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الحمد الطيب لوجهه وجالل    -عز وجل–حمد اهلل  نأوال وقبل كل شئ  
 إكرامه .

دكتورة  الالمشرفة    األستاذةآيات الشكر واالمتنان إلى  رفع أسمى  ثانيا ن
انشغاالتها    من  رغمعلى ال" التي بذلت الجهد الكثير   "فوزية دندوقة

العلمية المختلفة، إال أن صدرها كان أرحب من كل هذا، فقد كانت خير  
خالص   اعلى سوقه، ف لها منالبحث  حتى استوى    ،مشرفة ونعم الموجهةال

 .الشكر واالحترام

 بجامعة محمد خيضر اآلداب واللغة العربية    جميع أساتذة قسمر  شكنكما  
أعضاء لجنة  نسى  ندون أن   ..رعاية وتوجيه    من  به ناو خص  لما   -بسكرة-

جزيل    اه، ف لهم منعناء مطالعة البحث وتصويبونه  تحملما سيالمناقشة على  
 الشكر والتقدير.

 أخيرًا "" والحمد هلل أوال و 
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تفسيرىاتفسيرادقيقاإالمنخالللقدعنيتلسانياتالنصبالظواىرالتياليمكن
بالوحدةالكميةلمنص،ومنىذهالظواىرظاىرةالترابطالنصي،بحيث إنالنصماسميَّ

متسقوىومنتوجمترابطفي متوافقفيمعانيو، اعتباطياأفكاره وليستجمعا منسجم،
ق إذ ولمكممات، الجمل، من متراصة مجموعة نجد البناءد محكم نصا تشكل ال لكنيا

األساساألولىوأدواتالربطوجودروابطبينىذهالجمل،ووحتىيتحققذلكالبدمن
في" والمتمثمة التيمياألن"؛حروف المعانيالشكمية، الوسائل أىم قرينةن بيا تتحقق

حروف المعاني ،لذلكتولدتفينارغبةالبحثعنىذااألثرفيبحثوسمناهبــ)الربط
 اإلشكالاآلتي:(محاوليناإلجابةعنوأثرها في الترابط النصي

؟حروف المعاني؟ و ما دورها في تحقيق الترابط النصيما هي  

فصول،الفصلاألول:ىولمحروفالمختصةباألسماءوىي:البحثإلىثالثةناقسمقد
حروف الثاني: الفصل أما النداء، وحروف بالفعل، المشبية والحروف سيعنىفالجر،

باألفعال المختصة الحروف وبدراسة الجزم،، وحروف النصب حروف في المتمثمة
 فيمثل الثالث: الفصل وأما الشرط، حروفوحروف وىي بينيما المشتركة الحروف

العطفوحروفاالستفيام.

نانتناولحيثإن،ولمدراسةلمناسبتالتحميمياتبعنافيدراستناىذهعمىالمنيجالوصفي
الدورهفيتحقيقالترابطالنصي.الحرفبالتعريف:ثمبالوصفوالتحميلبيانً

  الحديثةالبحث،فقدتنوعتبينالقديمةوالمراجعالتياعتمدىاأماعنالمصادرو
 منيا: نذكر األنصاري، ىشام البن المبيب ومغني لسيبويو، لممبردالكتاب والمقتضب

 ومنالدراساتالحديثةوالجنىالدانيلممرادي، معناىا العربية المغة مبناى، لخالصةاوا
و حسان، تمام لــ النحوية إلى خطابيالخطانسجاملسانياتالنصمدخل محمد لــ اب

ومعاني تفسيرالطبريافةإلىكتبالتفاسير،التحريروالتنويرلــطاىرعاشور،وباإلضو



 مقدمة
 

ب  
 

الفراء،و تفسيرالرازي،التيكانتلنامعيًنافيالكشفعنالمعنىالعاملآليةالقرآنلــ
التينحمميا.

وجوددراساتسابقةحولىذاومنأىمالصعوباتالتيواجيتالبحثنذكر:عدم
الروابط تعدد أخرى جية ومن جية، من ىذا عمييا، لالرتكاز )الحروف( الموضوع

إضافةواندماجالنحوولسانياتالنصفيتصنيفيا،ممايصعبعمميةالتحكم،وكثرتيا
منتفسيرالقرآنالكريم،عندالحكمعمىحرفماوأثرهفيترابطالنص.الخوفإلى

ن "وأخيرا المشرفةالدكتورة بالشكرالخالصلؤلستاذة فقدشرفتنا"فوزية دندوقةتوجو
مناقشتو.إلىغايةتمامووعايةالبحثبر

.اأخيرً  و والحمد هلل أوًل 













 
 
 
 
 

أثرها الحروف التي تختص باألسماء و  الفصل األول:
 في الترابط النصي

 
 رـــــــــــــــــــــــروف الجــــــــــــــــــــــــأوال: ح

 تعريفها  .1
 معانيها  .2
 

 روف مشبهة بالفعلــــــــــــثانيا: ح
 تعريفها  .1
 معانيها  .2

 
 داءـــــــــــــروف النــــــــــــــــــثالثا: ح

 تعريفها .1
 معانيها  .2
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 في النصوص تعد حروف المعاني من أىم وسائل الترابط النصي، وىي متواجدة بكثرة   
وبمعاني متعددة ونخص بالذكر في ىذا الفصل الحروف المختصة باألسماء أال وىي: 

  .(وحروف النداءحروف الجر، والحروف المشبية بالفعل، )
 حروف الجر -أوال

 تعريفها:   -1
 حتى َخبَل، َحاَشا، َعَدا، في، عن، َعَمى       ِمْن، ِإَلى، :، وىيَىاك حروف الَجرّ 
، البلّ      (1).ىــــــــــــــــــَــــ َمتــــــــَل، و وَلعَ  اُء،ــــــوالب ،افُ ـــــوالكَ        ُم، كي، واو، وتاُمْذ، ُمْنُد، ُربَّ

يا إلى معنى الفعل قبميا إلى االسم بعدىا، أو تضيف معاني األفعال قبمحروف تجر     
 (2).توصل المعنى بين الفعل واالسم المجرور األسماء بعدىا، إنيا

وتسمى أيضا حروف اإلضافة؛ ألنيا تجر معاني األفعال إلى األسماء؛ أي توصميا    
ذا قمنا ) (3).إلييا ذا قمنا )أنت في الباءأضفنا المرور إلى زيد بـ)( فإنما بزيدمررت وا  (، وا 

 (4).وما إلى ذلك (فيالكينونة في الدار إلى الدار بـ) فقد أضفنا الدار(
 (5) ها:معاني -2
 ف الجر)إلى(:حر   -أ 

 معانييا متعددة منيا: جاء في كتب المغة العربية إن 

:﴿كقولوانتهاء الغاية الزمانية:                ﴾[787لبقرة: ] ا. 

                                       
، 5، ط2الفاخوري، دار الجيل، بيروت، ج :تح)بياء الدين عبد ا بن العقيل العقيمي(، شرح ابن عقيل،  ابن عقيل (1) 

 .5، ص7997
 . 071، ص2172، 7طدار اليدى، عين مميمة، الجزائر، ابراىيم قبلتي، قصة اإلعراب،  (2) 
 . 5، ص2111، 7فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، دار الفكر، عمان، األردن، ط (3) 
 ،مارينا نجار، معاني الجر بين الوصف النحوي القديم واإلستعمال المغوي المعاصر، رسالة ماجستير في اآلداب (4) 

 . 7مخطوط، ص، 7986الجامعة األمريكية، بيروت، لبنان، 
 . 22، 27، ص2117، المنصورة، 7طألدوات النحوية، مكتبة اإليمان، حسين سرحان، قاموس ا (5) 
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 سرت من القاىرة نحو الجيزة. :نحوأو المكانية: 

  ﴿تكون بمعنى)مع( كقولو تعالى:المصاحبة:              ﴾   :النساء[

 [ أي مع أموالكم.12
  ؛من تعجب أو تفضيلحّبًة أو بغًضا وىي التي تقع بعدما يفيد م)عند(:  معنى

 ﴿:كقولو تعالى               ﴾  :أي:  [؛00]يوسف     

 أحبُّ عندي.

﴿: نحو)الالم(:  معنى      ﴾ [:؛ أي:00 النمل] (لك)  انتياءوتدل ىنا أيضا عمى 

 الغاية: أي األمر منتو إليك.
        ا، مما يعني حبً وىي الداخمة عمى ما ىو فاعل في المعنى بعد فعل تعجب التبيين:

 ﴿:تعالىأو بغًضا، كقولو         ﴾(1)  :[.00]يوسف 

 قال النابغة الذبياني:)في(:  معنى
 الَقاُر َأْجَربُ ِطميَّ بـه ِإَلى الّناِس  مَ    فال َتْتـُركنَّي بـالَوعيد، َكَأنَِّني   

األجرب فيشفى وال َيْعدي غيره  قطران. وىو طبلء ُيْطمى بو البعير، الالقارالوعيد: التيديد: 
 (2).من القطيع

لى متعمقة  أي َمْطمي بالقار مضاًفا إلى الناس، وىو عمى تضمين مطمي معنى ُمبّغض وا 
 (3).بالقاربـ )مطمي(، ال تجعمني بسبب الوعيد مشبيا لؤلجرب المطمي 

                                       
ر ادي أصوات العربية ونحوىا وصرفيا، ومحمد األنطاكي، المحيط ف .29، صالمرجع السابقر، مارينا نجاينظر:  (1)

  .717، ص0ط ،0، بيروت، جالعربي الشرق
 . 79، ص2115، 2ديوان النابغة الذبياني، شر: حمُدو طّماس، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط ،النابغة (2)
مغني المبيب عن ُكُتِب األعاريب، تح: ، جمال الدين أبو محمد بن عبد ا بن يوسف()األنصاريابن ىشام  ينظر: (3)

 . 89، ص7997محمد ُمحي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية،  بيروت، )د ط(، 
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﴿: قولو تعالىفي ورد من المعاني التي ذكرنا في سورة المائدة  و       

         ﴾  :لفظة المرافق مقيدة فكممة اليد فيي  في تحيث جاء [؛16]اآلية

رؤوس األصابع إلى ىنا من رؤوس األصابع إلى المرفقين، ألن مفيوم اليد قد يكون من 
 إلى المرافق المرفق من حكم الغسل اإلبط، فتكون فائدة ذكر الغاية عمى إسقاط ما وراء

 وانتيائياغاية لترك ال لمغسل. فنجد أن حرف الجر قد أدى إلى الربط بين غسل األيدي 
ُكم إَلى َأن َفاغسُموا ُوُجوَىُكم َوَأيديَ ) إلى المرافق. ويدل ىنا عمى انتياء الغاية. والتقدير:

  (1).(ُتغَسل الَمَرافق

﴿ :كما نجد ذلك في قولو تعالى                       

   ﴾  :ي الشيء بالشيء، ألن ، كما تغر بينيم( فأغرينا) [، ويقصد بقولو:74]اآلية

عداوة النصارى بينيم إنما ىي باختبلفيم في قوليم في المسيح، ومن ىنا نجد حرف 
إلى يوم القيامة، أي  وانتيائوالجر)إلى( يدل عمى انتياء الغاية، فربط بين إغرائيم بالعداوة 

في ىذه ذا، وحتى إلى قيام القيامة، وكأن الحرف ىستظل العداوة بينيم قائمة في زمانيم 
 (2).اآلية ىمزة وصل بين الزمنين

 ﴿ وفي قولو تعالى:           ﴾ [ :76اآلية،]  َّذكره  يعني َعز

)ييدييم(، ُيرشدىم وُيَسدَّدُىم إلى صراط مستقيم وىو دين ا القويم الذي ال بقولو: 
نة إلى وجية أخرى ودخول وجية معياعوجاج فيو. فمن المعروف أن اليداية إنما تكون 

                                       
 .790، 792عرابي أحمد، أثر حروف المعاني في تعدد المعنى، دار التراث العربي، ص (1)
، وعصام عروفشار عواد م، جامع البيان عن تأويل آية القرآن، تح: بجرير( أبو جعفر محمد بن)ينظر: الطبري (2)

 . 55، ص0، م7994اني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ستفارس الحر 
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عمى العبارة حددَّ الوجية وحقق ترابط اآلية من خبلل داللتو عمى انتياء  )إلي(حرف الجر
 (1).الغاية

 ﴿ وقولو تعالى:                    ﴾ [ :اآلية

 تفي بفاعموواستغفر، ومن المبلحظ أن الفعل تاب الزٌم، يكإن ا يغفر لمن تاب  [؛74
 عز وجل، ثم تأكد  عدَّى بواسطة حرف الجر)إلى(، ليؤكد أنَّ التوبةلكنو في ىذه اآلية ت

والرحمة عمى االستغفار  ثم عطف الغفرانالمعنى ثانية بعطف االستغفار عمى التوبة 
سبًبا في ترابط اآلية الكريمة؛ ألن  -لى()إذلك كان بداية باستعمال حرف الجرفكان كل 

والتوكيد أحد األساليب العربية في تقوية الكبلم  (2).التوكيد واحد من آليات الترابط النصي
وأثره في نفس السامع. وىو القرينة المعنوية والمقصود بو تعزيز المعنى الذي يفيد الحدث 

  (3).في الفعل
 ف الجر)عن(:حر -ب

 عاني منيا:مالظاىر والمضمر، ويؤدي عدًدا من ال حرف يجر االسم     
 وىو أصل معاني )عن( عند النحاة، ومعناه )البعد(، وقد يكون ىذا المعنى  المجاوزة:

 حقيقيا أو مجازيا، فالحقيقي، يفيد البعد عن المكان، نحو:" سافرت عن وطني" والمجازي
 .( رغبت عن مجالسة السفياء نحو: ) 

﴿ :لىكقولو تعاالتعميل:                            ﴾

 4).ألجل قولك :أي [،50]ىود: 
                                       

 . 58نفسو، ص مصدرال (1)
 . 284، ص7984 ، تونس،2ينظر: ابن عاشور)محمد الطاىر(، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية لمنشر، ج  (2) 
. وتمام حسان، الخبلصة 016ينظر: سعيد األفغاني، الموجز في المغة العربية، دار الفكر، )د ط(، )د ت(، ص  (3) 

 .798، ص2111،  7النحوية، عالم الكتب، ط
  ،7996، 7محمد حسن الشريف، معجم حروف المعاني، تح: عبد الرحمان النجدي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط (4) 

 . 668، 667ص
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﴿ :قولو تعالى االستعالء:        ﴾ [ :08محمد.] 

﴿ :كقولو تعالى)بعد(: معنى           ﴾ [ :41المؤمنون]أي:  ؛

 (1)بعد قميل.
 . أي ضعف في حمميا.(ٌد عن حمِل الرسالةِ يضعف ز  )نحو)في(:  معنى

﴿ :كقولو تعالى)من(:  معنى            ﴾ [ :25الشورى]أي:  ؛

 يقبميا من عباده.           

﴿ :كقولو تعالى)الباء(:  معنى         ﴾ [ :10النجم] . 

 (2).قولون أيضا: رميت بالقوسيألنيم  (رميت عن القوسنحو: )االستعانة: 

﴿وفي سورة المائدة ورد ىذا الحرف في قولو تعالى:           

 ﴾  :ويؤدي حرف ن وال ييتدون ... ويقصد ىنا بني إسرائيل فبل يؤمنو  [؛70]اآلية

ى( في ىذا السياق كانت أنسب )عم)من( الدالة عمى المكانية، لكن )عن( ىنا معنىالجر
المجاوزة، ففي التبديل والتحريف مجاوزة  ترابطو، من حيث داللتيا عمىضمن لمنص ألنيا 

ل، وقد حققت ىذه األداة لآلية  وبعد، وبذلك يبتعد المعنى الجديد عن المعنى األصمي واألوَّ
)يحرفون(،  وبين معنى كممة، كيا من خبلل التوافق الداللي الواضح بين معناىاتماس

نما ىو ُبعد وتجاوز عن  فميس ىذا التحريف مجرد أخذ الكممة من مكان إلى مكان، وا 
  (3).المعنى المقصود

  
                                       

ابن الخطيب الموزعي )محمد بن عمي إبراىيم(، مصابيح المغاني في حروف المعاني، شر: ضيف ا العمري، دار  (1)
 . 276، 275، ص7990، 7المنار، ط

 . 764، صمرجع السابقينظر: محمد األنطاكي، ال  (2)
 . 50، صسابقالمصدر ال الطبري، ينظر: ( 3)
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﴿ :وقولو أيضا                                

           ﴾  :[؛ أي من يرجع منكم عن دينِو الحق الذي ىو 54]اآلية

نيم، بالمؤمنين الذين ، فسوف يجئ ا بدال ملو في الكفرعميو اليوم، فيبدلو ويغيره بدخو 
 المجاوزة ممَّاعمى معنى  ... حيث دّل حرف الجر)عن(يحبيم ا ويحبون ا لم يبدلوا،

يعني  )يرتد( المفظ الذي يميو فالفعلالمفَظ فييا يستدعي  يكفل لآلية ترابطيا، حيث إنَّ 
تغيير دين الحق وتبديمو، وبالتالي البعد عنو، وىذه المجاوزة يناسبيا من حروف الجر 

  (1).وى المعنى وأكَّدهالحرف)عَمى( الذي قَّ 
 ف الجر)في(:حر  -ب 
  :لوعائية، ومن أبرز معاني )في( نذكرالمعنى األصمي الذي تفيده ىو الظرفية ا     

؛ أي حواُه، (فبلن في البيت(، و)الماء في الكأسومن ذلك قوليم: )الظرفية الحقيقية: 
نمت في الميل وعممت في ، أما الزماني: كقولك: )يقي المكانوىذا االستعمال الحقي

وز المادي الممموس، إال أنو وصف حقيقي لوقت معموم، رغم أن الوعاء ىنا تجا (النيار
 النيار، فبقيت )في( في إطارىا الحقيقي.أو  وىو الميل

ا لمعيب يحويو عمى سبيل ، فقد ُجعل الرجل مكانً (فبلن عيب في) الظرفية المجازية: 
 المجاز والتشبيو.

 وعمة فيما قبمياا ما بعدىا سببً  )في( بمعنى البلم، فيكون وذلك حين تكونالتعميل: 

﴿ :كقولو تعالى                ﴾  :سببو.أي: ب [؛74]النور  

 
 

                                       
 . 721السابق، ص صدرالمالطبري،  (1) 
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 )في( )مع( الظرفية الدالة عمى المصاحبة موضع وذلك عندما تصمح المصاحبة:

﴿ :تعالىكقولو      ﴾  :(1)[، أي: مع أمم.08]األعراف 

﴿ :وقولو تعالى كقولو "زيد في األرض". االستعالء:        ﴾      

 (2)عمى جذوع النخل. ؛ أي:إنيا بمعنى )عمى( ؛[77طو:  ]

﴿قولو تعالى:  نحو)الباء(:  معنى                    ﴾ 

 أي: عندما تقاس الدنيا باآلخرة.[؛ 08التوبة: ]
 سيبويو عالٌم في أمور النحو. التي لئللصاق، نحو: )الباء(: معنى

﴿ :قولو تعالىنحو: )إلى(:  معنى          ﴾(3)  :[.17]نوح  

 ﴿ :في قولو تعالى  وقد ورد من ىذه المعاني في سورة المائدة           

     ﴾  :أنَّ البعث ىنا  ،ل صاحب التحريروالمعنى كما قا[، 07]اآلية

مستعمل في اإلليام بالطيران إلى ذلك المكان؛ أي أليم ا غراًبا ينزل بحيث يراه قابيل 
وقد ارتبط حرف الجر مع  ،لظرفية المكانية عمى وجو الحقيقة)في( عمى معنى ا وقد دلت
)بعث(، ومع العنصر  اآليةٍل في ىذه )في األرض( مع أول عنصر لغوي عام مجروره

 ره داللة الفعمين المذين يحتاجانرف مع مجرو حالمغوي اآلخر)يبحث(، حيث وضح ىذا ال
 مكان البعث أواًل، ثم مكان البحث.ييا إلى مكان الحدث، وىو ناالكتمال مع –ال شك –
  
 

                                       
 . 750 ،757ص ، صالمصدر السابقلشريف، محمد حسن ا  (1) 
ابن يعيش )موفق الدين أبي البقاء بن عمي بن يعيش الموصمي(، شرح المفصل لمزمخشري، دار الكتب العممية،  (2) 

 . 477،  ص7، ط4ط ،2117بيروت، لبنان، 
 . 718، صالمرجع السابق سين سرحان،ح (3)
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 يمكننا توضيح ىذا الترابط في الخطاطة اآلتية:و   
 .في األرض يبحثغراًبا بعث ا                              

 عالقة الظرفية المكانية.               
 عالقة المفعولية )مفع ألجمه(.                     

 

 ﴿ :وقولو تعالى                                

   ﴾  :ففي ىذا  ،البغضاءكم الشيطان أن يوقع بينكم العداوة و [، إنما يريد ل97]اآلية

آليات من  آليةً ىا من العبلقات الداللية ، وغير لسببيةَ مماء لسانيات النص االسياق يعتبر ع
رابط منطقي يترتب  ، فييحدات النصتساعد عمى ضم و حيث إنيا " التماسك النصي،

  (1)."ببيو السبب عن المسف
)في( بداللتو عمى السببية قد حقق نوعا من  والمبلحظ في ىذه اآلية أن الحرف  

الخمر  -العداوة والبغضاء-:)الشيطانةالترابط والتماسك الداللي، حيث كانت الكممات اآلتي
فالشيطان دليل  ،لآلخر اأحدىا سببً  كونوالميسر( محطات منفصمة تحقق ليا الترابط في 

وحرف الجر)في(  يل اإلنسان إلى العداوة والبغضاءإلنسان إلى الخمر والميسر، وىذه دلا
عمى مستوى  ساىم في تقوية الداللة عمى ىذا المعنى، مما أدى الترابط النصي الواضح 

 (2).ىذه اآلية

 لجر)من(:ف احر  -ج 
 أصميا ابتداء من الغاية، ومن معانييا: 

 ؛ أي أن ابتداء سيرك كان من الكوفة.)سرُت من الكوفة(كقولك:  :ابتداء

                                       
 . 749ص ،2111 ،7ط ،4ج عمم المغة النصي، دار قباء لمطباع والنشر، ،إبراىيم الفقيصبحي  (1) 
 . 760السابق، صصدر الم الطبري،  (2) 
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، أي من ( زيٌد من البصرة(، وأَخْذُت من َمِالِو، و)ِاِىمأنفْقُت من الدَّر كقولك: )يض: التبع
 أىل الَبْصَرِة وىو بعُضُيْم.

﴿ "خاتم من حديد"، ومنو قولو تعالى: نحو:)التبيين(:  بيان الجنس      

         ﴾  :(1)اِلّرجس الذي ىو األوثان.[، أي اجتنبوا 01]الحج  

﴿ :نحو: قولو تعالىالتعميل:               ﴾     

 .[79]البقرة: 

﴿ :نحو: قولو تعالىالبدل:                  ﴾ [ :؛ 08التوبة]

 (2).أي: بدل اآلخرة

﴿ قولو تعالى:)الباء(:  مرادفة       ﴾ :والظاىر أنيا [؛ 45]الشورى

 لبلبتداء أي: بطرف.

﴿ نحو: قولو تعالى:)في(:  مرادفة              ﴾  :[.41]فاطر 

﴿ :قولو تعالى )عند( مرادفة                      

   ﴾  :[.71]آل عمران 

                                       
 بيروت، ينظر: اليروي )عمي بن محمد(، األزىية في عمم الحروف، تح: عبد المعين المّموحي، مجمع المغة العربية (1) 

أبو الحسين أحمد بن فارس، الصاحبي في فقو المغة وسنن العرب في . و 226، 224ص ،2ط، 4، ج7990لبنان، 
 . 772كبلميا، تح: مصطفى الشويمي، مؤسسة بدران، بيروت، لبنان، )د ط(، ص

ي في حروف المعاني، دار الكتب العممية، بيروت نادتح: فخر الدين قباوة، الجني ال ،الحسن بن القاسم المرادي (2)
 . 077، 071ص ،7992، 7ط ،لبنان
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﴿ :قولو تعالى ونح)عمى(:  مرادفة          ﴾ :[؛ أي: عمى 77]األنبياء

 (1).القومِ 
 في قولو تعالى: ورد من ىذه المعاني في سورة المائدة ما يأتي وقد 

﴿                 ﴾  :[؛ وتأويل الكبلم: 776]اآلية

معبودين تعبدونيما من دون ا، فقد تحقق الترابط النصي ىنا من خبلل الحرف)من( 
تدل ىذه  افتعل( من خبلل الفعل)اتخذ(، حيثالدال عمى البدلية، والمتعاضد مع الصيغة )

ة بني ىذا السياق دلت عمى المبادلالصيغة عمى معنى اتخاذ شيء لشيء َما، و)من( في 
أجزاء الجممة الفعمية  رًبا بداًل من ا وبذلك ترابطت ا وغيره، أي اتخاذ النبي عيسى

)من( الذي أضاف معنى الفعل قبمو  )اتخذوني وأمي إليين من دون ا( بفعل حرف الجر
  (2)إلى االسم بعده.

 ف الجر)الباء(:حر  -د 
فعل السابق ليا إلى االسم الذي ليفيده ا)الباء(، ىي المعنى الذي  الوظيفة األساسية لـ     

 أن وسيمة الحضور ىي القطار. اتضح، (حضرت بالقطار) يمييا. فإذا قال أحدكم:
 .ىذا المعنى الجوىري

  ىناك دالالت متعددة منيا: 
 مجازياكون ىذا المعنى حقيقيا أو وىو أصل معاني الباء عند النحاة، وقد ي اإللصاق:

 . (آمنت با)، ومثال المجازي: (بيد المريضأمسكت )ومثال الحقيقي: 
 .(ضربت بالسيف)، و(كتبُت بالقممِ )نحو: االستعانة: 

 ﴿ كقولو تعالى: السببية:         ﴾  [54:]البقرة.  

                                       
  .752، صمصدر سابق، ابن ىشام األنصاري (1)
 . 218ص سابق،المصدر ال الطبري، :ينظر (2)
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﴿ :نحو)في(:  معنى           ﴾  :[.720]آل عمران 

﴿ :نحو المصاحبة:           ﴾ [ :أي:771النساء ،] .مع الحق     

﴿ :نحو قولو يض:التبع             ﴾  :أي: منيا. [،16]اإلنسان 

﴿ :قولو، نحو وىي التي يحسن في مكانيا )عن(المجازية:         ﴾ 

 [؛ أي: عنو. 56]الفرقان: 

﴿ :، نحووىي التي يحسن في موضعيا)عمى( االستعالء:         

     ﴾ :(1).[؛ أي: عمى قنطار75]آل عمران  

 .(اشتريت الفرس بألف درىم)نحو:  المقابمة:

﴿ كقولو تعالى: التعدية:       ﴾ (2).[77:]البقرة 

﴿ :في قولو تعالىوقد ورد من ىذه المعاني في سورة المائدة              

      ﴾ [ :؛ تصدير17اآلية]  السورة ىنا اإليفاء بالعقود؛ أي أحكام وعقود كانت

بيا ألنَّ عمييم اإليفاء بما عاقدوا  ، ذكرَّىموتفصيبًل  عقدت من ا عمى المؤمنين إجماالً 
فجاء  االمتثال لشريعتوتي عاقد المسممون عمييا ربيم وىو ا عميو، فشمل العقود ال

السياق القرآني بحرف الجر)الباء( بمعنى اإللصاق، أي: األمر باإليفاء مبلصًقا بالعقود 
 (3)وىذا يدل عمى وجوب ذلك.

                                       
 ،08ص، ص المصدر السابق. والقاسم المرادي، 457، 451، صسابقالمصدر ال الشريف،ينظر: محمد حسن  (1) 

41 . 
 . 22، صمرجع سابقابن عقيل،   (2) 
 . 74، صسابقالمصدر الطاىر عاشور،  ينظر:  (3) 
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 ﴿ :وقولو أيضا                ﴾ :ويفسر البيضاوي  ؛[44]اآلية

)ثمنا قميبل(، في ىذا السياق القرآني  تستبدلوا بأحكامي التي أنزلتيا الأي: اآلية الكريمة؛ 
وضع آيات ا مقابل الثمن المقابمة، فالنيي أمر واقع عمى  معنى )الباء(ر أدى حرف الج

في تحقيق الترابط، حيث جعمت آيات ا ( اءبـال)وظيفة حرف الجر وىنا تكمن (1)القميل،
بفعل أداة  -الشك- أرجحفقابميا، لكن الكفة األولى كفة، والثمن القميل في كفة أخرى  في

 )اشتروا(. المقترنة بالفعل)ال(  النيي
 ف الجر)الالم(:حر 

  وىي متعددة المعاني منيا:

  ﴿:نحو: قولو تعالىوذلك في كل ما يقبل الممك لممك: ا          

   ﴾ :[.284]البقرة 

وىي الواقعة بين معنى وذات وتستحق ذلك المعنى نحو: الحمد  والعزة  الستحقاق: ا
 والممك .

 ﴿ كقولو:لممك: ا شبه          ﴾ [72:]النحل. 

﴿ :كقولو تعالىانتهاء الغاية:         ﴾ [ :12الرعد.] 

 ﴿: ومنو قولو: التعميل         ﴾ [؛ أي: من18يات: العاد] أجل 

 .المال حب 

﴿ :كقولو تعالىاالستعالء:       ﴾(2)  [717]اإلسراء. 

                                       
ينظر: البيضاوي )ناصر الدين أبي الخير عبد ا بن عمر بن محمد الشيرازي الشافعي(، أنوار التنزيل وأسرار  (1) 

 . 728ص ،2التأويل، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ج
 .  070، 071ص ، صرجع سابقابن الخطيب الموزعي، م  (2) 
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 نحو: خالد أحّب لي من سعيد.التبيين: 

﴿ :وىي التقوية والتوكيد، كقولو تعالىالتوكيد:               ﴾ 

 [.754]األعراف: 
الجنة لممؤمنين، وىو أعظم من الممك، ألن من ممك شيئا فقد اختص نحو:  :االختصاص

 بو.

 ﴿ :نحو)في(:  معنى              ﴾  :[47]األنبياء. 

﴿ :كقولو تعالى)عند(:  معنى        ﴾(1)  :[.718]طو 

﴿ :كقولو تعالى)بعد(:  معنى          ﴾  أي بعد [؛78]اإلسراء 

  دلوك الشمس. 

﴿ :قولو تعالى )الباء(: معنى        ﴾  :[.75]البقرة 

 "، ومنو"قل لزيد أن يدرس أي إيصال المعنى إلى المجرور البلم، كقولك:التبميغ: 

﴿ قولو تعالى:        ﴾  :(2). [01]البقرة 

  :﴿قولو تعالىفي  ولقد ورد من ىذه المعاني في سورة المائدة    

  [﴾ :؛ ومعنى 17اآلية] لما  ىي تمييدالكريمة، كما يقول صاحب التفسير، اآلية

ا لممسممين، ليتمقوا ا وتأنيسً سيرد بعدىا من المنييات، فكان اإلبتداء بذكر المباح امتدادً 
التكاليف بنفوس مطمئنة، فالمعنى: إن حرمنا عميكم أشياء فقد أبحنا أكثر منيا، وجاء 

                                       
: عمي توفيق الحمد، ، تح(أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق) الزجاجي. و 62، صسابقمارينا نجار، مرجع  ينظر: (1) 

  .84ص ربد، األردن،إ، 7986، 2ط حروف المعاني، دار األمل، مؤسسة الرسالة
 . 875، صدر سابقمد حسن الشريف، ممح (2) 



 الحروف التي تختص باألسماء وأثرها في الترابط النصي                الفصل األول

 

77 
 

ىنا  ير إلى االختصاص، فبين أن الحبللالذي يش السياق القرآني بحرف الجر)الم(
 ذكرت، وىنا يبلحظ أن ىذا الحرف  المحرمات التيمن اختص ببييمة األنعام دون سواىا 

( واالسم المعرف  يربط فقط بين الفعل لم )بييمة( األنعام، بل تعدى الربط  باإلضافة)ُأِحلَّ
بو مستوى اآلية الواحدة إلى اآليتين، ألن الحبلل مقتصر عمى بييمة األنعام ومختص 

 (1)بيا.

﴿ :وقولو تعالى            ﴾ :أييا أقرب لكم [؛ العدل 18]اآلية

، ومن كان  مطيًعا بعدلو المؤمنون إلى التقوى من الجور؛ ألن من كان عاداًل كان 
إن حرف الجر)البلم( في ىذه اآلية جاء عوًضا ... (2)التقوىشك من أىل كان ال  مطيًعا،

عدل من عن الجار)إلى(، وىو أبمغ وأقوى في ىذا السياق المغوي الذي يصف قرب ال
)التقوى(  )العدل( عن قرب حدود اآليةلمغوية تعبيًرا الوسائط ابلم أقصر فكانت ال ،التقوى
 ىذا القرب، وىذه الصمة، وىذا الترابط، بل إن  ما بينَّ وحده -ىنا–يل إسم التفضفميس 

 حرف الجر)البلم( ساىم بشكل فعَّال في تحقيق ذلك.

﴿ :وقولو تعالى           ﴾  :[؛ وفي ذلك تعظيم 77]اآلية

وممك ما فييا، وىو اإللو حقا، يخمق ما ى فا ىو خالق السموات واألرض، شأن ا تعال
في ىذه اآلية الكريمة معنى الممك، فساىم بذلك في وقد أفاد حرف الجر)البلم( يشاء، 

   (3)تقوية المعنى وتحقيق تماسكو.
 
 

                                       
 . 78، 77، صمصدر سابقطاىر عاشور،  (1) 
 . 45ص مصدر سابق، الطبري، ينظر: (2) 
 .755السابق، ص صدرالم (3) 
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 الجر)الكاف(:حرف  -ه
 (1)ليذا الحرف أربعة معاٍن:

 .(عمي كاألسدوىو األصل فييا )التشبيه: 
 .وتكون الكاف بمعنى البلم التعميل:

بالمفظ  عدما تكون الكاف زائدة نحويا عمى سبيل الجواز باقترانيا حرفوذلك التوكيد: 
من حيث المعنى أفادت  )مثل( الذي يفيد التشبيو. وقالوا عندئذ إن التشبيو يتكرر، ولكنيا

قولو التوكيد(، ومن ذلك،  كاف)معنى إضافيا، وىو توكيد ىذا التشبيو، فسميت 

 ﴿:تعالى    ﴾  :[.77]الشورى 

 أي: ثابتا عمى ما أنَت عميو.نحو: ُكن َكَما َأْنَت، )عمى(:  معنى

﴿لمائدة في قولو تعالى: قد ورد ىذا الحرف بمعنى التشبيو في سورة ا          

         ﴾  :ىو جبريل  روح القدس :األول ،[؛ وفيو وجيان771]اآلية

فمنيا نورانية ومنيا ظممانية، فا خص عيسى  ةمختمفواح عميو السبلم، والثاني أن األر 
السياق القرآني ورد حرف الجر)الكاف( الدال عمى التشبيو ففي ...ةبالروح الَطاىرة النوراني

 يياءجز )الكاف( ىنا توسط اآلية، فرط بين الخمق من الطين كييئة الطير، فـ حيث شبو
ل إلى الثاني بإذن  من الطين، والثاني ىوفاألول ىو عممية الخمق  ىيئة الطير فيمر األوَّ

ألنيا تربط بين االسمين حيث تستند  ىي الكاف؛ -كما ذكرنا –ا والواسطة المغوية
 (2).ت ما بعدىا إلى ما قبميااصف

 

                                       
بيروت،  ،، أحمد الياشمي، القواعد األساسية لمغة العربية، دار الفكر787 ص ،مرجع سابق لغبلييني،مصطفى ا (1) 

 . 271، ص7لبنان، ط
الرازي، دار الفكر، بيروت،  ر، تفسي(فخر الدين محمد) الرازي . و795، صالمصدر السابق حسن الشريف، ينظر: (2)

 . 00، ص7987، 7، ط72ج لبنان،
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 ف الجر)حتى(:حر -و
 (1):حرف غاية وجر ومن معانييا

: إال أن الغالَب أاَل ْيدخَل ما بعدىا في  حكم ما قبمَيا، نحو: سرُت حتى الغاية انتهاء
 إلييا ولم تدخميا. انتيىالكعبة فالمعنى أن َسيَرك 

﴿ :قولو تعالى          ﴾ :إلى مطمع  أي: لبلنتياء[؛ 15]القدر

 الفجر.
 نقول: ُأكّممو حتَّى َيْرَضى، أي: َكْي َيْرَضى. )كي(: معنى

 .(َقِدَم الجيُش حتَّى األتباعُ )نحو: معنى العطف: 
البصريون: جعمت ليا لما تتناَىى ِإَليِو األشياء من أعبلىا وأسفميا ممَّا يكون منتيى  وقال

 (2).في الغاية

﴿ :قولو تعالىج حرف الجر)حتى( في سورة المائدة ومن نماذ                 

            ﴾  :قتحام القرية خوف من ا[؛ أي: امتنعوا من 22]اآلية

تيا في ىذه اآلية تيَّسر األمر أمامنا لمكشف عن لأىميا. وىذا تصريح بمفيوم الغاية، ودال
في تحقيق الترابط، فالغاية ىي نياية الزمن لحدث معيَّن، وىو الخروج من ىذه )حتى( دور

)حتى( ىنا ربطت بين لبداية ىي الدخول، فـالقرية والنياية مقرونة كما نعمم ببداية، وا
 (3).واضح حدثي الدخول والخروج بشكل

 
 
 

                                       
 . 570، صمصطفى الغبلييني، المرجع السابق و .271، صمرجع السابقأحمد الياشمي، ال (1)
 . 557، ص مصدر سابقابن فارس،  (2)
 .760، صالمصدر السابقظر: طاىر عاشور، ين  (3)
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  حروف مشبهة بالفعل -ثانيا
 تعريفها: -1

( -ليت -لكن -كأنَّ  -أنَّ  -إنَّ ) :حروف تنصب وىي   . لعلَّ
 :معانيها -2

 :(إنَّ حرف النصب )  -أ 
 وخبر مبتدأتوكيد ونصب، مشبو بالفعل، يدخل عمى الجممة المكونة من ف حر       

وفائدتيا  (إنَّ ومعنى ) ،وليذا الحرف الصدارة في جممتوفينصب المبتدأ، ويرفع الخبر. 
دخال البل  م عمى خبرىا يزيد مضمون التأكيد.التأكيد والتحقيق، وا 

  :(أنَّ حرف النصب )  -ب 
 (1).توكيد ونصب، وفائدتيا تأكيد مضمون الجممة ىي حرف     

فمنيم من جعميا لمتوكيد وىو رأي غالبية العمماء، ومنيم من ف النحاة في أمرىا مفقد اخت
في كتابو ( محمد األنطاكيرابطة فقط ) وصميوجعميا فقد لمربط، ومن الذين جعموىا 

فعُدىا حرف توكيد وىي ليست وىم القدماء  » لما قال عنيا: (في فقو المغةدراسات )
نما ىي حرف وصل مثل )أّن( الداخمة عمى المضارع والماضي والتفسيرية  كذلك، َوا 

ا كان األمر فإن ىذا الحرف لو دور يقوم بو، ىو وظيفة الضم أيً و  ،«الداخمة عمى األمر
  (2) لعناصر التركيب المغوي التي لم تكن قادرة عمى التضام إال بو.

﴿ :قولو تعالىمائدة نماذج ىذا الحرف في سورة ال ومن             

        ﴾  :ر ا تعالى أنواع رحمتو بعبادهلما ذك [؛98]اآلية 

ثم ذكر عقبو ما يدل  ألن اإليمان ال يتم إال بالرجاء والخوف، ذكر بعده أنو شديد العقاب.

                                       
 .096ص، المصدر السابقمد حسن الشريف، مح (1)
 .271، 269د ت، ص ،4ينظر: محمد األنطاكي، دراسات في فقو المغة، دار الشرق العربي، بيروت، لبنان، ط (2)
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لقد أدت   (1)..الرحمة أغمبعمى الرحمة وىو كونو غفوًرا رحيًما وذلك يدل عمى أن جانب 
( وظيفة  ىذه األداة  بعدىا فكانت الرابط الذي ربط الفعلالذي قبميا والذي بين الربط )أنَّ

م تكن تمك األداة لكان في الكبلم تفكك. فميا دور الربط بين )اعمموا( والمتمم الفعمي، ولو ل
 (2).اء ىذه الجممةأجز 

﴿ :وقولو تعالى         ﴾ [ :؛ يجوز 777اآلية]مفسرة؛ )أن( أن تكون

)أن( َكان ليا دور  بأنيم مسممون. فإن األداة بأنيم مسممون، وتفسير اآلية ىنا أي أكدت
نا فيو وى ،القرآنيدور االتساق في ىذا النص وكانت مؤدية  ،الربط بين أجزاء ىذه الجممة

ن تضافرت ىذه العبلقات أ وىذا  (3).ؤدي إلى ترابط النصالنحوية تدتين الجار والمؤكدة. وا 
 .(تمام حسانما أكده )

 شـديُد العقـاب اَ  أناعمموا                            
 دالتوكي                                       

(:-ج  حرف النصب )كأنَّ
 المعنى المتفق عميو ىو التشبيو التوكيدي وجميع مواضعيا في القرآن بيذا المعنى.    

 ومن معانييا:
 وىو الغالب عمييا، والمتفق عميو.التشبيه: 

 .أي أظنو مقببلً (؛ كأنك بالشتاء مقبلكقوليم )الشك والظن: 
 التقريب وقوعيا. (كأنك بالدنيا لم تكن وباآلخرة لم تزلالتقريب: )

                                       
 . 719ص مصدر سابق، الرازي،  (1)
مذكرة لنيل شيادة ، "سورة األنعام أنموذًجا"، فرحات عّياش القرائن العبلئقية وأثرىا في االتساق ،سميمان بوراس (2)

،          2119-2118باتنة،  الحاج لخضرقسم المغة واألدب العربي، جامعة  المغة العربية، ستير في لسانياتالماج
 . 701ص

 .755وسميمان بوراس، المرجع السابق، ص .749ص مصدر سابق، ينظر: البيضاوي، (3)
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 (1).كأنما زيٌد أسدٌ  )كافة ومكفوفة(، نحو: تأتي مركبة مع )ما( فتكون غير عاممة وقد

﴿ في قولو تعالى: ومن نماذج ىذا الحرف في سورة المائدة                

         ﴾ [ :؛ والمراد من 02اآلية]إحياء النفس تخميصيا من الميمكات 

والكبلم في إحياء النفس الواحدة مثل إحياء النفوس، في رق والجوع ..، غلمثل: الحرق وا
أن قتل النفس الواحدة مثل قتل النفوس. والمعنى أن كثيًرا من الييود بعد ذلك، أي بعد 
مجئ الرسل، وبعدما كتبنا عمييم تحريم القتل لمسرفون، يعني في القتل ال يبالون 

)من  يبدو جمًيا أن األداة ربطت بين جممتين منفصمتين في ىذه اآلية، وىما (2)،بعظمتو
النفس )ا(، فرغم االختبلف الداللي بينيا أحيا النفس الواحدة( و)من أصل الناس جميعً 

وأدت إلى ترابط وتماسك  ،إال أن ىذه األداة جمعت بينيما (الواحدة واألنفس المتعددة
 .يبط النصوأدت دور الترا ،زاء الجممةأج

(حر -د  :ف النصب )لكنَّ
أداة تفيد االستدراك والتوكيد؛ أنيا تؤكد االستدراك الذي بعدىا بمقابمتو بما قبميا. وقد      
( في القرآن الكريم بعد اإلثبات وبعد جاءت  .(3))لوال( وبعد النفي)لو( أو )لكنَّ

﴿ :سورة المائدة قولو تعالى في ومن ذلك                    

                     ﴾ [ :؛ ففي ىذه 87اآلية]

( اآلية الكريمة يتحدث ا عز وجل عن طائفة من الييود كانوا في زمن الرسول )
وقد أظيروا اإلسبلم، وىو معظم المنافقين، وقد نعتيم ا عز وجل بعدم اإليمان في الشق 

                                       
 . 812، 817 ص ،سابقالمصدر الحسن الشريف،   (1) 
 . 279ص مصدر سابق، الرازي،  (2) 
 . 925 السابق، ص المصدر  (3) 
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 ، من خبلل األداة(1)األوَّل من اآلية، ثم أكد ذلك في الشق الثاني منيا نعتيم بالفسق
معو بعض  التي قابمت بين الشقين، فكانت بمثابة ىمزة وصل بين وصٍف قد يرتابنا )لكن(

ما  -في الوقت نفسو- الشك، ووصٍف لم يعد معو مجال لمشك، حيث أكدت ىذه األداة
بعدىا، وربطتو بما قبميا، وذلك من خبلل الوظيفة النحوية المنوطة بيا وىي التوكيد 
واالستدراك، حيث يقع التوكيد عمى البلحق، واالستدراك عمى السابق. فاالستدراك: وىو 

ليس عدنان لّشيء وىم أّنو واقع أو حاصل، وىو ليس كذلك، كقولك "أّنيا ترَفُع عن ا
 (2).ن عدنان، ألّن الّشجاعة منفّية، والكرم قرينيانفي الكرم ع، أي: شجاًعا لكنَّو كريٌم"

(: -ه   حرف النصب )لعلَّ
( بمعنى َعَسى، وتكون بمعنى َكْي.        تكون استفياًما وشًكا، وتكون )لعلَّ

 ﴿ ثناؤه: قال ا جل        ﴾ [ :؛ لكي تيتدوا75النحل].(3) 

عبر عنيا قوٌم بالترجي في الشئ المحبوب نحو: لعلَّ الحبيب قادٌم، واإلشفاق وىي لمتوقع، 

﴿قي الشئ المكروه نحو:       ﴾ (4)  :[05]اآلية . 

﴿ :في سورة المائدة في قولو تعالى ىذا حرف ورد                

﴾ أعدائي المؤمنون[؛ يقول جل ثناؤه لممؤمنين: وجاىدوا، أييا 05ية: ]اآل ،

 :ىي اإلسبلم، يقولو ي في دينو وشريعتو التي شرعيا لعبادِه، وأعداؤكم في سبيمي، يعن
 :يقول الدخول في الحنيفية المسممة، )لعمكم تفمحون( اتبعوا أنفسكم في قتالكم وحمميم عمى

                                       

 . 296، صمصدر سابقطاىر عاشور، ينظر:  (1) 
، 7، سورية، دمشق، طرمينأدواِت النحو وشوارِدِه، دار ال ين موسوعة فيبمينظر: جرجس ناصيف، المعجم ال (2) 

 . 471، ص2171
 . 771، ص مصدر سابق ،ابن فارس (3) 
تح: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العممية، بيروت،  ، شرح التصريح عمى التوضيح،بن ىشام األنصاريا (4) 

 .795، ص2111 ،7لبنان، ط
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( يفيد الترجي وقد تحقق الربط من  و، فالحرفخمود في جنانفتدركوا البقاء الدائم وال )لعلَّ
 (، فا يأمر المؤمنينتفـمحـون) ( وقولوجـاىدوا في سبيموخبلل ىذه اآلية بين قولو تعالى:)

 (1).بالجياد مقابل الفبلح
جانب ما في اآلية من روابط أخرى كالضمائر مثبل وسيمة إلى ( )لعلَّ  األداة تكونوىنا 
 والخطاطة التالية توضح ذلك: بين عمميتين اسناديتين منفصمتين. ربط
      

 ج                                     
           

 
 
 
 
 
 

  النداءحروف  -ثالثا
 تعريفها: -1

 (2).)أدعو(ئبىو إقبال المدعّو عمى الداعي بحرف نا النداء:
 معانيها:  -2

                                       
 . 88ص مصدر سابق، الطبري، ينظر: (1) 
 . 580ص ، 2118، بيروت، لبنان، 7جبلل الدين(، اإلتقان في عموِم القرآِن، مؤسسة الرسالة، طالسيوطي ) (2)

 تفمحـون لعمـكـم جاهدوا

 عممية ِاسنادية  أداة تـرجي عممية ِاسنادية
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ينادى بو أخرى، وحقُّيا في األصل أن  مرة وال ينادى بو حرٌف من حروف التنبيويا: 
ادى بيا تكون لمبعيد لجواز مدَّ الصوت باأللف ما شئت، ثم كُثَر استعماليا حتى صارت ين

 ب في حكم البعيد أو النائم المذينيحروف النداء. ألنَّ من ال يج البعيُد فمذلك كانت أمُّ 
)يا أُّييا( دون  ن النداء بـالقرآولقد كثرت في  (1).ال يسمعان إالَّ بعد طول مدَّ الصوت 

 ألن فيو أوجًيا من التأكيد، وأسبابا من المبالغة. غيره

﴿ و تعالى:قول ورد في سورة المائدة ما يأتي                     

    ﴾  :داًل من نحاة العربية جاء بالنداء كما يقول بعض  [؛ إنَّ حرف95]اآلية

 ى من متعمقات ىذا الفعل المحذوفوبالتالي يكون المناد( أو)أنادي(، الفعل )أدعو
ذا نودي المنادى فمن المعروف أنو ينتظر  ومرتبًطا باألداة التي استعممت بداًل عنو، وا 

ع القول وبذلك نستطي (2)خطاًبا سيوجو إليو، وىو الذي يسميو عمماء المغة بجواب النداء،
مى توكيد؛ تعمل عالنصب و السبقيا من حروف الجر، وأدوات لنداء خبلًفا لما إنَّ أداة ا

إحاالت لما بعدىا، فما وجدت أداة النداء تكون دائما تحقيق الترابط البعدي، وكأنيا 
 دعٍو بعدىا، ثم بانتظاٍر جواب لو.بانتظار م

  سم اآلتي:ويمكننا توضيح ىذا الترابط أكثر من خبلل الر      

 ج 
 
 
 
 

                                       
 . 570، ص في شرح حروف المعاني نياصف المبر  ،المالقي (1)
 . 740ص مصدر سابق، البيضاوي، :ظرين (2)

 أداة نداء
 
 

 جواب النداء المنادى

 يا    
     

 أيها الذين
 آمنو

 ال تقتـمو الصيد وأنتم 
 حـرم        
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المنادى وخطابو )المنادى(، ثم بين  بيا اء والَمعنيحيث تحقق الترابط أواًل بين أداة الند

 )جواب النداء(.  
ختام ىذا الفصل يمكننا القول إن جميع ىذه األدوات المدروسة قد حققت الترابط في  وفي

 آخر. بسورة المائدة بشكل أو 



 
 
 
 

أثرها الحروف التي تختص باألفعال و : الفصل الثاني
 في الترابط النصي

 
 صبــــروف النــــــــــــــــأوال: ح

 تعريفها .1
 معانيها .2

 
 زمــــــــروف الجـــــــــ: حثانيا

 تعريفها .1
 معانيها .2

 
 رطـــروف الشــــــــــثالثا: ح

 تعريفها .1
 معانيها .2
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من الفصل األول ننتقل إلى الفصل الثاني الموسوم بالحروف المختصة  االنتياءوبعد    
مع توضيح  باألفعال والمتمثمة في: حروف النصب، حروف الجزم، وحروف الشرط.

  معانييا وترابطيا في سورة المائدة.

  حروف النصب -أوال

 :تعريفها  -1
تعمل النصب الحروف التي تدخل عمى األفعال و  ىي األدوات الناصبة، ويراد بيا    

 وىي: أن، كي، لن، إذن. وتسمى نواصب المضارع الختصاصيا بو.
    :معانيها  -2
 )أن(: حرف النصب - أ

 واألمرا يدخل عمى الفعل الماضي رع، كمحرف مصدري يدخل عمى الفعل المضا     

﴿تعالى: كقولو تبارك و           ﴾ 184 البقرة يعني الصوم خير ،

 لكم. وكقولك: أن تأتيني خير لك، كأنك  قمت: اإلتياُن خيٌر لَك.
أحيانا أخرى عمى سبيل سبيل الوجوب أحيانا، و وتقدر تقديرا في حاالت معينة عمى 

)حتى( و)فاء السببية( وتضمر جوازا بعد)ال الجحود( و بعدالجواز، فتكون مضمرة وجوبا 
)الم الجحود(: ىي الم ومثال ذلك:  )1(أو..( )الواو، أحرف العطفبعد)الم التعميل( و 

﴿ ق بالفعل )كان( المنفي بيا، مثل:اإلنكار يؤتى بيا لتأكيد النفي، وتسب    

        ﴾ 33األنفال،  مثال )حتى(: وىي لمتعميل، مثل قولو:و 

﴿                              ﴾ 

                                       
، 2001، 1ق، سوريا، طينظر: محمود أحمد الصغير، األدوات النحوية في كتب التفسير، دار الفكر، دمش(1) 
  .153ص ،3ج ،سيبويو، مصدر سابقو  .363، صحسن الشريف، مصدر سابق. و 382ص
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187البقرة لما بعدىا، وتكون مسبوقة بنفي أن ما قبميا سبب ، و)الفاء السببية(: تفيد 
مثل: ما قصرت في السعي فأندم. االستفيام، يشمل األمر والنيي و طمب، والطمب  أو

طمب األدب ليكون لك أنيسا أ )الم التعميل(، مثل:و وكذلك: كونوا يدا واحدة فتنصروا.

﴿وقولو تعالى:          ﴾
(1)    84طو. 

﴿وقد ورد ىذا الحرف في سورة المائدة في آيات متعددة منيا: قولو تعالى:       

                  ﴾ :112اآلية أي: ىل تستطيع ،

محل نصب مفعول  ىنا سؤال مستخبر: ىل ينزل أم ال، وأن ينزل فيو  ،أن تسأل ربك
لناصب في اآلية المائدة مفعول ينزل وىي فاعمة عمى األصل، فالحرف ابو أي اإلنزال. و 

)أن( وىو مختص بالدخول عمى الفعل المضارع، وليذا وجدناه الكريمة ىو الحرف
 )2(.عامال، إذ أن اختصاصو أعطاه قوة العمل في الفعل بعدُه )ينزل(

 محل نصب مفعول بو، والشكل التالي يوضح ذلك:)أن( في ىذه اآلية مع فعمو في 
 ج                        

 
 به  أداة      فعل      فاعل      مفعول

  
 2متمم    مفعول   1حرف  فعل   فاعل   متمم  

   

                                       
الييئة العامة لشئون المطابع األميرية، مصر،  الصرف،دى، القواعد األساسية في النحو و يوسف الحما ينظر:(1)        

 .130، 129ص  ،1994
 .146، ص2003، 1، ط2المنصورة، مصر، جينظر: حافظ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، دار اليقين،   (2)  

مرجع  ،سميمان بوراس. و 501،502، ص4راط، دار القمم، جأحمد بن يوسف، الدر المصون، تح: أحمد محمد الخو  
  . 129،130، ص سابق
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 مائدة      من السم     عمينا    /ينزل      أن ربك يستطيع ىل
يستطيع ) المصدرية الواقعة مفعوال قد ارتبطت بالجممة النواةيوضح الشكل أن الجممة 

الفعل  )أن( الذي يدخل عمى ربك( من خالل رابطين رئيسين األول ىو المصدري
المضارع في أكثر حاالتو كما ورد في القرآن الكريم، وثاني روابط ىذا المفعول ىو 

 فعل يستطيع.العائد عمى فاعل الالمستتر)ىو( في الفعل )ينزل( و  الضمير
  )لن(: حرف النصب -ب  
االستقبال. فيو حرف يدخل عمى الفعل المضارع فينصبو، ويدخمو في إطاري النفي و     

 لعمم، ولن أتبع سبيل الجاىميناستقبال، نحو لن أقصر في طمب احرف نصب ونفي و 
ال أقيم لصاحبك: )تشديده، تقول: )ال( فيو لتأكيد النفي و نقي بــأبمغ من ال)لن( ـالنفي بـو 

 (1).مشدًدا عميوو . مؤكدا النفي (لن أقيم غدا) . فإن أنكر عميك تقول:(غدا عندك

﴿ :نحو ،ي مضمونو بعد إثباتتنفو وتختص بالمضارع               ﴾  

91:طو وىي ال تفيد التأبيد المطمق، نحو: لن أشرب الماء بارًدا، يحتمل أنك ال ،
تشربو أبد الدىر أو زمن الشتاء فقط. ويجوز أن يتقدم المفعول بو عمييا وعمى الفعل مًعا 

 )أن( الناصبة، نحو: تقع )لن( بعد نحو: وعًدا لن أخمَف، وال يجوز توسطو أبدا. و 

﴿           ﴾ 03القيامة  اسميا ، فاعمم أنَّ )أن( مخففة و

 (2)محذوف.

                                       

أحمد مختار عمر، النحو األساسي، ذات السالسل، ، و 499، صسابقالمصدر الريف، ينظر: محمد حسن الش (1) 
 .408، ص 1994، 4الكويت، ط

، 287، ص 1993، 2عمي توفيق الحمد، المعجم الوافي في أدوات النحو العربي، دار األمل، إربد، األردن، ط (2) 
288. 
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 ﴿ومن نماذج ىذا الحرف في سورة المائدة قولو تعالى:                

         ﴾ :24اآلية المأل التأبيد، فقولعمى التأكيد و  أي: نفوا دخوليم 

لسنا  إنا لن ندخميا أبدا" يعنون: إنا لن ندخل مدينتيم أبدا، أي "من قوم موسى لموسى، 
نقبل مشورة في دخوليا، وال أمرا، وفييا ىؤالء الجبارون. فأكدوا االمتناع من الدخول 

، ولن، وكممة أبًدا. وأشد توكيد دل عمى شدتو في العربية بثالث ليذا يعتبر  مؤكدات: إنَّ
النفي)لن( في ىذه اآلية الكريمة عنصًرا ميًما في تحقيق ترابطيا النصي الحاصل حرف 

  كيد )إًن(، والمفعول المطمق المؤكد لفعمو معناىا وقف إلى جانب أداة التو ىا و بين مبنا
 (1).الدخول( ) أبًدا( إلفادة معنى نفي وقوع الفعل )

 الم التعميل )كي(: -ب  
كقولك: "جمسُت  تدخل عمى الفعل المضارع فينصب بـ)أن( مضمرة بعدىا، الم    

يا إال وحركة ىذه الالم ىي الكسرة، والتقدير: جمست لمكتابة. وال يكون ما قبم ألكتَب"
زيد قام : )مضارعة كقولكجمل اسمية و فعمية ماضية أو  قبمياكالما قائما بنفسو. وتكون 

   (2).(يكزيد يقوم ليحسن إل)و (ن إليكليحس

﴿ ورد ىذا الحرف في سورة المائدة في قولو تعالى:                

            ﴾ 06  والمعنى إرادتو ليطيركم، وىذا تعميل لرخصة ،

يكثر وقوعيا بعد م، والالم في )ليجعل( داخمة عمى أن المصدرية محذوفة وىي الم التيم  
شارة إلى أن من حكمة أفعال اإلرادة و  أفعال مادة األمر، وىي زائدة عمى األرجح. وا 

                                       
ىيم بن . و الزجاج ) أبي إسحاق إبرا70صمصدر سابق، الطبري، . و 122مصدر سابق، صينظر: البيضاوي،   (1)

عرابو، تح: عبد السَّري(، معاني القرآن و  و طاىر  .220، ص1988، 1، عالم الكتب، ط2الجميل عبده شمبي، جا 
 . 166، صعاشور، مصدر سابق

  .816، صحسن الشريف، مصدر سابق (2)
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جعل بدال والتيمم فيو التطيير النفسي لذلك  التطيير وىو تطيير حسي،بالغسل و األمر 
 التعميل( إلى ترابط الكالم من أولو إلى آخره وبينت من الوضوء... وبيذا أدت )الم

يريد أن يطيركم وىذا التعميل أثره واضح في اآلية الكريمة، أي يريد  -جل ثناؤه–أن ا  
  (1).ربكم مع تطييركم من ذنوبكم بطاعتكم إياُه فيما فرض عميكم

     حروف الجزم: -ثانيا 
 تعريفها: -1

األمر. وىي أحرف تتصل باألفعال وباألفعال )ال(الناىية، و)الم(لم ا، ىي: لم،        
 ختصاص ىذه األحرف ُمتأت من وجيين:ا، فتعمل فييا الجزم والقطع و المضارعة تحديًدا

ىو و من األفعال الثاني أنيا تختص بنوع واحد األفعال، و األول أنيا تختص بالدخول عمى 
" واعمم : ه(081)ت  وقد قال عنيا سيبويووليا القدرة عمى أن تكون عاممة. . المضارع

أن حروف الجزم ال تجزم إال األفعال، وال يكون الجزُم إال في ىذه األفعال المضارعة 
 (2)".لألسماء، كما أن الجر  ال يكون إال في األسماء

  معانيها: -2

 حرف الجزم )لم(: - أ

تجزم الفعل المضارع وحرف نفي ألنيا تنفي الحكم المثبت  ألنيا ىي حرف جزم،       
ألنيا تقمب معنى المضارع من الحاضر إلى الذي تدخل عميو. وحرف قمب عل سابقا لمف

 (3).(ولم يذىب َأخوك)، (لم يقم عبد ا)الماضي، نحو: 

كقولو  ا، وتفيد نفي الفعل المضارع، وتقمب زمنو إلى الماضي،واحدً  و)لم( تجزم فعالً 

 ﴿ تعالى:                 ﴾  4، 3اإلخالص      
                                       

 .42ص  مصدر سابق، الطبري،و  .132، 131، صعاشور، مصدر سابقطاىر   (1)
 .09ص  ،3، جسيبويو، مصدر سابق. و 41، صيمان بوراس، مرجع سابقينظر: سم  (2)
 .43، ص 2، ج. والمبرد، مصدر سابق931در سابق، ص ينظر: حسن الشريف، مص  (3)
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     . ويجوز أن يدخل حرف عطف كالواو(ألم أقل لك انتبوتفيد أحيانا التوبيخ، نحو: )و 

 ﴿ :أو الفاء بين ىمزة االستفيام و)لم( كما في قولو تعالى       

﴾ 019يوسف (1).(إن لم) و (لو لم ) فيقال:  الشرط تختص كذلك بمصاحبة، و 

 ﴿ورد ىذا الحرف في سورة المائدة في مواضع كثيرة كقولو تعالى:               

              ﴾ :27اآلية قبول ، يقول الزجاج: إن من عالمة

أكمت قربان ىابيل... نالحظ في ىذه اآلية تأكمو، فمذلك نزلت و نزل النار و القربان، أنيا ت
نو، لكن تقبل من أحدىما( كاف لمداللة عمى أن الثاني لم يتقبل م الكريمة أن قولو تعالى)

األول، وذلك من خالل  لممعنىتأكيًدا )لم يتقبل منو( جاء تتمة و الشق الثاني من اآلية ىو
ل بأداة الجزمفي الحكم األن ي لم يتقبل(، لذلك نستطيع القول إن الربط ف) لم( ) تقبل و وَّ

) الواو(، لكنو في الحقيقة متحقق أيضا بحرف الجزم ظاىر اآلية قد تحقق بحرف العطف
ل كما سبق القول   (2).)لم( الذي أكدَّ الفعل األوَّ

 حرف الجزم )ال( الناهية:-ب

    طمبي يجزم الفعل المضارع، ويتحقق النيي إذا كان الطمب موجيا إلى من  حرف       
ىو أدنى درجة، ويكون لمدعاء إذا كان من األدنى إلى ا عز وجل، وىي تجزم الفعل 

 أن ال تسبقيا أداة شرط. - أن ال يفصل بينيما فاصل -شرطين: المضارع ب

 في الدعاء (العمى ما فات، وقد تستعمل )ال تندم و  وتفيد طمب ترك الفعل، نحو:      
 (3).(ربنا ال تحرمنا رضاك)مثل: 

                                       

 .931ص  مصدر سابق، ،حسن الشريفو  ،131ص  ،دى، مرجع سابقيوسف الحما  (1) 
 .166، صينظر: الزجاج، مصدر سابق  (2) 
 .415، صمختار عمر، مرجع سابق. وأحمد 813ص المصدر السابق، ،ينظر: حسن الشريف (3)
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 ﴿ ووردت في سورة المائدة في مواضع منيا قولو تعالى:               

               ﴾:02اآليةأكيد لمضمون ، ففي اآلية ت

ن كان يتضمن النيي عن ضدهو )وتعاونوا عمى البر   التقوى( ألن األمر بالشئ، وا 
فالحرف الجازم في اآلية تأكيد النيي عنو بخصوصو، فاالىتمام بحكم الضد يقتضي 

لكالم السابق بالالحق وذلك لمعنى الجزء األول منيا لذلك يمكن القول إنو أدى إلى ترابط ا
صد المقصود أنو يجب أن يال تعاونوا( وىنا أثر)ال( الناىية واضح، و و) (وتعاونوا) قولو

  (1)بعدىا.طت أجزاء الجممة الفعمية قبميا و ىكذا تراببعضكم بعضا عن ظمم قوم لكم، و 

 :مرحرف الجزم )الم( األ -ج  

حرف جزم طمبي، يدخل عمى الفعل المضارع فبجزمو، وحركة ىذه الالم الكسر وقد         
فاء(. وبعضيم يطمق عمييا )الم الطمب(  ُتسكن تخفيفا إذا تقدميا) واو( العطف أو)

﴿ التيديد، ومثاليا في القرآن الكريم قولو تعالى:ل ذلك األمر والدعاء و ليشم    

      ﴾ :185البقرة،  وىي تفيد طمب حصول الفعل بعدىا، نحو: ليكن

 (2)لتغفر لي ذنوبي. عممك خالًصا لوجو ا، وقد تستعمل ىذه الالم لمدعاء: يا رب  

 ﴿: ومن نماذجيا في سورة المائدة نذكر قولو تعالى                  

   ﴾ :11اآلية،  الم األمر ال تدخل إال عمى المضارع، وفي ذلك حكمة 

                                                                                                                    

 
 .88، ص. وطاىر عاشور، مصدر سابق07، 05، صمصدر سابقافظ بن كثير، ينظر: الح  ( 1)
 .415، ص. وأحمد مختار عمر، مرجع سابق817ص مصدر سابق، ،حسب الشريف (2)
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من ا عز وجل، فقد أمر بالتقوى بفعل األمر) اتقوا (، وأمر بالتوكل بالفعل المضارع 
المسبوق بالم األمر) ليتوكل( وداللة ذلك عمى أن التقوى مقصودة لذاتيا، وأنيا شكر  

  .عمى ا دون غيره االعتمادببداللة وقوع األمر عقب التذكير وىنا أمر ليم 

، وقبميم عمماء وىو سبب ترابط ىذه اآلية وتماسكيا، فقد تبين عمماء لسانيات النص
 (1).البالغة العربية أن تراص األلفاظ وانتظاميا  يؤدي إلى قوة المعنى وسالمة التعبير

"...أن ال : (عبد القاىر الجرجانيحيث يقول: ) وذلك ىو أبرز مالمح التماسك النصي
                   (2)".نظم في الكمم وال ترتيب حتى يعمق بعضيا عمى بعض وتجعل ىذه بسبب تمك

 :حروف الشرط -ثالثا

 تعريفها: .1

، لو، لوال،       (، ويدخل عمى ىذه األدوات فعاله يسمى من، فاء) الجزاء إذا، ىي: إنَّ
  (3).الجواب جممة اسمية أو طمبيةأوليما فعل الشرط و الثاني جواب الشرط وقد يكون 

 معانيها: .2
 حرف الشرط )إن(: - أ

ىي أصل أدوات الشرط الجازمة، وأشدىا تمكننا وتأثيرا، فيي األداة الوحيدة التي      
تتمحص لمعنى الشرط، واألصل أن تدخل )إن( الشرطية عمى جممة مكونة من فعمين 

ن قد يقترن بالفاء، كما يقترن مضارعيين فتجزميما، كقولك: إن تجتيد تنجح، وجواب ع

  ﴿ بــ )إذا( لمتقوية والتوكيد وغير ذلك. وتكون )إن( معنى )إذا(، كقولو تعالى: أحيانا

                                       

أبي زكريا يحي بن الفراء ) . و47ص  مصدر سابق، الطبري،. و 139ظر: طاىر عاشور، المصدر السابق، صين (1)  
 .312، ص 1983، 3، ط1عالم الكتب، بيروت، ج ،(زياد معاني القرآن

 1987الجرجاني)عبد القاىر(، دالئل اإلعجاز، تح: محمد رضوان الداية وآخرون، مكتبة سعد الدين، دمشق،  (2) 
 .98ص

 .133، ص 2000، 1ينظر: تمام حسان، الخالصة النحوية، عالم الكتب، ط  (3) 
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        ﴾ :139آل عمران  ألنو لم يخبرىم بعموىم إال بعد ما كانوا ،

  ﴿: مؤمنين. وتكون بمعنى)لقد( في قولو تعالى         ﴾ يونس

29(1).، أي: لقد كنا 

ن المقصود بالذات من الجممة الشرطية ىو الجواب، فإذا قمت إن   اجتيد فزيد كافأتووا 
  (2).كنت مخبًرا بأنك ستكافئو، ولكن في حال حصول االجتياد

 ﴿ورد ىذا الحرف في سورة المائدة في قولو تعالى:                  

            ﴾   :008اآلية )ففي اآلية نجد حرف الشرط )إن ،

ن تغفر ليم أدى إلى ترابط اآلية بشكل جيد بحيث: إن تعذبيم فأ نت العزيز الحكيم، وا 
الغفران، فكأن العزيز الحكيم ألقيت األمرين كمييما من التعذيب و يز الحكيم في فأنت العز 

فأثر)إن( في ىذه اآلية  ،(3)بيذا المكان لعمومو وأنو يجمع الشرطين، وذلك أنو جواب ليما
: "ىي أم أدوات (4)(سيبويووترابط أجزائيا، فيو كما يقول) الكريمة جميٌّ واضح في تماسكيا

، حيث إنيا تترك أثًرا نحوًيا فعل، وتجزم فعل الشرط وجوابو" الشرط الجازمة، وال يمييا إال
ا( عمى فعمين مترابطين، وذلك الترابط النحوي يؤدي بدوره إلى الترابط )ىو الجزم طبعً و

 الداللي.

 

 

                                       

 .131، صمصدر سابق ،وابن فارس .379ص  مصدر سابق، ،ينظر: حسن الشريف  (1) 
 .152أحمد الياشمي، جواىر البالغة، تد: يوسف الصميمي، المكتبة العصرية، بيروت، ص  (2) 
 .224، ص. والزجاج، مصدر سابق519، صينظر: أحمد بن يوسف، مصدر سابق  (3) 
 .    263ص ،1ج،سيبويو، مصدر سابق  (4) 
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 شرط )لو(: لحرف ا-ب

، ويفيد يتضمن معنى الشرط ال عمل لو، يفيد امتناع الجواب المتناع الشرطحرف      
: كقولك، ويمتنع بيا الشئ المتناع غيره (لو اجتيدت لنجحتالماضي، نحو: ) التعميق في

 (1).معناه: امتنعت الكرامة المتناع المجئ (؛لو جاء زيد ألكرمتو )
ذا كان الفعل الذي تدخل عميو       )لو( مضارعا خمصتو إلى المضي وىي تحتاج إلى وا 

مثبت مقرون بــ)الم( مفتوحة  ــ)ما( أوجزوم بـ)لم(، أو منفي بجواب، وجوابيا في الغالب م
( بعدىا كثيرا، وقد يحذف جوابيا.  وتقع )أنَّ

ذا أفادت      ( الش وا  رطية لكنيا ال تكون )لو( التعميق في المستقبل فإنيا ترادف )إنَّ
نما  (لو تزورني أكرمكجازمة، نحو: ) كون لمجرد ربط توفي ىذه الحالة ال تفيد االمتناع وا 

 ﴿ثميا، فال عمل ليا، كقولو تعالى: )إن( إال أنيا غير جازمة مبالشرط مثلالجواب    

           ﴾  07يوسفن كنا صادقين     (2).، والمعنى: وا 

 ﴿قولو تعالى: وردت في سورة المائدة في                  ﴾ 

:48اآلية ويعني قولو: ولو شاء ربكم لجعل شرائعكم واحدًة، ولم يجعل لكل أمة شريعًة ،
و منياًجا، ولكنو تعالى ذكرُه يعمُم ذلك، فخالف بين شرائعكم ليختبَرُكم فيعرف المطيَع منكم 
من العاصي، ففي السياق القرآني أدى حرف الشرط إلى الربط ، وقد يستعان بالالم قبل 

الشرط فتكون الالم رابطة بين السابق والالحق، نجد أن الالم المتصمة بالفعل  جواب
  (3).)جعل( إنما جاءت لتبين أن ما بعدىا يرتبط بما قبميا

                                       

، حروف المعاني، اسم عبد الرحمان بن اسحاق(وأبي الق) الزجاجي .947ص، مصدر سابقشريف، الحسن ينظر:   (1) 
 .03، ص1986، 2تح: عمي توفيق الحمد، دار األمل، اربد، األردن، ط

 .947صالشريف، المصدر السابق،  حسن  (2) 
 .132، صعرباوي، مرجع سابق . ومحمد112ص مصدر سابق، الطبري، ينظر:  (3)
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واألصل في الرابط أن يتوسط ما يربط بينو إال أن ىذا الحرف وغيره من أدوات      
وات الشرط في العربية ليا الشرط يأتي في مقدمة العناصر المترابطة، وذلك ألنَّ أد

تساىم وبشكل فعَّال في تحقيق التماسك عمى  -ورغم تصدرىا الكالم -الصدارة، إالَّ أنيا
ل نحوًيا حيث إن ىذه األداة تستمزم فعمي شرط  المستويين الشكمي و الداللي، فيكون األوَّ

رابط الداللي وجواب يتتاليان ضرورة  ويترابطان بفضميا، والترابط النحوي ىو طريق لمت
 :لموصل إلى الداللة السميمة، يقولفالنحو ىو العمود الفقري لمغة كميا، وىو الجسر ا

"النحاس" في كتابو )نحو النص(: "وتأتي أىمية نحو النص في مجال التحميل المساني من 
حيث احتواؤه عمى نظم النحو وأدواتو...ومن خالل أدواتو ليحقق الربط الداللي في 

ذ أنو يستخدم أدوات النحو ذاتيا، ويوظفيا في تحقيق الترابط بين الجمل ، إاإلسناد
 (1).المتتابعة في النص"

ومن ىنا نقول أن النص يتكون من وحدات نصية صغرى تربط بينيا عالقات      
نحوية، والداللية تتكون من تصورات كمية تربط بينيا عالقات التماسك الداللية المنطقية. 

 (2).عالقة النحو بالداللة وىنا توضيح

 ﴿أيضا:  وقولو                         

        ﴾ :65اآلية  ، لو أن أىل الكتاب(، وىم ويعني قولو: )و

 صَدُقوه واتبعوه وما أنزل عميو(، ف)وبرسولو محمد)آمنوا( با الييود والنصارى و
)لكفرنا عنيم سيئاتيم(، يقول: َمَحونا  عنيم ُذنوبيم وا( ما نياىم ا عنو فاجتنبوه، )اتقو

وألدخمناىم بساتين أي وألدخمناىم جنات النعيم(، بيا، ) فغطينا عمييا، ولم نفضحيم
اآلية نجد حرف الشرط )لو( أدى إلى ترابط الكالم، بحيث  ينعُموَن فييا في اآلخرة...وفي
                                       

 .09، ص2001النحاس، نحو النص في ضوء التحميل المساني لمخطاب، مكتبة ذات السالسل، الكويت،  مصطفى  (1)
 1ينظر: البطاشي )خميل بن ياسر(، الترابط النصي في ضوء التحميل المساني لمخطاب، دار جرير، عمان، ط  (2)

 .108. ص2009
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عنيا: ىي حرف امتناع األول المتناع الثاني، وذلك ألن األول سبب ( ابن الحاجبيقول)
والثاني مسبب، والمسبب قد يكون أعم من السبب والشرط ممزوم والجزاء الزم، ويتبين من 

شاء عالقة سببية بين جممتي الشرط ىذا الكالم أن أداة الشرط تربط جزئي الكالم بإن
     أي:لكتاب آمنوا واتقوا( والجواب بين ولو أن أىل ا) والجواب، وىذا واضح في اآلية:

  (1).) لكفرنا عنيم سيئاتيم(، وبيذا أدت إلى الترابط النصي

 (:حرف الشرط )لوال-ج

امتناع لوجود غير عامل، متضمن معنى الشرط، أي: يدل عمى امتناع  حرف     
، أي: لوال وجود زيد ألكرمتك، فامتنع (لوال زيٌد ألكرمتك)الجواب المتناع الشرط، نحو: 

 ﴿ وبين الفعل)إذ( أو)إذا(، نحو: وقد يفصل بينيما اإلكرام لوجود زيد.       

      ﴾  43األنعام :وقولو أيضا ،﴿             ﴾(2) الواقعة

83 . 

ذا دخمت       )لوال( عمى جممة اسمية، كانت شرطية امتناعية، دلت عمى امتناع شئ وا 
، وبذلك امتنع الذىاب لوجود غيره، مثال:" لوال المطُر لذىبنا" أي: لوال المطر موجود لذىبنا

 المطر. لوجود

ذا أتى بعدىا فعل ماض، كانت شرطية توبيخية )تندمية(، أي تدل عمى       فعل معين وا 
ذا د(لوال اجتيدتبعد فوات األوان، نحو: ) كانت  خمت عمى جممة فعمية، فعميا مضارع. وا 

 (3).(لوال تستغفرون ا ية )وىو الطمب بمين وتأدب( نحو: )شرطية تحضيض

                                       

 .645، ص2، ج، مرجع سابق. ومحمد عبد الخالق عضيمة134ص مصدر سابق، الطبري، ينظر:  (1)
 .293، 291، صعمي توفيق حمد، مصدر سابق ( 2)
 .956، 954، صحسن الشريف، مصدر سابق  (3)
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 ﴿تعالى:  سورة المائدة بمعنى التحضيض في قولووردت )لوال( في            

                              

                              

     ﴾ :63اآلية ومعنى اآلية: ىالَّ ينيي ىؤالء الذين ُيسارعون في اإلثم ،

المؤمنوَن، وأحبارىم وىم والعدوان وأكل الرشى في الحكم، من الييود، ربانيوىم وىم أئمتيم 
الزور، وذلك أنيم كانوا يحكمون فييم الكذب و )عن قوليم اإلثم(، يعني: عن قول  عممائيم

بغير حكم ا، ويكتبون كتبا بأيدييم ثم يقولون )ىذا من حكم ا وىذا من حكم ا(. وأما 
عمى ُحكميم بغير كتاب  يأخذونياا قولو )وأكميم السحت(، فإنو يعني بو الرشوة التي كانو 

ى التحضيض تتضمن توبيخ ا...وعميو نجد حرف الشرط )لوال( في اآلية جاءت بمعن
ا تعالى وعن األمر بالمعروف  عن النيي عن معاصي العمماء والعباد عمى سكوتيم

ة تتحد الجممتان لتشكال وحد حيث ،1وبيذا نجد اتحاد الشرط والجزاء في اآلية الكريمة
 ولكن ن الشرط والجزاء جممتانيقول: "إ الجرجاني": حيثنصية)ذات معنى( وىذا ما أكده "

إحداىما  نقول إن حكميا حكم جممة واحدة من حيث دخل في الكالم معنى يربط
   وبيذا حققت )لوال( الترابط النصي من خالل ربطيا الكالم السابق بالالحق.   (2).باألخرى"

  حرف الشرط )من(: -د

اسم شرط جازم، يختص بذوات من يعقل، ويحتاج إلى فعمين، األول فعل الشرط      
﴿والثاني جوابو، كقولو تعالى:           ﴾  : 123النساء 

                                       

 .699، ص الخالق، مرجع سابق . ومحمد عبد129، 128ص  المصدر السابق، الطبري،  (1) 
البيان، تح: محمد رضا، دار الكتب ، أسرار البالغة في عمم د القاىر بن عبد الرحمان(أبو بكر عبالجرجاني ) (2) 

  .81، ص 1988، 1العممية، بيروت، لبنان، ط
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 وما أشبو ذلك. (1).وتكون جزاء كقولك: من ُيكرمني ُأكرموُ 

حو: قولو فعل الشرط ماضيا وجوابو ماضيا، ن ويتنوع الشرط وجوابو، فقد يكون

﴿تعالى        ﴾  55:المدثرفعل الشرط مضارعا وجوابو  ، وقد يكون

﴿نحو قولو تعالى:  مضارعا                       

   ﴾ :111النساء وقد يكون فعل الشرط ماضيا وجوابو أمًرا، كقولو تعالى ، 

﴿                      ﴾ (2) 194 :البقرة،  وقد

﴿فعل الشرط مضارعا وجوابو ماضيا، نحو: قولو تعالى:  يكون          

  ﴾   16العنكبوت  وقد يكون فعل الشرط مضارعا وجوابو ماضيا، نحو قولو ،

 ﴿تعالى:                                

       ﴾(3)  011 :النساء  . 

﴿ىذا الحرف في سورة المائدة في قولو تعالى:  وقد ورد               

    ﴾  :15اآلية أحلَّ شيًئا مما أحلَّ ا فجعمو حراًما، أو  ، أي من بدل شيئا

بو إلى ا جلَّ  فيو كافٌر بإجماع، وقد حبط عممو أي حبط جميع ما تقربمما حرَّم  
التحذير من االرتداد عن  فالكفر ىنا الكفر بالرسل، أي: ينكر اإليمان، والمراد ثناؤه

                                       

، واليروي، 465، ص بن الخطيب الموزعي، مرجع سابق. و 1020، صر: حسن الشريف، المصدر السابقينظ (1) 
 . 100، ص مصدر سابق

 .1020ص  المصدر السابق، ،حسن الشريف  (2) 
 نفسو.المصدر  (3) 
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ففي ىذا السياق نجد حرف الشرط )من( أدى ...(1)والترغيب في الدخول فيو كذلك اإليمان
إلى ترابط الكالم قبمو بما بعدُه، وذلك أن من يجحد ما أمَر ا بالتصديق بو من توحيد  

في الدنيا، وبذلك أن  كان يعممو (، فقد بطَل ثواُب عممو الذيبوة محمد)ا وبن
التصديق بتوحيد ا التصديق واإلقرار ومن أبى و)اإليمان( ىو  الجحود،)الكفر( ىو 
ما بعدىا بما قبميا، إال أن وجودىا  وبيذا جاءت )من( لتربط فيو من الكافرين، واإلقرار بو

 (2).لمتركيب المغوي يصور قوة ىذا الترابط ومتانة االتساق

﴿وقولو أيضا:                             ﴾ :77اآلية 

أشركوا بي، وىذا جياًل منيم با وكفًرا بو، فكان  ويقصد بقولو: فمما اختبرتيم وابتميتيم،
وغَّيروا عيدي الذي كنت أخذتو عمييم بأن مما ابتميتيم واختبرُتيم بو، فنقضوا فيو ميثاقي، 

وأن ُيوحُدوني، وينتيوا إلى طاعتي، ففي ىذا  ال يعبدوا سواي، وال يتخذوا ربًا غيري،
السياق القرآني نجد حرف )من( الشرطية أدت إلى تماسك أجزاء اآلية من خالل الربط 

تدع جزًءا من النص بين شرط الشرك، وتحريم الجنة، وبيذا نجد أن الروابط الشرطية لم 
 (3).إال وربطتو بما سبقو وما لحقو في النص

 )إذا(: حرف الشرط -ه

ا دااًل عمى ما يستقبل من اسم مبني عمى السكون، يعد في أصل استعمالو، ظرفً      
: تكون ظرًفا لمزمان (اليرويالشرط. وفي كتاب األزىية، يقول ) ويتضمن معنى الزمان

وال ُبدَّ ليا من جواب، كقولك: إذا جاءني زيد فأكرمُو، معناه  ،المستقبل في معنى الجزاء
وتستعمل بحسب أصميا في كل ما يقطع المتكمم بوقوعو في المستقبل، ويتموىا  إذا يجيُء.

                                       
 .125، ص. وطاىر عاشور، مصدر سابق152، ص الزجاج، مصدر سابقظر: ين  (1) 
 .132محمد عرباوي، مرجع سابق، ص. و 30، 29ص  مصدر سابق، ي،الطبر  ينظر: (2) 
 .140، 134المرجع نفسو، ص محمد عرباوي،  (3) 
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﴿الماضي لداللتو عمى الوقوع قطًعا، كقولو تعالى:              

    ﴾  :030األعرافإذا(لحسنة منو محقًقا، ذكر الماضي مع ا ، فمكون مجئ( 

 .(1)ألن المراد بيا ُمطمق الحسنة

 ﴿ورد ىذا الحرف في سورة المائدة في قولو تعالى:               

     ﴾  :015اآلية ، اىتدائكموقت وتقدير اآلية الكريمة: ال يُضركم الذي ضل 

)االىتداء( وىنا تكون  )الضر( بـ أدت إلى ترابط الكالم من بدايتو إلى نيايتو أي ربطت
ورغم تقدم الجواب عمى الشرط في ىذه اآلية إالَّ أن الترابط متحقق وذلك  شرطية،..
)إذا( التي تكون ظرًفا لمزمان المستقبل في معنى الجزاء وال بد ليا من  أداة الشرطبفضل 
   (2).)إذا اىتديتم( وىو جوابيا بحيث ربطت قولو )ال يضركم( بالكالم الالحق، جواب

  )الفاء(: ف الشرطحر  -و

ن تُقم فيو خيٌ اكر ك شَ ا لَ أنَ أتني فَ إن تَ  كقولك:، يقع في جواب الشرط        .كَ ر لَ وا 

﴿)إن(، كقولو تعالى:  )الفاء( الجوابية، فمعناىا الربط، وتكون جواًبا لمشرط بــو      

      ﴾  :03الجن.  ذا كان الجواب ال يصمح ألن يجعل شرًطا وجب وا 

فعمية  من يعقل الخيَر فا يجزيو، أو اقترانو بالفاء، وذلك إذا كان جممة اسمية نحو:

﴿طمبية، نحو:             ﴾  30:آل عمران . 

                                       

 .151، ص . وأحمد الياشمي، مرجع سابق202، ص اليروي، مصدر سابق. و 175ص  ،نظر: مصدر سابقي  (1) 
 .202، ص واليروي، مصدر سابق. 453، ص : أحمد بن يوسف، مصدر سابقينظر   (2)
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 (1).، نحو: إن ُتكرمني فوا أُلكرَمنَّكَ قسًماأو 

 ﴿في سورة المائدة في قولو تعالى: وردت )الفاء(                 

           ﴾  :008اآلية سبق الحديث عن ىذه اآلية وكان ،

ذلك في موضع حرف الشرط )إن(، و)الفاء( في ىذه اآلية رابطة بين الشرط وجوابو وذلك 
كما يقول النحاة ألنَّ الجواب ال يصمح ألن يجعل شرًطا، فإن كان الحال كذلك وجب 

ط )الفاء( الربط بين الجزئين بيذه الفاء خشية انفصال المعنى وغياب الترابط. حرف الشر 
أدى إلى ترابط اآلية بشكل جيد في قولو )فإنيم عبادك( والكالم الالحق )فإنك أنت( 

    (2).و)العزيز الحكيم( يجمع الشرطين، وىو جواب ليما

وعميو نقول إن الفاء، وما شاكميا من حروف تختص باألفعال ىي أدوات ميمة في 
 يمكن أن يتوىم انفصاليا.العربية لتحقيق الترابط النصي بين األجزاء التي 

 

 

 

 

                                       
، ص . والمرادي، مصدر سابق49. والمبرد، مصدر سابق، ص681سابق، صالمصدر ال حسن الشريف،: ينظر (1) 

 .68، 66ص
 .224ص  ،ظر: الزجاج، مصدر سابقين (2) 
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وبعد المرور بالفصمين السابقين ننتقل إلى الفصل الثالث والمتمثل في الحروف    
 العطف . وىي: حروفالمشتركة بينيما )أي بين االسم والفعل( وأثرىا في الترابط النصي

 وحروف االستفيام. واستخراجيا من السورة وبيان أثرىا في النص القرآني.

 حروف العطف -أوال  

 تعريفها:-1
، وظيفتيا عطف وربط تدخل حروف العطف عمى األفعال كما تدخل عمى األسماء      

وىي  ما بعدىا عمى ما قبميا، وىي: "تجتمع كميا في إدخال الثاني في إعراب األول".
 )1(.، وكميا تقتضي إشراك ما بعدىا لمل قبميا(أو، ثم، فاء ،الواو)

 معانيها:-2
 )الواو(: حرف العطف - أ

 ىي أصل حروف العطف، لكثرة استعماليا ودورىا فيو، ومعناىا الجمع والتشريك  

﴿وتعطف مفرًدا عمى مفرد، وجممة عمى جممة، ومثال ذلك قولو تعالى:        

                 ﴾20، 20:األعمى ذا قمت: جاء ، وا 

زيد وعمرو، وجدت أن االسمين متحدث عنيما، ولو أخرت المسند لقمت: زيد وعمروا 
وتنفرد الواو عن سائر حروف العطف  .)2(جاءا، ومن ىنا استحق كل من االسمين الرفع

﴿: )إما( كالقول الكريم بجممة أحكام منيا: اقترانيا بـ               

                                       
 . 171، صينظر: محمد عرباوي، مرجع سابق  ( (1
 ،)جمال الدين محمد بن عبد ا الطائي األندلسي(. وابن مالك1164مصدر سابق ص  ،الشريفينظر: حسن  (2) 

براىيم مصطفى، إحياء النحو، القاىرة، 002ص )دط(، )دت(،  تح: عبد الرحمان السيد، دار ىجر، شرح التسييل، . وا 
 .111، ص1990، 0مصر، ط
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   ﴾:20اإلنسانال( إذا سبقت بنفي: ، واقترانيا بــ(﴿                  

         ﴾ 07سبأ. 

﴿)لكن( كالقول الكريم: واقترانيا بــ                    

 ﴾
   المعطوف عميو في الحكم ، وبيذا فيي تجمع بين المعطوف و 62األحزاب:1

  اإلعراب.و 
ولقد وردت الواو العاطفة في سورة المائدة في مواضع متعددة منيا قولو تعالى:      

﴿              ﴾:20اآليةأي: كل ما أدركت ذكاتو من  ؛

ففي اآلية بييمة قبل مفارقة روحو جسده، فحالل أكمُو، إذا كان مما أحمَّو ا لعباده..، 
        الكريمة حرف العطف وىو عطف المفرد عمى المفرد، وكما يقول" تمام حسان" في

بط بالواو وجود الخالصة النحوية": فإن حرف العطف يربط بين المتعاطفين، ويشترط لمر "
فالبرغم من  (2).يعني وجود جية جامعة تصل المفردة الثانية باألولى جامع بين المفردتين

ن المتتاليات النصية إال أن المراد منيا شئ واحد وىو التحريم أكميا. وىذا حقق الجمع بي
  الترابط النصي.

 ﴿وقولو تعالى:                            

﴾11زعمتم أنكم أبناء قل ليم: ليس األمر كما  (،ؤه لنبيو محمد)يقول جل ثنا ؛

ن أسأتم ُجوزيتم  ،حسنتم ُجوزيتم بإحسانكمر ممن خمَق، إن أتم بشبل أن ا وأحباؤه، وا 
                                       

، 1نمير، دمشق، سوريا، طالجرجس ناصيف، المعجم المبين موسوعة في أدوات النحو، تح: جوزيف الياس، دار  (1) 
 .ص ،0212

، ص . ومحمد عرباوي، مرجع سابق19ص  ،. وتمام حسان، مرجع سابق11 ص مصدر سابق، الطبري، ينظر: ( 2)
171. 
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، ويعذُب من يشاء ويعدل عمى من يشاء يغفر لمن يشاُء من أىل اإليمانبإساءتكم، فإنو 
وقد انتقل الحكم  ،ففي اآلية عطف جممة عمى جممة من خمقو فيعاقبو عمى ذنوبو..

 بين المتضادين، )يغفر( العطف دت )الواو(اإلعرابي إلى الثانية بواسطة الواو، كما أفا
 (1).)ويعذب(، وأفادت المشاركة بين المتتاليات وبذلك تكون )الواو( قد حققت الترابط

 حرف العطف )أو(:-ب   
و)أو(  ألحد الشيئين.أو بين الجمل، ُوضع وظيفتو العطف سواء بين المفردات      
العاطفة غير )أو  ة سميتجممة عمى جممفة إذا عطفت مفرًدا عمى مفرد، أو العاط

ذا دخمت  الناصبة(، كقولو العاطفة  ى الفعل المضارع فنصبتو سميت )أومعالناصبة(، وا 

﴿تعالى:          ﴾  16:7الصافات   ،في التفسير:  فقيل

و)أو( لمتخيير (2).أي: ويزيدون (الواو)أي: بل يزيدون، وقيل: إنيا بمعنى)بل( إنيا بمعنى
لكن ال تنحصر معانييا بو فقط، مثل: إن رغبت في مجالسة العقالء فجالس زيًدا أو عمًرا 

 (3).أو نحوىما. فميس ىي لمتخيير، بل ىي لبيان نوع الجميس العاقل
ترك المخاطب حًرا في اختيار المعطوف أو المعطوف عميو دون الجمع ويقصد بالتخيير 

 بينيما.
ولقد أورد المغويون ليا مجموعة من المعاني قد تدل في سياق الكالم عمى أحدىما      
 منيا:

 .(زيد منطمق) : تكون لعرض أخبار متباينة، مثل:التفصيل والتنويع - 

                                       

لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، . ومحمد خطابي، 40، 41ص مصدر سابق، الطبري،  ينظر:  (1)  
 .121، ص1991، 1المركز الثقافي العربي، بيروت، ط

)أبو  بن األنباري. و 600مصدر سابق، ص ،. وحسن الشريف176ينظر: محمد عرباوي، مرجع سابق، ص   (2) 
 .010، ص0220، 1، اإلنصاف في مسائل الخالف، تح: محمد مبروك، مكتبة الخانجي، القاىرة، طالبركات(

 .114رؤوف جمال الدين، المعجب في عمم النحو، دار اليجرة، إيران، )د ط(، )ط ت(، ص  (3) 
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ىذا" وعمى المكمف أن يختار أحد : تقع )أو( بعد الطمب، مثل:" خذ ىذا أو التخيير -
 الشيئين وال يمكن عندئذ الجمع بين المتعاطفين.

           (1).: ويورد المتكمم كممة )أو( في السياق إبياما لألمر عميواإلبهام -

﴿لقد ورد ىذا الحرف في سورة المائدة في قولو تعالى:                

                       ﴾  :00اآلية فاآلية ؛

األرض فساًدا( لبيان قصد من  )ويسعون فيتخمص إلى تشريع عقاب المحاربين، وُعطف
خيير في عمى مجموع األمرين، وقد دلت اآلية: أن الت حربيم ا ورسولو، فصار الجزا

)أو( إلى)أو( لمداللة عمى أحد الشيئين أو األشياء في الوقوع، جزاء المحاربين، ألن أصل
في اآلية لمتقسيم، وأن المذكورات مراتب لمعقوبات بحسب ما اجترحو المحارب، فمن قتل 

.. وجاءتقتل وال أخذ ما الوأخذ المال ُقتل وصمب، ومن لم ي )أو( لمداللة عمى  ُعزر.
أن يقتموا أو يصمبوا، فمن خالل عطف الجممة عمى قبل ما يمييا يحدث ذلك التنويع أي:

 (2).الترابط العجيب بين أجزاء النص

 ﴿وقولو أيضا:                  ﴾  :60اآلية وىذه ؛

        تعالى رسولو( ُمخير بيا في الحكم، وقد خير. اعمى أن النبي )اآلية تدل 

( في الحكم بينيم واإلعراض عنيم، ووجو التخيير تعارض السببين، فسبب إقامة )
العدل يقتضي الحكم بينيم، وكان ابتداء التخيير في لفظ اآلية بالشق المقتضي أنو يحكم 

                                       

، 1ينظر: خضر أبو العينين، معجم الحروف العربية )المعنى، المبنى، االعراب(، دار أسامة، عمان، األردن، ط  (1) 
 .600ومعجم حروف المعاني، ص .90، ص0211

. ومحمود بوستة، االتساق واالنسجام في سورة الكيف، 111، 110، صعاشور، مصدر سابقينظر: طاىر   (2) 
 0221السعيد اليادف، مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجستير في لسانيات المغة العربية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 .121. ص0229،
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ن حكمت فاحكم بينيم أولى، ويؤيدوُه قولو تعالى: ينيمبينيم أي إشارة إلى أن الحكم ب )وا 
ن تَ سط( أي: بالحق، وأما قولو تعالى:بالق  شيًئا( فذلك تطمين  ضروكَ ن يَ م فمَ نيُ عرض عَ )وا 

ما االعراض وذلك تبًعا (1)()النبي .. فجاءت )أو( التخييرية لتفيد ىنا الحكم وا 
ومن ثم تحقق الترابط النصي في لمجيئيم، وبيذا أدت إلى ربط الجمل بعضيا ببعض، 

 اآلية الكريمة.

 حرف العطف )ثم(: -ج   

تدل )ثم( عمى الترتيب مع التراخي، وىي حرف عطف أصمي، نحو: "مررُت برجل راكب 
ىب"، َفبينَّ أن الذىاب بعده، وأن بينيما ميمة، أي أن الثاني بعد األول، إال أنيا تفيد ثم ذا

﴿كقولو تعالى:  (2).ميمة وتراخًيا عن األول               

﴾ 197:آل عمران ، :وقولو أيضا﴿                 

     ﴾11:فاطر. 

 واستعممت )ثم( في القرآن الكريم لمعان كثيرة منيا:

 ثم( عن مضمون ما قبميا وعدم مناسبتو : وىو استبعاد مضمون ما بعداالستبعاد (
 لو.

 وذلك في حال تكريرىا في الجممة عمى سبيل التوكيد.التوكيد : 

                                       

 .020، 020، ص. وطاىر عاشور، المصدر السابق177ظر: الزجاج، مصدر سابق، صين  (1) 
ينظر: محمد سامي صالح الطويل، داللة حروف العطف وأثرىا في اختالف الفقياء، حسن سعد عوض، لنيل   (2) 

. ومحمد عبد الرحمان، من الظواىر النحوية لمحروف 12، ص0229الماجستير في الفقو، جامعة النجاح، فمسطين، 
مي، لمحصول عمى الدكتورة في النحو والصرف، السعودية، المستخدمة في القرآن الكريم، عبد اليادي محسن الفضي

 .119، ص 1979
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 (1).: بين المعطوفين في التكمم أو في الحكم أو في الزمان أو في الرتبةالتراخي 

﴿وردت في سورة المائدة في قولو تعالى:                   

              ﴾ 00: اآليةإن كثيًرا وجممة )ثم  ؛

)ثم( لمتراخي في الرتبة د جاءتيم رسمنا بالبينات(، وجاءتولق(منيم..( عطف عمى جممة 
بعد تمك البينات أعجب  الرسل بالبينات شأن عجيب، واإلسراف في األرض ألن مجئ

)ثم( لتعمم أن سراف عند السامع وتفضيعو..، وتجئا اإلوذكر )في األرض( لتصوير ىذ
بين الثاني واألول ميمة، ولتربط بين متتاليين زماًنا، والثاني منيما متأخر عن األول فدلت 

)إن كثيًرا منيم ا بالبينات( ثم بعد ميمة أو فترةجاءت رسمن)أي:)ثم( في اآلية عمى التراخي 
فقد حققت ترابط اآلية، ألنيا ربطت السابق بالالحق وكأنيا ىمزة بعد ذلك لمسرفون(، 

)ممحوظة( وتمك ىي ا نصل إلى ربط جممة بجممة بروابطوصل بين أطراف الكالم، وبيذ
  (2).عالقات الجمل بعضيا ببعض كعالقة الترتيب

﴿وقولو تعالى:                             

﴾ :71اآلية ؛ وىذا تأويمو أنَّيم لم يعمموا بما َسمعوا وال بما أرادوا من اآليات، فصاروا

م كالعمى ا جلَّ وعز. ( يعمميم أنَّ تاب عمييم( أي أرسل إلييم محمًدا)، ) ثم لمصُّ
  قد تاب عمييم إن آمنوا وصدَّقوا، فمم يؤمنوا أكثرىم...وقولو )فعموا( عطفو بالفاء وقولو

َل ليم َحصَ  )ثم(، وىو معنى حسن، وذلك أنيم عقيب الحسبان)ثم عموا وصُّموا( عطفو بــ
 قولو: ، وأسند الفعمين إلييم، وأسند الفعل الحسَن لنفسو في العمى والَصُم من غير تراخ

                                       

. وحسن الشريف، 621، ص1997، 0روت، طينظر: محمود حسني مغمسة، النحو الشافي، مؤسسة الرسالة، بي  (1) 
 .411، 416، صمصدر سابق

. وتمام حسان، 121المرجع السابق ص ،وسميمان بوراس .179، صينظر: حسن الشريف، المصدر السابق  (2) 
 .99، صالمرجع السابق
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ثم عموا( بحرف التراخي داللة عمى أنيم تمادوا في الضالل ))ثم تاب ا(، وعطف قولو:
)ثم( لتربط بين متتاليتين زماًنا والثاني منيما متأخر عن وبيذا تأتيوقت التوبة.. إلى 

األول وتفيد الترتيب بميمة، وىي تدل عمى االنتقال الزمني من شئ إلى آخر، أي: 
حقَّ والوفاء بالميثاق، و)صموا( عنو ثم تبُت عمييم أي: َىديُتيم بمطف مني )فعموا( عن ال

وىذا الربط  (1).عما كانوا عميو من معاصيَّ واالنتياء إلى طاعتي ليم حتى أَناُبوا ورَجُعوا
يقوم عمى الجمع بين جممة سابقة وأخرى تمحقيا، فيفيد الترتيب في الذكر، ولكنو يدخل 

)ثم( و)الفاء( حيث تربط بين العالقة بين الجممة واألخرى مثل نوعمعنى آخر يتعين بو 
   (2).العنصرين

 حرف العطف )الفاء(: -د

ا عمى اسم أو حرف عطف مبني عمى الفتح ال محل لو من اإلعراب، يعطف اسمً      
عد األول وأن األمر بينيما جممة عمى جممة، وىي توجب أن الثاني بفعاًل عمى فعل، أو 

وىي تفيد الترتيب والتعقيب  (3).وتوجب وجود االثنين، أول وثان تتوسط الفاء بينيما قريب،
. نحو قولك: قام زيد فعمرو، فإن قيام عمرو في نفس ما بعدىا يقع عقيب ما قبميا :أي

وليا ثالثة مواضيع   فينا عطف الثاني عمى األول بالفاء. (4)،األمر وقع بعد قيام زيد
يب والتعقيب مع اإلشراك، تقول: َضَربُت زيًدا فعمًرا، والموضع ُيعطف وتدل عمى الترت

                                       
. ومحمد عرباوي، مرجع 070. وأحمد بن يوسف، مصدر سابق، ص 191ص، ظر: الزجاج، مصدر سابقين  (1) 

 .109ص ،. والطبري، المصدر السابق170سابق، ص
 .07، ص1990، 1الزناد، نسيج النص، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط األزىر  (2) 
 .170، صالمرجع السابق  . ومحمد عرباوي،479، صحسن الشريف، المصدر السابق ينظر:  (3) 
، وأبي الفتح عثمان بن جني، سر صناعة اإلعراب، تح: حسن ىنداوي، )د 000، صينظر: عبد الخالق عضيمة  (4) 

. ومحمد بن أبي بكر الدماميني، شرح الدماميني، عمى مغني المبيب، صح: أحمد عزو، التاريخ 110ط(، )د ت(، ص
 .11، ص 0227، 1، ط0العربي، بيروت، لبنان، ج
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الثاني أن يكون ما قبميا عمة لما بعدىا ويجري عمى العطف والتعقيب دون اإلشراك 
  (1).وعَ وجَ أَ فَ  بوُ رَ ى و ضَ كَ بَ فَ  وُ بَ رَ ضَ  :كقولو

 و)الفاء( تفيد عدة معان منيا:

 المعطوف مع المعطوف عميو في الحكم.اشتراك : 

 :كقولو تعالى:  الترتيب﴿        ﴾ 01 :عبس.  

 أي عدم وجود ميمة بين المعطوف والمعطوف عميو.التعقيب : 

 التي تعطف الجممة، كقولو تعالى:  :السببية﴿            

                              

﴾(2)
 11، 10 :الواقعة. 

 ﴿في سورة المائدة في قولو تعالى:  (الفاءوردت )                  

    ﴾   :12اآليةأي: تحذير مما يوجب االنيزام واالرتداد افتعال من الرد وىو  ؛

رجوع إلى الوراء الوراء، ومعنى ىذا ال واألدبار: جمع دبر، وىو الظير، أي: اإلرجاع،
)الفاء( أداة تعطف المفردات، فيكون معناىا الترتيب والتعقيب، ويفيد ىذا واالنقالب...فــ

الحقا إلى سابق، وىي توجب أن الثاني بعد ويضم ربط الجمل الفعمية بعضيا ببعض، 
عالى)ال ترتدوا( األول وأن األمر بينيما قريب، أي أدت إلى ربط اآلية الكريمة في قولو ت

                                       
، 1ابن منظور )أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم االفريقي المصري(، لسان العرب، دار الصادر، بيروت، م  (1) 
 .10، ص1997، 1ط
 . 479، ص. وحسن الشريف، المصدر السابق170ينظر: محمد خطابي، مرجع سابق، ص (2)
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)فتنقمبوا(، فيكون ما بعدىا مترتًبا عمى ما قبميا، وبذلك فيي مترابطة أشد بالكالم الالحق
 ما يكون الترابط.

﴿وقولو أيضا:                             ﴾           

 :84اآلية  أي: فيجازي جميعكم عمى عممو جزاءه عند مصيركم إليو، فإن إليو مصيركم
بعقابو  جميًعا، فيفصل بينيم بفضل القضاء، وتبيُن المحقَّ مجازاتو إياه بجناتو، من المسئ

...ففي السياق القرآني إياه بالنار، فيتبين حينئذ كل حزب عياًنا، المحق منيم من الُمبطل
)الفاء( وىو رابط حرفي أدى إلى ربط اآلية، وكان بمنزلة الجزاء عطف حرف العطف 

 )عند مرجعكم إليو(، وبيذا أدت إلى تماسك اآلية)فينبئكم( وذلك ني عمى األول أي:الثا
حين تزيل ىذا المبس تكون قرينة لفظية عمى  )الفاء( و الالحق. وال شك أن بين السابق

: فأدوات (عبد القاىر الجرجانيوفي ىذا يقول: )المعنى بربطيا بين أطراف الكالم، 
الوصل ىي الروابط التي ال غنى عنيا في وصل الجمل بعضيا ببعض. و وجود العطف 

  (1).التماسك بين أركان النص بين الجمل واآليات يحقق

 ثانيا: حروف االستفهام

 تعريفها: -1

 اليمزة، ىل، ما)االستفيامية(.ىي:       
 واالستفيام ىو طمب العمم بشئ لم يكن معموًما من قبل وذلك بأداة من إحدى أدواتو.

 معانيها:-2     

 حرف االستفهام )الهمزة(: - أ

                                       
، . وتمام حسان، مرجع سابق170ص ،. ومحمد خطابي، المرجع السابق110ص مصدر سابق، الطبري،  ينظر: (1)

 .011ص
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أصل أدوات االستفيام وتدخل عمى الجممة االسمية والفعمية، ويسأل بيا عن  وىي     
واحد من شيئين أو أكثر، كما يسأل بيا عن مضمون الجممة، تقول في السؤال بيا عن 
المفرد، أبالشعر ُتعجُب أم بالنثر؟. وتقول في السؤال بيا عن مضمون الجممة: أتعجب 

داَر  : أما رأيتَ يا عن مضمون الجممة المنفية، مثلببالشعر الُحر؟ وقد يكون االستفيام 
  (1) ؟الكتب بالقاىرة 

قد ترد لمعان ُأخر، بحسب المقام، واألصل في جميع ذلك معنى ثم إن ىمزة االستفيام 
 االستفيام:

 نحو: التسوية :﴿                   ﴾ 

﴾:60البقرة . 

 نحو: التقرير :﴿        ﴾ 221:المائدة .   

 نحو:: التوبيخ ﴿                  ﴾ :16األحقاف  . 

 نحو: اإلنكاري :﴿              ﴾ (2)
 110الصافات . 

﴿ومن نماذجيا في سورة المائدة قولو تعالى:               

                              

        ﴾ :62اآلية ؛ وىي جواب لمن يسأل عن انقالب حال

السارق من العقاب إلى المغفرة بعد التوبة مع عظم ُجرمو، بأن ا ىو المتصرف في 

                                       
 .149، صمرجع سابق. و يوسف الحمادى، 71ص ر: حسن الشريف، مصدر سابق،ينظ  (1) 
 .00، 00، صالمرادى، مصدر سابق ( 2)  
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...ففي اآلية (1)السماوات واألرض وما فييما، فيو العميم بمواضع العقاب ومواضع العفو
السابق )فإن ا  فربط الكريمة أدى حرف االستفيام إلى ربط الكالم وىو استفيام تقريري

)اليمزة( الترابط لو ممك السماوات..(، وبيذا حققت  )تعمم أنَّ ا بالالحق  يتوب عميو...(
 النصي وتماسكو.

 ﴿وقولو أيضا:                                

                         

                   ﴾:76، 70اآلية ؛ ففي

يتوبون  اآلية الكريمة االستفيام فيو قوالن أظيرىما، أنو لمتعجيب من حاليم، كيف ال
األمر وىو رأي ابن زياد الفراء، كأنو قال: ُتوبوا  ويستغفرون، والثاني: أنو بمعنى

واستغفروا، وكالم ابن عطية، يفيم أنو لمتحضيض، أي بتحضيض إياىم عمى التوبة 
بحرف االستفيام بحيث  .. ففي ىذا السياق ربط الكالم بما قبمو وما بعدهوطمب المغفرة

)أفال يتوبون إال ا كالم الالحق فر الذين قالوا إن ا ثالث..( بربطت في قولو )لقد ك
..( متخذة معنى االستفيام اإلنكاري التعجبي، وبفضل الحرف تماسكت اآلية ويستغفرونو

فاليمزة أصل أدوات االستفيام وحققت الترابط الكمي لمنص، وفي ىذا يقول:" تمام حسان": 
زاء الكالم، ويدخل بعضيا في بعض فحين تتحد أج (2).ولذلك استأثرت بالصدارة المطمقة

ويشتدُّ ارتباط ثان منيا بأول، ُيحتاج في الجممة إلى وضعيا في النفس وضًعا واحًدا. فيذا 
 (3).الباب األعظم، في رأي عبد القاىر الجرجاني و ىو النمط العالي

 

                                       
 .196، صطاىر عاشور، مصدر سابق   (1) 
 .160، ص. وتمام حسان، مرجع سابق077، صينظر: أحمد بن يوسف، مصدر سابق  (2) 
، 10، ص1997، 1مكتبة لبنان، بيروت، ط الربط في تركيب الجممة العربية،مصطفى حميدة، نظام اإلرتباط و   (3) 

10. 
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 حرف االستفهام )هل(: - ب

استفيام يستفيم بو عن مضمون الجممة، ويكون الجواب بــ )نعم( في حال  حرف      
 )ال( في حال النفي. بــ اإلثبات و

 وليا مع االستفيام أربعة معان منيا: 

 كقولو تعالى: النفي :﴿        ﴾  :42الرحمان. 

 :)مع الفعل  تستعمل بمعنى)قد(، إذا كانتاألصل فييا االستفيام، لكنيا و  معنى)قد

﴿ نحو قولو:               ﴾  :21اإلنسان.  

 ومن أقساميا نذكر:

 .: عندما يتركز السياق عمى أمر وقد يكون لمتوبيخاالستفهام اإلنكاري

﴿ : كقولو تعالى:االستفهام الطمبي                ﴾(1 ) 

17:القمر. 
 وليا خصائص وأحكام ىي:

 أنو يكثر دخوليا عمى الجمل الفعمية ويقل في االسمية. -

أنيا ال تدخل عمى جممة الشرط، فال يقال:" ىل أن زرتك تكرمني"؟. وىذا من  -
 ."؟اختصاص ىمزة االستفيام إذ يقال "َأ إن زرُتَك ُتكرمني

 ﴿ :ليا حق الصدارة، كالقول الكريم أن -             ﴾(2)  

:01األحقاف . 

                                       
. والبيتوشي )عبد ا الكردي(، كفاية المعاني في حروف المعاني، تح: 1161، صحسن الشريف، مصدر سابق (1) 

 .127، 124، ص، مرجع سابق. والخطيب الموزعي101، ص0221، 1شفيع برىاني، دار إقرأ، دمشق، ط
 .102، 119، صسابق مرجعجرجس ناصيف،  (2)
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 ﴿ورد ىذا الحرف في سورة المائدة في قولو تعالى:               

         ﴾:01األحقاف  المجادلة أىل الكتاب، وما ينقمونو يذه فخص ب؛

        المؤمنين في دينيم إذا تأم.موا ال يجدون إال. اإليمان با وبما أنزل عمى محمد من

تعجبي، فيذا أدى . واالستفيام في اآلية ىو الحرف)ىل( وىو استفيام إنكاري () 
با وما أنزل من قبل إلى ترابط أي ال تجدون شيًئا تنقمونو غير ما ذكر، فأما اإليمان 

فظاىر أنيم رضوه ألنفسيم فال ينقمونو عمى من ماثميم فيو، ودَعا الرسول إلى أىل 
الكتاب فمن شاء منيم فميؤمن ومن يشاء فميكفر... فحرف االستفيام أدى الربط بين 
عناصر الجممة التي دخل عمييا حتى ليصبح كل ما في حيزه مشموال بالمعنى العام الذي 

 (1).نو الحرفعبر ع
 حرف االستفهام )ما(: -ج

  "؟أو صفتو، نحو:" ما أقسام الكممة تفيم بو من غير العاقل وعن حقيقة الشئاسم يس    

﴿ وما لزيد؟ وقولو تعالى: ما عندك؟وكقولك:             

   ﴾ 167:النساء  .ما( االستفيامية عمى االسم، نحو:  وتدخل(﴿         

     ﴾ 20:الحاقة .  :كما تدخل عمى الفعل نحو: قولو تعالى﴿          

 ﴾ 17:االنفطار  وقد تركب )ما( مع )ذا( فيصبحان كممة واحدة )ماذا( بمعنى ما ،

االستفيامية، وقد تكون )ما( بحسب )ما( بحسب السياق استفيامية حقيقية، نحو قولو 

 ﴿ تعالى:         ﴾ :00القصص ،فيخرج عن  ، وقد يكون االستفيام مجازًيا

﴿كالتعظيم:  الحقيقي إلى معان أخرى،                 

                                       
وتمام حسان، البيان في روائع القرآن، عالم الكتب،  .066، 060ص، المصدر السابقطاىر عاشور، ينظر:   (1) 
 .104، ص1990، 1ط



 وأثرها في الترابط النصيالمشتركة بينهما الحروف   الفصل الثالث                  

 

19 
 

﴾21:الواقعة  قولووالتحقير: نحو :﴿               

﴾:29الواقعة ،كقولو تعالى: ، واإلنكار التوبيخي ﴿           

﴾1:10األعراف  . :وردت )ما( في سورة المائدة في قولو تعالى ﴿         

                                

                      ﴾:10،16اآلية   ؛ أي في حال تركنا 

استقر لنا، وما لنا ال  و)ما( استفيامية في محل رفع باالبتداء والتقدير: أي شئ لإليمان ..
نؤمُن با، والذي جاءنا كائن من الحق، والحق يجوز أن يراد بو القرآن فإنو حق في 

 (2)،نفسو، ويجوز أن ُيراد بو البارئ تعالى والعامُل فييا االستقرار الذي تضمنو قولو )لنا(
السابق والالحق أطراف الكالم أي وقد جاء حرف االستفيام في البداية فعمل الربط بين 

  فكان لذلك أثره في التماسك النصي.
جعل أجزاء الكالم بعضيا آخذا بأعناق بعض فيقوى بذلك  "..:(الزركشييقول )      

االرتباط ويصير التأليف حالو حال البناء المحكم المتالئم األجزاء، وقد قل اعتناء 
وذلك في  السابق والالحق)أي عدم ربط اآليات بين  (3)."المفسرين بيذا النوع لدقتو

  ىم(، ويقصد الذين ال يعتنون بالمناسبة بين اآليات.تفسير 
 
 

 

                                       
تح: فخر الدين  ، الجمل في النحو،)الخميل بن أحمد( الفراىيدي. و 941صمصدر سابق، ، نظر: حسن الشريفي (1) 

 .021ص، 1911، 1قباوة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 .091، صأحمد بن يوسف، مصدر سابق. 022ظر: الزجاج، مصدر سابق، صين (2) 
 .04، ص1912، 0، ط6الزركشي )محمد بن عبد ا(، البرىان في عموم القرآن، دار الفكر، بيروت، ج (3) 

 



 

 

 

 

 

 

 
  



 خاتمة
 

61 
 

وأثرىا في الترابط  عند حروف المعانيبعد ىذه الفصول الثالثة التي وقفت فييا      
 :ي يمكن إيجازىا في النقاط اآلتيةالتالنصي أكون قد بمغت إلى النتائج 

 ( الروابط الربط، الترابط، ىناك فرق بين المصطمحات :) 

: ىو العممية التي تتصل بيا جمل النص من أجل إقامة عالقة بينيا، ويقصد بو، الربط -
 اجتماع وتالحم عنصرين لغويين.

 : يفيم منو شدة الربط، وىو ما ينتج من عممية الربط.الترابط -

 : ىي األدوات أو الوسائل التي يتم بيا الربط لموصول إلى الترابط النصي.الروابط -

  ،تدخل عمى الجممة أو عدد من الجمل، فتساىم حروف المعاني ىي حروف رابطة
  .فييا، إنيا حروف عاممة و مضيفة لمعان في الجممة في إفادة معنى جديد

 بدور أساسي في الكالم، ويمكن القول إن ليا وظيفتين  تقوم حروف المعاني
ة أو الكالم، سواء الجمموظيفة نحوية وىي تحقيق الترابط بين مكونات  -أساسيتين: 

وظيفة داللية معنوية، وىي و  – تؤدي إلى تماسكوو  ،غير عاممة كانت عاممة أو
 المساىمة في تحديد داللة السياق.

 وات الربط ليا أىميتيا في تماسك  ونستنتج من خالل التحميل لسورة المائدة أن أد 
      حروف الجر، النصب) : قد تحقق ذلك من خالل األدوات المتنوعةو  ،ترابط النصو 

 الجزم، العطف...(.
  وظيفة األداة في الربط ناشئة من تمخيصيا لمعنى نحوي، وتفيد في النص دور

إال عمى نوع واحد من العناصر ا منيا ال يدل ن بعضً مفرداتو، وذلك إ الربط بين
 .االفعل فقط، فإن كان األمر كذلك سمي اختصاصً  المغوية، كأن يكون االسم فقط، أو
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   وخاصة الواو ،كثيًفا لحروف العطف د في سورة المائدة أن ىناك حضوًراونرص 
وحروف الجر كذلك، ومن المعموم أنو كمما ازداد عدد ىذه الحروف ازدادت قوة 

في النياية نًصا التماسك بين مكونات النص القرآني، كمماتو وعباراتو وجممو، ليخرج 
 محكًما متماسًكا.

  من ىو  بحروف المعاني، ربط كممة إلى كممة و جممة إلى جممة،الربط المتحقق و
أجل حدوث االنتقال من معنى إلى معنى، و ىذه العناصر عمى تعددىا إال أنيا تجتمع 

   تعمق بعضيا ببعض في اإلطار النصيفي وظيفة واحدة، وىي الربط حيث تؤدي إلى 
 فيترابط الالحق فيو مع السابق.

 ىمية الترابط النصي تكمن في:ونخمص من ىذا إلى أن أ 
 التركيز عمى كيفية تركيب النص. -
 الربط بين الجمل المتباعدة زمنيا. -
 إعداد روابط التماسك المصدر الوحيد لمنصية. -
 التعرف عمى ما ىو نص، وما ىو غير ذلك. -

   .تعد الحروف من أقوى الروابط في النص القرآني، وأكثرىا حضوًرا وكثافة فيو 
 

بحثنا نسأل العمي القدير أن ينفع بيذه الدراسة المتواضعة ويجعميا بداية وفي ختام 
 لبحوث الحقة تكمل نقص عممنا واهلل الموفق.
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