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المستخلص
جاءت ال َّدراسة بعنوان " :اختالف أراء النحويين حول معاني حروف العطف وداللتها" وهذا البحث يتناول باباً
من أبواب حروف المعاني ،وهو باب حروف العطف ،وداللة هذه الحروف واختالفاتها بالنّسبة للبصريين
والكوفيين وتتمثل أهمية الموضوع في أن العطف أسلوب لغوي وهو من بين األساليب اللغوية التي لها صدى في
اللغة العربية والهدف من الموضوع توضيح آراء علماء البصرة والكوفة حول داللة حروف العطف تناولت فيها
معنى العطف لغة واصطالحا ً وداللة حروف العطف ،وتناوبها وآراء مدرسة الكوفة والبصرة في داللة حروف
العطف ،واألصول المشتركة بينهم ومظاهر الخالف بينهم وتناولت مسائل الخالف بين النحويين حول حروف
العطف وتناولت مسائل الخالف بين البصريين والكوفيين حول حروف العطف .واتبعت في هذه الدراسة المنهج
الوصفي التحليلي .الذي يتناسب مع طبيعة الموضوع.
ومن النتائج التي توصلت لها من خالل هذه الدراسة إلى اختالف وجهات النظر حول حروف العطف بين
البصريين والكوفيين أدى إلى تعدد المعاني لكل حرف وتسمية حروف العطف باسمها مقيد بشروط وهذا ما
توصلنا إليه في بعض الحروف عند البصريين والكوفيين وأن كل مظهر من مظاهر حروف العطف له داللة
أصلية وثانوية وتناوب حرف مكان آخر أو حذفه يحقق أغراضا ً بالغية في القرآن الكريم.
الكلمات المفتاحية :البصريين -الكوفيين -حروف العطف -األساليب اللغوية -دالالت حروف العطف
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Abstract
The study entitled "The Controversial Issues between Basrahis and Kufis on the
concept of conjuncts". The research deals with a section of semantics, conjuncts
section, and the concept of conjuncts and their differences for Basriin and Kufis.The
importance of the research topic is that connection is a linguistic style and it is one of
the linguistic styles that sounds in Arabic language. The study aims at explaining the
Basra and Kufa's scholars' views on the meaning of conjuncts. It focused on the
meaning of conjuncts language and terminology, the significance, alternation, the
Kufa and Basra's school views of conjuncts and the common aspects and differences
between them. It also deals with the controversial issues between the grammarians
and between Kufis and Basrhis around conjuncts. The descriptive analytical approach,
which is appropriate to the nature of the study topic, was followed.
Among the results reached through the study is the controversial of views between
Kufis and Basriin, which led to the multiplicity of meanings of each conjunct and the
naming of a conjunct in its name under certain conditions. This what is the researcher
reached in some of Kufis and Basriin, and that each aspect of conjuncts has a primary
and secondary meaning, and the alternation of a conjunct in another one place or its
deletion achieves rhetorical purposes in the Holy Quran.
Keywords: Basriin or Basrhis, Kufis, conjuncts, linguistic styles, conjuncts
meaning
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المقدمة
حروف العطف واحدة من المسائل النحوية التي تناولها العلماء بالبحث والدراسة فبينوا عددها ومعانيها وعملها
في عطف األلفاظ والجمل ودورها في انسجام الكالم وتناسقه وقد أولوها اهتماما ً كبيراً فكثرت أراءهم وبيّنوا
دورها في االستعماالت اللغوية .ومن اختالفاتهم التي لها عالقة بهذا البحث اختالفهم في حروف المعاني والتي
من ضمنها حروف العطف .وهذا االختالف مبني على أدلة سواء من القرآن الكريم أو من الحديث الشريف أو من
اللغة العربية نفسها ،لما للغة العربية من عالقة بالفقه ،فمن شروط الفقهية أو المفسر علمه بأساليب اللغة
وقواعدها.
وهذا البحث اختالف أراء النحويين حول حروف العطف معانيها وداللتها مشكلة الدراسة تحاول اإلجابة على
عدة تساؤالت ومن أهم هذه األسئلة :تحديد وبيان مفهوم العطف؟ وتعريف العطف وماهية حروف العطف داللة
ومعنى؟ ودراسة آراء النحويين حول معاني حروف العطف و داللتها؟ .أما منهج الدراسة يتمثل في المنهج
الوصفي والتحليلي ،حيث قمنا بدراسة خصائص ودالالت حروف العطف ووضحنا اختالفات البصريين
والكوفيين حولها ،ثم االستعراض لبعض المسائل التطبيقية المبنية على اختالف حروف العطف بين البصريين
والكوفيين وبيان الراجح في هذه المسائل.
ومن الدراسات السابقة حول الموضوع لم أجد بحثا ً مستقالً معاصراً يحمل نفس العنوان الذي اخترته" اختالف
أراء النحويين حول حروف العطف ودالالتها ومعانيها " والذي تقتصر فيه الدراسة على حرف العطف فقط مع
األدلة والمسائل التطبيقية التي لها عالقة بالدراسة .ويتكون هيكل الدراسة من مقدمة وخاتمة نتائج وتوصيات.
مفهوم العطف:
هو أسلوب من األساليب النحوية ،معناه اإلتباع ،وتقوم على تحقيقه مجموعة من األدوات ،يختص كل منهما
بمعنى أو أكثر يميزها عموما ً من أخواتها ،وقد بيّن فيها المفسرون معاني "الواو ،والفاء ،وأو ،وأم ،وثم ،وإ ّما"
وعرضوا جوانب االختالف واالتفاق فيما بينها ،ونيابة بعضها عن البعض اآلخر ،وأقاموا بعض المقارنات في
معانيها وظاللها الخاصة في النصوص ،ولم يتّخذوا جهداً في ذكر األقوال المتعددة في معانيها القريبة منها
المعروفة والبعيدة النادرة ،وسجّلوا مالحظاتهم في جوانبها ،وتتبعوا أثرها في بعض األحكام والمذاهب وهم لم
يغفلوا بالطبع عن "بل" و"لكن" فيها .والراجح أن داللتهم االستدراك.
ومن هنا يتبين ّ
أن للعطف دور كبير في تحقيق انسجام النّص وتماسكه .وتقوم الجملة العربية على األحكام
والروابط بين عناصر الكالم وأجزاء التعبير ونتوصل إلى ذلك باستعمال بعض األساليب مثل العطف فهو أسلوب
من األساليب النحوية وتقوم على تحقيقه مجموعة من الروابط مثل العطف.
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العطف لغة:
جاء في مختار الصحاح َعطَفَ مال ،و َعطَفَ )1(،وقد جاء في معجم مقاييس اللغة "يقال عطف الشيء إذا
أملته ،والرجل يعطف الوسادة بثنيها"( )2وفي معجم مقائيس اللغة يقال ّ
أن العطف إذا ثني أحد طرفيه إلى األخر
كعطف الغصن والوسادة يثنيها ويتبين (ّ )3
أن العطف في اللغة هو جعل أحد طرفيه على الطرف األخر وهو الثني
والرد .وإن العطف في النحو هو إتباع لفظ لسابقه بواسطة أحد أحرف العطف التي هي" :الواو ،الفاء ،ثم ،حتى،
()4

أم ، ،أو ،بل ،لكن ،ال".
العطف اصطالحاً:

"هو تابع يدل على معنى مقصود بالنسبة مع متبوعة ،ويتوسط بينه وبين متبوعة أحد أحرف العطف نحو:
()5

"قام زيد وعمر"

وقد ع ّرفه آخر ّ
بأن العطف هو تشريك الثاني على األول في عامله بحرف من الحروف أي

ّ
أن العطف يتم بالحرف )6(.ومن خالل التعريفات نالحظ أن كلمة العطف تدور حول الميل والرجوع فمثالً" :دخل
المدير والمفتش" فهذا المثال يعني ّ
أن الواو تميل وترجع المفتش على المدير ما يجري على المدير من حكم
معنوي ،وهذا يفترض ّ
أن العطف يعني إرجاع الثاني على األول في الحكم واإلعراب .ونجد أن هناك عالقة بين
المعنى اللغوي والمعنى االصطالحي ،فالمعطوف هو التابع يُر َد على المعطوف عليه.

()7

"أ ّما عند الباحثين في

لسانيات النص فنجدهم قد جعلوا حروف العطف إحدى وسائل االتساق ،وهذا ما نجده عند محمد خطابي فقد جعل
()1

العطف أحد وسائل الربط إلى جانب أدوات أخرى تساهم في اتساق النص عن طريق الربط"
ماهيّة حروف العطف وعددها:

معنى "ماهيّة" و"مائية" بالنسبة إلى "ما" استعملها أهل العلم للداللة على المصدر من قولهم "ما هو" كما ّ
أن
الماهية مصطلح فلسفي منحوت من اسم االستفهام "ما" والذي يطلب به تحديد الماهية ولضمير هو .والتعريف
الماهوي :هو حد الشيء بما هو هو ،وضده حد الشيء بما ليس هو.

( )1الجرجاني ،على بن محمد الشريف ،التعريفات ،مكتبة لبنان ،بيروت ،1771 ،ص()341
( )2ابن فارس أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكرياء ،معجم مقاييس اللغة ،دار الفكر1777 ،م ،ج ،4ص()351
( )3األصفهاني ،أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب األصفهاني ،المفردات في غريب القرآن ،راجعه ،وائل أحمد
عبدالرحمن ،المكتبة التوفيقية ،القاهرة ،ص)267( :
( )4أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب األصفهاني ،المفردات في غريب القرآن ،المكتبة التوفيقية القاهرة ،ص:
()341
( )5الجرجاني علي بن محمد الشريف ،التعريفات ،مكتبة لبنان -بيروت ،1771 ،ص)341( :
( )6ابن الربيع عبيد هللا بن أحمد بن عبيد هللا القرشي اإلشبيلي السبتي ،البسيط في شرح جمل الزجاجي ،ط ،1دار
الغرب اإلسالمي ،بيروت1716 ،م ،ص)327( :
( )7ابن عقيل ،شرح ابن عقيل ،ج ،3ص)277( :
( )1محمد خطابي ،لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب ،ص)101( :
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إن هذا الشيء ثري جدا ،مع األخذ في اعتبار ما بينه هللا ّ
أن الفلسفة قد ُذكرت هنا فيمكن القول ّ
بما ّ
عز وجلّ في
()2

القرآن الكريم حول تلك اللفظة.

وعددها عشرة أحرف ،وهي تجتمع كلّها في إدخال الثاني في إعراب األول
()3

وهي" :الواو ،أو ،الفاء ،ثم ،ال ،حتى ،إ ّما ،أم ،بل"

وهناك من يعتبرها تسعة وهي" :الواو ،أو ،الفاء ،ثم ،أم،
()4

بل ،ال ،حتى ،لكن" وذلك على اعتبار ّ
أن "إ ّما" ليست حرف عطف.

ومنهم من يعتبرها سبعة وهي" :الواو،

()5

أو ،الفاء ،ثم ،أم ،بل ،ال"
أهمية حروف العطف:

تتمثل أهمية حروف العطف في تنسيق الكالم وانسجامه وتبين المعنى ،ولهذا نالت اهتماما كبيراً من جانب
النحاة فكثرت فيها أراءهم  .وللصلة الوثيقة بين علم النحو والبالغة والفقه تمكنت هذه الحروف من لفت انتباه
الفقهاء والبلغاء إليها وأعطوها عناية خاصة وتناولوا ما توصل إليه النحاة بشأنها وأضافوا إليها أراءهم الخاصة.
ولقد ساهمت حروف العطف مساهمة فعّالة في استنباط األحكام الشرعية من النصوص القرآنية التي كانت
أحكامها غامضة .كما ضمها أهل البالغة إلى قسم من أقسام البالغة وهو علم المعاني فتناولوها بالبحث والدراسة
وتمكنوا من إدراك الكثير من المعاني المخفية بين الكلمات والجمل .فترابط الجمل وتناسقها بواسطة حروف
العطف يساهم في بيان دالالتها العميقة .وكان للنحو دور كبير في بيان المعاني واستخراج األحكام فحروف
العطف ومعانيها مداراً لمسائل فقهية فيحتاج الفقه إلى معرفة معاني هذه الحروف لكثرة وقوعها في األدلة.
()1

فحرف العطف "الواو" له فائدة عند الفقهاء الذين اختلفوا في ترتيب الوضوء.

وإذا سئل علماء البالغة ،ما

البالغة؟ قالوا" :معرفة الوصل والفصل" وما الوصل عندهم إال العلم بمواضع العطف أو االستئناف والته ّدي إلى
كيفية إيقاع حروف العطف في مواقعها )2(.فأصبحت حروف العطف ومعانيها جزءاً من مباحث علم المعاني الذي
()3

هو روح النحو وعليه بيان أغراضه.
أحكام حروف العطف:

حروف العطف هي حروف معان تدل على معنى في غيرها ،وتقتضي إشراك ما بعدها على ما قبلها في
الحكم اإلعرابي فمثالً إذا كان األول مرفوعاً يكون الثاني مرفوعا ً وإذا كان األول منصوباً فالثاني يكون
منصوباً.....الخ ومن هنا يتبين لنا ّ
أن حروف العطف تشرك األول والثاني في الحكم اإلعرابي،
( )2مصطفى الغالبيني ،جامع الدروس العربية ،ص)251( :
( )3عبده الراجحي ،التطبيق النحوي ،دار النهضة العربية ،بيروت ،دط1777 ،م ،ص"374" :
( )4حمدي محمود عبدالمطلب ،الخالصة النحوية ،راجعه وق ّدم له ،أحمد محمد هريدي ،مكتبة ابن سيناء ،مصر
الجديدة ،القاهرة ،ط1771 ،2م ،ص)127( :
( )5عارف أحمد الح ّجاوي ،قواعد اللغة العربية ،دار الشرق ،ط200 ،1م ،ص ،)247( :وابن بركات األنباري،
أسرار العربية ،تحقيق ،فخر الدين قدارة ،دار الجيل ،بيروت ،ط1775 ،1م ،ص)267( :
( )1شفيع سيّد ،النظم وبناء األسلوب في البالغة العربية ،دار غريب القاهرة ،ط2006م ،ص)245( :
( )2فضل حسن عباس ،البالغة فنونها وأفنانها "علم المعاني" ،دار الفرقان ،عمان ،ط2004 ،7م ،ص)173( :
( )3عمار ساسي ،المدخل إلى النحو والبالغة في إعجاز القرآن الكريم ،عمان ،األردن ،أربد ،األردن ،ط،1
2007م ،ص)55( :
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أن حروف العطف تنوب مناب الفعل ،فمثالً لو قلنا الجرجاني وسيبويه فكأنّنا قلنا ّ
وهناك من ذهب إلى ّ
ألف
ف سيبويه ،ومن هنا نرى ّ
الجرجاني وألّ ّ
أن الفعل محذوف وأنابة "أو" دل عليه حرف العطف الواو.

()4

لقد قسم النحويون أحكام حروف العطف إلى قسمين:
أوالً :قسم يشارك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم واإلعراب ويشمل" :الواو ،الفاء ،أم ،أو ،ثم" ومن أمثلة
ذلك "الواو" :نحو" :اآلمال زائفة والعهود" .و"الفاء" :نحو" :استشهد القائد فالجنود".و"أم" :نحو" :أكاذب أنت
أم بارع" .و"أو" :في قوله تعالى " :ا ْقتُلُوا يُوسُفَ أَ ِو ْ
ضا يَ ْخ ُل لَ ُك ْم َوجْ هُ أَبِي ُك ْم َوتَ ُكونُوا ِم ْن بَ ْع ِد ِه قَوْ ًما
اط َرحُوهُ أَرْ ً
صالِ ِحينَ "(.)5
ثانياً :قسم يشارك المعطوف والمعطوف عليه في اإلعراب دون الحكم ويشمل" :بل ،ال ،لكن" ومن أمثلة ذلك
"بل"  :نحو " :حسبتك غادرت بل رجعت" و"ال" :نحو" :ال اشتريت القميص األحمر ال األزرق" و"لكن":
نحو" :انتظرتك طويالً لكنّي غفوت" إن هذه الحروف يختلف بعضها عن البعض ،من حيث داللة الحكم اإلعرابي
في المعطوف عليه ،فحرف العطف "ال" يجعل الحكم لألول ومثال ذلك نحو" :اشتريت القميص األحمر ال
األزرق" .أما الحرف "بل" و"لكن" تدالن على ّ
أن الحكم للثاني فقط ومثال "بل"" :حسبتك غادرت بل رجعت"،
أما مثال "لكن"" :انتظرتك طويالً لكنّي غفوت"(. )1
كما نجد تقسيما ً آخر يختلف عن التقسيم األول وهو كاآلتي:
أوالً :قسم يقتضي مشاركة المعطوف والمعطوف عليه في اللفظ والمعنى إشراكا ً مطلقا ً وهي "الواو ،الفاء ،ثم،
حتى"( )2من أمثلة "الواو" :نحو" :أقبل المدير والمفت ش" .و"الفاء" نحو" :غادر زيد فحميد" و"ثم" نحو" :أنت
()3
تستطيع أن تطعن الشخص ثم تخرج السكين" و"حتى" نحو :قوله تعالىَ " :س َال ٌم ِه َي َحتَّ ٰى َم ْ
طلَ ِع ْالفَجْ ِر".
ثانياً :قسم يقتضي مشاركة المعطوف والمعطوف عليه في اللفظ والمعنى إشراكا ً مقيداً وهي" :أو ،أم" ومن أمثلة
"أو" نحو" :ستأتيني غداً صباحا ً أو مساء" ومثال "أم" نحو" :ستنجز وظيفتك المنزلية سواء أقلت أم أبيت".
وإذا كانت لغير اإلضراب عن المعطوف عليه إلى المعطوف على نحو" :خذ القلم أو الورقة" ومثال "خالد جاء أم
سعيد" أ ّما إن كانت لإلضراب فالتفيدان المشاركة بينهما في المعنى وإنَّما هما للتشريك في اإلعراب مثال "ال"
نحو" :يذهب سعيد أو اليذهب" ونحو "ذهب سعيد أم ذهب خالد؟"

()4

( )4محمد عبدالقادر الصديق علي ،حروف العطف ودالالتها بين النحويين واألصوليين ،بحث مقدم لنيل درجة
الماجستير بالبحث في اللغة العربية -جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا2014 ،م ،ص)40( :
( )5سورة يوسف :اآلية)7( :
( )1ابن سعيد السيرافي بن عبدهللا بن المرزبان ،شرح كتاب سيبويه ،تحقيق،أحمد حسن مهدلي وعلي سيّد ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان،ط2001 ،1م ،ج ،3ص)266( :
( )2حكيم دنيدني وعبدالكريم بن عشرين ،معاني حروف الجر وحروف العطف في علم النحو العربي ،ص)54( :
( )3سورة القدر :اآلية)5( :
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ثالثاً :قسم يقتضي المشاركة في اللفظ دون المعنى :إ ّما لكونه يثبت لما بعده ما انتفى لما قبله ويتمثل في" :بل،
لكن" مثال "بل" نحو" :استيقظت على السادسة صباحا ً بل الخامسة وخمس وخمسين دقيقة" ومثال "لكن" نحو:
"استصعبت األمر لكني تمكنت منه" .فحروف العطف تعطف ما قبلها على مابعدها فإن عطفت على مرفوع
رفعته أو على منصوب نصبته أو مجزوم فجزمته ،نحو" :قام عمر ومحمد"" ،لم يعمل ولم ينجح" وفي هذا
أن المتبوع يتبع دائماً
أن أحرف العطف تجعل مابعدها تابعا ً لما قبلها في حكمه اإلعرابي بمعنى ّ
السياق يتضح لنا ّ
()5

وله نفس العالمة اإلعرابية.

الحكم اإلعرابي لحروف العطف:
هنالك ع ّدة حروف يطلق عليها أحرف العطف وهي" :الواو ،الفاء ،ث ّم ،أو ،أم ،ال ،بل ،لكن ،حتى" فحكم هذه
الحروف ومن خالل حاالت البناء التي وردت عليها غالبية األحرف استناداً إلى آراء وأفكار الباحثين وبعض
المصادر والمراجع ،نجد ّ
أن أحرف العطف كذلك هي أحرف مبنية غير معربة ،إما مبنية على الفتح ،وإ ّما على
السكون ،وإ ّما بنا ًء مق ّدراً.
أوالً :الحروف المبنية على الفتح الظاهر :وهي كل من "الواو ،الفاء ،ثم" فحركة "الواو" هي الفتحة  ،وحركة
"الفاء" هي الفتحة وحركة "ثم" هي الفتحة .ومن أمثلة هذه الحروف :مثال على حرف "الوا" نحو" :ذهب محمد
وسليمان إلى مكة ألداء مناسك العمرة .ومثال على حرف "الفاء" نحو" :قام محمد بحل السؤال األول فالثاني
()1

فالثالث .ومثال على حرف "ثم" نحو" :مرض الرجل ثم مات".

ثانياً :الحروف المبنية على السكون الظاهر :وهي كل من "أو ،أم ،لكن ،بل" كما نالحظ ّ
أن الحركة األخيرة لكل
حرف هي السكون الظاهر ومن أمثلة هذه الحروف ،حرف "أو" نحو" :اقرأ صحيح البخاري أو صحيح مسلم"
ومثال على حرف "أم" نحو" :سوف تحضر رغما ً عنك سوا ًء قبلت أم أبيت" ومثال على حرف "لكن" نحو:
"اليقنعك جاهل لكن عالم" ومثال على حرف "بل" نحو" :التُصلّي فرداً بل جماعة" .فإذاً كل من هذه األحرف
هو حرف عطف مبني على السكون الظاهر المحل له من اإلعراب ،وبالنسبة للحرف "بل" فهو حرف إضراب
وعطف مبني على السكون الظاهر ال محل له من اإلعراب .وقد تأتي بعد أحرف العطف "أو ،أم ،بل ،لكن" كلمة
تبدأ بساكن عندما تكون حركة آخر حرف عطف هي الكسرة ،ولنضرب مثال على ذلك" :تَعلَّم التجارة أو
الحدادة" هنا تصبح كل من هذه الحروف حرف عطف مبني على السكون المقدر منع من ظهورها الكسر العرض
منعا ً لاللتقاء الساكنين ال محل لها من اإلعراب.

()2

( )4مصطفى الغالبيني ،جامع الدروس العربية ،ص)244( :
( )5نفس المصدر السابق ،ص)245( :
( )1إبراهيم قالتي ،قصة اإلعراب ،جامع دروس النحو والصرف ،دار الهدى ،ص)360( :
( )2نفس المصدر السابق ،ص)356( :
7

ثالثاً :الحروف المبنية بناءاً مقدراً :وهي كل من الحرفين "حتى ،ال" ومن أمثلة هذه الحروف مثال على حرف
"حتى" نحو" :التهمت النيران جميع الغابة حتى جذور األشجار" ومثال على حرف "ال" نحو" :اسمع حديثا ً عن
اآلخرة ال حديثا ً عن الدنيا" وكل من هذين الحرفين هو حرف عطف مبني على السكون المقدر للتعذر ال محل له
من اإلعراب ،فإذا ورد بعد حرفي العطف "حتى ،ال" كلمة تبدأ بساكن ،عندها تحذف ألفهما نطقاً ولنضرب
المثال التالي" :التهمت النيران جميع الغابة حتى الجذور العائدة لألشجار" .وهنا يكون كل من هذين الحرفين
حرف عطف مبني على السكون المقدر على األلف المحذوف لفظا ً منعاً لاللتقاء الساكنين ال محل له من اإلعراب.
وخالصة الموضوع نصل إلى ّ
أن أحرف العطف "الواو ،الفاء ،ثم ،أو ،أم ،بل ،لكن ،حتى ،ال" هي أحرف مبنية
سوءا على الفتح الظاهر أو السكون المقدر ،أو مبنية بناءاً مقدراً وقد ترد في حاالت البناء هذه بعض االستثناءات
كالتقاء الساكنين مثالً عند بعض األحرف نحو" :أو ،أم ،بل،

حتى")1(.

اختالف أراء النحويين حول حروف العطف ومعانيها:
اهتم النحاة بحروف العطف ومعانيها لما لها من أهمية في الكالم وتنسيقة فقد جاء في شرح ابن طولونّ :
"أن
حروف العطف عددها تسعة والمتفق عليه منها ستَّة" :الواو وث ّم والفاء وآو وبل وال ،واختلف في ثالثة :حتى وأم
()3

ولكن"( )2العطف تشريك وال تشريك في بل ولكن وال .فاألولى لإلضراب والثانية لالستدراك والثالثة للنفي.

"الواو"  :هي الواو العاطفة وهي أصل أقسام الكالم وأكثرها وروداً ،وهي أهم باب حروف العطف لكثرة
مجالها فيه ،وهي مشركة في اإلعراب .وذهب الجمهور أنها للجمع المطلق ،وذهب قوم إلى أنها تفيد الترتيب
()4

ورجحه الفراء وذكر بأنها التفيد الجمع.

وذهب الشافعي إلى أنّها تفيد الترتيب .وذكر النووي رحمه هللا في

كتابه "المجموع" ّ
أن هذا الرأي الذي ذكره بعض الشافعية نقالً عن الفراء وثعلب ضعيف ،وإن إمام الحرمين
الجوني في كتابه "األساليب" ضعّف هذا المعنى .ألن الذي قاله هو الصواب والمعروف ألهل العربية
()5

وغيرهم.

أن الواو ليست للترتيب .ونقل عن بعض الحنفية أنّها للمعية ،وذهب ابن مالك في التسهيل إلى ّ
ّ
أن

الواو تنفرد بكون متبعها في الحكم متحمالً للمعية برجحان والتأخير بكثرة والتق ّدم بقلة .فالواو لمطلق الجمع وال
تقتضي ترتيبا ً وال معيّة بل يكون متبوعا ً الحقا ً لتابعه .أي متأخراً عنه في الحكم المنسوب إليه ،وهو األكثر.

()6

( )1حكيم دنيدني وعبدالكريم بن عشرين ،معاني حروف الجر وحروف العطف في علم النحو العربي ،ص)63( :
( )2ابن طولون ،شرح ابن طولون على األلفية ،ج ،2ص)77( :
( )3رياض يونس السواد ،مهدي المخزومي وجهوده النحوية ،دار الرآية للنشر والتوزيع ،األردن ،ط2007 ،1م،
ص)107( :
( )4الفراء ،معاني القرآن ،376/1نقالً عن :عصام مصطفى يوسف آل عبدالواحد:ردود ابن هشام األنصاري على
النحاة ،إشراف عبدهللا أحمد الحيودي ،مؤسسة المختار للنشر والتوزيع القاهرة ،ط2001 ،1م ،ص)41( :
( )5أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبدهللا بن علي المرادي المصري المالكي،الجنى الداني في حروف
المعاني،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط1413 ،1هـ1772 ،م،ص)41( :
( )6ابن طولون ،شرح ابن طولون على األلفية،ج ،2ص)11( :
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"الفاء" و"ثم" :وهما للترتيب ويختلفان في كون "ثم" ترتيبها يكون معه انفصال ،وأ ّما "الفاء" فترتيبها يكون
أن "الفاء" تقع موقع "ثم" نحو قوله تعالى" :ثُ َّم خَ لَ ْقنَا النُّ ْ
طفَةَ َعلَقَةً فَخَ لَ ْقنَا ْال َعلَقَةَ
معه اتصال ،وقد ذهب البعض إلى ّ
ُمضْ َغةً فَخَ لَ ْقنَا ْال ُمضْ َغةَ ِعظَا ًما فَ َك َسوْ نَا ْال ِعظَا َم لَحْ ًما ثُ َّم أَنشَأْنَاهُ خَ ْلقًا آ َخ َر ۚ فَتَبَارَكَ َّ
هللاُ أَحْ َسنُ ْال َخالِقِينَ "
الجرمي إلى أنّها للترتيب إالّ في األماكن والمطر وإن كان نزوله في وقت واحد بينماء الفرّ اء أنكر ذلك واحتج
بقوله تعالىَ " :و َكم ِّمن قَرْ يَ ٍة أَ ْهلَ ْكنَاهَا فَ َجا َءهَا بَأْ ُسنَا َبيَاتًا أَوْ هُ ْم قَائِلُونَ "( )2فالفاء وث ّم للترتيب وإن اختلف في مدة
()1

وذهب

تعاقب األحداث .وذكر الفرّ اء ّ
اح َد ٍة ثُ َّم
س َو ِ
أن "ث ّم" تأتي بمنزلة "الواو" وال ترتيب نحو قوله تعالىَ " :خلَقَ ُكم ِّمن نَّ ْف ٍ
ت
ق فِي ظُلُ َما ٍ
اج ۚ يَ ْخلُقُ ُك ْم فِي بُطُو ِن أُ َّمهَاتِ ُك ْم َخ ْلقًا ِّمن بَ ْع ِد خَ ْل ٍ
َج َع َل ِم ْنهَا َزوْ َجهَا َوأَن َز َل لَ ُكم ِّمنَ ْاألَ ْن َع ِام ثَ َمانِيَةَ أَ ْز َو ٍ

ث ۚ ٰ َذلِ ُك ُم َّ
هللاُ َربُّ ُك ْم لَهُ ْال ُم ْل ُ
ك ۖ َال إِ ٰلَهَ إِ َّال هُ َو ۖ فَأَنَّ ٰى تُصْ َرفُونَ "( )3ألن الواضح من اآلية الكريمة أن الجعل كان قبل
ثَ َال ٍ
خلقنا .وذهب المهابذي إلى ّ
أن "ث ّم" قد تكون زائدة على مذهب أبي الحسن والكوفيين ،بينما أنكر الف ّراء الترتيب
()4

في "الفاء وث ّم" فالواو وث ّم تفيدان الجمع ولكن "الواو" التفيد الترتيب كـ"ث ّم".

لكن :ذهب السهيلي إلى ّ
أن أصح القولين فيهما أنّها مركبة من "ال" و"إن" ومايراها الكوفيين إال كاف
للتتشبيهّ ،
ألن المعنى يدل عليها فإذا قلنا" :ذهب زيد لكن عمرو مقيم" فنريد بذلك أال ينتقل عمرو ،فال لتوكيد
النفي عن األول وأن إليجاب الثاني وهو النفي عن األول ،ألننا ذكرنا الذاهب الذي هو ضده فدلّ على انتفائه به.
وإنّها ركبت من "ال" و"الكاف" و"إن" فإن كان ما قبلها منفيا ً اكتفت باالسم المفرد بعدها إذا خففت النون صارت
كحروف العطف فالحقوها بها )5(.وكان ر ّد ابن القيم عليه بقوله" :وفي هذا التعسف والبعد عن اللغة والمعنى ماال
يخفى ،أي الحاجة إلى هذا و"بل" هي حرف شرط موضوع للمعنى منها وال تقع إالّ بين كالميين متنافيين"

()6

وذهب الف ّراء إلى ّ
أن "لكن" أصلها "الكئن" ورد عليه أبو العالء بقوله" :وهذه دعوى التثبت"( )7وورد في شرح
ابن طولون أن "لكن" لها خمسة مذاهب:
أوالً :أنّها ليست بحرف عطف وهو مذهب يونس وتبعه ابن مالك في في شرح التسهيل ورجحه الفارسي في
الحجة ،بل هي حرف استدراك ،والعطف بـ"الواو".
ثانياً :أنّها حرف عطف وهو مذهب أكثر النحويين منهم الفارسي فتكون عاطفة وال تحتاج إلى "الواو".
ثالثاً :أنّها عاطفة بنفسها والب ّد في العطف بها من "الواو" قبلها و"الواو" زائدة قبلها إذا عطفت ،وهو اختيار ابن
عصفور.

( )1سورة المؤمنون :اآلية)14( :
( )2سورة األعراف :اآلية)4( :
( )3سورة الزمر:اآلية)6( :
( )4ابن طولون ،شرح ابن طولون على األلفية ،ج ،2ص)11( :
( )5ابن القيم الجوزية ،بدائع الفوائد ،ج ،1ص)241( :
( )6المرجع السابق نفسه ،ص)243( :
( )7محمد عبدالمجيد الطويل ،مشكالت نحوية ،مكتبة زهراء الشرق ،ط2002 ،1م ،ص)112( :
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رابعاًّ :
أن العطف بها مخير بين أن تأتي بـ"الواو" قبلها ،وأن ال تأتي بها وهذا ماذهب إليه ابن كيسان.
خامساًَّ :
أن العطف هو من عطف الجمل ال من عطف المفردات ،و"الواو" هي العاطفة ،فإذا قلت" :ما قام سعد
()1

ولكن سعيد" فالتقدير :ولكن قام سعيد ،ولذلك في النصب.

"إ ّما" :وهي حرف من حروف العطف عند أكثر النحاة وهذا ظاهر كالم سيبويه )2(.وصرّ ح ابن السراج بإفادتها
()3

ّ
وبأن حروف العطف عددها عشرة أحرف يتبعن مابعدهن ماقبلهن في األسماء واألفعال في إعرابها.
العطف

وقال ابن النحاس" :وأ ّما "إ ّما" فلها ثالثة معاني منها:ترك منها التفصيل واإلباحة فإن الذي ذكره النحاة أن معنى
"إ ّما" كمعنى "أو" في جميع أقسامها" )4(.وذهب األنباري وابن عقيل إلى َّ
أن "إ ّما" ليست حرف عطف )5(.ووافقه
()7

السجاعي بقولهّ :
"إن "إ ّما" غير عاطفة )6(.ورجحه الفارسي.

كما ذهب يونس وأبو علي الفارسي وابن كيسان

إلى أنّها ليست من الحروف العاطفة البتّة وتبعه أبا علي الجرجاني ،وذهب ابن مالك على مذهبه وتبعه ابن
هشام )1(.وقد استدل على ّ
أن "إ ّما" ليست من أخوات "الواو" العاطفة بأمور منها:
أوالًّ :
أن حرف العطف اليخلو من أن يعطف مفرداً على مفرد ،أو جملة على جملة ،فإذا قلت :ضربت إ ّما زيدا
وإ ّما عمرا" فنجدها عارية من هذين القسمين "فـإ ّما" األولى لم تعطف "زيدا" على مفرد واليصحّ عطفه على
الجملة.
ثانياً:إدخال "الواو" عليها ألنّك حين تقول" :وإ ّما عمرا" فتدخل "الواو" عليه ،ولو كانت حرف عطف لم يدخل
عليها حرف عطف آخر ،فاليمكن أن نقول" :ضربت زيدا و أو عمرا" فال يجتمع حرفان لمعنى واحد.
ثالثاً :اليجوز أن يبتدأ بحرف العطف فال يصح أن نقول" :رأيت إ ّما زيدا وإ ّما عمر" فإذا كان كذلك فالتكون
()1

"إ ّما" األولى عاطفة.

رابعاًّ :
أن وقوعها بعد "الواو" مسبوقة بمثلها شبيه بوقوع "ال" بعد "الواو" مسبوقة بمثلها في مثل "ال زيد وال
عمرو فيها" و"ال" هذه غير عاطفة بإجماع فكذلك "إ ّما" قياساً عليها وبهذه الحجج ثبت عدم إفادتها العطف
ابداً.

()2

( )1ابن طولون ،شرح ابن طولون على األلفية ،ج ،2ص()70
( )2عصام مصطفى يوسف آل عبدالواحد ،ردود ابن هشام على النحاة ،ص)77( :
( )3األصول ،نقالً عن ،م س ،ص)71( :
( )4ابن النحاس ،التعلقة على القرب ،ص)347( :
( )5ابن عقيل ،شرح ابن عقيل ،ص ،)242( :وابن األنباري ،أسرار العربية ،ص)271( :
( )6السجاعي ،حاشية السجاعي على شرح القطر ،ص)117( :
( )7ابن طولون ،شرح ابن طولون على األلفية ،ج ،2ص()77
( )1عصام مصطفى يوسف آل عبدالواحد ،ردود ابن هشام على النحاة ،ص)76( :
( )1ابن القيم الجوزية ،بدائع الفوائد،ج،2ص ،)277( :وعصام مصطفى يوسف آل عبدالواحد ،ردود ابن هشام
على النحاة ،ص)71( :
11

خامساً :حين تقول "ضربت إ ّما زيدا وإ ّما عمرا" فذكر قبل معمول الفعل ،فإذا كانت "إ ّما" من حروف العطف
لعطفت معمول الفعل عليه وهو ممتنع فل ّما وقعت "إ ّما" بين الفعل ومعموله علم أنّها ليست بعاطفة.
سادساً :إذا قلت "جاءني إ ّما زيدا وإ ّما عمرا" فتقع "إ ّما" بين الفعل والفاعل ومعلوم ّ
أن الفاعل جزء من الفعل فال
يصح الفصل بينهما بالعاطف.

()3

أن "حتّى" تفيد العطف ،فتشرك المعطوف والمعطوف عليه في اإلعراب والحكم .إالّ ّ
حتّى :والمعروف ّ
أن
الكوفيين ذهبوا إلى أنّها ليست عاطفة ويعربون ما بعدها على إضمار عامل وزاد الكوفيين قسما ً رابعا ً وهو أن
يكون "حتّى" فيه حرف نصب تنصب الفعل المضارع.

()5

وقد اختلف النحاة في "حتّى" هل هي للترتيب؟ أم

ليست كذلك .فذهب الجمهور إلى أنّها ليست للترتيب بل هي كـ "الواو" لمطلق الجمع.

()4

وذهب بعض الكوفيين

وابن الحاجب والزمخشري ،ومن تبعهما ابن يعيش والجرمي وآخرون إلى أنها تفيده والشاهد على ذلك حديث
الرسول"ص" " ُكلُّ شَيء بِقَ َد ِر َحتَّى ال َعجْ ز وال َكيْس".

()5

وال ترتيب بين القضاء والقدر .واختلف النحاة في ماهية

الترتيب ،هل هو ترتيب لفظي خارجي أو هو ترتيب ذهني؟ .فـ"حتّى" التفيد الترتيب الخارجي ألنّها ليست
كـ"ث ّم" فهي التفيد التراخي والمهلة ،كما أنّها التفيد الترتيب في الزمان .والترتيب الذهني هو انتقال ذهني من
شيء إلى شيء بمفاضلة أو بدونها أو بقوة أو بدونها أو اعتبارات أخرى دون قصد االنتقال بالزمن بمهلة أو بدون
مهلة .فـ"حتّى" تفيد الجمع والترتيب الذهني ال الزمني.

()1

داللة حروف العطف:
داللة حرف العطف "الواو" :تكون عطفا ً وال دليل فيها على ّ
أن األ ّول قبل الثّاني ،وتكون للحال بمنزلة كقولك:
"مررت بزي ٍد وعمرو جالسٌ " ،وفي مثال آخر في قوله تعالى" :ثُ َّم أَن َز َل َعلَ ْي ُكم ِّمن بَ ْع ِد ْال َغ ِّم أَ َمنَةً نُّ َعاسًا يَ ْغش َٰى
طَائِفَةً ِّمن ُك ْم ۖ َوطَائِفَةٌ قَ ْد أَهَ َّم ْتهُ ْم أَنفُ ُسهُ ْم يَظُنُّونَ بِ َّ
اَّللِ َغ ْي َر ْال َح ِّ
َي ٍء ۗ قُلْ
ق ظَ َّن ْال َجا ِهلِيَّ ِة ۖ يَقُولُونَ هَل لَّنَا ِمنَ ْاألَ ْم ِر ِمن ش ْ
َي ٌء َّما قُتِ ْلنَا هَاهُنَا ۗ قُل لَّوْ ُكنتُ ْم
إِ َّن ْاألَ ْم َر ُكلَّه ُ ِ ََّّللِ ۗ ي ُْخفُونَ فِي أَنفُ ِس ِهم َّما َال يُ ْب ُدونَ لَ َ
ك ۖ يَقُولُونَ لَوْ َكانَ لَنَا ِمنَ ْاألَ ْم ِر ش ْ
ص َما فِي قُلُوبِ ُك ْم ۗ َو َّ
ضا ِج ِع ِه ْم ۖ َولِيَ ْبتَلِ َي َّ
هللاُ َما فِي ُ
هللاُ
ُور ُك ْم َولِيُ َمحِّ َ
ب َعلَ ْي ِه ُم ْالقَ ْت ُل إِلَ ٰى َم َ
فِي بُيُوتِ ُك ْم لَبَ َر َز الَّ ِذينَ ُكتِ َ
صد ِ

( )2عصام مصطفى يوسف آل عبدالواحد ،ردود ابن هشام على النحاة ،ص)77-71( :
( )3ابن القيم الجوزية ،بدائع الفوائد ،ج ،4ص)227( :
( )5عصام مصطفى يوسف آل عبدالواحد ،ردود ابن هشام على النحاة ،ص)10( :
( )4ابن النحاس ،التعليقة على المقرب ،ص)344( :
( )5السجاعي ،حاشية السجاعي على شرح القطر ،ص ،)111( :وابن هشام األنصاري ،شرح قطر وبل الصدى،
ص()304
( )1عبد السالم محمد هارون ،األساليب اإلنشائية في النحو العربي ،دار الجيل ،بيروت،ط1777 ،2م ،ص:
()123
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ت ال ُّ
ُور"
َعلِي ٌم بِ َذا ِ
صد ِ

()2

وتعني اآلية إذ طائفة في هذه الحال ،وتكون بمعنى "مع" نحو" :جاء البرد والطيالسةُ"

وتكون عالمة ال ّرفع وتكون صرفاً كقول الشاعر:
ك إذا ْ
فعلت عظي ُم
عا ٌر علي َ

الت ْنهَ ْ
ق وتأتي بِ ِم ْثل ِه
عن خلُ ٍ

وتكون للندبة مع زيادة ألف وتكون مب ّدلة من الياء نحو" :واو" "موقن وموسى" .وتكون لإللحاق وهو أن تلحق
ببناء نحو" :واو" "كوثر وجدول" ،ألحقت بناءه ببناء جعفر وسلهب ،وتكون أصلية فتكون "فاء" الفعل وعينه
()3

والمه وفي األسماء كذلك.

وأوضح الطبري أنها تقتضي التّشريك ،فتُوجب لما بعدها ما تُوجبه لما قبلها وعبّر

عنها الرازي بواو الجمع المطلق وذكر ّ
ت
اوا ِ
أن بعضهم جعلها للترتيب مستدالً بقوله تعالىْ " :ال َح ْم ُد ِ ََّّللِ فَا ِط ِر ال َّس َم َ
ق َما يَشَا ُء ۚ إِ َّن َّ
ض َجا ِع ِل ْال َم َالئِ َك ِة ُرس ًُال أُولِي أَجْ نِ َح ٍة َّم ْثن َٰى َوثُ َال َ
َي ٍء
هللاَ َعلَ ٰى ُك ِّل ش ْ
ث َورُ بَا َع ۚ يَ ِزي ُد فِي ْالخَ ْل ِ
َو ْاألَرْ ِ
قَ ِدي ٌر"( )4ألن تخليق السماوات ُمقدم على تخليق األرض ،ولكنّه خالفه ورفض هذا االستدالل )5(.وعند سيبويه تفيد
اإلشراك كما يفيد غيرها من حروف العطف نحو" :الفاء ،ث ّم ،أو ،ال ،وإ ّما" وال تد ّل على ترتيب ،فيقول سيبويه:
وحمار قبلُ" فالواو أشركت بينهما في الباء فجريا ً عليه ،ول ْم تجعل للرجل منزلة
نحو قولك" :مررت برج ٍل
ٍ
بتقديمك إيّاه يكون بها أولى من الحمار .وفي موقع آخر يقول :إنّما جئت بالواو لتض ّم اآلخر إلى األول
( )1

وتجمعهما.

داللة حرف العطف" الفاء" :بيّن الفراء أنّها تدل على ّ
أن المعطوف بها بعد المعطوف عليه في الرتبة ،نحو:
"زرت عبدهللا فزيداً" ،كان األول قبل اآلخر وأضاف ال ّزمخشري ّ
تراخ
أن ما بعدها قد جرى عقب ما قبلها بغير
ٍ
كقوله تعالىَ " :ك ْيفَ تَ ْكفُرُونَ بِ َّ
اَّللِ َو ُكنتُ ْم أَ ْم َواتًا فَأَحْ يَا ُك ْم ۖ ثُ َّم يُ ِميتُ ُك ْم ثُ َّم يُحْ يِي ُك ْم ثُ َّم إِلَ ْي ِه تُرْ َجعُونَ "(ّ )2
ألن اإلحياء األوّل
قد تعقّب الموت وحمل فيها عدداً من النّصوص.

()3

وذكر الزمخشري ّ
"أن الفاء التي تعطف المصدر وينتصب

صيبَةٌ بِ َما قَ َّد َم ْ
ت أَ ْي ِدي ِه ْم فَيَقُولُوا
صيبَهُم ُّم ِ
بعدها المضارع تفيد معنى السببيّة أيضاً ،نحو قوله تعالىَ " :ولَوْ َال أَن تُ ِ
()5
َربَّنَا لَوْ َال أَرْ َس ْلتَ إِلَ ْينَا َرس ً
ك َونَ ُكونَ ِمنَ ْال ُم ْؤ ِمنِينَ " )4(.ولكنّه لم يشر إلى معنى التعقيب فيها"
ُوال فَنَتَّبِ َع آيَاتِ َ
وتكون عاطفة تد ّل على ّ
أن الثاني بعد األول وال مهلة ،وتكون جوابا ً للجزاء فيكون منقطعا ً ع ّما قبله في اإلعراب،
وتكون ناصبة للفعل في جواب األمر والنّهي والتمني والعرض والنّفي واالستفهام وال ّدعاء.

()6

( )2سورة آل عمران :اآلية)154( :
( )3الزجاجي ،حروف المعاني ،مكتبة مشكاة اإلسالمية ،ص)45( :
( )4سورة فاطر :اآلية)1( :
( )5محمود أحمد الصغير ،األدوات النحوية في كتب التفسير ،دار الفكر المعاصر ،بيروت ،ط2001 ،1م ،ص:
()555
( )1محمد أحمد خضير ،كتاب األدوات النحوية وداللتها في القرآن الكريم ،مكتبة ألنجلو المصرية ،ص)25( :
( )2سورة البقرة ،اآلية)21( :
( )3محمد أحمد الصغير ،األدوات النحوية في كتب التفسير ،ص)551( :
( )4سورة القصص  ،اآلية)47( :
( )5الزجاجي ،حروف المعاني ،ص)51( :
( )6محمد أحمد خضير ،كتاب األدوات النحوية وداللتها في القرآن الكريم ،مكتبة ألنجلو المصرية ،ص)25( :
12

وقال السيرافي في شرح أبيات سيبويه" :الفاء التي للعطف من شأنها أن يكون المعنى الذي اشترك فيه المعطوف
والمعطوف عليه حاصالً للمعطوف بعد حصوله للمعطوف عليه بال مهلة فصل ،ويكون حصوله للثاني عقب
حصوله لألول نحو :قولك" :زيد آتيك فمح ّدثك" ،أي يحصل الحديث من قِبل ِه بعد إتيانه بال فصل ،وال يجوز أن
يكون الحديث الذي أخبرت به عنه حصل قبل اإلتيان ،وال في الحال التي حصل فيها اإلتيان ،وإذا أردت أن تخبر
عن شخص من األشخاص بخبرين ،هما حاصالن له في حال واحدة ،لم يجز أن تعطف أحدهما على اآلخر
بالفاء ،ألنّهما حصال في زمان واحد والفاء توجب ّ
أن زمان أحدهما يأتي بعد زمان اآلخر فإن أدخلت :الفاء" فس ّد
()7

معنى الكالم"

داللة حرف العطف "بل" :تأتي "بل" عند سيبويه بمعنيين اثنين أحدهما :تكون لترك شيء من الكالم واألخذ في
غيره،

()1

وقد عبّر المب ّرد عن ذلك ّ
بأن معناها "اإلضراب عن األول واإلثبات للثاني"

()1

وقد تبعه في ذلك

أصحاب كتب حروف المعاني كالزجاجي )2(.وتأتي بمعا ٍن أخرى عندهم أيضاً فقد جعلها األخفش بمعنى ّ
إن ألنّها
ك ِع ْل ُمهُ ْم فِي ْاآل ِخ َر ِة ۚ بَلْ هُ ْم فِي َش ٍّ
ك ِّم ْنهَا ۖ بَلْ
وقعت في جواب القسم ،وجعلها الفراء في قول هللا تعالى " :بَ ِل ا َّدا َر َ
هُم ِّم ْنهَا َع ُمونَ "

()3

()4

استفهام.

بمعنى "أم" فقال" :العرب تجعل "بل" مكان "أم" و"أم" مكان "بل" إذا كان في أول الكالم

ويقول ابن قتيبة ّ
أن "بل" تأتي لتدارك كالما ً غلطت فيه نحو قولك" :رأيت زيداً بل عمراً" ويكون

آن
لترك شيء من الكالم وأخ ِذه في غيره ،وفي القرآن الكريم في هذا المعنى كثير ،نحو قوله تعالى" :ص ۚ َو ْالقُرْ ِ
()5
ق"( )6وإذا وليت "بل" اسما ً ُخفض بها و ُشبّهت برُ بّ
ِذي ال ِّذ ْك ِر" ثم قوله تعالى" :بَ ِل الَّ ِذينَ َكفَرُوا فِي ِع َّز ٍة َو ِشقَا ٍ
هل نا ٍء من الغياض" أي :رُبّ منه ٍل نا ٍء من الغياض أو،
وبالواو ،وتأتي مبتدئة وذلك مثل قول أبو النجم "بل َم ْن ٍ
ومنه ٍل نا ٍء من الغياض )7(.وكان هذا القول في ّ
أن "بل" حرف عطف تأتي لإلضراب ورجحه ابن يعيش في شرح
()1

المفصل

حيث قال" :واعلم ّ
لغلط أو نسيان،
أن اإلضراب له معنيان أحدهما إبطال لألول للرجوع عنه إما
ٍ

( )7محمد األمين الخضري ،من أسرار حروف العطف في ال ّذكر الحكيم "الفاء وثم" مكتبة وهيبة للنشر ،ط،1
1773م ،ص)17( :
( )1سيبويه،ابن بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ،الكتاب ،تحقيق،إميل يعقوب،دار الفكر ،بيروت ،ط ،1ج،1
وج،3ص"277( :
( )1المبرد ،أبوالعباس محمد بن يزيد المبرد ،المقتضب ،تحقيق ،محمد عبدالخالق عضمة ،دار النشر ،وزارة
األوقاف ،المجلس األعلى للشئون اإلسالمية ،لجنة إحياء التراث اإلسالمي،القاهرة1415،هـ1774،م،ط،1ج.3
( )2الزجاجي ،حروف المعاني ،ص)63( :
( )3سورة النمل ،اآلية)66( :
( )4محمد أحمد خضير ،كتاب األدوات النحوية وداللتها في القرآن الكريم ،ص)34( :
ص ،اآلية)1( :
( )5سورة َ
ص :اآلية)2( :
( )6سورة َ
( )7سهام ماصة ،حروف العطف في الدرس النحوي العربي ابن قتيبة وفاضل السّامراني دراسة مقارنة مذكرة
مقدمة لنيل شهادة الماجستير في األدب واللغة العربية ،تخصص :علوم لسان 2014م ،جامعة محمد خيضر
بسكرة ،ص)23( :
( )1يعيش بن علي ابن أبي السرايا محمد بن علي أبوالبقاء موفق الدين األسدي الموصلي ،تحقيق ،إميل يعقوب،
دار الكتب العلمية،بيروت-لبنان،ط1،1422هـ2001،م،ج،3ص)327( :
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واآلخر إبطاله ألنّها عمدة ذلك الحكم وعلى ذلك يأتي في قوله تعالى" :أَتَأْتُونَ ال ُّذ ْك َرانَ ِمنَ ْال َعالَ ِمينَ " ثم قال:
()7
ق لَ ُك ْم َر ُّب ُكم ِّم ْن أَ ْز َوا ِج ُكم ۚ بَلْ أَنتُ ْم قَوْ ٌم عَا ُدونَ "
" َوتَ َذرُونَ َما َخلَ َ
صرْ تُ ْم فَ َما ا ْستَ ْي َس َر
داللة حرف العطف "أو" :بمعنى التخيير في قوله تعالىَ " :وأَ ِت ُّموا ْال َح َّج َو ْال ُع ْم َرةَ ِ ََّّللِ ۚ فَإِ ْن أُحْ ِ
صيَ ٍام
ي ۖ َو َال تَحْ لِقُوا ُر ُءو َس ُك ْم َحتَّ ٰى يَ ْبلُ َغ ْالهَ ْد ُ
ي َم ِحلَّهُ ۚ فَ َمن َكانَ ِمن ُكم َّم ِري ً
ضا أَوْ بِ ِه أَ ًذى ِّمن ر َّْأ ِس ِه فَفِ ْديَةٌ ِّمن ِ
ِمنَ ْالهَ ْد ِ
صيَا ُم ثَ َالثَ ِة أَي ٍَّام فِي
ص َدقَ ٍة أَوْ نُ ُس ٍ
أَوْ َ
ي ۚ فَ َمن لَّ ْم يَ ِج ْد فَ ِ
ك ۚ فَإ ِ َذا أَ ِمنتُ ْم فَ َمن تَ َمتَّ َع بِ ْال ُع ْم َر ِة إِلَى ْال َح ِّج فَ َما ا ْستَ ْي َس َر ِمنَ ْالهَ ْد ِ
ض ِري ْال َم ْس ِج ِد ا ْل َح َر ِام ۚ َواتَّقُوا َّ
هللاَ َوا ْعلَ ُموا أَ َّن
ك َع َش َرةٌ َكا ِملَةٌ ۗ ٰ َذلِ َ
ْال َحجِّ َو َس ْب َع ٍة إِ َذا َر َج ْعتُ ْم ۗ تِ ْل َ
ك لِ َمن ل َّ ْم يَ ُك ْن أَهْلُهُ َحا ِ

َّ
ال قَائِ ٌل ِّم ْنهُ ْم َك ْم لَ ِب ْثتُ ْم ۖ
ب"( )10وتكون بمعنى "بل" في قوله تعالىَ " :و َك ٰ َذلِ َ
ك بَ َع ْثنَاهُ ْم لِيَتَ َسا َءلُوا بَ ْينَهُ ْم ۚ قَ َ
هللاَ َش ِدي ُد ْال ِعقَا ِ
ْض يَوْ ٍم ۚ قَالُوا َربُّ ُك ْم أَ ْعلَ ُم بِ َما لَبِ ْثتُ ْم فَا ْب َعثُوا أَ َح َد ُكم بِ َو ِرقِ ُك ْم ٰهَ ِذ ِه إِلَى ْال َم ِدينَ ِة فَ ْليَنظُرْ أَيُّهَا أَ ْز َك ٰى
قَالُوا لَبِ ْثنَا يَوْ ًما أَوْ َبع َ
ق ِّم ْنهُ َو ْليَتَلَطَّ ْ
ف َو َال يُ ْش ِع َر َّن ِب ُك ْم أَ َحدًا "
طَ َعا ًما فَ ْليَ ْأتِ ُكم بِ ِر ْز ٍ
ص ِر أَوْ هُ َو أَ ْق َربُ ۚ إِ َّن َّ
َي ٍء قَ ِدي ٌر"( )2وتكون بمعنى اإلبهام ،نحو قوله
هللاَ َعلَ ٰى ُك ِّل ش ْ
ح ْالبَ َ
َو َما أَ ْم ُر السَّا َع ِة إِ َّال َكلَ ْم ِ
ب ِّمنَ ال َّس َما ِء فِي ِه ظُلُ َم ٌ
ات َو َر ْع ٌد َوبَرْ ٌ
تۚ
صيِّ ٍ
ق يَجْ َعلُونَ أَ َ
تعالى" :أَوْ َك َ
ق َح َذ َر ْال َموْ ِ
صابِ َعهُ ْم فِي آ َذانِ ِهم ِّمنَ الص ََّوا ِع ِ
()1

ضۚ
ومنه قوله تعالىَ " :و ِ ََّّللِ َغيْبُ ال َّس َما َوا ِ
ت َو ْاألَرْ ِ

َو َّ
ف أَوْ يَ ِزي ُدونَ "( )4وقوله تعالى" :فَاصْ بِرْ لِ ُح ْك ِم َربِّكَ
هللاُ ُم ِحيطٌ بِ ْال َكافِ ِرينَ "( )3وقوله تعالىَ " :وأَرْ َس ْلنَاهُ إِلَ ٰى ِمائَ ِة أَ ْل ٍ
َو َال تُ ِط ْع ِم ْنهُ ْم آثِ ًما أَوْ َكفُو ًرا"( )5وتتبع المفسّرون معاني "أو" وفوائدها وصالتها باألحكام والمذاهب ،فرأوها تقع
عاطفة ألح ِد ال ّشيئين ،ولل ّشك واإلبهام والتّخيير ،واإلباحة ،والتّفصيل وبيان النّوع ،والتبعيض والتّمثيل والسّعة،
وبمعنى "ال" و"الواو" وغير ذلك مما ذكر في مواضع متفرقة .وقد اختلفوا في أغلب هذه المعاني في التّنظير
والتّطبيق واالستنتاج.

()6

فقد ذكر الفراء "أنّها تأتي عاطفةً ألحد ال ّشيئين" وكذا ت ْف َع ُل العرب في "أوْ " فيجعلونها

صلُ َح ْ
ت فيه أحد أو إحدى ،نحو قولك" :اضرب أحدهما ،زيداً أو عمراً" ويتضح لنا ّ
أن
نسقا ً متفرقة لمعنى ما َ
استخدامات "الواو" تكثر باعتبارها أداة تخيير بين شيئين نحو" :رأيت صالحاً أو عمراً" وتفيد االختيار بين شيئين
أو التسوية أو الشك أو التّقسيم .نحو" :يُ َغ ّذى الرّ ضيع بلبن أ ّمه أو اللّبن المصنوع" فهنا تفيد التّسوية .ونحو" :سمح
()7

لي والدي بأن أزور وهران أو قسنطينة" فهنا تفيد االختيار.

داللة حرف العطف "ال" :حرف عطف يفيد نفي الحكم من المعطوف وإثباته للمعطوف عليه نحو" :أخي ناجح
ال راسب"(ّ )1
والالم تفيد معنى التوكيد على نحو اليفارقها في معظم جوانبها المهملة.

()7

( )7سورة الشعراء :اآلية)166 -165( :
( )10سورة البقرة :اآلية" ()176
( )1سورة الكهف :اآلية)17( :
( )2سورة النحل :اآلية)77( :
( )3سورة البقرة :اآلية)17( :
( )4سورة الصافات :اآلية)147( :
( )5سورة األنسان :اآلية)24( :
( )6الزجاجي ،حروف المعاني ،مكتبة مشكاة اإلسالمية ،ص)311( :
( )7محمود أحمد الصغير ،األدوات النحوية في كتب التفسير ،دار الفكر المعاصر ،بيروت2001 ،م ،ص)45( :
( )1محمد عبدالقادر الصديق علي ،حروف العطف وداللتها بين النّحويين واألصوليين ،ص)45( :
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كما تفيد ّ
الالم نفي المستقبل والحال ،وقبي ٌح دخولُها على الماضي ،أي أنّه ال يُستحب دخولها على الماضي

()10

صلَّ ٰى"( )11وتنقسم ّ
الالم إلى -:لم االبتداء ومعناها التوكيد حينما تدخل على اسم
ص َّد َ
ق َو َال َ
نحو قوله تعالى" :فَ َال َ
أن العرب تو ّكد بهذه ّ
الالم كالمها ،نحوّ :
وفعل وحرف فقد بيّن أبو عبيدة ّ
"إن زيداً لقائم" )12(.والم الجواب فاتفق
النحاة على أنّها تأتي لتوكيد آخر الكالم كما في قوله تعالىَ " :وإِ ْذ أَ َخ َذ َّ
ب َو ِح ْك َم ٍة
هللاُ ِميثَا َ
ق النَّ ِبيِّينَ لَ َما آتَ ْيتُ ُكم ِّمن ِكتَا ٍ
ص ِّد ٌ
ص ُرنَّهُ ۚ قَا َل أَأَ ْق َررْ تُ ْم َوأَخَ ْذتُ ْم َعلَ ٰى ٰ َذلِ ُك ْم إِصْ ِري ۖ قَالُوا أَ ْق َررْ نَا ۚ قَا َل
ق لِّ َما َم َع ُك ْم لَتُ ْؤ ِمنُ َّن بِ ِه َولَتَن ُ
ثُ َّم َجا َء ُك ْم َرسُو ٌل ُّم َ
الالم األولى "ل ّما آتيتكم" هي الم االبتداء ،أ ّما ّ
أن ّ
فَا ْشهَدُوا َوأَنَا َم َع ُكم ِّمنَ ال َّشا ِه ِدينَ "( )1نالحظ ّ
الالم التي جاءت في
الالم الموطّئة وهذه ّ
"لتؤمنن" هي الم قسم )2(.وكذلك من أقسامها ّ
ّ
الالم تفيد القسم لتؤ ّكد الكالم ،وقد
آخر اآلية
نحو قوله تعالى" :قَا َل ْ
اخرُجْ ِم ْنهَا َم ْذ ُءو ًما َّم ْدحُو ًرا ۖ لَّ َمن تَبِعَكَ ِم ْنهُ ْم َألَ ْم َألَ َّن َجهَنَّ َم ِمن ُك ْم

()3

أشار الزجاج لذلك.
أَجْ َم ِعينَ "

()4

داللة حرف العطف "ثم" :أداة ربط تربط األلفاظ برفق وتجمع أباعدها ومتنافرها في يسر ولين ،فالثَّم :إصالح
الشيء وإحكامه .وثَ َّم الشيء يث ُّممه :جمعه .والمعنى في "ث ّم" العاطفة قريب من هذا ،ألنّه ض ّم شيء إلى شيء
بينهما مهلة ،كما أن ثَ َّم البيت ض َّم بين شيئين بينهما فرجة .وما أثبته النّحاة لهذا الحرف من معاني التشريك،
()5

والترتيب.

والمهلة ملتفت إلى هذا األصل ،ومستمد منه ،يقول المرادي في تحديد مدلوله" :ث ّم حرف عطف
()6

يشرك في الحكم ،ويفيد الترتيب بمهلة ،فإذا قلت" :قام زيد ث ّم عمرو" ،آذنت ّ
بأن الثاني بعد األول بمهلة.

فقد

ذكر الفراء ّ
أن هذه األداة كالفاء في إفادة الترتيب فإذا قلت" :زرت عبدهللا ث ّم يزيدا" ،كان األوّ ل قبل اآلخر،
وأضاف الطبري أنّها تؤذن بانقطاع ما بعدها ع ّما قبلها ،وعبّر الزمخشري عن ذلك بالتراخي الزمني والتطاول،
()7

والم ّدة بين المتعاطفين.

داللة حرف العطف "لكن" :تفيد االستدراك نحو" :ماخرج زيد لكن عمرو" فيجب أن يأتي بعدها بكالم تام .وجاء
في حديث السّامرائي عن "لكن" أنّها حرف تفيد االستدراك ،وتفيد العطف،

( )7محمود أحمد الصغير ،األدوات النحوية في كتب التفسير ،دار الفكر المعاصر ،بيروت2001 ،م ،ص:
()512
( )10الزجاجي ،حروف المعاني ،ص)4( :
( )11سورة القيامة :اآلية)31( :
( )12محمود أحمد الصغير ،األدوات النحوية في كتب التفسير ،ص)516( :
( )1سورة آل عمران :اآلية)11( :
( )2نفس المصدر السابق ،ص)513( :
( )3الزجاجي ،حروف المعاني ،ص)66( :
( )4سورة األعراف :اآلية)11( :
( )5محمد األمين الخضري ،من أسرار حروف العطف في الذكر الحكيم "الفاء وثم" ،الناشر مكتبة وهيبة ،ط،1
القاهرة1773 ،م ،ص)154( :
( )6المصدر السابق نفسه ،ص)155( :
( )7محمود أحمد الصغير ،األدوات النحوية في كتب التفسير ،دار الفكر المعاصر ،بيروت ،لبنان ،ط2001 ،1م،
ص)572( :
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ولكن بتوفر ثالثة شروط ذكرها عباس حسن في النحو الوافي يقول" :أ ّولها أن يكون المعطوف به مفردا،
الجملة ،نحو" :ماقطفت الزهر لكن الثمر" ،وإن لم يكن مفرداً وجب اعتبار "لكن" حرف ابتداء واستدراك معاً،
ّ
وليس عاطفاً .وثانيها :أالّ يكون مسبوقا ً بالواو مباشرة ،نحو" :ما صافحت المسيء ّ
المحسن" فإن سبقته
لكن
"الواو" مباشرة لم يكن حرف عطف واقتصر على أن يكون حرف استدراك وابتداء نحو قوله تعالىَ " :و َما
ظَلَ ْمنَاهُ ْم َو ٰلَ ِكن َكانُوا هُ ُم الظَّالِ ِمينَ "( )1وثالثها :أن تكون مسبوقة بنفي أو بنهي ،نحو" :التاكل الفاكهة الفِجَّة لكن
()2

واستدراك ال عاطفة ،وجب أن يقع بعدها جملة مستقلة في

الناضجة" فإن لم تسبق بذلك كانت حرف ابتداء.

إعرابها ،نحو" :تكثر الفواكه شتا ًء ،لكن العنب صيفاً"

()3

داللة حرف العطف "حتى" :يأتي عند البصريين بثالثة وجوه :حرف ج ّر ،حرف عطف ،حرف ابتداء ،أ َّما
الكوفيون فال يعتبرونه حرف عطف ،ويزيدون وجها ً آخر ،وهو أن يكون حرف نصب ينصب الفعل
()4

المضارع.

ويأتي حرف على ع ّدة معان منها :الغاية وهو الغالب ،التعليل كما تأتي أيضاً بمعنى "إالّ" في

االستثناء وهو قليل .إذن فهو حرف يشرك في الحكم واإلعراب ،نحو" :قدم الحجاج حتى المشاة" ،أو "مررت
بالحجاج حتى المشاة" ،فــ"حتى" حرف يفيد الغاية ،وقد يدل على بداية الغاية أو نهاية الغاية .فالشكل الغالب
لـ"حتى" هو العطف وتدل على نهاية الغاية ،أي دخول المعطوف في حكم المعطوف عليه )5(.نحو" :شربت حتى
ارتويت" ،أفادت "حتى" هنا نهاية الغاية وهي االرتواء .أما في الجر :فهي تدل على نهاية الغاية يدخل مابعدها
في حكم ما قبلها ،فإذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها أفادت نهاية الغاية ،نحو" :أكلت السمكة حتى
رأسها"ىفالرأس من جنس السمكة فيدخل في حكم السمكة وهو األكل .إن كانت مابعدها ليس من جنس ما قبلها
أفادت بداية الغاية )6( .نحو قوله تعالىَ " :س َال ٌم ِه َي َحتَّ ٰى َم ْ
طلَ ِع ْالفَجْ ِر".

()7

داللة حرف العطف "أم" :فهي حرف عطف وتكون استفهاما ً للتعديد ،نحو" :أزيد عندك أم عمرو؟"( )1وأوضح
ال ّزجاج أن "أم" المسبوقة بالهمزة بعد كلمة "سواء" عاطفة تفيد مع الهمزة معنى التسوية،

()7

"إِ َّن الَّ ِذينَ َكفَرُوا َس َوا ٌء َعلَ ْي ِه ْم أَأَن َذرْ تَهُ ْم أَ ْم لَ ْم تُن ِذرْ هُ ْم َال ي ُْؤ ِمنُونَ "

نحو قوله تعالى:

()10

( )1سورة الزخرف :اآلية)76( :
( )2عباس حسن  ،النحو الوافي
( )3أمير بشادة ،محمد أمين الحنفي ،تسيير التحرير ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي ،مصر1350 ،هـ ،ج ،2ص:
()76
( )4ابن هشام جمال الدين األنصاري ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،تحقيق ،مازن المبارك ،محمد علي محمد
علي حمد هللا ،دار الفكر ،بيروت ،ط1777 ،5م ،ص)463( :
( )5ابن أمير الحاج ،التقرير والتخيير في أصول الفقه ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط177 ،1م ،ج ،2ص)75( :
( )6نبيلة بن بوية ،سليمة قنان ،السمات الداللية لمعاني حروف العطف ،ص)47( :
( )7سورة القدر :اآلية)5( :
( )1الزجاجي ،حروف المعاني ،ص)71( :
( )7محمود أحمد الصغير ،األدوات النحوية في كتب التفسير ،ص)115( :
( )10سورة البقرة :اآلية)6( :
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فإذا سبقتها الهمزة أصبح معناها التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه ،نحو" :سواء أمرتك بالصّالة أم
بالصّوم فهما من أركان اإلسالم" أي معنى ذلك أن هنالك تسوية بين الصّالة والصّوم ،وأنّهما من أركان اإلسالم
وهما فريضة .وورد في كتاب النحويين واللّغويين أن "أم" تأتي على نوعين :أوالً" :أم المتصلة" ،ولها استعماالن
وشرطها أن تقع بعد همزة ا لتسوية ،وهي الهمزة التي تدخل على جملة غير محل المصدر ،قال هللا تعالى:
ب َّ
َي ٍء ۚ قَالُوا
هللاِ ِمن ش ْ
" َوبَ َر ُزوا ِ ََّّللِ َج ِميعًا فَقَا َل الضُّ َعفَا ُء لِلَّ ِذينَ ا ْستَ ْكبَرُوا إِنَّا ُكنَّا لَ ُك ْم تَبَعًا فَ َهلْ أَنتُم ُّم ْغنُونَ َعنَّا ِم ْن َع َذا ِ
لَوْ هَدَانَا َّ
يص"( ،)1أي سواء علينا جزعنا أو صبرنا.
هللاُ لَهَ َد ْينَا ُك ْم ۖ َس َوا ٌء َعلَ ْينَا أَ َج ِز ْعنَا أَ ْم َ
صبَرْ نَا َما لَنَا ِمن َّم ِح ٍ
ثانياً" :أم المنقطعة" ،وهي التي تقع بين جملتين مستقلتين من حيث المعنى ،فكل جملة لها معنى خاص بها يخالف
()2

معنى األخرى ،وليس بينهما اتصال ،لذا س ّميت "أم" منقطعة وتدلّ على اإلضراب.
اختالف النّحويين حول داللة حروف العطف:

كل حرف من حروف العطف يحمل معنى أصليا ً وفرعياً ،وهذا ما وصل إليه العديد من العلماء كالفراء ومقاتل
بن سليمان ،إلى إمكانية تناوب حرف مكان آخر .وهذا أحدث اختالفا ً بين النّحويين حول بعض الحروف مثل:
()3

"حتى ،أم ،لكن" في داللتها وتسميتها بحروف عطف من عدمه.

حرف العطف "حتى" :لقد اختلف النحويين في مسألة "حتى" فاليعتبرونها حرف عطف ،وإنما حرف ابتداء،
ويقدرون لما بعده عامالً  ،فالعامل الذي قبله تتم به الجملة نحو" :قُتل القائد" ومن خالل هذا الرأي نستنتج ّ
أن
"حتى" عند الكوفيين ليس حرف عطف ،ويقول رأي آخر ّ
بأن الحرف "حتى" حرف جر نحو قوله تعالىَ " :س َال ٌم
طلَع ْالفَجْ ِر"( )4وبعدها مجرور وتقدير الكالم " َس َال ٌم ِه َي َحتَّ ٰى َم ْ
ْ
طلَ ِع ْالفَجْ ِر "( )5ويتضح من ذلك أن
ِه َي َحتَّ ٰى َم ِ
"حتى" تكون عاطفة إذا توفرت شروط منها:أن يكون المعطوف اسما ً ظاهراً وليس ضميراً أو جملة ،أن يكون
ُ
"أكلت سمكة حتى رأسها ،وأن يكون المعطوف أشرف من المعطوف عليه
من أحد أجزاء المعطوف عليه نحو:
أو هو بعض من المعطوف نحو" :مات الناس حتى أخيارهم" وفي نحو" :مات الناس حتى الحجامون" فاستعمالها
عاطفة أق ّل من استعمالها جارة .أ ّما في نحو" :قرأت الكتاب حتى الخاتمة" فالخاتمة مجرورة بـ"حتى" ،أحسن من
()1

عطفها على الكتاب على خالف القول قرأته حتى المقدمة ،فهي حروف عطف.

( )1سورة إبراهيم :اآلية)21( :
( )2سهام ماصة ،حروف العطف في الدرس النحوي العربي ابن قتيبة وفاضل السامرائي في دراسة مقارنة ،ص:
()27
( )3السيوطي ،جالل الدين ابن عبدالرحمن بن أبي بكر ،األشباه والنظائر في النحو ،تحقيق ،محمد عبدالقادر
الفاضلي ،المكتبة العصرية ،بيروت ،ط ،1ج ،2ص)277( :
( )4سورة القدر :اآلية)5( :
( )5جمال الدين عبدهللا بن يوسف بن هشام األنصاري ،شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب ،تحقيق ،محي
الدين عبدالحميد ،المكتبة العصرية ،صيدا ،بيروت ،د ط1771،م،ص)226( :
( )1علي جاسم سلمان ،موسوعة معاني الحروف العربية ،ص)141،142،143( :
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حرف العطف "أم" :ذهب النحويون إلى ّ
أن "أم" حرف استفهام كالهمزة وليس حرف العطف نحو قولنا" :أقاد ٌم
()2

أبوك أم أخوك؟" فتشتمل الجملة على استفهام وليس من باب العطف.

حرف العطف "لكن" :يرى جماعة من النحويين إلى ّ
أن الحرف "لكن" حرف استدراك ،وليس حرف عطف أ ّما
إذا أردنا العطف به وتعتبر حرف عطف فيجب أن تكون مسبوقة بنفي أو نهي نحو" :ما مررت بخالد ولكن
بعمرو" وتكون عاطفة لمفرد على مفرد باإلضافة إلى ْ
أن ال تتقدمها "الواو" وال تستعمل إالّ مع "الواو".

()3

ونالحظ ّ
أن "لكن" تعمل بشروط حتى تكون عاطفة ،وإذا لم تسبق بنفي أو نهي أو سبقت بــ"واو" كانت حرف
ابتداء والجملة بعده ا ابتدائية نحو" :ما صافحت المسيء" لكن صافحت المحسن .فرغم اختالف النحويين حول
"أم ،لكن ،وحتى" إال أنّهما أدرجتا ضمن حروف العطف.

()4

تناوب حروف العطف :من خالل تحليلنا لحروف العطف وجدنا ّ
أن لها معاني فرعية إضافية إلى المعنى األصلي
لكل حرف ،وليس هذا فقط فبعد التمعّن في األدوات النحوية تبيّن ّ
أن هنالك إمكانية تناوب حرف عطف مكان أخر
دون اإلخالل بمعنى التركيب وهذا ما وضّحه محمد أحمد خضير في بعض األدوات وهي:
"الواو" بمعنى "أو" :تأتي "الواو" بمعنى "أو" وهو ما أشار إليه الفراء في قوله تعالى " :ا ْعلَ ُموا أَنَّ َما ْال َحيَاةُ
ال ُّد ْنيَا لَ ِعبٌ َولَ ْه ٌو َو ِزينَةٌ َوتَفَا ُخ ٌر بَ ْينَ ُك ْم َوتَ َكاثُ ٌر فِي ْاألَ ْم َوا ِل َو ْاألَوْ َال ِد ۖ َك َمثَ ِل َغ ْي ٍ
ث أَ ْع َج َ
ب ْال ُكفَّا َر نَبَاتُهُ ثُ َّم يَ ِهي ُج فَت ََراهُ
طا ًما ۖ َوفِي ْاآل ِخ َر ِة َع َذابٌ َش ِدي ٌد َو َم ْغفِ َرةٌ ِّمنَ َّ
ُمصْ فَ ًّرا ثُ َّم َي ُكونُ ُح َ
هللاِ َو ِرضْ َو ٌ
ان ۚ َو َما ْال َحيَاةُ ال ُّد ْنيَا إِ َّال َمتَا ُع
ُور"()5فذكر ّ
إن "الواو" فيه و"أو" بمنزلة واحدة ،نحو قولك" :ضع الصدقة في كل يتيم وأرملة " فإن قلت
ْال ُغر ِ
في كل يتيم أو أرملة ،فالمعنى واحد ،وقد تأتي بمعنى "إذا" نحو قوله تعالى " :ثُ َّم أَنزَ َل َعلَ ْي ُكم ِّمن بَ ْع ِد ْال َغ ِّم أَ َمنَةً
نُّ َعاسًا يَ ْغش َٰى طَائِفَةً ِّمن ُك ْم ۖ َوطَائِفَةٌ قَ ْد أَهَ َّم ْتهُ ْم أَنفُ ُسهُ ْم يَظُنُّونَ بِ َّ
اَّللِ َغي َْر ْال َح ِّ
ق ظَ َّن ْال َجا ِهلِيَّ ِة ۖ يَقُولُونَ هَل لَّنَا ِمنَ ْاألَ ْم ِر
َي ٌء َّما قُتِ ْلنَا هَاهُنَا ۗ
َي ٍء ۗ قُلْ إِ َّن ْاألَ ْم َر ُكلَّهُ ِ ََّّللِ ۗ ي ُْخفُونَ فِي أَنفُ ِس ِهم َّما َال يُ ْب ُدونَ لَكَ ۖ يَقُولُونَ لَوْ َكانَ لَنَا ِمنَ ْاألَ ْم ِر ش ْ
ِمن ش ْ
ضا ِج ِع ِه ْم ۖ َولِيَ ْبتَلِ َي َّ
ص َما فِي
هللاُ َما فِي ُ
ُور ُك ْم َو ِليُ َم ِّح َ
ب َعلَ ْي ِه ُم ْالقَ ْت ُل إلى َم َ
قُل لَّوْ ُكنتُ ْم فِي بُيُوتِ ُك ْم لَبَ َرزَ الَّ ِذينَ ُكتِ َ
صد ِ
قُلُوبِ ُك ْم ۗ َو َّ
ت الصُّ دُور"( )1وطائفة في هذه الحال كأنّه قال إذ طائفة فإنّما جعله وقتاً ولم يرد أن يجعلها
هللاُ َعلِي ٌم بِ َذا ِ
()2

"واو" عطف.

ونالحظ ّ
أن "واو" العطف لها عدة صور وهنالك أنواع أخرى "للواو" ال عالقة لها بحروف

المعاني كـ"الواو األصلية" ،و"واو الجمع" ،و"واو النداء".

( )2نبيلة بن بويه ،سليمة قنان ،السمات الداللية لمعاني حروف العطف ،ص)31( :
( )3المصدر السابق نفسه ،ص)32( :
( )4ابن سعيد السيرفي ،شرح كتاب سيبويه ،ص)230( :
( )5سورة الحديد :اآلية)20( :
( )1سورة آل عمران :اآلية)154( :
( )2محمد أحمد خضير ،األدوات النحوية ،ص)11( :
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"أو" بمعنى "الواو" :وقد تنبّه إلى هذا المعنى مقاتل بن سليمان حيث جعل األلف من "أو" صلة أي زائدة في
مثل قوله تعالى" :فَقُ َ
وال لَهُ قَوْ ًال لَّيِّنًا لَّ َعلَّهُ يَتَ َذ َّك ُر أَوْ يَ ْخش َٰى"

()3

بمعنى أنّه قال لعلّه يتذكر ويخشى ،فنجد أن حرف

()4

العطف "أو" هنا في قوله تعالى يؤدي معنى "الواو".

ف أَوْ
"أو" بمعنى "بل" :لقد جاءت "أو" بمعنى "بل" ومن أمثلة ذلك قوله تعالىَ " :وأَرْ َس ْلنَاهُ إِلَ ٰى ِمائَ ِة أَ ْل ٍ
()5

يَ ِزي ُدونَ "

وقد أشار مقاتل بن سليمان إلى هذا المعنى في هذه اآلية إلى جانب الفراء الذي أشار إلى "أو" بمعنى

()6

"بل".

"بل" بمعنى "أم" :قد تكون "بل" بمعنى "أم" في قوله تعالى" :بَ ِل ا َّدارَكَ ِع ْل ُمهُ ْم فِي ْاآل ِخ َر ِة ۚ بَلْ هُ ْم فِي شَكٍّ ِّم ْنهَا ۖ
بَلْ هُم ِّم ْنهَا َع ُمونَ "( )7فالعرب جعلت "بل" مكان "أم" و"أم" مكان "بل" إذا كان في أو الكالم استفهام .ويتضح
()1

من تعدد معاني حروف العطف وتناوب حرف مكان آخر يضمن سالمة اللغة واتساقها وانسجام التركيب.
خاتمة:

َّ
فإلن هذا البحث
اليدعى الباحث أنه قد أتى بما لم يستطعه األوائل ،أو لم يترك مقاالً لقائل ،وبنا ًء على ذلك
المتواضع اليُع ُّد خاتمة المطاف حول الموضوع اختالف أراء البصريين والكوفيين حول داللة حروف العطف
ومعانيهاّ ،
ألن الدالالت والمعاني لحروف العطف كثيرة لذلك ال يزعم الباحث أنه أحاط بجميع الدالالت ،وإنّما هو
إسهام بجهد المقلّ .،بعد دراسة حروف العطف ودالالتها و ومعانيها اختالف البصريين والكوفيين حولها فإنّنا قد
توصلنا إلى عدد من النتائج وخرجنا ببعض التوصيات.
أوالً :النتائج:
 ّإن كل مظهر من مظاهر حروف العطف له داللة أصلية وثانوية وتتناوب حرف مكان حرف آخر أو حذفه
يحقق أغراضا ً بالغية.
الراجح في حرف العطف "الواو" هو مطلق الجمع و"الفاء" الترتيب والتعقيب وفي "ثم" الترتيب مع التراخيوفي "حتى" الغاية وفي "أو" الداللة على أحد الشيئين ،وفي "بل" اإلضراب وفي "لكن" االستدراك.
حروف العطف "الواو ،وث ّم ،والفاء" يشتركون في إفادة الجمع ،أما بقية الحروف فللعطف فقط.( )3سورة طه :اآلية)44( :
( )4محمد خضير ،األدوات النحوية ،ص)17( :
( )5سورة الصافات :اآلية)147( :
( )6سيبويه ،ابن بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ،الكتاب ،تحقيق ،إميل يعقوب ،دار الفكر ،بيروت ،ط ،1ج،1
وج،3ص)277( :
( )7سورة النمل :اآلية)66( :
( )1يعيش بن علي ابن أبي السرايا محمد بن علي أبوالبقاء موفق الدين األسدي الموصلي ،تحقيق ،إميل يعقوب،
دار الكتب العلمية،بيروت-لبنان،ط1،1422هـ2001،م،ج،3ص)327( :
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"إ ّما" و"إن" اتفق الكثير من النحاة على عاطفيتها فهي ليست عاطفة ،ألن الواقع اللّغوي اليقبل الجمع بينحرفين كالهما يفيد العطف.
حروف العطف لربط األلفاظ فهي ذات نتائج متع ّددة م ّما جعلها موضع اهتمام لعلماء النحو والفقه والبالغة. السياق والقرينة لهما عالقة في تحديد معنى النصوص ،وباألخص في داللة "ثم" على التراخي" ،أو" علىالتخيير أو اإلباحة أو الشك أو اإلبهام.
اختالف وجهات النظر حول العطف بين النحويين أ ّدى إلى تعدد المعاني لكل حرف.حروف العطف هي حروف معا ِن تد ّل على معنى في غيرها ال في ذاتها وتقتضي إشراك المعطوف والمعطوفعليه في الحكم اإلعرابي م ّما يؤدي إلى تنوّع المعاني للحرف الواحد وخلق انسجام وتناسق في المعنى.
تسمية حروف العطف باسمها من عدمه مقيد بشروط وهذا ما توصلنا إليه في بعض الحروف عند النحويين.ثانياً :التوصيات:
 االهتمام بإتقان اللغة العربية نحواً ،وصرفاً ،وبالغة من قبل طالب العلم وحمل هذا األمر محمل الجد وعدمالتقصير فيه.
 االهتمام باختالفات المدارس البصرية والتي تتضمن كثير من المسائل النحوية التي تكون صالحة لموضوعاتبحوث يجب تناولها.
التركيز على إخضاع األحاديث النبوية للشرح والتدقيق النحوي ،واالهتمام باستنباط األحكام الفقهية منها ،استناداًعلى األحكام النحوية السليمة.

21

المصادر والمرجع:
القرآن الكريم./1أنطوان الدحداح ،معجم قواعد اللغة العربية في جداول ولوحات ،راجعه ،جورج متري عبد المسيح ،مكتبة
لبنان.
/2ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت ،الطبعة األولى ،الجزء األول2004 ،م.
/3ابن بركات األنباري ،أسرار العربية ،تحقيق ،فخر ال ّدين قدارة ،دار الجيل ،بيروت ،الطبعة األولى1775 ،م.
/4ابن سعيد السيرافي بن عبدهللا بن المرزبان ،شرح كتاب سيبويه ،تحقيق ،أحمد حسن مهدلي وعلي سيّد ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى ،الجزء الثالث2001 ،م.
/ 5أبو محمد األنصاري المصري ،مغني اللبيب عن كتاب األعاريب ،الطبعة الثالثة ،دار إحياء التراث العربي،
2001م ،الجزء األول.
/6أحمد زرافة ،أسرار الحروف ،الطبعة األولى ،دار الحصاد للنشر والتوزيع ،دمشق.
/7أمير بإشادة ،محمد أمين الحسني الحنفي ،تسيير التحرير ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي ،مصر1350 ،هـ،
الجزء الثاني.
/1ابن هشام جمال الدين األنصاري ،مغنى اللبيب عن كتب األعاريب ،الطبعة الخامسة ،تحقيق ،مازن الممارك،
محمد علي حمد هللا ،دار الفكر ،بيروت1777 ،م.
/ 7ابن عقيل بهاء الدين عبدهللا بن عقيل المصري ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،دار التراث ،الطبعة ،20
1717م ،الجزء األول.
/10ابن أبي الربيع عبيد هللا بن أحمد بن عبيد هللا القرشي االشبيلي السبتي البسيط في شرح جمل الزجاجي،
الطبعة األولى ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت1716 ،م.
/11إبراهيم عبود السامرائي ،المفيد في المدارس النحوية ،الطبعة األولى ،دار المسيرة للنشر والتوزيع
والطباعة2007 ،م.
/12إبراهيم عبود السامرائي وفاضل صالح ،معاني النحو ،الطبعة الثالثة ،دار الفكر األردن2001 ،م.
/13إبراهيم قالتي ،قصة اإلعراب ،جامع دروس النحو والصرف ،دار الهدى.
/14إبراهيم عبود السامرائي ،المدارس النحوية أسطورة وواقع ،الطبعة األولى1717 ،م.
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/15خديجة الحديثي ،المدارس النحوية ،الطبعة الثالثة ،دار األمل اربد األردن2001 ،م.
/ 16حبيب مونسي ،المشهد السردي في القرآن الكريم ،قراءة في قصة سيدنا يوسف عليه السالم ،ديوان
المطبوعات الجامعية المركزية ،بن عكنون ،الجزائر2015 ،م.
/17شوقي ضيف ،المدراس النحوية ،الطبعة السابعة ،دار المعارف1772 ،م.
/11الزجاجي ،كتاب حروف المعاني ،مكتبة مشكاة اإلسالمية.
/17عبد القاهر الجرجاني علي بن محمد الشريف ،التعريفات ،مكتبة لبنان -بيروت1771،م.
/ 20عبد األمير محمد أمين الورد ،المدارس النحوية بين التصوير والتصديق والسؤال الكبير ،الطبعة األولى،
المكتبة العصرية ،بغداد1777 ،م.
/21عصام مصطفى آل عبدالواحد ،ردود ابن هشام األنصاري على النحاة ،إشراف ،عبدهللا أحمد الحيودي،
مؤسسة المختار ،الطبعة األولى2001 ،م.
/22كمال الدين أبي البركات عبدالرحمن بن محمد بن أبي سعيد األنبا ري ،اإلنصاف في مسائل الخالف بين
النحويين والبصريين والكوفيين ،دار الفكر ،الجزء األول.
/ 23مصطفى الغالبييني ،جامع الدروس العربية ،الطبعة الثالثة ،المكتبة العصرية ،صيدا ،بيروت1414 ،هـ،
1774م ،الجزء األول.
/ 24محمد خطابي لسانيات النص ،مدخل إلى انسجام الخطاب ،الطبعة الثانية ،الدار البيضاء ،المغرب ،المركز
الثقافي العربي200 ،م.
/25محمد صالح العثيمين ،شرح األجرومية ،الطبعة األولى ،مكتبة الرشد العربية السعودية1462 ،م2005 ،م.
 /26محمد أحمد الصغير ،األدوات النحوية في كتب التفسير ،الطبعة األولى ،دار الفكر المعاصر ،بيروت ،لبنان،
2001م.
/27محمد أحمد خضير ،كتاب األدوات النحوية وداللتها في القرآن الكريم ،مكتبة األنجلو المصرية.
/ 21محمد أحمد الخضري ،من أسرار حروف العطف في الذكر الحكيم "الفاء" و"ثم" ،الطبعة األولى ،مكتبة
وهبة.
/27عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ،قصص األنبياء ،تحقيق ،السيد الجميلي ،دار
الجيل ،بيروت.
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/30مهدي المخزومي ،مدرسة الكوف ة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ،الطبعة الثانية ،مكتبة ومطبعة ،مصطفى
البابي الحلبي وأوالده1751 ،م.
/31مصطفى حميدة ،أساليب العطف في القرآن الكريم ،الطبعة األولى ،لونجان للنشر1777 ،م.
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