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 اقْـــْبْ سْاِـ ـِّْ سَّـ ـ القـ ـ
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الْإْنسان من ع ٍ اقْْبْ و سُّـ الْـكرْْم
القـ

ع قــِّ سْـالْ ِّْ ع قــِّ الْإْنســان مــا لــِّ

يع ِّ 


سورة العلق  ،اآليات )5-1(:
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** يحق لي أن أتوجه بالشكر إليك  ...يا من خلقت فسويت  ...أن تمت فاك ثرت  ...أعطيت
فلك ألحمد كما تحب  ...ولك ألشكر حتى ترضى ...
(( رب العاملني ))

إلى منارة ألعلم  ...إلى ألروح ألطاهرة سيد ألخلق وإمام ألمرسلين  ...منقذ أإلنسانية
ومعلم ألبشرية وحامل ألرساالت ألسماوية .
(( سيدنا حممد )) --

إلى من عشت معهم ألحياة بحلوها ومرها  ...إلى سر سعادتي وفرحتي ونجاحي في
ألحياة  ...إلى مثلي أالعلى إلى سندي  ...إلى من كانت دعوأهم ورضاهم عني ً
سببا في
تقدمي  ...إلى أجمل هدية وهبها هللا لي  ...إلى من أعطوني بال حدود..
(( أمي وأبي ))

إلى شرأيين ألقلب ألنابض إلى من يجمعني بهم بيت وأحد وحب خالد ...
(( إخوتي وأخواتي ))

إلى جمال ألوجود  ...إلى نور ألحياة  ...إلى ألبذور ألمثمرة  ...إلى طيور ألجنة  ...إلى
ألبرأءة ألجملية ...
إلى من زين بيتي وجعلها فرح وأمل  ...إلى أنس حياتي وإلهام تفكيري  ...إلى ربيع
عمري وزهرة أيامي ...
(( أغلى البشـر ))

إلى ألشجرة ألتي أصلها ثابت وفرعها في ألسماء وحملت ثمرها كل فرد ...
(( عائلتي الكريمة ))
ً
إلى ينابيع ألقلوب ألصادقة  ...إلى أجمل صدأقة وكنا معا  ...نعم ألرفاق وعرفت معهن
معنى أال كمل ...
(( صديقاتــــــي ))

إلى من رأفقوني درب ألعلم خطوة  ...خط وة  ...وشاركوني بسمتي وغمروني باالمل من
أجل تحقيق ألنجاح ...
(( زميالتــــــي ))

إلى كل من دعا لي بالخير وتمنوأ لي ألتوفيق وألنجاح ...
إلى هؤالء أهدي ثمرة جهدي ...
الباحثـــة
3

ال يحق لي أن أتوجه بالشكر ألحد قبلك  ...يا من خلق فسوى ...
أنعمت فأكثرت  ...أعطيت فأكرمت  ...لك الشكر حتى ترضى ...
وأتوجه بوافر الشكر وعظيم التقدير لكل من ساهم بقدر من الجهد في
إنجاز هذا البحث وأخص بالشكر :
الدكتور  /أمحد جمتبي
عرفانا ً بدوره في اإلرشاد والتوجيه .
كما أتوجه بالشكر والتقدير ألعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة العربية
وعلوم القرآن ومن علمونا بأن ما نفعله ألنفسنا  ...يموت معنا وأن
ما نفعله لآلخرين يظل ويصبح خالدا .
الباحثة

1

املقدمــــــــة
ال علــظ اليــالمي  ،ون ــ هلل ن ال لــإ ال ار وحــهللا ال

الحمــهلل ر را العــالمي وال عــهللوا

هلل ن محمهللاً عبهللا ورسولإ الصـاهللق األمـي صـلظ

ريك لإ لإ الملك وهو الحق المبي  ،ون

ار عليإ وعلظ آلإ وصحبإ نجمعي  ،وم تبع م بإحسا

لظ يوم الهللي

وسلم تسليماً كثي ارً.

نما بعهلل ....
ولما كا القرآ كالماً عربياً كا طريقاً لف م معانيإ وبهللو ذلك يقع الغلط وسوء الف م ،
ونعني بقواعهلل العربية مجموع علوم اللسا العربي وهي مت اللغـة والصـر والمعـاني والبيـا
 ،ونســــاليا العــــرا ــــي كالم ــــا ووجوهــــإ  ،ولعلمــــي البيــــا والمعــــاني مايــــهلل مــــ االهتمــــام
واالختصــاب بمــا يعــر بــالحرو

 ،ونخــب بالــذكر حــرو

موضــوعي المتمثــف ــي معــاني حــرو

العط ـ

العط ـ

 ،والــذ يع ـهلل محــور

 ،بحيــة اختــرت ســورة األنفــاف نموذج ـاً

للتطبيق .
قهلل حاولت استقراء مجموعة م الكتا النحوية محاولـة اللمـام ب ـا ،ووـهلل وضـعت لبحثـي
ال كالية التالية -:
ما هي حرو

العط

؟ و يما تكم هللاللت ا ي سورة األنفاف ؟

كما سعيت جاههللة لظ براا ماهية العط

وتبيا هللاللة معانيإ م خالف سورة األنفاف .

ووهلل سعيت م خالف هذا الهللراسة ن نبي معنظ الحر ؛ معنظ ومبني  ،وابـراا نهـم معـاني
حرو

العط

ي سورة األنفاف ؛ وترجع نهمية هذا البحـة لـظ كونـإ يتنـاوف العطـ

الناحية النحوية الهللاللية الوييفية  ،وال ارة لظ نهم معاني حهللوهلل العط

مـ

ي سورة األنفاف .

ووهلل وسمت هللراستي لظ صلي حية تحهللثت :
-

ي الفصف األوف ع حرو
ونحكام حرو

العط

العط

؛ ن تعريفإ لغ ًة واصطالحاً  ،ونيضاً ع مف ـوم

.
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 -نمــا الفصــف الثــاني

ــو تطبيقــي عر ــت بســورة األنف ـاف  ،وســبا ناول ــا ــي المبحــة

األوف  ،نما المبحة الثاني  :هو تطبيقي حاولت جاههللة اسـتخ ار نهـم حـرو

العطـ

ي سورة األنفاف .
 و ي األخير نن يت هللراستي بخاتمة ذكرت ي ا النتائج التي استخرجت ا .ونسأف ار العييم ن تكو نخطائي عبرة لي ي هللراساتي القاهللمة .

الطالبة  :صفاء عثمان محمد

6

الفصل األول
حرف العطف
المبحـــــث األول :
تعريف العطف لغةً واصطالحاً

المبحـــــث الثاني :
مفهوم وأحكام حروف العطف

7

المبحـــــث األول
تعريف العطف
ً
لغة واصطالحا ً

8

تعريف العطف لغة واصطالحاً :
تقوم الجملة العربية علظ األحكام والروابط عناصر الكالم ونجااء التعبير ،
العط

وتتواصف لظ ذلك باستعماف بعض األساليا مثف حرو

.

أوالً  :العطف في اللغة :
ماف وعط

لقهلل جاء مختار الصحاح عط
معجم مقاييس اللغة  :يقاف عط
كما يقاف نيضاً ن العط
كما يرى آخر ن العط

الوساهللة

()1

 ،بناء ما ي معجم ما ي

ال يء  :ذا نمثلإ والرجف بعط

ذا ثنظ نحهلل طر يإ األخر كعط
ي النحو هو تباع لعط

الوساهللة يثني ا(،)2

النب والوساهللة (.)3

لسابقة بواسطة نحهلل نحر العط

التي هي  :الواو  ،الثاء  ،ثم  ،حتظ  ،نم  ،نو بف  ،لك  ،وال (.)4
جاء ي معجم العي

للخليف ب نحمهلل الفراهيهلل  ،ورهلل ا تقاوات ماهللة العط
ذا انحاح  ،ومصهللر عط

عطفت ال يء ذا نملتإ  ،والعط

*** عاط

وهجوهلل م صابات الكو

ومعاني ا :

المعطو (.)5
النمرق صهللق المبتهللف

ي كتاا (( تا اللغة للصحاح العربية )) وجهللت كثب ارً م معاني ماهللة (عط ) وهلل
تقاطعت م معجم العي
الواهلل

ي نكثر

موضع وغير ننإ ااهلل عليإ ي وولإ  -:منعط

منعرجإ ومنحاا والعطفة هو ما تؤخذ ب ا النهللاء والرجاف (.)6

 -1الراا محمهلل ب نبي بكر ب عبهلل القاهللر  ،مختار الصحاح  ،المكتبة العصرية ،بيروت ،ط8991 ،3م،

ب . 282
 -2اب

. 398

ارس نبو الحسي نحمهلل ب

 -3األصف اني نبو القاسم الحس
التو يقية  ،القاهرة  ،ب . 348

ارس اكريا  ،معجم مقاييس اللغة  ،هللار الفكر 8999 ، 4 ،م  ،ب
ب

محمهلل الراغا األصف اني  ،المفرهللات ي غريا القرآ

 ،المكتبة

 -4الهللارا  ،المرجع نفسإ .

 -5لبيهلل ب نبي ربيعة  ،هللار الكتاا العربي  ،بيروت  ،ط 8991 ، 2م  ،ب . 83

 -6الجوهر  ،تا اللغة الصحاح العربية  ،تحقيق نحمهلل عبهلل الغفور عطار  ،هللار العلم للماليي  ،بيروت

بيروت  ،ط 8951 ، 8م  ،ب . 84 ، 5-4

1

نما اب

ارس قهلل جاء ي كتابإ( ،)1ن

العي

والطاء والفاء يهللف علظ اننسـاا

وعجا .
واذا بحثنا ي طبقات ت ذيا اللغة( ،)2والمحيط( ،)3نجهلل ن صاحب ا وهلل هللار ي لك
م سابقي ا كانت ا تقاو ما لألصف ( عط

التي سبقت ا .

غير ن صاحا ب عباهلل نضا
عطا

 -1اب

م نسماء الكلا والعط

ارس نبو الحسي نحمهلل ب

) تحمف لظ حهلل كبير هللالالت المعاجم

معنظ جهلليهللاً قاف :
ً
ي اللغة طيظء وجع الرنس م تعاهلل الوساهلل .

ارس اكريا  ،معجم مقاييس اللغة  ،تح  :عبهلل السالم هارو  ،هللار

الفكر 8999 ، 4 ،م  ،ب . 35

 -2األاهر  ،نبو مسعوهلل  ،ت ذيا اللغة  ،تح :محمهلل علي النجار  ،هللار المصرية . ) 813 ، 818 ( ،

 -3الصاحا ب عباهلل  ،المحيط ي اللغة  ،تح  :حمهلل حس آف ياسي  ،عالم الكتا  ،ط8994 ، 8م ،
 ، 81ب . 411
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ثانيـاً  :العطف في االصطالح :
هو تابع يهللف علظ معنظ مقصوهلل بالتبعبة مع متبوعإ ،وال يتوسط بينإ وبي متبوعإ
نحهلل حرو

العط

مثف وام ايهلل وعمر

ووهلل عر إ آخر بأ العط
الحرو

()2

()1

،

هو تحريك الثاني علظ األوف ي عاملإ بحر

م

.

وم خالف التعريفات يالحي  ،ن كلمة
عط

والرجوع محي  ،ويقاف الواو حر

عط

تهللور حوف معنظ ال يء والميف
يعني رجاع الثاني

وهذا يفترض ن العط

لظ األوف ي الحكم والعراا.
نما عنهلل الباحثي

ي لسانيات الذها نجهللهم وهلل جعلوا حر

االتساق  ،وهذا ما نجهللا عنهلل نحمهلل عفيفي ؛ قهلل جعف العط
جانا نهللوات نخرى  ،نساهم ي اتساق النب ع طريق الربـط

 -1الجرجاني  ،علي ب محمهلل ال ري

العط

نحهلل وسائف الربط لظ
()3

،

 ،التعريفات  ،مكتبة البيا  8991 ،م  ،ب . 348

 -2اب نبي الربيع عبهلل ار ب نحمهلل اب عبهلل ار القر ي اال بيلي  ،المحيط

ي

رح جمف الاجاجي ،

تحقيق الهللكتور عياهلل ب عبهلل الثببتي ،هللار الغرا السالمي  ،ط8911 ،8م  ،ب ، 329

-3نحمهلل عفيفي  ،نحو النب  ،ب. 812

11

نحهلل وسائف

المبحـــــث الثانــــــــــي
مفهوم وأحكام حروف
العطف

11

أوالً  :مفهوم حروف العطف .
هي حرو

معا ٍ تهللف معنظ ي غيرها  ،تتبع ما بعهللها علظ ما وبل ا وتقتضي

راك ما بعهللها علظ ما وبل ا ي الحكم العرابي()1؛ ن

ذا كا األوف منصوباً سو

يكو الثاني منصوباً  ،نما ذا كا مر وعاً الثاني مر وعاً  ...الخ .
كما جاء ي تعري

العط

آخر  :حرو

هي الحرو

التي ي ترك ب ا بي المتبوع

ب ا بي التابع والتابع ي العراا (. )2
وهناك نيضاً م ذها لظ ن حرو
وعمر كأننا ولنا وام ايهلل وام عمر
ووهلل وسمإ النحويي

()3

لظ وسمي

 -وسم يت ارك بي المعطو

العط

تنوا مناا العامف  ،بحية لو ولنا ايهلل

.

()4

:

والمعطو

عليإ ي الحكم والعراا ي مف :الواو

الفاء  ،ثم  ،نو .
 -وسم يت ارك ي المعطو

 -1محمهلل حماسة عبهلل اللطي

والمعطو

عليإ هللو حكم ي مف  :بـف  ،ال  ،لك .

 ،النحو األساسي  ،هللار الفكر العربي للن ر  8999 ،م  ،ب . 221

 -2نبو عمر عثما ب عمر المعرو  ،باب الحاجا النحو  ،تحقيق الهللكتور موسظ بنا
مطبعة المعاني  ،بغهللاهلل  ، 8 ،ب. 212

 -3اب نبي الربيع عبهلل ار ب نحمهلل اب عبهلل ار القر ي اال بيلي  ،المحيط
مرجع سابق  ،ب ، 329

ي

العليلي  ،هللار

رح جمف الاجاجي ،

 -4محموهلل حني مناسلإ  ،النحو ال ا ي  ،مؤسسة الرسالة بيروت  ،ط8999 ، 2م  ،ب.413
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هناك تقسيم يختلف عن التقسيم األول :
القسم األوف :
الحرو

والمعطو

التي تفيهلل الم اركة المعطو

عليإ ي الحكم والعراا معاً

هـي :
الواو  ،الفاء  ،حتظ  ،وثم .
مثاف الواو  :جاء ايهلل وعمر .
مثاف الفاء  :جاء ايهلل عمر .
مثاف ثم  :جاء ايهلل ثم عمر
مثاف حتظ  :جاء الحجا حتظ المنساة

()1

.

القسم الثاني :
الحرو

التي تفيهلل م اركة المعطو

 :ال  ،بف  ،لك  ،و  ،نو
هذا الحرو
المعطو

يختل

()2

للمعطو

.

بعض ا ع

عليإ ي حر العط

عليإ ي العراا ال ي الحكم هي

بعض م

حية الهللاللة الحكم العراا ي

(( ال )) يجعف الحكم لألوف قط .

 -1اب عقيف  ،ب اء الهللي عبهلل ار اب عقيف العقلي المصر  ،رح اب عقيف علظ نلفية اب مالك  ،هللار
التراة  ،القاهرة  ،ط8911 ، 3 ، 2م  ،ب. 255

 -2المرجع نفسإ .

11

أو ًال  :حكم حروف العطف .
حرو

تعط

العط

ما بعهللها علظ ما وبل ا  ،إ عطفت علظ مر وع ر عتإ نو

علظ منصوا نصبتإ  ،نو علظ مجاوم جامتإ  ،نو علظ محفوي حفيتإ .
تسعة تجعف ما بعهللها تابعاً لما وبل ا ي حكمإ العرابي ،ذا كا

نحر العط

المتبوع مر وعاً كا التابع مر وعاً  ،مثف  :كلمني محمهلل وعلي( ،)1علي معطو
نو معطو

محمهلل نو معطو

علظ مر وع وعالمة ر عإ الضمة الياهرة ،

المتبوع منصوباً كا التابع منصوباً مثف وابلت محمهللاً وسعيهللاً
محمهلل ،والمعطو

سعيهلل معطو

علظ
كا
علظ

علظ المنصوا هللائماً وعالوة نصبإ الفتحة(.)2

وخالصة هذا القول :

المتبوع يتبع هللائماً التابع ي الحكم والعراا ولإ نفس الحكم ونفس العالمة
العرابية .

 -1محمهلل محي الهللي عبهلل الحميهلل ،التُ ْحفَة السنية ِب َ ر ِح ا ْلمقَهللِّم ِة اآلجُّرو ِمي ِ
َّة ،مكتبة الب ة ،هلل .ط،
ُ
ََ
ْ
ُ َ
 ،ب . 188
 -2المرجع نفسإ ،الصفحة نفس ا .
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8419

أنواع وأقسامه العطف -:
أوالً  :أنواع العطف :
العط

م التوابع وهو نوعا :

-1عطف النسق :
لقهلل جاءت كلمة التنسيق م نسقت الكالم نسقاً  ،ذا نثبت بإ متتابعاً  ،ويسميإ
سبويإ ( باا ال ركة ) وتسميتإ بعط
اللغو لعط

نما التعري
نصف عط

النسق تسمية كو يإ (. )1

النسق هو النيم ن  :انتيام الكالم بعضإ ببعض .
م نوع المعطو

النسق ن يكو المعطو

عليإ (. )2

ونجهلل تعريفاً آخر  :النسق بفتح السي والنو جميعاً يقاف  :ثغر نسق

ذا كانت

مستوية ي خط واحهلل  ،ويقاف كالم نسق ذا جاء علظ نيام واحهلل  ،نما نسق بفتح
النو وسكو السي

و مصهللر وولنا  :نسق الكالم ذا كنت وهلل عطفت بعضإ علظ

بعض (.)3

 -1جميف نحمهلل يفر ،النحو القرآني وواعهلل و واههلل ،مكتبة الملك
 ،ب. 494

 -2حنفي ناص

وآخرو  ،الهللرسو النحوية  ،هللار اليال

 -3المام نبو محمهلل عبهلل ار  ،جماف الهللي يوس

من ورات المكتبة العصرية  ،بيروت  ، 3 ،ب. 335

الهللولية  ،ط ، 2112 ، 8ب .812

ب نحمهلل ب

16

هلل الوطنية ،مكة المكرمة ،ط 8998 ، 2م

عبهلل ار ب ه ام األنصار المصر ،

-1عط
هو م

البيا :
التوابع جامهلل غير م تق منسبة للصفة يأتي لتوضيح متبوعإ ،وعهللم

استقاللإ .
نإ اسم غير صفة يك

المراهلل ك فإ ويناف م المتبوع منالة الكلمة المستعملة
نوسم بار نبو حفب عمر

م العربية ذا ترجمت وهذا نحو وولنا :

البيا مجراا مجرى النعت يؤتي بإ ليضاح ما يسر عليإ ،وااالة اال تراك الكائ

عط
يإ،

كما يكو باألسماء الصريحة غير المأخوذة م الفعف كالكنظ واألعالم  ،مثف وولنا
ضربت نبا محمهلل ايهللاً

(. )1

 -1اب يعيش النحو  ،رح المفصف  ،واهللارة الطباعة مصر  ، 3 ،ب. 98
17

أقسام العطف :
ثالثة نوسام :

لقهلل وسم النحويو العط

 ))1العطف على اللفظ :
هو األصف ي العط

مثف وولنا :

مكا توجإ العامف لظ المعطو
علظ الموضع أل

ليس ايهلل وائـم وال واعــهلل

بالخفض و رطإ

ي  :نحو  :ما جاءني امرنة وال ايهلل  ،لظ الر ع

م

الاائهللة ال تعمف ي المعار  ،ووهلل يمتنع العط

علظ اللفي

علظ المحف جميعاً مثف

ي العط

علظ اللفي

عماف

ما

ما ايهلل وائم لك نو بف واعهلل ؛ أل

ي الوجا  ،و ي المحف اعتبا ارً لالبتهللاء مع اوالإ بهللخوف ناسخ ،

والصواا الر ع اضمار مبتهللن (.)1
 ))2العطف على المحــل :

نحـو  :ليس ايهلل بقائـم ووولنا نيضاً  :جاءني م امرنة ن نسقط الباء تنصا

وم

تر ع وعلظ هذا يجوا ن تقوف  :مررت بايهلل وعمر  ،خال اً .

الب جنظ الذ عارض هذا  ،الذ عارض هذا  ،كما نجااوا ي وولإ تعالظ :

ِ
َ ونُتْ ِب ُعواْ ِي َه ِـذ ِا ُّ
ام ِة نَال ِ َّ َعاهللاً َكفَ ُرواْ َرَّب ُ ْم نَالَ ُب ْعهللاً لِّ َع ٍاهلل
الهلل ْن َيا لَ ْع َن ًة َوَي ْوَم ا ْلق َي َ
وَ ْوِم ُهوٍهلل . )2(ن يكو يوم القيامة عط محف هذا أل محلإ النصـا .

 -1المام نبو محمهلل االنصار المصر  ،المغني اللبيا  ،م كتا األعاريا ،هللار حياء التراة العربي

للطباعة والن ر ، 1 ،ط 1008 ، 3م  ،ب.11
 -2سورة هوهلل  ،اآلية. 11 :

18

الفصل الثاني
معاني حروف العطف في سورة األنفال

المبحـــــث األول :
تعريف السورة القرآنية

المبحـــــث الثاني :
تحديد معاني حروف العطف
في سورة األنفال

11

المبحـــــث األول
تعريف السورة القرآنية

10

تعريف السورة القرآنية :
اختل

الباحثو

 ،ونرجح اآلراء

ي القرآ الكريم ،المعنظ الذ نخذت منإ السورة بمعناها القرآني

ن تكو السورة مأخوذة م سورة البناء  ،ن

القطعة منإ  ،كلما

البناء يقوم سورة بعهلل سورة  ،كذلك القرآ  ،ار عا وجف نالإ علظ رسولإ (( صلظ
ار عليإ وسلم )) مفرواً ي ثالثـة وع ري عاماً  ،حتظ اكتمف بناؤا (. )1
 والسورة ي االصطالح  :طائفة م القرآ مستقلة  ،ت مف علظ ن ذ

اتحة

وخاتمة ونول ا ثالة آيات .
 نو هي  :الطائفة م القرآ المسماة باسم خاب  ،بتو يق م النبي (( صلظ
ار عليإ وسلم ))

 -1ينير  :عالء الهللي

()2

.

براهيم البغهللاهلل الماا  ،تفسير الماا ( لباا التأويف ي معاني التنايف )  ،المكتبة

التجارية الكبرى ،القاهرة  ( ،هلل.ت ) ،ب. 33

 -2البرها

ي علوم القرآ  ، 1 ،ب. 315-311
11

سبب نزول سورة األنفال :
ومما ذكرا المفسرو

ي سبا لناوف ما يلي :

وذكر اب كثير  ...وواف سعيهلل ب ب جبير  :ولت الب العباس رضي ار عن ما :
سورة األنفاف ؟ واف  :نالت ي بهللر(.)1
روى نبو هللاوهلل والنسائي وا حبات والحاكم ع اب العباس واف  :واف النبي صلظ ار
عليإ وسلم  (( :م وتف وتيالً لإ كذا وكذا ))  ،أما الم يخة ثبتوا تحتإ الرايات ،
ونما ال با

سارعوا .

 -1السيوطي ،حامهلل الطاهر ،مكتبة الثقا ة الهللينية ،ب. 111
11

ترتيب النزول وترتيب المصحف :
نالت سورة األنفاف بعهلل ناوف سورة البقرة ؛أل سورة البقرة هي ما ناف م الوحي
بالمهللينة وذكر ذلك المام السيوطي ي األنفاف قاف :
وذكر ذلك المام السيوطي ي التقا
سورة األنفاف ،ثم آف عم ار

()1

قاف :ونوف ما ناف بالمهللينة سورةُ البقرة ،ثم

.

وذكر ما نخرجإ البخار ع اب عباس واف:
وعنإ نيضاً واف:
اللَّ ِإ ﴾( ،)2وكا

آخر
بي

القرآ  ﴿ :واتَّقُوا يوما تُرجعو َ ِ ِ
يإ ِلَظ
َْ ً ْ َ ُ
َ

يء ناف م

ناول ا وبي

آخر آية نالت ي القرآ آية الربا

موت النبي صلظ ار عليإ وسلم نحهلل وثمانو

يومـاً( ،)3ويقوف ال يخ عبهلل المتعاف الصعيهلل :

نالت سورة األنفاف بعهلل سورة البقرة،

وكا ناول ا بعهلل غاوة بهللر ،تكو سورة األنفاف م السور التي نالت بي غاوة بهللر
الحهلليبية(.)4
وصلح
َ
ُ

 -1السيوطي ،حامهلل الطاهر ،مرجع سابق ،ب.185
 -2سورة البقرة  ،اآلية . 181 :

 -3السيوطي ،حامهلل الطاهر ،مرجع سابق ،ب.185

 -4النيم الفني ي القرآ  ،مكتبة اآلهللاا ،ب .111
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المبحـــــث الثاني
تحديد معاني حروف العطف في
سورة األنفال

11

م خالف هللراستي لسورة األنفاف وجهللت الكثير م حرو

العط

كف و ٍ
احهلل يختل

ع اآلخر ي المعنظ وسأوضح ذلك :
أوالً  :الواو :
والمعطو

عليإ ي الحكم والعراا ،

يفيهلل الواو وجمع الم اركة بي المعطو

وم خالف هللراستي لسورة األنفاف الحيت ،ن حر العط

الواو وهلل نخذ بعض المعاني

والسيمات الهللاللية نذكر من ا :
س ِ
سأَلُوَن َك َع ِ األَنفَ ِ
ات
اف ُو ِف األَنفَا ُف لِلّ ِإ َو َّ
َصلِ ُحواْ َذ َ
وف َاتَّقُواْ اللّ َإ َون ْ
واف تعالظ َ ﴿ :ي ْ
الر ُ
ِ
ِ
سولَ ُإ ِ ُكنتُم ُّم ْؤ ِم ِني َ ﴾(.)1
يعواْ اللّ َإ َوَر ُ
ِب ْين ُك ْم َونَط ُ
س ِ
وف  :الواو هنا ن اهلل جمع اال تراك بي المعطو
في وولإ  :لِلّ ِإ َو َّ
الر ُ

الجاللة ر والمعطو
ِب ْي ِن ُك ْم ؛

عليإ هو الرسوف (صلظ ار عليإ وسلم) و ي

ي الجملة المعطو ة علظ الجملة التي وبل ا

الواو هو م انعط

بين ما ن

َاتَّقُواْ اللّ َإ

وهو لفي

ات
َصلِ ُحوْا َذ َ
َون ْ

وحر العط

نصلحوا الحاف التي بينكم وعهللم االختال

وتساعهللوا

يما بينكم وذلك باألمر بالتقوى(.)2
ِ
سولَ ُإ
يعواْ اللّ َإ َوَر ُ
نما ي وولإ َ :ونَط ُ
المعطو (( لفي الجاللة ار سبحانإ )) وبي المعطو

هللائماً ي اآلية األولظ قهلل حهللة الجمع بي

عليإ وهو الرسوف (صلظ ار

عليإ وسلم) م ي ارً لظ ن هذا الجمع وهلل ن اهلل معنظ واحهلل وهو تعييم م

الحبيا (.)3

أ رسولنا

ِ
ِ
وب ُ ْم َوِا َذا تُلِ َي ْت َعلَ ْي ِ ْم
ونيضاً ي وولإ َّ ِ ﴿ :ن َما ا ْل ُم ْؤ ِم ُنو َ الَّذي َ ِ َذا ُذك َر اللّ ُإ َو ِجلَ ْت ُولُ ُ
ِ
يماناً َو َعلَظ َرِّب ِ ْم َيتََو َّكلُو َ ﴾()4؛ معنظ وجلت ن اعت ولوب م واو عرت
آ َياتُ ُإ َا َ
اهللتْ ُ ْم َ
 -1سورة األنفاف  ،اآلية . 1 :

 -2هلل .اههلل محمهلل نبو نعمة  ،مرجع سابق  ،ب. 6
 -3المرجع نفسإ ،ب.7

 -4سورة األنفاف  ،اآلية . 1 :
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جلوهللهم اسفا اً م عيمتإ ورهبتإ  ،قهلل عطـ
اهم ي ِ
ِ
نفقُو َ ﴾(.)1
يمو َ َّ
الصالَةَ َو ِم َّما َرَاْو َن ُ ْ ُ
ُيق ُ
في هاتي اآليتي عط
تهللف علظ

ِ َذا ُذ ِك َر اللّ ُإ وواف نيضاً  ﴿ :الَّ ِذي َ

الصفات المذكورة التي ترجع لظ العباهللة القبلية  ،والتي

هللة خ يت م م رب م وووة تأثرهم بآيات خالق م  ،واعتماهللهم عليإ  ،نما

الصفة الرابعة ترجع لظ العباهللة البهللنية واوامة الصالة  ،والصفة الخامسة ترجع لظ
العباهللة المالية وهي نفاق الماف ي سبيف ار وهي الاكاة والصهللوة (.)2
الح َّ
يهلل اللّ ُإ نَ ُي ِح َّ
ط َع َهللا ِب َر ا ْل َكا ِ ِري َ ﴾()3؛
ق ِب َكلِ َم ِات ِإ َوَي ْق َ
كما وولإ تعالظ َ ﴿ :وُي ِر ُ
ق َ

و عط

والمراهلل منإ هو ي ار الهللي الحق وذلك بقتف الكفار واستئصال م  ،ونجهلل

كذلك ننإ عط

علظ وولإ تعالظ َ ﴿ :وِا ْذ َي ِع ُهلل ُك ُم اللّ ُإ ِ ْح َهللى الطَّ ِائفَ ِت ْي ِ ﴾(.)4

ِ ِ
صر ِالَّ
َّ
ووولإ تعالظ َ ﴿ :و َما َج َعلَ ُإ اللّ ُإ ِالَّ ُب ْ َرى َولِتَ ْط َمئ َّ ِبإ ُولُ ُ
وب ُك ْم َو َما الن ْ ُ
()5
يهلل اللّ ُإ
اللّ ِإ ِ َّ اللّ َإ َع ِايا َح ِكيم ﴾  ،جاء ي هذا اآلية عط جملة (( َوُي ِر ُ

ِم ْ ِعن ِهلل
نَ ُي ِح َّ
ق

الح َّ
ط َع َهللا ِب َر ا ْل َكا ِ ِري َ )) معطو إ علظ (( َو َما َج َعلَ ُإ اللّ ُإ ِالَّ ُب ْ َرى )) ،
ق ِب َكلِ َم ِات ِإ َوَي ْق َ
َ
والمالحي علظ هذا الجمف ترتيب ا حهللهلل علظ حسا معاني ا  ،وجملة (( َولِتَ ْط َم ِئ َّ ِب ِإ

وب ُك ْم )) عط
ُولُ ُ

خاب علظ عام ألنإ نبلغ يكو المعنظ لتطمئ بإ ولوبكم بغيرا(.)6

ووولإ تعالظ  ﴿ :والَ تَ ُكوُنواْ َكالَّ ِذي َ وَالُوا ِ
س َم ُعو َ ﴾
سم ْع َنا َو ُه ْم الَ َي ْ
َ
َ
ِ
س ِم ْع َنا معطو ة علظ جملة وال تولوا عذابإ وننتم تسمعو  .ووولإ
تَ ُكوُنواْ َكالَّذي َ وَالُوا َ
()7

 -1سورة األ نفاف  ،اآلية . 3 :

 -2هلل .اههلل محمهلل نبو نعمة  ،مرجع سابق ،ب.1
 -3سورة األنفاف  ،اآلية .7 :
 -4سورة األنفاف  ،اآلية .7 :

 -5سورة األنفاف  ،اآلية .10 :

 -6هلل .اههلل محمهلل نبو نعمة  ،مرجع سابق  ،ب. 11
 -7سورة األنفاف  ،اآلية . 11 :
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 .جملة

َوالَ

نهلل ا ْلب ْي ِت ِالَّ م َكاء وتَ ِ
ِ
اا ِب َما ُكنتُ ْم
صهلل َي ًة َ ُذووُواْ ا ْل َع َذ َ
صالَ تُ ُ ْم ع َ َ
َ ْ
تعالظ َ ﴿ :و َما َكا َ َ
ُ
تَ ْكفُُرو َ ﴾(.)1

نهلل ا ْل َب ْي ِت ِالَّ ُم َكاء عط
صالَ تُ ُ ْم ِع َ
في جملة َو َما َكا َ َ
آؤاُ ِالَّ ا ْل ُمتَّقُو َ ووهلل تكو عط علظ الجملة ََما لَ ُ ْم نَالَّ ُي َع ِّذ َب ُ ُم اللّ ُإ
ن َْولِ َياءاُ ِ ْ نَْولِ َي ُ
س ِج ِهلل ا ْل َح َرِام وينفي هللائماً مع الواو العط وهللاللت ا ي آيات ((
صهللُّو َ َع ِ ا ْل َم ْ
َو ُه ْم َي ُ
اعلَ ُمواْ ن ََّن َما َغ ِن ْمتُم ِّم َ ْي ٍء َأَ َّ لِلّ ِإ
سورة األنفاف )) ذا بقولإ سبحانإ وتعالظ َ ﴿ :و ْ
()2
وف وِل ِذ ا ْلقُربظ وا ْليتَامظ وا ْلمس ِ
الس ِب ِ
يف﴾..
اكي ِ َو ْاب ِ َّ
َْ َ َ َ َ َ َ
س ِ َ
س ُإ َوِل َّلر ُ
ُخ ُم َ
ِ
َناْل َنا َعلَظ َع ْب ِهلل َنا َي ْوَم ا ْلفُْروَا ِ َي ْوَم ا ْلتَقَظ ا ْل َج ْم َعا ِ َواللّ ُإ
آمنتُ ْم ِباللّ ِإ َو َما ن َ
﴿ ُ ...كنتُ ْم َ
َعلَظ ُك ِّف َ ْي ٍء وَ ِهللير ﴾(.)3
الواو ي هذا اآلية جمع وعط للجمف التي تكو ي اآلية  ،إ ترتيب ا بحية
علظ الجملة

ََما َكا ُنواْ

رتا ترتيباً منطقياً علظ حسا األلفاي وذلك لتبيا ووة الخالق سبحانإ وتعالظ .

اه َّ
ضو َ َع ْ َهلل ُه ْم ِي ُك ِّف َمَّرٍة
وبقوف ار سبحانإ وتعالظ  ﴿ :الَّ ِذي َ َع َ
هللت ِم ْن ُ ْم ثُ َّم َينقُ ُ
َو ُه ْم الَ َيتَّقُو َ ﴾( .)4عر العط الواو ي هذا الحالة يكنظ بواو الحاف جاء الضمير
ليثبت لنا هيئة صاحا الحاف .

وواف نيضاً َ ﴿ :يا ن َُّي َ ا َّ
س ُب َك اللّ ُإ َو َم ِ اتََّب َع َك ِم َ ا ْل ُم ْؤ ِم ِني َ ﴾( .)5ن
الن ِب ُّي َح ْ

وحهللا كا يك يا محمهلل وكا ي نتباعك ال تحتاجو معإ نحهلل  ،الواو ي وولإ

ن
َو َم ِ

َّ ِ
آم ُنواْ ِم َب ْع ُهلل
اتََّب َع َك ؛ بمعنظ مع وهي واو العط ووولإ ي آخر آيةَ ﴿ :والذي َ َ
ض ِي ِكتَ ِ
ض ُ ْم ن َْولَظ ِب َب ْع ٍ
اا اللّ ِإ
اج ُرواْ َو َج َ
اه ُهللواْ َم َع ُك ْم َأ ُْولَ ِـئ َك ِمن ُك ْم َون ُْولُواْ األ َْر َح ِام َب ْع ُ
َو َه َ
ِ َّ اللّ َإ ِب ُك ِّف َ ْي ٍء َع ِليم ﴾(. )6
 -1سورة األنفاف  ،اآلية . 35 :
 -2سورة األنفاف  ،اآلية . 11 :
 -3سورة األنفاف  ،اآلية . 11 :
 -4سورة األنفاف  ،اآلية . 56 :
 -5سورة األنفاف  ،اآلية . 61 :
 -6سورة األنفاف  ،اآلية . 75 :
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نا عط

علظ الجملة والَّ ِذي َ آم ُنواْ و َهاجرواْ وج َ ِ
س ِب ِ
يف اللّ ِإ ؛ القسم
َ َ َُ َ َ
اه ُهللواْ ي َ
َ

الرابع م المؤمني هو الذي هاجروا بعهلل ال جرة حكم المؤمني السابقي
وال جر والكماف وكماف اليما

والمغفرة ،

بعض م نحق بإرة بعض م م األجانا(.)1

 -1ينير  :هلل .اههلل محمهلل  ،مرجع سابق  ،ب. 61
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ونولوا األرحام

؛ ن

ي الثواا

نصحاا القربات

ثانياً  :الفـــــــاء :
والفاء حر
اختال

عط

يفيهلل الترتيا والتعقيا مع الم اركة وتعهللهلل معانيإ علظ حسا

السياق الذ يأتي يإ :

* السيقات التي جاءت ي سورة األنفاف واف تعالظْ ِ ﴿ :ذ تَ ِ
اا
استَ َج َ
ستَغيثُو َ َرَّب ُك ْم َ ْ
ْ
لَ ُكم ن َِّني م ِم ُّهلل ُكم ِبأَْل ٍ ِّم َ ا ْلم ِ
آلئ َك ِة ُم ْرِهلل ِي َ ﴾( . )1والفاء هنا ن اهللت التعقيا والترتيا
ْ
َ
ُ
والعط

بي المعطو

والمعطو

عليإ .

الفاء الشرطية :
وه ْم َولَ ِـك َّ
ومع الفاء وانما ي آية سبعة ع ر حية واف عا وجف  ََ ﴿:لَ ْم تَ ْقتُلُ ُ

اللّ َإ وَتَلَ ُ ْم ﴾

()2

.

مووع الفاء م

العراا ي ( لم ) جواا

رط مفرهلل ؛ ن

ذا عر تم وصصإ

مهللاهللكم بالمالئكة وايقاع الرعا ي ولوب م (.)3
َّ ِ
ِ ِ
ووولإ ْ ِ ﴿ :ذ ي ِ
سأُْل ِقي ِي ُولُ ِ
وحي رب َ ِ
وا
ُ
آم ُنواْ َ
َ
ُّك لَظ ا ْل َمآلئ َكة ن َِّني َم َع ُك ْم َثَِّبتُواْ الذي َ َ
َع َنا ِ
اض ِرُبواْ ِم ْن ُ ْم ُك َّف َب َنا ٍ ﴾(. )4
الَّ ِذي َ َكفَُرواْ َّ
ق َو ْ
اض ِرُبواْ َ ْو َ
الر ْع َا َ ْ
ق األ ْ
الفاء ( َثَِّبتُواْ ) حر عط

يفيهلل الترتيا؛ ن ترتيا ما بعهللها علظ ما وبل ا.

ثانياً  :ثم -:
ثم حر عط

وهو يفيهلل الترتيا مع التراخي وهذا ما سنالحيإ اآل -:

 -1سورة األنفاف  ،اآلية . 1 :

 -2سورة األنفاف  ،اآلية . 17 :

 -3هلل .اههلل محمهلل  ،مرجع سابق  ،ب. 61 ، 6
 -4سورة األنفاف  ،اآلية . 11 :

11

اه َّ
ضو َ َع ْ َهلل ُه ْم ِي ُك ِّف َمَّرٍة ﴾
واف سبحانإ وتعالظ ﴿ :الَّ ِذي َ َع َ
هللت ِم ْن ُ ْم ثَُّم َينقُ ُ

()1

الحر

( ثم ) ن اهلل العط

وبالتحهلليهلل ن اهلل التراخي  ،وذلك بتبيا التفاوت ال هلليهلل بي

ما نخذ علي م م ع وهلل وبي ما ترهللهللوا يإ م نقض ل ا واست انة ب ا .
يف اللّ ِإ َسي ِ
ِ
ِ
ِ
س ِب ِ
نفقُوَن َ ا
َُ
ص ُّهللواْ َع َ
ووولإ تعالظ َّ ِ ﴿ :الَّذي َ َكفَُرواْ ُينفقُو َ ن َْم َوالَ ُ ْم ل َي ُ
س َرةً ثُ َّم ُي ْغلَ ُبو َ َوالَّ ِذي َ َكفَُرواْ ِلَظ َج َ َّن َم ُي ْح َ ُرو َ ﴾(. )2
ثُ َّم تَ ُكو ُ َعلَ ْي ِ ْم َح ْ
س َرةً
ثُ َّم تَ ُكو ُ َعلَ ْي ِ ْم َح ْ

و ي وولإ

نفقت م وبي ما آف ويؤوف ليإ نمرهم

للهللاللة علظ البحة ال اسع بي ما وصهللوا م
م وهلل وصهللوا بنفقت م والووو

ي وجإ الحق

االنتصار علظ المؤمني  ،ولك هذا القصهلل  ،ذها نهلل ار الرياح  ،قهلل ذهبت نموال م
وغلوا المرة بعهلل المرة نعاهلل المؤمنو
مجبري

()3

لظ مكة اتحي

يا ري

بعهلل ن

خرجوا عن ا

.

رابعًا  :أم -:
نم تأتي متصلة نو منفصلة و ي هذا التبيا واف تعالظ َ ﴿ :وِا َّما تَ َخا َ َّ ِم وَ ْوٍم
ِ
ا ال َخ ِائ ِني َ ﴾(. )4
س َواء ِ َّ اللّ َإ الَ ُي ِح ُّ
خ َيا َن ًة َان ِب ْذ ِلَ ْي ِ ْم َعلَظ َ
نم هنا متصلة وهي مؤلفة م ن ال رطية وما الاائهللة (( الواو )) استئنا ية ( َوِا َّما

تَ َخا َ َّ ) مثف نما تتفق م ووم وهي جار مجرور متعلق بحاف م خيانة نعت تقهللم
علظ منعوت (.)5

 -1سورة األنفاف  ،اآلية . 56 :
 -2سورة األنفاف  ،اآلية . 36 :

 -3هلل .اههلل محمهلل  ،مرجع سابق  ،ب.18
 -4سورة األنفاف  ،اآلية . 58 :

 -5عراا القرآ  ،وصر إ وبيانإ  ،طبيعة مايهللة  ،هللار الر يهلل – هللم ق – بيروت  ،مؤسسة اليما بيروت
– لبنا  ،ب . 115
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خامساً  :لكـن -:
تفيهلل االستهللراك لك

ووهلل ذكرت ي سورة األنفاف ب ذا المعنظ كقولإ تعالظ :

﴿ َّما نَلَّفَ ْت َب ْي َ ُولُوِب ِ ْم َوَل ِـك َّ اللّ َإ نَلَّ َ َب ْي َن ُ ْم ِ َّن ُإ َع ِايا َح ِكيم ﴾

()1

.

وه ْم َولَ ِـك َّ اللّ َإ وَتَلَ ُ ْم َو َما َرَم ْي َت ِ ْذ َرَم ْي َت َولَ ِـك َّ اللّ َإ َرَمظ
و ي آية نخرى َ ﴿ :لَ ْم تَ ْقتُلُ ُ
ِ ِ
ِ
س ِميع َعلِيم ﴾(. )2
سناً ِ َّ اللّ َإ َ
َولِ ُي ْبل َي ا ْل ُم ْؤ ِمني َ م ْن ُإ َبالء َح َ

سادسًا  :حتــى -:
حر
العط

يفيهلل الغاية ووهلل يهللف علظ بهللاية الغاية نو ن اية الغاية  ،ووهلل كا
حتظ

َي ُك ُم َغ ِّي ارً ِّن ْع َم ًة
َحتَّظ ُي َغ ِّي ُرواْ َما

لحر

نصيا ي سورة األنفاف وم ذلك وولإ تعالظ َ ﴿ :ذلِ َك ِبأَ َّ اللّ َإ لَ ْم
()3
ِ
س ِميع َعلِيم ﴾
نَ ْن َع َم َ ا َعلَظ وَ ْوٍم َحتَّظ ُي َغ ِّي ُرواْ َما ِبأَنفُس ِ ْم َونَ َّ اللّ َإ َ
ِبأَنفُ ِس ِ ْم ؛ ن حتظ يبهلللوا نعمإ بالكفر والعصيا كتبهلليف وريش م

الخصا والسعة م العا ية بالكفر ووتا المؤمني (.)4
وهنا نجهلل المصهللر المؤوف

ن يغيروا

ي محف جر بـ ( حتظ ) متعلــق بـ (

س ِميع َعلِيم مثف
صغي ارً ) والواو عاطفة مثف َونَ َّ اللّ َإ َ

ار عايا حكيم (.)5

سادسًا  :أو -:
لـ نو عهللة معا ٍ تختل

باختال

السياق الذ

تأتي يإ م بي هذا المعاني

تذكر  ،التخير  ،الباحة  ،ال ك  ،الب ام  ،والتقسيم  ،ولم ترهلل كثي ارً ي سورة األنفاف

وم نمثلت ا :

 -1سورة األنفاف  ،اآلية . 63 :
 -2سورة األنفاف  ،اآلية . 17 :
 -3سورة األنفاف  ،اآلية . 53 :

 -4هلل .اههلل محمهلل  ،مرجع سابق  ،ب. 115

 -5عراا القرآ الكريم  ،وصر إ وبيانإ  ،طبيعة مايهللة  ،هللار الر يهلل بيروت  ،ب . 115
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وك ن َْو ُي ْخ ِر ُج َ
وك ن َْو َي ْقتُلُ َ
وولإ تعالظَ ﴿ :وِا ْذ َي ْم ُك ُر ِب َك الَّ ِذي َ َكفَُرواْ لِ ُيثِْبتُ َ
وك َوَي ْم ُك ُرو َ
ويم ُكر اللّ ُإ واللّ ُإ َخ ْير ا ْلم ِ
اك ِري َ ﴾(. )1
َ
ََْ ُ
ُ َ
ـ نو جملة معطو ة علظ ما تقهللم م وولإ  َ :ا ْذ ُكُرواْ ِ ْذ نَنتُ ْم َولِيف  ،و يإ تذكير
م ار لرسولإ برحمتإ العيمظ عليإ حي مكر الكا رو وليإ .
الواو هنا استئنا ية  ،نو حر عط

ي موضعي

يثبتوك معطو اً عليإ الواو عاطفإ ي موضعي .

وك
وك ُ ،ي ْخ ِر ُج َ
َي ْقتُلُ َ

مثف

وك ال محف ل ا معطو ة علظ جملة
وك وُي ْخ ِر ُج َ
يمكرو مضارع مر وع  ،وجملة َي ْقتُلُ َ
يثبتوك .
ي محف جر معطو إ علظ جملة يمكرو

وجملة َوَي ْم ُك ُر اللّ ُإ
ا ْلم ِ
اك ِري َ ال محف ل ا استئنا ية
َ

(.)2

 -1سورة األنفاف  ،اآلية . 30 :

 -2عراا القرآ الكريم  ،وصر إ وبيانإ  ،مرجع سابق  ،ب . 111
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وجملة َ اللّ ُإ َخ ْي ُر

الخاتمــــــــــــــــة
م خالف هللراستي توصلت لظ مجموعة مم النتائج نهم ا - :
وتبي لي م خالف هذا البحة ذات األهمية ي الحوار ي سورة المجاهلللة :
 ))1تحهلليهلل معاني حرو

العط

وتوضيح معاني الحرو

والوييفة التي ت ترك

ي الووت نفسإ بي اسمي النحو والتفسير م خالف سورة األنفاف .
))1

الحر هو م يساهم ي بناء الجملة .

 ))3يتبع المعطو

المعطو

 ))1ورهللت حرو

العط

عليإ ي الحكم العرابي .
ي

سورة األنفاف

بمعاني كثيرة تختل

باختال

السياق الموجوهللة يإ .
و ي األخير ما يسعني ال ن نووف ني استفهللت كثي ارً م موضوع بحثي وذلك م
خالف تبسيط بعض المفاهيم النحوية الصعبة واستنتاجي لمجموعة م النتائج .
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قائمة املصادر واملراجع
أوالً  :كتب التفسير :
-1

عراا القرآ الكريم  ،وصر إ وبيانإ  ،طبيعة مايهللة  ،بإ ار

اللجنة العالمية  ،هللار

الر يهلل هللم ق بيروت ،مكتبة اليما – بيروت – لبنا  ،هلل .محموهلل صا ي .

 -2نوضح المسالك ي نلفية اب مالك  ،المام نبي محمهلل عبهلل ار جماف الهللي ب يوس

ب

نحمهلل ب عبهلل ار ب ه ام األنصار المصر  ،من ورات المكتبة العصرية  ،بيروت ،
.3

 -3البسيط ي رح جمف الاجاجي  ،لـ اب نبي الربيع عبيهلل ار  ،تح  :الهللكتور ب عبهلل الثبتي
 ،هللار الغرا السالمي  ،بيروت  ،ط. 8

اللغة وصحاح التربية  ،الجوهر  ،تحقيق نحمهلل عبهلل الغفور عطار  ،هللار العلم

 -4تا

للماليي  ،بيروت ،ط 8951 ، 8م .

 -5التعريفات  ،الجرجاني  ،علي ب محمهلل ال ري  ،مكتبة لبنا  ،بيروت  8992 ،م .
 -1ت ذيا اللغة  ،األاهر  ،نبو منصور محمهلل علي النجار ،هللار المصرية
 -9جمع الجوامع  ،السيوطي جالف الهللي ب عبهلل الرحما  ،عنظ بتصحيحإ محمهلل بهللر الهللي
 ،هللار المعر ة  ،بيروت – لبنا .

 -1الحاجا النحو  ،نبي عمر عثما ب عمر الروء
بناء العليلي  ،مطبعة المعاني  ،بغهللاهلل . 8 ،

 ،تحقيق وتقهلليم الهللكتور  ،موسظ

 -9هللراسة تحليلية لسورة األنفاف  ،وسم التفسير وعلم القرى  ،ط ، 2اههلل محمهلل نبو نعيمة .
 -81الهللروس النحوية ،حنفي ناصي

وآخرو  ،هللار اليال

الهللولية ،ط 2112 ، 8م .

 -88هلليوا لبيهلل ب نبي ربيعة  ،لبيهلل ب نبي ربيعة ،هللار الكتا العربي  ،بيروت  ،ط8991 ، 2
م.

-82

ال رح المفصف  ،اب يعيش النحو  ،هللارة الطباعة المنيرية  ،مصر  ، 3 ،ط.2

-83

رح اب عقيف  ،الب عقيف ب اء الهللي عبهلل ار ب عقيف العقيلي المصر ،

عقيف علظ نلفية اب مالك  ،هللار التراة  ،القاهرة  ،ط8911 ، 3 ، 2م.
 -84لباا التأويف ي معاني التنايف  ،تفسير الماا  ،عالء الهللي
المكتبة التجارية الكبرى ،القاهرة  ( ،هلل.ت ).
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براهيم البغهللاهلل

رح اب
الماا ،

 -85المحيط ي اللغة  ،الصاحا ب عباهلل  ،تح  :حمهلل حس آف ياسي  ،عالم الكتا  ،ط، 8
8994م. 81 ،

 -81معجم مقاييس اللغة ،اب
8999م.

ارس نبو الحسي نحمهلل ب

ارس اكريا  ، ،هللار الفكر ، 4 ،

 -89مختار الصحاح  ،الراا محمهلل ب نبي بكر ب عبهلل القاهللر  ،المكتبة العصرية ،بيروت،
ط8991 ،3م.

 -81المغني اللبيا  ،ع كتا األعاريا ،نبي محمهلل االنصار المصر  ،هللار حياء التراة
العربي للطباعة والن ر ، 8 ،ط 2111 ، 3م.

 -89المفرهللات ي غريا القرآ  ،األصف اني نبو القاسم الحس ب محمهلل الراغا األصف اني
المكتبة التو يقية  ،القاهرة.

 -21النحو األساسي  ،محمهلل حماسإ عبهللاللطي  ،هللار الفكر العربي للن ر 8999 ،م .
 -28النحو ال ا ي  ،محموهلل حني مناسلإ  ،مؤسسة الرسالة بيروت  ،ط8999 ، 2م.
 -22النحو القرآني وواعهلل و واههلل ،جميف نحمهلل يفر ،مكتبة الملك
ط 8998 ، 2م
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هلل الوطنية ،مكة المكرمة،

فهــــرس الموضوعـــــــــات
الموضـــــــــــــــــــــــــوع

الصفحة

 -الواج ــة

-

 -اآلية القرآنية

أ

 -الهــــهللاء

ب

 -كلمة ال كر واالمتنا

ج

 -مقهللمـــــة

1
الفصـــــــــل األول
حروف العطف

المبحــــــث األول :

3
1

تعريف العطف لغة واصطالحاً
المبحث الثانـــــــي:
مفهوم وأحكام حروف العطف
الفصـــــــــل الثاني
معاني حروف العطف في سورة األنفال
المبحــــــث األول :

13
10
11

تعريف السورة القرآنية
المبحث الثانـــــــي:
تحديد معاني حروف العطف في سورة األنفال

15

 -الخاتمـــة

33

 -وائمة المصاهللر والمراجع
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