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 أمحد رجب محدان.د.م.أ

ملخص باللغة العربية

 فكان االنتقال من آية إلى آية, ال تحتاج إلى اضافة لبيان وال حذف لزيادة,لقد اشتملت سورة عبس على آيات متناسقة
أن نضع حرفاً مكان حرف ولو كان قصي اًر كالفاء
ْ  إذ إننا ال نستطيع.انتقال تجدد ال انتقال تكرار أو تبادل مواضع
, ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ : ففي قوله تعالى. أو الواو الجامعة,الرابطة

 وهذا الذي دعاني الى,فإننا لو غيرنا أي حرف عطف من مكانه أو أبدلناه بغيره الختل المعنى ولذهب جمال كل تعبير
 فاحتوى المطلب األول على بيان لحروف. وقد قسمت البحث على ثالثة مطالب.دراسة حروف العطف في هذه السورة
 كما احتوى المطلب الثاني على حرفي (أو والواو) وأما المطلب الثالث فتناولت فيه حرفي (ثم,العطف في ال سورة
 وتناولت اآليات مجموعة كل منها تحت حرفها.ألنهما االسبق معجميا
ّ والفاء) وقدمت حرفي (أو وثم) على أخويهما؛
 ثم تبعتها, ثم ختمت البحث بخاتمة,ووضحت الداللة التي تتعلق بها والفرق بينها وبين مثيلتها في المطلب الواحد
 أما أهم النتائج للباحث والمتعلم فإ ّن.بفهرس للمصادر التي زادت عن الخمسين مصد ار ثم ملخص باللغة االنكليزية
إن الناظر أللفاظ كالم اهلل تعالى
ّ  إذ.كثي اًر من االلفاظ لو وجد غيرها لكان أدق ّإال ّأنه ال يصح هذا مع القرآن الكريم
 وا ّن بعض الحروف.أن ال ي َسلِّم له حتى يرى فيه هلل رضا
ْ وحروفه ال يصح أن ينظر إليها من حيث فهمه فقط بل عليه
فإنما يدل
ّ  وا ّن دل على شيء.أفادت الربط بالمعنى ولكنها لم تفد العطف كما هو مع الواو والفاء في بعض المواضع
. وتدل على تمكن هذا الموضوع من اللغة العربية تمكن الملح من الطعام.على أهميته الكبيرة في أساليب العربية
.والحمد هلل رب العالمين

. دارسة داللية,  سورة عبس,  حروف العطف:الكلمات المفتاحية
The effect of letters of kindness in Surat Abs semantic study
Ass. Prof. Dr. Ahmad R. Hemdan
Summary
Sura Abasa included harmonious verses, do not need to add a statement or delete
to increase, was the transition from a verse to any renewed transmission does not move
repetition or exchange of positions. We cannot put a letter in place of a letter, even if it is
short, such as the bond of association, or the universal wow. If we change any sympathy
from his place or replace it with others to disrupt the meaning and the beauty of each
expression went, and this, which invited me to study the sympathy in this Sura. The
research was divided into three demands. The first requirement contained a statement of
conjunctions in the Sura, and the second requirement contained a letter (or Walow) and
the third demand addressed a letter (and then Wafa) and provided a letter (or and then) on
their brothers; because they are the former lexical. The verses dealt with the group of each
under its letter and explained the significance related to them and the difference between
them and the same in the one request, and then concluded the search with a conclusion,
followed by an index of sources that exceeded fifty sources and a summary in English. As
for the most important results of the researcher and the learner, many of the words if he
found others would have been more accurate, but this is not true with the Koran. For the
beholder of the words of God Almighty and its letters is not right to be seen in terms of
understanding only, but he should not give him until he sees it to God satisfaction. Some of
the letters benefited the link in the sense, but did not benefit the kindness as it is with Waw
and loyalty in some places. If anything, it indicates its great importance in Arabic styles. It
shows that the subject of Arabic language enables salt to eat. and thank Allah the god of
everything.
Key words: letters of sympathy, Surat Abs, semantic study.
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املقدمة:

لقد اشتمل القران الكريم على آيات متناسقة متقاربة االصوات ,محبوكة الجمل,

ال تحتاج إلى اضافة لبيان ,وال حذف لزيادة .واحتوى على نظم متكامل االطراف بين
اآليات ,إذ كان االنتقال من آية إلى آية ومن لفظ إلى لفظ ,ومن تعبير إلى تعبير آخر
انتقال تجدد ال انتقال تكرار أو تبادل مواضع .فألفاظه وحروفه ال يصلح مكانها غيرها.
فال تدل غيرها على معناها المراد حقيقة أو مجا اًز كما تدل هي على نفسها والمعنى
المطلوب منها .ومما اخترته من بين سور القران الكريم سورة عبس التي اشتملت
موضوعات عديدة ومن بينها حروف العطف الذي آثرت أن تكون دراستي لها بعنوان
(حروف العطف في سورة عبس دراسة داللية).
فإننا نجد لها من النظم ما تحار به العقول .فهي
واذا ما جئنا إلى نظم السورة ّ

ذات االلفاظ السهلة الخفيفة على اللسان ,القصيرة التركيب .ال يوجد فيها لفظ طويل
تصعب قراءته ,أو ال يصلح مكانه .بل ال نستطيع ان نضع حرفاً مكان حرف ولو كان
قصي اًر كالفاء الرابطة ,أو الواو الجامعة .واذا ما ذهبنا إلى التركيب فإننا نجد أ ّن اهلل

تعالى لم يجمع للفظين في آية واحدة ّإال بما يجانسه و يناسبه ,فعالً كان أم اسماً ومن

ذلك قال تعالى :ﭑ ﭒ  ،)1(وﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ,)2(وﯢ ﯣ ﯤ ,)3(وﯯ
ﯰ ,)4(وﰀ ﰁ ,)5(إلى غير ذلك مما سنبينه إ ْن شاء اهلل تعالى في دراسة
( )1سورة عبس :اآلية . 1 /
( )2سورة عبس :اآلية . 22 /
( )3سورة عبس :اآلية.22 /
( )4سورة عبس :اآلية . 31 /
( )5سورة عبس :اآلية.35 /
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السورة.
والملفت للنظر في هذه السورة ّأنها مكية النزول

()1

فكان استهاللها ببعض

اآليات تبياناً لسبب تنزيلها من عند اهلل تعالى .فالحدث الذي كان بين النبي  وكفار
قريش وبين النبي  وابن أم مكتوم هو السبب في الفات الدعاة إلى أ ّن من أراد التذكير
فعليك تذكيره ,ومن يرفض التذكير فعليك إمهاله وتأجيله؛ أل ّن المنهج الرباني جاء

ليذكر الناس بمسؤولياتهم وسبب خلقهم.

ومن حسن النظم في السورة أّنه ال يدعك تنفك من قراءة مقطع من السورة ّإال

بأن تق أر المقطع الذي يليه؛ أل ّن عالقة اآليات في السورة مترابطة
وتجد نفسك ملزماً ّ
ترابطاً وثيقاً ال ينفك بعضه عن بعض حتى نهاية السورة .وهذا الذي دعاني أيضا الى

دراسة هذه السورة في موضوع الداللة من خالل حروف العطف التي فيها.
وقد تناولت في هذا البحث حروف العطف بين اآليات وااللفاظ مما لها أثر في

االلفاظ أو التراكيب ومعاني داللية في سورة (عبس) .وقسمت البحث على ثالثة

مطالب .فاحتوى المطلب األول على تعريف وبيان لحروف العطف في سورة عبس,
ألنه االسبق
كما احتوى المطلب الثاني على حرفي (أو والواو) وقدمت حرف (أو) ّ
معجميا ,وأما المطلب الثالث فقد تناولت فيه حرفي (ثم والفاء) وكذلك قدمت حرف (ثم)
ألنه االسبق معجميا أيضا ,وتناولت اآليات مجموعة كل منها تحت
على (الفاء)؛ ّ
حرفها  ,ووضحت الداللة التي تتعلق بها والفرق بينها وبين مثيلتها في المطلب الواحد,
ولِ َم استعمل القران الكريم هذا الحرف في هذا المكان ولم يستعمل غيره مما يشابهه,
وأشرت الى ما تناوله علماء العربية في بعض الحروف التي اختلف في داللة عطفها

في السورة .ثم ختمت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج المطلوبة للباحث والمتعلم,
ثم تبعت الخاتمة بفهرس للمصادر ثم فهرس للمحتويات .واهلل أرجو رضاه فإّنه هو
السميع العليم.

( )1ينظر :جامع البيان للطبري ,33-32/34 :اسباب النزول.242 :
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التمهيد:
استعمال حروف العطف بني اآليات والفاظها يف سورة عبس

إن المتبصر العارف باستعماالت حروف المعاني وما تعطيه من تعابير,
ّ

وتناسق بين اآليات تلحق المتأخر بالمتقدم ,وال يصلح مكانها سواها تدعه متعجباً كل
التعجب لهذه المعاني الرائعة ,والصياغة المتقنة في القرآن الكريم كما في سورة (عبس)
إن الفاظها ومقاطعها ال يصلح مكانها غيرها ,وا ْن كان غيرها يعطي نفس المعنى في
ف ّ

بعض األحيان أثناء الوصف؛ لذا استعمل الحكيم عز وجل الفاظاً خاصة في مواضع

محدودة لتعابير عديدة تمنحها االلفاظ لآليات ومعانيها.
من الواضح أ ّن الفاظ المعاني لها أكثر من معنى واحد وأ ّن اهلل تعالى حينما

استعمل هذه األلفاظ استعملها في مواضع ألجل التسهيل والتوسيع على العارف بهذه

ٍ
األلفاظ لِما تعطيه من ٍ
متعددة تخدم اآليات القرآنية وأسلوبهاّ ,إال أ ّن بعض األلفاظ
معان
استعملت وهي ال تعطي ّإال معنى واحداً وال يصلح مكانها غيرها أبداً .واعلم ان التعامل
مع الحروف وأثرها في القران الكريم يختلف تمام االختالف في استعمالها مع كالم
الخطباء والشعراء والعامة من الناس ,فان (أو) للشك لكننا ال نحيل الشك الى اهلل تعالى
وكذا مقامات االحرف االخرى فهي لم توضع في هذا المكان أو ذاك اال لغاية اقتضاها
المقام واراد اهلل بها حكما وحكمة .ولتوضيح ذلك نبينه في سورة عبس كال في مكانه.
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املطلب األول:
تعريف وبيان حلروف العطف اليت تناولتها سورة عبس

أوالً :تعريف الحرف لغة واصطالحا:

معنى الحرف لغة واصطالحاً :الحرف هو طرف كل شيء؛ أي جانبه ,ومنه
وحروف
أحرف
طرف الجبل وطرف السفينة أي جانب شقها ,والجمع
ٌ
ٌ

()1

ونستطيع القول

بانه منتهى كل شيء وبدايته .وبما أّنه يدل على منهى االشياء لذا ال يعرف بنفسه ألّنه

تابع لمن هو أقوى منه ليتضح .ولذا قال علماء اللغة في الحرف هو( :كلمة تدل على
()2
أن داللة
معنى في غيرها فقط)  .ومعنى أ ّن الحرف يدل على معناه في غيره أي؛ ( ّ

فإن داللة
الحرف على معناه اإلفرادي متوقفة على ذكر متعلقه ,بخالف االسم والفعلّ .

كل منهما ,على معناه اإلفرادي ,غير متوقفة على ذكر متعلق؛ أال ترى ّأنك إذا قلت
(الغالم) ف ِه َم منه التعريف .ولو قلت (أل) مفردة لم ي ْفهَم منه معنى .فإذا قرن باالسم
فإنها ال تدل على اإللصاق ,حتى تضاف إلى االسم
أفاد التعريف .وكذلك (باء) الجر ّ
ألنه يتحصل منها مفردة .وكذلك القول في سائر الحروف)( .)3والقصد من
الذي بعدهاّ ,

تصور معناه متوقف على خارج عنه:
معنى الحرف يدل على معناه في غيره ,أي؛ ( ّ
أن ّ
أال ترى ّأنك إذا قلت :ما معنى (من) ,فقيل لك :التبعيض ,وخلِّيت وهذا ,لم تفهم معنى
ألن التبعيض أخذ جزء من كل .وقد قيل غير
(من) ّإال بعد تقدم معرفتك بالجزء والكل؛ ّ

ذلك)(.)4

( )1ينظر :لسان العرب :مادة (حرف) ,والقاموس المحيط :مادة (حرف).
( )2الجنى الداني.24 :
( )3الجنى الداني.23 :
( )4الكتاب ,44/1 :الجنى الداني.23 :
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وما يعنينا من ذلك هو حروف العطف فقط( .)1والحرف قال عنه أكثر العلماء
بأّنه يفهم بغيره والسبب؛ ألّنه محتاج الى ما يبينه ,لذا حاله كحال المبهم النكرة ,ولكن

فإنه قد يعطي أكثر من معنى .ولهذا ال يتضح معناه إ ّال إذا
حين يدمج في التركيب ّ
اتصل بالكالم.

وقد وضع علماء العربية معنى لكل لفظ ووضحوا هذه المعاني ومن بين االلفاظ
التي وضحها علما اللغة العربية حروف العطف ,ومنها (أو والواو وثم والفاء) التي
وردت في سورة عبس والتي سنبينها في مكانها إن شاء اهلل تعالى.

ثانيا :تعريف العطف لغة واصطالحا:

عطف الشيء ِ
طفاً اذا أماله وأرجعه ورده( .)2فهو اذاً الميل
العطف لغة:
يعطفه َع ْ
َ
َ

وااللتواء واالنثناء واالنعطاف أو االلتفات.

وأما اصطالحا :فهو (تابع يدل على معنى مقصود بالنسبة مع متبوعه ,يتوسط
بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة)(.)3
ومما تقدم نستطيع أن نحد حرف العطف باآلتي :حرف يتوسط بين التابع
والمتبوع يدل على معنى مقصود بالنسبة فيلحق المتأخر بالمتقدم( .)4فإذاً هو الحاق
التالي باألول لمشاركته بالمعنى أو بالحكم أو بهما معا.

( )1ينظر :القاموس المحيط ,مادة :حرف ,التصاريف ,254 :اصالح الوجوه والنظائر ,52 :نزهة االعين:
 ,22/1الجامع ألحكام القران ,223/12 :الفتح.12 :
( )2ينظر :اللسان :مادة( :عطف).
( )3التعريفات.145 :
( )4ينظر :الكليات للكفوي ,245 ,شرح التسهيل.343 /3 :
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والبصريون يسمونها حروف العطف أما الكوفيون فيسمونها حروف النسق(.)1
وعدها بعض النحويين بعشرة حروف وغير ذلك( .)2وما يعنينا هنا ما احتوته سورة
عبس على حروف العطف فقد حوت السورة على أربعة حروف فقط من حروف العطف
وهي( :أو والواو وثم والفاء) وهي ذات معان متعددة وسياقات متنوعة.

بيان لحروف العطف التي تناولتها السورة:
 .1أو :ورد بيان حرف (أو) في كتب المعاجم وكتب حروف المعاني والتفسير
بأنه( :حرف عطف .ومذهب الجمهور أنها تشرك في اإلعراب ,ال في المعنى ,ألنك إذا
ّ

قلت :قام زيد أو عمرو ,فالفعل واقع من أحدهما .وقال ابن مالك :إنها تشرك في

اإلعراب والمعنى؛ ألن ما بعدها مشارك لما قبلها في المعنى الذي جيء بها ألجله؛ أال
ترى أن كل واحد منهما مشكوك في قيامه)( .)3واالرجح أن تشرك في االعراب فقط ,أما
ما كان مشكوكا فيه فال يتحقق ّإال بعد وقوع القيام من أحدهما .ومن معانيها :الشك
واالبهام والتخيير واالباحة والتقسيم واالضراب ومعنى الواو ومعنى وال ( ,)4الى غير
ذلك.

( )1ينظر :شرح المفصل البن يعيش.44 /4 :
( )2ينظر :الكتاب ,435/1 :االيضاح البي علي الفارسي ,224 :شرح المفصل البن يعيش.44 /4 :
ارتشاف الضرب.1424 /4 :
( )3الكتاب ,144/1 :الجنى الداني.224-222 :
( )4ينظر :الكتاب ,144 /1 :تأويل مشكل القران , :الصاحبي ,122 :الجنى الداني ,22 :و,234 -224
معاني الحروف للرماني ,24-22 :االزهية ,112 -115 :حروف المعاني للزجاجي13 :و ,54معجم
مقاييس اللغة ,32/1 :المغني ,144 /2 :همع الهوامع.134 /2 :
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 2ـ الواو :قيل في بيان حرف الواو( :الواو أم باب حروف العطف ,لكثرة مجالها
()2

فيه .وهي مشركة في اإلعراب والحكم)( ,)1وهذا خالف لقطرب

الذي قال بأّنها

للترتيب( .)3وكذا لثعلب( ,)4وأبي عمر الزاهد غالم ثعلب( ,)5وهشام( ,)2وأبي جعفر
الدينوري(.)2

( )1الكتاب ,432/1 :الجنى الداني.154 :

( )2هو :م َح َّمد بن المستنير أَبو َعلي َّ
ال لَهَ :ما أ َْنت إِ َّال قطرب
ي ا ْل َم ْعروف بقطرب َالزم ِس َيب َوْي ٍه ,فقَ َ
الن ْح ِو ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َّ
َّ
يسى بن عمر ,من مصنفاته :المثلث ,الن َوادر ,ا ْلعلَل في الن ْحو ,األضداد,
ليل! فلقب بِهَ .وأخذ َعن ع َ

ا ْلهَ ْمز ,خلق ِْ
اإل ْن َسانَ ,وغير َذلِك .توفي سنة(242ه) .ينظر :بغية الوعاة ,243-242/1:ووفيات
االعيان.312/4:

( )3ينظر :الكتاب ,44/1 :فقه اللغة للثعالبي ,534:الصاحبي ,114:معاني الحروف للرماني ,24:الجنى
الداني154 :و ,124االزهية ,242:رصف المباني ,414 :المغني ,224 /2 :ارتشاف الضرب:
.1445

يسار َّ
الش ْيَبانِي أَبو ا ْل َعبَّاس ثَ ْعلَب إِ َمام ا ْلكوِفّيين ِفي َّ
الن ْحو واللغة .ولد سنة ِم َائتَْي ِن,
( )4أ ْ
َحمد بن يحيى بن َ
ّ
حفظ كتب ا ْلفراء َفلم يشذ ِم ْنهَا حرف ,أتقن النحو َفلَ َّما أتقنه أكب على ال ّش ْعر والمعاني والغريب ,من
مصنفاته :المصون ِفي َّ
اءات( ,ت241ه) .ينظر :بغية الوعاة:
قر َ
الن ْحوَ ,م َعاني ا ْلق ْرآنَ ,م َعاني ال ّش ْعر ,ا ْل َ
.342-342/1

الز ِ
( )5مح َّمد بن عبد ا ْلو ِ
احد بن أبي َهاشم أَبو عمر َّ
اهد غ َالم ثَ ْعلَب .قيل عنه :لم يتَ َكلَّم ِفي ا ْل َع َربيَّة أحد من
َ
َ
ْاأل ََّولين واآلخرين أعلم ِم ْنه .من مصنفاته :اليواقيت ,شرح الفصيح( ,ت345ه) بَِب ْغ َداد .ينظر :بغية
الوعاة.122 -124/1 :

( )2هو أبو عبداهلل هشام بن معاوية ,المعروف بالضرير ,صحب الكسائي ,وله كتاب الحدود ,وكتاب
المختصر .وكتاب القياس ,توفي سنة (244ه) .ينظر :انباه الرواة.324/3 :

ِ ٍ
َحمد بن َج ْعفَر َ ِ
ص َرِةَ ,و َعن
( )2هو أ ْ
لي ,ختن ثَ ْعلَب .نحوي ,أَخذ َعن ا ْل َم ِازني كتاب س َيب َوْيه بِا ْلَب ْ
الدين َوري أَبو َع ّ
ا ْلمبرد ,عاش ببغداد .من مصنفاته :ا ْلمهَ ّذب ِفي َّ
الن ْحو ,ضمائر ا ْلق ْرآن( ,ت244ه).ينظر:بغية الوعاة:
.341/1
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والواو العاطفة ترد لمعان كثيرة وأهمها الجمع المطلق( .)1وروي عن الفراء ّأنها
()2

للترتيب حيث يستحيل الجم .وكذا نقل عن السيرافي

()3

والفارسي

والسهيلي( ,)4على

أن الواو للترتيب( .)5ولها معان منها معنى (مع)
اجماع النحاة ,بصريهم وكوفيهم ,على ّ
وهو خالف للزجاج( .)2وتكون عالمة للرفع والصرف(.)2

وما أرجحه ّأنها للجمع مع الترتيب كل بحسب مقتضاه؛ أل ّن الواو ال تأتي في

أما ما تأتي من معان لها كما
القران للجمع العشوائي بل للترتيب ولكن كل في محلهّ ,
ذكرها سيبويه والفراء وغيرهما فهي معان جاءت مستنبطة من سياق الجمل وتوافق
اآليات في السورة .وكل ذلك عائد الى عدم استقامة اعادة أو عطف الجملة الثانية على
االولى ,لذا سميت الواو هنا عند الكوفيين بواو الصرف.
 3ـ ثم( :حرف عطف ,يشرك في الحكم ,ويفيد الترتيب بمهلة)( .)4فإ ْن قلنا :جاء
( )1ينظر :المقتضب ,14/1 :الجنى الداني ,152 :رصف المباني ,411-414 ,المغني.224 /2 :
( )2هو ابو سعيد الحسن بن عبداهلل السيرافي (ت324ه) ينظر :بغية الوعاة.542/1 :
( )3هو ابو علي الحسن بن احمد بن عبدالغفار الفارسي (ت322ه) .ينظر :بغية الوعاة.342/1 :
( )4هو عبدالرحمن ابو القاسم السهيلي ,وله روض االنف( ,ت .)541ينظر :بغية الوعاة.41/2 :
( )5ينظر :معاني القران للفراء ,235/1 :الرسالة للشافعي ,122/1 :الجنى الداني.154 :
( )2ينظر :الجنى الداني ,154 :حروف المعاني للزجاجي.32 :
( )2ينظر :معاني القران للفراء ,235/1الصاحبي ,114 :الجنى الداني ,123 :االزهية ,243 :المغني:
 ,224/3همع الهوامع .42/1 :والصرف :تسمية كوفية حيث يصرف جمع الجملة الثانية عن االولى
ولو كان بينهما الواو .يقول الفراء( :والصرف أن يجتمع الفعالن بالواو او ثم او الفاء او أو ,وفي أوله
جحد أو استفهام ,ثم ترى ذلك الجحد أو االستفهام ممتنعا أن يك َّر في العطف ,فذلك الصرف) .معاني
القران للفراء .235/1وهذا ليس عند البصريين النهم يسمونها بواو المعية .ينظر :الكتاب,41/3 :
والمقتضب .22-25/2
( )4الصاحبي ,144 :فقه اللغة للثعالبي ,532 :الجنى الداني ,422 :حروف المعاني للزجاجي,12 :
المغني ,214/2 :ارتشاف الضرب.1442 :
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خالد ثم علي ,أشعرت السامع بأ ّن عليا جاء بعد خالد بمهلة طالت أو قصرت .وهذا

مذهب الجمهور ,أ ّما ما جاء على غير معنى العطف ,أو أنها تأتي بمعنى الواو أو
الفاء ,فحمله النحاة على ما يحمله السياق من معنى ,وكذا التعجب ,علما بأّنها قد
اكتسبت التعجب من انتسابها الى الجملة ال من نفسها كما في قوله تعالى :ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ .)1(فان (ثم) اكتسبت التعجب من سياق الجملة واندماجها معها .ويعطف بها
المفردات والجمل(.)2
ولث َّم أربع لغات هي( :ثم وهي األصل .وفم بإبدال الثاء فاء .وثمت بتاء التأنيث
الساكنة .وثمت بتاء التأنيث المتحركة)(.)3
 4ـ الفاء :حرف يدل على العطف عموما والتشريك في االعراب والحكم ,وهي
كما قيل أنها تدل على التعقيب( .)4مثال ذلك إذا قلنا جاء خالد فعلي فإ ّن الجملة دلت
على مجيء علي بعد خالد مباشرة وبالترتيب المتصل ال المنفصل كما هو مع (ثم)

وهذا خالف لمن قال بأ ّن الفاء تكون للمهلة فتكون بمعنى ثم أو لمطلق الجمع

كالواو( .)5والصواب في ذلك قول من قال :بانها للتعقيب ولكن كل شيء بحسبه من

حيث القلة أو الكثرة والبعد أو القرب وما شابههما ,أو أ ْن تكون على تأويل حسب

مقتضى المراد من اآلية كما هو شأنها مع الصفات واالسماء واالحداث(.)2

( )1سورة المدثر :اآلية.15 /
( )2ينظر :فقه اللغة للثعالبي ,532 :الصاحبي ,144 :الجنى الداني422 :و ,434والكشاف,344 /4 :
المغني ,214/2 :التسهيل ,125 :همع الهوامع ,131/1 :رصف المباني.42-41 :
( )3الجنى الداني ,432 :ارتشاف الضرب.1442 :
( )4ينظر :الكتاب ,434/1 :حروف المعاني للزجاجي.32 :
( )5ينظر :رصف المباني.322 :
( )2ينظر :الجنى الداني ,22 :والمغني.214 /2:
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ومن معانيها ان تسمى بالجوابية فمعناها الربط ,وتالزمها السببية والترتيب(.)1
وقيل بانها تكون ناصبة للفعل بعدها؛ اذا كانت في جواب االمر أو النهي أو التمني أو
العرض أو النفي أو االستفهام أو الدعاء .وقد تحذف هذه الفاء من محلها ويبقى عملها
في ضرورة الشعر(.)2

( )1ينظر :الكتاب 24-23/3 :الصاحبي ,114 :الجنى الداني ,22 :المغني.214 /2 :
( )2ينظر :الكتاب ,25/3 :المنصف البن جني ,114/3 :المقتصد في شرح االيضاح للجرجاني/2 :
 ,1141الجنى الداني ,24 :ينظر :حروف المعاني للزجاجي ,34 :المغني ,214 /2 :شرح التسهيل
البن مالك ,22 /4 :همع الهوامع.22 /2 :
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املطلب الثاني:
أثر حريف العطف (أو والواو) وداللتهما يف سورة عبس
أوالً ـ أو :من حروف العطف في هذه السورة حرف (أو)عند قوله تعالى :ﭝﭞ
ﭟ ﭠ ,)1(فإن (أو) هنا أفادت التخيير( .)2ومن أثرها في إفادة التخيير :إما بأن
يتزكى فيحصل مراد اهلل تعالى أو ان يتذكر فينتفع بالتذكير لما هو له ,واالمران
حاصلهما الهداية والرشاد ,ولذا قيل بأن أو (للتقسيم وهو معنى من معاني (أو) جاء من
إفادة التخيير)(.)3

(ي َّذ َّكر) على ( َي َّزَّكى) وهو
وتأتي إلفادة معنى الترجي :وذلك بعطفها لفظ َ

عطف جملة فعلية إنشائية على جملة فعلية إنشائية أيضا ,والترجي ال يقع من عند اهلل
أن يحصل أحد
تعالى وانما على رجاء منه أن يؤمن .وهو على تقدير :ما يدريك ْ

األمرين وكالهما مهم ,فتحصل الذكرى في نفسه باإلرشاد لما لم يكن يعلمه أو ت ّذ ّكر لما
()5

()4
(يزّكى)
كان في غفلة عنه  .لذا كانت جملة (أو ي ّذ ّكر) عطفا على ّ

وهو داخل معه

في حكم الترجي( .)2وهي ال تخرج عالقتها عن قوله تعالى( :وما يدريك لعلّه يزكى) فقد
أن يتذكر
إن لم يتزكى ويحصل على نعمة اهلل تعالى فعليه ْ
أن اإلنسان ْ
جاءت لتبين ّ
ألن الذكرى تنفع .ولهذا كان جواب هذا التخيير قوله( :فتنفعه الذكرى),
لعله يهتدي؛ ّ
وكذا إن تذكر فإنها ترجى له بها المنفعة الحسنة.

( )1سورة عبس :اآلية.4 /
( )2بالغة القران الكريم في االعجاز.544 /14 :
( )3التحرير والتنوير.354/34 :
( )4ينظر :التحرير والتنوير ,142/ 34 :االعراب المفصل ,345 /12 ,الجدول في إعراب القران وصرفه
وبيانه.243-242 /15 ,
( )5ينظر :فتح القدير ,1542 :التحرير والتنوير.142/34 :
( )2البحر المحيط ,414/4 :ارشاد العقل السليم.424 /5 :
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()1

وقد روي عن االخفش االصغر
()2

وان كان عاصم

أنها ناصبة قال( :ما أعرف للنصب وجها

مع جاللته قد ق أر به إال أن (أو) يجوز أن تنصب ما بعدها كما قال:

ك ّإنما
فقلت له ال تَبك عين َ

نموت فَنع َذ ار )(.)3
نحاول ملكاٌ أو
َ

فان أراد أنه يحاول طلب الملك فيكون النصب على تقدير :إال أن نموت فنعذرا؛

أي أن يموت فيعذره الناس فيكون الناصب هو (أن) الواقعة بعد (أو)(.)4
ولكن لسيبويه في هذا البيت الرفع أيضاً ليوافق ما ورد في قول اهلل تعالى( :أو

يذكر) فقال( :ولو رفعت لكان عربياً جائ اًز على وجهين :على أن تشرك بين األول

واآلخر ,وعلى أن يكون مبتدأ مقطوعاً من األول ,يعني أو نحن ممن يموت) .فهنا
طف على نحاول أَو على اْلقطع أَيَ :نحن نموت .ولذا قال
الرْفع ِإ َّما باْل َع ْ
أجاز سيبويه ّ
في قوله   :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭯ( ,)5(إن شئت كان
على اإلشراك ,وان شئت كان على :أو هم يسلمون)(.)2
المجاشعى .أخذ النحو عن سيبويه -وكان أكبر منه -وصحب الخليل
( )1هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة
ّ
الكسائى .من مصنفاته :معاني القران .واألخفش لغة :صغير العينين مع سوء
أوال ,وكان معلّما لولد
ّ
بصرهما .ينظر :انباه الرواة.32/2 :

( )2لم أجد هذه القراءة وما وجدته لعاصم في قراءة ي ّذ ّكر ق أر بسكون الذال وضم الكاف خالفا للجمهور إذ
ق أروا بتشديد الذال والكاف .ينظر:معجم القراءات القرآنية .343/14:وعاصم هو المقرئ أبو بكر عاصم
بن أبي النجود األسدى الكوفى.كان أحد القراء السبعة ,أخذ القراءة عن أبي عبدالرحمن السلمي وزر بن
حبيش,وأخذ عنه أبوبكر بن عياش وأبو عمر البزار.توفي بالكوفة سنة(122ه) .ينظر:السبعة في
القراءات ,42/1 :وفيات االعيان.4/3:
( )3ديوان امرئ القيس.42 :
( )4الكتاب ,42/3 :المقتضب ,24/2 :الجني الداني ,231:شرح المعلقات السبع  ,142/شرح المفصل/2:
 ,22ورصف المباني .133 :شرح القصائِد العشر للتبريزي ,124 :شرح الشواهد الشعرية,42/1 :
خزانة األدب.544/4 :
( )5سورة الفتح :اآلية.12 /
( )2الكتاب.42/3 :
424

12
ثانيا الواو:
ـ عطف ماض على ماض :ومما ورد في سورة عبس من العطف بـ(الواو) قال
تعالى :ﭑ ﭒ

()1

فعطف سبحانه وتعالى بحرف (الواو) الجملة الفعلية الثانية وهي

(تولى) على الجملة الفعلية األولى وهي (عبس)( .)2وأثر ذلك؛ ألنهما متفقتان لفظا
ومعنى في الخبر؛ وبما أن الواو للجمع ,وألجل اشراك الجملتين في الحكم والمعنى كان
العطف بينهما بالواو أولى من غيرها الشتراكهما في الحكم .والمتولي هنا هو العابس
نفسه .ولو استعمل في هذا الموضع غير الواو لما تحققت الداللة التي ذكرناها.

ـ عطف جملة المخاطب على الغائب:
ومن العطف (بالواو) قوله تعالى :ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ.)3(
قال الفراء( :فعطف النبي  على ابن أم مكتوم)( ,)4وهي معطوفة على
()5

االبتدائية

فجاءت هنا عاطفة خالفا لمن قال باستئنافيتها( ,)2وهو من عطف جملة

المخاطب على جملة الغائب فعطف جملة (ما يدريك) على (جاءه االعمى) وهي من
عطف جملة انشائية على جملة خبرية ,فان جملة (جاءه االعمى) خبرية أما جملة (وما

يدريك) فهي بين االستفهام والترجي وفي كال االمرين هي جملة طلبية ع ِطفت بالواو

على الجملة الخبرية()2؛ وكأن الجمع بينهما بالواو إشارة الى أن ابن أم مكتوم سيؤمن
أن تحدث بحوار الغائب عند
ويحسن اسالمه معك .ففي قوله تعالى( :وما يدريك) بعد ْ
( )1سورة عبس :اآلية.1 /
( )2ينظر :بالغة القران الكريم في االعجاز.543/14 :
( )3سورة عبس :اآلية. 3-2 /
( )4معاني القران للفراء. 235 /3 :

( )5ينظر :الجدول في اعراب القران ,242 /15 :اعراب القران الكريم ,درويش.212/4 :
( )2ينظر :اعراب القران المفصل.344/12
( )2ينظر :اللباب.155 /24 :
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أن جاءه االعمى) استأنف الحوار بلفظ المخاطب .ليشعر بان هذا الغائب,
قولهْ ( :
والذي يرجى هدايته هما واحد .فالعالقة بين قوله (وما يدريك) وبين اآلية التي سبقتها

اشتراك بالحكم إحداهما تختلف عن األخرى ,لذا وجب اشراكهما بحرف الواو .وكان
()1

العطف هنا بالواو خالفا ألو وثم والفاء

فال يصلح منهم من يقوم مقام الواو الختالفهم

في داللة المراد.

ـ عطف شبه جملة على جملة اسمية:
جاء لفظ الواو عند قوله :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

()2

فاستعمل

سبحانه وتعالى لفظ (الواو) عن غيرها فعطفت بها جملة ال محل لها من االعراب على
()3
أن هؤالء المعاندين من صفاتهم ّأنهم غير
جملة فتحقق العطف بها  .إشعا ار للنبي ّ 

طالبين للتزكية فهم مستغنون عن التزكية وسميت استئنافية أيضا لئال يتوهم أن ما

بعدها من المفردات معطوف على ما قبلها ولكن يصح فيها عطف الجمل وخاصة التي
ال محل لها من االعراب لمجرد الربط(.)4

ـ العطف لمقابلة الضد من الجمل:
ولما جاء الوصف لآليات السابقة على السياق نفسه في قوله تعالى :ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ )5(جاء العطف بحرف الواو لبيان وجمع الوصف المغاير لما سبق من
األوصاف التي ذكرها في اآليات التي قبلها .وألجل المغايرة بين الوصفين جاء استعمال
الواو؛ أل ّن كل وصف منهما – في الصفين – مستقل بذاته ويقابله بالضد ,لذا عطف
( )1ينظر :المجتبى من مشكل اعراب القران. 1414 /2 ,
( )2سورة عبس :اآلية.2-2 /
( )3ينظر :البرهان.432 /4 /
( )4ينظر :البرهان ,432 /4 :بالغة القران الكريم في االعجاز.543/14 :
( )5سورة عبس :اآلية.4 /
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ألنه اقتضى ذكر قصد
جملة (وأما من جاءك يسعى) على جملة (أما من استغنى)؛ ّ
المقابلة مع المعطوف عليه ومقابلة الضد إتماما للتقسيم(.)1

ـ عطف جملة خبرية على جملة خبرية:
()2

ففي قوله تعالى :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
()3

من فاعل جاءك فإ ّن الواو هنا عاطفة

بما أن (يسعى) جملة حالية

عطفت الجملة الخبرية(وهو يخشى) على

الجملة الخبرية (يسعى) فقد جمع اهلل تعالى وقابل بين لفظي (يسعى ويخشى) بالواو؛
ألّنهما وصفان كل واحد منهما له داللته الخاصة به .فكثير من الخلق يسعى ,ولكن

ليس كلهم يخشى .لذا وجب الوصل بين الخبرين والوصفين بحرف الواو( .)4وقيل رابطة

لجواب أما(.)5والعطف أرجح ممن جعل الواو حالية من فاعل يسعى,وال يصح العطف
بغير الواو الن المقام مقام تشريك الصنفين في المعنى واالخباري والحكم.

ـ ـ العطف بين االصناف االفرادية:
استعمل سبحانه وتعالى حرف الواو في مواضع متعددة مشع ار لك بانها كلها ال
غنى إلنسان أو حيوان عنها فقال تعالى :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

()2

إذ إ ّن (الواو) تدل على الجمع

()2

بين الشريكين أو الصنفين المتقاربين أو المختلفين .ولما كانت هذه الثمار مختلفة في
اصنافها واوصافها جاء الرابط بلفظ (الواو) الدال على جمع هذه االصناف كلها لإلنسان
( )1ينظر :التحرير والتنوير ,144 /34 :بالغة القران الكريم.545 /14 :
( )2سورة عبس :اآلية . 4 -4 /
( )3ينظر :اللباب.152 /24 :
( )4ينظر :اعراب القران الكريم ,4443 /14 ,بالغة القران ,542/14 :اعراب القران لدرويش.212/4 :
( )5ينظر :اعراب القران لدرويش.212/4 :
( )2سورة عبس :اآلية . 32- 22 /
( )2ينظر :شرح كتاب سيبويه للسيرافي. 234 / 3 :
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ألنها قوام حياتهم .وهنا (العطف لِما هو واسطة بين األمرين وكان له حال
والحيوان؛ ّ
بين الحالين)( .)1فجاء لفظ (الواو) عند قوله تعالى  :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ؛ أل ّن األصناف هنا متغايرة النوع والفائدة؛ لذا جاء

()2
فإن كل هذه المحاصيل
الواو
اً
مشعر بجمع المتغايرات بين األصناف والمحاصيل ّ .

معطوفة بعضها على بعض ,واّنها كلها نتجت من صب الماء وشق األرض ,فجاءت

كلها مجموعة؛ وأل ّن كل واحد من هذه المحاصيل مغاير لما سبق في الوصف والنوع

جاء العطف بالواو المشعرة بالجمع بين المتغايرات .وهذا العطف عطف مفردات عائدة
كل منها إلى فعل(انبتنا) (.)3
وورد العطف بين األصناف المجموعة من (حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخال)
وبين (حدائق غلبا) عطف األعم على األخص (وأل ّن في ذكر الحدائق إدماجا لالمتنان

ألنها مواضع تنزههم واخترافهم)(.)4
بها ّ

ـ ـ عطف مصدر محذوف على ظاهر:
ومن العطف بالواو قوله تعالى :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

()5

وهو على تقدير

(متاعا لكم ومتاعا النعامكم) فعطف بالواو اللفظ المحذوف من (وألنعامكم) يدل عليه ما
سبقة من المعطوف عليه .وعطف بين المتمتعين بالنعم وهم البشر واألنعام( ,)2إذ جاء
العطف للجمع مع الترتيب؛ أل ّن كل ما خلقه اهلل تعالى فهو مسخر خدمة لإلنسان
( )1دالئل االعجاز. 142 :
( )2ينظر :اضواء البيان في ايضاح القران بالقران . 52 /4:
( )3ينظر :التحرير والتنوير ,134/34 :بالغة القران الكريم512 /14 :
( )4التحرير والتنوير. 132/34 :
( )5سورة عبس :اآلية . 32/
( )2ينظر :اللباب ,124 /24 :التحرير والتنوير ,132/ 34 :اعراب القران لدرويش.222/4 :
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واالنعام .فالفائدة األولى تكون لإلنسان ثم يستفاد بعده مما يبقيه اإلنسان لألنعام .فإ ًذا
اإلنسان واألنعام مشتركان في التمتع ولو كان أحدهما قبل االخر .وأثر الواو هنا جلي
اذ ال يستعمل للتشريك صراحة سوى بالواو وبما أن الفائدة تعود لصنفي االنسان
واألنعام جاء العطف بالواو خالفا لغيرها التي ال تصلح لمعنا االشتراك كما هو مع
الواو.

ـ ـ عطف اسم ظاهر على اسم ظاهر الشتراكهما في المعنى والحكم:
جاء استعمال (الواو) في قوله تعالى :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ

()1

فلما تعددت االجناس المختلفة من أخ ,وأم ,وأب وصاحبة وبنين

وأّنهم ال مفر لهم من اهلل يوم القيامة ,وأنهم سوف يجمعون جميعاً يوم القيامة استعمل
لفظ (الواو) .فعطف بين من سيجمعهم يوم القيامة من أخ وأم وأب وصاحبة وابن

بالواو؛ الشتراكهما في المعنى المقصود والحكم وهو للجمع المطلق مع الترتيب .ومثل
هذا العطف «الذي للجمع» هو من عطف المفردات( .)2وتأتي الواو في اآليات بمعنى
(بل) التي تفيد معنى االضطراب فحينئذ ال يعرف المطلوب ممن يفر .والناظر لهذين
أن الواو يعطي معنى الجمع يوم القيامة؛ أل ّن جمع أولئك الناس هو بيد
المعنيين يجد ّ
أن معنى االضطراب في لفظ (بل) يعود إلى أولئك النفر الذين يأتون
اهلل تعالى فقط .و ّ

يوم القيامة ,ويعرف كل واحد منهم ذنبه فعندها يتمنى كل واحد منهم لو يتخلص من

صاحبه( ,)3والداللتان تصح لمعنى اآليات.

( )1سورة عبس  :اآلية . 32 – 34 /
( )2ينظر :بالغة القران الكريم513 /14 :
( )3ينظر :الكشاف ,314 /2 :البحر المحيط ,414 /4 :بالغة القران الكريم.513 /14 :
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ـ ـ اشتراك المتعاطفين بالحكم ال بالمعنى مع أنهما اسميتان:
من صور استعمال الواو بين المتعاطفين بالحكم ال بالمعنى قوله تعالى  :ﰍ
()1

ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ

إذ جاء استعمال الواو عند قوله

تعالىَ  :ووجوهٌ َي ْو َمئِ ٍذ َعلَ ْيهَا َغ َب َرةٌ لعطف جملة اسمية على جملة اسمية اخرى .فجمع
أن يفرق بين الوجهين والصفين والفريقين
إن اهلل تعالى لما أراد ْ
بين المتغايرين إذ ّ
()2

استعمل لفظ (الواو) العاطفة لتغاير الصنفين

فهما في موقف واحد ّإال أنهما يختلفان

في داللة المعنى المقصود ويجتمعان في الحكم االعرابي .ومثيله قوله تعالى  :ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ.)3(

( )1سورة عبس اآلية . 44-34/
( )2ينظر :معاني القران واعرابه للزجاج ,242 /5 ,بالغة القران الكريم.513 /14 :
( )3سورة االنفطار :اآلية .14-13/
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املطلب الثالث:
أثر حريف العطف (ثم والفاء) وداللتهما يف سورة عبس

أوالً ـ ثم:

عطف مضمر على ظاهر :استعمل اهلل تعالى لفظ (ثم) التي تفيد الترتيب مع
()1

التراخي

عند قوله :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮟ ﮠ ﮡ

()2

وهو من عطف المفردات(,)3

وقيل هو عطف على سبيل التضمين لالشتراك معه ,فيعطف به مضمر على ظاهر(.)4
فعطف بها لفظا محذوفا واقعا بينه وبين لفظ (السبيل) على تقدير(يسره السبيل) أو(يسره
للسبيل) ,ويدل عليه الفعل الذي بعده وهو لفظ (يسره) ثم عطف المقدر على لفظ(قدره)
من قوله تعالى :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

()5

والتراخي هنا هو لتراخي الرتبة(.)2وال يجوز أن

نجمع بين المتعاطفين بالواو لتنافي اجتماعهما وال بأو وال بالفاء؛ أل ّن اهلل تعالى بعد ما

ولما يسر له االمر وجعل له وقتاً لالختبار
خلق وقدر :خلق لغاية وهي العبادةّ .
استعمل(ثم) التي تدل على التراخي ولضرورة وجود فترة من الزمن َقلَّت أو كثرت .إذ
صنعتك فال بد من استخدامها واستعمالها .وال يصلح مكان(ثم)
إنك لما تنتهي من َ
غيرها الن غيرها تعطي معناها بالمجاز وال يصلح المجاز هنا.
وكان مجيء (حرف ثم) من قوله :ﮟ ﮠ ﮡ للتراخي الرتبي أل ّن تيسير

ألنه أَثَر العقل ,وهو
سبيل العمل اإلنساني أعجب في الداللة على بديع صنع اهلل؛ ّ
( )1ينظر :التحرير والتنوير ,123 /34 :اعراب القران لدرويش. 224/4 :
( )2سورة عبس :اآلية.24 -14 /
( )3ينظر :همع الهوامع.222/1 :
( )4ينظر :ارتشاف الضرب.1442 ,1442 :
( )5سورة عبس :اآلية.14 /
( )2ينظر :التحرير والتنوير ,123 /34 :اعراب القران درويش .225/4
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أعظم ما في خلق اإلنسان وهو أقوى في المنة)(.)1
وتقدير المعطوف هنا يجوز أن يكون لالنسان ,والسبيل ظرف ,أي :يسر
لالنسان الطريق ,أي طريق الخير ,أو الشر ,كقوله :ﮠ ﮡ .)2(ويجوز أن
ينتصب بأنه مفعول ثان ليسره ,والهاء لإلنسان ,أي :يسره للسبيل ,أي :هداه له وفي
االعراب الثاني ال بد من تضمين معنى أعطى حتى ينصب اثنين ,أو يحذف حرف
الجر ,أي :يسره للسبيل ,أي :هداه له(.)3

ـ ـ عطف فعل ماض على فعل ماض الشتراكهما في الحكم:
استعمل سبحانه وتعالى لفظ (ثم) فقال :ﮟ ﮠ ﮡ ﮣ ﮤ

()4

فعطف بـ(ثم)

لفظ (أماته) على لفظ (يسره)؛ الشتراكهما في الحكم ,فاالثنان فعال ماض ,ولكن لكل
داللته .فأثر (ثم) أ ّن اهلل تعالى حينما خلق اإلنسان خلقه ليعمل ويختبر ال أ ْن يميته
مباشرة .فال بد إذاً من فترة حياة لذلك المخلوق يتمتع بها في طاعة اهلل تعالى ثم بعد

بأنه حرف عطف يدل على الم ْهلَة( ,)5وال يصلح مكانه غيره فناسب
ذلك يميته .لذا قيل ّ
استعمال حرف (ثم) هنا.

وجاء العطف بلفظ (ثم)؛ أل ّن الحياة ال تنتهي إلى الموت مباشرة إال بعد

االختبار .لذا جاء (عطف (ثم أماته) على (يسره) بحرف التراخي وهو لتراخي الرتبة
أيضا .فإ ّن انقراض تلك القوى العقلية والحسية بالموت ,بعد أن كانت راسخة زمانا,

( )1التحرير والتنوير.123 /34 :
( )2سورة البلد :اآلية.14 /
( )3ينظر :اعراب القران للعكبري.434/2 :
( )4سورة عبس :اآلية .21 -24 /
( )5ينظر :اعراب القران الكريم .4442 /14 ,بالغة القران الكريم.514-544 /14 :
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انقراض عجيب دون تدريج ,وال انتظار زمان يساوي مدة بقائها وهذا إدماج للداللة على
عظيم القدرة)( .)1فتصبح (ثم) هنا توطئة وتمهيدا لقوله تعالى( :فاقبره)(.)2

ـ ـ عطف جملة الظرف على جملة فعلية فعلها ماض:
استعمل سبحانه وتعالى لفظ (ثم) عند قوله :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

()3

بدل غيرها من

الحروف؛ أل ّن الموقف هنا يحتاج إلى زمن متراخ قبل يوم الحساب .وهذا راجع إلى

إثبات البعث فأصبح كالنتيجة بعد االستدالل( .)4و(ثم) هنا داخلة على الظرف المشعر
باستغراق وقت فيه ,واالشاءة متوقفة على منشئها في تحديد وقتها قل أو كثر .وهذا
يوما يقف فيه اإلنسان بين يدي
الوقت متوقف على انتهاء االنسان الى القبر؛ فإ ّن هناك ً
اهلل تعالى وهذا الوقوف ال يأتي مباشرة  ,وانما بعد ٍ
حين يعلمه اهلل تعالى فقط ,وهو
()5

البعث بعد الموت والنشر لألحياء

.

وأن العطف بـ(ثم) عند قوله تعالى( :ثم إذا شاء انشره) عطف على اآلية التي
فإن هناك منازل في حياته األخروية
سبقتها وهي (أماته فأقبره)؛ أل ّن المخلوق حين يقبر ّ
يستقر فيها ويخالطها قبل القيام ليوم الحساب .وهذا يحتاج إلى وقت ,لذا استعمل لفظ

(ثم) للعطف بدل غيرها ألنها أولى في االستعمال.
وكان العطف بـ(ثم) لتغاير الصور في الخلق وتسييره السبيل وأماتته واقباره ثم
نشره .فعطف بينهم بلفظ (ثم) حين كان كل واحد منهم له وقته في اإليجاد والعيش
والتصرف .وجمع بين بعض األوصاف والصور بلفظ (الفاء) لضرورة الجمع المباشر

( )1ينظر :التحرير والتنوير.124/34 :
( )2ينظر :المصدر نفسه.
( )3سورة عبس :اآلية . 22 /
( )4ينظر :التحرير والتنوير. 125 /34 :اعراب القران الكريم.4444 /14 ,
( )5ينظر :معاني القران واعرابه ,245/5 :وينظر :مشكل اعراب القرآن البن قتيبة.244/2 :
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ألنها
بينهما في تقدير اهلل تعالى في الوجود لهذه األشياء .وال يصلح العطف بالفاء؛ ّ
تقتضي اعمال الفعل مباشرة وهذا غير مراد اهلل تعالى في هذا الموقف.

ـ ـ عطف جملة فعلية مؤكدة على جملة فعلية مؤكدة:
جاء استعمال حرف (ثم) عند قوله تعالى :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
()1
إن (ثم) في قوله
ﯠ , ولم يأت بـ(الفاء) أو غيرها أو ما يشابهها في العمل؛ إذ ّ

تعالى  :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ 

()2

تفيد التراخي في الوقت ,فجاءت عاطفة جملة (شققنا

االرض شقا) المؤكدة لعاملها على جملة مثلها في الحكم قوله تعالى  :ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ)3(؛ ليتأتى لما في التنكير من الداللة على التعظيم بما يناسبه من تعظيم
()5

التعجب( .)4وهو أيضا مما يشعر بوجود وقت لهذا العمل

خالفا لحروف العطف

إن شق األرض عند
االخرى فهي ال تأتي بالمعنى الذي ياتي من استعمال (ثم) ,إذ ّ

الفالح ال يحصل ّإال بعد صب الماء .وعند صب الماء تحتاج األرض إلى وقت كي
تترطب فيه التربة ثم بعد ذلك تشق األرض للبذر والسقي .لذا ناسب لفظ (ثم) في هذا
المكان أكثر من غيره فعطف بين شق األرض وصب الماء لتغايرهما في التفعيل
واالستخدام.

( )1سورة عبس :اآلية . 22-25 /
( )2سورة عبس :اآلية.22/
( )3سورة عبس :اآلية .25 /
( )4ينظر :التحرير والتنوير.131 /34 :
( )5ينظر :بالغة القران الكريم.511 /14 :
424

12
ثانياً :الفاء :ـ
عطف جملة فعلية على جملة فعلية في الحكم :الفاء في قوله تعالى :ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ( .)1(ق أر الجمهور (فتنفعه) بالرفع عطفا على (يذكر)
()2

أي أن تجعله جوابا بالفاء للعل؛

وقرأه عاصم بالنصب في جواب لع ّل (لعله يزكى))
ألنه غير موجب ,فأشبه التمني واالستفهام .والنصب هنا خالفا للبصريين( .)3فان كانت
ّ
رافعة لما بعدها كانت هنا عاطفة وان كانت ناصبة كانت هنا سببية رابطة للنفع

المباشر ,جوابا للعل تفيد الترجي وقيل هي للتمني بالمعنى(.)4

يقول أبو حيان( :وأما النصب بعد الفاء في جواب الترجي فشيء أجازه الكوفيون

ومنعه البصريون ,واحتج الكوفيون بهذه القراءة وبقراءة عاصم ,فتنفعه الذكرى في سورة
عبس ,إذ هو جواب الترجي في قوله{ :لعله يزكي أو يذكر فتنفعه الذكرى} .وقد تأولنا
ذلك على أن يكون عطفاً على التوهم ,ألن خبر لعل كثي اًر جاء مقروناً بأن في النظم
كثي اًر ,وفي النثر قليالً .فمن نصب ,توهم أن الفعل المرفوع الواقع خب اًر كان منصوباً
بأن ,والعطف على التوهم كثير)( .)5والعطف أولى من القطع لتعانق اآليات فيما بينها
في سورة عبس ,ولما لها من أثر في تحقق منفعة الذكرى .وقدرت ايضا بقولهم:
(أن تنفعه) في محل رفع معطوف على مصدر منتزع من الترجي
(والمصد
المؤول ْ
ّ
المتقدم؛ أي عسى لديك تزكية أو تذكير فنفع من ذكرى)(.)2
( )1سورة عبس :اآلية . 4-3 /
( )2معاني القران للفراء ,235/3 ,إتحاف فضالء البشر ,544/2:التذكرة ,215/والتحرير والتنوير/34:
 ,142ومعجم القراءات.241/14,
( )3ينظر :تفسير الطبري ,34/ 34:مشكل اعراب القران لمكي ,452 /2,والجامع ألحكام القران.23/22,
( )4ينظر :التبيان في إعراب القرآن للعكبري ,1221/2:بالغة القران الكريم في االعجاز,544 /14 :
اعراب القران الكريم ,درويش.212 /4 :

( )5اعراب القران البي حيان.311/2 :
( )2الجدول في اعراب القران ,242 /15 :المجتبى من مشكل اعراب القران.242 /15 :
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ألن اإلنسان إذا
واألثر الداللي هنا جاء بالفاء في (فتنفعه) رابطة للنفع المباشر؛ ّ

فإن الذكرى تنفع على
تزكى وجاء بقلب صادق وهو يريد الخير -الذكرى النافعة – ّ

الفور .لذا جاء الرابط بلفظ (الفاء) ليرشد ألمرين :أما األول :فإ ّن الذكرى نافعة لمن

صدق في إرادته للتذكرة .وأما الثاني :فإ ّن على المذكر أن يتحين وقت المنفعة للتذكرة
ومتى يحتاج الناس اليها.

ـ ـ فاء التخيير والعرض:
من الواضح ان(الفاء) في قوله تعالى :ﭿ ﮀ ﮁ
الجملة على جملة ﭼ ﭽ

()2

()1

أنها (لتفريغ مضمون

فإن الجملة المعترضة تقترن بالفاء إذا كان معنى الفاء

قائماً ,فالفاء من جملة االعتراض؛ أي هي تذكرةٌ لك باألصالة ,وينتفع بها من يشاء أن
يتذكر حسب استعداده؛ يتذكر بها كل مسلم كقوله تعالى :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ) 

()4( )3

وهذا ترغيب في القران وحفظه( .)5والفاء عاطفة وجملة (من شاء) معطوفة على الجملة

االستئنافية (إنها تذكرة).

()2

وسياق اآلية مع الفاء داللة على التهديد ال التخيير؛وسببه

اآلية التي بعدها والتي تحمل دعاء على االنسان الكافر وهي (قتل االنسان ما

أكفره)( .)2وذكر بعض العلماء أن استعمال الفاء عند قوله تعالى :ﭿ ﮀ ﮁ يعود
لوجهين:
( )1سورة عبس :اآلية.12 /
( )2سورة عبس :اآلية.11 /
( )3سورة الزخرف :اآلية.44 /
( )4التسهيل ,125 :التحرير والتنوير ,112 /34 :روح المعاني ,42 /34 :وهذا خالف للزمخشري في
الكشاف اذ قال( :االعتراض شرطه أن يكون بالواو أو بدونه فأما بالفاء فال) بينما في التلويح لسعدالدين
قال (االعتراض يكون بالواو والفاء -فاعلم فعلم المرء ينفعه.)-
( )5ينظر :روح المعاني.42 /34 :
( )2ينظر :الجدول في اعراب القران.245 /15 :
( )2ينظر :تتمة اضواء البيان.53 /4 :
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( 1ـ كأنه قيل :هذا التأديب الذي أوصيته إليك وعرفته لك في إجالل الفقراء
وعدم االلتفات إلى أهل الدنيا أثبِت في اللوح المحفوظ الذي قد ِّ
وك َل بحفظه أكابر

المالئكة.

 2ـ كأنه قيل :هذا القران قد بلغ في العظمة إلى هذا الحد العظيم ,فأي حاجة به
إلى أيقبله هؤالء الكفار؟ فسواء قبلوه أو لم يقبلوه فال تلتفت إليهم وال تشغل قلبك بهم,
واياك وان تعرض عمن آمن به تطيبا لقلوب أرباب الدنيا)(.)1

ـ ـ عطف جملة فعلية على جملة فعلية:
لقد استعمل اهلل تعالى لفظ (الفاء) التي للربط والتفريع

()2

في قوله :ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ)3(؛ أل ّن اهلل تعالى حينما خلق اإلنسان قدر معه كل شيء فكان خلق اهلل تعالى
لإلنسان محال بأ ْن يخلقه من غير أ ْن يقدر ما له وما عليه؛ فاستعمل لفظ (الفاء) دون

سواها من األلفاظ المشابهة في عطفها على لفظ خلقه؛ أل ّن التقدير هنا هو إيجاد
الشيء أو المخلوق على مقدار مضبوط منتظم( .)4ال يقبل تأخير المقادير .فيربط بين

الخلق والتقدير ربطاً مباش اًر بلفظ (الفاء) .فال يصح لصانع أن يصنع شيئا وهو ال يعلم

ِ
أن اهلل تعالى
ماذا يريد من صنعته أو يطلب منها .وال يعلم ل َم يطلبها؛ لذا كان طبيعيا ّ
حينما خلق قَ َّد َر لخلقه مقاديره .فجاء لفظ (الفاء) معقبا لما سبق تعقيبا مباش اًر( .فالتقدير
بمعنى التهيئة لما يصلح ولذا ساغ عطفه بالفاء دون التسوية؛ الن الخلق بمعنى

التقدير ...وجوز أن يكون هذا تفصيال لما أجمل أوالً في قوله تعالى (من أي شيء

( )1اللباب ,154/24 :تتمة اضواء البيان.51 /4 :
( )2ينظر :التحرير والتنوير. 123 /34 :
( )3سورة عبس :اآلية. 4 /
( )4ينظر :التحرير والتنوير ,123 /34 :بالغة القران الكريم.544 /14 :
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خلقه)؛ أي فقدره أطوا ار الى أن أتم خلقه)(.)1
(فقدره) بفاء التفريع؛ أل ّن التقدير هنا إيجاد الشيء
(وفرع على فعل (خلقه) فعل ّ

على مقدار مضبوط منتظم كقوله تعالى  :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ)2(؛ أي جعل
التقدير من آثار الخلق؛ أل ّن خلقه متهيئا للنماء ,وما يالبسه من العقل والتصرف,

وتمكينه من النظر بعقله ,واألعمال التي يريد إتيانها .وذلك حاصل مع خلقه مدرجاً
مفرعاً .وهذا التفريع وما عطف عليه إدماج لالمتنان في خالل االستدالل)(.)3
ومثله جاء التعبير بلفظ (الفاء) التي تفيد الترتيب والربط المباشر والتفريع( ,)4ولم
يستعمل (ثم) في قوله تعالى :ﮤ ﮥ

()5

قدر
وسببه أ ّن اهلل تعالى بعد خلقه لإلنسان ّ

وقت بقائه في الحياة .واذا ما جاءت سكرت الموت نقله اهلل تعالى مباشرة إلى عالم
البرزخ.

يقول الفراء( :جعله مقبو اًر ,ولم يجعله ممن يلقى للسباع والطير ,وال ممن يلقى
في النواويس ,كأن القبر مما أكرم المسلم به ,ولم يقل فقبره؛ أل ّن القابر هو الدافن بيده,

ألنه صيره ذا قبر وليس فعله كفعل اآلدمي)( .)2وقال
والمقبر :اهلل تبارك وتعالى؛ ّ

الزجاج( :أقبره جعل له قب اًر يوارى فيه)( .)2ويتحقق من هذا المعنى أّنه ال يصلح تأخير

الميت ,وأ ْن يدفن؛ وألجل ديمومة الحياة فال بد من دفت الميت أل ّن الحياة ال تستقيم من

دون ذلك.

( )1روح المعاني.44 /34 :
( )2سورة الفرقان :اآلية.2 /
( )3التحرير والتنوير.123/34 :
( )4ينظر :التحرير والتنوير ,123 /34 :اعراب القران لدرويش.224/4 :
( )5سورة عبس :اآلية .21 /
( )2معاني القرآن للفراء ,234/3 :وينظر :مجاز القرآن ,245 :الكشاف ,214 /4:فتح القدير.344/4:
( )2معاني القران واعرابه ,245/5 :وينظر :مشكل اعراب القرآن البن قتيبة.244/2 :
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وا ّن من إكرام الميت أ ْن يسرع في قبره ودفنه؛ لذا كان استعمال لفظ (الفاء)

استعماالً ال يصلح مكانه غيره ,وأ ّن اهلل تعالى قد هيأ لذلك اإلنسان قب اًر سي ْق َبر فيه.

ف العطف عند قوله تعالى( :أماته فاقبره) تنبيها إلى أن اإلنسان متى توفي فإ ّن روحه
إن يموت فإ ّن قبره جاهز كيف كانت صورة وفاته(.)1
تنتقل إلى حياة أخرى .وما ْ

ومثله :جاء لفظ (الفاء) عند قوله تعالى :ﯢ ﯣ ﯤ .)2(ولما كان صب الماء
من اهلل تعالى وانشقاق األرض بإرادته تعالى فال بد أن تنتج األرض نباتها بإذن ربها
بأن اإلنسان ما عليه ّإال استخدام الوسائل المتاحة له ثم يجعل
فجاء لفظ (الفاء) مشع ار ّ
النتائج على اهلل تعالى؛ لذا كان الفاء هنا ( للتفريع والتعقيب وهو في كل شيء

بحسبه)( .)3لذا كانت جملة فانبتنا معطوفة على جملة صببنا(.)4
وهنا يأتي سؤال وهو :ما مناسبة (الفاء) في قوله تعالى :ﯢ ﯣ ﯤ وفي
بعض االحيان ال تنبت كثير من المحاصيل وان سقيت؟ والجواب أ ّن اهلل تعالى أراد أ ْن
يؤمل اإلنسان وال يجعل في نفسه القنوط .بل ما عليه ّإال أ ّن يأخذ باألسباب المؤدية إلى

النتائج المرجوة .واهلل الموفق لكل خير؛ أل ّن الغالب على الزرع إذا ما توفرت له
االسباب فالغالب عليه اإلنبات فاستعمل القرآن الفاء للتغليب.

( )1ينظر :التحرير والتنوير.125/34 :
( )2سورة عبس :اآلية .22 /
( )3روح المعاني ,42 /34 :التحرير والتنوير.131/34 :
( )4ينظر :بالغة القران الكريم.511 /14 :
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ـ ـ عطف مفصل على مفصل:
ومن النظم في السورة مجيء حرف (الفاء) عند قوله تعالى :ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ .)1(فقد استعمل اهلل تعالى لنظم هذه اآليات حرفا ال يصلح مكانه غيره .فاستعمل
(الفاء) الداخلة على الم الطلب الدال على دعوة المخلوق (اإلنسان) إلى النظر في
ملكوت الخالق فينظر إلى طعامه وما يجري عليه من تطور إلنتاجه واخراجه ليستفاد
منه اإلنسان والدواب .وكل هذا لتعطي اآلية الداللة المالئمة لما قبلها وما بعدها .والفاء
أن يقضي ما أمره فلينظر
إن أراد ْ
هنا (مع كونها للتفريع تفيد معنى الفصيحة,إذ التقديرْ :
إن أراد نقض كفره فلينظر إلى طعامه .وهذا نظير الفاء في قوله تعالى:
إلى طعامه ,أو ْ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ)2(؛ أي :إ ْن أراد اإلنسان الخالص من
تبعات ما يكتبه عليه الحافظ فلينظر ِم َّم خلق ليهتدي بالنظر فيؤمن فينجو)(.)3
أن وضح اهلل تعالى أصل الخلق ومنشأه وحياته ومماته ,وأصل خلق النبات
بعد ْ

وما بينهما من تقارب .فاألصل المشترك بينهما هو الماء والتراب()4؛ لذا دعاه إلى
التفكر والنظر لما خلق من زروع ونباتات ليقتات عليها من غير عناء كبير منه فقال:
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ,فجاء استعمال لفظ (الفاء)؛ أل ّن اإلنسان متى علم أصل خلقه
أن ينزل في يوم إلى اهلل تعالى عندها سيأتي إليه من
وقدرة اهلل تعالى عليه ,وأّنه ال بد ْ

أن يشعر المؤمن الصادق الخائف منه الموقن بيوم
غير تأخير ,فأراد اهلل تعالى ْ

الحساب بان الحساب آت على عجل لذا وجب على االنسان أ ْن ال يتأخر عن طاعة

اهلل تعالى وشكر نعمه عند النظر إليها.
( )1سورة عبس :اآلية .24 /
( )2سورة الطارق :اآلية .5-4 /
( )3التحرير والتنوير.124 /34 :
( )4ينظر :تتمة اضواء البيان.52 /4 :
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وداللة العطف هنا إما عائد على قوله تعالى( :لما يقض ما أمره) ( فيكون مما
أمره اهلل به من النظر .واما على قوله (ما أكفره) فيكون هذا النظر مما يبطل ويزيل
()2

شدة كفر اإلنسان)( .)1وقيل أنها استئنافية

ولكن ما ذكرناه ارجح للدالالت المعتبرة في

بيان التعبير القرآني.
ـ عطف بالمعنى :جاء استعمال (الفاء) عند قوله تعالى :ﯶ ﯷ ﯸ

()3

وكانت داللة ذلك على العطف اذ الكالم معطوف لترتيب ما بعدها على ما قبلها من
النعم السابغات الكثيرات واالآلء المتعددة ,وهذا خالفا لمن قال بانها للسببية()4؛ فالفاء
اللوم والتوبيخ في قوله تعالى :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
عاطفة (للتفريع على ْ

()5

االستدالل على المشركين من قوله تعالى :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

()2

ﯚ ﯛ

()2

وما تبعه من

والى قوله تعالى :ﯘ ﯙ

ففرع على ذلك إنذار بيوم الجزاء مع مناسبة وقوع هذا االنذار عقب

التعريض والتصريح باالمتنان في قوله تعالى :ﯕ ﯖ وأيضا كما في قوله تعالى:
ﯲ ﯳ ﯴ .)4())4(فتكون هنا عاطفة بالمعنى على ما سبقها من أحوال ذلك
االنسان الكافر الذي لم يرع نعمة اهلل عليه.

( )1التحرير والتنوير.124/34 :
( )2اعراب القران الكريم لمحمود ياقوت.4444/14:
( )3سورة عبس :اآلية .33 /
( )4ينظر :اعراب القران لدرويش.222/4 :
( )5سورة عبس :اآلية .12 /
( )2سورة عبس :اآلية .14/
( )2سورة عبس :اآلية .25 /
( )4سورة عبس  :اآلية . 32 /
( )4التحرير والتنوير.132/34 :
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ـ ومثله:

ومن الصور الداللية في السورة بحرف الفاء نجدها في قوله تعالى :ﭢ
()1

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

فقد جاء في جملة العتاب في( :أما من استغنى فأنت له

()2
ألن المعاتب هو المخاطب وكان
تصدى)؛ الفاء رابطة واقعة في جواب أما ؛ ّ

ألن حرص النبي  كان شديدا
االستعمال بـ(الفاء)؛ إشارة إلى حرص النبي  ,و ّ
لمتابعة صناديد قريش في الدعوة ,ولحرصه الشديد ومتابعتهم أكثر من غيرهم جاء تنبيه

(أما)(.)3
اهلل تعالى لنبيه  لذا كان استعمال الفاء االستئنافية الواقعة في جواب ّ

ــ ومثله :ومن الصور الداللية بحرف (الفاء) في السورة قوله تعالى  :ﭯ ﭰ ﭱ
()4

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

اب(أما) عاطفة لما بعدها
والفاء هنا واقعة في جو ّ

()5

والتعبير هنا هو كما ذكرنا في قوله  ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

()2

فقد جاء (الفاء) في جملة العتاب في  :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

على قوله  ﭢ ﭣ ﭤ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ؛ أل ّن المعاتب هو المخاطب والصيغة جاءت للطلب الفوري

وكان استعمال الفاء؛ أل ّن اهلل تعالى أراد من النبي  أن يحرص على كل طالب
لإلسالم خشية أن يفوته وقت اإلجابة لذا جاء استعمال الفاء.

( )1سورة عبس :اآلية . 2 -5 /
( )2ينظر :الجدول في اعراب القران ,244/15 :المجتبى من مشكل اعراب القران ,1414/2 :االعراب
المفصل.342/12:
( )3ينظر :بالغة القران الكريم ,544 /14 :اعراب القران الكريم لمحمود ياقوت.4441 /14 :
( )4سورة عبس :اآلية .14 -4 /
( )5عراب القران الكريم.4443 /14 :
( )2سورة عبس :اآلية. 2 -5 /
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اخلامتة

تم بعون اهلل تعالى الحديث عن أثر حروف العطف في سورة عبس وكان مما
ال بد من ذكره اآلتي:

ِ
أن
أ ّن كل كالم يصح أ ْن ننظر اليه من زاوية فَ ْهم َنا وادراكاتنا واستدالالتنا ,و ّ
كثي اًر من االلفاظ بما لو وجد غيرها في مكانها لكان أفضل وأدق ّإال أ ّن التبيان لكل

شيء ال يصح معه ما يصح مع القرآن .إذ إ ّن الناظر أللفاظ كالم اهلل تعالى وحروفه

فإّنه ال ينظر إليها من حيث فهمه فقط بل عليه أ ْن ينظر إليها من زاوية أخرى وهي
مالءمة ما يذكره مع مالءمة مراد اهلل تعالى فال نعقل هلل ما نفهمه ونسلِّم على أّنه م َسلٌَّم
واّنما ال ن َسلِّم له حتى نرى فيه هلل رضا.

أن بعض حروفه لم يختلف فيها علماء اللغة
إن مما تميز به القران الكريم ّ
ّ

أن البعض اآلخر من الحروف كان له من
وبقيت على معناها الذي وضعت له ,غير ّ
المعاني ما يصلح أن نضع مكانه معنى حروف أخرى من غير حذف أو تبديل للحرف

الموضوع من عند اهلل في القران الكريم.
أن بعض الحروف اشتمل على بعض التأويل غير أنني لم
إن مما ظهر أيضا ّ
ّ

أجد لهذا التأويل مسوغا كي يتناسب مع سياق اآليات؛ لذا ابقيته على ما وضع له في
فإن بعض الحروف أفادت الربط بالمعنى بين اآليات
االصل من معنى لكل حرف؛ ّ

ولكنها لم تفد العطف كما هو مع الواو والفاء في بعض المواضع.

ومما تجدر االشارة اليه أن موضوع حروف العطف ال تقل أهمية عن غيرها من
موضوعات اللغة العربية ولو كانت قليلة العدد فهي غزيرة المعنى وال يصلح الكالم اال
بها .كيف ال وهي أحرف الوصل ,والربط إلتمام التركيب النحوي ,والداللة اللغوية
والتعبير السياقي .فإن كان ضرورة العمد للخيمة فإن الحروف ال تقل عنها قيمة ,فهي
الحبال إلمساك هذه االوتاد ,فإّنك إذا أردت االمتناع عن شيء فإّنك حينها تقول :ال
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بارك اهلل فيك .فيكون التصويب لك :أال وضعت الواو فانه تمام المعنى وسلسبيل الماء,
فتقول :ال .وبارك اهلل فيك.
إ ّن من عجيب ما ذكر أ ّن اللفظ في مكانه والحرف في منتهاه أو ابتدائه أو في

زاويته ال يصلح مكانه غيره ولو تغير بغيره الختل المعنى وانفرط العقد من محله كما
ينفرط الحب من المسبحة .وا ّن مما ألفت النظر ألصحاب الضاد هو ما اشتمل عليه
كالم الباري عز وجل من موضوعات فريدة الفن عجيبة األسلوب .ومن بين هذه

أن نقول بحقه :إ ّنه ال يعرف معنى
الموضوعات موضوع دالالت الحروف الذي نستطيع ْ

الحرف من لم يعرف فنون معاني الحروف؛ إذ ال تخلو جملة قرآنية من هذه الفنون
فإنما يدل على أهميته الكبيرة في أساليب العربية
العجيبة .وا ّن دل ذلك على شيء ّ
جميعها .وتدل على تمكن هذا الموضوع من اللغة العربية تمكن الملح من الطعام.

لذا أدعو كل طالب علم إلى الوقوف الطويل والتأمل المتبصر من دون كلل
على اآليات (الفاظاً أو حروفاً) وعدم االستعجال في الرأي والفكرة والجواب والمعنى من
دون تبصرة وروية .والحمد هلل رب العالمين.
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والمسرات في علوم القراءات ,الشيخ احمد بن محمد البنا (ت1112هـ) ,تحـ:
د .شعبان محمد إسماعيل ,عالم الكتب ,بيروت ,ط1442 ,1هـ1442-م.
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 .24التبيان في إعراب القرآن ,أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين العكبري ,تحـ :علي
محمد البجاوي ,عيسى البابي الحلبي وشركاه.
 .21تتمة اضواء البيان في ايضاح القران بالقران ,عطية محمد سالم ,تحـ :محمد
األمين ومحمد المختار ,دار عالم الفوائد ,الرياض ,ط1444 ,2ه-
1444م.
 .22التحرير والتنوير ,محمد الطاهر بن عاشور ,دار سحنون ,تونس.
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