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  :عرفانشكر و

من ال : صلى اهللا عليه وسلمومن منطلق قوله . إنّ احلمد هللا حنمده ونستعني به ونستغفره
  .إنّ أشكر الناس هللا أشكرهم للناس: يشكر الناس، ال يشكر اهللا عز وجل، وقوله

فإنين ويف هذا املقام أتوجه بأمسى آيات الشكر والتقدير إىل مشرفيت وأستاذيت الفاضلة 
تين بإرشاداا الصائبة، و ما بذلته من جهد ووقت يف تقومي ما غناليت أ.لليلى سهالدكتورة 

  .أسأل اهللا هلا دوام العطاء، و الصحة . اعوج من هذا البحث

خري معني، وشعلة نور أسأل اهللا أن اليت كانت  نور اهلدى حسين األستاذة أشكر كذلك
  .جزاها اهللا عني كل خري. يدمي نورها

أخرى يف إجناز هذا بلشكر اجلزيل والتقدير جلميع من ساعدين بطريقة أو ويف اخلتام، أكرر ا
يزان وجيعل هذا العمل يف م. البحث، وأتضرع إىل اهللا عز وجل أن ييسر يل وهلم كل خري

.مجيعا حسناتنا



 

 

  
  مقدمة

 ةــــــــــقـدمـم

  
 



  مقدمة

 

 أ 

وما  .به وقضاياهأن حييط بكل أبوا باحثواسعا؛ ألنه ال ميكن لل جماالالدرس اللغوي  عدي
بإجناز حبث يقوم على أرضية خصبة ه تناوله علماؤنا العرب يف هذا الصدد كان كفيال بأن يرغب

ننا من ولقد كان هذا اإلرث حافزا مكّ. أساسها االستفادة أوال من هذا الزاد ومنه إىل اإلفادة
قادنا إىل دراسة  دراسة عالقة الترابط اليت تقوم عليها الكلمات واجلمل يف النص، وهذا ما

  .أساليب الربط يف القرآن الكرمي

كي حناول  ،ومنه كان حقا علينا دراسة القرآن الكرمي بأساليبه وأدواته ومفرداته اللغوية
ومنه إىل أسرار اللغة العربية، على اعتبار أنّ النص القرآين هو أفصح  ،الوصول إىل معانيه اخلفية

وظل .  نشأ خلدمة علوم القرآن الكرمي واحلديث الشريفحو العريبألنّ الن ؛نص عريب وأصدقه
ر بتطور العلوم اإلسالمية ومناهجها، فكان خري زاد وثروة أملّيتطوعة اليت ت مبفردات اللغة املتنو

  .تدعو إىل التأمل وتبعث إىل البحث

يت تستدعي غة على جمموعة من األنظمة الفرعية والظواهر اللغوية الوقد قام النظام العام للّ
 ،الدراسة والبحث، ومنها نظام الربط الذي من خالله تتم عملية الترابط بني املفردات واجلمل

اه هذا الترابطومنها إىل اهلدف األساسي وهو فهم املعىن الذي أد.  

ز على لغة للتوجه حنو البحوث اللّغوية والنحوية اليت تركّ ناة لديبوهذا ما دفعنا وولّد الرغ
قلة البحوث اخلاصة واملستقلة كرمي، وذلك خدمة لكتاب اهللا، كما أننا وجدنا القرآن ال

حو، . املة هلذا املوضوعوالشتة يف أبواب النوما كان ال يعدو أن يكون سوى إشارات مشت
  .باستثناء بعض الدراسات احلديثة اليت تعد على األصابع

وجتدر . "الكرمي سورة النور أمنوذجاالربط يف القرآن  "راسة بعنوان لذلك جاءت هذه الد
ويف هذا حماولة  ،بنا اإلشارة إىل أنّ الدراسة كانت من جانبها النحوي ال من جانبها البالغي

ومن هنا ميكننا أن . بط يف السورةالكتشاف بعض األساليب اليت تندرج ضمن نظام الر
العالقة بني الربط النحوي  ؟ ماله ما الربط؟ كيف ميكننا مناقشة التعدد املصطلحي: نتساءل



  مقدمة

 

 ب 

والربط البالغي؟، وهل يؤديان نفس الوظيفة؟ وهل يؤدي الربط الوظيفة اليت وضع من أجلها؟ 
  ؟حتديدا سورة النور وكيف يساهم الربط يف تناسق اخلطاب القرآين

  .فقسم البحث إىل فصلني تتقدمهما مقدمة وتتلومها خامتة

ة الربط بتعاريفه اللغوية واالصطالحية، وعالقته مشل الفصل األول احلديث عن ماهيوقد 
غوي، واستقصينا فيه حبث عالقته بالدرس البالغي، وبالدرس التوليدي التحويلي رس اللّبالد

  .على وجه اخلصوص

      بط حبروف العطف، وعرضنا الر ،يات الربط يف سورة النورالفصل الثاين جتلّ ما مشلفي
وأخريا، اخلامتة  .باالستثناءوو باسم اإلشارة، ، سم املوصولباالو ط حبروف اجلر، بوالر

  .واشتملت على النتائج اليت انتهى إليها البحث

ا على كثري من أمات نوال تلك اخلطة أن تلتئم لوال اعتماد كتملكان هلذا البحث أن يا فم
نذكر وعناصره  كلها يف فصول هذا البحثغوية والنحوية، اليت حنسب أنها قد آتت أُالكتب اللّ

نظام ، وكتاب تفسري روح املعاين لأللوسيو اشور، تفسري التحرير والتنوير للطاهر بن ع :منها
كتاب نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلملة و الربط يف النص  العريب جلمعة عوض اخلباص، 

  .العربية ملصطفى محيدة

ها ضيح بعض أساليب الربط ألنومن هنا تأيت أمهية البحث الذي نسعى من خالله إىل تو
  .لقرآن الكرميادراسة تربط بني النحو العريب وكتاب اإلعجاز اللغوي 

 .يف تناول أساليب الربط التحليلي فاقتضت طبيعة البحث علينا اعتماد املنهج الوصفي

  :يفومن صعوبات البحث اليت واجهتين إن كان ال بد من ذكرها فتمثلت 

  .ذا املوضوع إالّ يف بعض أبواب النحو مشتتة هلا صلةاليت  قلة املصادر واملراجع -



  مقدمة

 

 ج 

قنا خلدمة دينه والدفاع عن سنة نبيه، ويف اخلتام نسأل اهللا أن يكتب لنا األجر والثواب، وأن يوفّ
من قريب أو من بعيد نايد العون ل ونشكر كل من مد.  

يت الدكتورة ليلى سهل على ما كما ال ننسى أن نتقدم جبزيل الشكر والعرفان ألستاذيت ومشرف
.بذلته يف تصحيح ما اعوج من هذا البحث
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   واالصطالح اللغة بني الربط مفهوم .1

   لغة 1.1
 )1(.»ها بالرباط، واملربط هو احلبل، وقطعت الدابة رباطها، ومربطهاابة، شدربط الد: الربطُ«

 :ويقال )2(.»طه ربطا، فهو مربوط ، والرباط ما ربط به واجلمع ربطربط الشيء يربِطَه ويربو«

  )3(.» الشيء الذي يربط به:  ربط يربط ربطا، والرباط«

املعىن واحد ال خيرج عن الوصل  أنّ جند ،)ربط( ادةد ملمن خالل النظر يف املعىن اللغوي املتعد

  .متعدد واملعىن واحدفالتعريف .خراآلوعالقة الشيء ب

  اصطالحا 1.2
لكن بالرجوع  املعىن االصطالحي ، أنّ هناك تقابل بينه و بني بالنظر إىل املعىن املعجمي جند

فنجد  تؤكد إدراكهم لدوره وقيمته، سوى إشارة له جندلم ف ،ودراستهم إىل مؤلفات القدامى

ألت اخلليل عن قوله وس«:ق الكالم بعضه ببعض فقالث عن تعلّيتحد) ـه180ت ()سيبويه(

                                                             

  م1998 -هـ1419حممد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، : حتقيق)مادة ر، ب،، ط(الزخمشري، أساس البالغة،  1

 .331، ص1ج

 .302م، ص1994-هـ 1414، 3دار صادر، بريوت، لبنان، ط،) مادة ر، ب، ط( ابن منظور، لسان العرب،  2

هـ 1424، 1عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،  ط: حتقيق،) مادة ر، ب، ط( دي، العني، اخلليل بن أمحد الفراهي 3
  .90، ص 1م، ج2003 -
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وجل عز:                        )1( لق هذا كالم مع: فقال

يف موضع قنطوا، كما كان  اهاهنبالكالم األول كما كانت الفاء معلقة بالكالم األول، وهذا 

الكالم مرتبط باألول، فهو حديث عن الربط  ذا يعين أنّوه .»)2(اجلواب بالفاء يف موضع الفعل

إن تأتين أنا : عن قوله) أي اخلليل( سألته« :ويقول يف موضع آخر. دون استخدام املصطلح

يكون كالما مبتدأ، والفاء  "أنا كرمي"  بلال يكون هذا إال أن يضطر شاعر من ق: فقال. كرمي

 )3(.»فكرهوا أن يكون هذا جوابا حيث مل يشبه الفاءوإذا ال يكونان إال معلقتني مبا قبلهما، 

م عن ق الكالم بعضه ببعض باستخدام الفاء، ما جعله يتكلّث عن تعلّحتد )سيبويه(فنستنتج أن

على ما يرادف فعل  م بذلك قرينة تدلُّفهو قد ،الربط تلميحا دون تصرحيه مبصطلح الربط بعينه

  .ربط

وقصد به جمموعة من  فهعر )هـ316ت()لسراجابن ا( جند مصطلح الربط عندكما و

 ،األدوات اليت تربط بني املفردات بعضها ببعض، وبني اجلمل بعضها ببعض من ناحية أخرى

إما أن : من مثانية مواضع احلرف ال خيلُ واعلم أنّ«: ط فقالمثل حروف العطف وأدوات الشر

جاءين : لريبط امسا باسم يدخل على االسم وحده مثل الرجل أو الفعل وحده مثل سوف أو

                                                             

 .36: يةاآلالروم ، 1

 .64 -63، ص 1، ج)ت.د(، 1عبد السالم حممد هارون، دار اجليل، بريوت، لبنان، ط:سيبويه، الكتاب، حتقيق 2

 .64املصدر نفسه، ص  3
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زيد وعمرو، أو فعال بفعل أو فعال باسم أو على كالم تام، أو لريبط مجلة جبملة أو يكون 

  .)1(»زائدا

ه ومثل ما فعل معاصر، على الربط متاما اكتفى بتقدمي أدوات تدلُّ )ابن السراج(هنا

: االسم«:عندما قال.مثيل لهه لالسم بالتعندما اكتفى حبد )سيبويه(فعل  كما متاما  ، هووسابق

  )2(.»رجل وفرس وحائط

ـه 392ت()ابن جين(عن  ومل خيف(  فقد أطلق لفظ  ،هو اآلخر هلذا املصطلح أن يشري

ى الربط حبرف ومس. الرابط على الفاء الواقعة يف جواب الشرط ، وإذا الفجائية النائبة عنها

توصال إىل اازاة باجلملة املركبة من املبتدأ ما دخلت الفاء يف جواب الشرط إن« :تباع، وقالاال

فاهللا يكافئك،   إيلَ إن حتسن: فاجلملة يف حنو قولك. واخلرب، أو الكالم الذي جيوز أن يبتدأ به

ألن الفاء حكمها أن «: وذكر عن الفاء الرابطة فقال )3(»لوال الفاء مل يرتبط أول الكالم بآخره

  .)5(وكذلك ذكر أن إذا الفجائية تأيت لإلتباع كما تأيت الفاء )4(»تأيت رابطة ما بعدها مبا قبلها

                                                             

 .42، ص1، ج1985، 3عبد احلسني الفتلي، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، ط:ابن السراج، األصول يف النحو، حتقيق 1

 .12، ص1سيبويه، الكتاب، ج 2

 . 253، ص1، ج1985، 1حسن اهلنداوي، دار القلم، دمشق، سوريا، ط: ابن جين، سر صناعة اإلعراب، حتقيق 3

 .254، ص 1املصدر نفسه، ج 4

 .261، ص 1صدر نفسه، جامل 5
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إىل الربط بشكل واضح يف حديثه عن جواب لو  )ـه538 ت()الزخمشري(وقد أشار 

    :والم جواب لو ولوال، حنو قوله تعاىل«: فقال. ولوال           

          )1(ىل، وقوله تعا:                  

   2)( .ودخوهلا ألكيد ارتباط إحدى اجلملتني باألخرى«)3(.  

ودرس الروابط، ص مبحثني عن الربط خص )ـه761ت()ابن هشام األنصاري(بينما 

واإلشارة، وهو األصل الضمري «:ث يف األول عن روابط اجلملة مبا هي خرب عنه، وهيفتحد ،

ث وحتد. إىل أن يعدها عشرة وعموم يشمل املبتدأ، وغريها وإعادة املبتدأ بلفظه، وإعادته مبعناه،

 ا، يف الثاين عن األشياء اليت حتتاج إىل ضمري الربط، فذكر اجلملة املخرب ا، واجلملة املوصوف

ا، واجلملة الواقعة حاال، واجلملة املفس رة لعامل االسم املشتغل عنه ويف بدل واجلملة املوصول

  ) 4(.»، إىل أن ينتهي إىل أحد عشر شيئاالبعض واالشتمال، وغريها

ويف  ،د يف األول أدوات الربطمن خالل ختصيصه هلذين املبحثني قد حد )ابن هشام(جند 

الربطد مواضع الثاين حد.  
                                                             

  .22 :يةاآل األنبياء، 1

  . 83 :يةالنساء، اآل 2

 .390، ص1990، 1حممد عز الدين السعيدي، دار إحياء العلوم، بريوت، لبنان، ط: الزخمشري، املفصل يف علم اللغة، تعليق 3

 - هـ1411ميد، املكتبة العصرية، بريوت، لبنان، حممد حمي الدين عبد احل: ابن هشام األنصاري، مغين اللبيب عن كتب األعاريب، حتقيق 4
  .586 -573، ص 2م، ج1991
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تلميحا يف باب الفصل  و وبالرجوع إىل كتب البالغيني جند ورود املصطلح تصرحيا

ث عنه قائال يف حديثه عن الفروق يف حتد فنجده ،)عبد القاهر اجلرجاين(من بينهم.والوصل

ان ك »رأيت زيدا وسيفه على كتفه «: و»وإذا قلت جاءين وغالمه يسعى بني يديه«: احلال

مث استأنفت خربا، وابتدأت إثباتا ثانيا لسعي الغالم . املعىن على أنك بدأت فأثبت ايء والرؤية

يف على كتفه، وملا كان املعىن على استئناف اإلثبات، احتيج إىل ما يربط ولكون الس. بني يديه

، »و ذاهبزيد منطلق وعمر«: ة الثانية باألوىل، فجيء بالواو، كما جيء ا يف قولكاجلمل

، وتسميتنا هلا واو احلال، ال خيرجها عن أن تكون جمتلبة لضم »العلم حسن واجلهل قبيح«و

  )1(».مجلة إىل مجلة

ىل الربط بصفة مباشرة يف باب قوله عن واو إ أيضا )ـه439ت()القزويين( كما أشار

 ،ن بغري واوأصلها أن تكو فثبت أنّ) ...( «: احلال، والضمري الذي يكون مع احلال حيث قال

لكن خولف األصل فيها إذا كانت مجلة ألا بالنظر إليها من حيث هي مجل مستقلة باإلفادة 

فتحتاج إىل ما يربطها مبا جعلت حاال عنه، وكل واحد من الضمري والواو صاحل 

  )2(»)...(للربط

                                                             

 .214،ص 1992، 3حممود حممد شاكر، مطبعة املدين، مصر، ط: عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، حتقيق 1

  .168، ص 1985، 1القزويين، اإليضاح يف علوم البالغة، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط 2
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إن الربط ال ف ،تصرحيا وض إليه القدماء من خالل تناوهلم للربط تلميحا أفبالنظر إىل ما تعر

يتجاوز أن يكون عالقة حنوية تقوم على تالحم بني أجزاء اجلملة الواحدة أو بني مجلة وأخرى 

  .يقوم بواسطة لفظية أو بدوا

ن اليت تقوم عليها اجلملة العربية ئاحملدثني ليتجاوزوا أحد أهم القرا ارسني بعض الدمل يكن و

  :ثال ال احلصر ما يلينذكر منهم على سبيل امل ،"الربط"وهي قرينة 

ه ظر إىل الربط على أنقد صرف الن "اللغة العربية معناها ومبناها"يف كتابه  )متام حسان(جند 

أحد القرائن اللفظية الثمانية اليت تتكويعترب الربط «: بقوله هعن ارن منها اجلملة العربية فنجده معب

تم بني املوصول عروف أن الربط ينبغي أن يوامل ،قرينة لفظية على اتصال أحد املترابطني باآلخر

وصلته، وبني املبتدأ وخربه، وبني احلال وصاحبه، وبني املنعوت ونعته، وبني القسم وجوابه، 

كما يفهم . ويتم الربط بالضمري العائد الذي يبدو فيه املطابقة. وغريها ...وبني الشرط وجوابه

أو أل، أو دخول أحد املترابطني على  اسم اإلشارة،أو باحلرف، أو إعادة املعىن، أو  فيه الربط،

  .أداوت الربطشارة كذلك إىل إفهنا  )1(».عموم آخر

يف حني جند . عامةبصفة  ث عن الربط يف اللغة العربيةيتحدهنا  )انمتام حس( يتبني لنا أنّ

قة إن الربط هو اصطناع عال«: د مفهوم الربط بقولهحيد )مصطفى محيدة(آخر وهو  اًباحث

                                                             

 .213، ص1994ام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البيضاء، املغرب، مت 1
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فقد أوضح من خالل تعريفه  )1(»سياقية حنوية بني طرفني باستعمال أداة تدل على تلك العالقة

مجعة عوض (د جننا فإن ،د العالقة باألداةقي )محيدة(فإذا كان . أن العالقة النحوية تقوم على أداة

اء اجلملة أو بني عالقة حنوية بني أجز«:مل يشأ تقييد هذه العالقة فاعتربها بقوله أا )باصاخل

حسام (اعترب الدكتور كما .)2(»اجلمل، وهذه العالقة تكون بواسطة لفظية وبدون واسطة لفظية

يعد الربط وسيلة لفظية هامة «: الربط وسيلة من وسائل االتصال من خالل قوله )البهنساوي

  .)3(»من وسائل االتصال بني مكونات التراكيب اللغوية

ولقد تناوله جمموعة من الباحثني . و الوصل وعالقة الشيء باآلخرالربط ه ومنه نستنتج أنّ

وال يعدو أن يكون الربط هو تعلق الكالم بعضه ببعض بواسطة جمموعة . قدماء كانوا أم حمدثني

 .من األدوات واحلروف

                                                             

 .143، ص1997، 1مصطفى محيدة، نظام االرتباط والربط، يف تركيب اجلملة العربية، الشركة املصرية للنشر، لوجنمان، مصر، ط 1

 .20م، ص 2008 -هـ1428، 1املعرفة العلمية، عمان، األردن، طباص، نظام الربط يف النص العريب، دار كنوز اخلمجعة عوض  2

، 2008، 1حسام البهنساوي،قواعد الربط وأنظمته يف العربية و نظريات الربط اللغوية احلديثة، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، مصر، ط 3
 .9ص
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  واحملدثني القدامى بني الربط 2

  القدامى عند الربط مواضع 2.1
حيث يقول ى بالربط بالضمري يسمما  تحتوي مواضع الربط عند العلماء العرب طتن

أما الضمري املستتر فقد سبق أن أوضحت . أعين بالضمري هنا الضمري البارز «:)مصطفى محيدة(

وعلى الرغم من املعاجلات للعلماء  )1(.»ه قرينة معنوية تستنبط بالعقل وال يشري إليها الربطأن

سمح به الدراسات العلمية املنهجية الدقيقة ويف حدود ما ت ، العرب القدامى، يف إطار ما قدموه

حتديدهم ألدوات الربط، وذكرهم الضمري وما جيري جمراه، كالعائد يف زمام، فقد جاء 

  )2(.وضمري الفصل وضمري الشأن وضمري اإلشارة وحنوها

  :اآلتيةأما الضمري البارز فتستخدمه العربية رابطا يف املواضع 

   اجلملة اخلرب 2.1.1
: ج إىل رابط، حنواحيت الإذا كان نفس املبتدأ يف املعىن  اخلرب اجلملة إىل أنّأشار النحاة 

أما إذا كانت اجلملة خمالفة للمبتدأ يف املعىن  )3(»ال إله إال اهللا: ضل ما قلته أنا والنبيون قبليأف«

فق ما زيد قام غالمه، وهذا يوا: ها حتتاج إىل ضمري عائد عليه، مطابق له، لريبطها به، حنوفإن

                                                             

 .196مصطفى محيدة، نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلملة العربية، ص  1

 .22حسام البهنساوي، قواعد الربط وأنظمته يف العربية ونظريات الربط اللغوية احلديثة، ص : رينظ 2

 .197مصطفى محيدة، نظام الربط واالرتباط يف اجلملة العربية، ص  3
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يربطها باملبتدأ  ويف هذا السياق نرى أن اجلملة يف احلالة األوىل ال حتتاج إىل رابط )1(.أذهب إليه

حني أن الثانية ال  يف اخلرب مرتبط باملبتدأ من خالل عالقة االرتباط اليت تربط الشيء بنفسه، ألنّ

عىن ألمن لبس املنستطيع من خالله الوصول إىل  ،من خالل رابط عائد حتمل معىن إالّ

  .االنفصال، فلجأت العربية إىل الربط بالضمري العائد البارز على املبتدأ

: أن خرب املبتدأ ال يكون إال شيئا هو االبتداء يف املعىن، حنو «: )ـه285ت ()املربد(وذكر

فإن مل يكن على أحد هذين الوجهني . أو يكون اخلرب غري األول فيكون فيه ذكر .زيد أخوك

: ولو قلت. وزيد قام عمرو إليه،زيد يذهب غالمه، وزيد أبوه قائم : ل، ونظري ذلكفهو حما

  )2( .»وإمنا أخربت عن غريه. زيد قام عمرو مل جيز، ألنك ذكرت امسا ومل خترب عنه بشيء

قام غالم زيد، فلما : ووظيفة الربط بالضمري هنا قائمة على إعادة الذكر، فالبنية املضمرة هي

يف " زيد" عنه للعناية به، كان حتما عليه أن يعيد ذكر وجعله خمربا" زيد" تقدميأراد املتكلم 

وملا كانت هذه . زيد قام غالم زيد: اخلرب، و إال انفصل اخلرب عن املبتدأ، فتكون بنية اجلملة

ا كانت العربية تسعى وملّ زيدا الثاين غري زيد األول، بس يف أنّالبنية غامضة من حيث يأتيها اللّ

  )3(.ىل اإلجياز ما وجدت إليه سبيال، أضمرت زيدا وجعلت الضمري البارز رابطاإ

                                                             

، 1، ج1998-هـ 1418، 1أمحد مشس الدين، دار الكتب العلمية، لبنان،  بريوت، ط: السيوطي، مهع اهلوامع يف شرح اجلوامع، حتقيق 1
 .316ص 

 .128-127، ص 4م، ج1979 -هـ 1399، 2حممد عبد اخلالق عضيمة، عامل الكتب، بريوت، لبنان، ط: املربد، املقتضب، حتقيق 2

 .197مصطفى محيدة، نظام الربط واالرتباط يف اجلملة العربية، ص :ينظر 3
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  اجلملة النعت 2.1.2
عت إىل ضمري، سواء أكان ظاهرا أو مستترا، فالعالقة بني النعت املفرد حيث حتتاج مجلة الن

إىل واملنعوت عالقة ارتباط وثيقة، فهي يف غىن عن رابط لفظيِ، ولكن النعت اجلملة يف حاجة 

 )1(.هذا عن مجل اخلرب والصلة واحلالمري مستتر يغنيها عن اصطناع الربط، ويقال ض

ا من اجلمل اليت حتتاج رابطا )ابن هشام( وقد عد وال  «:فقال عنها. اجلملة املوصوف

عن مجلة الصفة  )سيبويه(كما ذكر )2(»أو مقدرا )...(ا مذكورايربطها إال الضمري، إم

أزيد أنت رجل تضربه، وأكل يوم ثوب تلبسه، فإذا كان وصفا : وذلك قولك )...(«:فقال

والضمري الذي يربط مجلة الصفة باملوصوف يكون مذكورا أو  )3(.»فأحسنه أن يكون فيه هاء،

  .ويف حمل رفع أو نصب أو جر.مقدرا

  احلال مجلة 2.1.3
ورابطها«: على ربط اجلملة الواقعة حاال بصاحب احلال فقال عنها )ابن هشام( ونص ا إم

وقد خيلو منهما لفظا فيقدر  )...(أو الضمري فقط ،)...(فقط )الواو(أو ،)...(الواو والضمري

  )4(».أو الواو )...(الضمري

                                                             

 .198 -197، ص مصطفى محيدة، نظام الربط واالرتباط 1

 .653ألنصاري، مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ص ابن هشام ا 2

 .128، ص 1سيبويه، الكتاب، ج 3

  .656 - 471ابن هشام األنصاري، مغين اللبيب، ص  4
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 الصلة مجلة 2.1.4

ومجلة الصلة تتبع  .على مجلة الصلة أن تشتمل على ضمري يعود على اسم املوصول البدإذ 

نّأ «):املربد(فقد ذكر  .حهاالسم املوصول، وهي توض حة لالسم، فذلك كانت يف الصلة موض

جاءين الذي، أو مررت بالذي هذه األمساء املبهمة، وما شاكلها يف املعىن، أال ترى أنك لو قلت 

مررت بالذي قام، أو مررت بالذي من حاله كذا : ك ذلك على شيء حىت تقوللّمل يد

 ؛مل جيز ،ي ضربت هند أباهاقام الذ: ولو قلت «:يف موضع آخر فقال )املربد(وذكر)  1(.»وكذا

ال يكون امسا إال بصلة، وال تكون صلته إال كالما مستغنيا،حنو االبتداء واخلرب،  )الذي(  ألنّ

اجلمل صلة إال و فيها والفعل والفاعل، والظرف مع ما فيه، حنو يف الدار زيد، وال تكون هذه 

ها عنده، أو يف داره لصلح ملا ضربين الذي أكرمت هند أبا: ما يرجع إليه من ذكره، فلو قلت

ما  «هنا هاء حمذوفة، واملعىنا، ألن ه"بلغين ما صنعت"وكذلك )...(رددت إليه من ذكره

  )2(.»)...(صنعت

                                                             

 .197، ص1املربد، املقتضب، ج 1

 .197، ص1ج املصدر نفسه، 2
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وال يربطها غالبا إالّ :على ذكر الربط بالضمري يف مجلة الصلة فقال عنها )ابن هشام( ونص 

حنوا مذكورا الضمري، إم:       )1( وحنو:            )2(  (...)ا وإم

را حنومقد:          )3()...(«.)4(  

  الفصل ضمري 2.1.5

لذلك  ؛بس يف حالة االرتباط بني اجلملة اخلربية والوصفيةيقوم ضمري الفصل مبهمة أمن اللّ

، مري الفصل كي يزول احتمال فهم عالقة الوصفيةالعربية جلأت إىل الربط بني االمسني بض

 .سناديةفضمري الفصل هنا يلعب الدور املكمل للعالقة اإل )5(.فتظهر عالقة اإلسناد واضحة

  اإلشارة باسم الربط 2.1.6

أو ما أصله مبتدأ  )6(،)اخلرب( واملسند) املبتدأ( إليه حيث يقوم اسم اإلشارة بالربط بني املسند

اة، ويرونه كثري الوقوع يف الكالم، والسيما يف القرآن الكرمي، ولكن على مذهب معظم النح

                                                             

 .3: البقرة، اآلية 1

 .35: يس، اآلية 2

 .69 :اآلية مرمي، 3

 .655 - 654اللبيب، ص ابن هشام األنصاري، مغين  4

 .199مصطفى محيدة، نظام الربط واالرتباط يف اجلملة العربية، ص  5

 28حسام البهنساوي، قواعد الربط يف العربية، ص:ينظر 6
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: والصحيح أن تكون اإلشارة إشارة بعيد، حنو. وقوع الربط بالضمري يف مجلة اخلرب أكثر منه

 .)1(، واألوىل أكثر من غريها يف االستعمال)ذلك( و)أولئك(

  االشتغال 2.1.7
 :لول إليه ويكمن أن نسوق لذلك مثاباملشغ عنهله الضمري العائد الذي يربط املشغول وميثّ

        )2(  ـف)هنا هو الضمري العائد الذي يربط املشغول به أنزلناها  )اهلاء

  .يربط اجلملتني باالسم املنصوب املقدم -اهلاء -فالضمري هنا" سورة "وفرضناها باملشغول عنه 

  احلديثة اللغوية لدراساتا ضوء يف الربط مواضع 2.2
هي  تعد" اللغة العربية معناها ومبناها "م يف كتابه القي )متام حسان(مها املعاجلة اليت قد لعلّ

املعاجلة الرائدة، اليت وظفت قرينة الربط، باعتبارها قرينة لفظية على اتصال املترابطني أحدها 

تضافر (: اهخرى وكذا القرائن املعنوية، فيما مسفظية األباآلخر، وأا تتضافر مع بقية القرائن اللّ

ن الباحثون من خالل اإلفادة من تضافر هذه القرائن، يف حتليل التراكيب حيث يتمكّ )القرائن

اجلملة  حيث إنّ« :قيمة الربط وأمهيته )متام حسان(ويذكر  ،العربية حتليال علميا ومنهجيا دقيقا

ل الكالم وآخره شقة ليها مثلها أو أمثاهلا، فيكون بني أوالعربية قد تطول أحيانا، وقد يعطف ع

بعيدة، ال تعي الذاكرة معها ما الذي ينتمي إىل هذا، وما الذي ينتمي إىل ذلك، وهكذا تنفك 

                                                             

 .75زغري عدل، حبوث حنوية يف اجلملة العربية، ص 1

 1: يةالنور، اآل 2
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ويدخل املعىن يف غيابات الغموض، أو يف متاهات اللبس، وكال من الغموض . أواصر الكالم

  ).1(»واللبس آفة من آفات االتصال والتفاهم

إنعاش الذاكرة الستيعاب مذكور سابق بواسطة  ولو نظرنا إىل عالقة الربط جند أن وظيفتها  

، واألصل يف الربط أن يكون إحدى الوسائل اللفظية، اليت تعني على الوصول إىل هذه الغاية

  )2(.ا أدعى للتذكري وأقوى ضمانا للوصول إليهفظ ألّبإعادة اللّ

  غويالل بالدرس الربط عالقة 3

  )النحوي الدرس (:والعطف الربط بني 3.1
لو نظرنا إىل العالقة بني العطف والربط من عالقة الفرد جبنسه، فالعطف نوع من الربط، 

  :والعطف يتميز بأمرين

 يتم الربط بني املتعاطفني باألداة فحسب. 

  قد يترتب على العطف التشريك يف احلكم اإلعرايب، وهذا مقصور على احلالة اليت يكون

 .فيها العطف بني تركيبني غري مستقلني

                                                             

 . 107م، ص 1993-هـ 1413لنص القرآين، عامل الكنب، القاهرة، مصر، متام حسان، البيان يف روائع القرآن دراسة لغوية وأسلوبية ل 1

 .109املرجع نفسه، ص  2
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  :أمرانواملراد بالتشريك يف هذه احلالة 

ابن (أن يكون الثاين وهو تابعا لألول وهو املعطوف عليه يف إعرابه، ويف ذلك يقول: األول

الثاين حممول على األول يف إعرابه، وهو من التوابع،  ى هذا القبيل عطفا؛ ألنّومس «:)يعيش

 )1(.»وع وهو املعطوف عليه والثاين التابع املعطوففاألول املتب

وقد مجع  )2(أن يشرك الثاين األول يف املعىن، وليس ذلك الزما مع كل األدوات، :الثاين

: نوعانوأحرف العطف  «:بني األمرين يف تقسيم واحد فقال )هـ905ت()األزهري(

ا مطلقا من غري قيد، وهو ىن إمما يقتضي التشريك يف اللفظ بوجوه اإلعراب، ويف املع: أحدمها

فشرطهما يف ) أم(و ،)أو(ا مقيدا بقيد وهو اثنان إم، و)حىت(و ،)مثّ(و ،)الفاء(و ،)الواو(أربعة 

فظ دون ما يقتضي التشريك يف اللّ: والثاين. يقتضيا إضرابا اقتضاء التشريك لفظا ومعىن أالّ

عند ) لكن(عند اجلميع، و ) بل(له، وهوا قبلكونه يثبت ملا بعده ما انتفى عم املعىن، إماّ

عند ) ال(ا بعده ما ثبت ملا قبله وهوا لكونه بالعكس، وهو ينفى عمموافقيه، وإم و )سيبويه(

يشرح . العطف بني تركيبني مستقلني فاملراد بالعطف جمرد الربطا إذا كان أم )3(.»النحاة مجيعا

وهو ما يقصد بعطف التركيب املستقل . ما يريده من عطف اجلملة على اجلملة )ابن يعيش(

                                                             

 .88، ص 2001 -1422، 1ابن يعيش، شرح املفصل للزخمشري، دار الكتب العلمية، بريوت، ط 1

  .133ص، 2003، 1، مصر، طحممد حسن عبد العزيز، الربط بني اجلمل يف اللغة العربية املعاصرة، دار الفكر العريب، القاهرة 2

م، 2000-  ـه1421، 1لعلمية، بريوت، لبنان، طحممد باسل عيون السود، دار الكتب ا :األزهري، شرح التصريح على التوضيح، حتقيق 3
 .154-153ص
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واملراد من عطف اجلملة على اجلملة ربط إحدى اجلملتني «: على التركيب املستقل بقوله

ا لئال يظن املخاطب أن املراد اجلملة الثانية، وأنه ذكر باألخرى، واإليذان حبصول مضمو

ثوب، فكأم أرادوا  جاءين زيد عمرو، ومررت برجل :األول كالغلط، كما تقول يف بدل

إزالة هذا التوهم بربط إحدى اجلملتني باألخرى حبرف العطف ليصري اإلخبار عنهما إخبارا 

   )1(.»واحدا

فإن عطفت الواو مجلة على مجلة مل يلزم «: )ـه1248ت ()املالقي(ولويف ذلك يق

ثر يف زمان واحد يف اللفظ وال يف املعىن ولكن يف الكالم خاصة، ليعلم أن الكالمني فأكتشريك 

  .»)2(أو يف قصد واحد

 )البالغي الدرس يف( :والوصل الفصل 3.2
الفصل  أغلب البالغيني قدموا ذكر الفصل على الوصل، وذلك ألنّ إىل أنّاإلشارة  در بناجي

لعطفه إىل عدم العطف على عكس الوصل فمرجعه امرد.  

روا إىل اصطالحا، تأثّ) وصلالفصل وال( عندما سعى علماء البالغة إىل حتديد مدلول لفظيت

بعيد مبا أدى به أصحاب املعجمات من معان رهم هذا يف لغوية هلاتني اللفظتني، ويتجلى تأثّ حد

طرائق تعبريهم تبعا لتباين اختصاصهم  توافق تعريفام هلما يف خطوطها العامة، وإن اختلفت

                                                             

 .90، ص6ابن بعيش، شرح املفصل للزخمشري، ج 1

، 2، ج1975اط،  مطبوعات جممع اللغة العربية ، دمشق،سوريا، أمحد حممد اخلر :املالقي، رصف املباين يف شرح حروف املعاين، حتقيق2
 .415ص
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          الباب والتضييق فيه، ع يفوالتوس والتعميم،ونظرم إىل هذا املوضوع من التخصيص 

  )1(.أو اختالف فهمهم لبعض املصطلحات الواردة فيه

ل من حاول جاهدا وضع التعريف أو) ـه626ت()السكاكي( ظر جند أنّا النإذا أمعنف

ومدار الفصل والوصل هو ترك العاطف وذكره على هذه  «:ا عنه بقولهاالصطالحي معرب

ا وذلك ردالفصل هو ترك العطف والوصل هو ذكره،  أنّ :يقوله أراد أن وكأن )2(.»اجلهات

اعلم أن متييز موضع العطف عن غري موضعه يف اجلمل كنحو أن تذكر معطوفا  «:عن قوله

 )3(»بعضها على بعض تارة، ومتروكا العطف بينها تارة أخرى، هو االصل يف هذا الفن

ه إىل عطف املفرد على املفرده مل خيصص العطف على اجلمل فحسب، بل تعدانالحظ أن.  

ميكن أن يشار هنا إىل  -الفصل والوصل -ن عند البالغيني يشهورامل نيصطلحامل فمن خالل

  :مالحظتني

هما أوفق أن ما يعين البالغيني يف املقام األول هو بيان أوجه الفصل والوصل، وتقرير أي: األوىل

  )4(.»لبالغة معرفة الفصل والوصلا«:ا للبالغة فقالواجعل عندهم حدللمقام، ولذلك 

                                                             

 .23، ص2009، 1شكر حممود عبد اهللا، الفصل والوصل يف القرآن الكرمي، دار دجلة، عمان، األردن، ط: ينظر 1

 .249ص م،1987 -هـ 1407، 2نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: السكاكي، مفتاح العلوم، تعليق 2

 .249املصدر نفسه، ص 3

 .222عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز،  4
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غة البليغة ليست هي هدف الدارسة وحدها، فاملستوى ويف هذا اخلصوص يذكر بأن اللّ

ح الفرق بني اهلدفني أن وما يوض. املقصود بالدراسة هو اللغة الصحيحة بليغة أو غري بليغة

شرطا حىت يتحقق وليس ذلك  ،علماء البالغة يشترطون املشاكلة بني اجلملتني املعطوفتني

ويل القامة وعمرو شاعر كان لو قلت زيد ط«:)عبد القاهر اجلرجاين(العطف النحوي، يقول 

لفا، ألنخزيد : ما الواجب أن يقاله ال مشاكلة، وال تعلق بني طول القامة وبني الشعر، وإن

   )1(.»كاتب وعمرو شاعر، وزيد طويل القامة وعمرو قصري

أن يكون : أحدمها: اجلمل املعطوف بعضها على بعض إىل ضربني لبالغةم علماء ايقس: والثانية

للمعطوف عليها موضع من اإلعراب، وإذا كان كذلك كان حكمها حكم املفرد، إذ ال يكون 

للجملة موضع من اإلعراب، حىت تكون واقعة موقع املفرد، وإذا كانت اجلملة األوىل واقعة 

جاريا جمرى عطف املفرد، وكان وجه احلاجة إىل الواو موقع املفرد كان عطف الثانية عليها 

وخلقه قبيح،  ه حسنلُقمررت برجل خ: ظاهرا واإلشراك ا يف احلكم موجودا، فإذا قلت

كنت قد أشركت اجلملة الثانية يف حكم األوىل وذلك احلكم كوا يف موضوع جر بأا صفة 

زيد  «:رية من اإلعراب مجلة أخرى كقولكأن تعطف على اجلملة العا: والضرب الثاين. للنكرة

عراب قد وجب اإلالواو أشركت الثانية يف  أنّ يال سبيل لنا أن ندع )...(قائم وعمرو قاعد

   )2(.»األوىل بوجه من الوجوه
                                                             

 .225ص ، دالئل اإلعجاز عبد القاهر اجلرجاين، 1

 .223، ص املصدر نفسه 2
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وع يتحدث عن الن )ابن هشام(ـوالتقسيم السابق هو أيضا ما جرى عليه عرف النحاة، ف

يه اجلملة التابعاألول فيما يسمث عن النوع الثاين فيما ة جلملة هلا حمل من اإلعراب، ويتحد

1(.يه اجلملة التابعة جلملة ال حمل هلا من اإلعرابيسم(   

ر على اجلمل اليت هلا حمل من اإلعراب، هي اجلمل اليت باستطاعتنا أن فهنا يكمن أن نعب

  .حمل هلا من اإلعرابفهي اجلمل اليت ال  تأويلهانؤوهلا على عكس اجلمل اليت ال نستطيع 

من التوابع اليت تسهم يف حتقيق التماسك النصي، وذلك ما مل يغفل ) الربط(ويعترب الوصل

فأداة العطف اء النص زمن البالغيني خاصة يف حتقيق ذلك التماسك بني أج القدماءعليه 

ق د فرمن الروابط اليت ال غىن عنها يف وصل اجلمل بعضها ببعض، وق )القاهر اجلرجاين(عند

 أنّ: معاين مثل اإلشراكتلك تفيد مع  دون غريها من حروف العطف، وذلك ألنّ )الواو(بني 

اليت تفيد  )أو(و  ،ي توجب الترتيب مع التراخيالت )ومثّ(توجب الترتيب من غري تراخ،  )الفاء(

وظيفتها اليت  )الواو(وكل منها تفيد مع االستدراك واالضطراب، لكن  )بل(و ،)لكن(و ،التخيري

  . إشراك ما بعدها من الكلم يف حكم ما قبلها ا

وبالتايل تتحدد خاصية الوصل يف حتديد الكيفيات اليت يتم ا ترابط أجزاء النص الالحقة 

بس يف فهم وهلذا تلجأ العربية إىل الربط بواسطة لفظية حني ختشى اللّ ،بأجزائه السابقة

 اا أن تكون ضمريوالواسطة اللفظية إم. اط بينهمااالنفصال بني معنيني، أو يف فهم االرتب

                                                             

  .135حممد حسن عبد العزيز، الربط بني اجلمل يف اللغة العربية املعاصرة، ص :ينظر 1
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رية كاالسم املوصول واسم اإلشارة، شاا متصال، وما جيري جمراه من العناصر اإلمنفصال وإم

وليس الربط بالضمري كالربط باألداة ووظيفة الربط بالضمري  ،ا تكون أداة من أدوات الربطوإم

   )1(.ويف هذا تعليق وائتالف وربطا سبق الضمري من إعادة الذكر مب ناشئة 

    )التحويلي التوليدي الدرس (:الربط ونظرية السطحية البنية 3.3
غوية اليت أولت اهتماما من أبرز املدارس اللّ املدرسة التوليدية التحويلية تعد يف أنّ الريب

ها كبريا بدور نظرية الربط وأمهيته، على مستوى البنية السطحية، وخباصة يف أطوار مراحل

تشومسكي (:ز االهتمام لدى علماء هذه املدرسة ورائدهااألخرية، حيث تركّ

N.chomsky( ّهذا اهلدف جعلهم يتخطون  وأنّغوية عند اإلنسان، على تفسري امللكة الل

مرحلة الوصف إىل مرحلة التفسري، واالنتقال من جمرد حتليل اللغة اسدة خارجيا، إىل االهتمام 

، ووضع اآلليات )Universal grammar الكلية(تمثل يف بناء القواعد األمشل واألعم، امل

  ) 2(.واألسس العامة، اليت تدعم هذا اهلدف الكبري

د حيث يؤكّ. توضيح أمهية البنية السطحية يف تدعيم نظرية الربط ومن هنا ميكن

أيضا  شتعالقات الداللة املتشاة، اليت كانت قد نوق مثة اقتراحات مبسطة بأنّ«:تشومسكي

                                                             

أليب القاسم الشايب أمنوذجا، رسالة مقدمة لنيل درجة "أغاين احلياة"نيات النصية ديوان ليلى سهل، اخلطاب الشعري من منظور اللسا 1
-2011، 1433 -هـ 1432بسكرة، اجلزائر، قسم اآلداب واللغة العربية ،الدكتوراه، جامعة حممد خيضر، كلية اآلداب واللغات، 

 .268م، ص2012

 .39ربية ونظريات الربط اللغوية احلديثة، صحسام البهنساوي، قواعد الربط وأنظمته يف الع:ينظر 2
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كيف نتمم هذه : السؤال املثري هو. يف القواعد التقليدية، تربط عبارات أفعال بعبارات أمساء

  .احلالة النحوية يف النظرية اللغوية؟ وليس الستبدال احلالة النحوية، من أجل النظرية اللغوية

، نعم، السؤال عن استكماهلا، سيظل مفتوحا، يستطيع أحد أن يرفض ما يقال حول ذلك

كشيء " احلالة النحوية" أفهمه بدقة، لكن لو يفكر أحد يفين مل ولو أن )...(من وجهة نظري

ظرية اليت تضم العالقات التقليدية للداللة يف شكل معني بدون أي آخر غري موجود، أكثر من الن

 )1(.»)...(ختمني حمددا حتديدا دقيقا، كتطبيقها أو انضمامها إىل قاعدة توليدية

كما  )التشومسكيون(ثبتت البحوث والدراسات اليت ض ا علماء هذه املدرسة ألقد    

 ، يف أطوارها األخرية أنّ)حسام البهنساوي(أطلقها عليهم مترجم كتاب اللغة واملسؤولية 

2(لة بالتفسري الداليل يكون مباشرة من خالل البنية السطحيةاألبنية العميقة مل تعد هي املخو(.  

حماوالت لتخفيض  للنظرية،ت يف األطوار األخرية ات والتعديالت اليت متّكانت الدراس

تدرجيي من عمليات التفسري الداليل لفكرة التركيب العميق، حيث قام العلماء بتطبيق قواعد 

3(.رة تكفي إلدراك اجلمل ومعانيها على مستوى التركيب السطحيأخرى مفس(  

                                                             

 .300، ص2005، 2نعوم تشومسكي، اللغة واملسؤولية، ترمجة حسام البهنساوي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، مصر، ط 1

 .293املرجع نفسه، ص: ينظر 2

، ص 1985، 1معية، االسكندرية، مصر، طحلمي خليل، دار املعرفة اجلا: جون ليونز، نظرية تشومسكي اللغوية، ترمجة وتعليق: ينظر 3
167- 169. 
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ننا من تقدمي التأويل الداليل كّمتن اآلثار، تتضمليت اافتراض األبنية السطحية،  فإنّ، ومنه 

بطريقة واضحة ومعقولة، وذلك باستخدام العالقات الكائنة بني املتغريات والروابط واستخدام 

ده شواهد جواهر وذلك تؤكّ. الوظائف النحوية املرحلة عن صور متثيلها اخلاصة باألبنية العميقة

رغة، تظهر حقا يف صور التمثيل يف مستويات تركيبية املقوالت الفا عة فرضية أنّمتنو

1(.عةمتنو(  

  ةاللفظي القرائن بني ومكانته الربط وظيفة 3.3.1
س بس، ومن أسغة هي وضوح املعىن وأمن اللّالغاية اليت تسعى إليها اللّ نّأمات من املسلّ لعلّ

د اللفظ؛ عىن هو سيامل اجلملة معىن كامن يف وعاء من األلفاظ، وأنّ يف أنّ" التعليق" نظرية

غوية أفراد اجلماعة اللّفظ ال خيرج عن كونه خادما للمعىن، أو هو جمرد وسيلة اتفق عليها فاللّ

  .)2(بسغة، وهي وضوح املعىن وأمن اللّللوصول إىل غايتهم من اللّ

 براز العالقات السياقية بني املعاينإفلسفة بناء اجلملة تكمن يف  أنّ )ملصطفى محيدة (ويبدو

نات اجلملة، وما دامت تلك العالقات تنشأ بني املعاين فهي عالقات الوظيفية اجلزئية ملكو

التفاعل تكوين معىن داليل فاجلملة تركيب حيفل بالتفاعل بني املعاين اجلزئية، وغاية هذا  .معنوية

                                                             

 .43حسام البهنساوي، قواعد الربط وأنظمته يف العربية، ص: ينظر 1

 .156مصطفى محيدة، نظام الربط واالرتباط، ص  2
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 واحد تفيده اجلملة، وجيري التفاعل داخل اجلملة، وبني اجلمل من خالل ثالثة أنظمة هي

  )1(.االرتباط والربط واالنفصال

سبيل إىل ذلك الاللفظ هو  إذا كان املعىن الداليل هو اهلدف الذي نرجوه من كل مجلة، فإنّ

تلجأ إىل غة اللّ يف هذا الصدد إىل أنّ )متام حسان(فقد ذهب . واملعني يف حتقيق هذا اهلدف

وأدوات الربط والضمائر هي  .حدى هاته القرائنإوكان الربط  .مثانية قرائن دهاعدقرائن و

  .- الربط -الوسيلة اللفظية اليت تقوم عليها هاته القرينة

  :للقرائن جاء على النحو اآليت )متام حسان(فتحديد 

 النغمة -العالمة اإلعرابية: قرينتان صوتيتان. 

 األداة -الربط -املطابقة -البنية الصرفية: أربع قرائن صرفية. 

 الرتبة احملفوظة -التضام: قرينتان تركيبيتان. 

الربط قرينة تركيبية ال صرفية على أن  اعترض على هذا التقسيم وعد )مصطفى محيدة(لكن 

قرينة لفظية تقتصر  )متام حسان(تدخل أدوات الربط حتت طياته، وتكون ذا األداة اليت ذكرها 

نة تركيبية أيضا ال كأدوات االستفهام والنفي، وتعد تلك األدوات قري: على األدوات لغري الربط

  :سبعة قرائن )مصطفى محيدة(ها فظية كما عدوعلى هذا تصبح القرائن اللّ. صرفية

                                                             

 .157ص املرجع نفسه، :ينظر 1
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 النغمة -العالمة اإلعرابية: قرينتان صوتيتان. 

 املطابقة - البنية الصرفية: قرينتان صرفيتان. 

 ةاألدا - )وتدخل حتته كل أداة رابطة( الربط -الرتبة احملفوظة: ثالث قرائن تركيبية      

 )1( .)وتدخل حتته كل أداة غري رابطة( 

 ،كن القول أن الربط النحوي والربط البالغي يلتقيان يف باب الوصل من حيث البالغةمي

هو العطف و ،ه الوصل بلغة النحوومن. فالوصل مرده إىل العطف. والعطف من حيث النحو

 .حبروفه

  إليه واحلاجة الربط أنواع 4

  نوع كل ووسائل الربط أنواع 4.1
موه إىل قسمنينجد ف .آخرختصر على نوع دون مل يكن الربط ليالعلماء قس :  

 :كاآليت نذكرها بوسائل فيكون :املعنوي الربط 4.1.1

  :اإلسناد -أ

           ن كالمالعنصران األساسيان لبناء أي مجلة بسيطة، وال يتكو املسند واملسند إليه مها إنّ

    ظاهره أحدمها من دون اآلخر فهو حممول على اإلضماروإن وجد ما . أو مجلة بواحد منهما

                                                             

 .205اها ومبناها، ص، ومتام حسان، اللغة العربية معن158مصطفى محيدة، نظام الربط واالرتباط، ص : ينظر 1
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سناد الذي أحد أجزاء الكالم هو احلكم، أي اإل ألنّ« أو احلذف لغرض يقتضيه سياق الكالم،

فاملسند حمكوم به، واملسند إليه حمكوم  )1(.»هو رابطة، والبد له من طرفني، مسند ومسند إليه

   )2(.يستغين عنه عليه، وكل واحد منهما يطلب اآلخر وال

هي من اإلخبار، فهو يطلق على اخلرب وغريه، فاألفعال يف األمر والن اإلسناد أعم إنّ

مسند، وليس كل مسند خربا، ربن كل خإأي  «خبار،طالق عليها ال األإ واالستفهام يصح 

قيامك، ، أطلب )قم: (أال ترى أن معىن قولنا .وإن كان مرجع اجلميع إىل اخلرب من جهة املعىن

  )3(.»)...(وكذلك االستفهام والنهي

  : كون اجلملة نفس املبتدأ يف املعىن -ب

قويل ( ، و)نطقي اُهللا حسيب وكفَى( و )القولِ ال إله إال اُهللا أفضلُ:( نسوق لذلك أمثلة

، )احلمد هللا( ،)اهللا حسيب وكفى( ،)ال إله إال اهللا:( ، فكل واحدة من مجل األخبار)احلمد ِهللا

س املبتدأ يف املعىن، فارتبطت به معنويا، أي أا ال حتتاج إىل رابط لفظي، ألن احتادها مع هي نف

  )4(.املبتدأ أقوى من أي رابط آخر

                                                             

 ،1يوسف حسن عمر، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: رضي الدين االستراباذي، شرح الرضي على كافية ابن احلاجب، حتقيق 1
 .8، ص1ج ، )ت.د(

 .24زغري عدل، حبوث حنوية، ص  :ينظر2

 .20، ص1شرح املفصل،جابن يعيش،  3

 .60زغري عدل، حبوث حنوية، ص:ينظر  4
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    :عموم يشمل املبتدأ - ج

مبتدأ : م، فيكون إعرابهلوجدنا االسم املمدوح تقد) الرجل نعم زيد: (لو نظرنا إىل مجلة

  ).نعم الرجل( علمرفوع، وخربه مجلة من فعل وفا

  :قوالن )نعم وبئس(يف مسألة 

هما فعالن امسان مبتدآن، وذهب البصريون إىل أن )بئسونعم، (حيث ذهب الكوفيون إىل أنّ

  )1(.ماضيان اليتصرفان

حاة هاهنا يف تعيني الرابط هلذه اجلملة باملبتدأ، وكان حصر آرائهم يف ثالثة فكان اختالف الن

 )إما( نعم: فينبغي أن يكون املرفوع بعدمها تابعا لـب اجلمهور، مذه: األولفكان : مذاهب

  .املمدوح الرجل زيد: ك قلتاسم يراد به املمدوح، فكأن )نعم(بدال أو عطف بيان، و

  :ا حنى القائلون بالعهد إىل قولنيأا للعهدية، وهن: الثاينو

1 - ا إىل ما يف األذهان من حقأن اشترِ : وليقة رجل، كما تقها ملعهود ذهين، فهي مشار

  )2(.حم، وال تريد اجلنس وال معهودا تقدماللّ

                                                             

، 1جودة مربوك حممد مربوك، مكتبة اخلاجني، القاهرة، مصر، ط: نصاف يف مسائل اخلالف بني البصريني والكوفيني، حتقيقنباري، اإلاأل 1
 .86، ص )ت.د(

 .78، ص2األزهري، شرح التصريح على التوضيح، ج 2
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2 -أنزيد نعم هو، حنو: ك قلتها للعهد يف الشخص املمدوح، كأن:        )1(        

  و   )2(   

ابط، ومل يغن عندهم عموم مجلة اخلرب حتتاج إىل ضمري ر مذهب بعضهم، وعليه أنّ: الثالثو

زيد هو نعم الرجل، وهذا : الفاعل عن الضمري، وال كونه معهودا وقصد مدحه، فيقدرون

املذهب ضعيف أيضا عند معظمهم، ألن اللجوء إىل تقدير حمذوف يأيت بعد تعذر الوقوف على 

  )3(الرابط باعتماد اللفظ ال املعىن

   :اللفظي الربط 4.1.2
ر حيمل حكم رة، واملقدملفوظة ظاهرة أو مستترة مقد ووسائله لفظية حمسوسة، فهي

وكان هذا النوع هو حمور الدراسة . فتعددت هاته الوسائل، وكان منها االسم والفعل. الظاهر

ذا سنختصر بعض وسائله وأدواته وهل.يف الفصل الثاين وسنتطرق إليه بالتفصيليف هذا البحث، 

 :وهي )4(اليت سنعىن بدراستها

 . ات العطفالربط بأدو .1

 .الربط حبروف اجلر .2

                                                             

 44:اآلية ص، 1

 29: الكهف، اآلية 2

 .61ص زغري عدل، حبوث حنوية يف اجلملة العربية،:ينظر 3

 .61، صاملرجع نفسه: ينظر 4
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 .الربط باسم اإلشارة .3

 .الربط باالسم املوصول .4

 .الربط باالستثناء .5

  الربط إىل احلاجة 4.2
حبيث كل  ،بعالقة ائتالف بني عنصرين أساسني حاة ال تقوم إالّاجلملة يف عرف الن إنّ

منهما طرف يف هاته العالقة ومكوتالف هاته وعالقة االئ. ات اجلملةن أساسي من مكون

ا كانت ذاته رابط، وملّ وهذا االحتاد يف حد ،انهما متحدأنأي . سناداصطلح عليها بعالقة اإل

فهي ال حتتاج إىل عنصر االرتباط بينهما، على عكس إذا  ،اجلملة ال تنعقد إال مبسند ومسند إليه

كانت مبنم وجود رابطة تربطها باجلية على أنحتزء الثاينها جزء من الكالم فهنا ت.  

الربط حاصل يف اجلملة على أية حال، سواًء أكانت كالما ال  إنّ: وعلى هذا ميكن القول

الربط  فيمكن أن نفهم بأنّ. م وجود هذه الرابطةرابطة لفظية أم جزًء من الكالم حيت ييقتض

  .مكون أساسي تقتضيه اجلملة وتقوم عليه

استقامة للجملة  هبوجود ألنّ ؛عن الربطوعليه ال ميكن بأي حال من األحوال أن نتخلى 

وسكن اجلملة الشتات  ،اب ما تستقيم به اجلملةيوبغيابه غ، بساملعىن ورفع اللّ لووحص

ويف غيابه  .عنصر اإلفادة هو العمود الفقري اليت تقوم عليه اجلملة ألنّ .صوالتفكك منه إىل الن

  .وبلوغ املراد أصاب اجلملة شلل ومنه إىل انعدام املعىن وعدم الفهم
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، البد من الوقوف على أسس العالقة واأللفة بني عنصري اإلسناد، لتبيني حاجة اجلملة إىل الربط

وعليه سيكون الكالم على ) 1(.ظام اللغوياليت حتكمها الضوابط والقواعد، واليت حددها الن

  .الربط يف اجلملة الفعلية واالمسية والشرطية والظرفية

   ):والفاعل الفعل( الفعلية اجلملة 4.2.1
عن الفاعل بقوله) ـه686ت ( )ابن مالك(ر عب:    

  )2(»الْفَتى نِعم ،منِيراً وجهه ،أَتى                 زيد «:الَّذي كَمرفُوعيالْفَاعلُ 

لٌ، أو ما جرى جمراه، مقدما على طريقة أو ما يف تأويله، املسند إليه فع الفاعل هو االسم،

  :فاالسم حنو. أو فاعلفعل           )3( واملؤول. وتبارك يا اهللا، وأقوم، وقم 

 :به حنو           )4( 

                                                             

 .49زغري عدل، حبوث حنوية يف اجلملة العربية، ص  :ينظر1

م، 2006 -هـ 1427، 1عبد اللطيف بن حممد اخلطيب، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع، الكويت، ط: ، تعليقابن مالك، منت األلفية 2
 .15ص

 .54: يةاألعراف، اآل 3

  51: يةالعنكبوت، اآل 4
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 : لنا، وما جرى جمراه، حنوكما مثّ: والفعل      )1(  يف  "خمتلف"ـف

  )2(.، وألوانه فاعل"خيتلف" تأويل

ن يف ترتيب كلماا، ويلتزم هذا الترتيب يف تكوين ظام معيغة ختضع لناللّ أنّ «دواملؤكّ

ق الكالم الغرض منه، وهو ظام يف ناحية من نواحيه، مل حيقّاجلمل والعبارات، فإذا اختل هذا الن

فإذا انظمت ورتبت ذلك  ،غةة هامدة من تلك اللّناحية جامد وال متثل مفردات اللغة إالّ اإلفهام

غة رت عن مكنون الفكر وما يدور يف األذهان، وليست اللّالترتيب املعني، سرت فيها احلياة وعب

يف حقيقة أمرها إال نظاما من الكلمات ارتبط بعضها ببعض ارتباطا وثيقا حتتة مه قوانني معين

 ا من جانب الربط فالفعل والفاعل ال حيتاجانأم ،ملعىنمن جانب الداللة وا هذا  )3(.»لكل لغة

بفعله  هة اتصاللشد، ووأقوى من أي رابط آخر ،ذاته ربط اتصاهلما يف حد ألنّ ؛رابط إىل

    تقدمي العجز على وال يصح أصبحا كالكلمة الواحدة، الفعل صدرها والفاعل عجزها، 

 .)4(ر الصد

اعل وفعله كالشيء الواحد، لذا منعوا تقدمي الفاعل على الف أنّ مجهور البصريني يروا إنّ

   فعله، وقرروا أن ال يكون هناك فعل بال فاعل، أو ما ينوب عنه، وال فاعل إالّ قام باحلدث 
                                                             

 69: يةالنحل، اآل 1

عبد احلميد جاسم حممد الفياض الكبيسي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، : ابن طولون، شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك، حتقيق 2
 .312، ص1م، ج2002-هـ 1423، 1ط

 295إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة، ص  3

 .50صزغري عدل، حبوث حنوية يف اجلملة العربية، :ينظر 4
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الفاعل والفعل مبرتلة واحدة، لذلك جوزوا تقدمي الفاعل  ا الكوفيون فلم يعدأم .أو اتصف به

  )1(.على الفعل

  :)اخلرب و املبتدأ :(االمسية اجلملة 4.2.2
، )املسند( ، واخلرب)املسند إليه( ن من ركنني أساسني، مها املبتدأكالم أفاد وتكو كلّ  

واحلكم هو اإلسناد إذ املبتدأ واخلرب يقومان على اإلسناد ، واخلرب حمكوم به، فاملبتدأ حمكوم عليه

ومها ما ال يغىن  رابطة يف األصل فال يستغنيان عن اإلسناد الذي يعد ،مثلهما مثل الفعل والفاعل

  )2(. عليهفمن ذلك االسم املبتدأ واملبىن. واحد منهما عن اآلخر وال جيد املتكلم منه بدا

أنّ املبتدأ كل اسم ابتدأته، وجردته من العوامل اللفظية، لإلخبار  «:"شرح املفصل"جاء يف   

 »كان «:ا األفعال فنحوواخلرب، فأم والعوامل اللفظية هي أفعال وحروف، ختتص باملبتدأ عنه،

ا اشترط أن يكون جمردا من وإمنّ .احلجازية »ما «وأخواا، و »إن «:وأخواا، واحلروف حنو

  )3(»العوامل اللفظية ألنّ املبتدأ شرطه أن يكون مرفوعا

البد من  -املبتدأ واخلرب -االمسان ذهب إىل أنّ "الشرح"الذي يفهم من هذا، أن صاحب 

  .الرفع شرط البد له أن يتحقق ومها من عوامل النصب واجلر واجلزم ، ألنّخل

                                                             

 .50ص حبوث حنوية، ،زغري عدل 1

 .23، ص1سيبويه، الكتاب، ج2

 .221ص ابن يعيش، شرح املفصل، 3
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ه ألن ؛وكوما جمردين لإلسناد هو رافعها«:)الزخمشري(وشرح قول ) ابن يعيش(ق وقد علّ   

إشارة إىل أن العامل يف املبتدأ واخلرب «:فعرب عنها بقوله ،»معىن قد تناوهلما معا تناوال واحدا

 العوامل اللفظية، وهي مسألة قد اختلف فيها العلماء، فذهب الكوفيون إىل أنّجتريدمها من 

ا وجدنا املبتدأ البد له من نذلك ألن(...) فعانااملبتدأ يرفع اخلرب، واخلرب يرفع املبتدأ، فهما يتر

ا كان كل واحد منهما ال ينفك من اآلخر، ويقتضي ، فلمخرب، واخلرب البد له من مبتدأ

  )1(.»عمل كل واحد منهما يف صاحبه، مثل عمل صاحبه فيهصاحبه، 

ما هو راجع لعالقة اإلسناد اليت متثل يف األصل عالقة وجنده هنا أثبت أن رفع املبتدأ واخلرب إن

أال ترى أنّ ما كان مبتدأ  «.اآلخرعلى  عتربان شيء واحد ال يقوم أحدمها إالّربط معنوية، إذ ي

حىت يكون غري املبتدأ، وال تصل إىل االبتداء ما دام مع ما ذكرت  قد تدخل عليه هذه األشياء

واألشياء هنا هي العوامل اليت تدخل على املبتدأ وحترمه من عمله وال  )2(.»لك، إالّ أن تدعه

سنادية الذي بعث من ن عالقته اإلوِكَفتبث احلياة فيه من جديد وي ،يتمتع به إىل إذا استغين عنها

  .أجلها

                                                             

 .222ص شرح املفصل، ،ابن يعيش 1

 .23، ص1سيبويه، الكتاب، ج 2
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املبتدآت وانعدمت األخبار لفظا  ،إىل عدم وجود لكل خرب مبتدأ فتعددتد ذهب البعض وق   

، وحسبك ينم الناس، وضريب زيداً )عتهنصو( ، أو وضيعتهكلُّ رجلٍ : ، حنو قوهلموتقديرا

   .)1(إىل تقدير اخلرب يف مثل هذه اجلمل وغريها معظم النحاة ذهب وقد.قائماً

اآلخر ولو  عن وهو رابطة معنوية، تربط بني املبتدأ واخلرب حذف أحدمها اإلسناديفسد وال 

وقد ال تقتصر إفادة اجلملة على الركنني األساسني املكونني  .توقفت الفائدة من اجلملة عليهما

فادة وهي حصول اإل ةومع ذلك تكون النتيجة إجيابي ،امها إىل عنصر غري أساسيهلا وتتعد

  .إىل الغاية املنشودةوالوصول 

 ):واجلزاء الشرط (الشرطية اجلملة 4.2.3

اجلملة  فإنّ ،ن من امسنيإذا كانت اجلملة الفعلية تقوم على فعل واسم، واجلملة االمسية تتكو

فإذا كانت واحدة استلزمت  ،حدامها باألخرىإقت مجلتني، تعلّ على ال تقوم إالّالشرطية 

رة، ة يف ذلك أداة شرطية لفظية ظاهرة أم مقدمستخدم حضور األخرى فهي عالقة تالزم

عن فاعله، وال  ين من مفردتني، فإذا كان الفعل ال يستغنِوصارت كاجلملة الواحدة تتكو

ومل يفهم  ،عن جواا ولو حصل ذلك بتر املعىن يمجلة الشرط ال تستغنِ املبتدأ عن خربه فإنّ

فهنا غاب عن اجلملة معناها وال يكتمل املعىن  )إِنْ تدرس: (وذلك كأن يقول قائل .املراد منه

  .فحصل املراد واكتمل املعىن).نجحت ،إِنْ تدرس: (إال إذا أضيف للجملة ما ضاع منها بقولك

                                                             

 .53زغري عدل، حبوث حنوية ، ص: ينظر 1
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شبه مجلة فيكمن أن ن ،وجواا ال يكونان إال فعل مجلة الشرط ليه أنّإننوه وما جيب أن   

الفة لألصل خرج عن املهمة ت هذه األخرية خمالشرط وجواا بالفعل وردة الفعل وإذا جاء

ا يسد اخللل ليكتمل املعىن بصدد القيام ا وكان على مجلة الشرط أن تبحث عم الذي هو

  )1(.وما ينوب عنها  الوسيلة املرجوة يف هذا الصدد )الفاء(وتكون بذلك 

 :الظرفية اجلملة 4.2.4

: املصدرة بظرف أو جمرور، حنو «:اجلملة الظرفية هي اجلملة أنّ إىل )األنصاري(ذهب  

زيد، وأيف الدار زيد، إذا قدرت زيد كدنرور، ال باالستقرار أًعا فاعال بالظرف واجلار وا

زيد يف  «:بفي الدار، من قولك: لذلك )الزخمشري( لاحملذوف، وال مبتدأ خمرب عنه ما، ومثّ

ه حذف وحده وانتقل ، وعلى أناالستقرار املقدر فعل ال اسم وهو مبين على أنّ ،»الدار

  .)2(»الضمري إىل الظرف بعد أن عمل فيه

وجود مجلة مستقلة باسم اجلملة الظرفية، ومن قال  ن ال يرواومعظم النحوي عليه إنّو

 .بوجودها يشترط أن يكون االسم بعد الظرف أو ارور مرفوعا ما، ال باستقرار احملذوف

أن وهو رابطة )املسند واملسند إليه( ل، فاإلسناد يربط طرفيها،ها نوع معني من اجلمفإن صح ،

ولكن أين األلفة واالحتاد بني طريف اإلسناد؟ وهل مها حقاً مرتبطان . معنوية على ما سبق بيانه

واملبتدأ وخربه املفرد؟، وهل يكون الظرف أو اجلار  معنويا كما هو متحقق بني الفعل وفاعله،
                                                             

 .55زغري عدل، حبوث حنوية، ص : ينظر 1

 .433ابن هشام األنصاري، مغين اللبيب، ص  2
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يء الواحد، مثلما هو الفعل والفاعل؟، أو يكون عينه، أو مرتّل وارور مع مرفوعه كالش

هذه األسئلة مل جيب أحد من النحويني عنها  مرتلته، مثلما هو املبتدأ واخلرب املفرد؟ إنّ

  )1(.باإلجياب

أدى الوظيفة اليت وضع من أجلها حيث بات هو العالقة اليت ال  ربطى لنا أنّ المما سبق يتجلّ

الربط أمر حمتوم يقتضيه الكالم،  . ا و ال تسقط من عالقة مفردة بأخرىاجلملة تقوم إال

.ن أساس تقوم عليه اجلملة العربيةمكوو

                                                             

 .56زغري عدل، حبوث حنوية، ص : ينظر 1
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 العطف بأدوات الربط 1
ى عطفا  هذا الضرب هو «:العطف بقوله) ابن يعيش( فعراخلامس من التوابع، ويسم

حبرف، ويسمى نسقا، فالعطف من عبارات البصريني، والنسق من عبارات الكوفيني، ومعىن 
  )1(.»العطف االشتراك يف تأثري العامل

عبد اللطيف محاسة(ا أم( هو تابع موضح أو خمصص، جامد غري مؤول،  «:ر عنه بقولهيعب
ة يكشف عن املراد كشفها ويرتل من املتبوع مرتلة الكلمة اسم غري صف: ويعرفه بعضهم بأنه

  )2(.»املستعملة من الغربية إذا ترمجت ا

، فهو ة التوابع يكمل متبوعه مثله مثل النعتالعطف تابع مثل بقيأنّ : مما سبق القولميكن    
موضه ال حيتمل التأويلح للمعرفة وخمصص للنكرة باإلضافة إىل أن.  

  :دوات العطف فإا تنقسم إىل قسمنيفأما عن أ

 أو( ،)حىت( ،)مثّ( ،)الفاء( ،)الواو:( أدواته  قسم يقتضي التشريك يف اللفظ واملعىن و(، 
 ).أم( 

  ال( ،)لكن(،)بل: (أدواته يف اللفظ دون املعىن وقسم يقتضي التشريك.( 

 الواو 1.1
فهي تدل  «،اهلا فيهيف حروف العطف وذلك لكثرة استعم وأم الباب هي األصل »الواو «

لمطلق، وال تقتضي الترتيب وال متنعه بل يكون معطوفها لعلى إشراك الثاين يف أم الباب؛ ألنها 
  )3(.»الحقا لتابعه، أي متأخرا عنه يف احلكم املنسوب إليهما، وهو األكثر

                                                             

 .276ابن يعيش، شرح املفصل، ص 1

 .97، ص1991عبد اللطيف محاسة، التوابع يف اجلملة العربية، مكتبة الزهراء للنشر، القاهرة، مصر،  2

 .426، ص 2003ية، الكويت، هذاع سعد املرشد، السلسلة التراث: ابن زيد العاتكي، الفضة املضية يف شرح الشذرة الذهبية، حتقيق 3
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يف هذا و ،، اليت بدورها تقوم بتعلق اجلملتني يف نفس احلكمكما تعد الواو رابطا بني اجلمل
إنّ من حق اجلمل إذا ترادفت وتكرر بعضها يف إثر بعض، فال بد فيها من  « :)العلوي(يقول 

ربط الواو لتكون متسقة منتظمة، كما أنّ اجلمل إذا وقعت موقع الصلة، أو الصفة، فال بد هلا 
  )1(.»من رابط يعود منها إىل صاحبها

ومن األمثلة اليت نسوقها .متنعه الترتيب والهي ملطلق اجلمع وال تقتضي  )الواو(فإن  إذن   
ذكرت يف هذه األمثلة على سبيل املثال  )الواو( ، وال بد أن نشري أنّللواو ما سنورده يف اجلدول

  :إن مل نقل يف جلّ السورة بكثرة ال على سبيل احلصر فهي وردت
  اآلیـــــــــــــــــــــــــة  رقم اآلیة  احلرف

  )01(  الواو                         

)02(                        

                        

         

)03(                        
              

)07(                       

)30(                          

            

)31(                    

                       

                   

                                                             

   .45، ص2، ج1996 ،)ط.د(العلوي، الطراز، دار الكتب اخلديوية، 1
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)32(                            

                 

)40(                            
                               

         

)44(                              

)64(                         

                      

  :)01(يف اآلية رقم )الواو( 

 «:أنزلناهايف قوله جاء يف الكشاف يف أنّ" فرضناها" ، و"أنزلناها"بني فعلني  )لواوا(وقعت 
"   " أو هي مبتدأ موصوف واخلرب حمذوف أي فيما أوحينا إليك سورة أنزلناها،  صفة
القطع، أي جعلناها واجبة مقطوعا ا : فرضنا أحكامها اليت فيها، وأصل الفرض"فرضناها"

مع ما " أنزلناها"أن  «:، وجاء يف روح املعاين)1(.»للمبالغة يف اإلجياب وتوكيدهوالتشديد 
  )2(.»عطف عليها صفات هلا مؤكدان ملا أفاده التنكري من الفخامة

                                                             

 .717م، ص2009-هـ 1430، 3خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، لبنان، ط: الزخمشري، الكشاف، تعليق 1

  .74،ص18راث العريب، بريوت، لبنان، جاأللوسي، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، دار احياء الت 2
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صلى اهللا ه له على نبيالقرآن الكرمي كله من عند اهللا تعاىل نز أنّ جيد ن يف هذه اآليةعمإنّ املت
هنا  )الواو(كل السور مفروضة إالّ أن  ، الشك يف أنّجربيل منيبواسطة الروح األ عليه وسلم

فرضية  تأكيدعمل على حرف العطف هنا  إذن جاءت لتثبت هذا الفرض الذي سبقه الرتول،
  .هذه السورة

  ):02(يف اآلية رقم )الواو(

م  ، أهي ملطلق اجلمع أا ثابتني واألصولينيما جعل اختالف النحوي )الواو(مل يثبت معىن   
  ؟للترتيب

قدمت الزانية يف  «: )القرطيب(يف هذه اآلية جعلت للترتيب بدليل ما جاء يف تفسري  )فالواو(
هذه اآلية من حيث كان يف ذلك الزمان زىن النساء فاش وكان إلماء العرب وبغايا الوقت 

 ،وهو ألجل احلبل أضر جماهرات بذلك، وقيل ألنّ الزىن يف النساء أعر وقيل ألنّ رايات، وكن
الزانية والزاين شروع  «:"روح املعاين"، كما ورد يف )1(.»الشهوة يف املرأة أكثر وعليها أغلب

ها خرب مبتدأ مرفوع والكالم على يف تفصيل األحكام اليت أشري إليها أوال، ورفع الزانية على أن
  .)2(»حذف مضاف وإقامة املضاف إليه مقامه واألصل مما يتلى عليكم

صيغة اسم فاعل وهو مستعمل يف أصل معناه وهو اتصاف " الزانية والزاين"ت صيغتا وكان   
وتعريف (...)  وكل منهما ،ه قيل، اليت تزين والذي يزين فاجلدواباحلدث يف زمن احلال، فكأن

  .الزانية والزاين للجنس، وهو يفيد االستغراق غالبا ومقام التشريع يقتضيه

دخلت على اسم الفاعل أن تبعد الوصف عن مشاة الفعل، فلذلك اجلنسية إذا ) أل( وشأن   
  )3(. ال يكون اسم الفاعل معها حقيقة يف احلال وال يف غريه وإمنا هو حتقق الوصف يف صاحبه

                                                             

، 15:م، ج2006-هـ 1427، 1عبد اهللا بن عبد احملسن التركي وآخران، مؤسسة الرسالة، ط: القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، حتقيق 1
 .104ص

 .76 األلوسي، روحي املعاين، ص 2

 .145، ص 18ج، 1984ط، .ونس، دتونسية للنشر، تالطاهر بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، الدار ال 3
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وأخذا نفس  ،فأعطفت الزاين على الزانية وأحلقته ا ،واجلمع هنا دور الترتيب )الواو(أدت ف   
  .احلكم لغويا ودينيا

  ):03(يف اآلية رقم )والوا(

أي نكاح أولئك البغايا، فيزعم بعض أهل  «:ا عنها بقولهبتفسري هاته اآلية معرب )القرطيب(جاء  

مه اهللا تعاىل على أمومن . صلى اهللا عليه وسلمة حممد التأويل أنّ نكاح أولئك البغايا حر
   )1(.»أشهرهن عناق

 ،ال يرغب يف نكاح الصواحل من النساء بفالفاسق اخلبيث الذي من شأنه الزنا والتحب
   )2(.منا يرغب يف فاسقة خبيثة من شكله، وإوالاليت على خالف صفته

ستناف أفادت إعطاء حكم التحرمي على املؤمنني من الوقوع يف مثله لال هنا )الواو( كانت
  .واختصاص الطائفة األوىل به

  :)07(يف اآلية رقم )الواو(

           :بالرفع، كقوله »واخلامسة أن غضب اهللا عليها«: مهور قرأاجل أنّ )ابن عاشور(ذكر 
بالنصب عطف  )حفص عن عاصم(وهو من عطف اجلمل وقرأه  »واخلامسة أن لعنة اهللا عليه «

وأن  »أن لعنة اهللا عليه«وقرأ اجلمهور .دات، الثاين وهو من عطف املفرداتعلى أربع شها
وجر اسم اجلاللة بإضافة " أنّ غضب اهللا"بلفظ املصدر يف و" أنّ" غضب اهللا عليه بتشديد نون 

يف موضعني متعلقة " أن"داخلة على  )باء اجلر(أن تقدر ن على هذه القراءة إليه، ويتعي) غضب(
. فيهما" أنّ" جه فتح مهزة ليت" والشهادة اخلامسة: "ألا صفة ملوصوف تقديره ؛"باخلامسة"

املرأة بأن لعنة اهللا أو بأن غضب اهللا، أي ما يطابق هذه واملعىن أن يشهد الرجل أو تشهد 
 .)3(اجلملة

                                                             

 121القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ص 1

 .718:الزخمشري، الكشاف، ص 2

 .166الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ص 3
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فكان  ،وصلت معىن اجلملة األوىل مبعىن اجلملة الثانية ، حيثبعضهما ببعض) الواو(فربطت 
  .املعىن الثاين كنتيجة للمعىن األول

  ):30( يف اجلملة رقم )الواو(

وهو أن ال يكون  ،لسة بعد الدخولأعقب حكم االستئذان ببيان آداب ما تقتضيه اا 
قا بصره إىل امرأة فيهالداخل إىل بيت حمد، بصره واقتصر على الكالم بل إذا جالسته املرأة غض، 
فوصل اهللا تعاىل بذكر الستر ما يتعلق به من أمر . )1(ظر الذي يعسر صرفهوال ينظر إليها إال الن

وحيفظ الفرج، غري أنّ ذلك معلوم بالعادة، وأنّ ومل يذكر اهللا تعاىل ما يغض البصر (..) النظر
طرق احلواس إليه،  قعل البصر هو الباب األكرب إىل القلب، وأعمفج ،املراد منه احملرم دون احمللَّل

ه واجب عن مجيع وحبسب ذلك كثر السقوط من جهته، ووجب التحذير منه، وغض
  )2(.احملرمات

البصر وحفظ الفرج، فكأننا نقول السبب يف األوىل هنا على اجلمع بني غض  )الواو(فعملت 
  .هنا للجمع والترتيب الواو فكانت ، وإذا عملنا باألوىل سلمنا من الثانية،والنتيجة يف الثانية

  ):31(يف األية رقم )الواو(

اهللا سبحانه وتعاىل اإلناث هنا باخلطاب  حيث خص: بالقول يف هذه اآلية )الواو(قورنت    
يتناول الذكر واألنثى من  ه قول عامألن ؛يكفي »قل للمؤمنني «:قوله لتأكيد، فإنّعلى طريق ا

أردف أمر املؤمنني بأمر املؤمنات ألن احلكمة يف ف. منني، حسب كل خطاب علم يف القرآناملؤ
  .األمرين واحدة

 ،ة بالقولبه الرجال لتأيت الواو املقرون هنا لتربط بني املعىن األول الذي خص )الواو(جاءت   
هنا  )الواو(إذن . بأمر واحد حلكمة واحدة. ه قال كذلك مبعىن أمر املؤمنني واملؤمناتوكأن

  .كانت للعطف

                                                             

 .203ص  الطاهر بن عاشور ، 1

 .203 -202القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ص  2
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  ):32(يف اآلية رقم )الواو(

من  ويغض ،نفوس املؤمنني واملؤمنات العفاف باإلرشاد إىل ما يعني عليه، ويعفأردفت أوامر   
هلن  ذلك أعف ألنّ ،أيامهم وال يتركوهن متأميات جوايزوفأمر األولياء بأن  .أبصارهم

وللرجال الذين يتزوجوهن1(.إلبطال البغاء ادة بتزويج وإمائهم، وهذا وسيلة، وأمر الس(  

   ه طريق فهذه املداخلة تدخل يف باب الستر والصالح، أي زوجوا من ال زوج له منكم، فإن
: لصحيح األول، إذ لو أراد األزواج لقالالتعفف، واخلطاب لألولياء، وقيل لألزواج، وا

  )2(.وانكحوا بغري مهز، وكانت األلف للوصل

،  ةالعز عجاز كالم ربإهنا لوال مسامهتها يف بناء املعىن وكمال البناء وبالغة  )الواو(مل تكن   
حيث وردت يف هذه اآلية ثالث مرات يف أوهلا ووسطها وآخرها، فكانت األوىل والثانية 

  .والثالثة استئنافية، فأفادت اجلمع دون ترتيبعاطفة 

  ):40(يف اآلية رقم )الواو(

  ضمري الواقع " أخرج" ي العميق الكثري املاء املنسوب إىل اللّج وهو معظم ماء البحر، ويفاللج
مل جيد ( ...) مبالغة يف مل يرها، أي مل يقرب أن يراها فضال عن أن يراها »مل يكد يراها« فيه

ه من السراب حىت وجد عنده الزبانية تعتله إىل النار، وال يقتل ظمأه باملاء وشبهها ثانيا شيئا كغري
من جلّ البحر،  يف ظلمتها وسوادها لكوا باطلة ويف خلوها عن نور احلق لظلمات متراكمة

ومن مل يوله نور توفيقه وعصمته ولطفه فهو يف ظلمة الباطل ال : واألمواج والسحاب، مث قال
وهذا كالم جمراه جمرى الكنايات ألن األلطاف إمنا تردف اإلميان والعمل، أو كوما . لهنور 

وقرئ سحاب ظلمات على اإلضافة وسحاب ظلمات برفع سحاب وتنويه وجر (..) مرتقبني
  .نستنتج هنا أنّ الواو هنا كانت استئنافية. )3(ظلمات بدال من من ظلمات األوىل

                                                             

 .215الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ص  1

 .229القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ص : ظرين 2

 232الزخمشري، الكشاف، ص : ينظر  3
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  ):44( ية رقميف اآل )الواو(

أحدمها بعد اآلخر أو بنقص أحدمها وزيادة  بإتيان امسي زمان،بني هنا  )الواو(ت توسطّ 
  .اآلخر أو بتغيري أحواهلما باحلر والربد وغريمها مما يقع فيه

اجلملة على  وكأنّ .ب عليهما من األمور اليت من مجلتها ما ذكر من ازجاء السحاب وما ترت
م وعلى األولني استئناف لبيان أنه عز وجل ال يتعاصاه ما تقد رهذا استئناف لبيان احلكمة فيما م

من األزجاء وما بعده، وقيل هي معطوفة على ما تقدم داخلة يف حني الرؤية وأسقط حرف 
 ،وهذا الرأي األعم ها استنافية أوهلما أن: لى رأينيهنا ع )الواو(كانت ف .)1(العطف لقصد التعداد

  .ها عاطفةأن وثانيهما

  ):64(يف اآلية رقم  )الواو(

  تذييل ملا تقداس م يف هذه السورة كلُّها، وافتتاحه حبرف التنبيه إيذان بانتهاء الكالم وتنبيه للن
وا ما يرد بعد حرف التنبيه، وهو أنَّ اهللا مالك ما يف السموات واألرض فهو جيازي عباده وليع

قد يعلم  «تذييل جلملة »اهللا بكل شيء عليمو «:، وقوله(..)ملا يستحقون وهو عامل مبا يفعلون
يف هذه اآلية لطيفة اإلطالع على أحواهلم ألم كانوا يسترون  و »ما أنتم عليه ألنه أعم منه

  )2(.نفاقهم

، أي ويعلم ما يرجعون، ومجلة يرجعون صلة، ويرجعون )يعلم(عطف على مفعول  )فيوم(
اهلاء مفعول، ومبا عملوا يف موضع املفعول الثاين، بالبناء للمجهول، فينبئهم عطف على يعلم، و

  )3(.واهللا مبتدأ، وبكل شيء متعلقان بعليم، وعليم خرب

                                                             

 .192األلوسي، روح املعاين، ص : ينظر 1

 .312الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ص  2

 .323، ص18ن، الد اخلامس، جحمي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكرمي وبيانه، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنا: رظين 3
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 الفاء 1.2
 ،)الواو(توجب أنّ الثاين بعد األول وهي عكس  ،هي النوع الثاين من حروف العطف

ك يف هي من احلروف اليت تشر «:)املرادي(وهنا يقول عنها . هنا تقتضي الترتيب )فالفاء(
دلت على أنّ قيام عمرو بعد اإلعراب واحلكم، ومعناها التعقيب، فإذا قلت قام زيد فعمرو، 

  :نذكر )الفاء(ومن املواقع اليت وردت فيها  )1(زيد، بال مهلة
  اآلية  رقم اآلية  احلرف

  )02(  الفاء                    

                          

          

)04(                         

                           

)13(                         

           

)21(                       

                     

                            

)28(                            

                        

)33(                             

                          

                                                             

 .61، ص1992-هـ 1،1413فخر الدين قباوة، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: يف حروف املعاين،  حتقيقاملرادي، اجلىن الداين  1
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)39(                        

                        

  ):02(يف اآلية رقم )الفاء(

، حيث جاء يف كتاب )الفاء(رت هاته اآلية لكن ما علينا توضيحه هو دور سوأن فُسبق 
  .)1(هنا زائدة )الفاء(أن  )ألمحد عبيد الدعاس(إعراب القرآن الكرمي 

 )الفاء( أنّ )حملي الدين الدرويش( "إعراب القرآن الكرمي وبيانه"يف حني جاء يف كتاب 
، واملوصول فيه رائحة من الشرط، أي اليت زنت، والذي مبعىن الذياأللف والالم  ألنّ ؛رابطة

  .ن الفاء هنا لشبه املبتدأ بالشرطإذ )2(.من زىن فاجلدوه: زنا فاجلدومها، كما تقول

  ):04( يف اآلية رقم )الفاء(

على ما يقتضيه االستثناء من معىن، فاقبلوا شهادم واغفروا هلم ما  فإنّ اهللا غفور رحيم،
غفور رحيم، أي فإن اهللا أمر باملغفرة هلم ألنه غفور رحيم، كما قال يف آية سلف، فإنّ اهللا 

 )3(»إالّ الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم «:البقرة

    ):13(يف اآلية رقم )الفاء (

ن يا يتعيحرف امتناع لوجود، والفصل يف الدن) لوال( يف تفسريه،  أنّ )ابن عاشور(ورد عند 

مل  صلى اهللا عليه وسلموهذه اآلية تؤيد ما عليه األكثر أنّ النيب  .سقاط العقاب عنهم بالتوبةإأنه 
                                                             

 .343أمحد عبيد الدعاس، إعراب القرآن الكرمي، ص:ينظر 1

 .239نه، صحمي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكرمي وبيا: ينظر  2

 .160الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ص 3
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كما )1(وهو األصح من الروايات. فكالقذف أحدا من العصبة الذين تكلموا يف اإل حيد حد ،
هؤالء املسلمون، ليكفر عنهم  «:هذه اآلية بقوله) القرطيب(رفس إمث ما صدر عنهم من وإمنا حد

هؤالء املسلمون، ليكفّالقذف، وإن حىت ال يبقى  ،ر عنهم إمث ما صدر عنهم من القذفما حد
  )2(.عليهم تبعة من ذلك يف اآلخرة

ربطت مضمون الشطر األول من اآلية  ،هي الفاء العاطفة )بإذ(املقترنة  )الفاء(فإنّ إذن 
يف الربط بني مجلة  املهمة اليت أوكلت إليها هنا أدت )فاءال(نا ذا نقول أن وكأن ،بالشطر الثاين

  .الشرط وجوابه

  :)21(يف اآلية رقم )الفاء( 

فك، مشري إىل ما إلاجلملة استئناف ابتدائي، ووقوعه عقب اآليات العشر اليت يف قضية ا
تضمشيطان، ة شيوع الفاحشة كلُّه من وساوس النته تلك اآليات من املناهي وظنون السوء وحمب

يئة الشيطان ميشي والعامل بأمره يتبع فشبه حال فاعلها يف كونه متلب سا بوسوسة الشيطان
جواب الشرط، والرابط هو  »فإنه يأمر بالفحشاء واملنكر «ومجلة( ...) خطى ذلك الشيطان

فبذلك حيصل  .فإنّ عمومه يشمل فاعل فعل الشرط ،احملذوف لقصد العموم" يأمر" مفعول
  )3(.لى الشيطانععائدان  »فإنه يأمر «بني مجلة الشرط ومجلة اجلواب، وضمرياالربط 

  ):28( يف اآلية رقم )الفاء(

فاألوىل استئنافية، والثانية كانت : يف هذه اآلية حيث تكررت ثالث مرات )الفاء(دت تعد
  .ألنه طليب. رابطة جلواب الشرط، وأخرية هي بدورها كذلك رابطة جلواب الشرط

محلته هاته اآلية من معىن كان من أكرب األغراض يف هذه السورة تشريع نظام املعاشرة  فما
واملخالطة العائلية يف التجاور، فهذه اآليات استئناف لبيان أحكام التزاور وتعليم آداب 

                                                             

 .177-176صالتحرير والتنوير،  ، الطاهر بن عاشور 1

 .170القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ص : ينظر2

 .187-186الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ص:ينظر 3
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االستئذان، وحتديد ما حيصل املقصود منه كيال يكون الناس خمتلفني يف كيفيته على تفاوت 
  )1(.كهم يف املقصود منه واملفيداختالف مدار

  ):33( يف اآلية رقم )الفاء(

، فشغلت األوىل دور الرابطة ملا يف يف موضعني )الفاء( تهنا ويف هذه اآلية كذلك تكرر
  .املوصول من رائحة الشرط، وكانت الثانية رابطة جلملة امسية

إن ابتغى : ه قيللتضمني املوصول معىن الشرطية كأن »فكاتبوهم «يف  )الفاء(ودخول 
الكتاب ماملكت أميانكم فكاتبوهم، تأكيدا لترتب اخلرب على حتقق مضمون صلة املوصول بأن 

  .يكون كترتب الشروط على الشرط

إذ حذف اجلواب إجيازا واستغين عن  ،دليل جواب الشرط: »فإنّ اهللا غفور رحيم «وقوله
فإن اهللا غفور رحيم ألمثاهلن ممن  ،عليهنفال إمث : ذكره بذكر علته اليت تشمله وغريه، والتقدير

يف هذا املقام يفيد التعليل ويغين غناء ) إن(والفاء رابطة اجلواب وحرف .أكره على فعل جرمية
  )2(.الم التعليل

  ):39(يف اآلية رقم )الفاء(

    وتعدية فعل »فوفاه حسابه «، كانت الفاء العاطفة) وفاه( بالفعل اقترنتاليت  )الفاء( إنّ
  )3(إىل اسم اجلاللة على حذف مضاف هي تعدية ااز العقلي »وجد «

 أو 1.3
      :)املرادي(يف اإلعراب ال يف املعىن، وهذا ما عرب عنه  ركتتش من حروف العطف، اليت

ومذهب اجلمهور أا تشرك يف اإلعراب، ال يف املعىن؛ ألنك إذا قلت قام زيد . حرف عطف «

                                                             

 .196ص الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير،:ينظر 1

 .228-219، صفسهاملصدر ن 2

 .254نفسه، ص  صدرامل 3
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وعليه نذكر أنّ هذا احلرف ذكر يف املواضع املوضحة )1(.»دمهاأو عمرو، فالفعل واقع من أح
  :أدناه وذكر يف غري املواضع املذكورة وهو كاآليت

  اآلية  رقم اآلية  احلرف
  )03(  أو                    

              

)31(                     

                        

                      

                     

                        

                        

                         

)40(                           
                           

          

)61(                           

                        

                    

                         

                   

                     

                                                             

 .227املرادي، اجلىن الداين، ص 1
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  ):03(يف اآلية رقم )أو(

فهي تقبيح ألمر الزاين . )1(اليت قبلها واضحةهذه اجلملة ابتدائية، ومناسبة موقعها بعد اجلملة 
فهي مجلة مسوقة  )2(.أشد تقبيح ببيان أنه بعد أن رضي بالزنا ال يليق به أن ينكح العفيفة املؤمنة

لبيان أن الفاسق اخلبيث الذي جعل الزاين ال يرغب يف نكاح الصواحل، ذوات الصون والعفاف، 
هنا عطفت مجلة  )أو (فـ.االرتطام يف مستوبل األقذارال وكذلك شأن الفاسقة اخلبيثة، تأىب إ

  .على سابقتها) مشرك(

  ):31(يف اآلية رقم )أو(

ابن عاشور(لكن  يف هذه اآلية إحدى عشر مرة )أو(رتتكر( هاذهب يف تفسريه إىل أن: 
ر احلكمة يف األمرين واحدة، وتصرحيا  مبا تقر ألنّ ؛رداف أمر املؤمنني واملؤمناتإشاركت يف «

ا الرجال من أن ه ملا كان هذا األمر قد أها تشمل النساء يف أوامر الشريعة املخاطبيضا، ولكن
يظن أنه خاص بالرجال ألنص على هذا الشمول بأمر النساء هم أكثر ارتكابا بالضده وقع الن

عن ساء عن أشياء عرف منهن التساهل فيها ويهن من ذلك إىل ي النوانتقل .بذلك أيضا
وال يبدين زينتهن  «:إظهار أشياء تعودن أن حيبنب ظهورها ومجعها القرآن يف لفظ الزينة بقوله

أي وال يبدين زينتهن غري الظاهرة إال ملن ذكروا بعد حرف االستثناء ( ...) »إال ما ظهر منها
مستثىن  وذكرت اآلية اثين عشر(..) لشدة احلرج يف إخفاء الزينة غري الظاهرة يف أوقات كثرية

  )3(».املعىنكلهم ممن يكثر دخوهلم، وسكتت اآلية عن غريهم ممن هو يف حكمهم حبسب 

                                                             

 .152الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ص 1

 .84األلوسي، روح املعاين، ص 2

 .208- 206الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ص 3
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  ):40(يف اآلية رقم )أو(

قسم : عمل الكافر قسمان أنّ :هي للتقسيم، أو للتخيري، أي: حرف عطف، قيل )أو(
ال  ،عمل الكافر كالسراب وهو العمل الصاحل، وقسم كالظلمات وهو العمل السيء، أو أنّ

  )1(.منفعة له كالسراب، ولكونه خاليا من نور احلق كالظلمات املتراكبة، واحلنادس املدهلمة

  ):61(يف اآلية رقم )أو(

 :روا اآلية اآلتيةردا عن الناس الذين فسال يعلم الكثري أنّ هاته نزلت        

                                  

    )2(  

وإنّ الطعام من أفضل األموال، . فقالوا أنّ اهللا عز وجل قد انا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل
ليس على  «:ناس عن ذلك، فأنزل اهللا عز وجلالّ عند أحد، فكففال حيل ألحد منا أن يأكل 

هو الرجل يوكل الرجل : قال »أو مالكت مفاحته «:إىل قوله تعاىل »األعمى حرج
جيوز هلم األكل يف البيوت املباحة  نبني كل الحق بسابق ممعلى الربط ) أو( فعملت)3(.بضيعته

  .هلم

 مثّ 1.4
ترتيب مع التراخي، ويف هذا المثّ حرف من حروف العطف الذي يفيد 

قام زيد مثَّ : فإذا قلت. حرف عطف، يشرك يف احلكم، ويفيد الترتيب مبهلة«):املرادي(يقول
  )4(.»عمرو، آذنت بأنّ الثاين بعد األول مبهلة

                                                             

 .287حمي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكرمي وبيانه، ص: ينظر 1

 .29: ، اآليةالنساء 2

 .344القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ص  3

 .426املرادي، اجلىن الداين، ص 4
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  اآلية  رقم اآلية  احلرف

  )04(  مثّ                      

                         

)43(                           

                          

                           

)47(                            

                 

  ):04( يف اآلية رقم )مثَّ(

             فهو الذي يفتقر إىل أربعة دون سائر احلقوق، فمن شروط أداء
أن يكون ذلك يف جملس واحد فإن افترقت مل تكن : ادة عند مالك رمحه اهللالشهود الشه

 .عطف على يرمون )مثّ مل يأتوا(ـ، ف)1(شهادة

  ):43( يف اآلية رقم )مثَّ(

أعقب الداللة على إعطاء اهلدى يف قوانني االهلام يف العجاوات بالداللة على خلق اخلصائص 
2(اهللا له سريا ال يتغريره يف اجلماد حبيث تسري على السري الذي قد(  

  ):47(يف اآلية رقم )مثَّ(

ملا تتضمنه ) 46(يف اآلية »من يشاء إىل صراط مستقيم «على مجلة »ويقولون «عطف مجلة
اس وحرمان بعضهم من اهلداية كما هو من هداية بعض الن »يهدي من يشاء«مجلة 

                                                             

 .130-129القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ص  1

 .262الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ص  2
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 هدايتهم وهم الذين أبطنوا وهذا ختلص إىل ذكر بعض ممن مل  يشأ اهللا »من يشاء«مقتضى
فبعد أن ذكرت دالئل انفراد اهللا تعاىل باإلهلية وذكر . الكفر وأظهروا اإلسالم وهم أهل النفاق

اآليات  »والذين كفروا أعماهلم كسراب بقيعة «:الكفار الصرحاء الذين مل يهتدوا ا يف قوله
    )1(.آيات اهللا وأظهروا أم اهتدوا ايأ املقام لذكر صنف آخر من الكافرين الذين مل يهتدوا ب

 حتى 1.5
أبو بكر علي عبد (وهذا ما أورده  هو احلرف الذي يفيد بلوغ الغاية يف الزيادة والنقصان،

  )2(».حرف عطف على أنّ املعطوف بلغ الغاية بالنسبة للمعطوف عليه «:يف كتابه) العليم
  اآلية  رقم اآلية  احلرف

   )33(  حىت                              

                          

                          

                              

)39(                         

                     

)62(                       

                        

                        

               

  

                                                             

 .268ص التحرير والتنوير،   الطاهر بن عاشور،  1

 .265حوية الصرفية امليسرة، مكتبة ابن سينا، القاهرة، مصر، صملوسوعة الناأبو بكر علي عبد العليم،  2
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  ):33(يف اآلية رقم )حتى(

ووجه داللته أنه يف . السني والتاء للمبالغة يف الفعل، أي وليعف الذين ال جيدون نكاحا
أفادت  )1(.جعل طلب الفعل مبرتلة طلب السعي فيه ليدل على بذل الوسع. األصل استعارة

نا ، وكأن)يغنيهم اهللا(و) وليستعفف(حيث كانت وسيطا بني  هنا انتهاء الغاية الزمانية، )حىت(
  .نقول من عمل باألوىل فاز بالثانية

  ):39(يف اآلية رقم )حتى(

وجميء الظمآن إىل السراب حيصل بوصوله إىل مسافة كان يقدرها . فاءالهنا مبعىن  )حتى(
ء  يف هذه اآلية كانت النتهاحىتف )2(.د بشجرة أو صخرةكأن حيد. مبدأ املاء حبسب مرأى ختيله
والذين كفروا أعماهلم كسراب بيقعة حيسبه  «:وكأننا نقول )الفاء(الغاية املكانية، ومحلت معىن 

الكفر وجزاء هذا يف هذه الربط بني  )حىت(، فكان دور »الضمآن ماء فإذا جاءه مل جيده شيئا
   .الكفر

)62(يف اآلية رقم )ىحت:(  

تعريف  »املؤمنون «والتعريف يف. قصر املوصوف على الصفة) منّاإ(لقصر املستفاد من ا
اجلنس والعهد، أي أنَّ جنس املؤمنني أو أنَّ الذين عرفوا بوصف اإلميان هم الذين آمنوا باهللا 

النتهاء الغاية الزمانية، فتوسطت  )حتى( ، وجعلت)3(ورسوله ومل ينصرفوا حىت يستأذنوه
  .وربطت بينهما حيث جعلت الفعل الثاين ال يقوم إال باألول) يستأذنوه(و) مل يذهبوا(فعلني

 :لكن 1.6
رف العطف الذي يفيد االستدراك ولقد ورد ذكر هذا احلرف يف السورة مرة واحدة حهي 

  :كما هو موضح أدناه
                                                             

 .218ص التحرير والتنوير، ،الطاهر بن عاشور 1

 .253، صاملصدر نفسه 2

 .306املصدر  نفسه، ص 3
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  اآلية  رقم اآلية  حلرفا

   )21(  لكن                    

                       

                             

  ):21(يف اآلية رقم )لكن( 

 ؛ومن يتبع خطوات الشيطان يفعل الفحشاء واملنكر: هاته اآلية مجلة استئناف ابتدائي فاملعىن
ألنّ الشيطان يأمر الناس بالفحشاء واملنكر، أي بفعلهما ولكن هنا استدركت معىن اجلملة 

اهللا  «عىن اجلملة الثانيةمب »ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته ما زكى منكم من أحد أبدا  «األوىل
  .»يزكي من يشاء واهللا مسيع عليم

 بل 1.7
، أو هو العدول عن )بل( تفيد بل اإلضراب، واإلضراب ترك احلكم السابق واألخذ مبا بعد

  )1(.احلكم املتقدم عليها، وإثبات احلكم ملا بعدها
  اآلية  رقم اآلية  احلرف

   )11(  بل                       
                          

        

  ):11(يف اآلية رقم )بل(

 »واهللا مسيع عليم «:قوله تعاىل إىل هذه اآليات العشر ابتدائي يف هذه اآلية، فإنّ فاستئنا
  .نزلت يف زمن بعيد عن زمن نزول اآليات اليت من أول هذه السورة

                                                             

 .284، ص2010، 1أمحد جاسر عبد اهللا، مهارات النحو واإلعراب، دار حامد، عمان، األردن، ط 1
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ألنَّ الضمري  ؛ال حتسبوا افكهم شرا لكم: واملعىن )إنَّ(خرب  »ال حتسبوه شرا لكم «ومجلة
صار الضمري  »جاءوا «علملا عاد إىل اإلفك وكان اإلفك متعلق بف »حتسبوه «من  املنصوب 

  .يف قوة املعروف بالم العهد

إلزالة ما حصل يف نفوس املؤمنني من  »ال حتسبوه شرا لكم بل هو خري لكم «:وقوله
فبل هنا كانت  )1(.البهتان الذي اشتملت عليه القصةاألسف من إجتراء عصبة على هذا 

  )2(.للعطف أفادت االضراب

 أم 1.8
     :بقوله )الراجحي(التسوية بني الشيئني وهذا ما ذكره هي ذلك احلرف الذي يفيد  )أم(

حرف عطف يفيد التسوية بني الشيئني، أو تعيني واحد منهما، فاليت تفيد التسوية هي اليت  «
ترد مع مهزة التسوية، وهي مهزة ال تفيد االستفهام، بل تدخل على مجلتني خربيتني معطوفتني 

موضعا واحدا يف ) أم( ولقد شغلت )3(».كل منهماسبك مصدر  د أن يصح، والب)أم( ـب
  : السورة نذكره

  اآلية  رقم اآلية  احلرف

  )50(  أم                        

              

  ):50(ميف اآلية رق )أم(

كالم مستأنف، مسوق لتقسيم األمر يف صدودهم عن  »رض أم ارتابوايف قلوم مأ «
حكومته إذا كان احلق عليهم بني أن يكونوا مرضى القلوب منافقني، أو مرتابني يف أمر نبوته، 

، واهلمزة لالستفهام التقريري، ويبالغ به تارة يف الذم. أو خائفني أن حييف عليهم ملعرفتهم حباله

                                                             

 .171 -169والتنوير، ص الطاهر بن عاشور، التحرير  1

 .247حمي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكرمي وبيانه، ص: ينظر 2

 .383، ص1998، 2عبده الراجحي، التطبيق النحوي، دار املعرفة اجلامعية، االسكندرية، مصر، ط 3
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وتارة يف املدح، وهو هنا من النوع األول، ويف قلوم خرب مقدم، ومرض مبتدأ مؤخر، وأم 
  )1(.حرف عطف مبعىن بل، فهي منقطعة، وارتابوا فعل وفاعل

السورة اليت  على  جل )الواو(ة الطاغية يف السورة فتربعت القد كانت حروف العطف األد
  .وال متنعهتقتضي اجلمع  اليت الأفادت  مطلق اجلمع، 

، من شروطها الترتيب واعتربت دت التعقيب،اشغلت مساحة ال يستهان ا، فأفف )الفاء(أما 
  .أفادت الترتيب مع التراخي )مثّ(التخيري، أما  )أو(يف حني أفادت 

لإلضطراب،  )بل(لالستدراك، و )لكن(فكانت لبلوغ الغاية بزيادة أو نقصان، و )حتى(أما 
نقول أنّ هاته احلروف أدت الوظيفة اليت أوكَلت هلا، . ية بني أمرينكانت للتسو )أم(و

وسامهت يف تفسري املعىن املراد من اآليات اليت وردت فيها، وعملت على تناسق اآليات بعضها 
  .  ببعض

  

                                                             

 .303حمي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكرمي وبيانه، ص  1
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  اجلر حبروف الربط 2
ات ، وهناك تسميهي احلروف اليت تضيف معاين األمساء إىل معاين األفعال قبلها حروف اجلر

، حروف اإلضافة، حروف حروف اجلر: عديدة استخدمت يف النحو العريب تدل عليها منها
اعلم أنّ هذه احلروف  «:يف املفصل )ابن يعيش(ويف هذا يقول  .اخلفض وحروف الصفات

ها جتر ما بعدها من األمساءتسمى حروف اإلضافة؛ ألنيها الكوفيون ،  أي ختفضها، وقد يسم
ها تقع صفات ملا قبلها من النكرات وهي متساوية يف إيصال األفعال ملا حروف الصفات، ألن

  )1(.»بعدها وعمل اخلفض وإن اختلفت معانيها يف نفسها

  :وهي تنقسم إىل ثالثة أقسام

  حىت(،)إىل(،)من:(تكون من تسعة أحرفوهو قسم صنف حرفا وي: القسم األول( ،
 ).القسمتاء (،)واو القسم(،)رب(،)الالم(،)ءالبا(،)يف(

 مذ(،)فكا()عن(،)على:(مخسة حروف فا ويشملقسم يكون امسا وحر: القسم الثاين(، 
 ).منذ( 

 حاشا:(وهو القسم الذي يستعمل حرفا وفعال ويشمل: القسم الثالث( ،
  )2().خال(،)عدا(

  :ومن هاته احلروف نذكر 

 يف 2.1
ا «:)ابن يعيش(اليت تعين الظرفية، بدليل قول  هي إحدى حروف اجلريف فمعناها الظرفية  أم

، إمنّا املراد أنّ البيت قد حواه، »فالن يف البيت «و »املاء يف الكأس «:والوعاء، حنو قولك

                                                             

 .454، ص4ابن يعيش، شرح املفصل، ج 1

 .458، ص 4ابن يعيش، شرح املفصل، ج: ينظر 2
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ونشري أنه ذُكر يف مواضع أخرى  ،ونورد يف هذا اجلدول أمثلة هلذا احلرف )1(.»وكذلك الكأس
  :غري الذي وضعناها

  اآلية  رقم اآلية  احلرف

  )01(  يف                         

)02(                      

                          

         

)14(                      

         

)19(                         

                   

)22(                        

                        

             

)36(                       

      

  ):01(يف اآلية رقم )يف(

إذا كانت اآليات اليت اشتملت السورة على  «:احلرف يف هذه اآلية بقوله )ابن عاشور(ر فس
إذ ليس مثَّ شيء غري تلك اآليات حقيقة وال مشبه مبا  ،مجيعها هي عني السورة ال بعضا منها

                                                             

 .472، ص4ابن يعيش، شرح املفصل، ج 1
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املوضوع للظرفية مستعمال يف غري ما وضع له ال حقيقة وال استعارة  )يف( رفاحلان حيوي، فك
  .مصرحة

تؤذن باستعارة مكنية بتشبيه آيات هذه السورة بأعالق نفسية تكترت ) فيها( ن أنّ كلمةفتعي
ورمز إىل املشبه . كأا مما جيعل يف خزانة وحنوها ،وحيرص على حفظها من اإلضاعة والتالشي

 ،دا وليس باستعارة ختيليةختييال جمر) يف( بشيء من روادفه وهو حرف الظرفية فيكون حرفبه 
  .ما يشبه باخلزانة وحنوها إذ ليس مثّ

أي  »بينات «ـ ب »آيات «ووصف. ناتهو مبعىن وأنزلناها آيات بي »وأنزلنا فيها «فقوله
ل مع إغناء حرف العطف عنه جماز عقلي ألنّ البين هو معانيها، وأعيد فعل اإلنزا. واضحات

  )1(.إلظهار مزيد العناية ا

  ):02(يف اآلية رقم )يف(

إلفادة  »يف دين اهللا «وعلق بالرأفة قوله «:بقوله »يف دين اهللا «على )الطاهر بن عاشور(ق علّ
أنها رأفة غري حممودة ألنما شرع اهللا احلد استصالحا فكانت ها تعطل دين اهللا، أي أحكامه، وإن
 .، ففي دين اهللا متعلقان بتأخذكم)2(»لرأفة يف إقامته فساداا

  ):14(يف اآلية رقم )يف(

نيحرف امتناع لوجود، والفضل يف الد )لوال( تعدا يتعيه اسقاط عقوبة احلدعنهم بعفو  ن أن
فاحتواء هذه اآلية على  )3(.ويف اآلخرة اسقاط العقاب عنهم بالتوبة. عنهم )صفوان(و )عائشة(

، فهي "يف الظرفية"وتكراره لثالث مرات، حيمل معاين خمتلفة، فكانت األوىل  )يف(رف احل
وإمنا تكون كاملثل جياء به يقارب الشيء وليس . ن اتسعت يف الكالم فهي على هذاإو. للوعاء

                                                             

 .144الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ص 1

 .151-150ص املصدر نفسه،  2

 .177-176ص املصدر نفسه، 3
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وهذا متصل بداللتها على الوعاء أو الظرفية أو " يف التعليل" وكانت الثانية السابقة ملا )1(.مثله
 .ومحلت الثالثة معىن األوىل .وضع فما أفضتم هو موضع االنصرافامل

  ):19(يف اآلية رقم )يف(

فك على مجيع أزمنة املستقبل به من اإلملا حذر اهللا املؤمنني من العودة إىل مثل ما خاضوا 
أعقب حتذيرهم بالوعيد على ما عسى أن يصدر منهم يف املستقبل بالوعيد على حمبة شيوع 

 املؤمنني؛ فاجلملة استئناف ابتدائي واسم املوصول يعم كل من يتصف مبضمون الفاحشة يف
فهو التحذير للمؤمنني وإخبار عن املنافقني . الصلة فيعم املؤمنني واملنافقني واملشركني

. مرتني إالّ أنه مل يتعد معناه الظرفية) يف( فاآلية وبالرغم من تكرار حرف اجلر )2(.واملشركني
  .كان متعلق بتشيع ويف الثانية صفة ثانية بعد الصفة األوىل أليم ففي األوىل

  ):22(يف اآلية رقم )يف(

 »أويل القرىب واملساكني واملهاجرين يف سبيل اهللا «واألوصاف يف قوله «:)التحرير(جاء يف 
وناهيك مبن مجع األوصاف كلّها  ،لباب عظيم من املعروف مقتضية مواساة واحد منهم سد

  )4(.ففي سبيل الظرفية متعلقان باملهاجرين )3(الذي نزلت اآلية بسببه، مثل مسطح

  ):36(يف اآلية رقم )يف(

تردرور يف قولهيف تعلّ)الطاهر بن عاشور (رون على حسب رأي د املفسيف  «ق اجلار وا
   :    متعلقا بشيء مما قبله، فقيل يتعلق تقول »يف بيوت «من متام التمثيل، أي فيكون »بيوت

أي يوقد املصباح يف بيوت، وقيل هو صفة ملشكاة، أي مشكاة يف بيوت وما بينهما  »يوقد  «

                                                             

 .226، ص4سيبويه، الكتاب، ج: ينظر 1

 .184الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ص  2

 .189، صصدر نفسهامل 3

 .348أمحد عبيد الدعاس وآخرون، إعراب القرآن الكرمي، ص: ينظر 4
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ألنّ املراد ما  ؛ومصباح مفردان »مشكاة «بيوت بصيغة اجلمع مع أنّ تاعتراض؛ وإمنا جاء
      .فراد واجلمعإلفتساوى ا ،اجلنس

 «مستقر هو حال من ظرف »يف بيوت «أنّ قوله واألظهر عندي«:ويف موضع آخر يذكر
مراد منه  »مثل نوره «يف قوله »نور «، مشري إىل أنّ»مثل نوره كمشكاة «يف قوله »نوره

القرآن، فيكون هذا احلال جتريدا لالستعارة التمثيلية بذكر ما يناسب اهليئة املشبهة أعين هيئة 
  )1(»تلقي القرآن وقراءته وتدبره بني املسلمني

 على 2.2
ءر يفيد االستعالحرف جدلت على معىن االستعالء فيما « :بقوله )ابن يعيش(ر عنه ، فعب

أفادت " على" هو املستعلي على الفرس، و" زيد"ـف »زيد على الفرس «:دخلت عليه، كقولك
  : وفيما يلي نورد مناذج هلذا احلرف )2(.»هذا املعىن فيه

  اآلية  رقم اآلية  احلرف

  )14(  على                       

         

)31(                     

                       

                     

                        

                          

                               

            

                                                             

 .247لطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، صا 1

 .497، ص4ابن يعيش، شرح املفصل، ج 2
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)33(                                

                             

                          

                           

  ):14(يف اآلية رقم )على( 

حمذوف لقصد ويل مضمونه فيدل ويله على تفخيم مضمون الشرط الذي  )لوال(جواب  
لوال فضل اهللا عليكم فدفع عنكم أذى بعضكم لبعض : والتقدير. كان سببا يف امتناع حصوله

  )2(فعليكم هنا متعلقان بفضل )1(.ضكم على بعضمبا شرع من الزواجر لتكالب بع

  ):31(يف اآلية رقم )على(

ن:( يف تفسريه لقوله تعاىل )ابن عاشور(ر فسبقوله) وليضربن خبمورهن على جيو :
ليشددن وضع اخلمور على اجليوب، أي حبيث ال يظهر : ، واملعىن(..)متكني الوضع: والضرب

هنا بني الفضل ) على( فربطت .ستعالء متعلقة بيضربنوعلى هنا لال )3(.شيء من بشرة اجليد
  .والرمحة وكالمها يعودان إىل اهللا عز وجل

  ):33(يف اآلية رقم )على(

، فهو انتقال إىل تشريع من شؤون املعامالت بني الرجال متعلقان بتكرهوا )على البغاء(
وهذا االنتقال ملناسبة ما . والنساء اليت هلا أثر يف األنساب ومن شؤون حقوق املوايل والعبيد

  )4(.سبق من احلكم االكتساب املنجر من العبيد ملواليهم وهو الكتابة فانتقل إىل حكم البغاء

                                                             

 .168الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ص 1

 .254حمي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكرمي وبيانه، ص 2

 .208اهر بن عاشور، التحرير والتوير، صالط 3

 .222الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ص: ينظر4
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 من 2.3
ا اجلدير واحلري بنا ذكرها؛ لكثرة استعماهلا ودورها يف الكالم، ومل هي من حروف اجلر
كثرة دورها يف الكالم وسعة هي حرية بالتقدمي؛ ل «:)ابن يعيش(قال. متتاز به من تعدد معانيها

يف  )إىل(ـتصرفها ومعانيها، وإن تعددت فمتالمحة، فمن ذلك كوا البتداء  الغاية مناظرة ل
 »أخذت درمها من املال «:، وأما كوا للتبعيض، فنحو قولك(...)داللتها على انتهاء الغاية

ثوب من  «:جلنس، كقولك، وكوا لتبيني ا(...)على أنّ الذي أخذت بعض املاء »من «فدلت
وما سنورده من أمثلة سيكون على  )1(»، وتكون من زائدة( ...)»خامت من حديد«، و»صوف

  :سبيل املثال فقط ألا ذكرت يف مواضع غري الذي ذكرت
  اآلية  رقم اآلية  احلرف

   )05(  من                     

)30(                          

           

)32(                           

                 

  ):05(يف اآلية رقم )من(

أي بعد أن حتققت األحكام الثالثة، فاحلد قد فات على أنه قد علم من ) من بعد ذلك( 
" من بعد ذلك" ـف )2(.ترف موجبهااستقراء الشريعة أنّ احلدود الشرعية ال تسقطها توبة مق

  .متعلقان بتابوا وكانت من هنا زائدة للتأكيد

                                                             

 .460- 459، ص4ابن يعيش، شرح املفصل، ج 1

 .160الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ص 2
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  ):30(يف اآلية رقم )من(

الذي هو للتبعيض إمياء إىل  »من «جيء يف اآلية حبرف ،ال ميكنللبصر  ا كان الغض التام ملّ
أننا نقول يغض وك )1(.ذلك إذ من املفهوم أن املأمور بالغض فيه هو ما يليق حتديق النظر إليه

  .عض بصرهب

  ):32(يف اآلية رقم )من(

ألنّ غري املسلمات ال خيلون عند  ؛من املسلمات أن »منكم «معىن التبعيض يف قوله
املسلمني أن يكن أزواجا لبعض املسلمني فال عالقة لآلية ن؛ أو أن يكن مملوكات فهن 

       ى االحتماالت اآلتية يف معىنعل  »والصاحلني من عبادكم وإمائكم «: داخالت يف قوله
  )2(.ا غريهن فواليتهن ألهل ملتهنوأم. »الصاحلني «

 الباء 2.4
اليت حتمل معىن اإللصاق، فهو حرف خمتص باالسم، مالزم لعمل  من حروف اجلر )الباء(إنّ 

أمسكت احلبل بيدي، : حقيقي حنو: وأصل معانيها اإللصاق واالختالط، واإللصاق ضربان اجلر
  :وفيما يلي تطبيق لبعض النماذج )3(.مررت بزيد: خر جمازي حنووآ

  اآلية  رقم اآلية  احلرف

  )02(  الباء                     

                       

           

)08(                           

                                                             

 .203، صالطاهر بن عاشور 1

 .216نفسه، ص املصدر 2

 .36املرادي، اجلىن الداين، ص: ينظر 3
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  )11(                           

                         

       

  ):02(يف اآلية رقم )الباء(

معىن  ألنّ ؛فالباء للمصاحبة »رأفة «ـ جيوز أن يتعلق ب" ما"أنّ )التحرير والتنوير(جاء يف
فتكون الباء للسببية،  »تأخذكم «وجيوز تعلقه ب.األخذ هنا حدوث الوصف عند مشاهدما

  )1(.أي أخذ الرأفة بسببهما أي بسبب جلدمها

  ):04(يف اآلية رقم )الباء(

ف الباء بلفظ اجلاللة مسي اليمني إنّ اقتران حر »فشاهدة أحدهم أربع شهادات باهللا «:وقوله
وأنّ صيغة الشهادة تستعمل يف  االعتباري،فهو جماز بعالقة احللول  عليها،ألنه يدل  ؛شهادة

فكأنّ املدعي أخرج من نفسه أربعة شهود هي  ،احللف كثريا، وجعلت هنا بدال من الشهادة
  .»اهللا «على اقتراا بلفظ اجلاللة هنا كانت باء القسم وما دل )الباء(ـف. )2(تلك األميان األربع

  ):11(يف اآلية رقم )الباء(

) الطاهر بن عاشور(بدليل ما جاء به  متعلقة جباؤوا،  اآلية هي باء املصاحبة يف هذه )الباء(
أن الذي خيرب خبرب غريب : وأصله. قصدوا و اهتموا: معناه »جاءوا باإلفك ««:يف تفسريه بقوله

شأن األخبار الغريبة أن تكون مع الوافدين من أسفار أو مبتعدين ألن  جاء خبرب كذا،: يقال له
، فشبه اخلرب بقدوم املسافر أو الوافد على وجه املكنية وجعل ايء ترشيحا (..)عن احلي

    )3(»وعدي بباء املصاحبة تكميال للترشح
                                                             

 .150الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ص: ينظر 1

 .164املصدر نفسه، ص: ينظر 2

 .170-169ص  ،املصدر نفسه:ينظر  3
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 إىل 2.5
اعلم  «:)فصلشرح امل(من حروف اجلر اليت تدل على انتهاء الغاية ويف هذا يقول صاحب 

  )1(.»على ابتدائها، فهي نقيضتها) من(تدل على انتهاء الغاية كما دلت »إىل «أنّ
  اآلية  رقم اآلية  احلرف

  )31(  إىل                   

                        

                      

                     

                        

                        

                        

)42(                        

)46(                           

  

  ):31(يف اآلية رقم )إىل(

؛ فإنكم ال ختلون من سهو وتقصري يف »وتوبوا إىل اهللا « «:يف تفسريه ملعىن )القرطيب( ذكر
ابن (م، حيث مثّله للّاوإىل هنا موافقة  )2(.»آداء حقوق اهللا تعاىل، فال تتركوا التوبة يف كل حال

  .ام يف هذا هي األصل، ألن اللّألمر إليكوا :بقوله )مالك

                                                             

 .463ابن يعيش، شرح املفصل، ص 1

 .227اجلامع ألحكام القرآن، ص القرطيب، 2
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  ):42(يف اآلية رقم )إىل(

أي إليه عز وجل خاصة ال إىل غريه أصال،  »وإىل اهللا «، أنّ شرح)األلوسي(جاء يف تفسري 
أي رجوع الكل بالفناء والبعث بيان الختصاص امللك به تعاىل يف املنتهى إثر بيان اختصاصه به 

أنّ اجلملة لبيان أنّ ما يرى من ظهور بعض اآلثار على أيدي املخلوقات،  :تعاىل يف املبتدأ، وقيل
ال ينايف احلصر السابق بإفادة أنّ االنتهاء إليه تعاىل ال إىل غريه ويكفي ذلك يف احلصر ولعلّ 

 )1(.األول أوىل، وإظهار االسم اجلليل يف موضع اإلضمار لتربية املهابة واإلشعار بعلة احلكم
عملت على تبيان الوظيفة اليت وضعت من أجلها يف  )إىل(أنّ : نا ميكن القولوعليه ومن ه

  . األساس وهو انتهاء الغاية الزمانية

  ):46(يف اآلية رقم )إىل(

وشروع يف بيان أحوال بعض (..) إىل صراط مستقيم موصل إىل حقيقة احلق والفوز باجلنة
من الكفرة الذي سبق وصف  صنفهدايته إىل صراط مستقيم وهم  من مل يشأ اهللا تعاىل

فيها زائدة وكأننا  )إىل(تفسريها يالحظ أنّ ظر يف هذه اآلية ويف ن النوالذي ميع )2(.أعماهلم
  .نقول اهدنا الصراط املستقيم

 عن 2.6
  :ويف هذا اجلدول بعض النماذج املختارة عن هي حرف جر تفيد ااوزة

  اآلية  رقم اآلية  احلرف

  )08(  عن                              

)37(                             

                

                                                             

 .189األلوسي، روح املعاين، ص  1

 .194ص املصدر نفسه، 2
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)43(                             

                         

                        

  ):08(يف اآلية رقم )عن(

على تقدير أنّ املقصود يف هذه اآلية هو الزوج فيما رماها به من ) عن(عمل حرف اجلر
  )1(.الزنا

  ):37(يف اآلية رقم )عن(

، ال »عن ذكر اهللا «قوله تعاىل )األلوسي (وزة ويف هذا يفسرهنا معىن اا )عن(محلت
  )2(.تلهيهم التجارة والبيع عن التسبيح والتحميد وغريمها

  ):43(عن يف اآلية رقم

أي يصرفه عنه فينجو من  «:بقوله»عن من يشاء «شرح قوله تعاىل) األلوسي( مل يتجاوز
  )3(.غائلته ورجوع الضمريين إىل الربد وهو الظاهر

 لالما 2.7
اعلم أنّ الالم من  «:يف قوله )ابن يعيش(ر عنه وهذا ما عب ،واليت تفيد امللكهي الالم اجلارة 

. »الغالم لعمرو «، و»املال لزيد «:احلروف اجلارة ال تكون إالّ كذلك، وذلك حنو قولك
مللك، امللك واالستحقاق، وإمنا قلنا ا: وهلا يف اإلضافة معنيان. وموضعها يف الكالم اإلضافة

  )4(».واالستحقاق، وإنما قلنا امللك، واالستحقاق، ألا قد تدخل على ما ال ميلك، وما ميلك

                                                             

 .106ص روح املعاين، ،األلوسي: ينظر 1

 .178نفسه، ص  املصدر: ينظر 2

 .191ص روح املعاين، ،األلوسي 3

 .479ابن يعيش، شرح املفصل، ص 4
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  اآلية  رقم اآلية  احلرف

  )17(  الالم                       

)26(                        

                          

  ):17(يف اآلية رقم )الالم(

 )الالم(و )1(.زفة حيث ربطه باإلميانر اهللا سبحانه وتعاىل عباده من العودة إىل مثله جماحذّ
قد حتمل معىن إىل وهذا ما حيمله  )الالم(بأنّ  )املرادي(وهذا ما ذهب إليه  )إىل(هنا محلت معىن 

  .»يعظكم اهللا أن تعودوا إىل مثله«: وكأننا ذا نقول )2(سياق اآلية،

  ):26(يف اآلية رقم) الالم(

واخلبيثات واخلبيثون والطيبات والطيبون أوصاف . قالم استحقا »للخبيثني «يف قوله )الالم(
  )3(.جرت على موصوفات حمذوفة يدل عليها السياق

حروف اجلر هنا كذلك على عملية الترابط بني جزئيات السورة فتراوحت معانيها عملت 
  .بني ظرفية، و استعالء، و إلصاق، و انتهاء الغاية الزمكانية، و جماوزة، و ملك و استحقاق

                                                             

 .182الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ص : ينظر 1

 .99املرادي، اجلىن الداين، ص: ينظر 2

 .194الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ص 3
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  املوصول باالسم بطالر 3
. بعده تسمى صلةاالسم املوصول هو ما يدل على معني بواسطة مجلة تذكره 

ما يدل على معني بواسطة مجلة تذكره بعده وتسمى هذه : االسم املوصول« :)الغالييين(يقول
 )1(.» )صلة املوصول( اجلملة

  :واألمساء املوصولة قسمان خاصة ومشتركة

o اخلاصة :حسب مقتضى الكالم وهي ى وجتمع وتذكر وتؤنثهي اليت تفرد وتثن :
 .)الالئي(، و)اللوايت( ،و )اللّتني( ،و)اليت( ، و)الذين( ، و)اللذين( ، و)اللذان(، )الذي(

o هي: املشتركة ):نذو( ، و)أي( ، و)ذا( ، و)ما( ، و)م.( 

 الذين 3.1
كور العقالء الذ الذين جلمع «:)ابن زيد(الذين هي للجمع املذكر املختص، ويف هذا يقول 

للمفرد  )الذي(ـف )الذي(، وهي مفرد )2(»ويكون يف الرفع والنصب واجلر بلفظ واحد بالياء
  :ويف هذا اجلدول نورد بعض األمثلة .املذكر عاقال كان أو غري عاقل

  اآلية  رقم اآلية  االسم

  )04(  الذين                         

                 

  )33(                            

                             

                                 

             

                                                             

 .124، ص2010، 1على سليمان شبارة، مؤسسة الرسالة  ناشرون، بريوت، لبنان، ط: ، حتقيقمصطفى الغالييين، جامع الدروس العربية 1

 .28ابن زيد العاتكي، الفضة املضية يف شرح الشذرة الذهبية، ص 2
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  ):04(يف اآلية رقم )الذين(

يف هذه اآلية عن اجلمع املذكر حيث خصص الذكور بالرمي واإلناث هن  )الذين(رت عب
الحظ أن الذين هنا أفادت فمن خالل السياق الذي حتمله اآلية ن. من وقع عليهن فعل الرمي

  )1(.التخصيص

  ):33(يف اآلية رقم )الذي(

على االسم  خالفا على) الذي( و االسم املوصولح والتفسري يف هاته اآلية هإن املراد بالشر
  .يف اآلية السابقة أن شرحناهسبق و ذيال )الذين (املوصول

لفعل آتاكم حيمل احتمالني  اقترن با )الذي(يف هاته اآلية و) الذي(فكان االسم املوصول 
: أن يكون وصفا ملال اهللا وذلك يعود لتقدير حمذوف وهو اهلاء يف قول: فاالحتمال األول

أن يكون وصفا السم اجلاللة، فيكون ذا امتنانا وحثا على : واالحتمال الثاين. آتاكموه
  .)2(االمتثال بتذكري أنه ويل النعمة

يف هذه اآلية ذات معىن واحد مستقر يف اآلية وإمنا محلت  )الذي(إذا مل يكن االسم املوصول 
  .معنيني يوضحهما السياق الذي جاءت به اآلية

 الاليت 3.2
الاليت أو الالئي، جلمع اإلناث عاقال أم غريه، كما جيوز حذف الياء منهما وإبقاء 

  :يف هذه السورة مل ترد إىل مرة واحدة نوردها كما يلي )الاليت(و )3(.الكسرة
  اآلية  رقم اآلية  ماالس

  60  يت الال                      

                                                             

 .89األلوسي، روح املعاين، ص: ينظر 1

 .221الطاهر بن عاشور، ص: ينظر 2

 .28ة الذهبية ، صإبن زيد العاتكي، الفضة املضية يف شرح الشذر: ينظر 3



 تجلیات الربط في سورة النور                               :             الفصل الثاني

 

77 

                              

  ):60(يف اآلية رقم )الاليت(

العجائز الاليت ال  »القواعد من النساء الاليت ال يرجون نكاحا«املقصود من قوله تعاىل  
ه له نص هنا قامت بتحديد اجلنس الذي وج )الاليت(ومنه ف )1(.يطمعن يف الزواج لكربهن

  .يصكان مبثابة صفة أضافت نوع من التخص )الاليت(اآلية، فاالسم املوصول 

، فكانت )الاليت(، )الذين(، )الذي(: مل تكن السورة لتشتمل على أكثر من ثالثة أمساء موصولة
األوىل التخصيص للمفرد املذكر، والثانية للتخصيص اجلمع املذكر، وأخرية لتخصيص مجع 

  .لغويا ومعنويا فكلها سامهت يف بناء نص قرآين متناسق بآيات مترابطة .املؤنث

                                                             

 .126األلوسي، روح املعاين، ص  1
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 شارةاإل باسم الربط 4
إذا كان يدل على املثىن املذكر أم أو املؤنث  إالّ ،وضع ملعني بواسطة إشارة حسية اسم مبين 

  )1(.فإنه بذلك يكون إعرابه إعراب املثىن فريفع باأللف وينصب وجير بالياء

  :وتنقسم أمساء اإلشارة إىل ثالثة أقسام

 تلك( و ،)ذلك(و ،)هذه(و ،)هذا:(ما يشار به إىل املفرد.( 

 هاتان(و ،)هذان:( وهو معربثىنما يشار به إىل امل (. 

 أولئك(و ،)هؤالء:(ما يشار إىل اجلمع(. 

 أولئك 4.1
ولقد طغى هذا . اسم إشارة وضع جلمع املذكر واملؤنث البعيدين والكاف هي للخطاب

  :االسم يف سورة النور بشكل كبري هلذا نورد بعض األمثلة كما هي مبينة يف اجلدول
  اآلية  يةرقم اآل  االسم

   )13(  أولئك                         

         

)47(                                
               

)50(                           

               

                                                             

 .107، ص1997، 3حممود حسن مغالسة، النحو الشايف، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، ط: ينظر 1
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  ):13(يف اآلية رقم )أولئك(

، جيد أنّ هناك نوع من احلصر، »فأولئك عند اهللا هم الكاذبون «ن يف قوله تعاىلعمإنّ املت
 ،أدى إىل نوع من املبالغة، وكأن كذم لقوته وشناعته ال يعد غريهم من الكاذبني كاذبا

  )1(فكأم احنصرت فيهم ماهية املوصوفني بالكذب

صفة ( ى فئة بعينها ومتيزهم ذه الصفةعل أضفى نوع من التخصيص )أولئك(فاسم اإلشارة
  .نفس املعصية واخلطيئةعربة لغريهم لكي ال يقعوا يف يكونوا  هم ذا وكأن ،)الرمي

  ):47(يف اآلية رقم )أولئك(

فهم ذا يقولون ماال  ،»يقولون «تعود إىل  »وما أولئك «:إنّ اإلشارة يف قوله تعاىل
ميعلمون، إذا اإلشارة هنا إىل كذم ومنه إشارة إىل عدم إميا.  

أي .عملت على ربط اإلشارة باملشري إليه)أولئك( اإلشارة اليت عربت ا إنّ :فما ميكن قوله
  .)يقولون (و )أولئك(بني

 ):50(يف اآلية رقم )أولئك(

أولئك يف هذه اآلية جاءت بعد ثالثة استفسارات، واملعىن، أم خيافون أن حييف الرسول 
 )أولئك(، فمجيء يظلمون أنفسهم مهم، وليس الرسول بالذي يظلم بل هم الذينعليهم ويظل

بعد هذه االستفسارات الثالثة على سبيل احلصر املؤكد للفئة الظاملة اليت كانت على سبيل ااز 
لتأكيد هذا الظلم الذي كانوا يقيسون به على الناس على حسب ما يقيسون أنفسهم، ما أدى 

  .ونظامل مل اإلنصاف على أنهم إىل الظن بأه

                                                             

 .176الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ص: ينظر 1
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 هذا 4.2
، ومنه مل يكن هذا االسم  )1(املفرد املذكر عاقال كان أو غري عاقل هذا اسم يشار به إىل

  :ليشغل مواضع عديدة يف السورة إذ ذكر مرتني فقط وهو كاآليت
  اآلية  رقم اآلية  االسم

    )12(  هذا(                     

     

)16(                          

       

  ):12(يف اآلية رقم )هذا(

شريع لوجوب املبادرة بإنكار ما يسمعه املسلم من الطعن يف املسلم ، ت»هذا إفك مبني«
  )2(.بالقول كما ينكره بالظن وكذلك تغيري املنكر بالقلب واللسان

ربطت  ا اإلشارة:وكأننا نقول ذ ،إىل الظن وربطت بني الظن واإلفك فاإلشارة هنا تعود
  .بني السبب والنتيجة

  ):16(يف اآلية رقم )هذا(

ارة يف هذه اآلية عائد إىل اإلفك مبا يشتمل عليه من االختالف الذي يتحدث به اسم اإلش
  )3(.املنافقون والضعفاء، اإلشارة إىل ما هو حاضر يف كل جملس من جمالس مساع اإلفك

  .ما يعملون وما يقولونبني ربط الفاسم اإلشارة كان كفيل ب

                                                             

 .21ابن زيد العاتكي، الفضة املضية فش شرح الشذرة الذهبية، ص: ينظر 1

 .175بن عاشور، التحرير والتنوير، ص الطاهر 2

 .180، ص املصدر نفسه 3
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 ذلك 4.3
ويف هذا .)1(البعد وكاف اخلطاب اسم يشار به للمفرد البعيد وهو مكون من ذا والم

  :اجلدول مناذج هلذا االسم
  اآلية  رقم اآلية  االسم

  )03(  ذلك                     

          

)05(                         

)27(                       

                    

  ):03(يف اآلية رقم )ذلك(

يف هذه اآلية يرجع إىل حكم التحرمي حبق مجيع املسلمني ال البعض )ذلك(إنّ اسم اإلشارة 
  .العمل واحلكمأفادت حكم اجلمع وربطت بني  )ذلك("دون اآلخر، ومنه فإنّ

  ):05(يف اآلية رقم )ذلك(

، أي بعد أن حتققت »من بعد ذلك «:)هر بن عاشورالطا(يف تفسري  »من بعد ذلك«
األحكام الثالثة فاحلد قد فات على أنه قد علم من استقراء الشريعة أنّ حدود الشرعية ال 

  )2(.تسقطها توبة مقترف موجبها

كانت تعويضا  )ذلك(يف هذه اآلية اقترنت بظرف زمان أخذت منه الزمان حيث )ذلك(إنّ
  .خيف أنّ ذلك كانت تعويضا عن فعل الرمي وجتنبا بفعل التكرار وال

                                                             

 .106حممود حسين مغالسة ، النحو الشايف، ص: ينظر 1

 .160الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ص 2
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  ):27(ة رقمييف اآل )ذلك(

فعل االستئذان باخلري أي  »ذلكم خري لكم لعلّكم تذكرون «تعاىل ربطت ذلكم يف قوله
  . إن ذلكم االستئذان خري لكم: االستئذان فيه خري ونفع، ومنه ميكننا القول

جلمع املذكر و  )أولئك (ثالثة حروف فكانمشاركة اسم اإلشارة يف عملية الربط  مل تتعد
  .املؤنث، وهذا للمفرد املذكر، و ذلك إشارة ملفرد بعيد

مهة يف عملية الترابط من املسا أنّ مشاركتها مل ختلُ إالّ ،فهاته احلروفه بالرغم من قلة ورودها
  .شارة وسيلة من وسائل التناسق القرآينباعتبار اإل
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  باالستثناء الربط 5
: )كاظم إبراهيم(يقول . أو إحدى األدوات األخرى )إالّ(خراج ما بعد األداة إهو  االستثناء

االستثناء مصطلح أطلقه النحويون، وغريهم على أحد أبواب النحو، وأرادوا به االخراج الذي «
أو ما جاء يف معناها من األدوات األخرى، واملقصود باإلخراج هنا هو  »إالّ «يقع باألداة

ومعىن هذا أنّ االستثناء هو اخراج  )1(.»مما دخل الذي قبلها فيه »إالّ «األداة اخراج ما بعد
  .املستثىن مما دخل فيه املستثىن منه

  :تنقسم إىل ولالستثناء أدوات يتم ا اخراج املستثىن مما دخل فيه املستثىن منه وهذه األدوات

 إالّ(: احلروف(. 

  عدا (، و)خال(،و )حاشا(:األفعال(. 

 سوى (، و)غري(: ءاألمسا(. 

 إالّ 5.1

، فهو من أشهر احلروف استخداما، وقد غلب استخدامه عليه، حىت أنه اقترن االستثناء بإالّ
  )2(.من حروف املعاين املهملة ، وحيمل من املعاين ما له عالقة يف االستثناء

 ف االستثناءعلى االستثناء إال حبر مل حتتوِ )النور (ن نشري عليه أنّ السورةأوما ينبغي لنا 
  :ويف هذا نورد بعض النماذج الذي اختريت على سبيل املثال ال احلصر. »إالّ«

  اآلية  رقم اآلية  حلرفا

  إالّ

  

)03(                       

             

                                                             

 .21، ص1998، 1كاظم إبراهيم كاظم، االستثناء يف التراث النحوي والبالغي، عامل الكتب، بريوت، لبنان، ط 1

 .56ملرجع نفسه، ص ا: ينظر 2
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)31(                        

                       

                  

                    

                            

                           
                    

)06(                        

               

  ):03(يف اآلية رقم )إالّ(

اين أشد تقبيح ببيان أنه ركة فهو تقبيح ألمر الزالزاين يف هذه اآلية ال ينكح إال زانية أو مش
  )1(.بعد أن رضي بالزنا ال يليق به أن ينكح العفيفة املؤمنة

اين من املسلمات العفيفات الطاهرات، إنّ االستثناء يف هذه اآلية أفاد حكم حترمي نكاح الز
  .ال يليق به: ح وكأننا نقولنكال ي: ومن قول. املستثىن منه الزاين باملستثىن الزانية )إالّ(فربطت 

  .االستثناء مع الزانيةيف ونفس الشيء 

  ):31(يف اآلية رقم )إالّ(

من  لم تشمل هذه اآلية كل زينة املرأةف جاء االستثناء يف هذه اآلية ليحتل موقعني يف اآلية،
 شق ويستصعب عليها أن ختفيهحيث يبعض ما ظهر منها  بل استثين ،خالل االستثناء األول

  . كالوجه والكفني

                                                             

 .84األلوسي، روح املعاين، ص: ينظر 1
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ستثنواا االستثناء الثاين الذي جاء ليبني األشخاص الذيأمأن تبدي من زينتها أمامهم ن ي .
واشترك معه يف أمر الزينة، فإذا كان األول  ،من األول االستثناء يف هذا اجلزء كان جزًء ومنه إنّ

أن  شرعشخاص الذين أباح هلا الالثاين جاء ليستثين األ فإنّ ،يشمل ما يباح به من إظهار الزينة
مما يشق عليها أن ختفيها لكثرة املخالطة بينهم، ومنه استثنت اآلية اثين عشر  أمامهم اتظهر زينته

  .مستثىن

  ):06(يف اآلية رقم )إالّ(

: اقترن االستثناء يف هذه اآلية نفي إثبات وجعل الشهداء جمازا عن احلالفني وكأننا نقول ذا
الفون إالّ أنفسهم وهو غري مستقيم ألنه يفيد أنه إذا مل يكن للذين يرمون ومل يكن هلم ح

  )1(.أزواجهم من حيلف هلم حيلفون ألنفسهم

وجتسد ذلك من خالل الشواهد الكثرية إذن لقد كان الربط واضحا جليا يف سورة النور 
  .ألدوات الربط فيها

إن مل نقل هو احلرف  ، واستعماال ا واقترن االستثناء باحلرف إالّ فهو احلرف األكثر ورود
.روف أخرى تندرج ضمن هاته الوسيلةالذي مثل هذه الوسيلة باعتبار خلو السورة من ح

                                                             

 .107ص روح املعاين، ،األلوسي: ينظر 1
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لقد حاول هذا البحث اإلجابة عن التساؤالت من خالل الدراسة النحوية لوسائل الربط 
  :ل إىل عدة نتائج كان من أمههاتوصوهذا ما دفعنا إىل ال. وأدواته

 تأما وسائل الربط يساعد على فهم اآلية، و يؤد تفسريها إىل ي ل املعاين اليت جاءت
إىل أخطاء يف  تفسريا صحيحا، كما أنّ االخفاق يف حتديد معىن حرف من احلروف جير

  .ط من اآليةبالعقيدة أو يف مسائل  فقهية أو غريها مما يستن

 ل احلرف أو االسمقد حيتم ح ألحدمها على اآلخرالوارد يف اآلية وجوها كثرية ال مرج، 
    .فتحمل على تلك األوجه أو بعضها

 ولقد تناوله جمموعة من الباحثني قدماء . الربط هو الوصل وعالقة الشيء باآلخر
  .ق الكالم بعضه ببعض بواسطة جمموعة من األدواتوحمدثني، و هو ال يعدو أن يكون تعلّ

  يلتقي الربط النحوي والربط البالغي يف باب الوصل من حيث البالغة، و مبا يسمى
  .النحو منالعطف 

  أدى الوظيفة اليت وضع من أجلها، حيث بات هو العالقة اليت  ال  ربطنّ الإميكننا القول
الكالم  يقتضيهفهو أمر حمتوم  ،عالقتها بأخرىيف وال تستغين عنها مفردة  ،تقوم اجلملة إالّ ا

ن أساس تقوم عليه اجلملةومكو.  

  جند أنّ العطف كان الوسيلة الطاغية يف السورة، فكان الباب األول واألساس يف قرينة
  .الربط، من خالل حروفه التسعة

  من  وسيلة العطف، أو  من حيثاحلرف األكثر ورودا يف السورة سواًء كان الواو
  .أم باب العطف هي الواوأنّ  لنا ققحتالوسائل األخرى، حيث  حيث 

 ّما جتد هلا ضابطا حيتكم عنده املختلفون يف حتديد املعىنإنّ معاين حروف اجلر قل. 
بني ظرفية، و استعالء، و تبعيض، و إلصاق، وانتهاء الغاية الزمكانية،  افاختلفت معانيه

   .  وجماوزة، وملك واستحقاق
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 الاليت، و الذين، والذي،: وصولةمل تكن السورة لتشتمل على أكثر من ثالثة أمساء م
لتخصيص مجع  ثالثة لتخصيص اجلمع املذكر، وملفرد املذكر، والثانية اختصيص كانت األوىل ف

  .فكلها سامهت يف بناء نص قرآين متناسق بآيات مترابطة لغويا ومعنويا .املؤنث

 مل تاملذكر  فكان أولئك جلمع ،مشاركة اسم اإلشارة يف عملية الربط ثالثة حروف تعد
فهاته احلروفه بالرغم من قلة  .و املؤنث، وهذا للمفرد املذكر، و ذلك إشارة ملفرد بعيد

شارة وسيلة من ورودها إال أنّ مشاركتها مل ختل من املسامهة يف عملية الترابط باعتبار اإل
  .وسائل التناسق القرآين

  تعماال، وإن مل نقل هو فهو احلرف األكثر ورودا و اس ،)إالّ(اقترن االستثناء باحلرف
السورة من حروف أخرى تندرج ضمن هاته  ل هذه الوسيلة باعتبار خلواحلرف الذي مثّ

  . الوسيلة

سامهنا يف خدمة قد ، وأن نكون قنا ولو جبزء قليلوفّ دويف األخري نسأل اهللا أن نكون ق
. كتابه الكرمي
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  .القرآن الكرمي برواية حفص عن عاصم

I. الكتب واملعاجم: 

، 1، مهارات النحو واإلعراب، دار حامد، عمان، األردن، طأمحد جاسر عبد اهللا .1
2010.  

شرح التصريح على التوضيح، ، )هـ905تخالد بن عبد اهللا بن أيب بكر (زهرياأل .2
هـ 1421، 1، بريوت، لبنان، طحممد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية :حتقيق

 .م2000-

روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم  ،)هـ1270ت حممود شهاب الدين(لوسياأل .3
  .18والسبع املثاين، دار احياء التراث العريب، بريوت، لبنان، ج

نصاف يف مسائل اخلالف بني البصريني اإل ،)هـ328ت حممد بن القاسم(نبارياأل .4
، 1اجني، القاهرة، مصر، طة مربوك حممد مربوك، مكتبة اخلجود: والكوفيني، حتقيق

 .)ت.د(

، حروف اجلر ودالالا وعالقاا، جامعة امللك سعود، كلية أوس إبراهيم الشمسان .5
  .اآلداب، السعودية

ملوسوعة النحوية الصرفية امليسرة، مكتبة ابن سينا، القاهرة، ابكر علي عبد العليم، أبو  .6
  .مصر

ان يف روائع القرآن دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآين، عامل الكنب، البي متام حسان، .7
  .م1993-هـ 1413القاهرة، مصر، 

  .1994ومبناها، دار الثقافة، الدار البيضاء، املغرب،  اللغة العربية معناها .8

، نظام الربط يف النص العريب، دار كنوز املعرفة العلمية، عمان، باصاخلمجعة عوض  .9
 .م2008 -هـ1428، 1األردن، ط
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حسن : سر صناعة اإلعراب، حتقيق ،)هـ392ت أبو الفتح عثمان(جينابن  .10
  .1985، 1اهلنداوي، دار القلم، دمشق، سوريا، ط

حلمي خليل، دار املعرفة : ، نظرية تشومسكي اللغوية، ترمجة وتعليقون ليونزج .11
  .1985، 1اجلامعية، االسكندرية، مصر، ط

وأنظمته يف العربية و نظريات الربط اللغوية  قواعد الربط حسام البهنساوي، .12
  .2008، 1احلديثة، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، مصر، ط

عبد احلميد هنداوي، : العني، حتقيق )هـ170ت(ليل بن أمحد الفراهيدي،اخل .13
   .م2003 -هـ 1424، 1دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،  ط

ي على كافية ابن شرح الرض، )هـ686ت(رضي الدين االستراباذي .14
  .)ت.د(،1يوسف حسن عمر، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: احلاجب، حتقيق

أساس البالغة،  ،)هـ538أبو القاسم حممود بن عمر جار اهللا ت(زخمشريال .15
 - هـ1419حممد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، : حتقيق

   .1م، ج1998

خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، لبنان، : عليقالكشاف، ت             .16
 .م2009- هـ 1430، 3ط

حممد عز الدين السعيدي، دار إحياء : املفصل يف علم اللغة، تعليق             .17
  1990، 1العلوم، بريوت، لبنان، ط

هذاع سعد : ، الفضة املضية يف شرح الشذرة الذهبية، حتقيقزيد العاتكيابن  .18
  .2003ة التراثية، الكويت، املرشد، السلسل

األصول يف ،)هـ316أبو بكر بن السري بن سهل النحوي ت  (سراجالابن  .19
  .1985، 3عبد احلسني الفتلي، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، ط:النحو، حتقيق

نعيم : مفتاح العلوم، تعليق ،)هـ626يوسف بن أيب بكر ت ( سكاكيال .20
  .م1987 -هـ 1407، 2ان، طزرزور، دار الكتب العلمية، بريوت، لبن
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