدة، ومُ ة  القَ ى یثبت صحَّ رد وابن مالك حتّ المبَ 

، أو نهيٍّ  نفيٍّ  عدَ ت بَ عَ وٕاذا وقَ : " قولُ یَ ) بل( ا في مَ اء كَ آرَ ة من عدَّ ه ضِ ر رأیَ ذكُ اًنا یَ وأحیَ 

حاة على مهور النُّ فجُ ) ب محمًدا بل خالًدارِ ال تضْ ( و ) بل خالدٌ  محمدٌ  لَ ما أقبَ : ( نحو

ما الذي أقبل هو خالد، فمعنى األولى أّن محمًدا لم ُیقبل وٕانّ ) لكن( ي المعنى كـها فِ أنَّ 

  )1(."منهي عن ضرب محمد ومأمور بضرب خالد كانیة أنّ ومعنى الثّ 

  "أو"-2  

تیبة ه ابن قُ رَ ح ذلك ما ذكَ ، ویوضّ المواضعِ  منَ   في كثیرٍ  "أو "اني عَ مَ  وهَ دت وجُ تعدَّ 

ي اني التِ عَ بدأ بالمَ سألة نَ قارنة في هذه المَ ورة المُ جلي صُ ن، ولتَ مبحثهماامرائي في والسَّ 

  . "تأویل مشاكل القرآن"دها ابن قتیبة في أورَ 

) أو( صاحبُه قد شرع في الحدیث عن  ف أنَّ صنَ المُ  وُیَالَحُظ من خالل هذا

ور حیث نثمَ  خییر، فمن األول استشهد بكالمٍ ك، ومعنى التّ ومعانیها فأعطى لها معنى الشّ 

: كریم وهماین من القرآن الاني فقد استشهد بآیتَ أّما الثّ . اهللا أو محمًدا عبدَ  رأیتُ : تقول: قال

 ﴿ :قوله تعالى                  

                                                 
  . 259/ 3،  معاني النحو) 1( 
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       ﴾  ]وقوله تعالى ،]89: المائدة:﴿             

﴾] 1( ].196 :ةالبقر(   

  : على هذین المعنیین) أو( ماء في داللة لَ العُ  اع بینَ زَ نِ  فالَ 

، "النسق) اوو (ى معنَ : " ایهلَ أتي عَ ها قد تَ ي رأى ابن قتیبة أنَّ الذ) أو(وِمْن معاني 

 ﴿ :ًدا بقوله تعالىشهِ ستَ مُ           ﴾  ]هم ي لعلّ أ ؛]113: طه

   )2(."قون ویحدث لهم القرآن ذكًرایتّ 

  

وهذا : " عنى حیث یقولر هذا المَ رون وهو یذكُ فسِّ اله المُ على ما قَ  دُ مِ عتَ وابن قتیبة یَ 

( ى معنَ ي بِ تأتِ ) أو( أنَّ  إلى عضالبَ  ذهبَ  في حینَ . )3("سقالنَّ  )واو(معنى ین بِ ند المفسرٍ عِ 

یعدل  اراته، ثمَّ لیه أمَ و عَ بدُ وج، وتَ رُ للخُ  رءُ یأ المَ هَ ن یتَ أ: " أي اإلضراب، وِمْن أمثلته؛) بل

ر رأیه، لبث أن یغیِّ ملة األولى، وال یَ بالجُ  قُ فینطِ ). أنا أخرج، أو أقیم: (ائالً عنه، ق

 قیم، فیكونُ المُ  جلسةَ  ویجلُس ) أقیم( أو: افها بقولهارع إلى إردَ سَ ره، فیُ ا قرَّ ف عمَّ رِ وینصَ 

   )4(".)أقیمأخرج،  ال ، بل : ( ه قالاإلْضراب، كأنَّ : هو )أو (أَن معنى ة على لوسه قرینَ جُ 

  ﴿: لیه قوله تعالىعَ  وكذلك یدلُّ           ﴾ 

عنى آخر مَ صلح لِ اب، ال تَ نا لإلضرَ هُ  )أو( بل یزیدون، وألنَّ : أي" ؛] 147: الصافات[

   )5("ال على اهللاحَ حوه مُ ك ونَ الشَّ  نَّ ك، وألكالشّ 

                                                 
  . 290، ص تأویل مشكل القرآن ینظر،)  1( 

  . 290المصدر نفسه، ص )  2( 

  . 290، ص المصدر نفسه)  3( 

  . 670/ 3، النحو الوافي: حسن عباس )4( 

  . 3/607، المرجع نفسه)5( 
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اء، رّ اله الفَ ا قَ ف لمَ واقِ سق واإلضراب، مَ النَّ  )واو(أي ؛)ابعالث والرّ الثّ ( وهذان المعنیان 

  . ینهو رأي الكوفیِّ و 

) الواو(بمعنى ) أو(وافقته في أْن تكون ه على ابن قتیبة فهو محظُ الَ وص ما نُ صُ خُ وبِ 

ما هي وا، إنَّ لُ ا تأوَ ذا كمَ هَ  ولیَس : " ولهقمن  جٌ نتَ ستَ ، وهذا مُ )لب( ومخالفته لَها في معنى 

   )1(".عواضِ المَ  میعِ في جَ ) الواو( بمعنى 

   )2( :البن األحمر حیث یقول: یتین اثنین األولبَ د على هذا القول بِ وقد أكّ 

  ]الطویل[  .َیاِبَیاِني غتْ كما َقد َغّیبَ  اى ذَ إلَ        ْهَریِن أو ِنْصَف ثالثٍ َقَرى َعْنُكَما شَ       

  )3( :جریر في قولهاني لِ والثَّ 

    ]الوافر[   . َشاَباًة والخِ هم ُطَهیَّ َعَدْلَت بِ       ا           ــــــــاحً یَ رِ  َثْعَلَبَة الَفَواِرِس َأوْ أَ 

كرت ، أّما التي ذُ "تأویل مشكل القرآن "رت في كِ ي ذُ التِّ ) أو( اني هذا بالنسبة لمعَ 

واإلضراب، یر، واإلباحة، خیك، واإلبهام، والتّ الشّ : ( هي كاآلتيفَ  "معاني النحو"في 

سابقه في ذكر معاٍن ثالث  فق معامرائي قد اتّ لحظ أّن السَّ نَ معاني ومن هذه ال) قسیموالتّ 

عاني لمَ اا یر، أمَّ ى األخِ ر المعنَ ابن قتیبة أنكَ  أنَّ  ، إالَّ )یر، واإلضرابك، والّتخیالشّ :( هي

  .صنف األولصنفه عن  المُ ز مُ امرائي وهو ما میَّ ها السَّ د بِ ة فقد تفرَّ تبقیَّ لمُ ا

ا ر� خاطب حُ ترك المُ : " ون لإلباحة، ومعنى اإلباحةتكُ ) أو(  امرائي أنَّ هر للسَّ إْذ ظَ 

: ، ونحو ذلك)4("والجمع بینهما إذا أرادا، تعاطین فقط، أو اختیارهما معً في اختیار أحد المُ 

  .حوم الفقه أو النّ وتعلّ  ،َجاِلْس الُعلماء أو الّزهاد: حدهمل ألأْن تقو 

                                                 
  . 290، ص تأویل مشكل القرآن )1( 

  .291المصدر نفسه،ص )2( 

  . 59، ص الدیوانجریر،  )3( 

  . 3/604، النحو الوافيحسن عباس،  )4( 
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هو ما ،و فریق  بینهما خییر بین شیئین فاألحسن التّ التّ تفید اإلباحة و ) أو(وٕاذا كانت 

یئین أو األشیاء واإلباحة شّ المع بین بیح الجَ خییر ال یُ التّ : " امرائي إْذ یقوله السَّ عندَ  وقفَ 

اء لمَ س  العُ الِ جَ ( ذا قال ا، وإ میعً ه أخذهما جَ ز لَ جُ لم یَ ) ذ  قلًما أو َذفتًراخُ ( لتقُ  یحه، فإنْ تبِ 

   )1(."رب من الناسالس هذا الضَّ ود جَ قصُ یًعا، إذ المَ مِ م جَ هُ السَ جَ ه أْن یُ لَ  جازَ ) أو الزهاد

قوله  هیر، أو اإلباحة امتنع فعل الجمیع، ونحو یخاهیة على التّ النّ ) ال(أّما إذا دخلت 

   ﴿:عالىت    ﴾  ]ع أحدهما طِ إذ المعنى ال تُ ] 24: اإلنسان

   )2(".فأّیهما فعله فهو احدهما

دت أن ن أرَ ولكِ  عالًما باألمرِ  نتَ وذلك إذا كُ : " امرائيیقول  السَّ : لإلبهام) أو(وتكون 

  )3(".امعه على السَّ مَ بهِ تُ 

ك واإلبهام على الشّ  واحد، فتدلّ  أكثر من معنى في مثالٍ ) أو(ل حموقد یصلح أن ت

ن ِمّما یقوله، ا غیر متیقّ كلم هنا إذا كاَن شاك� مُت محمًدا أو سعیًدا، فالمتّ كلّ : مًعا كأْن تقول

  أفادت 

  )4( .فید اإلبهامتُ  )أو( كاَن عارًفا باألمر ففي هذه الحالة فإنَّ إذا ا ك، أمَّ الشّ  )أو( 

  ﴿:في قوله تعالى) أو( ء أیًضا في كتاب اهللا أنَّ اكما جَ           

      ﴾  ]5( :دة المعانيمتعدّ ] 77: النحل(  

                                                 
  . 251/ 3، معاني النحو )1( 

  . 74/ 1، مغني اللبیب عن كتب األعاریب :ابن هشام األنصاري )2( 

  .  251/ 3 المصدر السابق )3( 

  . 251/ 3، معاني النحو ینظر، )4( 

مذكرة للحصول على درجة (، أسالیب اإلضراب واالستدراك في القرآن الكریم: إنجا إبراهیم یحي الیماني )5( 

محمد المختار محمد المهدي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، كلیة اللغة العربیة، قسم الدراسات : ، إشراف)الماجستیر

  .  254 -251م، ص  1990العلیا، 
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اعة وٕاقامتها في قدرة ومعناه، وما تكون السَّ  كالشَّ أصلها، وهو على أن تكون  :األول

كن، لو اتفق أْن یقف على ذلك محصل من البشر لكانت  من : أْن یقول لهااهللا تعالى إَال 

على على هذا  فأوصر أو هي أقرب من ذلك ؟ البَ  لمحِ هل هي كَ : رعة بحیث یقولالسّ 

  . كابها للشَّ بَ 

 ال یصحّ : ، وقد َعارض فیه بعضهم، وقاللإلبهام على المخاطبكون أْن تَ  :انيالثَّ 

یكون فه تعالى یأتي بها في زمان ى یقال إنَّ ت حال تكلیف حتّ سَ اعة لیإقامة السَّ  ألنَّ 

  . اإلبهام على المخاطب في ذلك الزمان، ولیس زمان تكلیف

  . ، وهذا مبني على مذهب ابن مالكخییرللتّ أْن تكون  :الثالثَّ 

وما أمر "ون من بعده، والتقدیر، اء والكوفیّ ، قاله الفرّ )بل(بمعنى أن تكون  :ابعالرَّ 

  . صر هو أقربالبَ  لمحِ ك اعة إالَّ السَّ 

و جيء بالواو في مثل هذا من الكالم لم یختلف لف لإلباحةأْن تكون : الخامس

  . المعنى

به ابن قتیبة ورفضه  فهو ما قال) الواو( تكون بمعنى  )أو( أما القول بأنَّ 

، فلسُت )الواو(عنى ها بما ما ذكروه من أنَّ وأمَّ : " امرائي، ورّد على من أجازه بحیث قالالسَّ 

واستشهد  ، )1("یئین أو األشیاء أیضا ولیست للجمعأرى أّنها كالواو تماًما، بل هي ألحد الشّ 

  . ة هذا القولت صحّ ثبِ بأمثلة كبیرة تُ 

أي وكل  ؛)ه لیس معنا إّال فقیه َأْو ناسكأصبحنا فإنّ : ( ونحو ذلك أن تقول: " یقول

خص واحد اجتمع فیه الفقه ه شَ ل أنَّ مَ الحتَ ) لواوا: ( صنف ینبغي أن یصحب، ولو جاء بـ

 :ا بـوأمَّ  ،خر ناسكاآلأحدهما فقیه و ، والنسك، واحتمل أیًضا أْن یكون معهم شخَصان فقط 

ا حسنت مَ حبة، إنّ الصُّ  ل أیًضا أنَّ اسك، واحتمَ هم كلهم ما بین فقیه ونَ فالمعنى أنَّ ) أو(

                                                 
  . 254/ 3، معاني النحو )1( 
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حبة، وهذا ظاهر، فهي لیست لصُّ ة أمر بان ثمَّ د صنف لم یكنفین ولو تفرَّ الجتماع  الصِّ 

   )1(".اتمامً  )الواو(بمعنى 

یها من فِ  دَّ البُ ) الواو( ألنَّ ؛ )الواو( أْن تكون بمعنى  ال یصحّ ) أو(م مَما سبق أّن نفهَ 

خییر، أو اإلباحة ون للتَّ كُ یئین فتَ د الشَّ على أحَ  رُ صِ فقد تقتَ  )أو( ا طلق، أمَّ ع المُ مِ الجَ 

   :وغیرها

   )2( :فعندما یقول ابن مالك

  . ِميُكْك َوٕاْضَراٍب ِبَها َأْیًضا نُ َوَأْبِهْم    واشْ  ْم ِبَأوْ سِّ َخّیْر َأِبْح قَ 

ك، أو قسیم، أو اإلبهام، أو الشّ یر، أو اإلباحة، أو التّ للّتخی: ( اتأتي إمَّ ) أو( رید أنَّ یُ 

اإلضراب غیر متفق علیه،  أنَّ  إلى ى، إشارةٌ ها أیًضا نمَ وٕاضراب ب: وفي قوله )اإلضراب

    )3( .ا قبلهله عمَّ ولذلك فصّ 

   )4( :أّما قوله

  طق للبس َمْنَفَذا ا النُّ ا     َلْم ُیلف ذَ ا َعاَقَبْت الواو ِإذَ مَ بَ ورُ 

نبه من الّلبس وهو المُ ا أَ لك إذَ اها وذَ أي تكون بمعنَ ؛) الواو(تعاقب ) أو( أنَّ : يیعنِ 

بها ال یجد في  المتكلمكان أي إذا ؛َمْنَفَذا  ِلَلْبسٍ ُذو الُنطِق  لم یلفِ * إذا : علیه بقوله

  استعمالها 

   )5( .أي طریًقا ؛منفذا للبس ) الواو( بمعنى 

  

                                                 
  .  255/ 3،معاني النحو)  1( 

  . 101، ص متن ألفیة ابن مالك في النحو والصرف :ابن مالك) 2( 

  . 239، ص شرح المكودي على ألفیة ابن مالك في النحو والصرفْ : ینظر، إبراهیم قالتي ) 3( 

  . 102، ص المصدر السابق )4( 

  . 239، ص  شرح المكودي على ألفیة ابن مالك في النحو والصرفْ : إبراهیم قالتي ینظر، )5( 
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   )1( :ومنه قوله

  . اء الخالفة َأو كانت له َقدًرا   كما أتى ربه موسى على قدرجَ 

ذلك  ما عاقبت، أنَّ بّ ورُ : م من قولههِ اء الخالفة وكانت له قدًرا، وفُ جَ : " اهعنَ مَ وَ 

   )2(".قلیل

: امرائي بقولهده السَّ ي قصَ الك هو الذِ كره ابن مَ ي ذَ دت الذِ فإذا استقریت هذا وجَ  

  ).اًمااو تمَ الوَ ها كَ ى أنَّ أرَ  فلستُ (

اني كّلها ؟ بین هذه المعَ  قُ فرِّ كیف نُ : أمل فیه هوظر والتَّ وجب النَّ الذي یُ  إنَّ  ثمَّ 

وجب العودة إلى ما ) أو:( معنى من المعاني المتعّددة  لـ  م تحدید كلّ ى یتّ حتّ : والجواب

     .یاق والقرائنیسمى بالسِّ 

 أمر بعدَ  ان إالَّ ونَ احة ال یكُ ییر واإلبِ الّتخ أنَّ " ق ذكرها، ج الذي سبَ ائِ نتَ من ال حُ والواضِ 

 فصیلكالتَّ ( ألخرى ا المعاني اخبرّیة، أمَّ  ك واإلبهام ال یكونان إّال بعد جملةوأّن الشّ 

ل في لبیة، واألفضَ بریة، والطَّ مل الخَ ون بعد الجُ ، فتكُ ...) )الواو(واإلضراب، ومعنى 

   )3(."ر العامل معهه نفي أو نهي وأْن یتكرّ اإلضراب أْن یسبقَ 

   "أم " -3   

ألف ( ، ومعنى)أو(معنى : انیَ عنِ مَ أتي لِ ها تَ ظ أنَّ الحَ و ) أم(تیبة عن ث ابن قُ تحدَّ 

  ). ستفهاماال

  . یمرِ رآن الكَ القُ  منَ  آیاتٍ یه بِ د فِ شهِ ستَ ره یَ یذكُ  انَ ى كَ معنً  ي كلّ وفِ 

                                                 
  . 211، ص یوانالدّ : جریر )1( 

  .  240، ص لفیة ابن مالك في النحو والصرفشرح المكودي على أ:إبراهیم قالتي )2( 

  . 209/ 3، حو الوافيالنّ : حسن عباس )3( 
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﴿:أورد قوله تعالى) أو(ى معنَ ون بِ كُ تَ  )أم( إنَّ : ندَما قالفعِ         

                             

﴾  ]وقوله تعالى ،]17 -16: الملك:﴿             

                          

﴾  ]1( ].69 -68: اإلسراء(   

  . مرة یأخذ بما قاله المفسرون، وذهب إلیه الّلغویون ومثل كلّ 

 ﴿:ه تعالىولِ قَ بِ " ، )االستفهامألف (ى بمعنَ ) أم(يء جِ ى مَ د علَ هَ شواستَ    

            ﴾  ]ول تعالىویقُ  ،]54: النساء:﴿       

                          

﴾ ]قولهو ، ]63، 62: ص:﴿         ﴾  ]2( .]"39: الطور(   

ة یرَ ثِ ع كَ ي مواضِ امرائي فى السَّ رَ لى ذلك جَ ، وعَ رحٍ شَ ا بِ هَ فُ ردِ رها یُ یذكُ  كانَ  آیةٍ  ي كلّ وف

د اآلیات یل أكثر، وفي عدَ فصِ یة التَّ احِ مْن نَ  ثیًرا إالَّ ن األول كَ لف عَ ختَ م یَ ، إْذ لَ )أم(من 

  .اهَ بِ  دِ ستشهَ المُ 

لمنقطعة ا: قسمیها وهُمال عرَض أوالً ) أم(لىعَ  یثَ دِ دئِه الحَ بَ  امرائي عندَ فالسَّ 

ها  ونِ كَ  صلة منالمتَّ ) أم(ه المنقطعة هي الخالیة مّما قّیدت بِ ) أم(ذهب إلى أنَّ والمّتصلة، 

ها أي أیُّ  ؛)أم محمد ؟ كَ عندَ  اكَ أخَ ( نحو"  نییعالتَّ ) أم(عد همزة ُیطلب بها و بـ ي بَ أتِ تَ 

 وما) اليبَ أُ ما(و ) سواء(وِهَي الواقعة بعد ، سویةطلق علیها همزة التَّ خرى یُ ك ؟ وهمزة أُ عندَ 

                                                 
  . 291، ص تأویل مشكل القرآن )1( 

  .  292، 291، ص المصدر نفسه)2( 
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 ﴿اها، نحوفي معنَ          ﴾  ]ه ادِ اعتمَ ، وبِ ]6: البقرة

صلة، عة والمتَّ طِ قَ نبالمُ ) أم(یة سمِ تَ  ببَ ا سَ نَ لَ  حَ وضَّ  )یعیش شرح ابن( ، و )المغني( لى عَ 

: یلَ وقِ " اهعدَ ا بَ  َیْسَتْغِني عمَّ بلها َال قَ  امَ  ألنَّ ؛ صلة تَّ مزة مُ یت هذه الهَ مّ ما سُ وٕانَّ : " قال حیثُ 

  . ا قبلهامَّ عت عها انقطَ عة ألنَّ نقطِ انیة بالمُ الثَّ ) أم(یت مّ سُ 

لإلضراب عن الكالم األول،  كونُ تَ : یلَ قِ ا فَ اهَ في معنَ  لفَ األخیرة هي ما اختَ ) أم(و 

   )1( .إَن هَذا القادم محمد أم خالد: وواالستفهام مًعا، نح

 ﴿:وتكون لإلضراب فقط، نحو ذلك قوله تعالى": قیل           

    ﴾  ]ونحو قوله تعالى]52: الزخرف ،:﴿        

            ﴾  ]2(."]16: الرعد(   

حاة  التي ن آراء النُّ مِ  ددٍ قله لعَ رائي عن ابن قتیبة هو نَ امُ َز السَّ ي میَّ ذا فالذِ وعلى هَ 

ه جدُ االت فقد نَ الحَ  في بعضِ  ح رأًیا على آخر، إالَّ َق َأْو ُیرجّ َكاَن ینقلها ِمْن غیر أْن ُیَعلِّ 

ي و لِ والذي یبدُ : " متمثل فيقطعة، والالمن) أم( عند به، ومن ذلك قوله یه ویتفرّ أي برَ یأتِ 

   )3(".فهامي االستِ فِ  ل إالَّ عمَ ستَ تُ  الَ ) أم( أنَّ 

ولم " معاني النحو" امرائي في َرها السَّ ائل دقیقة سطَّ سَ ناك مَ افة إلى ذلك هُ باإلضَ 

حو بما امرائي كالمه في النَّ مزج السَّ في  تجلى ت، "تأویل مشكل القرآن" یكن لها أثر في 

 ﴿ :في قوله عّز وجل) أم( فقد ذكر أّن " صل بعلم المعاني، تّ ی        

                  ﴾ ]وقوله]3، 1:السجدة ،: ﴿ 

         ﴾  ]ل خرجن َمْخَرَج فهام بَ هة االستِ جِ  علىَ  لیَس ] 16: الزخرف

                                                 
  . 247، 246/ 3، معاني النحو ینظر، )1( 

  . 406/ 4، ابن الحاجبكافیةح الرضي على شر : رضي الّدین االستراباذي )2( 

  . 249/ 3، مصدر نفسهال )3( 
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 اري أیًضا واستدلَّ ام اإلنكَ فهَ لالستِ  ونُ كُ تَ ) أم( امرائي أنَّ یف السَّ ضِ ویُ ، )1("قریرْوبیخ والتّ التَّ 

  ﴿ :بقوله تعالى                      

              ﴾  ]ت ا َأَفادَ نَ بل هُ ، فَ ]33: الرعد

  )2(قریر واإلثباتلتَّ ا

واهد للشَّ راءتنا ل قِ الَ ومن خِ ، م ا تقدَّ مَ  وءِ ضَ على حها ي أْن ُنوضِّ غِ ي ینبَ الصة التِ والخُ 

ا لم مهأنَّ ائي ابن قتیبة و السَّامرُ من  رها كلّ كَ وف التي ذَ رُ اني الحُ عَ عریة، ومَ القرآنیة والشِّ 

ت في ركَ ما اشتَ هُ تركة بینَ شَ عاني المُ واهد والمَ جمیع الشَّ حویة، فا حول القاعدة النَّ یختلفَ 

ة سوَ م فیه أُ هُ ، ولَ )حاةام النُّ إمَ ( بویه یهد سِ عَ  ذُ نابتة مُ حویة ثَ دة النَّ القاعِ  ألنَّ ا؛دة أیضً اعِ القَ 

  .حسنة

وًرا شهُ صدًرا مَ مَ  مدُ عتَ م یَ هُ ان أحدَ كَ  ماء، حینَ من القدَ  اكثیرً  كر أنَّ یر بالذِّ دِ الجَ  لعلَّ " و 

 واحدةً  رةً ه مَ ر اسمَ نه، وقد یذكُ عَ  إلى أخذهِ  موضوعٍ  یر في كلِّ شِ كن یُ لیه لم یَ عَ  مٍ قدّ متَ لِ 

امرائي فقد كان في الغالب األعم عندَما یعرض جده عند السَّ هذا ما لم نَ ؛ )3( "ویغفله أخرى

ون أْن تن دُ اه في المَ ول واضًعا إیَّ لك القَ فیه ذَ  تاب الذي وردَ ه أو الكِ احبِ إلى صَ  شیرُ یُ  لقولٍ 

  . یغفل على ذلك

 جد كان ذلك عندَ نادًرا ما یفعل ذلك، وٕاذا وُ  ابن قتیبة الذي كانَ  على عكسِ  

  . قائل البیت بذكرِ  شعریة، إْذ یبدأ أوالً  اده بأبیاتٍ استشه

                                                 
  . 247/ 3، معاني النحو )1( 

  . 249/ 3ینظر، المصدر نفسه،  )2( 

م، 2008، جامعة دمشق، العدد الثالث والرابع، هیلي وبدائع الفوائد البن القیمبین نتائج الفكر للسّ : أیمن الّشوا )3( 

24 /82 .  
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ًما على عر مقدّ الشِّ  نَ ا مِ اهدً هما شَ لَ  جدُ مین في كوننا ال نَ كال العالِ  الف بینَ وال خِ 

مثل یُ  هُ وَصل، وألنَّ  ق َنّص غ كالم نزل، وأوثَ أبلَ " القرآن الكریم  ذلك ألنَّ  القرآن الكریم؛

  )1(".ا یعنونلى مَ تهم وعَ لغَ رب بِ ب العَ خاطِ فیعة، ویُ یب الرَّ الة، واألسَ یلربیة األصِ العَ 

  

  

  

  

  

  

                                                 
ورصف المباني في شرح المعاني الحروف للروماني الشاهد النحوي بین كتابي معاني : فداء حمدي رفیق فتوح )1( 

  . 65، ص للمالقي
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  : هي كاآلتيو  لت إلیهاتائج التي توصّ جمل أهم النَّ راستي هذه أُ مة دِ ي خاتِ وفِ 

  َلماء صطلحات ذكرها العُ مُ : اني هيروف المعَ فردات، أو حُ وات أو المُ األد

 .فسیرغة والتَّ حو واللُّ في كتب النُّ 

  ُصطلح األداة ین مُ وفیّ قابله عند الكُ صطلح بصري یُ عنى مُ رف المَ حَ  عدُّ ی

 أنَّ  روف المعاني، إالَّ ون بحُ معها أدوات ویعنون بها ما یعنیه البصریُّ وجَ 

 .م وأشملحویة أعوات النَّ لح األدَ صطَ مُ 

  ِبانيوف المَ رُ ، فحُ انروف مبَ وحُ  وف معانحرُ : سمینروف إلى قِ م الحُ تنقس :

ى ت على معنَ هي ما دلَّ : روف المعانيا حُ الكلمة، أمَّ  ها بناءُ شكل منتهي التي ی

 .وف الجروف العطف، وحرُ رُ ها ال في ذاتها كحُ في غیرِ 

  َّیئین أو شَ  بینَ  معُ ابقة وهو الجَ باع لفظ لسَ اتِّ  :حو هوالعطف في النَّ  إن

 .سقنَّ البیان وعطف العطف : ماسمین هُ م إلى قِ قسّ أشیاء ویُ 

عن  فُ كشِ ه یَ ونِ عت في كَ شبه النَّ ، یُ امدُ ابع الجَ هو التَّ  :عطف البیان -1

 ".وعمرُ  فصٍ و حَ اهللا أبُ م بِ أقسَ :" ائلعت كقول القَ ف النَّ راد كما یكشِ المُ 

وعة حرف من متبُ  وبینَ  هط بینَ وسِ تَ ابع المُ هو التَّ  :عطف النسق -2

 .أحرف العطف

  ِال(، و)أو(، و)حتى(و، )ثم(،و)الفاء(، و)الواو:( سعة هيأحرف العطف ت (

 :، وهذه األحرف قسمان)لكن(، و)بل(و

وف علیه في وف والمعطُ المعطُ  شارك بینَ یُ  قسمٌ  :القسم األول -1

       )اءالف( ، و)الواو:( لشمُ كم، أي في اللفظ والمعنى، ویَ اإلعراب دون الحُ 

 ).أم(،و)أو( ، و)حتى( ، و)ثم( و
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المعطوف والمعطوف علیه في اإلعراب  بینَ  اركُ یشَ  قسمٌ : القسم الثاني -2

)         بل( ، و)ال:( ل هذا القسمى، ویشمُ دون المعنَ  فظِ أي في اللَّ  ؛كمدون الحُ 

 ).لكن(و

  َّحاة ین، والنُّ غویِّ اللُّ  مامِ ى إلى اهتِ احد أدَّ رف الوَ اني الحَ د معَ وع تعدّ وضُ مَ  إن

وي في رَ الهَ  علَ ا فَ مَ ها، مثلَ لَ  كاملٍ  نفٍ نهم، إلى إفراد مصَ ین مِ ثِ حدَ المُ  دامى، وحتىَّ القُ 

ده عند ابن هشام ا لها ونجِ األزهیة في علم الحروف، أو تخصیص بابً : لفهؤَ مُ 

 .یبتب األعار بیب عن كُ مغني اللَّ : فهنَّ األنصاري في مصَ 

  تناول ابن قتیبة حروف العطف في ضالل تفسیر القرآن أما فاضل

  .السامرائي فقد أفرد لها باباً 

  َروف حُ  صُّ ا یخُ امرائي فیمَ ه ابن قتیبة والسَّ رضَ ما عَ  ة بینَ قارنَ المُ  عدَ ب

:( ف فقط هير حأالثة راسة ثَ بدِ  فىاكتَ ابن قتیبة : ا أنَّ ن لنَ عانیها، یتبیَّ طف ومَ العَ 

 داه أنَّ خالل ما أورَ  مننتج ستَ ها، ویُ ها كلّ رسَ رائي دَ امُ لسَّ ، في حین ا)بل، وأو وأم

د حدّ ح، وال تتَ ضِ الالت ال تتَّ جعل أكثر من داللة واحدة، وهذه الدَّ قد یَ  الواحدَ رف الحَ 

صوص رة في تحدید معنى النُّ القة مباشِ قام الذي له عَ یاق أو المَ من خالل السِّ  إالَّ 

        خییر، أو اإلباحةك، أو التَّ فید الشَّ قد تُ ) أو(رآني، فمثًال ص القُ ص النَّ وباألخَ 

نفردة عن ستقل إذا جيء بها مُ عنى مُ على مَ  أن تدلّ  فَال ُیمِكن أو اإلبهام وغیر ذلك

  .رتیبمع، أو التَّ الجَ  قِ طلَ ون لمُ قد تكُ ) الواو(یاق، وكذلكالسِّ 

  إالَّ أنَّ ابن )شعره،ونثره(كَال العالمین استشهدا بالقرآن الكریم وبكالم العرب،

ئي كان یذكر كل مایحضره قتیبة كان أكثر اختَصاًرا من السَّامرائي ؛ألنَّ السامرا

ا ابن قتیبة فیكتفي  بذكر شاهٍد أو من الحجج والشواهد التي یحتّج بها القوم ،أمَّ

  .اثنین فجاء كتابه مختصًرا إذا  قیَس بمؤلف السَّامرائي
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  روف العطف اني حُ من معَ  كبیرٍ  على عددٍ  ملَ اشتَ " معاني النحو" غم أنَّ رَ و

ضراب هو اإل) بل( في داللةالّراجح  أنَّ  ، إالَّ "مشكل القرآن تأویل" على عكس

 .طلب التَّعیین أو اإلضراب): أم(فيیئین، و اللة على أحد الشَّ الدَّ ): وأ(وفي
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  ).مصحف إلكتروني(حفص عن عاصمالقرآن الكریم بروایة *

  المصادر والمراجع

شرح المُكودي على ُألفیة ابن مالك في الّنحو والّصرف، دارالهدى، : إبراهیم قالتي .1

 .م2007عین ملیلة، 

معجم في : (الكلیات): هـ1094تـ(موسى الُحسین أبو البقاء الكفوي، أیوب بن  .2

عدنان درویش، مؤّسسة الّرسالة، بیروت، : تح) المصطلحات والفروق الّلغویة

  .م2،1998ط

ابن األنباري ،أبو البركات كمال الّدین عبد الرحمان بن محمد بن عبید اهللا ابن  .3

 ).هـ577ت (أبي سعید األنباري 

ین والكوفیین، تح جودة مبروك اإلنصاف في مسائل الخالف بین البصریّ  -أ           

  .م1992، 1مبروك، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط محمد

، 1بركات یوسف هبُّود، دار األرقم، بیروت، ط :أسرار العربیة، تح -ب          

  م1999

 ، تحاإلعرابسر صناعة  :أ)هـ392ت (ي الفتح عثمان ابن جني جني، أب ابن .4

  .م2007، 2، دار الكتب العلمیة، بیروت، طإسماعیلمحمد حسن 

إحكام األحكام في شرح ): هـ702ت(ابن دقیق العید، تقي الّدین ابن دقیق العید  .5

 .م1953محمد حامد الفقي، مكتبة الّسنة المحمدیة، القاهرة، : عمدة األحكام، تح

بدائع ):ه751(أبي عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن أیوب ، الجوزیة  ابن قّیم .6

  .محمد العمران، دار عالم الفوائدعلي بن : الفوائد،تح

یوان، الدّ ): هـ  ت( الهذلي ذؤیب الهذلي، خویلد بن خالد بن محرث أبو ذؤیبأبو  .7

 .م1994دار الكتب، 
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ـــــــدین اإلســـــــتراباذي .8 ـــــــن ):ه717ت(الرضـــــــي، رضـــــــي ال شـــــــرح الّرضـــــــي لكافیـــــــة  اب

ـــــة والنشـــــر لجامعـــــة  حســـــین محمـــــد:الحاجـــــب،تح ـــــراهیم الحفظـــــي،إدارة الثقاف ـــــن إب ب

  .م1،1993اإلمام محمد بن مسعود اإلسالمیة،ط

  .م2008، عمان، 1حوي، دار المیسرة، ططبیق النّ التّ : اجحيرّ عبده ال   .9

البالغة العربیة، أسسها، وعلومها، : فيحمان حسن َحْبنَّك الَسْیرارّ ال عبد .10

  .م1996، 1القلم، دمشق، طونها، دار وفن

): هـ769ت (بن عقیل العقیلي المصري  ین عبد اهللابهاء الدّ : عقیلابن   .11

ري، دار الجیل، بیروت، و حنا الفاخ :شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، تح

   .م1997، 5ط

 :تح ،)هـ395ت (فارس، أبو الحسین أجعد بن فارس بن زكریا،  ابن .12

ي فقه اللغة وسنن العرب في كالمها،مؤسسة احبي فویمي، الصّ مصطفى الشّ 

  .م1963بدران، بیروت، .أ

خزانة األدب ولب لسان ): هـ1093ت(قادر بن عمر البغدادي ال عبد  .13

  .م1984، 2حمد هارون، دار الّرفاعي، الریاض، طالم مالعرب، تح عبد السّ 

دالئل اإلعجاز في علم ):ه471 ت(بن عبد الرحمان الجرجاني قاهرال عبد .14

  .م2،1998محمد رشید رضا،دار المعرفة،بیروت،ط:المعاني، تح

، 10خلیل عبد القادر عیسى، الدار العثمانیة، عمان، ط :حو، تحشرح الجمل في النّ :أ

  .م2011

): هـ276ت (عبد الّله بن مسلم بن فتیبة الدَّینوري قتیبة، أبي محمد  ابن .15

، 2الكتب العلمیة، بیروت، طین، دار شمس الدّ  إبراهیم:تحن، تأویل مشكل القرآ

  .م2007

متن ألفیة ابن ): هـ672ت (عبد اهللا بن مالك األندلسي مالك، محمد  ابن .16

  .م2002، 1دار ابن حزم، بیروت، ط :رف، تححو والصّ ي النّ فمالك 
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ت (المصري،  اإلفریقيمنظور، أبو الفضل جمال الدین حمد بن مكرم  ابن .17

  .م1997، 1وت، طلسان العرب ، دار صادر، بیر ): هـ711

إلمام جمال الّدین محمد بن أبي عبد اهللا بدر الّدین محمد بن ا ناظم،ال ابن .18

، أبي عبد اهللا بدر الّدین على ألفیة ابن مالك شرح ابن الناظم): هـ686 ت(مالك 

  ):هـ686ت (محمد بن اإلمام جمال الدین محمد بن مالك 

شورات اتحاد كتاب العرب، ابن یعیش النَّحوي، دراسة، من: عبد اإلله نبهان .19

 .دمشق

ت ( ن إبراهیم بن الخطیب الموزعينور الدین، محمد بن علي ب ابن .20

ائض بن نافع بن خسف ع:بیح المعاني في حروف المعاني، تحمصا): هـ825

  .م1993، 1دار المنار، المدینة المنورة، ط الّله العمري

أبو :دى، تح قطر الندى وبل الص: )هـ761ت (األنصاري هشام  ابن .21

  .  م1999، 1الحسن علي بن سالم باوزیر، دار الوطن، الریاض، ط

 :تح مغنى اللبیب عن كتب األعاریب: ین األنصاريهشام، جمال الدّ  ابن .22

   .م1999، 1وت، طعبد الحمید، المكتبة العصریة، بیر محمد محي الدین 

 المقتضب، إدارة):ـه643ت (ین یعیش بن علي یعیش، موفق الدِّ ابن  .23

  .الطباعة المنیریة، مصر

معاني القرآن، ): هـ615ت(خفش األوسط، أبي الحسن سعید بن مسعدة األ .24

  .م1990، 1ة الخانجي، القاهرة، طتح هدى محمود قراعة، مكتب

متن ): م1969ت(بكر األزهري  أبيزهري، خالد بن عبد اهللا بن األ .25

  .یة، مكتبة القاهرةاألزهر 

): هـ900ت (ن علي بن محمد بن عیسى یالدّ  وني، أبي الحسن نورشمُ األ .26

د، دار الكتب العلمیة، حسن حم :یة ابن مالك، تحفشموني على ألاألشرح 

  .م2010 2بیروت، ط
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یوان، تح الدّ ): م.ق540ت ( الكندي امرؤ القیس، بن ُحُجر بن الحارث .27

  .الجیل، بیروت حنا الفاخوري، دار:

، 1البیان في روائع القرآ ن، عالم الكتب، القاهرة، ط -أ: ام حسانتمّ  .28

  .م1993

  .م2000، 1الخالصة الّنحویة، دار األمین، القاهرة، ط -ب              

     .م2004، 1الّلغة العربیة معناها ومبناها، عالم الكتب، القاهرة، ط -ج             

دار النمیر،  ):واردهحو وشالنّ  موسوعة في أدوات(بین عجم المُ المُ  :جرجي ناصیف. 29

  .م2010، 1سوریا، ط

  .م1986الدیوان، دار بیروت، بیروت، ): هـ114ت (جریر، بن عطیة الحطفى،   .30

  .3حو الوافي، دار المعارف، مصر، طالنّ : حسن عباس  .31

، المكتب الجامعي )إعرابهامبناها، معناها، (حویة األدوات النّ : یخحمدي الشّ   .32

  .م2009الحدیث، 

شرح ): هـ502ت ( التبریزي الخطیب بریزي، أبي زكریا یحي بن عليیب التّ خطال .33

  .م2009، 1محمد بن أحمد لقدي، دار المحابر، ط :بع، تحالمعلقات السّ 

كتاب ): ه 170ت (دي، یلفراهخلیل، أبي عبد الرحمان الخلیل بن أحمد اال .34

  .م2003، 1، عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط:تحالعین،

 شرح الّدمامیني على مغني): هـ828ت (مامیني مامیني، محمد بن أبي بكر  الدّ دّ ال .35

  .م2007، 1اریخ العربي، بیروت، طعنایة، مؤسسة التّ  أحمد عزو: بیب، تحاللّ 

معاني ): هـ384ت (حوي بن عیسى الروماني النّ اروماني، أبي الحسن علي ال .36

  .م1981، 2، دار الشروق، جدة، طاح إسماعیل شلبيعبد الفتّ : الحروف، تح 

حروف المعاني، تح ): هـ340ت (جاجي، أبو القاسم عبد الرحمان بن إسحاق زّ ال .37

  .م1986، 2علي توفیق الحمد، دار األمل، أربد، ط
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البرهان في علوم القرآن، تح ): هـ794ت(ین محمد بن عبد اهللا ركشي بدر الدّ زّ ال .38

  .لعصریة، بیروت، المكتبة اإبراهیمركشي أبو الفضل الزّ 

بدائع -أ): هـ751ت (الّزمخشري، أبو القاسم جار اهللا محمودبن عمر الخوارزمي  .39

  .علي بن محمد العمران، دار عالم الفوائد:الفوائد، تح 

  .م1993، 1، دار الهالل، بیروت، ط.حممفصل في صنعة اإلعراب تح علي بوملال-ب

 بیروت، المعرفة، دار التأویل، ون األقاویل في وجوهالكشاف عن حقائق التنزیل وعی .40

  .م3،2009ط

  .م1،2000ان، طالفكر، عمّ  رحو، دامعاني النّ : امرائي، فاضل صالحسّ ال .41

  .واعد اللغة العربیة، دار الفكرالموجز في ق: سعید األفغاني .42

عبد السالم  :الكتاب،تح) هـ180ت(و بن عثمان بن فقیر سیبویه، أبي بشر عمر  .43

  .1روت، طحمد هارون، دار الجیل، بیم

  )هـ911 ت(ین بن عبد الرحمان بن أبي كبرجالل الدّ : یوطيسّ ال .44

  .وفیقیة، مصروف سعید، المكتبة التّ طه عبد الرؤُ  :تح اإلتقان في علوم القرآن،  - أ

لكتب ین، دار اأحمد شمس الدّ  :وامع في شرح جمع الجوامع، تحهمع اله -ب       

  .م1998، 1العلمیة، بیروت، ط

حو العربي والقرءان الكریم، دار المعرفة الفاءات في النّ : اجحيالرّ ین علي ف الدّ شر  .45

  .م1995الجامعیة اإلسكندریة، 

حوي في األدوات، عالم الكتب الحدیث، الخالف النّ : عامر فائل محمد بلحاف .46

  .م2011، 1إربد، ط

مذاهب  ین عنالتبیّ ): هـ616ت (كبري سین العُ كبري، أبي البقاء عبد اهللا بن الحُ عُ ال .47

عبد الرحمان بن سلیمان الُعثیمین، دار الغرب  :ن والكوفیّین، تححویین البصرییّ النّ 

  .م1986، 1اإلسالمي، بیروت، ط
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، )النحو العربيتطبیق وتدریب في (المدخل النحوي : علي بهاء الدین بوخدود .48

  .المؤسسة الجامعیة

محمد علي  :، تحالقرآن معاني): هـ207ت (فراء، أبي زكرّیا یحي بن زیاد الفّراء ال .49

  .م1983، 3جار، عالم الكتب، بیروت، طالنّ 

كتب العلمیة، المحیط، ، دار ال): هـ258ت (فیروزبادي، محمد بن یعقوب، ال .50

  .م1999، 1بیروت، ط

المباني في شرح  فرص): هـ703ت (ور المالقيأحمد بن عبد النّ  اإلماممالقي، ال .51

  .م1975، 2دار القلم، دمشق، طاط، أحمد محمد الخرّ  :حروف المعاني،تح

محمد عبد الخالق  :المقتضب، تح): هـ285ت (مبرد، أبو العباس محمد بن یزید ال .52

  .م1994ة، القاهرة، یمه، مطابع األهرام الّتجار غض

  .م2004، 4روق الدولیة، مصر، طالمعجم الوسیط،مكتبة الشّ : مجمع الّلغة العربیة .53

لغة العربیة المعاصرة، دار الفكر مل في الّ بط بین الجالرّ : محمد حسن عبد العزیز .54

  .م1،2003العربي، القاهرة، ط

وابع في الجملة العربیة، مكتبة الزهراء، القاهرة، محمد حماسة عبد اللطیف، التّ  .55

  .م1991

، )دراسة في القواعد والمعاني واإلعراب(اإلعراب المیسر : محمد علي أبو العباس .56

   .دار الطالئع ، القاهرة

النحو التعلیمي والتطبیق في القرآ ن الكریم، دار المعرفة : یمان یاقوتمحمود سل .57

  .م2011الجامعیة، الكویت، 

فكر  :، تح)هـ749ت (ین أبو محمد الحسن بن قاسم المصري رادي، بدر الدّ مُ ال .58

  .م1992، 1الكتب العلمیة، بیروت، طین قباوة، دار الدّ 

، )خلفیات وامتداد(تیة في كتاب سیبویهو التها الصّ روف العربیة وتبدّ الحُ : ارر ي دمكّ  .59

  .م2007اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  منشورات
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تح  األزهیة في علم الحروف،): هـ415ت(حوي الهروي هروي، علي بن محمد النّ ال .60

  .م1993عبد المعین الملُّوحي، مطبوعات مجمع اللغة العربیة، دمشق، 

الفیشي على شرح قطر شرح حاشیة ): هـ1061ت(یوسف بن عبد اهللا الفیشي  .61

اشدي، عالم الكتب الحدیث، محمد ذنون یونس فتحي الرّ  :دى، تحالّندى وبل الصّ 

  .م2012، 1إربد، ط

 1العربي، دار األهلیة، بیروت، ط الوافي في قواعد النحو: یوسف عطا الطریفي .62

  ).منشور(.م2010

 الرسائل الجامعية

رسالة مقدمة (واهدها من القرآن الكریم، الّتقدیم والّتأخیر عند الّنحاة وش: أحمد فرجي .1

جامعة تلمسان، معهد الّلغة واألدب : عكاشة شایف: إشراف) لنیل شهادة الماجستیر

  ).منشور(م،1993العربي، 

مذكرة مقّدمة (أسالیب اإلضراب واالستدراك في القرآن الكریم: إنجا إبراهیم یحي الّیماني .2

المختار محمد المهدي، جامعة أم القرى،  محمد: إشراف) للحصول على درجة الماجستیر

  ).منشور(م،1990مكة المكرمة، كلیة الّلغة العربیة، قسم الدّراسات العلّیا، 

تجاور األدوات الّنحویة وأثره في اإلعراب والّرسم، : إیمان بنت جواد صاق النجار .3

م، جامعة أم عبد الفتاح بحیري إبراهی: إشراف) رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في النَّحو(

القرى، مكة المكرمة، كلیة الّلغة العربیة، قسم الّدراسات العلیا، فرع الّلغة والّنحو 

  ).منشور(م،2004والصرف،

الّتماسك الّنصي من خالل العطف والّتكرار، دراسة تطبیقیة في دیون : بوزینة ریاض .4

عبد الحمید دباش، : إشراف) مذكرة لنیل شهادة الماجستیر(لجبران خلیل جبران " المواكب"

جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلیة اآلداب والعلوم االجتماعیة، قسم الّلغة واألدب العربي، 

  ).منشور(،م2008/م2007
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رسالة (حروف المعاني وأثرها في اختالف الفقهاء،: حسین مطاوع حسین الّترتوري .5

الخضراوي، جامعة  محمد محمد: ، فرع الفقه وأصوله، إشراف)مقدمة لنیل درجة الّدكتوراه

  ).منشور(م،1986أم القرى، كلیة الّشریعة والدراسات اإلسالمیة، 

أثر دالالت حروف المعاني الّجارة في الّتفسیر، دراسة : علي بن مناور بن رّدة الجهني .6

بحث قدم لنیل درجة الماجستیر في (نظریة وتطبیقیة على  سورتي آل عمران والنساء

عبد اهللا سعاف الّلحیاني، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، : إشراف) الّتفسیر وعلوم القرآن

 ).   منشور(م،2007الدین، قسم الكتاب والّسنة، كلیة الّدعوة وأصول

أطروحة مقدمة لنیل درجة (داللة الّسیاق في الّنص القرآني : علي حمید خضیر .7

عبد اإلله الصائغ، كلیة اآلداب والّتربیة العربیة ،الدنمارك، قسم الّلغة : إشراف) الماجستیر

  ).منشور(م،2014العربیة،

لّنحوي بین كتابي معاني الحروف للروماني ورصف الّشاهد ا: فداء حمدي رفیق فتوح .8

أطروحة مقّدمة للحصول على درجة الماجستیر (المباني في شرح حروف المعاني للمالقي 

وائل أبو صالح، جامعة الّنجاح الوطنیة نابلس، كلیة الّدراسات : إشراف) في الّلغة العربیة

  ).منشور(م،2006الُعلیا، 

وابط: محمد عرباوي .9 مذكرة لنیل شهادة (في اّتساق وانسجام الحدیث القدسي  دور الرَّ

السعید بن إبراهیم، جامعة الحاج لخضر، باتنة، : إشراف) الماجستیر في الّلسانیات العامة

  ).منشور(م،2010/2011كلیة اآلداب والّلغات، قسم الّلغة العربیة وآدابها، 

بحث لنیل (الوظیفة، حروف الجر في العربیة بین المصطلح و : نور الُهدى ُلوشن .10

خلیل عطیة، المعهد الوطني للتعلیم العالي : إشراف) شهادة الماجستیر في الّنحو والّلغة

  ).منشور(م،1986في الّلغة واآلداب العربیة، باتنة،

رسالة (األدوات الّنحویة، دراسته في البنیة الّصوتیة والّداللة، : یحي صالح البركاتي .11

عبد القادر مرعي، جامعة مؤتة، : إشراف) توراه، في اّللغةمقدمة للحصول على درجة الدك

  ).منشور(م2008قسم الّلغة العربیة وآدابها، 
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  التـــجــــــــــــالم  

 مجلة جامعة دمشق لسهیلي وبدائع الفوائد البن القّیمبین نتائج الفكر ل: أیمن الشوا. 1

  .م2008 ،العدد الثالث والرابع

، جامعة محمد خیضر، كلیة اآلداب )بنیتها ووظیفتها(حویة األدوات النّ : محمد خان.  2

  .م2009واإلنسانیة، العدد الرابع،  االجتماعیةوالعلوم 

 



  
  

  

  



 ـقــــــــــــــــــــحـــلــــــم

 

  یبةـــــــــن قتـــــــــاب

ه من ینوري، أصلُ وزي الدَّ رُ تیبة بن مسلم، المَ و محمد عبد اهللا بن مسلم بن قُ هو أبُ 

  . "مرو"دینة  سیة كانت تقطن مَ سرة فارِ أُ 

، وريینُ الدَّ ه  لَ  لك قیلَ ور، ولذَ ینُ ، وولي قضاء الدَّ الكوفيقال له وفة، ولذلك یُ بالكُ  لدَ وُ 

  . د على اهللا العباسيعتمَ في الخالفة المُ ) هـ 276(  ي بغداد سنةوفِ تُ 

  ب غة واألدَ مة اللّ و محمد عن أئِ أبُ  ذَ أخَ 

جستاني، وأبي یادي، وأبي حاتم السّ ة، ومحمد بن زیاد الزّ إسحاق بن راهوی: الأمثَ 

الفضل العباس بن الفرج الّریاشي، وأخذ عنه ابنه القاضي أحمد، وأبو القاسم إبراهیم بن 

ائغبن أیّ محمد     .ي، وأبو محمد عبد اهللا بن جعفر بن درستویه الفارسِ وب الصَّ

  : لماء، منهمتیبة عدد كبیر من العُ ي ابن قُ على یدَ  لمذَ تَ وقد تَ 

 توفىینوري، المُ ابنه أحمد، أبو جعفر أحمد بن عبد اهللا بن مسلم الدّ  -1

  . هـ 322سنة 

میمي، ر التأبو القاسم، عبید اهللا بن أحمد بن عبد اهللا بن بكی -2

 .هـ 334سنة  المتوفى

 . هـ 335سنة  توفىالهیثم بن كلیب الَسامي، المُ  -3

 . هـ 340سنة  األندلسي، الُمتوفىبن أصبغ قاسم  -4

 343أبو رجاء، محمد بن حامد بن الحارث البغدادي، المتوفي سنة  -5

 . هـ

ها، عَ ي وضَ غویة التِ یف األدبیة واللُّ انِ صَ على جملة من التّ قتیبة لم یقتصر دور ابن 

دافعین عن غنائها، بل كان من المُ إ اء المكتبة العربیة و عید في إنمَ بَ  مت إلى حدٍّ والتي أسهَ 

ت في عصره، وكان ابن كریة التي ُعرفَ یارات الفِ عات الفلسفیة والتَّ ز النَّ  نة والكتاب ضدَّ السُّ 

 ین، وكانَ ه عن  الكوفیّ في كتب بین، وحكىذهَ ه خلط المَ أنَّ  صریین إالَّ و في البَّ غلُ قتیبة یَ 
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عر والفقه، كثیر عانیه والشِّ حو وغریب القرآن ومَ غة والنَّ عالًما باللّ  ا یرویه،َصادًقا فیمَ 

   .ألیفصنیف والتَّ التَّ 

  : منها رُ ذكُ فات نَ نَ صَ ثیر من المُ تیبة الكَ راجم البن قُ ب التَّ تُ اب كُ ر أصحَ كَ فقد ذَ 

  . آداب العشرة -

 . تباأدب الك -

 . إعراب القرآن -

 . تفسیر القرآن -

 . جامع الفقه -

  . حو الكبیرجامع النّ  -

  . حو الصغیرجامع النّ  -

  . عراءطبقات الشُّ  -

  . غریب القرآن -

  . ررفرائد الدّ -

  . القرآن د على القائل بخلقكتاب الرَّ  -

  .عراءعر والشُّ كتاب الشِّ  -

  یام كتاب الصِّ  -

  . كتاب معاني القرآن -

  شكالت القرآن كتاب مُ  -

  .فظالف في اللّ كتاب االختِ  -

  .  لنا كّلهافات لم تصِ هذه المصنَّ  شیر إلى أنَّ ونُ  -
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  فاضل صالح الَسامرائي

" آل بدري" شیرة امرائي من عَ هدي بن خلیل البدري السَّ ل بن صالح بن مَ هو فاضِ 

ومحمد ولده الكبیر، من (  أبي محمد :ى بـكنّ ویُ  –إحدى عشائر َسامراء األشرف الحسینیة 

  ). م 1933موالید سامراء 

واكیر شبابه في َسامراء، وعمل مع بَ  سلمین منذُ عوة اإلخوان المُ ان دَ أ في أحضَ شَ نَ 

في مدینة سامراء،  إخوانیةفي تأسیس  أول أسرة نعمان عبد الرزاق الَسامرائي األستاذ 

اهم مع إخوانه في في بغداد سَ وكان خطیبا في محافل اإلخوان في َسامراء وبغداد، و 

   .م1961تأسیس الحزب اإلسالمي العراقي عام 

بعد حظر جماعة اإلخوان المسلمین من العمل في " عوي العامالدّ " مارَس العمل 

واستمر نشاطه الدعوي إلى مراحل عمره المتقدمة عندما خرج من ،  م1970العراق عام 

  . العراق

اإلسالمي،  العالم أحد أعالم اللغة العربیة فيالدكتور فاضل صالح الَسامرائي 

غة والبیان ا في علم اللّ نهًجا خاصً لنفسه مَ  طّ حو وقد اختصاحب المذهب الجدید في النّ 

  . حب العربیةكان یُ  غر حیثُ صِّ ال نذُ ربیة مُ غة العَ أت عالقته باللّ القرآني وقد بدَ 

الندوة الثالثة راق منها، ل العِ لمیة داخدوات العِ ؤتمرات والنَّ من المُ  وشارك في عددٍ 

والمؤتمر األول ، م1991اللغة العربیة في كلیة اآلداب بجامعة الموصل عام  لقسم

والندوات المفتوحة التي  م1990لإلعجاز القرآني الذي أقامته وزارة األوقاف ببغداد عام 

  . عقدها المجمع العلمي العراقي

وح في اإلیمان باهللا والیوم اآلخر، داء الرُّ نِ  فكانَ خوله الكلیة ه قبل دُ اب لَ ف أول كتَ ألَّ 

معاني ": غةك إلى الیقین، وفي اللّ نبوة محمد من الشّ : قیدةتبه إلیه في العَ ومن أقرب كُ 

ى یه حتَّ فكر فِ یُ  یًال ونهاًرا، وَكانَ إْذ َعَكف عشر سنوات على تألیفه، وقد شغله لَ  "النحو

  . ومى في النَّ إْن قلت حتَّ  بالغَ أُ  ولنْ ول َیارة، ویقُ السَّ  ودُ َما یقُ عندَ 
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دة، فقد قرأ الغي في تفسیر القرآن من خالل قراءات كثیرة ومتعدّ وبه البَ ن أسلُ كوَّ وقد تَ 

  .د قطبو األعلى المودودي وسیّ افعي ومحمد قطب وأبُ م وللرَّ البن القیِّ 

  : ثرائه العلمي

كر والحذف أخیر، والذِّ قدیم والتّ هتم بمواضیع كالتّ یَ ( عبیر القرآني التَّ  -1

  ). وغیرهما في القرآن الكریم

ن فیها بیّ صوص یُ نُ  يهِ فَ ( نزیل صوص من التَّ ات بیانیة في نُ لمسَ  -2

 ). انیةیَ واحي البَ النَّ 

  الجملة العربیة المعنى -3

 أسرار البیان القرآني  -4

 معاني النحو  -5

 معاني األبنیة في العربیة  -6

 أسئلة بیانیة في القرآن الكریم  -7

 عبیر القرآني الكلمة في التّ  بالغة -8

 تحقیقات نحویة  -9

  ت النَّحویة واللُّغویة عند الّزمخشريراساالدِّ  -10

  ت ابن األنباري ودراَساته النَّحویةأبو البركا -11

  ابن جني النَّحوي  -12

 أویل نزیل في كتاب مالك التّ ي التّ فظي من آتشابه اللَّ دراسة المُ  -13

ثیرین حیث اب الكَ إعجَ ى بِ حظَ ارقة والذي یَ قناة الشَّ یة على انِ ات بیَ م برنامج لمسَ ویقدَّ 

ارقة بمناسبة حاضرة في جامعة الشَّ ى مُ ه ألقَ بدایة، ولكنّ الن هذه الفكرة في ذهنه في لم تكُ 

ریعة إلى تقبیل َعا رئیس قسم الشَّ ا دَ ضور، ممَّ ا من الحُ ت إعجابً الَ عراج، فنَ اإلسراء والمِ 

  .رأسه
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 ص  ــخـــــــمل

تركزت  فإحَدى أبواب ُحرُوف المَعاني، " حروف العطف"احتوت هذه الُمذكرة على  

واقَتَضت طَبيعة  ) ابن قُتيبة وفـاِضل َصالح السَّامرائي( الّدراسة على الُمقـارنة بيَن ُلغويّين اثنين

  .مقدمة، ومدخل، وفصلين، وخاتمة، وملحق، وفهارس: البحث تقِسيمه إلى

ما قدََّمُه العالمين نصل إلى أنَّ ُحرُوف العطف تسعة هي    ينوفي الختام وبعد الموازنة ب     

، وأنَّ ابن قُتيبة والسَّامرائي لم يختلفـا  )الواو، والفـاء، وثم، وحّتى، وأم، وأو، وبل، وال، ولكن(   

.إالَّ من ناحية التَّفـاوت في عَدِد الُحرُوف ومن نَـاحية اإليَجاز والشُّمول  

Résumé: 

Le contenu de ce mémoire : est de démontre la signification de les 

conjonctions de coordination .Ces dernières sont l’un des chemins qui mènent au 

sens . cette travail est centrée sur   une étude comparative  entre deux linguistes 

( :Ibn Taïba et Essaimerai). 

Cette recherche est contient :d’une introduction ,préface ;deux chapitres ;une 

conclusion , annexe, et une bibliographie . 

En fin ,en faisant une comparaison entre ce qui est donné par les deux 

linguistes , on conclut que les conjonctions de coordination sont en nombre neuf(et 

,ou, jusqu'à ,puis ,mais , ou nos )et qu’il’y a pas une différence sauf dans le 

nombre élargissement et précision.   
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