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 المستخلص

والهد ف م   "ماهنة ورو ف العطف ف بن  النووين  واصأوولنن  وو  واالختالأوجه االتفاق جاءت الدَّراسة بعنوان "      

ورو ف العطف عند النواة واصأوولنن ،  وتركزت الدراسة على االختال ف وو  ماهنةالدراسة الوقو ف على ورو ف العطف 

عند  ورو ف العطف  ةماهنَّ وبنان الراجح في ذلك. ثم تعرضت لبعض المسائل التطبنقنة التي توضح  أسباب الخال فوبنان 

معنى ومبنى، وأيضاً  اصأوولنن ، واتبعت المنهج الووفي، وم  أهدا ف هذه الدراسة: بنان معنى ورو ف العطفو  النووين  

 "الواو"م  ورو ف العطف وهي:  وقد تناولت في هذه الدراسة تسعةورو ف العطف عند النواة واصأوولنن .  ةتوضنح ماهنَّ 

 ."وتى"و "بل" و "لك "و "ال"و "أم"و "أو" و "ثم"و "الفاء"و

وم  النتائج التي توولت لها م  خال  هذه الدراسة إلى أن الراجح في داللة ور ف العطف "الواو" هو مطلق الجمع وفي      

ناء "الفاء" الترتنب والتعقنب، وفي "ثم" الترتنب مع التراخي، وفي "وتى" الغاية، وفي "أو" الداللة على أود الشنئن  أو اصأش

وأووي بأن هنالك كثنر م  القضايا التي تخص ورو ف العطف اصأخرى يمك   وفي "بل" اإلضراب، وفي "لك " لالستدراك.

 تناولها.

 الترتيب والتعقيب-الداللة –ماهيَّة  –حروف العطف - األصوليين – نالنحويي: المفتاحيةالكلمات 
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Abstract  

The study entitled  'The Terms of Agreement and difference between Grammarians and 

Fundamentalists  about the concept of conjuncts. The study aims at identifying the conjuncts in 

Arabic language. It is focused on the difference in concept of conjuncts for grammarians and 

fundamentalists, and to explain the reasons of disagreement and the most likely in this. In 

addition ,the study exposed to some practical issues that illustrate the effect of significance of 

conjuncts for fundamentalists. The study followed the descriptive approach. The study also aims 

to clarify the concept of conjuncts meaning and structure and explaining the meaning of 

conjuncts for grammarians and fundamentalists. It dealt with nine of the 

conjuncts;"and","then",later","or","or","not","but" ,"rather"  and "even"                                                                                                     

Among the results reached is that the conjunct "and" is absolute plurality, "then" order and 

comment, "later" arrangement and laxity ,"even" the end ,"or" signification of one of two or more 

things,"rather"strike,"but" stimulation. The researcher recommended that several issues related to 

conjuncts can be dealt with.                                                                           
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 لمقدمةا  

المسائل النووية والفقهنة مبني على أوو  وقواعد منهجنة اعتمدوا علنها في اختالفاتهم،  واصأوولنن  فيال ف النووين  اخت 

وفي شروط قبو  الوديث أو رده، وفي داللة النصوص  وم  أسباب هذا االختال ف، اختالفهم في القواعد اصأوولنة والفقهنة،

العطف،  في ورو فم وفي أمور أخرى. وم  اصأسباب التي لها عالقة بهذا البوث، اختالفهعلى المعاني، وفي المصادر التبعنة، 

االختال ف  وهذا فاختلفوا في معاننها وما اصأول التي وضعت له، وأدى هذا االختال ف إلى اختالفهم في مسائل فقهنة متعددة.

ة العربنة نفسها، لما للغة العربنة م  عالقة بالفقه، فم  مبني على أدلة سواء م  القرآن الكريم أو م  الوديث الشريف أو م  اللغ

 شروط الفقهنه أو المفسر علمه بأسالنب اللغة وقواعدها.

مع بنان الراجح ورو ف العطف  وو  ماهنةأوجه االتفاق واالختال ف بن  النووين  واصأوولنن  وهذه الورقة البوثنة تتناو       

ورو ف العطف عند النووين   ماهنَّة على عدة تساؤالت وم  أهم هذه اصأسئلة:  و  اإلجابةتوام  هذه المسائل. ومشكلة الدراسة 

وتتمثل أهمنة الدراسة  ورو ف العطف" وو  ماهنةأوجه االتفاق واالختال ف بن  النووين  واصأوولنن  وماهي واصأوولنن  ؟ 

في كونها تتناو  ورو ف العطف م  الناونة النووية الداللنة الوظنفنة، وم  الناونة الفقهنة، وما يترتب علنها م  أوكام فقهنة 

ونووية. وم  هنا تظهر اصأهمنة، إذ تربط اللغة بالواقع الفقهي، ونظراً للعالقة المباشرة بن  ورو ف المعاني، والتي م  ضمنها 

رو ف العطف وبن  استنباط اصأوكام م  النصوص الشرعنة فإنه البد م  بنان معنى هذه الورو ف وعالقتها بالرأي الفقهي و

اعتماداً على معنى الور ف، للخروج باصأدلة التي اعتمد علنها أتباع المذاهب الفقهنة ثم الووو  إلى  الفقهنةالذي توول إلنه 

وم  أهدافها بنان مفهوم الورو ف معنى ومبنى. وتوديد  بب االختال ف في هذا الور ف.المسائل الفقهنة التي اختلف فنها بس

أما منهج الدراسة  واإلشارة إلى اصأوكام المترتبة على ورو ف العطف عند النووين  وعند اصأوولنن  وعند الفقهاء. تهاوظنف

ورو ف العطف مع اصأدلة التي  ماهنَّة وو ة اء اصأوولنن  والفقهاء والنوايتمثل في المنهج الووفي والموضوعي، بعرض آر

استدلوا بها ثم بنان الراجح في هذه المعاني بناًء على الدلنل، ثم االستعراض لبعض المسائل التطبنقنة المبننة على اختال ف 

مل نفس يو ورو ف العطف وبنان الراجح في هذه المسائل. وم  الدراسات السابقة وو  الموضوع لم أجد بوثاً مستقالً معاوراً 

فنه " والذي تقتصر ورو ف العطف وو  ماهنة واصأوولنن أوجه االتفاق واالختال ف بن  النووين   العنوان الذي اخترته"

 مقدمة وخاتمةفقط مع اصأدلة والمسائل التطبنقنة التي لها عالقة بالدراسة. ويتكون هنكل الدراسة م   الدراسة على ور ف العطف

 نتائج وتوونات.
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 حروف العطفمفهوم 

 مفهوم الحرف في اللغة واالصطالح:

 اللغة هوللعلماء عدة آراء وو  مفهوم الور ف في اللغة واالوطالح وم  أهم آرائهم في هذا الخصوص بأن الور ف في      

 للغة:وورد أيضاً معنى الور ف في ا (1)الور ف م  كل شٍئ طرفه، وشفنره، ووده. وم  الجبل أعاله الَُمودَّد. أي وجه واود

بمعنى الجانب، يقا : "ور ف السفننة والنهر" أي: جانبهما، وفي اصأساس يقا : "قعد على ور ف السفننة، وقعدوا على وروفها، 

، كما ذكر الزمخشري أن الور ف هو (3)وذهب اب  منظور إلى أن الور ف في اصأول: الطر ف والجانب (2)أي جوانبها".

 (4)الطر ف.

االوطالح فهو موضع خال ف بن  النووين ، ويمك  تقسنم النواة في تعريفهم للور ف إلى أما ع  تعريف الور ف في      

فريقن : الفريق اصأو : يرى أن الور ف كلمة دالة على معنى في غنرها. فاغلب أقوا  النواة تدور في فلك وأود تقريباً، وهو أن 

اء لمعنى لنس باسم وال فعل ومثّل لذلك بـ"ثُّم، الور ف كلمة تد  على معنى في غنرها، وقد ذكر سنبويه أن الور ف: ما ج

قو  سنبويه في أن  هما فنوسو ف، وواو القسم والم اإلضافة" وأورد اب  فارس ما قاله سنبويه في ود الور ف وأن أقرب 

في "زيد" "زيد منطلق" ثم نقو : "هل زيد منطلق" فأفدنا بـ"هل" ما لم يك   الور ف: ما أفاد معنى لنس في اسم وال فعل نوو:

وذكر الزمخشري أن الور ف ماَ د َّ على معنى في غنره، وم  ثم ال ينفك م  االسم أو فعل يصوبه، إال في  (5)".قفي "منطلوال 

أ  (6)مواضع مخصووة وذ ف فنها الفعل واقتصر على الور ف، فجرى مجرى النائب. وذهب اب  مالك إلى أن الكلمة هي "إمَّ

ا ور ف"، صأنها إن دلَّْت على معنى في نفسها غنر مقترنة بزم  فهي اسم، وإن اقترنت بزمان فهي فعل وإن  ا فعل، وإمَّ اسم، وإمَّ

معنى غنر  "النوو اصأساسي" أن الور ف كلمة دلَّْت على وذهب واوب (7)لم تد  على معنى في نفسها بل في غنرها فهي ور ف.

 (1)مستقل بنفسه واليظهر إالَّ مع غنره.

 

                                                           

(351، ص:)1998( الطاهر أحمد الزاوي، مختار القاموس، الدار العربية للكتاب، 1)  

م، ص: 1992، 2كتبة لبنان، بنروت، ج( سعند الخوري الشرتوني اللبناني، أقرب الموارد في فصح العربنة والشّوارد، م2)

(131)  

، 9( اب  منظور، مومد ب  مكرم ب  منظور اصأفريقي المصري، لسان العرب، دار وادر، بنروت، لبنان، مادة)ور ف( ج3)

(41ص: )  

اح، الصاوبي في فقه اللغة، مكتبة المعار ف، بنروت، ط4) (87م، ص: )1993هـ، 1414، 1( عمر الطمَّ  

(12، ص: )1م، ج1982هـ، 1402، 2اب، توقنق: عبدالسالم هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط( سنبويه، الكت5)  

اح، الصاوبي في فقه اللغة، مكتبة المعار ف، بنروت، ط6) (87م، ص: )1993هـ، 1414، 1( عمر الطمَّ  

داننة للكتب، ي  عبدالومند، الدار السو( أبو عبدهللا بدر الدي ، شرح اب  عقنل على ألفنة اب  مالك، توقنق: مومد موي الد7)

(15، ص: )1م، ج1994هـ، 1414، 1الخرطوم، السودان، ط  

(201م، ص: )2005هـ، 1426أومد مختار عمر، النوو اصأساسي، دار الفكر العربي،  (1)  
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ا ع  رأي المرادي فقد ذهب إلى أن الور ف قد ود بودود كثنرة وم  أوسنها قو  بعضهم أن الور ف كلمة تد  على معنى  وأمَّ

سم والفعل، فإن في غنرها فقط. ثم فسَّر ذلك بقوله: "إن داللة الور ف على معناه اإلفرادي متوقفة على ذكر متعلق، بخال ف اال

داللة كل منهما على معناه اإلفرادي غنر متوقفة على ذكر متعلق"، أال ترى أنك إذا قلت: "الغالم" فُِهم منه التعريف، ولو قلت: 

وما ذكر سابقاً هي مجمل آراء السابقن  م  الفريق اصأو  في  (2)"آ " مفردة لم يفهم منه معنى، فإذا قرنت باالسم أفادت التعريف.

وذكر واوب القواعد اصأساسنة ع  الور ف هو ما يد  على  (3)ريفهم الور ف فالور ف كلمة تد  على معنى في غنرها فقط.تع

 (5)الضروري" بأنه لفظٌ يد  على معنى في غنره. وذكر اب  رشد في كتابه" (4)معنى بواسطة غنره، نوو: "هل، وفي، ولم".

نفسه ويراد بتلك العبارة أن الور ف يد  على معناه سواء استعمل منفرداً أو ويرى أوواب الفريق الثاني أن الور ف معناه في 

ضم  جملة ومم  اقتفى هذا اصأثر بهاء الدي  النواس فقد نقل عنه السنوطي أن الور ف يد  على معناه في نفسه مخالفاً بذلك ما 

ي أبو ونَّان اصأندلسي، ودعوى داللة الور ف على أشتهر بن  النواة م  أنه يد  على معناه في غنره، وتابع النواس في هذا الرأ

معنى في غنره وهذا إن كان مشهوراً عند النووين  إالَّ أن الشنخ بهاء الدي  ب  النواس نازعهم في ذكره. وزعم أنه د  على 

 (6)معنى في نفسه، وتابعه أبو ونَّان في شرح التسهنل.

 مفهوم العطف في اللغة واالصطالح:

، وجاء في مختار القاموس"ع، ط،  ف" اثناءهورد في مختار الصواح "ع، ط،  ف" بمعنى ما ، و"ع، ط،  ف" الوسادة إذا      

داء. عطف يعطف بمعنى ما ، َعطَف علنه، وتعطّف، أشفق وعطف علنه" " والمعطف هو الرَّ وفي معجم مقاينس  (7)َوَملَى وَكرَّ

وعرفه الفنروز أبادي بأن عطف يعطف ما   (8)ه، والرجل يعطف الوسادة يثننها.اللغة وردت بمعنى عطفت الشئ، إذا أملت

وعلنه أشفق. والعطف جمع العاطف والمعطو ف والعطا ف لإلزار، وامرأة عطنف كأمنرة لننة مطواع الكبر لها وعطَّفته تعطنفاً 

  (1)جعلته عطافاً له.

 

 

                                                           

-20م، ص: )1983هـ،1403، 2المرادي ، الجنُى الداني في ورو ف المعاني، توقنق: فخر الدي  قباوة ومومد فاضل، ط( 2)

22)  

(68، ص: )1، ج14عباس وس ، النوو الوافي، دار المعار ف، القاهرة، مصر، ط (3)  

(24أومد السند الهاشمي، القواعد اصأساسنة للغة العربنة، دار الكتب العلمنة، بنروت، لبنان، ص: ) (4)  

(85عبدالسمنع، ص: ) أبو الولند ب  رشد، الضروري في وناعة النوو، توقنق: منصور علي (5)  

(7م، ص: )1984هـ، 1405، 2، ج1السنوطي، اصأشباه والنظائر في النوو، دار الكتب العلمنة، بنروت، لبنان، ط (6)  

(212، ص: )1998هـ، 1418، 3الجوهري، مختار الصواح، المكتبة العصرية، بنروت، ط (7)  

هـ، 1399سالم هارون، معجم مقاينس اللغة، دار الفكر، اب  فارس أبو الوس  أومد ب  فارس زكريا، توقنق: عبدال (8)

(.351م، ص: )1979  

(179، فصل العن ، باب الفاء، ص: )3( الفنروز أبادي، القاموس المونط، ج1)  
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س العود فانعطف، أي: وننته فانونى، وعطفت، أي: ملت، وعطف الشئ يعطفه عطفاً وعطوفاً فانعطف، وعطفه فتعطّف رأ

والعطف يقا  في الشئ إذا ثني أود طرفنه على اآلخر، كعطف الغص  والوسادة.  (2)وعطف فالن ع  كذا أرجع وانصر ف.

. دُّ  (3)ويتضح مماسبق أن معنى العطف في اللغة هو الثني والرَّ

معنى مقصود بالنسبة مع متبوعه، يتوسط بننه وبن  متبوعه أود ورو ف أما العطف في االوطالح فهو تابع يد  على      

وعر ف واوب"النوو اصأساسي" العطف بأنه  (4)العطف نوو: "قام زيد وعمرو" فعمرو تابع مقصود بنسبة القنام إلنه مع زيد.

اللغوي والمعنى االوطالوي، التابع الذي يتوسط بننه وبن  متبوعه أود أور ف العطف. ويالوظ بأن هنالك عالقة بن  المعنى 

وينقسم العطف إلى قسمن : عطف بنان وهو التابع الجامد المشبه للصفة في  (5)فالمعطو ف وهو التابع يرد على المعطو ف علنه.

 ايضاح متبوعه، وعدم استقالله نوو: "أقسم باهلل أبو وفص عمر" فُعمر عطف بنان، صأنه موضح صأبي وفص.

التابع المتوسط بننه وبن  متبوعه ور ف م  أور ف العطف، ويسمى المعطو ف بالور ف وورو ف وعطف النسق وهو      

العطف تسعة وهي: "الواو، والفاء، وثم، ووتى، وأم، وأو، ولك ، وال، وبل". وتنقسم ورو ف العطف م  ونث اشتراك 

كة المعطو ف للمعطو ف علنه في الوكم المعطو ف والمعطو ف علنه في الوكم إلى قسمن : القسم اصأو : الورو ف التي تفند مشار

واإلعراب معاً وهي: "الواو، والفاء، وثم، ووتى". أما القسم الثاني:الورو ف التي تفند مشاركة المعطو ف للمعطو ف علنه في 

اإلعراب ال في الوكم وهي: "ال، وبل، ولك ، وأو" وهذه الورو ف يختلف بعضها ع  بعض م  ونث داللة الوكم على 

المعطو ف علنه. فور ف العطف"ال" يجعل الوكم لألو  فقط. نوو: "جاء زيد العمرو". وور ف العطف  "بل المعطو ف أو 

ولك " تدالن على أن الوكم الثاني فقط فمثا "بل": "ما قام زيد بل عمرو" ومثا  "لك ": "التضرب زيداً لك  عمراً". وور ف 

 (6)درهماً أو ديناراً". العطف "أو" يجعل الوكم صأودهما بعننه، نوو: "ُخذ م  مالي

 

 :اهية حروف العطفم

كما أن الماهنَّة مصطلح  (1)معنى "ماهنَّة" و"مائنَّة" نسبة إلى )ما( استعملها أهل العلم للداللة على المصدر م  قولهم: "ماهو"

فلنفي منووت م  اسم االستفهام "ما" والذي يطلب به توديد الماهنَّة، والضمنر "هو". والتعريف الماهوي: هو ود الشئ بما هو 

نَّنه هو، وضدَّه: ود الشئ بما لنس هو. بما أن الفلسفة قد ُذكرت هنا فنمك  القو : إن هذا الشئ ثري جداً، مع اصأخذ في اعتبار ماب

 هللا عّز وجل في القرآن الكريم وو  تلك اللفظة، 

                                                           

(2996، باب الفاء، مادة)ع، ط،  ف( ص: )4( اب  منظور، لسان العرب، ج2)  

(431مد عبدالروم ، المكتبة التوفنقنة، القاهرة، ص: )( اصأوفهاني، المفردات في غريب القرآن، راجعه وائل أو3)  

(341م، ص: )1978( الجرجاني، التعريفات، مكتبة لبنان، بنروت،4)  

(378م، ص: )2005هـ، 1426(مومد وماسة عبداللطنف ، النوو اصأساسي، دار الفكر العربي،5)  

(3/218( اب  عقنل، شرح اب  عقنل)6)  

(233م، ص: )2003اني الورو ف العربنة، دار أسامة، اصأردن، عمان، (على جاسم سلنمان، موسوعة مع1)  
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وبن  النهود ع  "ماهنَّة" اصأشناء، ونث نجد في القرآن الكريم أنَّ  -علنه السالم-وهذا جليٌّ في الووار الذي دار بن  سندنا موسى

ُ :"قَالُوا اْدُع لَنَا َربََّك يُبَ ع  ماهنَّة البقرة، قا  تعالى سألوهبني إسرائنل قد  نِّ  لَّنَا َما ِهَي إِنَّ اْلبَقََر تََشابَهَ َعلَْننَا َوإِنَّا إِن َشاَء هللاَّ

فكانت اإلجابة: "إنها بقرة ال فارٌض" أي: العجوز، و"البٌكر" أي: وغنرة، "عوان" أي: وسط بن  العجز  (2)لَُمْهتَُدوَن"

ء، وعادوا للسؤا  كما نعر ف جمنعاً م  خال  بقنَّة اآليات، لهذا فإنَّ والصغر، وهذا يعني أنَّ الس َّ هو العُمر جٌز م  ماهنَّة الشي

إنسان، وجر،  كل ما كان متعلقاً بأول اصأشناء، وم  ثم الذي طرأ علنها، وهذا مربوطٌ بكل مخلوقات الوجود -وهللا أعلم -الماهنَّة

 (3)شجر، ونوان.

 :عند  النحاةماهية حروف العطف وعددها 

عنفة جاء في لسان العربالواو:ماهيَّة حرف  نها الورو ف الضَّ "الناء والواو واصألف" اصأور ف الجو ف، وكان الخلنل يسمِّ

الهوائنة، وُسّمنت جوفاً، صأنه أوناز لها كسائر الورو ف التي لها أوناز، إنما تخرج م  هواء الجو ف، فُّسمنت مرة هوائنة، 

، ومخرجها عند بعض المعاوري  م  أقصى الونك،  (4)باعتال لتصريفم  وا  إلى وا  عند ا النتقالهاوُسّمنت ضعنفة، 

وبوسب ووفها عندهم، فهي ووت مجهور متوسط بن  الشَّدة والرخاوة، وذلك إذا كان ووتاً وامتاً، كما في "ولد" أما إذا 

َ  وفُتَِح ما قبله ويسمى الواو ور ف َمْد إذا ُسكَّ  وُضم ما قبله، نوو: "ي كانت م  قبنل المد فهي م  الصوائت. ُصوم" أما إذا ُسكَّ

وم" فالواو العاطفة لها معاني كثنرة منها: أن تأتي بمعنى مطلق الجمع فتعطف الشيء على (5)فهو ور ف لن ، نوو: "الصَّ

فِننَِة َوَجَعْلنَاهَا آيَةً لِّْلَعالَِمنَ "مصاوبه، نوو قوله تعالى:  َولَقَْد أَْرَسْلنَا "وعلى سابقة، نوو قوله تعالى:  (6)"فَأَنَجْننَاهُ َوأَْوَواَب السَّ

ْنهُْم فَ  ْهتٍَد ۖ َوَكثِنٌر مِّ ةَ َواْلِكتَاَب ۖ فَِمْنهُم مُّ يَّتِِهَما النُّبُوَّ لَِك وعلى الوقه، نوو قوله تعالى:  (7)"اِسقُونَ نُوًوا َوإِْبَراِهنَم َوَجَعْلنَا فِي ُذرِّ "َوَكَذَٰ

ِعنِر"آنًا َعَربِنًّا لِتُْنِذَر أُمَّ اْلقَُرىَٰ َوَمْ  َوْولَهَا َوتُْنِذَريَْوَم اْلَجْمِع اَل َرْيَب فِنِه ۚ فَِريٌق فِي اْلَجنَّ أَْوَوْننَا إِلَْنَك قُرْ  وعلى  (1)ِة َوفَِريٌق فِي السَّ

وهُ إِلَْنِك "َوأَْوَوْننَا إِلَىَٰ أُمِّ ُموَسىَٰ أَْن أَْرِضِعنِه ۖ فَإَِذا ِخْفِت : الوقه، نوو قوله تعالى َعلَْنِه فَأَْلقِنِه فِي اْلنَمِّ َواَل تََخافِي َواَل تَْوَزنِي ۖ إِنَّا َرادُّ

 (2)َوَجاِعلُوهُ ِمَ  اْلُمْرَسلِنَ "

 

                                                           

(70(سورة البقرة: اآلية: )2)  

(3/220( اب  عقنل، شرح اب  عقنل،)3)  

(237(اب  منظور، لسان العرب، ص: )4)  

(349، ص: )2(اب  هشام، مغني اللبنب، ج5)  

(15(سورة العنكبوت، اآلية: )6)  

(26سورة الوديد، اآلية: )( 7)  

(7سورة الشورى، اآلية: )( 1)  

(7سورة القصص، اآلية: )( 2)  
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فَّة الُسفلى وأطرا ف الثنايا العلنا، والفاء ور ٌف ماهيَّة حرف الفاء: وهي م  ورو ف الهجاء مهموس رٌخو، ومخرجه م  بن  الشَّ

أوالً:  أن تكون عاطفة، وأن تكون في جملة الشرط، وأن تكون زائدة وتفند ثالثة أمور:(3)له، وترد عل أوجه. مهمل العمل

اَك الترتنب: وهو نوعان: ترتنب في المعنى،بأن يكون المعطو ف بها الوقاً متصالً بال مهلة، كقوله تعالى:  "الَِّذي َخلَقََك فََسوَّ

ل على ُمجمل، كقوله تعالى:  (4)فََعَدلََك" بَّهُ فَقَاَ  َربِّ إِنَّ اْبنِي ِمْ  أَْهلِي َوإِنَّ والترتنب في الذكر، وهو عطُف مفصَّ نُوٌح رَّ "َونَاَدىَٰ

" كقوله ثانناً:التعقنب وهو في كل شيء بوسبه نوو: تّزوج زيد فُولد. وتكون بمعنى "ثُ (5)َوْعَدَك اْلَوقُّ َوأَنَت أَْوَكُم اْلَواِكِمنَ " مَّ

ُ :"ثُمَّ َخلَْقنَا النُّْطفَةَ َعلَقَةً فََخلَقْنَا اْلَعلَقَةَ ُمْضَغةً فََخلَْقنَا اْلُمْضَغةَ ِعظَاًما فََكَسْونَا اْلِعظَاتعالى َم لَْوًما ثُمَّ أَنَشأْنَاهُ َخْلقًا آَخَر ۚ فَتَبَاَرَك هللاَّ

 قو  امرئ القنس:وتأتي بمعنى "الواو" ك (6)أَْوَسُ  اْلَخالِقِنَ "

 (7)قفا نبك م  ذكرى وبنب ومنزلي          بسقط اللوى بن  الدخو  فووملِ 

ْننَا َوِزينَتَهَا نَُو فِّ إِلَْنِهْم ثالثاً: السببنة: وذلك غالٌب في العاطفة جملة أو وفة. فاصأو  نوو قوله تعالى:   َم  َكاَن يُِريُد اْلَونَاةَ الدُّ

"َوالَِّذيَ  وينصب بعدها الفعل المضارع إذا وقع بعد نفي أو طلب موضن ، نوو قوله تعالى:  (8)هُْم فِنهَا اَل يُْبَخُسونَ أَْعَمالَهُْم فِنهَا وَ 

لَِك نَجْ  ْ  َعَذابِهَا ۚ َكَذَٰ والثاني كقوله تعالى:  (9)ٍر"ِزي ُكلَّ َكفُوَكفَُروا لَهُْم نَاُر َجهَنََّم اَل يُْقَضىَٰ َعلَْنِهْم فَنَُموتُوا َواَل يَُخفَُّف َعْنهُم مِّ

لَِك أَْوَوْننَا إِلَْنَك قُْرآنًا َعَربِنًّا لِّتُنِذَر أُمَّ اْلقَُرىَٰ َوَمْنَوْولَهَا َوتُنِذَر يَْوَم اْلَجْمِع اَل 
 (.1)" َرْيَب فِنِه ۚ فَِريٌق فِي اْلَجنَِّة َوفَِريٌق فِي السَِّعنرِ "َوَكَذَٰ

اخي في الزم  كقوله تعالى:"الَِّذي أَْوَسَ  ُكلَّ َشْيٍء َخلَقَهُ ۖ عطف يد  على الترتنب مع الترفهي ور ف :ماهية حرف العطف"ثُمَّ"

نَساِن ِم  ِطنٍ " َوبََدأَ َخْلَق اإْلِ
َت" ويوقف علنها بالتاء، كقو  الشاعر: (2)  وتلوقه التاء المفتووة فنقا  "ثُمَّ

ٍمة         أعرافهُ  َت قُدمنا إلى ُجوِد مسوَّ  (3) َّ مناديلُ ثَمَّ

 

 

 

                                                           

(245موسوعة معاني الورو ف، مرجع سابق، ص: )( 3)  

(7سورة اصأنفطار، اآلية: )( 4)  

(45سورة هود، اآلية: )( 5)  

(14سورة المؤمنون، اآلية: )( 6)  

(159، ص: )1ديوان امريء القنس، توقنق، المصطاوي، باب قفا نبك، ج( 7)  

(15سورة القصص، اآلية: )( 8)  

(36سورة فاطر، اآلية: ) (9)  

(55-51سورة الواقعة، اآلية: ) (.1)  

(7سورة السجدة، اآلية: ) (2)  

(23، ص)1المفضل الضبَّي، المفضلنات، باب عبده ب  الطبنب، ج (3)  
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ور ف عطف يعطف المفردات والُجمل مثل: إذا قدم أبي وأخي م  السفر، فإنهما يضنفان على البنت ماهية حرف العطف "أو":

اً أو شمساً مشرقة أو قمراً مننراً. فقد عطفت "أو" اسماً هو شمساً على اسم وهو نوراً، كقو  الشاعر:  نوراً وضَّ

ي    لي          شتم العشنرة أو يدنى م  العارِ أعوذ باهلل م  أمٍر يُزَّ

ي  لي شتم العشنرة" وله معاني تختلف باختال ف التركنب أو اصأمر أو الطلب  فعطفت "أو" جملة "يدنى م  العار" على جملة "زَّ

 (4)والتخننر والتعلنل والتقسنم والعطف. واإلضرابواالستثناء واالشتراك  اإلباوةأو الخبر، وهي: 

وهي ور ف عطف يقع بن  شنئن  مرتبطن  ارتباطاً وثنقاً وال يستقنم المعنى إالَّ بهما معاً، وتأتي على رف العطف "أم":ماهيَّة ح

ضربن : متصلة ومنفصلة، وأيضاً هي ور ف للمعادلة بعد همزة االستفهام المطلوب بعدها تعنن  أود الشنئن ، نوو: "أقريب أم 

ُ ۚ قُْل أَفَاتََّخْذتُْم ِمْ  ُدونِِه أَْولِنَاَء اَل وو قوله تعالىن (5)بعند ماتوعدون"، وتأتي بمعنى "بل"  َماَواِت َواصْأَْرِض قُِل هللاَّ :"قُْل َمْ  َربُّ السَّ

ا ۚ قُْل هَْل يَْستَِوي اصْأَْعَمىَٰ َواْلبَِصنُر أَْم هَْل تَْستَِوي الظُّلَُما ِ ُشَرَكاَء َخلَقُوا َكَخْلقِِه ُت وَ يَْملُِكوَن صِأَْنفُِسِهْم نَْفًعا َواَل َضّرً النُّوُر ۗ أَْم َجَعلُوا هلِلَّ

ُ َخالُِق ُكلِّ َشْيٍء َوهَُو اْلَواِوُداْلقَهَّارُ  ، كما أنها تستعمل في لغة النم  بد  "أ " مثل: "لنس م  أمبر (6)فَتََشابَهَ اْلَخْلُق َعلَْنِهْم ۚ قُِل هللاَّ

 .ر الصنام في السفر"أمصنام في أمسفر" وأولها "لنس م  الب

وهي ور ف عطف يفند نفي الوكم م  المعطو ف وإثباته للمعطو ف علنه، مثل: "أخي ناجح ال ماهيَّة حرف العطف "ال": 

 وكقو  الشاعر: (1)"،راسب

 القلُب يدرك ما ال عن  تدركه          والُوس  ما استوسنته النفس ال البصر

 (2).وتثبته للنفسوفنه "ال" الثاننة تنفي الوكم ع  البصر 

 

 

 

 

                                                           

(563، ص: )2ب  هشام، مغني اللبنب، ج (4)  

(355، ص: )2اب  هشام، مغني اللبنب، ج (5)  

(16سورة الرعد، اآلية: ) (6)  

(96، ص)1أبو منصور الثعالبي، سور البالغة وسر البراعة، ج (1)  

(6، ص: )1اب  اصأبار، الولة السنراء، باب أبو العباس، ج (2)  
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اصأو : أن تكون مخففة م  الثقنلة، وهي  أولها "الك " وذفت اصألف خطاً ال لفظاً وهي ضربان:ماهيَّة حرف العطف "لكن":

ور ف ابتداء اليعمل، خالفاً لألخفش، لدخولها بعد التخفنف على الجملتن  اإلسمنة والفعلنة.الثاني: أن تكون خفنفة بأول الوضع، 

ها، نوو قو  وبدون (3)فإن ولنها جملة فهي ور ف ابتداء لمجرد إفادة االستدراك، ولنست عاطفة، ويجوز أن تستعمل مع الواو 

 زهنر:

 إنَّ اب  ورقاء التخشى بوادره              لك  وقائعه في الورب تنتظُر

وإن ولنها مفرد فهي عاطفة بشرطن : اصأو : أن يتقدمها نفي أو نهي، نوو: "ما قام زيد لك  عمرو" "واليقم زيد لك  عمرو". 

ئت بالجملة فقلت: لك  عٌمرو لم يقم. وأجاز الكوفنون "لك  عُمرو" بـ"لك " جعلتها ور ف ابتداء، فجِ فإن قلت: قام زيد، ثمَّ ِجئت

 (4)على العطف ولنس بمسموع. والثاني: أالّ تقترن بالواو، وعلنه أكثر النووين ، وقا  قوم: التستعمل مع المفرد إالّ بالواو.

ى المفرد، وكان قبلها نفي أو نهي، فهي فإذا دخلت عل وهي أداة تدخل على المفرد، وعلى الجملة:ماهيَّة حرف العطف "بْل": 

ر ما قبلها وتثبت ضدَّه لما بعدها، مثل: ما علُي شاعر بل خطنب" و "ال تقل شعراً بل نثراً". وإذا كان قبلها  بمعنى "لك " تقرَّ

وقل "نثراً بل شعراً"،  إثبات أو أمر فإنها تجعل ما قبلها كالمسكوت عنه، وتثبت وكمه لما بعدها، مثل: "قا  علُي شعراً بل نثراً"

د علنه بما  وبعض النواة ينكر دخولها على مفرد بعد اإلثبات. وتدخل على الجملة، فتفند ونناً إبطا  المعنى الذي قبلها، والرُّ

ويقو  النواة هنا  (7)وقوله تعالى:  (6)  "ونَ أَْم يَقُولُوَن بِِه ِجنَّةٌ بَْل َجاَءهُْم بِاْلَوقِّ َوأَْكثَُرهُْم لِْلَوقِّ َكاِرهُ  "مثل قوله تعالى:  (5)بعدها،

ْفلََح "َأ، وتفند ونناً االنتقا  م  معنى إلى معنى آخر، وهو في الغالب أهمَّ في التقدير المراد، مثل قوله تعالى: أإلبطالي لإلضراب

ْننَا ،َوَذَكَر اْسَم َربِِّه فََصلَّى  ،َمْ  تََزكَّى  بَْل قَالُوا أَْضَغاُث أَْواَلٍم بَِل اْفتََراهُ بَْل هَُو َشاِعٌر  "وقوله تعالى: (1) "بَْل تُْؤثُِروَن اْلَونَاةَ الدُّ

لُونَ   انتقالناً وهو أكثر استعما  "بل".  إضراباوالنواة يسمعون هذا االستعما   (2)"فَْلنَأْتِنَا بِآيٍَة َكَما أُْرِسَل اصْأَوَّ

 

 

 

 

                                                           

(57، ص: )2الزركشي، البور المونط، ج (3)  

(296، ص: )2البخاري، كشف اصأسرار، ج (4)  

(96، ص: )8علي، شرح المفصل، عالم الكتب، بنروت، ج اب  يعنش، موفق الدي  يعنش ب  (5)  

(23سورة اصأنبناء، اآلية: ) (6)  

(70سورة المؤمنون، اآلية: ) (7)  
(16-14( سورة اصأعلى، اآلية: )1)  

(5( سورة اصأنبناء، اآلية: )2)  
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هاً إلى الكالم السابق، وال تأثنر لها فنما بعد "بل" فإن كان ما قبلها مثبتاً نفته مثل وقد تأ تي "ال" بعدها "بل" فنكون نصبَّها موجَّ

 قو  الشاعر:

 وجهك البدر، ال بل الشمس لو لم          يُْقَض للشمس َكْسفَةٌ وأُفو ُ 

 وإذا كان منفناً أّكدْت نفنه، مثل قو  الشاعر:

 هجرتك، ال بل زادني شغفاً          هجٌر ُو بعٌد تراخي ال إلى أجلِ وما 

هاً إلى ما قبلها، ُ  قُْل أَُرونَِي الَِّذيَ  أَْلَوْقتُْم بِِه ُشَركاَء َكالَّ بَْل هُوَ "مثل قوله تعالى:  (3)وكذلك تأتي قبلها "كال" فنكون ردعها موجَّ هللاَّ

وفي لغة المودثن  تكثر زيادة "الواو" بعد "بل" يقولون: "فالن يخطي بل ويصنُر على الخطأ وهو يرضى، (4) "اْلَعِزيُز اْلَوِكنمُ 

 بل يبالغ في الرضا. وهو أسلوب مودث.

نوو قوله تعالى:  (5)ة،وهي كما وردت في المعجم الوسنط، ور ف جاراً مثل "إلى" في انتهاء الغايماهيَّة حرف العطف "حتَّى":

وعاطفة للغاية، نوو: قدم الُوجاج وتى المشاة. وتكون لالبتداء يستأنف ما بعدها، كقو  الشاعر: "فوا عجباً وتى كلنب  (6)

وقد ترد بمعنى "إالّ" كقو  (7)تُسبني" وتكون بمعنى "كي" إذا وقعت قبل المضارع المستقبل، وفي القرآن الكريم قوله تعالى:  

 ر:الشاع

 (8)لنس العطاء م  الفضو  سماوة         وتى تجود وما لديك قلنل

ا فنما يتعلق بعددها فورو ف العطف عند النووين  عشرة، وقد تسَّعها أبو علي الفارسي، ونث عز  عنها  -أي عدد وروفها -أمَّ

ا" ومم  تابعه اب  كنسان في "شرح الكافنة الشافنة" "إمَّ
ماني في "معاني الورو ف" (9)   (10)والرُّ

ا" م  ورو ف العطف. (1)أما المالقي في "روف المباني" ا "إمَّ واب  بابشاذ في "المقدمة الموسبة" فقد عدَّ
(2) 

 

                                                           
(275، ص: )4، ج1978، 1398( الرضي، رضى الدي  االسترابادي، شرح الرضي على الكافنة، 3)  

(27( سورة، سباء، اآلية: )4)  

، ص: 11وت، جر( اب  وجر، أبو الفضل أومد ب  علي العسقالني الشافعي، فتح الباري في شرح وونح البخاري، توقنق: مومد الدي  الخطنب، دار المعرفة، بن5)

(478)  

(5( سورة القدر، اآلية: )6)  

(217( سورة البقرة، اآلية: )7)  

(344، ص: )3البغدادي، خزانة اصأدب ولب لباب لسان العرب، توقنق: مومد نبنل، باب المستثنى، ج( عبد القادر ب  عمر 8)  

(727، ص: )4، ج1978، 1398( لرضي، رضى الدي  االسترابادي، شرح الرضي على الكافنة، 9)  

معاني الورو فالرماني،  (10)  

المالقي، روف المباني (1)  

واب  بابشاذ، المقدمة الموسبة (2)  

https://www.blogger.com/null
https://www.blogger.com/null
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ويرى الباوث أنها لنست ور ف عطف، صأننا نبتديء بها وصأن ور ف العطف ال يدخل علنه ور ف عطف، ولكون مجنئه      

ا" "قام" وكذلك ور ف العطف يأتي بعد المعطو ف علنه. لذلك تصبح مباشراً للعامل، نو ا عمرو" فتلي "إِمَّ ا زيٌد وإِمَّ و: "قام إِمَّ

، وأو، وال، وأم، ولك ، وبل، ووتى".  ورو ف العطف تسعة، وهي: "الواو، والفاء، وثُمَّ

 ماهيَّة حروف العطف وعددها عند األصوليين:

نعلم أنَّ م  المصادر والمواد التي يستمد منها علم "أوو  الفقه" لغة العرب، ومعلوم أنَّ لغة العرب منها االسم ومنها الفعل      

والور ف جزء م  االسم والفعل، وربما نظر اصأوولنون إلى الور ف بتعمق وذهبوا إلى أبعد ود فنه، والور ف  ومنها الور ف.

"ولم يسكنوا آخر الور ف" أي: آخر صأنَّ فنه بعض ما في  قا  سنبويه: الفعل وعلى الور ف نفسه. عندهم يطلق على االسم وعلى

المضارعة. وهذا يوولنا إلى أنَّ استعما  الور ف قديماً قبل استعما  المتأخري  م  اصأوولنن ، فالور ف يطلق على الفعل 

  عام، يشمل االسم والفعل، واستعما  خاص. ولك  مانودُّ وعلى االسم وعلى الور ف، ووننئٍذ يكون للور ف استعماالن: استعما

 (3)أن نتوول إلنه في هذه الجزئنة هو ماهنتها عند اصأوولنن .

"الواو" أي: الُمسمى ُمسمى "الواو العاطفة" والمراد " فالواو العاطفة "لمطلق الجمعماهيَّة "الواو" العاطفة عند األصوليين: 

نرى أن نظر اصأوولنن  (4)أود ورو ف العطف المعروفة. متبوعةتابع المتوسط بننه وبن  هنا عطف النسق وهو ال بالعطف

يختلف ع  نظر النواة في بعض المسائل،  وقد يتفقان في بعضها صأن اصأوولنن  لهم دقة في المعنى قد التكون عند النواة. 

تكون للجمع المطلق، ولمطلق الجمع، ولنس هو عن  فعندما نظر اصأوولنون في ماهنَّة "الواو" نظروا بدقة، وخرجوا بأنها 

 د"الضم" فالواو العاطفة تفند الجمع دون النظر إلى ترتنب أو معنة، ولذلك أوروالجمع هو  -تفسنراً لمطلق الجمع الجمع المطلق.

ا أنهما جاءا معاً المعنة فقط دون ا لترتنب، أو على الترتنب الظاهر: اب  هشام أنه إذا قنل: جاء زيٌد وعمٌرو اوتمل ثالثة أوجه إمَّ

الجملة، ولك  إذا دلَّت  إطالقأي: اإلطالقجاء زيٌد وعمٌرو. يعني زيد أوالً ثُمَّ عمرو أو العكس، عمرو أوالً ثُمَّ زيد هذا م  ونث 

ترتنب وال على معنّة إذن "مطلق الجمع" التد  على  (1)قرينة على أن اصأوَّ  أوالً وننئٍذ اُعتمد، وعلى العكس وعلى أنهما معاً.

الُبدَّ م  الجمع وهذا -ور ف يجمع -. وإنما يوتاج كالتنصنص في ذلك على القرينة الخارجة، فالواو العاطفة وننئذٍ م  ونث هي

هو معنى العطف، يجمع المتعاطفن  توت وكم وأود، ولذلك هي تفند التشريك في اإلعراب وفي المعنى، نوو: "جاء زيٌد 

ذا معطو ف على "زيد"، أفادت هنا تشريك "عمرو" مع "زيد" في الوكم الذي هو اإلعراب، وفي المعنى وعمٌرو" "عمٌرو" ه

وأما أيهما أوالً وأيهما آخر؟ فهذا التد  علنه الواو البتَّة، وهذا المراد بمطلق  المجيء "لعمرو"، كما أثبت لزيد. أثباتالذي هو 

 (2)الجمع.

                                                           

(30-29، ص: )3، الكتاب، جسنبويه (3)  

هـ، 1420، 1فهد ب  مومد السروان، مكتبة العبنكان، ط توقنق: لفقه،  اأوو ، شمس الدي  المقدسي الونبلي،اب  مفلح (4)

.110، ص:2م،ج1999  

(41، ص:)1الشاشي: أوو  الشاشي، توقنق: مومد أكرم الندوي، دار الغرب اإلسالمي، بنروت، ط (1)  

(1)  1399ط  -المبرد، أبو العباس مومد ب  يزيد: المقتضب، توقنق: مومد عبد الخالق، القاهرة 2/ 814) (2)  
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ا المعنَّة عند اصأئمة اصأربعة، وأكثر النواة، والترتنب وعدمه يعني موتملة، يعني الواو التنافي الترتنب، هذا المراد، ووننئٍذ       أمَّ

اليقا  بأن الواو التفند الترتنب ال قد تفند الترتنب، لك  يد  على ذلك الشئ خارج ع  اللفظ، فلنس هنا كالمه متعارض مع 

نقو : "اوتمل ثالثة معاٍن المعنَّة عند اصأئمة اصأربعة" وهذا مأخوذ م  كونها عاطفة. و"الترتنب وعدمه" يعني  ماسبق ووننئذٍ 

عدم الترتنب فنجوز أن يُراد الترتنب ويجوز أن اليُراد الترتنب، فالصور ثالثة.قا  اب  مالك: "وكونها للمعنَّة راجٌح وللترتنب 

سنَّة ونووها، يعني مجنئها ث كثرة االستعما  في لسان العرب أو في القرآن الكريم أو في الُ كثنر ولعكسه قلنل" يعني هذا م  ون

للمعنة دون الترتنب، وعسكه أكثر. وقد تأتي للترتنب، وهو كثنر ولنس باصأكثر، وقد تأتي لعدم الترتنب لكنه قلنل، صأن العرب 

ننئٍذ اليعد  ع  الخاص إلى لفظ الموتمل، ولذلك البلنغ إذا أراد وضعت لما يد  على الترتنب ورفاً خاواً، وإذا كان كذلك فو

الترتنب استعمل "ثُمَّ" مثالً أو استعمل "الفاء" وال يأتي بالواو، اليقو " "جاء زيد وعمرو". ويقصد به الترتنب وهذا الفصنح 

ب، مع كونها يجوز أن يراد بها الترتنب، الور ف الخاص ولذلك قلَّ استعما  "الواو" للترتنالبلنغ، وإنما يعد  ع  الواو إلى 

َوأَْوَوْننَا إِلَىَٰ أُمِّ ُموَسىَٰ أَْن أَْرِضِعنِه ۖ فَإَِذا ِخْفِت َعلَْنِه فَأَْلقِنِه "تعالى:  ، نوو قوله:(3)ويجوز أن يكون بن  متعاطفنها تفاوت أو تراخٍ 

وهُ  المعطو ف  تراٍخ بننهما، يعني: اليلزم أن يكون بن  (4) "إِلَْنِك َوَجاِعلُوهُ ِمَ  اْلُمْرَسلِن َ فِي اْلنَمِّ َواَل تََخافِي َواَل تَْوَزنِي ۖ إِنَّا َرادُّ

 (5)، ثُم هذه المهلة قد تطو .بالواو وسابقه أن يكون بننهما ارتباط في الزم ، يعني أن يقع بعده مباشرة، وإنما قد يكون بمهلة

للترتنب، ويعني تأتي الفاء للترتنب، مع إفادتها للعطف. وجمنع ورو ف  ور ف عطف وتكون ماهيَّة"الفاء" عند األصوليين:

والتشريك في الوكم يعني:  (1)العطف تفند العطف، والمراد به التشريك في اصأول، والتشريك في المعنى، والتشريك في الوكم.

هذا  اً على سابقه، ولذلك نقو : "عمٌرو"اإلعراب، تعطي مابعدها وكم ماقبلها نوو: "جاء زيٌد فعمٌرو" هذا بالرفع صأنه معطوف

معطو ف على "زيد" وللمعطو ف وكم المعطو ف علنه، يعني: إن كان رفعاً فهو رفع، وإن كان نصباً فهو نصب، وإن كان خفضاً 

 فهو خفض، وكذلك "الفاء" و"ثُمَّ" وغنرها. وم  ونث المعنى تثبت لما بعدها ماتثبت لما قبلها، وهذا المراد بالعطف.

الترتنب معلوم: أن الثاني يكون بعد اصأوَّ ، فاليسبقه في شيء، والترتنب نوعان: معنوي وقنقي،  الفاء العاطفة للترتنبو     

وترتنب ذكري.فالمعنوي هو اصأول، نوو: "جاء زيٌد فعمٌرو". إذا كان مجيء "عمرو" بعد مجيء "زيد" فوننئٍذ يكون الترتنب 

ونواً للكالم نوو قوله تعالى: "فازلهما الشنطان عنها فأخرجهما معنوياً. ويقصد بالترتنب الذكري الذكر في اللسان ويكون تص

فأزلهما.... فأخرجهما مما كانا فنه. قوله: "فأخرجهما" الفاء هذه عاطفة، وتفند الترتنب، ولكنا الترتنب هنا ذكري (2)"مما كانا فنه

أن الترتنب الوقنقي إنما يكون بن  ذاتن  أو بن  صأن قوله: "أزلهما" لنس شنئاً مغايراً لقوله: "أخرجهما" بل هو عننه، ومعلوم 

 شنئن  أودهما مغايراً لآلخر، 

                                                           

(28المعاني )ص: ورو ف في الداني المرادي: الجنى (3)  

(7سورة القصص: اآلية: ) (4)  

(1)  ه. 1399ط  -المبرد، أبو العباس مومد ب  يزيد: المقتضب، توقنق: مومد عبد الخالق، القاهرة (5)  

(56، ص:)1( الشاشي: أوو  الشاشي، توقنق: مومد أكرم الندوي، دار الغرب اإلسالمي، بنروت، ط1)  

(36)( سورة البقرة: اآلية: 2)  
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 فإذا كانا هو عننه، فكنف يقع الترتنب؟ ووننئٍذ نقو : هذا الترتنب المراد به الترتنب المعنوي. ماوقنقة التوبة؟ أقتلوا أنفسكم. إذن:

نل على ذلك: أن مابعدها تفصنل لما قبلها، فهو عننه، لنس مغايراً الفاء هذه عطفت، والمراد بالعطف هنا الترتنب الذكري، والدل

"الفاء" للتعقنب كما جاءت للترتنب، والمراد بالتعقنب، كون الثاني بعد اصأو  بغنر مهلة، فكان الثاني أخذ يعقب له. وأيضاً تأتي 

وهذا يعني: أن التعقنب يكون في كل شيء اصأو  في الجملة، والتعقنب المراد به هنا كل شئء بوسبه، لك  م  جهة الُعر ف، 

ة الومل وإْن طالت. فوننئٍذ  بوسبه، نوو: "تزوج فالن فولد له" لنس مباشرة "عقد" فولد له. وإنما يأتي: إذا لم يك  بننهما إالَّ مدَّ

هب الفراء إلى إنَّها نقو : التعقنب هنا بوسبه يعني: بوسب العقد ومايتعلق به. وذهب الرازي: "أنها للترتنب والتعقنب"، وذ

"فجاءها بأسنا بناتا" فالباس يأتي قبل اإلهالك، مع أن مجيء البأس  (3)التدلعلى الترتنب بل قد تستعمل في انتفائه، كقوله تعالى:  

ُومل  جنب بأنها للترتنب الذكري. أو فنه وذ ف تقديره: "أردنا إهالكها فجاءها بأسنا". وهذا مجاز، إذُمقدَّم على اإلهالك. وأُ 

 الشيء على اإلرادة، وننئٍذ نقو : "هذا يعتبر م  المجاز". وقد تأتي "الفاء" سببنة ورابطة.

بننماقبلها وما  ماهيَّة "ثُمَّ" عند األصوليين: ور ف عطف يفند التشريك، أي أنها تفند في تشريك مابعدها لما قبلها: "في اصأووَّ

وأيضاً تفند الترتنب بمهلة، مثل "الفاء" يعنى أن بننهما تراٍخ وهذا عند اصأئمة  بعدها في الوكم". وهذا يوضح بأنها عاطفة.

 نوو قو  الشاعر" اصأربعة وغنرهم، لكنه في المفردات معنوي، وفي الجمل ذكرى

 إنَّ م  ساد ثُمَّ ساد أبوه****ثُمَّ ساد قبل ذلك َجدَّه

ت متتالنة، إذا كان المراد بالسنادة الملك هنا. لنس في وقت وأود، وإنما فهو ترتنب في اإلخبار ال في الموجود، ثُمَّ السنادة لنس

 يتوالون وبننهما تراٍخ، وقنل: كـ"الواو" ، وقنل: كـ"الفاء".

العاطفة والمراد بالغاية آخر الشيء، ويزيد بعضهم كأب  هشام وغنره:  ور ف عطف للغاية ماهيَّة"حتَّى" عند األصوليين:

أنَّ ماقبلها ينقضي شنئاً فشنئاً إلى أن يبلغ للغاية، وهو االسم المعطو ف، ولذلك يقا : "مات الناس وتى  "للغاية والتدريج أي:

 اصأنبناء" ويعني شنئاً فشنئاً.

، أي: تزيل الوكم عما قبلها وتجعله لما بعدها ولم تك  عاطفة إالَّ اإلضرابور ف عطف، يفند  ماهيَّة "بَْل" عند األصوليين:

  ، أو نفي، أو نهي.إيجاببشروط:أن يقع بعدها مفرد، وأن تكون بعد 

، أي: أن تشرك في اإلعراب والمعنى، صأنَّ مابعدها متعلق بما قبلها في اإلشراكور ف عطف يفند  ماهيَّة "أو" عند األصوليين:

 (1)م زيٌد أو عمٌرو."قاالمعنى، نوو:

بعدها مخالفاً لما قبلها في الوكم  ور ف عطف يفند االستدراك، وهو متفق علنه، فنكون ما ماهيَّة "لَِكْن" عند األصوليين:

 (2)تعطف إال بعد النفي أو النهي. المعنوي، والمعطو ف بها موكوم له بالثبوت، ولكنها ال
                                                           

(4( سورة اصأعرا ف: اآلية: )3)  

(62، ص:)1( الشاشي: أوو  الشاشي، توقنق: مومد أكرم الندوي، دار الغرب اإلسالمي، بنروت، ط1)  



 

14 
 

 

سواء كان عند اصأوولنن  أو النواة، ولك  عندما اعتمد  ،في عاطفنتها، فهي عاطفة لم يرد خالفاً  ماهيَّة "أم" عند األصوليين:

اصأوولنن  "أم" ور ف عطف جعلوا شروطاً تالزم االسم الذي يلنها. كما أنها تفند معاني كثنرة مثل: "االستفهام" وأن تكون 

 (3)بمعنى "بل" وأن تكون بمعنى "الواو" للتسوية، وغنرها.

ور ف عطف متفق علنه عند اصأوولنن ، وغنرهم، وقد ترد غنر عاطفة، فتدخل على اصأسماء   عند األصوليين: ماهيَّة "اَلْ"

أما فنما يتعلق بعددها في نظر اصأوولنن ، وكما بنَّنا عددها في نظر النواة سابقاً، فهي التختلف في عددها ع   واصأفعا .

وعدَّها بعضهم منها أي ورو ف عطف، غنر أنَّ اصأوولنن  اكتفوا بتسعنتها، ولم النووين ، غنر أنَّ النواة اختلفوا في "لنس" 

، والفاء، ووتَّى، ولك ، وبل، وال، وأم، وأو"  (1).يزيدوا علنها ور ف آخر، فهي تسعة أور ف: "الواو، وثُمَّ

ة في لغتنا م  كثنر م  اللغوين  ويبنِّ  الباوث أنَّ ورو ف المعاني، والتي م  ضمنها ورو ف العطف قد ُوظنت بعناية كبنر     

 والنواة والبالغنن  واصأوولنن  القُدامى والمودثن ، صأنها عدَّة المتكلم وأدواته في تألنف الكالم. بها تتألف أجزاؤه وتتوثق.

 أوجه االختالف وأوجه االتفاق بين الفريقين:

علماً  طف م  ونث ماهنتها وعدد وروفها ضروري جداً أوجه االختال ف واالتفاق بن  النووين  واصأوولنن  في ورو ف الع     

بأن كل م  الفريقن  له أهدافه الخاوة. فقد كان اهتمام النووين  منصباً في الغالب على تباد  الوركات اإلعرابنة والصرفنة، 

 بب كان االختال ف بننهم، وهذا السبننما اصأوولنون فقد كان اهتمامهم منصباً على المدلو  النووي والصرفي للجملة ومكوناتها

 في اآلتي:

 -بصرين  وكوفنن  -اتفق النوويون على أنَّ "الواو" لمطلق الجمع والترتنب وذلك بعد عرض كل فريق م  النواة "الواو":

اصأدلة التي استد  بها على رأيه، بننما اختلف اصأوولنن  في "الواو" ونث زاد بعضهم على معاننها معنى آخر تفنده "الواو" 

 وهو أْن تكون الواو بمعنى المعنَّة.

ووة القو  بأنَّ "الواو" لمطلق الجمع، وذلك لقوة اصأدلة التي استد  بها أوواب الفريقن ، نواة  -ويرى الباوث وهللا أعلم     

 (2)وأوولنن .

 

                                                                                                                                                                                            

الدي  الخطنب،  الفضل أومد علي العسقالني الشافعي، فتح الباري في شرح وونح البخاري، توقنق: موب ( اب  وجر، أبو2)

(478، ص: )11دار المعرفة، بنروت، ج  

(260، ص: )2( البخاري كشف اصأسرار، ج3)  

(224م، ص: )2008-هـ1429، 3السامراني، معاني النوو، دار الفكر، اصأردن، ط (1)  

م، ص: 1998هـ، 1419أبو عبدهللا بدر الدي ، شرح ألفنة اب  مالك، توقنق: عبدالومند السند مومد، دار الجنل، بنروت،  (2)

(519)  
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ا اختالفهم في مدلو  "الفاء" نجد أَنَّ النواة اقتصروا على أنَّ "الفاء" للترتنب، وعندهم الترتنب في المعنى  "الفاء":  أمَّ

نب في الذكر. أما اصأوولنن  فـ"الفاء" عندهم تعني الترتنب والتعقنب، وال شك أنَّ هنالك فرقاً بن  المعننن ، فالترتنب هو والترت

ا التعقنب فنقصد به وقوع المعطو ف بعد المعطو ف علنه بوسب ما يمك ، أي : الذي ذكره النواة بنوعنه "معنوي، وذكري"، أمَّ

مهلة، وهذا الفرق بننه وبن  الترتنب، فالترتنب قد يكون فنه مهلة. فالتعقنب عندهم داللة نسبنة وقوع الثاني عقب اصأو  م  غنر 

يوكمها الُعر ف والسناق، وهذا ما لم يثبته النواة في بوثهم ع  داللة "الفاء" عندهم. ولم يتوقف اصأوولنون عند هذا بل اثبتوا أنَّ 

 (1)طو ف متسبباً ع  المعطو ف علنه."الفاء" تد  على السببنة، بمعنى أن يكون المع

 :" عند النواة فهي قريبة م  معنى "الفاء" عندهم، ونث تد  عندهم على الترتنب في المعنى بانفصا ، بمعنى أن يكون  "ثُمَّ

ا اصأوولنون  يتفقون مع المعطو ف بها الوقاً للمعطو ف في وكمه متراخناً عنه بالزمان، وهذا ما أرادوه بقولهم: "بانفصا ". أمَّ

" تفند الترتنب مع التراخي. والمقصود بالتراخي هنا: هو ما أراده النواة في قولهم: "بانفصا ". النووين  في أنَّ "ثُمَّ
(2) 

"الشك عند النواة تد  على أود الشنئن  أو اصأشناء، وهو ما اتفق علنه النواة مما جعلهم يبرزون لها عدة معاني وهي:  "أو": 

ا اصأوولنن  يتفقون مع قو  اب  مالك: إلى أنَّها تشرك في اإلعراب والمعنى باعتباره يمثل النواة.واإلبهام والتخ ننر......"، أمَّ
(3) 

 عند النواة عاطفة، وعندهم تعمل متصلة ومنفصلة، وجعل النواة لها استعمالن  وهما:"أم": 

 أ/أْن تُسبَق بهمزة التسوية.

 م" التعنن .ب/أْن تَُسبق بهمزة يطلب بها وبـ"أ

لوا في وكم مايلنها، وأيضاً جعلوا لها معاني مثل: "االستفهام   ا اصأوولنن  اليعارضون النواة في مدلولها، ولك  تودثوا وفصَّ أمَّ

 وأْن تكون بمعنى "بل" وأْن تكون بمعنى "الواو" والتسوية وأْن تكون بمعنى "بل والتعنن ".

في ولك  جعل لها النواة شروطاً وتى تصبح عاطفة، وهذا ما أثنى علنه اصأوولنون في برغم أنَّ "ال" يفارقها معنى الن"ال": 

 كتبهم.

 

 

 

                                                           

(521اب  الناظم، شرح ألفنة اب  الناظم، ص: ) (1)  

(523المرجع السابق، الب  الناظم، شرح ألفنة اب  الناظم، ص: ) (2)  

م، ص: 1998هـ، 1419ألفنة اب  مالك، توقنق: عبدالومند السند مومد، دار الجنل، بنروت، أبو عبدهللا بدر الدي ، شرح  (3)

(520)  
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نقنضه لما بعدها. ووتى تكون "لك " ور ف عطف في نظرهم اشترطوا لها  عند النواة فهي تقرر وكم ما قبلها وتثبت "لكن": 

 شروط وهي:

 أ/أْن يلنها مفرد.

 بأنَّ ور ف العطف اليدخل على مثله.ب/وأالَّ تقترن بـ"واو" وعللوا لذلك 

 بعد نفي أو نهي.تأتي ج/أْن 

ا اصأوولنون فـ"لك " عندهم تّد  على االستدراك المطلق، فنكون مابعدها أداة استدرك، واصأوولنون أيضاً اتفقوا مع       أمَّ

 النووين  في الشروط التي وضعوها.

" في أنها تقرر وكم ما قبلها وتثبت نقنضه لما بعدها، وهذا وقف علنه عند النواة تعمل في النفي والنهي فهي كـ"لك "بل": 

ا قبلها كأنه مسكوت عنه، وتجعله لما بعدها وهذا هو رأي  اصأوولنون أيضاً، فعندهم تد  على االضراب، أي: تزيل الوكم عمَّ

 النواة.

بالنسبة للمعطو ف علنه، و"وتى" عندهم التستعمل المعطو ف بلغ الغاية في الزيادة أو النقص  عند النواة تد  على أنَّ "حتى": 

ا اصأوولنون يتفقون مع النواة في كونها للغاية، ولك  يجب أْن تكون  للعطف إالَّ قلنالً، ومنهم م  أنكر عملها وهم الكوفنون. أمَّ

أنها تقتضي الترتنب في  موضوعة، بأن تكون شنئاً ينتهي به المذكور أو عنده، وأنكروا داللتها بالترتنب، وقالوا: م  ادعى

 (1)الزمان، فقد ادعى ما ال دلنل علنه.

 مسائل تطبيقية:

، وم  هذه أثر في االختال ف في عدد م  المسائل الفقهنة ختال ف النواة واصأوولنن  في ماهنَّة ورو ف  العطف كان ال     

فعرضت بعض منها مبنناً أسباب االختال ف فنها الترتنب بن  فرائض الوضوء وبعض مسائل الطالق والوقف وغنرها ،المسائل: 

 ونتنجة هذا االختال ف مع الترجنح ما أمك .

إذا  قا  الرجل لزوجته "إن قمت وقعدت فأنت طالق"، فإنها تطلق إذا كان القعود بعد القنام، هذا عند م  قا   :المسألة األولى

 بالقنام والقعود سواء كان القنام قبل القعود أو بعده. بالترتنب، أما عند م  قا  بأن الواو لمطلق الجمع فإنها تطلق

 

 

                                                           

(29(  المرادي: الجنى الداني في ورو ف المعاني )ص:1)  
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"فإنها تطلق باصأولى، واليلوقها مابعدها،  أنت طالق فطالق فطالق: لو قا  شخص لزوجته غنر المدخو  بها المسألة الثانية:

. وذلك صأن الفاء في قوله: "فطالق" تد  على الترتنب والتعقنب، فعند إيقاع الطلقة اصأولى كانت (2)النتفاء كونها موال للثاننة

زوجته فبانت منه بسببها، أما عند إيقاع الطلقة الثاننة والثالثة فلنست بزوجته. هذا بالنسبة للطالق المنجز، أما الطالق المعلق 

ق فطالق". فقد ذهب الصاوبان بخال ف أبي وننفة إلى أن الفاء كالواو فتقع على شرط، كقوله: "إن دخلت الدار فأنت طالق فطال

 ثالث طلقات، أما أبو وننفة فقد ذهب إلى أنها تبن  بواودة، واصأوح االتفاق على الواودة للتعقنب.

، أما كفارة على الونثتقديم الكفارة على الونث بالنمن ، والخال ف هنا في وكم تقديم ال اختلف الفقه في وكم المسألة الثالثة:

ويعود سبب االختال ف إلى ورود بعض اصأواديث التي تذكر الكفارة قبل الونث وتفصل  (1)تأخنرها فاإلجماع منعقد على جوازه.

فقد  ذهب جمهور  (2)اآلية الكريمة      بننهما بور ف العطف "ثم" الذي يد  على الترتنب، إضافة إلى االختال ف في تفسنر

الفقهاء م  المالكنة والشافعنة والونابلة إلى جواز تقديم الكفارة على الونث، واستثنى الشافعي في جواز التقديم، الصنام فهو عنده 

وذهب الونفنة إلى عدم جواز  (3)هو مذهب أربعة عشر ووابناً وسائر فقهاء اصأمصار.اليجزئ إال بعد الونث، وهذا الرأي 

 (4)كفارة على الونث. وجاء في بدائع الصنائع اختلف في جوازها . أي الكفارة قبل الونث، قا  أووابنا: اليجوز.تقديم ال

اختلف العلماء في تقديم الكفارة على الونث هل تجزئ أم ال؟ بعد إجماعهم على أن الونث قبل الكفارة مباح  المسألة الرابعة:

دهما: يجزئ مطلقاً، وقا  أبو وننفة وأووابه: اليجزئ بوجه، وقا  الشافعي: وس  وهو عندهم أولى على ثالثة أقوا : أو

 (5)الثتجزئ باإلطعام والعتق والكسوة، والتجزئ بالصوم، صأن عمل البدن اليقوم قبل وقته وهو القو  الث

صأمرة: "تزوجتك على ألف رومة هللا، وواوبنة في مسألة المهر. فلو قا  شخص  -الخال ف بن  أبي وننفة :المسألة الخامسة

درهم أو مئة دينار" فقد ذهب الصاوبان إلى أن "أو" توجب التخننر وله أن يدفع أي المبلغن  أن شاء، صأن التخننر إذا كان مفندا 

 كان له الخنار، أما إذا لم يك  كذلك، بأن يقو : "تزوجتك على ألف درهم أو ألفن " عندها يجب اصأقل عننا، صأنه الفائدة في

وذهب أبو وننفة رومة هللا إلى القو  بأنه يصار إلى  التخننر بن  القلنل والكثنر في جنس واود، فإنما يثبت اصأقل لكونه متنقنا به.

توكنم مهر المثل، صأن التخننر الذي هو وكم هذه يمنع كون المسمى معلوماً قطعاً والموجب اصأولي في النكاح مهر المثل وإنما 

 (6)عند تسمنة معلومة قطعاً فإذا انعدام ذلك بور ف"أو" وجب المصنر إلى الموجب اصأولي. ينتفي ذلك الموجب

 

                                                           

 )2( اب  أمنر الواج، التقرير والتوبنر، ج2، ص: )58(
 )1( النووي، المجموع شرح المهذب، ج18، ص: )155(

 )2( سورة المائدة، اآلية: )89(
 )3( الكسائي، بديع الصنائع، ج6، ص: )258(

 )261( :)4( المصدر السابق نفسه، ج6، ص

 )5( النسائي، سنن النسائي، كتاب األيمان والنذور، باب الكفارة قبل الحنث، ج7، ص: )10(
 )6( السرخي، أصول السرخي، ج1، ص)215(
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فهي هنا (1) "اَل َمْقطُوَعٍة َواَل َمْمنُوَعةٍ وفاكهة كثنرة  "أبا عبندة في المجاز في قوله تعالى:  مثل لها  مسائل ور ف العطف"ال"

"ال" غنر عاطفة فوننها تدخل على اصأسماء واصأفعا ، ويجب  عندما تكونعاطفة فتدخل وكم مابعدها في وكم ماقبلها، أما 

 (2)"فاََل َودََّق َواَل َولَّىَٰ  "تكرارها ويلنها المبتدأ نوو قوله تعالى:   

لو أن أمة زوجت نفسها بغنر إذن موالها بمائة درهم، فقا  المولى: ال أجنز العقد بمائة درهم، ولك  أجنزه  :المسألة السادسة

بمائة وخمسن ، بطل العقد، صأنه الكالم غنر متسق فإن نفي اإلجازة وإثباتها بعننها اليتوقق فكان قوله "لك  أجنزه" إثباته بعد رد 

العقد، وكذلك لو قا : "ال أجنزه ولك  أجنزه إن زدتني خمسن  على المائة" يكون فسخا للنكاح لعدم اكتما  البنان صأن م  

  (3)ق.شروطه االتساق وال اتسا

إذا قنل للمرأة المدخو  بها: "أنت طالق واودة بل اثنتن " تطلق ثالثاً صأنه اليملك إبطا  اصأو ، وهو الطلقة  :المسألة السابعة

الواودة فنقعان أي: الثنتان أيضاً، بخال ف قوله: علي ألف درهم بل ألفان، فإنه يلزمه ألفان استوساناً، واالستوسان عند 

، وهذا (4)العدو  ع  موجب قناس إلى قناس أقوى منه، وقنل: هو عبارة ع  تخصنص قناس بديل هو أقوى منه: اصأوولنن  هو

ووجه االستوسان: أن الطالق إنشاء  (5)عند الونفنة بخال ف زفر، فقد ذهب زفر إلى أنه يلزمه ثالثة آال ف قناساً على الطالق

المدخو  بها، صأنه لو قا  لغنر المدخو  بها: "أنت طالق واودة بل ثنتن "  اليوتمل التدارك. واإلقرار إخبار يوتمله قند المرأة

تقع واودة لعدم المولنة بعد وقوع الواودة، أما إذا علق، وقا : "إن دخلت الدار فأنت طالق واودة بل ثنتن "، تقع الثالث عند 

 (6)الدخو .

اصأكل يمتد شنئاً فشنئاً وتى يصل إلى الرأس، فنكون الرأس  الوكم فنها وهو (7)"أكلت السمكة وتى رأسها" :المسالة الثامنة

 (8)منتهى الوكم.

 

 

 

 

                                                           
(33 -32سورة الواقعة: اآلية: ) (1)  
(31مة: اآلية: )سورة القيا (2)  
(152-151الشاشي، أصول الشاشي، ص: ) (3)  
(164-163، ص: )4اآلمدي، اإلحكام في أصول األحكام، ج (4)  
(180الحنفي، الوصول إلى قواعد األصول، ص: ) (5)  
(82ابن الساعاتي، نهاية الوصول إلى علم األصول، ص: ) (6)  
لم أقف على قائله. (7)  
(297، ص: )2ج البخاري، كشف األسرار، (8)  
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 الخاتمة

الباوث أنه قد أتى بما لم تستطعه اصأوائل، أو لم يترك مقاالً لقائل، وبناًء على ذلك فإنَّ هذا البوث المتواضع اليُعُد خاتمة  ال يدعي

المطا ف  وو  الموضوع " أوجه االتفاق واالختال ف بن  النووين  واصأوولنن  وو   ماهنة ورو ف العطف" صأن الموضوعات 

 كثنرة.

 ذا البوث إلى مجموعة م  النتائج والتوونات:وتوول الباوث في ختام ه

 :النتائج

ورو ف العطف إلى اختالفهم في بعض المسائل الفقهنة، كالترتنب في الوضوء،  وو  ماهنَّة أدى اختال ف النواة واصأوولنن  -

 وبعض مسائل الطالق والعتاق والوقف.

تعقنب، وفي ثم: الترتنب مع التراخي، وفي وتى: الغاية، وفي الراجح في داللة الواو هو مطلق الجمع، وفي الفاء، الترتنب وال-

 وهذا عند كال الفريقن  نووين  وأوولنن . أو: الداللة على أود الشنئن ، وفي بل: اإلضراب، وفي لك : االستدراك.

وداللة أو على التخننر أو معنى النصوص، وبالذات في داللة ثم على التراخي، السناق والقرينة لهما عالقة مباشرة في توديد -

 اإلباوة أو الشك أو اإلبهام.

 التوصيات:

 ماتوول إلنه الباوث م  نتائج يووي باآلتي: وبناٌء على

، وومل هذا اصأمر وغنرها ورفاً وبالغة" م  قبل طالب العلم الشرعي في الجامعات أو اللغة العربنة"نوو بإتقاناالهتمام -

نه اليتصور أن يكون أوواب الشريعة مفتنن  ومفسري  ودعاة وخطباء ببضاعة مزجاة م  مومل الجد وعدم التقصنر فنه، صأ

 اللغة العربنة.

خضاع اصأواديث النبويةللشرح والتدقنق النووي، واالهتمام باستنباط اصأوكام الفقهنة منها، استناداً على اصأوكام التركنز على ا-

 النووية السلنمة.

االقتصار علنها في ترجنح اصأقوا  الفقهنة، وهذا يعني االهتمام أيضاً  التركنز على الصونح م  اصأواديث النبوية الشريفة بل -

 م  وديث النبي ولى هللا علنه وسلم. وحبعلم الوديث الشريف ما أمك ، صأن الفقه إنما يستنبط م  آيات هللا تعالى وما 
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