
  في سورة المائدة فوائدىاالعطف و  أحرف

(نحوي بحث)  

 مقدم الستيفاء الشروط لنيل الشهادة الجامعية األولى 

  (S.Hum) في اللغة العربية وأدبها

 
 إعداد :

 ليلة الحكمة

٧۱٢۱٨۰٥٤ A  

 وأدبهاشعبة اللغة العربية 

 بقسم اللغة واألد

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 جامعة سونن أمبيل اإلسالمية الحكومية سورابايا

م ٢ٓ٢٢ ه / ۱٤٤۳
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 اإلعتراف بأصالة البحث

 أنا ا١تواقعة أدناىا:

 ليلة اٟتكمة:  االسم الكامل

 A71218054:  رقم التسجيل

  في سورة المائدة فوائدىاو أحرف العطف : ٨توم ْتثعنواف 

الستيفاء الشركط للحصوؿ على الشهادة اٞتامعية  تكميلي ْتثأحقق بأف 
الذم ذكر موضوعو فوقو ىو من أصالة البحث كليس انتحاليا. كمل  (S.Hum)األكىل 

 –يوماما  –ينتشر بأية إعالمية. كأنا على استعداد لقبوؿ عواقب قانونية, إذا ثبتت 
.٨توم ْتثانتجالية ىذا 

 

2222يوا لو ي 14سورابايا,   
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بسم اهلل الرٛتن الرحيم، اٟتمد هلل الفتاح اٞتواد للعلـو كيرفع ّٔا ١تن يعمل ّٔا  
للمقاـ، كالصالة كالسالـ على نبينا ا١تصطفى ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم تسليما كثَتا كعلى آلو 

 كصحبو أٚتعُت.

 الذم أحضرتو الباحثة : ٨توم ْتثبعد اإلطالع كا١تالحظة على 

 ليلة اٟتكمة:  اإلسم الكامل 

 54012112A:  رقم القيد

 في سورة المائدة فوائدىاو أحرف العطف :  عنواف البحث
 

 كافق ا١تشرؼ على تقدًن ىذا البحث أماـ ٣تلس ا١تناقشة.
 

 ا١تشرؼ       تعتمد عليو رئيسة شعبة اللغة العربية كأدّٔا 
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ABSTRAK 

 المائدة سورة في ومعانيها العطف أحرف

(نحوي بحث)  

Huruf - huruf ' Athaf dan Faedahnya dalam Surah Al – maidah 

Kajian Ilmu Nahwu. 

 

Kata Kunci : Surah Al – maidah, Athaf, dan Faedah 

Penelitian ini membahas tentang Huruf-huruf Athaf dan Faedahnya pada 

Surat Al-maidah ayat 1-50. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. 

Berapa jumlah huruf-huruf athaf dalam Surat al-Maidah ? 2. Apa saja Faedah 

huruf-huuruf athaf yang ada pada Surat al-Maidah ? 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Apa saja huruf-huruf athaf 

dan Faedahnya yang ada dalam Surat al-Maidah . Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kualitatif dengan cara mengelompokkan mendeskripsikan 

huruf-huruf athaf  beserta Faedahnya yang terdapat dalam Surat al-Maidah ayat 1-

50, kemudian dijelaskan dengan tafsir Al-Qur'an pada setiap ayatnya. Alasan 

peneliti memilih surat Al-ma'idah karena surat tersebut termasuk surat yang 

panjang, dari panjangnya tersebut memiliki keunikan antara satu ayat dengan ayat 

yang lain yang disambung dengan huruf athaf. Adapun hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa  :  

1. Peneliti menemukan 4 macam huruf athaf pada surat Al-ma'idah ayat 1-50 yaitu 

huruf "wawu", huruf "fa”, huruf "tsumma" , dan huruf "aw". Ditemukan 101 data 

huruf athaf dalam surat tersebut yaitu huruf "wawu" sebanyak 82 data, huruf "fa" 

9 data , huruf "tsumma" 2 data , huruf "aw" 8 data  .  

2. Faedah huruf-huruf athaf dalam surat Al-ma'idah : 



 

 ب
 

-  Huruf athaf wawu dalam surat memiliki faedah Muthlaqul jami'i dan Tartib  

- Huruf athaf fa' memiliki faedah tartib ma'a ta'qib  

- Huruf 'athaf tsumma memiliki faedah tartib ma'a tarakhi  

-  Huruf ' athaf aw memiliki faedah Takhyir 

Dengan demikian, surat Al-ma'idah termasuk surat yang banyak 

mengandung huruf athaf, terutama huruf "waw". Dan terdapat juga antar ayat 

saling berhubungan(bersambung) antara mudhaf dan mudhaf ilaihnya
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  محتويات البحث 
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 الفصل األول  

 أساسيات البحث

 مقدمة .أ 

اهلل اٞتميلة كالععجز. القرآف ينزؿ على األنبياء القرآف الكرًن ىو كالـ 

كا١ترسلُت ، بواسطة مالئكة جربيل عليو السالـ، ك يكتب يف ا١تصاحف ، ا١تنزؿ إلينا 

القرآف ىو  1بالتواتر ، ا١تتعبد بتالكتو ،ا١تبدكء بسورة الفاٖتة ، كا١تختتم بسورة الناس .

 ۱۱ْاإل٧تيل . القرآف حيتوم على آخر الكتب ا٠تا٘تة بعد صحف  كالتوراة كالزبور ك 

سورة تصنف إىل مدنية كمكية.إحدل منها ىي سورة ا١تائدة سورة ا١تدنية كاٞتزء 

السادسة كالسورة ا٠تامسة حسب ترتيب القرآف الكرًن كعدد آياهتا مائة ك عشركف آية 

. 

ىدل للناس ىو القرآف الكرًن. كقاؿ اهلل تعاىل يف كتابو الكرًن : ٰذًلكى 

. يعد القرآف أرقى الكتب العربية قيمة 2ىيدنل لٍّْلميتًَّقٍُتى  ۛ   ًفٍيًو  ۛ   ٰتبي الى رىٍيبى اٍلكً 

 لغوية كدينية ، آلف جيمعو من البالغة كالبياف كالفصاحة.

، ألهنا أغن اللغات  3اهلل عز كجل ينزؿ  القرآف الكرًن باللغة العربية

كافصحها ألعظم ا١تعجزات لنبينا ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم ، إذف ىذه اللغة ا١تباركة 

                                                           

ٖـ( ص  ۲۰۰۳ ۰. )بَتكت : دار امساؿ للنشر كالتوزيع ، . التبياف يف علـو القرآف٤تمد على الصابوين,  1 
 2القراف الكرًن سورة الباقرة
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من الدين كصار تعلمها كالتكلم فيها من شعائر اإلسالـ ، كقولو تعاىل : إنا أنزلناه 

ـٌ العلـو ، كعلـو الع قيدة قرآنا عربيا لعلكم تعقلوف " . كما عرفنا أف القرآف الكرًن أ

كاللغة العربية  كشعائر اإلسالـ كغَتىا. اللغة العربية ، ثالثة عشر علما : الصرؼ 

كاإلعراب ) كجيمعها اسم النحو ( كالرسم كالبياف كالبديع كا١تعاين كالعركض كالقواىف،  

 4الشعر كاإلنشاء كقرض كتاريخ كا٠تطابة  األدب كمنت اللغة .

ؿ الكلمات العربية من حيث اإلعراب ىو علم بأصوؿ تعرؼ ّٔا أحوا

اإلعراب كالبناء ، أم من حيث ما يعرض ٢تا يف حاؿ تركيبها ، يف علم اإلعراب ، 

تعرؼ ما جيب عليو أف يكوف أخر الكلمة من رفع أك النصب أك جز أك جـز أك لزـك 

كاإلعراب ىو علم الذم يبحث عن قواعد  .حالة كاحدة ، بعد انتظامها يف اٞتملة 

الكلمات العريبة كأحوا٢تا حُت إفرادىا كحُت تركيبها . " العطف ىو  غيعرؼ ّٔا صي

 مادة من ا١تواد يف علم النحو . 

كالعطف ىو تابع يتوسط بينو كبُت متبوعو ْتركؼ العطف . التابع الذم 

الذم يقع قبلو يسمى معطوفا عليو يقع بعد حرؼ العطف يسمى معطوفا . كا١تتبوع 

العطف أمهية كبَتة يف أداء كظيفة الربط يف اٞتملة  أحرؼ العطف تسعة كٟتركؼ ،
العربية ، كتضفي ىذه اٟتركؼ دالالت خاصة يكشف عنها السياؽ الواردة فيو ، 5

                                                                                                                                                               

۸ـ ( ، ص :  ۲۰۰۳، ) بركات : فار امساف للنشر كالتوزيع ،  التبياف يف علـو القرآفعلى الصابوف ،   3  
 ٕـ . ص ۲۰۰۸، بَتكت, دار البياف للطباعة كالنشر كالتوزيع ،  جامع الدركس العربيةمصطفي الغالبيٍت ،   4

 
ٖنفس ا١تراجع ص  5 
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كمن ا١تالحظ اختارت  6كقد قرر علماء اللغة أف لكل حرؼ داللة عامة ٗتتص بو .

الباحثة ىذا ا١توضوع ألف بعد ما قرأت الباحثة سورة ا١تائدة لقد كجدت استعماؿ 

حركؼ العطف يف السورة كتريد أف تعرؼ كل معاين يف كل حركؼ العطف يف السورة 

أحرف ؼ العطف يؤثر إىل تركيب ا١تعٌت ، لذلك أخدت الباحثة ا١توضوع " حر أألف 

 " .ورة المائدة في س فوائدىاو العطف 

 أسئلة البحث .ب 

 إليها فهي: ةاإلجياب ةاكؿ الباحثٖتأما أسئلة البحث اليت سوؼ ك 

أحرؼ العطف يف سورة ا١تائدة ؟ كم عدد. ۱  

 ؟ يف سورة ا١تائدة أحرؼ العطفة ئدافما . ِ

 أىداف البحث .ج 

 :فهياليت تسعمى ىذا البحث إىل ٖتقيقها أما أىداؼ 

أحرؼ العطف يف سورة ا١تائدة عددمعرفة   .۱  

  يف سورة ا١تائدة  أحرؼ العطفة ئدافمعرفة . ِ

                                                           
 ۳ٔ۰ص) ـ ۲۰۱۲لبناف : دار القلم للطباعة كالنشر كالتوزيع ، (،  العدكؿ يف اٞتملة القرانيةعبد اهلل خضر ٛتد،   6
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 أىمية البحث   .د 

 :فهيأما أمهية البحث اليت يريدىا الباحثة 

 . أىمية نظرية۱

لتوسػػيع كزيػػادة معرفػػة بكػػالـ اهلل كاللغػػة العربيػػة بوسػػيلة معرفػػة كػػل مػػا يتضػػمن فيهػػا عػػن 

 .النحو

 . أىمية عملية٢ 

 للباحثة : -

   .يف سورة ا١تائدة فوائدىاك لزيادة ا١تعرفة كالفهم عن حركؼ العطف    

 الب شعبة اللغة العربية كأدّٔا :للقارتُت كط -  

   .يف سورة ا١تائدة فوائدىاك ١تساعدة على الفهم عن حركؼ العطف 

 للجامعة : -

لزيػػػػادة الرسػػػػائل العلميػػػػة يف مكتبػػػػة جامعػػػػة سػػػػونن أمبيػػػػل اإلسػػػػالمية اٟتكوميػػػػة العامػػػػة   

   .كمكتبة كلية اآلداب كالعلـو األنسانية بتلك اٞتامعة

  توضيح المصطلحات   .ه 

لكػػػػي يسػػػػهل القػػػػارئ لفهػػػػم ا١توضػػػػوع كضػػػػحت الباحثػػػػة الكلمػػػػات الػػػػيت يتكػػػػوف منهػػػػا   

 ا١توضوع  كىي كما يلي :
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. العطػػف : تػػابع يتوسػػط بينػػو كبػػُت  7: ٚتػػع مػػن حػػرؼأحػػرؼالعطػػف :  أحػػرؼ. ۱   

 -، حػػركؼ معػػاين العطػػف تسػػعة كىػػي : الػػواك  8متبوعػػو حػػرؼ مػػن اٟتػػركؼ العاطفػػة

 لكن . -ال -بل -أـ  -أك  -حىت -مث -الفاء

 9, ما يقصد بوشىء, معٌت الكلمة : مدلو٢تا.فائدة: ٚتع من فوائد. ِ  

سورة ا١تائدة : سورة ا١تدنية كاٞتزء السادسة كالسػورة ا٠تامسػة حسػب ترتيػب القػرآف . ۳

 .سورة ا١تائدةالكرًن، كعدد آياهتا مائة ك عشركف آية  ، ٝتيت 

 تحديد البحث .و 

   حددت الباحثة ىذا البحث لًتكيز يف ْتثها  كىي :

سػػورة ا١تائػػدة يف  فوائػػدىاك العطػػف ؼ حػػر أأف ا١توضػػوع الدراسػػة يف ىػػذا البحػػث ىػػو . ۱

   .اٞتزء السادسة كالسورة ا٠تامسة حسب ترتيب القرآف الكرًن

يف سورة  فوائدىاك ؼ العطف حر أأف ىذا البحث تركزت الباحثة الدراسة النحوية عن .ِ

 .ا١تائدة 

                                                           
  ۱ِٖـ  ص  ُٔٓٗ، بَتكت : ا١تطبعة الكاثوليكية ،  ا١تتحد يف اللغةلويس معلوؼ.  7
 ۱ِٔ، )مركز األىراـ للًتٚتة كالنشر ، ٣تهوؿ السنة( ص  ٨توالعصرم دليل مبسط لقواعد اللغة العربيةسليماف فياض ،  8

۳ٓ۳ـ  ص  ُٔٓٗ، بَتكت : ا١تطبعة الكاثوليكية ،  ا١تتحد يف اللغةلويس معلوؼ.  9  
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 الدرسات السابقة .ز 

 الدراسة السابقة ىي الدراسة اليت تؤخذ من ا١تباحث السابقُت بأنواع كأشكاؿ ا١تختلفة ، 

أك ا١تصادر أك  ككانت فيها عالقة بُت ىذا ا١تبحث كا١تباحث السابقُت أما من البيانات

 النظرم األساسي أك اآلخر.

مقدـ الستيفاء الشركط لنيل الدرجة األكىل يف  أ(َُُِْْٕٗ) األكؿ ، رشدة استقامة

ـ . ٖتت  َُِٕشعبة اللغة العربية جامعة سونن أمبيل اإلسالمية اٟتكومية سورابايا سنة 

 ا١توضوع أحرؼ العطف كمعانيها يف سورة القصص . االستنباط من ىذا البحث ىو الواك 

لًتتيب مع الًتاخي ( كأك ) كمث ) ا ) مطلق كمطلق اٞتمع ( كالفاء ) ترتيب مع تعقيب (

 الشك كالتخيَت(.

أ( ٖتت ا١توضوع أحرؼ العطف كمعانيها يف سورة ۰۱۲۱۰۰۲۸الثاين ، أيوكرسنا )

الواقعة ) دراسة ٨توية ( ْتث تكميلي من جامعة سوئن أمبيل اإلسالمية اٟتكومية 

ـ .  َُِْسورابايا مقدـ إلستيفاء الشركط لنيل الدرجة األكىل يف اللغة العربية سنة 

كاالستنباط من ىذا البحث ستة أحرؼ العطف ىي الواك ) مطلق اٞتمع ، للًتتيب كثَت 

 ، كسابق ( كالفاء ) للًتتيب كال تعقيب ( كمث ) للًتتيب كالًتاخي ( كأـ ) للطلب كالتعيُت 

.لإلستدراؾ() ) لنفي اٟتكم عن ا١تعطوؼ ( كلكن( كال     
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بعد ما الحظت الباحثة أف ىذاف البحثاف تناكال حركؼ العطف كمعانيها من جوانب 

 ٥تتلفة ، حيث تناكؿ البحث األكؿ من سورة القصص كتناكؿ الثاين من سورة الواقعة . 

.يف سورة ا١تائدة فوائدىاك ؼ العطف حر أىذاف البحثاف ٗتتلفاف عن ىذا البحث كىو   
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 المبحث األول : أحرف العطف ومعانيها .أ 

 مفهوم العطف. ۱
العطف ىو تابع يتوسط بينو كبُت متبوعو حرؼ من اٟتركؼ العاطفة . يأتى العطف ١تفرد على مفرد 

، كٞتملة على ٚتلة . كالتابع الذم يقع بعد حرؼ العطف يسمى معطوفا . كا١تتبوع الذم يقع قبلو 

معطوفا عليو . كيعرب ا١تعطوؼ عليو حسب موقعو يف اٞتملة . كا١تعطوؼ يتبع ا١تعطوؼ  يسمى

عليو يف اإلعراب : رفعا أك نصبا أك جرا يف األٝتاء كرفعا أك نصبا أك جرا ٤تال يف اٞتمل . كيعطف 

 االسم الظاىر على االسم الظاىر ، كالضمَت ا١تنفصل على االسم الظاىر ، كالضمَت ا١تنفصل على

الضمَت ا١تنفصل . كيعطف االسم الظاىر على الضمَت ا١تتصل ،مع كضع فاصل ىو ضمَت منفصل 

بُت الضمَت ا١تتصل كاالسم الظاىر ، قبل حرؼ العطف ، يف حالة الرفع فقط . مثل : اسكٌت أنت 

10.كزكجك اٞتنة  

العطفأحرف . ِ  

.العطف تسعة : الواك كالفاء كمث كحىت كأك كأـ كبل كال كلكنأحرؼ   

 فالواك كالفاء كمث كحىت  تفيد مشاركة ا١تعطوؼ للمعطوؼ عليو اٟتكم كاإلعراب دائمان  .

                                                           

۱ٔ۳-۱ِٔ، مركز األىراـ للًتٚتة كالنشر ، ٣تهوؿ السنة ص  ٨توالعصرم دليل مبسط لقواعد اللغة العربية. سليماف فياض   10  
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كأك كأـ ، إف كانتا لغَت اإلضراب على ا١تعطوؼ عليو إىل ا١تعطوؼ ، فكذلك ، ٨تو : ٠تذ القلم   

يف ا١تعٌت  و : أخالد جاء أـ سعيد ؟. كإف كانتا لإلضراب فال تفيداف ا١تشاركة بينهماأك الورقة ، ك٨ت

، كإمنا مها للتشريك يف اإلعراب فقط ، ٨تو : ال يذىب سعيد أك ال يذىب خالد ، ك٨تو : أذىب 

  ؟.   خالده  سعيد ؟ أـ أذىبه 

.، بل عليه  كبل : تفيد اإلضراب كالعدكؿ عن ا١تعطوؼ عليو إىل ا١تعطوؼ ، ٨تو : جاء خالده       

.، لكن سعيده كلكن : تفيد االستدراؾ ، ٨تو : ما جاء القـو    

11.كال : تفيد مع العطف نفي اٟتكم عما قبلها كإثبائة ١تا بعدىا . ٨تو : جاء علٌي ال خالده    

العطفأحرف  فوائد  ۳.  
الواك : تكوف للجمع بُت ا١تعطوؼ كا١تعطوؼ عليو يف اٟتكم كاإلعراب ٚتعا مطلقا ، فال تفيد  -

فا١تعٌت أهنما اشًتكا يف حكم آّيء ، سواء أكاف ترتيبا كال تعقيبا . فإذا قلت : جاء علي كخالد ، 

علي قد جاء قبل خالد ، أـ بالعكس ، أـ جاءا معا ، كسواء أكاف ىناؾ مهلة بُت ٣تيئهما أـ مل 

  12يكن .

ي إال حياتنا الدنيا تعاىل : إف ى ، كردٌ للًتتيب ا١تطلق اٞتمع عند البصريُت كمذىب الكوفيُت أهنا 

13منوت ك٨تِت.  

                                                           
 ِِٔص  ـ . ۲۰۰۸، بَتكت : دار البياف للطباعة كالنشر كالتوزيع ،  جامع الدركس العربيةمصطفي الغالبيٍت ،    11

ِِٔص  ـ . ۲۰۰۸، بَتكت : دار البياف للطباعة كالنشر كالتوزيع ،  جامع الدركس العربيةمصطفي الغالبيٍت ،  12
  

 ۲۲ٔـ( ص َُٖٗ، القاىرة : )دار مصر للطباعة ،  شرح ابن عقيل٤تِت الدين عبد فهد.  ٤تمد 13
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تكوف للًتتيب كالتعقيب . فإذا قلت : جاء علي فسعيد . فا١تعٌت أف عليا جاء أكؿ ،  :الفاء -

  كسعيدا جاء بعده بال مهلة بُت ٣تيئهما

مث : تكوف للًتتيب كالًتاخي . إذا قلت : جاء علي مث سعيد ، فا١تعٌت أف عليا جاء أكؿ ،  -

.كسعيدا جاء بعده ، ككاف بُت ٣تيئهما مهلة   

ّٔا قليال . كشرط العطف ّٔا أف يكوف ا١تعطوؼ اٝتا ظاىرا ، كأف يكوف جزءا  حىت : العطف -

من ا١تعطوؼ عليو أك كاٞتزء منو ، كأف يكوف أشرؼ من ا١تعطوؼ عليو أك أخس منو ، كأف يكوف 

 اس حىت الصبياف ، أعجيٍت على حىتمفردا ال ٚتلة ، ٨تو : ديوث الناس حىت األنبياء . غلبك الن

 ثوبو .

حرؼ ابتداء ، فما بعدىا أيضا حرؼ جر ، كما تقدـ ، كتكوف   كاعلم أف " حىت " تكوف   

 ٚتلة مستأنفة ، كقوؿ الشاعر :

 فما زالت القتلى ١تج دماءىا  بدجلة ، حىت ماء دجلة أشكل.

أك : إف كقعت بعد الطلب ، فهي إما للتخيَت ، ٨تو : تزكج ىندا أك أختها ، كإما لإلباحة ، ٨تو  -

 إىل دمشق ، أك دع ذلك ، فال تذىبجالس العلماء أك الزىاد . كإما لإلضراب ، ٨تو : اذىب : 

 اليـو ، أم : بل دغ ذلك ، أمرتو بالذىاب ، مت عدلث عن ذلك . 

اٞتمع بُت الشيئُت ، فإذا قلت : كالفرؽ بُت اإلباحة كالتخيَت ، أف اإلباحة جيوز فيها  
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 بُت ٣تالسة الفريقُت ، كجاز أف ٕتالس فريقا دكف فريقاٞتمع جالس العلماء أك الزىاد ، جاز لك 

ألختُت يف عقد النكاح غَت جائز .فال جيوز فيو اٞتمع بينهما ، ألف اٞتمع بُت اكأما التخيَت.  

 

، كإما  14أك " بعد كالـ خَتم ، فهي إما للشك ، كقولو تعاىل : قالوا لبثنا يوما أك يـو "كإف كقعت

كمنو قوؿ الشاعر :   15لإلّٔاـ ، كقولو عز كجل : كإنا أك إياكم لعلى ىدل أك يف ضالؿ مبُت .

ألفوا اٟتق  ٨تن أك أنتم األكىل  تعدا للمبطلُت كسحقا  

كإما للتقسيم ، ٖتو : الكلمة اسم أك فعل أك حرؼ ، كإما للتفصيل بعد اإلٚتاؿ ، ٨تو : اختلف 

ذىب سعيد أك خالد أك علي ، كمنو قولو تعاىل : قالوا ساحر أك ٣تنوف  القـو فيمن ذىب ، فقالوا

أم : بعضهم قاؿ : كذا ، كبعضهم قاؿ : كذا ، كإما لإلضراب ٔتعٌت بل " ، كفولو تعاىل :  16.

. " أم : بل يزيدكف ، ك٨تو : ما جاء سعيد ، أك ما جاء  17كأرسلناه إىل مالة ألف أك يزيدكف

.خالد   

نوعُت : متصلة كمنقطعةأـ : على  -  

فا١تتصلة : ىي اليت يكوف ما بعدىا متصال ٔتا قبلها ، كمشاركا لو يف اٟتكم كىي اليت تقع بعد مهزة 

االستفهاـ أك مهزة التسوية ، فاألكؿ كقولك : أعلي يف الدار أـ خالد ؟، كالثاين كقولو تعاىل : سواء 

                                                           
14  ۱ٖ: ۱ٗالكهف: القراف الكرًن سورة

  

۲ْ:۳ْ القراف الكرًن سورة سبأ  15  
16  ۱ٓ:ِٓالذاريات  القراف الكرًن سورة

  

۳ٕ:  ۱ْٕ القراف الكرًن سورة الصفات 17  
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 دىا ال يستغٌت بأحدمها عنألف ما قبلها كما بع كإمنا ٝتيت متصلة 18عليهم اأنذرىم أـ مل تندرىم .

 اآلخر .

كأـ ا١تنقطعة : ىي اليت تكوف لقطع الكالـ األكؿ كاستثناؼ ما بعده ، كمعناىا اإلضراب ، كقولو  

تعاىل : ىل يستوم األعمى كالبصَت أـ ىل تستوم الظلمات كالنور أـ جعلوا اهلل شركاء . كا١تعٌت ؛ 

قاؿ الفراء : يقولوف : ىل لك قبلنا حق ؟ أـ أنت رجل ظاـ . يريدكف : " بل جعلوا اهلل شركاء ، 

 يا ، كقولو تعاىل : أـ لو البناتبل أنت رجل ظامل " كثارة تتضمن مع اإلضراب استفهاما إنكار 

معٌت اإلنكار ،  اآلية لإلضراب احملض ، من غَت تضمنكلكم البنوف " " . كلو قدرت أـ يف ىذه 

 لـز احملاؿ.

 

َتا كاف أك خلإلضراب كالعدكؿ عن شيء إىل آخر ، إف كقعت بعد كالـ مثبت ،  ل : تكوفب -

ي .هنلكن ، إف كقعت بعد نفي أك  أمرا ، كلالستدراؾ ٔتنزلة  

كال يعطف ّٔا إال بشرط أف يكوف معطوفها مفردا غَت ٚتلة . كىي ، إف كقعت بعد اإلجياب أك 

، حىت كأنو مسكوت عنو ، كجعلو ١تا بعدىا ، ٨تو :  األمر ، كاف معناىا سلب اٟتكم عما قبلها

د , ك٨تو : ليقم علي ، بل سعيد .قاـ سليم ، بل خال  

كإف كقعت بعد النفى أك النهي ، كاف معناىا إثبات النفي أك النهي ١تا قبلها كجعل ضده ١تا بعدىا 

، ك٨تو : ال يذىب سعيد بل خليل .، ٨تو : ما قاـ سعيد بل خليل   
                                                           

۲:ٔالباقرة  القراف الكرًن سورة  18
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ا ٚتلة مل تكن للعطف ، بل تكوف حرؼ ابتداء مفيدا لإلضراب اإليطايل أك اإلضراب فإف تالى

االنتقايل , فاألكؿ كقولو تعاىل : كقالوا اٗتذ الرٛتن كلدا سبحانو بل عباد مكرموف " ، أم : بل ىم 

  جاءىم باٟتق " . كالثاين كقولو تعاىل: كقولو : أـ يقولوف بو جنة بل عباد ،

ى ، كذكر اسم ربو فصلى ، بل تنثركف اٟتياة الدنيا * كقولو : كلدينا كتاب ينطق قد أفلح من تزك

يظلموف ، بل قلؤّم يف غمرة " . باٟتق كىم ال  

كقد تيزاد قبلها " ال " ، بعد إثبات أك نفي ، فاألكؿ كقوؿ الشاعر : كجهك البدر ، ال ، بل 

 الشمش ، لومل يقض للشمش كسفة أك أفوؿ كالثاين 

آلخر :كقوؿ ا  

كما ىجوئك ، ال ، بل زادين شعفا  أجل. ىجر كبعد تراخ ال إىل      

لكن : تكوف لالستدراؾ ، بشرط أف يكوف معطوفها مفردا ، أم غَت ٚتلة ، كأف تكوف مسبوقة  -

بنفى أك هني ، كأف ال تقًتف بالواك ، ٨تو : ما ٧تح خليل ، لكن نبيل . ك٨تو : ال يقم خليل ، لكن 

قوؿ كقعت بعدىا ٚتلة ، أك كقعت ىي بعد الواك ، فهي حرؼ ابتداء ، فاألكؿ كسعيد . فإف 

 الشاعر زىَت بن أيب سلمى :

وادرهإف ابن كرقاء ال ٗتشى ب لكن كقائعة يف اٟترب تنتظر     

اهلل كخامت النبيُت " ، أم  كلكن رسوؿ ۲۲كقوؿ تعاىل : ما كاف ٧تد أبا أحد من رجالكم ،  كالثاين

ؿ اهلل ، فرسوؿ : : لكن كاف رسو   
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منصوب ألنو خرب كاف احملذكفة ، كليس معطوفا على " أبا " ، ككذلك إف كقعت بعد اإلجياب ، 

 فهي حرؼ ابتداء أيضا ، مثل : قاـ خليل ، لكن علي ، فعلي مبتدأ ٤تذكؼ ا٠ترب ، كالتقدير : 

ات النفى أك النهى ١تا إثب لكن علي مل يقم . ال القلم . كىي بعد النفى كالنهى مثل بل : معناىا

 قبلها كجعل ضده ١تا بعدىا.

ال : تفيد مع النفى العطف . كىي تفيد إثبات اٟتكم ١تا قبلها كنفيو عما بعدىا . كشرط  -

معطوفها أف يكوف مفردا ، أم غَت ٚتلة ، كأف يكوف بعد اإلجياب أك األمر ، ٨تو : جاء سعيد ال 

الالقم خالد ، ك٨تو : خذ الكتاب  

كأثبت الكوفيوف العطف بليس ، إف كقعت موقع ال ، ٨تو : خذ الكتاب ليس القلم . كعليو قوؿ  

 الشاعر :

أين ا١تفر ؟ كاإللو الطالب    .كاألشـر ا١تغلوب ليس الغالب    

كانت ىنا فعال ناقصا لنصب  فليس ىنا : حرؼ عطف ، كالغالب معطوؼ على ا١تغلوب . كلو

19الغالب على أنو خرب ٢تا.  

 المبحث الثاني : حول سورة المائدة  .ب 

                                                           

ـ ۲۰۰۸ ، كالتوزيع كالنشر للطباعة البياف دار:  بَتكت ، العربية الدركس جامع ، مصطفي ، الغالبيٍت   19
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. مفهوم سورة المائدة۱  
ٝتيت بسورة ا١تائدة ألف فيها قصة ا١تائدة اليت سأ٢تا اٟتواريوف من عيسى عليو السالـ , كقد 

اختصت بذكرىا , فهذا أشهر أٝتائها . كتسمى أيضا سورة العقود إذ كقع ىذا اللفظ يف أك٢تا . 

ؿ : كتسمى سورة ا١تنقذة أيضا , ففي أحكاـ ابن الفرس : ركم عن النيبء صلى اهلل عليو كسلم قا

سورة ا١تائدة تدعي يف ملكوت السماكات ا١تنقذة . كقيل اسم سورة ا١تائدة ىو سورة األخبار . تقع 

كىي مدنية باتفاؽ , ركم أهنا نزلت  ۱۰۱ىذه السورة بعد سورة النساء كقبل سورة األنعاـ . 

فيكوف نزك٢تا منصرؼ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ألف سورة من اٟتديبية , بعد سورة ا١تمتحنة , 

بعد اٟتديبية ٔتدة . ا١تمتحنة نزلت بعد رجوع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إىل ا١تدينة من صلح 

 اٟتديبية , كقد جاءتو ا١تؤمنات مهاجرات , كطلب منو ا١تشركوف إرجاعهن اليهم عمال بشركط 

امتحافن. الصلح , فأذف اهلل للمؤمنُت بعدـ إرجاعهن بعد  

المائدةمضمون سورة  . ٢  

قد احتوت ىذه السورة على تشريعات كثَتة تنبئ بأهنا أنزلت االستكماؿ شرائع اإلسالـ , 

كلذلك افتتحت بالوصاية بالوفاء بالعقود , أم ٔتا عاقدكا اهلل عليو حُت دخو٢تم يف اإلسالـ من 

سبع يف التزاـ ما يؤمركف بو , كذكر القرطيب أف فيها تسع عشرة فريضة ليست يف غَتىا , كىي 

قولو كا١تنخنقة , كا١توقوذة , كا١تًتدية , كالنطيحة , كما أكل السبع كما ذبح على النصب , كأف 

تستقسموا باألزالـ , كما علمتم من اٞتوارح مكتبُت , كطعاـ الذين أكتوا الكتاب , كاحملصنات 

مل يذكر يف سورة  من الذين أكتوا الكتاب , ك٘تاـ الطهور إذا قمتم إىل الصالة , ) أم إ٘تاـ ما

عزيز ذك انتقاـ ك ما جعل اهلل  "النساء , كالسارؽ كالسارقة , كالتقتلوا الصيد كأنتم حـر اىل قولو 



 

16 
 

من ْتَتة كال سائية كالكصيلة كال حاـ , كقولو تعاىل شهادة بينكم إذا حضر احدكم ا١توت , 

ذاف للصلوات إال يف ىذه السورة. ليس يف القرآف ذكر األ "ك إذا ناديتم إىل الصالة  "اآلية كقولو 

كقد احتوت على ٘تييز اٟتالؿ من اٟتراـ يف ا١تأكوالت , كعلى حفظ شعائر اهلل يف اٟتج كالشهر 

اٟتراـ , كالنهي عن بعض احملرمات من عوائد اٞتاىلية مثل األزالـ , كفيها شرائع الوضوء , 

لصدؽ يف الشهادة , كأحكاـ القصاص كالغسل , كالتيمم , كاألمر بالعدؿ يف اٟتكم , كاألمر با  

عن نفاؽ. -صلى اهلل عليو كسلم  -اٟترابة , كتسلية الرسوؿ  يف األنفس كاألعضاء , كأحكاـ  

ا١تنافقُت , كٖترًن ا٠تمر كا١تسَت , كاألدياف ككفارهتا , كاٟتكم بُت أىل الكتاب , كأصوؿ ا١تعاملة بُت 

ا١تسلمُت , كبُت أىل الكتاب , كبُت ا١تشركُت كا١تنافقُت , كا٠تشية من كاليتهم أف تفضي إىل ارتداد 

من أعماؿ اليهود ,  ا١تسلم عن دينو , كإبطاؿ العقائد الضالة ألىل الكتابُت , كذكر مساك

كإنصاؼ النصارل فيما ٢تم من حسن األدب كأهنم أرجي االسالـ كذكر قضية التيو , كأحواؿ 

ا١تنافقُت , كاألمر بتخلق ا١تسلمُت ٔتا يناقض أخالؽ الضالُت يف ٖترًن ما أحل ٢تم , كالتنويو بالكعبة 

رب , كالتذكَت ا١تسلمُت بنعم اهلل كفضائلها ك بركاهتا على الناس , كما ٗتلل ذلك أك تقدمو من الع  

أمركا بو ك التهاكف فيو , كاستدعاؤىم اإلدياف  تعاىل , كالتعريض ٔتا كقع فيو أىل الكتاب من نبذ ما

.بالرسوؿ ا١توعود بو  
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

البحث ٟتصوؿقبل أف تناقش الباحثة على ْتثها ، كمن ا١تستحسن أف تعرؼ منهجية   

 األىداؼ التامة ، كىذه ىي ا٠تطوات :

 مدخل البحث ونوعو . أ
أما  20منهج البحث ىو طريقة لنيل البيانات أك ا١تراد بأىداؼ كفوائد الذم بقصد ّٔا الباحث.

 حثة ٔتدخل البحث الكيفي ، كما أفمدخل البحث يف ىذه الرسالة اٞتامعة فتستعمل البا

سورة استخدمت الباحثة النظريات من الكتب ا١تراجعية أك ا١تذكرات أك البحوث السابقة كىي 

. كأما من ا١تائدة  

التحليلي كالوصفي. حيث نوعو فهذا البحث أف النوع البحث  

 بيانات البحث ومصادرىا . ب
العطف  أحرؼاليت اشتملت على ا١تائدة أما بيانات ىذا البحث فهي الكلمات أك اٞتمل يف سورة 

 . كمصادر البيانات الذم استخدمت الباحثة ىي القرآف الكرًن.

 أدوات جمع البيانات . ج
 البيانات أدكات ٚتع البيانات ىي آلة اليت تستخدمها الباحثة ١تقياس ا١تظاىرة العلي أم اإلجتماعي 

                                                           
20

 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif kuantitatif an R&D, (Bandung:Alfabeta 2008) hal:20 
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 األدكات البشرية أم أما أدكات ٚتع البيانات اليت استخدمت الباحثة يف ىذا البحث فهي21.

 الباحثة نفسها ٔتساعدة اإلطار النظرم كالقرآف الكرًن.

 طريقة حمع البيانات . د
طريقة ٚتع البيانات ىي ا٠تطوة ا٢تامة من خطوات البحث . كإنو من أمهية ىدؼ البحث لنيل 

* أما  22البيانات . كال يناؿ الباحث البيانات ا١تناسبة بدكف ىذه طريقة ٚتع البيانات الصحيحة .

ة ٚتع البيانات يف ىذا البحث فهي طريقة ا١تكتبية . كىي أف تقرأ الباحثة الكتاب طريقة مستخدم  

مرات لتستخرج منها البيانات اليت تريدىا مث تقسم  عدةا١تائدة عن القرآف الكرًن كالتفسَت يف سورة 

 تلك البيانات كيصنفها.

 طريقة تحليل البيانات . ه
الباحثة الطريقة التاليةأما يف ٖتليل البيانات اليت مت ٚتعها فتتبع    

عن حركؼ العطف اليت كقعت يفٖتديد البيانات : ىنا ٗتتار الباحثة من البيانات . ۱  

اليت مت ٚتعها ما تراىا مهمة كأساسية كأقول صلة بأسئلة البحث.ا١تائدة  سورة  

تصنيف البيانات : ىنا تصنف الباحثة البيانات عن حركؼ العطف ) دراسة ٨توية ( اليت كقعت . ِ  

                                                           
21 َِنفس ا١ترجع ص 

  

َِنفس ا١ترجع ص  22
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البيانات كمناقشتها : ىنا  اليت مت ٖتديدىا حسب النقاط يف أسئلة البحث. عرضا١تائدة يف سورة 

مت اليت ا١تائدة يف سورة  ٨توية ( اليت كقعت تعرض الباحثة البيانات عن حركؼ العطف ) دراسة

عالقة ّٔا. بالنظريات اليت ٢تا كربطها ٖتديدىا كتصنيفها مث تفسَتىا كتناقشها  

دراسة ٨توية ( اليت . عرض البيانات كمناقشتها : ىنا تعرض الباحثة البيانات عن حركؼ العطف )۳  

٢تا كتناقشها كربطها بالنظريات اليت  اليت مت ٖتديدىا كتصنيفها مث تفسَتىاا١تائدة كقعت يف سورة 

 عالقة ّٔا.

 تصديق البيانات . و
بعد أف حللت الباحثة البيانات تلـز الباحثة أف تقـو بتصديق البيانات ، ١تعرفة صحة البيانات اليت 

 قة تصديق البيانات ثالثة ، ىي : قد حللتها الباحثة قبلها . فطري

 .يف القرآف الكرًن (  المائدةسورة أف تقرأ الباحثة البيانات كمصادرىا ) . ۱

 صادرىا اليت قد ٚتعتها كصنفتها .. أف تركب الباحثة البيانات كمِ

 ستغراض مع أصحأّا أك أساتيذىا .. أف تقـو الباحثة با١تناقشة أك اإل۳

 ز . إجراءات البحث

 تتبع الباحثة يف إجراء ْتثها ىذه ا١تراحل الثالث التالية : 
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مرحلة اإلستعداد : تقـو الباحثة يف ىذه ا١ترحلة بتحديد موضوع ْتثها كمراكزهتا كتقـو . ۱

بتصميمها كٖتديد أدكاهتا ككضعت الدراسات السابقة اليت ٢تا عالقة ّٔا ، كتناكلت النظريات 

 اليت ٢تا عالقة ّٔا . 

 ا كتصنيفها كمناقشتهامرحلة التنفيذ : تقـو الباحثة يف ىذه ا١ترحلة ّتمع البيانات كٖتليله. ِ

مث تقدـ  .مرحلة األنتهاء : يف ىذه ا١ترحلة تكمل الباحثة ْتثها كتقـو بتغليفها كٕتليدىا. ۳

. .للمناقشة للدفاع عنها ، مث تقـو بتعديلها كتصحيحها على أساس مالحظات ا١تناقشُت
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 الفصل الرابع

 وتحليلها البيانات عرض

 

 على ٖتتوم اليت َٓ-۱اآلية  ا١تائدة سورة من اآليات عن الفصل ىذا يف الباحثة عرضت

 يف العطف حركؼ على ٖتتوم اليت اآليات عن التحليل ىو البحث كىذا ، العطف ؼأحر 

 .َٓ-۱اآلية  ا١تائدة سورة

 المائدة سورة في العطف حروف أنواع  .أ 

 " الواو"  العطف حرف -
 

 معطوف مواقع أحرف العطف الرقم

 عليو

أنواع 

أحرف 

 العطف

معاني  معطف

أحرف 

 العطف

 اٍلربّْ كى التػٍَّقٰول )ِ( .۱

 

مطلق  التػٍَّقٰول الواك اٍلربّْ 

 اٞتمع

مثًٍ  عىلىى .ِ اٍلعيٍدكىاًف كى  ااٍلً

(ِ) 

مثًٍ  مطلق  اٍلعيٍدكىافً  الواك ااٍلً

 اٞتمع

ٍيتىةي  .۳ ٍيتىةي   حيرّْمىٍت عىلىٍيكيمي اٍلمى مي  الواك اٍلمى ـي كىٟتٍى مطلق الدَّ
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مي ا٠ٍتًٍنزًٍيرً كى  ـي كىٟتٍى  اٞتمع ا٠ٍتًٍنزًٍيرً  (۳)الدَّ

كيجيٍوىىكيٍم كى اىٍيًديىكيٍم  .ْ

(ًٔاىلى اٍلمىرىاًفًق )   

مطلق  اىٍيًديىكيمٍ  الواك كيجيٍوىىكيمٍ 

 اٞتمع

كيجيٍوىىكيٍم كى اىٍيًدٍيكيٍم  .ٓ

(ٔمٍّْنوي)  

مطلق  اىٍيًدٍيكيمٍ  الواك جيٍوىىكيمٍ 

 اٞتمع

تىو  .ٔ لًييطىهّْرىكيمٍ  كى لًييًتمَّ نًٍعمى

(ٔعىلىٍيكيٍم)  

 

تىو  الواك لًييطىهّْرىكيمٍ  لًييًتمَّ نًٍعمى

 عىلىٍيكيمٍ 

مطلق 

 اٞتمع

ٍعنىا كى اىطىٍعنىا)ٕ( .ٕ ٍعنىا ٝتًى مطلق  اىطىٍعنىا الواك ٝتًى

 اٞتمع

ٰامىنػيٍوا كى عىًمليوا  .ٖ

ًلٰحًت ) (ٗالصٌٰ  

مطلق  عىًمليوا الواك ٰامىنػيٍوا

 اٞتمع

مٍَّغًفرىةه كَّ اىٍجره  .ٗ

(ٗعىًظٍيمه)  

مطلق  اىٍجره  الواك مٍَّغًفرىةه 

 اٞتمع

بػيٍوا  ۱َ كىالًَّذٍينى كىفىريٍكا كىكى ذَّ

(۱َبًٰاٰيًتنىا )  

بػيٍوا الواك كىفىريٍكا مطلق  كىذَّ

 اٞتمع
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مطلق  جىعىٍلنىا الواك لىعىنٌٰا لىعىنٌٰهيٍم كى جىعىٍلنىا )۱۳( ۱۱

 اٞتمع

السَّٰمٰوًت  ۱ِ

 كى ااٍلىٍرًض)۱ٕ(

مطلق  ااٍلىٍرضً  الواك السَّٰمٰوتً 

 اٞتمع

اٍليػىهيٍودي  ۱۳

 كى النَّٰصٰرل)۱ٖ(

مطلق  النَّٰصٰرل الواك اٍليػىهيٍودي 

 اٞتمع

اىبٍػنٰٰۤؤي اللًٌٰو  ۱ْ

 كى اىًحبَّاٰۤؤيه)۱ٖ(

مطلق  اىًحبَّاٰۤؤيه الواك اىبٍػنٰٰۤؤ

 اٞتمع

مطلق  الى نىًذٍيرو  الواك بىًشٍَتو  بىًشٍَتو كَّ الى نىًذٍيرو )۱ٗ( ۱ٓ

 اٞتمع

مطلق  نىًذيٍػره  الواك بىًشيػٍره  بىًشيػٍره كَّ نىًذيٍػره)۱ٗ( ۱ٔ

 اٞتمع

 جىعىلى ًفٍيكيٍم اىنًٍبيىاٰۤءى  ۱ٕ

 كى جىعىلىكيٍم )َِ(

جىعىلى ًفٍيكيٍم 

 اىنًٍبيىاٰۤءى 

مطلق  جىعىلىكيمٍ  الواك

 اٞتمع

۱ٖ ( (ًِٗاٙتًٍٍي كىًاٙتًٍكى مطلق  ًاٙتًٍكى  الواك ًاٙتًٍيٍ  

 اٞتمع
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مطلق  رىسيٍولىو الواك اللٌٰوى  اللٌٰوى كى رىسيٍولىو)۳۳( ۱ٗ

 اٞتمع

رىسيٍولىو كى حييىارًبػيٍوفى اللٌٰوى  ۲۰

  كى يىٍسعىٍوفى)۳۳(

مطلق  يىٍسعىٍوفى  الواك حييىارًبػيٍوفى 

 اٞتمع

اىٍيًدٍيًهٍم  ۲۱

  كى اىٍرجيليهيٍم)۳۳(

مطلق  اىٍرجيليهيمٍ  الواك اىٍيًدٍيًهمٍ 

 اٞتمع

اتػَّقيوا اللٌٰوى  ۲۲

 كى ابٍػتػىغيٍوآ)۳ٓ(

 

مطلق  ابٍػتػىغيٍوآ الواك اتػَّقيوا

 اٞتمع

السَّارًؽي  ۲۳

 كى السَّارًقىةي)۳ٖ(

 

مطلق  السَّارًقىةي  الواك السَّارًؽي 

 اٞتمع

السَّٰمٰوًت  ۲ْ

 (َْااٍلىٍرًض)كى 

مطلق  ااٍلىٍرضً  الواك السَّٰمٰوتً 

 اٞتمع

مطلق  نػيٍوره  الواك ىيدنل (ْْ)نػيٍوره كَّ ىيدنل  ۲ٓ

 اٞتمع
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  ٤تمد ٤تِت الدين عبد فهدىذا ١تذىب الواك لًتتيب, 

مطلق  نػيٍوره  الواك ىيدنل (ْٔ) نػيٍوره كَّ ًفٍيًو ىيدنل  ۲ٔ

 اٞتمع

مطلق  مىٍوًعظىةن  الواك ىيدنل (ْٔ)ٍوًعظىةن كَّمى كىىيدنل  ۲ٕ

 اٞتمع

نػىهيٍم  ۲ٖ كىاىًف اٍحكيٍم بػىيػٍ

  تػىتًَّبعٍ كىالى  ٔتىا اىنٍػزىؿى اللٌٰوي 

 (ْٗ)اىٍىوىاٰۤءىىيمٍ 

اٍحكيٍم كىاىًف 

نػىهيٍم ٔتىا  بػىيػٍ

 اىنٍػزىؿى اللٌٰوي 

 كىالى تػىتًَّبعٍ  الواك

 اىٍىوىاٰۤءىىيمٍ 

مطلق 

 اٞتمع

اىٍىوىاٰۤءىىيٍم  ۲ٗ

ٍرىيمٍ كى   (ْٗ)اٍحذى

ٍرىيمٍ  الواك اىٍىوىاٰۤءىىيمٍ  مطلق  كىاٍحذى

 اٞتمع

 معطوف مواقع أحرف العطف الرقم

 عليو

أنواع 

أحرف 

 العطف

معاني  معطف

أحرف 

 العطف

رى  .۱ لٍُّوا شىعىاٰۤىِٕ الى ٖتًي

كىآلى اٰٰۤمٍُّْتى   ....اللٌٰوً 

ـى   (ِ)اٍلبػىٍيتى اٟتٍىرىا

لٍُّوا  الًتتب كىآلى اٰٰۤمٍُّْتى  الواك الى ٖتًي
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ٍم  .٢ فىٍضالن مٍّْن رًَّّّْٔ

 (ِ)كىًرٍضوىاننا

 الًتتب كىًرٍضوىاننا الواك فىٍضالن 

كىآلى اٰٰۤمٍُّْتى اٍلبػىٍيتى  .۳

ـى  كىالى    ....اٟتٍىرىا

  جيىٍرًمىنَّكيٍم شىنىٰافي 

 (ِ)قػىٍوـو 

كىآلى اٰٰۤمٍُّْتى 

اٍلبػىٍيتى 

ـى   اٟتٍىرىا

كىالى جيىٍرًمىنَّكيٍم  الواك

 قػىٍوـو   شىنىٰافي 

 الًتتب

كىتػىعىاكىنػيٍوا عىلىى اٍلربّْ  .ْ

ۛ   كى الى   كىالتػٍَّقوٰ ل

عىلىى ااٍلًمثًٍ   تػىعىاكىنػيٍوا

(ِ)كىاٍلعيٍدكىافً   

 

 

تػىعىاكىنػيٍوا عىلىى 

 اٍلربّْ كىالتػٍَّقٰول

  الى تػىعىاكىنػيٍوا الواك

مثًٍ  عىلىى ااٍلً

 كىاٍلعيٍدكىافً 

 الًتتب

حيرّْمىٍت عىلىٍيكيمي  .ٓ

ٍيتىةي.... مىا  ايًىلَّ كى  اٍلمى

ًو بًو  (۳)لًغىٍَتً اللٌٰ

ٍيتىةي  ًلغىٍَتً مىا  ايًىلَّ  الواك اٍلمى

ًو بًو  اللٌٰ

 الًتتب

ٍيتىةي حيرّْمىٍت عىلىٍيكيمي  .ٔ ًنقىةي  الواك اٍلمى  الًتتباٍلميٍنخى
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ًنقىةي  ٍيتىةي.... كى اٍلميٍنخى اٍلمى

ٍوقػيٍوذىةي كىاٍلميتػىرىدّْيىةي  كىاٍلمى

( ۳) كىالنًَّطٍيحىةي   

ٍوقػيٍوذىةي  كىاٍلمى

كىاٍلميتػىرىدّْيىةي 

   كىالنًَّطٍيحىةي 

عىلىٍيكيمي حيرّْمىٍت  .ٕ

ٍيتىةي.... كى اىفٍ   اٍلمى

 تىٍستػىٍقًسميٍوا

ـً  (۳)بًااٍلىٍزالى  

ٍيتىةي   اىفٍ  الواك اٍلمى

 تىٍستػىٍقًسميٍوا

ـً   بًااٍلىٍزالى

 الًتتب

 ًديٍػنىكيمٍ  لىكيمٍ  اىٍكمىٍلتي  .ٖ

 كى اى ٍ٘تىٍمتي عىلىٍيكيٍم 

نًٍعمىيًتٍ كىرىًضٍيتي لىكيمي 

ـى    (۳)ااٍلًٍسالى

 اىٍكمىٍلتي 

 لىكيمٍ 

ٍ٘تىٍمتي كىاى  الواك

 ....عىلىٍيكيٍم 

ـى    ااٍلًٍسالى

 الًتتب

 ۛ  ايًحلَّ لىكيمي الطَّيّْٰبتي  .ٗ

(ْ)كىمىا عىلٍَّمتيٍم مّْنى   

 الًتتب كىمىا عىلٍَّمتيمٍ  الواك الطَّيّْٰبتي 

فىكيليٍوا ٦تَّآ اىٍمسىٍكنى  ۱َ

عىلىٍيكيٍم كى اذٍكيريكا اٍسمى 

(ْاللًٌٰو )   

 الًتتب اذٍكيريكا الواك فىكيليٍوا



 

28 
 

كىاذٍكيريكا اٍسمى اللًٌٰو  ۱۱

ۛ  كى اتػَّقيوا  عىلىٍيًو 

(ْاللٌٰوى)  

 الًتتب كىاتػَّقيوا الواك كىاذٍكيريكا

ـي الًَّذٍينى ايٍكتيوا  ۱ِ كىطىعىا

 .... اٍلًكٰتبى 

(ٓ)كىطىعىاميكيمٍ   

ـي الًَّذٍينى   الًتتب كىطىعىاميكيمٍ  الواك طىعىا

 اىٍليػىٍوـى ايًحلَّ لىكيمي  ۱۳

.... الطَّيّْٰبتي 

كىاٍلميٍحصىٰنتي ًمنى 

اٍلميٍؤًمٰنًت 

(ٓ)كىاٍلميٍحصىٰنتي   

كىاٍلميٍحصىٰنتي  الواك الطَّيّْٰبتي 

ًمنى اٍلميٍؤًمٰنًت  

 كىاٍلميٍحصىٰنتي 

 الًتتب

٤تيًٍصًنٍُتى غىيػٍرى  ۱ْ

ميٰسًفًحٍُتى كىالى 

افو  (ٓ)ميتًَّخًذٍم اىٍخدى  

٤تيًٍصًنٍُتى 

غىيػٍرى 

 ميٰسًفًحٍُتى 

كىالى ميتًَّخًذٍم  الواك

افو   اىٍخدى

 الًتتب

 الًتتباٍمسىحيٍوا  الواك فىاٍغًسليٍوا . ...فىاٍغًسليٍوا ۱ٓ
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كى اٍمسىحيٍوا 

(ًٔبريءيٍكًسكيٍم)  

 ًبريءيٍكًسكيمٍ 

كيجيٍوىىكيٍم.....  ۱ٔ

كى اىٍرجيلىكيٍم ًاىلى 

ٍعبػىٍُتً) (ٔاٍلكى  

 الًتتب اىٍرجيلىكيمٍ  الواك كيجيٍوىىكيمٍ 

تىو كىلًييًتمَّ  لًييطىهّْرىكيمٍ  ۱ٕ  نًٍعمى

 لىعىلَّكيمٍ  عىلىٍيكيمٍ 

اذٍكيريٍكا كى (ٔ) تىٍشكيريٍكفى 

 (ٕنًٍعمىةى )

 لًييطىهّْرىكيمٍ 

تىو كىلًييًتمَّ   نًٍعمى

 عىلىٍيكيمٍ 

 لىعىلَّكيمٍ 

 تىٍشكيريٍكفى 

اذٍكيريٍكا كى  الواك

 نًٍعمىةى 

 الًتتب

ًو عىلىٍيكيٍم  نًٍعمىةى  ۱ٖ  اللٌٰ

 كى ًمٍيثىاقىوي)ٕ(

 الًتتب ًمٍيثىاقىوي  الواك نًٍعمىةى 

كىاذٍكيريٍكا نًٍعمىةى...   ۱ٗ

  كى اتػَّقيوا اللٌٰوى)ٕ(

 الًتتب اتػَّقيوا الواك كىاذٍكيريٍكا

كيٍونػيٍوا قػىوَّاًمٍُتى لًلًٌٰو  ۲۰

اٰۤءى بًاٍلًقٍسطً   ۛ  شيهىدى

كيٍونػيٍوا 

قػىوَّاًمٍُتى لًلًٌٰو 

 الًتتب كىالى جيىٍرًمىنَّكيمٍ  الواك



 

31 
 

كى الى جيىٍرًمىنَّكيٍم شىنىٰافي 

(ٖ)قػىٍوـو   

اٰۤءى   شيهىدى

الًَّذٍينى ٰامىنػيٍوا كىعىًمليوا  ۲۱

ًلٰحتً  كىالًَّذٍينى  (ٗ)الصٌٰ

بػيٍوا (۱َ)كىفىريٍكا كىكىذَّ  

كىالًَّذٍينى   الواك الًَّذٍينى ٰامىنػيٍوا

 كىفىريٍكا

 الًتتب

اذٍكيريٍكا ... كى اتػَّقيوا  ۲۲

كىعىلىى ۛ  اللٌٰوى 

(۱۱اللًٌٰو)   

 الًتتب كىاتػَّقيوا الواك اذٍكيريٍكا

اىخىذى اللٌٰوي  ۲۳

كىقىاؿى اللٌٰوي ...ًمٍيثىاؽى 

(۱ِ)ًاينٍّْ   

اىخىذى اللٌٰوي 

 ًمٍيثىاؽى 

كىقىاؿى اللٌٰوي  الواك

 ًاينٍّْ 

 الًتتب

 ۛ  ًاٍسرىاًٰۤءٍيلى  ًمٍيثىاؽى بىًٍت  ۲ْ

 كى بػىعىثٍػنىا ًمنػٍهيمي )۱ِ( 

 ًمٍيثىاؽى بىًٍتٍ 

 ًاٍسرىاًٰۤءٍيلى 

 الًتتب بػىعىثٍػنىا ًمنػٍهيمي  الواك

اىخىذى اللٌٰوي  ۲ٓ

كىقىاؿى اللٌٰوي ...ًمٍيثىاؽى 

اىخىذى اللٌٰوي 

 ًمٍيثىاؽى 

كىقىاؿى اللٌٰوي  الواك

 ًاينٍّْ 

 الًتتب
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(۱ِ)ًاينٍّْ   

اىقىٍمتيمي الصَّٰلوةى كى ٰاتػىٍيتيمي  ۲ٔ

(۱ِالزَّٰكوةى كىٰامىٍنتيٍم)   

اىقىٍمتيمي 

 الصَّٰلوةى 

ٰاتػىٍيتيمي الزَّٰكوةى  الواك

 كىٰامىٍنتيمٍ 

 الًتتب

  ًبريسيًليٍ  كىٰامىٍنتيمٍ  ۲ٕ

كى عىزٍَّر٘تييٍوىيٍم 

(۱ِكىاىقػٍرىٍضتيمي)   

 الًتتب عىزٍَّر٘تييٍوىيمٍ  الواك كىٰاتػىٍيتيمي 

يكىفّْرىفَّ عىٍنكيٍم  ۲ٖ الَّ

سىيّْٰاًتكيٍم... 

يٍدًخلىنَّكيٍم)۱ِ(  كى الى

يٍدًخلىنَّكيمٍ  الواك سىيّْٰاًتكيمٍ   الًتتب الى

ي... ًمنى اٍلًكٰتًب  ۲ٗ يػيبػىُتّْ

 كى يػىٍعفيٍوا )۱ٓ(

 

ي   الًتتب يػىٍعفيٍوا الواك يػيبػىُتّْ

كىخييٍرًجيهيٍم...  ۳۰

كى يػىٍهًدٍيًهٍم ًاىٰل ًصرىاطو 

(۱ٔمٍُّستىًقٍيمو )  

 الًتتب يػىٍهًدٍيًهمٍ  الواك خييٍرًجيهيمٍ 
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 اٍبنى مىٍرًنىى  اٍلمىًسٍيحى  ۳۱

 (۱ٕايمَّو)كى 

 الًتتب ايمَّو الواك   اٍلمىًسٍيحى 

 كىايمَّو اٍبنى مىٍرًنىى  اٍلمىًسٍيحى  ۳۲

كى مىٍن ىًف 

(۱ٕااٍلىٍرًض)  

 اٍلمىًسٍيحى 

 كىايمَّو اٍبنى مىٍرًنىى 

مىٍن ىًف  الواك

 ااٍلىٍرضً 

 الًتتب

 السَّٰمٰوًت كىااٍلىٍرًض  ۳۳

نػىهيمىا )۱ٕ(  كى مىا بػىيػٍ

السَّٰمٰوًت 

 كىااٍلىٍرضً 

نػىهيمىا الواك  الًتتب مىا بػىيػٍ

ًو ميٍلكي السَّٰمٰوًت  ۳ْ كىلًلٌٰ

كىااٍلىٍرًض كىمىا 

ۛ  كى اًلىٍيوً   نػىهيمىا  بػىيػٍ

  (۱ٖ)اٍلمىًصيػٍري 

ًو ميٍلكي  كىلًلٌٰ

السَّٰمٰوًت 

كىمىا كىااٍلىٍرًض 

نػىهيمىا  بػىيػٍ

ري  اًلىٍيوً  الواك  الًتتب اٍلمىًصيػٍ

ا ۳ٓ  ۛ  جىعىلىكيٍم مُّليوٍكن

 كَّ ٰاٰتىكيٍم)َِ(

 الًتتب كَّٰاٰتىكيمٍ  الواك جىعىلىكيمٍ 

ًافَّ ًفيػٍهىا قػىٍومنا  ۳ٔ

ۛ   كى اًنَّا لىٍن  بَّارًٍينى  جى

اًنَّا لىٍن  الواك ًافَّ ًفيػٍهىا قػىٍومنا 

 نٍَّدخيلىهىا

 الًتتب
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(ِِنٍَّدخيلىهىا )  

 

نػىنىا كى بػىٍُتى   ۳ٕ فىافٍػريٍؽ بػىيػٍ

(ِٓ) اٍلقىٍوـً اٍلٰفًسًقٍُتى   

 

نػىنىا اٍلقىٍوـً  بػىٍُتى  الواك فىافٍػريٍؽ بػىيػٍ

 اٍلٰفًسًقٍُتى 

 الًتتب

ًدمًهىا  ۳ٖ كىملٍى  فػىتػيقيبّْلى ًمٍن اىحى

(ِٕيػيتػىقىبٍَّل)  

تػيقيبّْلى ًمٍن 

 اىحىًدمًهىا

 الًتتب مٍل يػيتػىقىبَّلٍ  الواك

فىكىاىمنَّىا قػىتىلى النَّاسى  ۳ٗ

ۛ   كى مىٍن  يػٍعنا ٚتًى

(۳ِاىٍحيىاىىا)  

فىكىاىمنَّىا قػىتىلى 

النَّاسى 

يػٍعنا  ٚتًى

ا الواك  الًتتب مىٍن اىٍحيىاىى

  ًمٍن بػىٍعًد ظيٍلًمو تىابى  ۱ْ

اىٍصلىحى فىًافَّ كى 

 (۳ٗاللٌٰوى)

 الًتتب اىٍصلىحى  الواك تىابى 

يػيعىذّْبي مىٍن  ۲ْ

يَّشىاٰۤءي.... كى يػىٍغًفري  

 الًتتب  يػىٍغًفري  الواك يػيعىذّْبي 
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ٍن يَّشىاٰۤءي  (َْ)ًلمى  

ًمنى الًَّذٍينى قىاليٍوآ ....  ۳ْ

كى ًمنى الًَّذٍينى 

(۱ْىىاديٍكا)   

ًمنى الًَّذٍينى 

 قىاليٍوآ

كىًمنى الًَّذٍينى  الواك

 ىىاديٍكا

 الًتتب

ملىٍ يىٍأتػيٍوؾى .... كى ًاٍف ملٍَّ  ْٓ

(۱ْتػيٍؤتػىٍوهي )  

 الًتتب  ًاٍف ملٍَّ تػيٍؤتػىٍوهي  الواك ملىٍ يىٍأتػيٍوؾى 

نٍػيىا  ْٔ ٢تىيٍم ىًف الدُّ

ۛ  كَّ ٢تىيٍم ىًف  ًخٍزمه 

(۱ْااٍلًٰخرىًة)   

٢تىيٍم ىًف 

نٍػيىا  الدُّ

ك٢َّتىيٍم ىًف  الواك

 ااٍلًٰخرىة

 الًتتب

ٍف اً كى اىٍعًرٍض عىنػٍهيٍم  ْٕ

 (ِْ)تػيٍعًرٍض 

 الًتتب ًاٍف تػيٍعًرضٍ  الواك عىنػٍهيمٍ اىٍعًرٍض 

فىًاٍف جىاٰۤءيٍكؾى فىاٍحكيٍم  ْٖ

نػىهيٍم....  ًاٍف كى بػىيػٍ

حىكىٍمتى  فىاٍحكيٍم 

نػىهيمٍ   (ِْ)بػىيػٍ

اٰۤءيٍكؾى  ًاٍف جى

 فىاٍحكيٍم 

 الًتتب ًاٍف حىكىٍمتى   الواك

 الًتتب الرَّبَّانًيػٍُّوفى  الواك النًَّبيػٍُّوفى  الرَّبَّانًيػٍُّوفى كى  ... النًَّبيػٍُّوفى  ْٗ
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 (ْْ)كىااٍلىٍحبىاري 

الى كى فىالى ٗتىٍشىويا....  ۰ٓ

 (ْْ)تىٍشتػىريٍكا بًٰاٰييًتٍ 

 الًتتب الى تىٍشتػىريٍكا الواك الى ٗتىٍشىويا

ٍم ٔتىا حيىٍكي  ملٍَّ  كىمىنٍ  ۱ٓ

كى  اللٌٰوي  اىنٍػزىؿى   فىايكلٰٰۤىِٕ

 (ْْ)اٍلٰكًفريٍكفى  ىيمي 

نىاكى كى   عىلىٍيًهٍم ًفيػٍهىا  تىبػٍ

(ْٓ) 

 ملٍَّ  كىمىنٍ 

.... ٍم حيىٍكي 

 اٍلٰكًفريٍكفى 

نىا  الواك تىبػٍ كى

 عىلىٍيًهمٍ 

 الًتتب

اىفَّ النػٍَّفسى بًالنػٍَّفًس  ۲ٓ

اٍلعىٍُتى بًاٍلعىٍُتً كىااٍلىٍنفى كى 

بًااٍلىٍنًف كىااٍليذيفى بًااٍليذيًف 

 (ْٓ)كىالسّْنَّ  بًالسّْنّْ 

اىفَّ النػٍَّفسى 

 بًالنػٍَّفسً 

 اٍلعىٍُتى بًاٍلعىٍُتً  الواك

 بًالسّْنّْ .... 

  

 الًتتب

 اىفَّ النػٍَّفسى  ۳ٓ

اٞتٍيريٍكحى كى ..... بًالنػٍَّفسً 

 (ْٓ)ًقصىاصه 

  اىفَّ النػٍَّفسى 

 بًالنػٍَّفسً 

اٞتٍيريٍكحى  الواك

 ًقصىاصه 

 الًتتب

ْٓ  .....  الًتتب مىٍن ملٍَّ حيىٍكيمٍ  الواك تىصىدَّؽى فىمىٍن مىٍن كى فىمىٍن تىصىدَّؽى
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 (ْٓ)ملٍَّ حيىٍكيمٍ 

كى  ٓٓ  الظًٌٰلميٍوفى  ىيمي  فىايكلٰٰۤىِٕ

نىاكى (ْٓ)  ىعىلٰ  قػىفَّيػٍ

 ًبًعٍيسىى ٰاثىارًًىمٍ 

(ْٔ) 

كى   ىيمي  فىايكلٰٰۤىِٕ

 الظًٌٰلميٍوفى 

نىا عىلٰ  الواك  ىكىقػىفَّيػٍ

 ٰاثىارًًىمٍ 

 الًتتب

 ۛ  ًفٍيًو ىيدنل كَّنػيٍوره  ٔٓ

ا كَّ  قنا لّْمى بػىٍُتى ميصىدّْ

ٍيوً   (ْٔ)يىدى

  ًفٍيًو ىيدنل

 كَّنػيٍوره 

قنا الواك لّْمىا   ميصىدّْ

ٍيوً   بػىٍُتى يىدى

 الًتتب

ٰنوي  ٕٓ ٍيلى  كٰاتػىيػٍ  ًفٍيوً  ااٍل٧ًتًٍ

 اىٍىلي  يىٍحكيمٍ كىلٍ (ْٔ)

ٍيًل ٔتىا   اللٌٰوي  اىنٍػزىؿى ااٍل٧ًتًٍ

 (ْٕ) ًفٍيوً 

ٰنوي   كٰاتػىيػٍ

ٍيلى   ًفٍيوً  ااٍل٧ًتًٍ

 ... ٍليىٍحكيمٍ  الواك

 ًفٍيوً  اللٌٰوي 

 الًتتب

ٍيًل   ٖٓ كىٍليىٍحكيٍم اىٍىلي ااٍل٧ًتًٍ

مىٍن كى ٔتىا اىنٍػزىؿى اللٌٰوي..... 

ملٍَّ حيىٍكيٍم  ٔتىا اىنٍػزىؿى اللٌٰوي 

(ْٕ) 

كيٍم كىٍليىحٍ 

ٍيًل   اىٍىلي ااٍل٧ًتًٍ

 اىنٍػزىؿى اللٌٰوي  آٔتى 

مىٍن ملٍَّ حيىٍكيٍم   الواك

وي   ٔتىا اىنٍػزىؿى اللٌٰ

 الًتتب



 

37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "الفاء" العطف حرف -

كى ىيمي  ٗٓ اىنٍػزىؿى اللٌٰوي فىايكلٰٰۤىِٕ

  اىنٍػزىٍلنىاكى (ْٕ)اٍلٰفًسقيٍوفى 

 (ْٖ) اًلىٍيكى اٍلًكٰتبى 

اىنٍػزىؿى اللٌٰوي 

كى ىيمي  فىايكلٰٰۤىِٕ

 اٍلٰفًسقيٍوفى 

اًلىٍيكى   كىاىنٍػزىٍلنىا الواك

 اٍلًكٰتبى 

 الًتتب

قنا ۰ٔ  ميصىدّْ

ٍيًمننا كى لّْمىا.... ميهى

 (ْٖ)عىلىٍيوً 

قنا ٍيًمننا الواك ميصىدّْ  الًتتب ميهى

 اٍلًكٰتبى  اًلىٍيكى كىاىنٍػزىٍلنىا  ۳ٓ

اىًف كى (ْٖ)بًاٟتٍىقّْ 

نػىهيٍم اٍحكيٍم   (ْٗ)بػىيػٍ

 اًلىٍيكى كىاىنٍػزىٍلنىا 

 اٍلًكٰتبى 

 بًاٟتٍىقّْ 

كىاىًف اٍحكيٍم  الواك

نػىهيٍم   بػىيػٍ

 الًتتب

 معطوف مواقع أحرف العطف الرقم

 عليو

أنواع 

أحرف 

 العطف

معاني  معطف

أحرف 

 العطف

 اىكٍ  مٍَّرٰضى كيٍنتيمٍ  كىًافٍ  .۱

 اىحىده  جىاٰۤءى  اىكٍ  سىفىرو  عىٰلى

 كيٍنتيمٍ  كىًافٍ 

 مٍَّرٰضى

ديٍكا  الفاء الًتتيب ملٍى ٕتًى

مع 
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طً  مّْنى  مٍّْنكيمٍ   اىكٍ  اٍلغىاٰۤىِٕ

ديٍكا  ٰلمىٍستيمي   فػى لىٍم ٕتًى

(ٔمىاٰۤءن)  

   

 اىكٍ  .....

   ٰلمىٍستيمي 

 التعقب مىاٰۤءن 

ا .ِ طىيّْبنا   فػىتػىيىمَّميٍوا صىًعٍيدن

فى اٍمسىحيٍوا ًبويجيٍوًىكيمٍ  

(ٔ) كىاىٍيًدٍيكيٍم     

تػىيىمَّميٍوا 

ا  طىيّْبنا  صىًعٍيدن

اٍمسىحيٍوا  الفاء

 ًبويجيٍوًىكيمٍ 

الًتتيب 

مع 

 التعقب

اىخىٍذنىا ًمٍيثىاقػىهيٍم فػى نىسيٍوا  .۳

 ۛ  حىظِّا ٦تَّّْا ذيكّْريٍكا بًو

(۱ْ)  

اىخىٍذنىا 

 ًمٍيثىاقػىهيمٍ 

حىظِّا ٦تَّّْا  نىسيٍوا الفاء

 ۛ  ذيكّْريٍكا بًو

الًتتيب 

مع 

 التعقب

ٍذنىا ًمٍيثىاقػىهيٍم...  .ْ اىخى

نػىهيمي)۱ْ(   فى اىٍغرىيٍػنىا بػىيػٍ

ٍذنىا  اىخى

 ًمٍيثىاقػىهيمٍ 

اىٍغرىيٍػنىا  الفاء

نػىهيمي   بػىيػٍ

الًتتيب 

مع 

 التعقب

 ًاٍذ قػىرَّبىا قػيٍربىاننا فػى تػيقيبّْلى  .ٓ

(ِٕ)ًمٍن اىحىًدمًهىا  

الًتتيب    تػيقيبّْلى فػى  الفاء قػيٍربىاننا

مع 

 التعقب
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  بًًاٙتًٍٍي كىًاٙتًٍكى  تػىبػيوٍٰۤاى  .ٔ

فػىتىكيٍوفى ًمٍن  فػى تىكيٍوفى 

(ِٗ)اىٍصٰحًب النَّارً   

    

بًًاٙتًٍٍي  تػىبػيوٍٰۤاى 

   كىًاٙتًٍكى 

الًتتيب  فػىتىكيٍوفى  الفاء 

مع 

 التعقب

 فػىقىتػىلىو اىًخٍيوً  قػىٍتلى  .ٕ

فى اىٍصبىحى  ًمنى  ا٠ٍتًٰسرًٍينى  

(۳َ)  

 

 اىًخٍيوً  قػىٍتلى 

 فػىقىتػىلىو

 ًمنى  اىٍصبىحى  الفاء

 ا٠ٍتًٰسرًٍينى 

الًتتيب 

مع 

 التعقب

لىو  فىطىوَّعىتٍ  .ٖ

بػىعىثى فػى (۳َ)نػىٍفسيو

 (۳۱)  اللٌٰوي غيرىابنا

لىو  فىطىوَّعىتٍ 

 نػىٍفسيو

اللٌٰوي فػىبػىعىثى  الفاء

 غيرىابنا

الًتتيب 

مع 

 التعقب

 اٍلًكٰتبى  اًلىٍيكى كىاىنٍػزىٍلنىا  .ٗ

قنا بًاٟتٍىقّْ   لّْمىا ميصىدّْ

ٍيوً  بػىٍُتى  .... فىاٍحكيٍم يىدى

نػىهيٍم ٔتىا  (ْٖ)بػىيػٍ

 اًلىٍيكى كىاىنٍػزىٍلنىا 

 بػىٍُتى .... 

ٍيوً   يىدى

فىاٍحكيٍم  ألفاء

نػىهيٍم ٔتىا  بػىيػٍ

لًتتيب ا

مع 

 التعقيب
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 "وأ "حرف العطف  -

 معطوف مواقع أحرف العطف الرقم

 عليو

أنواع 

أحرف 

 العطف

معاني  معطف

أحرف 

 العطف

كىًاٍف كيٍنتيٍم مٍَّرٰضى اىكٍ   .۱

(ٔعىٰلى سىفىرو)  

 التخيَت عىٰلى سىفىر كأ مٍَّرٰضى

عىٰلى سىفىرو اىكٍ  جىاٰۤءى  .ِ

(ٔاىحىده)   

 التخيَت اىحىده جىاٰۤءى  كأ عىٰلى سىفىر

 مّْنى  مٍّْنكيمٍ  اىحىده  جىاٰۤءى  .۳

طً  اىكٍ  ٰلمىٍستيمي  اٍلغىاٰۤىِٕ

(ٔالنّْسىاٰۤءى)   

 مٍّْنكيمٍ  اىحىده 

طً  مّْنى   اٍلغىاٰۤىِٕ

ٰلمىٍستيمي  كأ

 النّْسىاٰۤءى 

 التخيَت

نػىٍفسو اىكٍ  فىسىادو  .ْ

(۳ِؼ)  

 التخيَت فىسىادو  أكٍ  نػىٍفسو 

يػُّقىتػَّليٍوآ اىكٍ   .ٓ

(۳۳ييصىلَّبػيٍوآ)  

 التخيَت ييصىلَّبػيٍوآ أكٍ  يػُّقىتػَّليٍوآ

 التخيَت تػيقىطَّعى  أكٍ  يػُّقىتػَّليٍوآيػُّقىتػَّليٍوآ اىكٍ   .ٔ
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 " ثم "حرف العطف  -
 

(۳۳تػيقىطَّعى)  

يػُّقىتػَّليٍوآ اىكٍ   ٕ

(۳۳يػينػٍفىٍو)  

 التخيَت يػينػٍفىٍوا أكٍ  يػُّقىتػَّليٍوآ

نػىهيٍم اىكٍ   ٖ فىاٍحكيٍم بػىيػٍ

(ِْ)اىٍعًرٍض عىنػٍهيمٍ   

 التخيَت اىٍعًرضٍ  أكٍ  فىاٍحكيمٍ 

 معطوف مواقع أحرف العطف الرقم

 عليو

أنواع 

أحرف 

 العطف

معاني  معطف

أحرف 

 العطف

 ريسيلينىا جىاٰۤءىتٍػهيمٍ  كىلىقىدٍ  .۱

ًثيػٍرنا  بًاٍلبػىيػّْٰنتً  مثيَّ  ًافَّ كى

 ىًف  ٰذًلكى  بػىٍعدى  مّْنػٍهيمٍ  

 لىميٍسرًفػيٍوفى  ااٍلىٍرضً 

(۳ِ)   

 كىلىقىدٍ 

 ...جىاٰۤءىتٍػهيمٍ 

 بًاٍلبػىيػّْٰنتً 

ًثيػٍرنا مثيَّ   ...ًافَّ كى

 لىميٍسرًفػيٍوفى 

 الًتتب

مع 

 الًتاخي

ِ.  .....  الًتتب يػىتػىوىلٍَّوفى  مثيَّ  حييىكّْميٍوفى مثيَّ حييىكّْميٍونىكى
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مع  (۳ْ)يػىتػىوىلٍَّوفى 

 الًتاخي
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 المائدة سورة في العطف حروف معاني  .ب 

 : ياىل كما فهي ا١تائدة سورة يف العطف حركؼ معاين أما

 " الواو"  العطف حرف. ١ 

 الباحثة كجدت ،  َٓ-۱اآلية  ا١تائدة سورة يف كاالستطالع القراءة بعد  

 ّ،(  أحرؼ ستة) ِ اآلية( مرة كىية يف ِٖٙتانوف )إثنا  " الواك"  العطف حرؼ

 ٕ ،(أحرؼ ثالثة) ٔ ،(أحرؼ ثالثة) ٓ ،(أحرؼ ثالثة) ْ ،(أحرؼ ٜتسة)

 ،(أحرؼ ٜتسة) ُِ ،ُُ ،(أحرؼ ثالثة) َُ ،(حرفاف) ٗ، ٖ ،(أحرؼ أربعة)

 َِ ،(حرفاف) ُٗ ،(أحرؼ ثالثة) ُٖ ،(أحرؼ ثالثة) ُٕ ،ُٔ ،ُٓ ،ُّ

 ،ّٖ ،ّٓ ،(أحرؼ ثالثة) ّّ ،ِّ ،ِٗ ، ِٕ ،ِٓ ،(حرفاف) ِِ ،(حرفاف)

 أربعة) ْٓ ،(حرفاف) ْْ ،(حرفاف) ِْ ،(أحرؼ ثالثة) ُْ ،َْ ، ّٗ

 .ْٗ ،(حرفاف) ْٖ ،(حرفاف) ْٕ ،(أحرؼ ثالثة) ْٔ ،(أحرؼ

 أ. مطلق الجمع   

ـى كىالى ا٢ٍتىٍدمى كىالى اٍلقىالىٰۤ  - ًو كىالى الشٍَّهرى اٟتٍىرىا رى اللٌٰ لٍُّوا شىعىاٰۤىِٕ ا الًَّذٍينى ٰامىنػيٍوا الى ٖتًي دى كىآلى ٰياىيػُّهى  ىِٕ

ٍم كىرًٍضوىاننا  ـى يػىٍبتػىغيٍوفى فىٍضالن مٍّْن رًَّّّْٔ لىٍلتيٍم فىاٍصطىاديٍكا ۛ  اٰٰۤمٍُّْتى اٍلبػىٍيتى اٟتٍىرىا كىالى ۛ  كىًاذىا حى

كىتػىعىاكىنػيٍوا عىلىى اٍلربّْ  ۛ  اجيىٍرًمىنَّكيٍم شىنىٰافي قػىٍوـو اىٍف صىدُّكٍكيٍم عىًن اٍلمىٍسًجًد اٟتٍىرىاـً اىٍف تػىٍعتىديكٍ 

وى شىًدٍيدي اٍلًعقىابً ۛ  كىاتػَّقيوا اللٌٰوى ۛ   اْلُعْدَوانِ كىالى تػىعىاكىنػيٍوا عىلىى ااٍلًمثًٍ كى  ۛ  ْقٰوىَوالت     ًافَّ اللٌٰ

(ِ) 
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. العطف حرؼ بينهما ككاف (اْلِبر  )كلمة  على معطف (الت  ْقٰوى) الكلمة

 يستعمل ألنو الجمع لمطلق والمعنى". الواك"العطف  حرؼ الباحثة كجدت

. أم تعاكنوا على فعل ا٠تَتات كترؾ عليو والمعطوف المعطوف بين معا حادث

 23.ا١تنكرات ، كعلى كل ما يقرب إىل اهلل

ْثمِ )كلمة  على معطف (اْلُعْدَوانِ ) الكلمة . العطف حرؼ بينهما ككاف (ااْلِ

 يستعمل ألنو الجمع لمطلق والمعنى". الواك"العطف  حرؼ الباحثة كجدت

أم تعاكنوا على فعل ا٠تَتات كترؾ  .عليو والمعطوف المعطوف بين معا حادث

 24.ا١تنكرات ، كعلى كل ما يقرب إىل اهلل

 

ٍيتىةي كى  - ُم َوَلْحُم اْلِخْنزِْيِر حيرّْمىٍت عىلىٍيكيمي اٍلمى ًنقىةي الد  ًو بًو كىاٍلميٍنخى كىمىا ايًىلَّ ًلغىٍَتً اللٌٰ

ٍوقػيٍوذىةي كىاٍلميتػىرىدّْيىةي  ٍيتيمٍ كىاٍلمى كىمىا ذيًبحى عىلىى النُّصيًب  ۛ  كىالنًَّطٍيحىةي كىمىا اىكىلى السَّبيعي ًاالَّ مىا ذىكَّ

ـً  سى الًَّذٍينى كىفىريٍكا ًمٍن ًديًٍنكيٍم فىالى  ۛ  ٰذًلكيٍم ًفٍسقه  ۛ  كىاىٍف تىٍستػىٍقًسميٍوا بًااٍلىٍزالى اىٍليػىٍوـى يىىِٕ

اىٍليػىٍوـى اىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًديٍػنىكيٍم كىاىٍ٘تىٍمتي عىلىٍيكيٍم نًٍعمىيًتٍ كىرىًضٍيتي لىكيمي  ۛ  ٗتىٍشىٍوىيٍم كىاٍخشىٍوفً 

ـى ًديٍػننا ًن اٍضطيرَّ يفٍ ٥تىٍمىصىةو غىيػٍرى ميتىجىاًنفو الًّْمثٍو  ۛ  ااٍلًٍسالى فىًافَّ اللٌٰوى غىفيٍوره  ۛ  فىمى

 (۳رًَّحٍيمه)

                                                           

ِّٕص  ـ ۱۸۸۱، ٣تلد األكؿ ، بَتكت : دار القراف الكرًن  . صفوة التفاسَت٤تمد على الصابوين   23 

ِّٕص نفسالمرجع 24
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ُم َوَلْحُم اْلِخْنزِْيرِ ) الكلمة  بينهما ككاف (اْلَمْيَتةُ )كلمة  على معطف (الد 

 الجمع لمطلق والمعنى". الواك"العطف  حرؼ الباحثة كجدت. العطف حرؼ

أم حـر عليكم أيها  .عليو والمعطوف المعطوف بين معا حادث يستعمل ألنو

ا١تؤمنوف أكل ا١تيتة كىي ما مات حتف أنفو من غَت ذكاة كالدـ ا١تسفوح كٟتم 

 25.ا٠تنزير

 

 اٍلمىرىاًفقً  ًاىلى  اَْيِدَيُكمْ كى  كيجيٍوىىكيمٍ  فىاٍغًسليٍوا الصَّٰلوةً  ًاىلى  قيٍمتيمٍ  ًاذىا ٰامىنػيٍوا الًَّذٍينى  آيػُّهىايٰ  -

ٍعبػىٍُتً  كىاىٍرجيلىكيمٍ  ًبريءيٍكًسكيمٍ  كىاٍمسىحيٍوا  كيٍنتيمٍ  كىًافٍ  ۛ  فىاطَّهَّريٍكا جينيبنا كيٍنتيمٍ  كىًافٍ  ۛ  ًاىلى اٍلكى

طً  مّْنى  مٍّْنكيمٍ  اىحىده  جىاٰۤءى  اىكٍ  سىفىرو  عىٰلى اىكٍ  مٍَّرٰضى ديٍكا فػىلىمٍ  النّْسىاٰۤءى  ٰلمىٍستيمي  اىكٍ  اٍلغىاٰۤىِٕ  مىاٰۤءن  ٕتًى

ا فػىتػىيىمَّميٍوا  عىلىٍيكيمٍ  لًيىٍجعىلى  اللٌٰوي  ييرًٍيدي  مىاۛ  ويجيٍوًىكيٍم كىاىٍيًدٍيكيٍم مٍّْنوي بً  فىاٍمسىحيٍوا طىيّْبنا صىًعٍيدن

 (ٔ)تىٍشكيريٍكفى  َلَعل ُكمْ  َعَلْيُكمْ  نِْعَمَتو لِيُِتم  كى  لًييطىهّْرىكيمٍ  يُّرًٍيدي  كَّٰلًكنٍ  حىرىجو  مّْنٍ 

 

 حرؼ بينهما ككاف (ُوُجْوَىُكمْ )كلمة  على معطف (اَْيِدَيُكمْ )الكلمة 

 ألنو الجمع لمطلق والمعنى". الواك"العطف  حرؼ الباحثة كجدت. العطف

سلوا الوجوه كاأليدم أم اغ .عليو والمعطوف المعطوف بين معا حادث يستعمل

 26مع ا١ترافق.

                                                           

ِّٕص  ـ ۱۸۸۱، ٣تلد األكؿ ، بَتكت : دار القراف الكرًن  . صفوة التفاسَت٤تمد على الصابوين  25
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 بينهما ككاف (لُِيَطه رَُكمْ )كلمة  على معطف (لِيُِتم  نِْعَمَتو َعَلْيُكمْ )الكلمة 

 الجمع لمطلق والمعنى". الواك"العطف  حرؼ الباحثة كجدت. العطف حرؼ

يطهركم من أم  .عليو والمعطوف المعطوف بين معا حادث يستعمل ألنو

الذنوب كأدناس ا٠تطايا بالوضوء كالتيمم ، كليتم نعمتو عليكم ببياف شرائع اإلسالـ 

 27.كلتشكركه على نعمو اليت ال ٖتصى

 

ًو عىلىٍيكيٍم كىًمٍيثىاقىوي الًَّذٍم كىاثػىقىكيٍم بًو  - ٍعنىا قػيٍلتيمٍ  ًاذٍ ۛ  كىاذٍكيريٍكا نًٍعمىةى اللٌٰ  ٝتًى

 (ٕ) الصُّديٍكرً  ًبذىاتً  عىًلٍيمه  اللٌٰوى  ًافَّ ۛ   اللٌٰوى  كىاتػَّقيواۛ   َاطَْعَناكى 

. العطف حرؼ بينهما ككاف (َسِمْعَنا)كلمة  على معطف (َاَطْعَنا)الكلمة 

 يستعمل ألنو الجمع لمطلق والمعنى". الواك"العطف  حرؼ الباحثة كجدت

أم ا٠تطاب للمؤمنُت كالنعمة ىنا  .عليو والمعطوف المعطوف بين معا حادث

اإلسالـ كمػا صاركا إليو من اجتماع الكلمة كالعزة أم اذكركا يا أيها ا١تؤمنوف نعمة 

اهلل العظمى عليكػم باإلسالـ كعهده الذم عاىدكم عليو رسولو حُت بايعتموه على 

 28.السمع كالطاعة يف العسر كاليسر ، كا١تنشط كا١تكره

 

وي الًَّذٍينى ٰامىنػيٍوا كى  - ًلٰحتً  َعِمُلواكىعىدى اللٌٰ  (ٗ) عىًظٍيمه  َاْجرٌ كَّ  مٍَّغًفرىةه  ٢تىيمٍ  ۛ  الصٌٰ
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. العطف حرؼ بينهما ككاف (م ْغِفَرةٌ )كلمة  على معطف (َاْجرٌ )الكلمة 

 يستعمل ألنو الجمع لمطلق والمعنى". الواك"العطف  حرؼ الباحثة كجدت

أم ك٢تم يف اآلخرة مغفرة للذنوب  .عليو والمعطوف المعطوف بين معا حادث

 29.كثواب عظيم كىو اٞتنة

 

بُ ْواكىالًَّذٍينى كىفىريٍكا كى  -  كى  آبًٰاٰيًتنى  َكذ   (۱َ)اٞتٍىًحٍيًم  اىٍصٰحبي  ايكلٰٰۤىِٕ

بُ ْوا)الكلمة   .العطف حرؼ بينهما ككاف (َكَفُرْوا)كلمة  على معطف (َكذ 

 يستعمل ألنو الجمع لمطلق والمعنى ".الواك"العطف  حرؼ الباحثة جدت

أم ١تا ذكر مآؿ ا١تؤمنُت ا١تتقُت  .عليو والمعطوف المعطوف بين معا حادث

 30اٞتحيم دائموف يف العذاب. دركات كعاقبتهم ذكر مآؿ الكافرين آّرمُت كأهنم يف

 

ًلمى  حييىرّْفػيٍوفى  ۛ  قػيليٍوبػىهيٍم ٰقًسيىةن  َجَعْلَنافىًبمىا نػىٍقًضًهٍم مٍّْيثىاقػىهيٍم لىعىنٌٰهيٍم كى  -  عىنٍ  اٍلكى

ۛ  مَّوىاًضًعو نىةو  عىٰلى تىطًَّلعي  تػىزىاؿي  كىالى  ۛ  بًو ذيكّْريٍكا ٦تَّّْا حىظِّا كىنىسيٍوا ۛ   ًاالَّ  مّْنػٍهيمٍ  خىاٰۤىِٕ

هيمٍ  فىاٍعفي  ۛ  ٍم مّْنػٍهي  قىًلٍيالن  وى  ًافَّ ۛ   كىاٍصفىحٍ  عىنػٍ بُّ  اللٌٰ  (۱۳)اٍلميٍحًسًنٍُتى  حيًي

ا)كلمة  على معطف (َجَعْلَنا)الكلمة  . العطف حرؼ بينهما ككاف (َلَعنّٰ

يستعمل  ألنو الجمع لمطلق والمعنى". الواك"العطف  حرؼ الباحثة كجدت
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أم بسبب نقضهم ا١تيثاؽ  .عليو والمعطوف المعطوف بين معا حادث

 31طردناىم من رٛتتنا، كجافة جافية ال تلُت لقبوؿ اإلدياف.

 

ًٍلكي  فىمىنٍ  قيلٍ  ۛ  مىٍرًنىى  اٍبني  اٍلمىًسٍيحي  ىيوى  اللٌٰوى  ًافَّ  آلىقىٍد كىفىرى الًَّذٍينى قىاليوٍ  - وً  ًمنى  ديَّ ٍيػ نا اللٌٰ  شى

يػٍعنا ااٍلىٍرضً  ىًف  كىمىنٍ  ۛ  نى مىٍرًنىى كىايمَّوابٍ  اٍلمىًسٍيحى  يػٍُّهًلكى  اىفٍ  اىرىادى  ًافٍ  وً ۛ   ٚتًى  ميٍلكي  كىلًلٌٰ

ا كىمىا ااْلَْرضِ كى  السَّٰمٰوتً  نػىهيمى  قىًديٍػره  شىٍيءو  كيلّْ  عىٰلى كىاللٌٰوي ۛ   يىشىاٰۤءي  مىا خيىٍليقي  ۛ   بػىيػٍ

(۱ٕ) 

 حرؼ بينهما ككاف (الس ٰمٰوتِ )كلمة  على معطف (ااْلَْرضِ )كلمة 

 ألنو الجمع لمطلق والمعنى". الواك"العطف  حرؼ الباحثة كجدت. العطف

أم من ا٠تلق كالعجائب  .عليو والمعطوف المعطوف بين معا حادث يستعمل
32 

 

ًو كى الن ٰصٰرى كى  كىقىالىًت اٍليػىهيٍودي  - بيكيمٍ  فىًلمى  قيلٍ  ۛ  َاِحب ۤاُؤه ٨تىٍني اىبٍػنٰٰۤؤيا اللٌٰ  يػيعىذّْ

نػيٍوًبكيٍم  نٍ  يػىٍغًفري  ۛ  خىلىقى  ٦تَّّْنٍ  بىشىره  اىنٍػتيمٍ  بىلٍ  ۛ  ًبذي  ۛ  يَّشىاٰۤءي  مىنٍ  كىيػيعىذّْبي  يَّشىاٰۤءي  ًلمى

وً  ا كىمىا كىااٍلىٍرضً  السَّٰمٰوتً  ميٍلكي  كىلًلٌٰ نػىهيمى   (۱ٖ)اٍلمىًصيػٍري  لىٍيوً كىاً ۛ   بػىيػٍ
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. العطف حرؼ بينهما ككاف (اْليَ ُهْودُ )كلمة  على معطف (الن ٰصٰرى)كلمة 

 يستعمل ألنو الجمع لمطلق والمعنى". الواك"العطف  حرؼ الباحثة كجدت

 33. أم قالت اليهود كالٌنصرل .عليو والمعطوف المعطوف بين معا حادث

. العطف حرؼ بينهما ككاف (اَبْ نٰۤؤ)كلمة  على معطف (َاِحب ۤاُؤه)كلمة 

 يستعمل ألنو الجمع لمطلق والمعنى ".الواك"العطف  حرؼ الباحثة كجدت

 أم ٨تن من اهلل ٔتنزلة األبناء من .والمعطوف عليو المعطوف بين معا حادث

 دينو. على ألننا ك٨تن اآلباء

 

ي ٰم  رىسيٍولينىا جىاٰۤءىكيمٍ  قىدٍ  اٍلًكٰتبً  آاىٍىلى يى  رىةو  عىٰلى لىكيمٍ  يػيبػىُتّْ  تػىقيٍوليٍوا اىفٍ  الرُّسيلً  مّْنى  فػىتػٍ

اٰۤءىنىا مىا  شىٍيءو  كيلّْ  عىٰلى كىاللٌٰوي ۛ  نَِذيْ رٌ كَّ  بىًشيػٍره  جىاٰۤءىكيمٍ  فػىقىدٍ  ۛ  اَل نَِذْيرٍ بىًشٍَتو كَّ  ًمنٍ  جى

 (۱ٗ)قىًدٍير

. العطف حرؼ بينهما ككاف (َبِشْيرٍ )كلمة  على معطف (اَل نَِذْيرٍ )كلمة 

 يستعمل ألنو الجمع لمطلق والمعنى ".الواك"العطف  حرؼ الباحثة كجدت

جاءنا  أم لئال ٖتتجوا كتقولوا : ما .عليو والمعطوف المعطوف بين معا حادث

 34الشر. من رسوؿ يبشر با٠تَت كينذر من
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. العطف حرؼ بينهما ككاف (َبِشْيرٍ )كلمة  على معطف (نَِذْيرٍ )كلمة 

 يستعمل ألنو الجمع لمطلق والمعنى". الواك"العطف  حرؼ الباحثة كجدت

أم يبشر من أطاعو باٞتنة كىو من  .عليو والمعطوف المعطوف بين معا حادث

كخالف أمر اهلل  تهى عما هنى عنو . كينذر من عصاهآمن باهلل كعمل ٔتا أمر بو كان

 35بالنار ، يعٍت ٤تمدان .

 

ًو عىلىٍيكيٍم ًاٍذ جىعىلى ًفٍيكيٍم اىنٍ  اذٍكيريٍكا يػٰقىٍوـً كىًاٍذ قىاؿى ميٍوٰسى لًقىٍوًمو   َجَعَلُكمْ كى  ًبيىاٰۤءى نًٍعمىةى اللٌٰ

ا يػيٍؤتً  ملىٍ  مَّا كَّٰاٰتىكيمٍ  ۛ  مُّليوٍكنا  (َِ) اٍلٰعلىًمٍُتى  مّْنى  اىحىدن

 حرؼ بينهما ككاف (َجَعَل ِفْيُكْم اَنِْبَيۤاءَ )كلمة  على معطف (َجَعَلُكمْ )كلمة 

 ألنو الجمع لمطلق والمعنى". الواك"العطف  حرؼ الباحثة كجدت. العطف

أم حُت بعث فيكم  .عليو والمعطوف المعطوف بين معا حادث يستعمل

األنبياء يرشدكنكم إىل معامل الدين كجعلكم تعيشوف كا١تلوؾ ال يغلبكم غالب بعد 

 بعث يف بٍت إسرائيل من٦تلوكُت لفرعػوف مقهورين فأنقذكم أمة ما · أف كنتم 

 األنبياء.
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 جىزٰٰۤؤيا كىٰذًلكى  ۛ  النَّارً  اىٍصٰحبً  ًمنٍ  فػىتىكيٍوفى  ِاْثِمكَ كى  بًًاٙتًٍيٍ  تػىبػيوٍٰۤاى  اىفٍ  ايرًٍيدي ًاينٍّْ  -

   (ِٗ)الظًٌٰلًمٍُت 

. العطف حرؼ بينهما ككاف (ِاْثِميْ )كلمة  على معطف (ِاْثِمكَ )كلمة 

 يستعمل ألنو الجمع لمطلق والمعنى". الواك"العطف  حرؼ الباحثة كجدت

أم إين أريد باالبتعاد عن مقابلة  .عليو والمعطوف المعطوف بين معا حادث

اٞتردية ٔتثلها أف تتحمل إمني كإٙتك ، كتلتـز بإمث قتلك إيام ، كإمنك الذم كاف 

 36لي ، كىذا رأم أكثر العلماء .منك قبل قت

 

وى كى   ييصىلَّبػيٍوا اىكٍ  يػُّقىتػَّليٍوا اىفٍ  فىسىادنا ااٍلىٍرضً  ىًف  َيْسَعْونكى  َرُسْوَلوًامنَّىا جىزٰٰۤؤيا الًَّذٍينى حييىارًبػيٍوفى اللٌٰ

ؼو  مّْنٍ  َاْرُجُلُهمْ كى  اىٍيًدٍيًهمٍ  تػيقىطَّعى  اىكٍ   ىًف  ًخٍزمه  ٢تىيمٍ  ٰذًلكى  ۛ  ااٍلىٍرضً  ًمنى  يػينػٍفىٍوا اىكٍ  ًخالى

نٍػيىا  (۳۳)ابه عىًظٍيمه عىذى  ااٍلًٰخرىةً  ىًف  كى٢تىيمٍ  الدُّ

. العطف حرؼ بينهما ككاف (اللّٰوَ )كلمة  على معطف (َرُسْوَلو)كلمة 

 يستعمل ألنو الجمع لمطلق والمعنى". الواك"العطف  حرؼ الباحثة كجدت

ينو كأكلياءه . أم حياربوف شريعة اهلل كدعليو والمعطوف المعطوف بين معا حادث

 كحياربوف رسولو.

. العطف حرؼ بينهما ككاف (ُيَحارِبُ ْونَ )كلمة  على معطف (َيْسَعْونَ )كلمة 

 يستعمل ألنو الجمع لمطلق والمعنى". الواك"العطف  حرؼ الباحثة كجدت
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أم حياربوف شريعة اهلل كدينو كأكلياءه  .عليو والمعطوف المعطوف بين معا حادث

 .كحياربوف رسولو، كيفسدكف يف األرض با١تعاصي كسفك الدماء

. العطف حرؼ بينهما ككاف (َاْرُجُلُهمْ )كلمة  على معطف (اَْيِدْيِهمْ )كلمة 

 يستعمل ألنو الجمع لمطلق والمعنى". الواك"العطف  حرؼ الباحثة كجدت

معناه أف تقطع أيديهم اليمٌت  .عليو والمعطوف المعطوف بين معا حادث

 37.كأرجلهم اليسرل

 

لىةى  اًلىٍيوً  آابْ تَ ُغوْ كى  اللٌٰوى  اتػَّقيوا ٰامىنيوا الًَّذٍينى  اىيػُّهىايٰ  ًبٍيًلو  كىجىاًىديٍكا اٍلوىًسيػٍ  لىعىلَّكيمٍ يفٍ سى

 (۳ٓ)تػيٍفًلحيٍوفى 

. العطف حرؼ بينهما ككاف (ات  ُقوا)كلمة  على معطف (ابْ تَ ُغْوآ)كلمة 

 يستعمل ألنو الجمع لمطلق والمعنى". الواك"العطف  حرؼ الباحثة كجدت

عقابو كاطلبوا ما يقربكم . أم خافوا عليو والمعطوف المعطوف بين معا حادث

 38.إليو من طاعتو كعبادتو

 

ا آفىاٍقطىعيوٍ  الس ارَِقةُ كىالسَّارًؽي كى  وً  مّْنى  نىكىاالن  كىسىبىا ٔتىا جىزىاٰۤءن  اىٍيًديػىهيمى  عىزًيٍػزه  كىاللٌٰوي ۛ   اللٌٰ

 (۳ٖ) حىًكٍيمه 
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 حرؼ بينهما ككاف (الس اِرقُ )كلمة  على معطف (الس ارَِقةُ )كلمة 

 ألنو الجمع لمطلق والمعنى". الواك"العطف  حرؼ الباحثة كجدت. العطف

أم كل من سرؽ رجالن كاف  .عليو والمعطوف المعطوف بين معا حادث يستعمل

 أك امػرأة فاقطعوا يده. 

 

الًَّذٍينى اىٍسلىميٍوا لًلًَّذٍينى ىىاديٍكا  النًَّبيػٍُّوفى  ًّٔىا حيىٍكيمي  ۛ  نُ ْورٌ كَّ  ىيدنل ًفيػٍهىا التػٍَّوٰرىةى  اىنٍػزىٍلنىا آاًنَّ  -

اٰۤءى  انػيٍوا عىلىٍيًو شيهىدى ًو كىكى  ٗتىٍشىويا فىالى  ۛ  كىالرَّبًٌٰنيػٍُّوفى كىااٍلىٍحبىاري ٔتىا اٍستيٍحًفظيٍوا ًمٍن ًكٰتًب اللٌٰ

وي  اىنٍػزىؿى  آٍم ٔتى حيىٍكي  ملٍَّ  كىمىنٍ ۛ   قىًلٍيالن  ٙتىىننا بًٰاٰييًتٍ  تىٍشتػىريٍكا كىالى  كىاٍخشىٍوفً  النَّاسى  كى  اللٌٰ  ىيمي  فىايكلٰٰۤىِٕ

 (ْْ) اٍلٰكًفريٍكفى 

. العطف حرؼ بينهما ككاف (ُىًدى)كلمة  على معطف (نُ ْورٌ )كلمة 

 يستعمل ألنو الجمع لمطلق والمعنى". الواك"العطف  حرؼ الباحثة كجدت

. أم أنزلنا التوراة على موسى فيها عليو والمعطوف المعطوف بين معا حادث

 39بياف كاضح كنور ساطع يكشف ما اشتبو من األحكاـ. 

 

نىا عىلٰ  - قنا مىٍرًنىى  اٍبنً  بًًعٍيسىى ٰاثىارًًىمٍ  ىكىقػىفَّيػٍ ٍيوً  بػىٍُتى  لّْمىا ميصىدّْ ٰنوي ۛ   التػٍَّوٰرىةً  ًمنى  يىدى  كٰاتػىيػٍ

ٍيلى  قنا ۛ  نُ ْورٌ كَّ  ىيدنل ًفٍيوً  ااٍل٧ًتًٍ ٍيوً  بػىٍُتى  لّْمىا كَّميصىدّْ  َمْوِعَظةً كَّ  كىىيدنل التػٍَّوٰرىةً  ًمنى  يىدى

 (ْٔ) ۛ  لٍّْلميتًَّقٍُتى 
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. العطف حرؼ بينهما ككاف (ُىًدى)كلمة  على معطف (نُ ْورٌ )كلمة 

 يستعمل ألنو الجمع لمطلق والمعنى". الواك"العطف  حرؼ الباحثة كجدت

أم أنزلنا عليو اإل٧تيل فيو ىدل إىل  .عليو والمعطوف المعطوف بين معا حادث

 40اٟتق كنور يستضاء بو يف إزالة الشبهات. 

. العطف حرؼ بينهما ككاف (ُىًدى)كلمة  على معطف (َمْوِعظَةً )كلمة 

 يستعمل ألنو الجمع لمطلق والمعنى". الواك"العطف  حرؼ الباحثة كجدت

 .ككاعظان للمتقُتأم كىاديان  .عليو والمعطوف المعطوف بين معا حادث

. الترتبب  
٤تمد ٤تِت الدين عبد فهدىذا ١تذىب الواك لًتتيب,   

ـى كىالى ا٢ٍتىٍدمى كىالى اٍلقىالىٰۤ  - ًو كىالى الشٍَّهرى اٟتٍىرىا رى اللٌٰ لٍُّوا شىعىاٰۤىِٕ دى ٰياىيػُّهىا الًَّذٍينى ٰامىنػيٍوا الى ٖتًي  َوآَل ىِٕ

ٍم  ٰاۤم ْيَن اْلبَ ْيَت اْلَحَرامَ  لىٍلتيٍم فىاٍصطىاديٍكا ۛ   َوِرْضَوانًايػىٍبتػىغيٍوفى فىٍضالن مٍّْن رًَّّّْٔ َواَل ۛ  كىًاذىا حى

كىتػىعىاكىنػيٍوا عىلىى  ۛ   اىٍف صىدُّكٍكيٍم عىًن اٍلمىٍسًجًد اٟتٍىرىاـً اىٍف تػىٍعتىديٍكا َيْجرَِمن ُكْم َشَنٰاُن قَ ْومٍ 

ْثِم َواْلُعْدَوانِ َواَل تَ َعاَونُ ْوا  ۛ  اٍلربّْ كىالتػٍَّقٰول وى شىًدٍيدي ۛ  كىاتػَّقيوا اللٌٰوى ۛ   َعَلى ااْلِ ًافَّ اللٌٰ

 (ِ) اٍلًعقىابً 
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.  العطف حرؼ بينهما ككاف (اَل ُتِحلُّْوا)على ٚتلة  معطف (َوآَل ٰاۤم ْينَ )ٚتلة 

 تحدث األحداث ألن للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت

أم ال تستحلوا حرمات اهلل كال تعتدكا حدكده، كال  .فواحدا واحدا أي بالترتيب

تستحلوا قتاؿ القاصدين إىل بيت اهلل اٟتراـ ٟتج أك عمرة ، هنى تعاىل عن اإلغارة 

 41عليهم أك صدىم عن البيت كما كاف أىل اٞتاىلية يفعلوف.

.  العطف حرؼ بينهما ككاف( َفْضاًل )على ٚتلة  معطف (َوِرْضَوانًا)ٚتلة 

 تحدث األحداث ألن للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت

أم كال تستحلوا قتاؿ القاصدين إىل بيت اهلل اٟتراـ  .فواحدا واحدا أي بالترتيب

 42.ٟتج أك عمرة

 (َوآَل ٰاۤم ْيَن اْلبَ ْيَت اْلَحَرامَ )على ٚتلة  معطف (َواَل َيْجرَِمن ُكْم َشَنٰانُ )ٚتلة 

 والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت.  العطف حرؼ بينهما ككاف

أم كال تستحلوا  .فواحدا واحدا أي بالترتيب تحدث األحداث ألن للترتيب

قتاؿ القاصدين إىل بيت اهلل اٟتراـ ٟتج أك عمرة ، هنى تعاىل عن اإلغارة عليهم أك 

حيملنكم بغض قـو كانوا قد صدىم عن البيت كما كاف أىل اٞتاىلية يفعلوف، كال 

 .صدككم عن ا١تسجد اٟتراـ على أف تعتدكا عليهم
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ْثِم َواْلُعْدَوانِ )ٚتلة  تَ َعاَونُ ْوا َعَلى )على ٚتلة  معطف (اَل تَ َعاَونُ ْوا َعَلى ااْلِ

". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت . العطف حرؼ بينهما ككاف (اْلِبر  َوالت  ْقٰوى

أم تعاكنوا  .فواحدا واحدا أي بالترتيب تحدث األحداث ألن للترتيب والمعنى

 .، كعلى كل ما يقرب إىل اهلل على فعل ا٠تَتات كترؾ ا١تنكرات

 

مي ا٠ٍتًٍنزًٍيًر كى  - ـي كىٟتٍى ٍيتىةي كىالدَّ ِو ِبو حيرّْمىٍت عىلىٍيكيمي اٍلمى اْلُمْنَخِنَقُة كى َما اُِىل  ِلغَْيِر اللّٰ

ٍيتيمٍ اْلَمْوقُ ْوَذُة َواْلُمتَ َرد يَُة َوالن ِطْيَحُة وَ  كىمىا ذيًبحى عىلىى  ۛ  كىمىا اىكىلى السَّبيعي ًاالَّ مىا ذىكَّ

سى الًَّذٍينى كىفىريٍكا ًمٍن  ۛ  ٰذًلكيٍم ًفٍسقه  ۛ  َاْن َتْستَ ْقِسُمْوا بِااْلَْزاَلمِ النُّصيًب كى  اىٍليػىٍوـى يىىِٕ

َواَْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتْي اىٍليػىٍوـى اىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًديٍػنىكيٍم  ۛ  كىاٍخشىٍوفً  ًديًٍنكيٍم فىالى ٗتىٍشىٍوىيمٍ 

ْساَلمَ  رى ميتىجىاًنفو الًّْمثٍو  ۛ  ًديٍػننا َوَرِضْيُت َلُكُم ااْلِ ًن اٍضطيرَّ يفٍ ٥تىٍمىصىةو غىيػٍ اللٌٰوى  فىًافَّ  ۛ  فىمى

 (۳غىفيٍوره رًَّحٍيمه)

ِو بِوَما  اُِىل  )ٚتلة   حرؼ بينهما ككاف (اْلَمْيَتةُ )على ٚتلة  معطف (ِلغَْيِر اللّٰ

 األحداث ألن للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت.  العطف

أم حـر عليكم أيها ا١تؤمنوف أكل ا١تيتة كىي  .فواحدا واحدا أي بالترتيب تحدث

ا٠تنزير، كما ذكر عليو غَت ما مات حتف أنفو من غَت ذكاة كالدـ ا١تسفوح كٟتم 

 43.اسم اهلل أك ذبح لغَت اهلل كقو٢تم باسم الالت كالعزل
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على ٚتلة  معطف (اْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوقُ ْوَذُة َواْلُمتَ َرد يَُة َوالن ِطْيَحةُ )ٚتلة 

". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت.  العطف حرؼ بينهما ككاف( اْلَمْيَتةُ )

أم حـر  .فواحدا واحدا أي بالترتيب تحدث األحداث ألن للترتيب والمعنى

عليكم أيها ا١تؤمنوف أكل ا١تيتة كىي ما مات حتف أنفو من غَت ذكاة كالدـ 

ا١تسفوح كٟتم ا٠تنزير، كاليت ٗتنق ْتبل كشبهو، كا١تضركبة بعصا أك حجػر، كاليت 

 .تسقط من جبل ك٨توه،كاليت نطحتهػا ّٔيمػة أخػرل فػاتػت بالنطح

 بينهما ككاف (اْلَمْيَتةُ )على ٚتلة  معطف (بِااْلَْزاَلمِ  َتْستَ ْقِسُمْوا َانْ )ٚتلة 

 ألن للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت.  العطف حرؼ

أم حـر عليكم أيها ا١تؤمنوف أكل  .فواحدا واحدا أي بالترتيب تحدث األحداث

كالدـ ا١تسفوح كٟتم ا٠تنزير، كحـر ا١تيتة كىي ما مات حتف أنفو من غَت ذكاة 

عليكم االستقساـ باألزالـ أم طلب معرفة ما قسم لو من ا٠تَت كالشر بواسطة 

 44.ضرب القداح

ْساَلمَ اَ )ٚتلة  على ٚتلة  معطف (ْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتْي َوَرِضْيُت َلُكُم ااْلِ

 العطف حرؼ الباحثة كجدت.  العطف حرؼ بينهما ككاف (َلُكمْ  )اَْكَمْلتُ 

 .فواحدا واحدا أي بالترتيب تحدث األحداث ألن للترتيب والمعنى". الواك"

 .أم أكملت لكم الشريعة ببياف اٟتالؿ كاٟتراـ، كبا٢تداية كالتوفيق إىل أقـو طريق
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 اْلَجَوارِحِ  م نَ  َعل ْمُتمْ  َوَما ۛ  الطَّيّْٰبتي  لىكيمي  ايًحلَّ  قيلٍ  ۛ  ٢تىيمٍ  ايًحلَّ  آيىٍسػ ىليٍونىكى مىاذى  -

لًّْبٍُتى  وِ  اْسمَ  اذُْكُرواكى  عىلىٍيكيمٍ  اىٍمسىٍكنى  ٦تَّآ فىكيليٍوا اللٌٰوي  عىلَّمىكيمي  ٦تَّا تػيعىلّْميٍونػىهينَّ  ميكى  اللّٰ

 (ْ)اٟتساب سىرًٍيعي  اللٌٰوى  ًافَّ  ۛ   اللٌٰوى  ات  ُقواكى ۛ   عىلىٍيوً 

 حرؼ بينهما ككاف (الط ي ٰبتُ )على ٚتلة  معطف (َوَما َعل ْمُتمْ )ٚتلة 

 األحداث ألن للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت.  العطف

أم قل ٢تم أبيح لكم ا١تستلػذات كمػا ليس  .فواحدا واحدا أي بالترتيب تحدث

منهػا ٓتبيث ، كحـر كل مستقذر كا٠تنافس كالفئراف كأشباىها، كأحل لكم صيد ما 

 45.اٞتوارح كىي الكالب ك٨توىا ٦تا يصطاد بوعلمتم من 

 ككاف (َفُكُلْوا ِمم آ اَْمَسْكنَ )على ٚتلة  معطف (اذُْكُروا اْسَم اللّٰوِ )ٚتلة 

 للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت.  العطف حرؼ بينهما

أم فكلوا ٦تا أمسكن لكم  .فواحدا واحدا أي بالترتيب تحدث األحداث ألن

 .الصيد إذا مل تأكل منو ، كاذٍكيريكا اٍسمى اللٌٰو من

 ككاف (َفُكُلْوا ِمم آ اَْمَسْكنَ )على ٚتلة  معطف (اذُْكُروا اْسَم اللّٰوِ )ٚتلة 

 للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت.  العطف حرؼ بينهما

 .فواحدا كاحدا أم بالترتيب تحدث األحداث ألن
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ـي الًَّذٍينى ايٍكتيوا اٍلًكٰتبى ًحلّّ لَّكيٍم كى  ۛ  ايًحلَّ لىكيمي الطَّيّْٰبتي اىٍليػىٍوـى   ًحلّّ  َوطََعاُمُكمْ ۛ  طىعىا

 قػىٍبًلكيمٍ  ًمنٍ  اٍلًكٰتبى  ايٍكتيوا الًَّذٍينى  ًمنى  َواْلُمْحَصٰنتُ  اْلُمْؤِمٰنتِ  ِمنَ  َواْلُمْحَصٰنتُ ۛ   ٢تَّيمٍ 

 يٍَّكفيرٍ  كىمىنٍ  ۛ  َاْخَدانٍ  َواَل ُمت ِخِذيْ  ميٰسًفًحٍُتى  غىيػٍرى  ٤تيًٍصًنٍُتى  ايجيٍورىىينَّ  ٰاتػىٍيتيميٍوىينَّ  ًاذىآ

دٍيىافً   (ٓ)ا٠ٍتًٰسرًٍينى  ًمنى  ااٍلًٰخرىةً  ىًف  كىىيوى  ۛ   عىمىليو حىًبطى  فػىقىدٍ  بًااٍلً

 

ـي الًَّذٍينى )على ٚتلة  معطف( كىطىعىاميكيمٍ ٚتلة )  حرؼ بينهما ككاف( طىعىا

 األحداث ألن للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت.  العطف

أم ذبائح اليهود كالنصارل حالؿ لكم،  .فواحدا واحدا أي بالترتيب تحدث

 .كذبائحكم حالؿ ٢تم فال حرج أف تطعموىم كتبيعوه ٢تم

 حرؼ بينهما ككاف (الط ي ٰبتُ )على ٚتلة  معطف (َواْلُمْحَصٰنتُ )ٚتلة 

 األحداث ألن للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت.  العطف

أم قل ٢تم أبيح لكم ا١تستلذات كمػا ليس  .فواحدا واحدا أي بالترتيب تحدث

منهػا ٓتبيث ، كحـر كل مستقذر كا٠تنافس كالفئراف كأشباىها، كأبيح لكم أيها 

) ا١تؤمنوف زكاج اٟترائر العفيفات من ا١تؤمنات، كزكاج اٟترائر من الكتابيات 

 46.يهوديات أك نصرانيات ( كىذا رأم اٞتمهور

َر ُمٰسِفِحْينَ )على ٚتلة  معطف (َواَل ُمت ِخِذْي َاْخَدانٍ )ٚتلة   (ُمْحِصِنْيَن َغي ْ

 والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت.  العطف حرؼ بينهما ككاف
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أم حاؿ كونكم  .فواحدا واحدا أي بالترتيب تحدث األحداث ألن للترتيب

أعفاء بالنكاح غَت ٣تاىرين بالزىن، كغَت متخذين عشيقات كصديقات تزنوف ّٔػن 

 .سران 

 

 اٍلمىرىاًفقً  ًاىلى  كىاىٍيًديىكيمٍ  كيجيٍوىىكيمٍ  فىاٍغًسليٍوا الصَّٰلوةً  ًاىلى  قيٍمتيمٍ  ًاذىا ٰامىنػيٍوا الًَّذٍينى  آيػُّهىايٰ  -

ٍعبػىٍُتً  َوَاْرُجَلُكمْ  ِبُرُءْوِسُكمْ  اْمَسُحْواكى   كيٍنتيمٍ  كىًافٍ  ۛ  فىاطَّهَّريٍكا جينيبنا كيٍنتيمٍ  كىًافٍ  ۛ  ًاىلى اٍلكى

طً  مّْنى  مٍّْنكيمٍ  اىحىده  جىاٰۤءى  اىكٍ  سىفىرو  عىٰلى اىكٍ  مٍَّرٰضى ديٍكا فػىلىمٍ  النّْسىاٰۤءى  ٰلمىٍستيمي  اىكٍ  اٍلغىاٰۤىِٕ  مىاٰۤءن  ٕتًى

ا فػىتػىيىمَّميٍوا  عىلىٍيكيمٍ  لًيىٍجعىلى  اللٌٰوي  ييرًٍيدي  مىاۛ  ويجيٍوًىكيٍم كىاىٍيًدٍيكيٍم مٍّْنوي بً  فىاٍمسىحيٍوا طىيّْبنا صىًعٍيدن

تىو كىلًييًتمَّ  لًييطىهّْرىكيمٍ  يُّرًٍيدي  كَّٰلًكنٍ  حىرىجو  مّْنٍ   (ٔ)تىٍشكيريٍكفى  لىعىلَّكيمٍ  عىلىٍيكيمٍ  نًٍعمى

 حرؼ بينهما ككاف ()فَاْغِسُلْواعلى ٚتلة  معطف (اْمَسُحْوا ِبُرُءْوِسُكمْ )ٚتلة 

 األحداث ألن للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت. العطف

أم اغسلوا الوجوه كاأليدم مع ا١ترافق ك  .فواحدا واحدا أي بالترتيب تحدث

 47.امسحوا رءكسكم كاغسلوا أرجلكم إىل الكعبُت أم معها

.  العطف حرؼ بينهما ككاف (ُوُجْوَىُكمْ )على ٚتلة  معطف (َاْرُجَلُكمْ )ٚتلة 

 تحدث األحداث ألن للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت

أم اغسلوا الوجوه كاأليدم مع ا١ترافق ك امسحوا  .فواحدا واحدا أي بالترتيب

 رءكسكم كاغسلوا أرجلكم إىل الكعبُت أم معها.
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ايٰ  -  اٍلمىرىاًفقً  ًاىلى  كىاىٍيًديىكيمٍ  كيجيٍوىىكيمٍ  فىاٍغًسليٍوا الصَّٰلوةً  ًاىلى  قيٍمتيمٍ  ًاذىا ٰامىنػيٍوا الًَّذٍينى  آيػُّهى

ٍعبػىٍُتً  كىاىٍرجيلىكيمٍ  ًبريءيٍكًسكيمٍ  كىاٍمسىحيٍوا  كيٍنتيمٍ  كىًافٍ  ۛ  فىاطَّهَّريٍكا جينيبنا كيٍنتيمٍ  كىًافٍ  ۛ  ًاىلى اٍلكى

طً  مّْنى  مٍّْنكيمٍ  اىحىده  جىاٰۤءى  اىكٍ  سىفىرو  عىٰلى اىكٍ  مٍَّرٰضى ديٍكا فػىلىمٍ  النّْسىاٰۤءى  ٰلمىٍستيمي  اىكٍ  اٍلغىاٰۤىِٕ  مىاٰۤءن  ٕتًى

ا فػىتػىيىمَّميٍوا  عىلىٍيكيمٍ  لًيىٍجعىلى  اللٌٰوي  ييرًٍيدي  مىاۛ  ويجيٍوًىكيٍم كىاىٍيًدٍيكيٍم مٍّْنوي بً  فىاٍمسىحيٍوا طىيّْبنا صىًعٍيدن

تىونً  كىلًييًتمَّ  لًييطىهّْرىكيمٍ  يُّرًٍيدي  كَّٰلًكنٍ  حىرىجو  مّْنٍ  َواذُْكُرْوا نِْعَمَة  (ٔ)تىٍشكيريٍكفى  لىعىلَّكيمٍ  عىلىٍيكيمٍ  ٍعمى

ًو عىلىٍيكيٍم  ٍعنىا قػيٍلتيمٍ  ًاذٍ ۛ  الًَّذٍم كىاثػىقىكيٍم بًو  َوِمْيثَاَقوُ اللٌٰ وى  ًافَّ ۛ   اللّٰوَ  َوات  ُقواۛ   كىاىطىٍعنىا ٝتًى  اللٌٰ

 (ٕ) الصُّديٍكرً  ًبذىاتً  عىًلٍيمه 

 حرؼ بينهما ككاف ()لُِيَطه رَُكمْ على ٚتلة  معطف( نِْعَمةَ اذُْكُرْوا )ٚتلة 

 األحداث ألن للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت.  العطف

أم يطهركم من الذنوب كأدناس ا٠تطايا  .فواحدا واحدا أي بالترتيب تحدث

على نعمو  بالوضوء كالتيمم ، كليتم نعمتو عليكم ببياف شرائع اإلسالـ كلتشكركه

اليت ال ٖتصى كا٠تطاب للمؤمنُت كالنعمة ىنا اإلسالـ كمػا صاركا إليو من اجتماع 

الكلمة كالعزة أم اذكركا يا أيها ا١تؤمنوف نعمة اهلل العظمى عليكم باإلسالـ كعهده 

الذم عاىدكم عليو رسولو حُت بايعتموه على السمع كالطاعة يف العسر كاليسر ، 

 48.كا١تنشط كا١تكره
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.  العطف حرؼ بينهما ككاف (نِْعَمَة اللّٰوِ )على ٚتلة  معطف( ِمْيثَاَقوُ )ٚتلة 

 تحدث األحداث ألن للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت

أم ا٠تطاب للمؤمنُت كالنعمة ىنا اإلسالـ كمػا صاركا  .فواحدا واحدا أي بالترتيب

إليو من اجتماع الكلمة كالعزة أم اذكركا يا أيها ا١تؤمنوف نعمة اهلل العظمى عليكم 

باإلسالـ كعهده الذم عاىدكم عليو رسولو حُت بايعتموه على السمع كالطاعة يف 

 .العسر كاليسر ، كا١تنشط كا١تكره

وَ )َ ٚتلة   حرؼ بينهما ككاف (اذُْكُرْوا نِْعَمةَ )على ٚتلة  معطف (ات  ُقوا اللّٰ

 األحداث ألن للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت.  العطف

ىنا اإلسالـ كمػا  أم كا٠تطاب للمؤمنُت كالنعمة فواحدا كاحدا أم بالترتيب تحدث

ا١تؤمنوف نعمة اهلل العظمى صاركا إليو من اجتماع الكلمة كالعزة أم اذكركا يا أيها 

عليكم باإلسالـ كعهده الذم عاىدكم عليو رسولو حُت بايعتموه على السمع 

نفوسكم  كالطاعة يف العسر كاليسر ، كا١تنشط كا١تكره. كاتقوا اهلل فإنو عامل ٓتفايا

 49.فيجازيكم عليها

 

وً  قػىوَّاًمٍُتى  كيٍونػيٍوا ٰامىنػيٍوا الًَّذٍينى  اىيػُّهىايٰ  - اٰۤءى  لًلٌٰ  قَ ْومٍ  َشَنٰانُ  َيْجرَِمن ُكمْ  َواَل  ۖ  بًاٍلًقٍسطً  شيهىدى

ًبيػٍره  اللٌٰوى  ًافَّ ۛ  تػَّقيوا اللٌٰوى كىا ۛ  لًلتػٍَّقٰول اىقٍػرىبي  ىيوى  ۛ  ًاٍعًدليٍواۛ   تػىٍعًدليٍوا اىالَّ  عىٰلى  ٔتىا خى

 (ٖ) تػىٍعمىليٍوفى 
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ِو ُشَهَدۤاءَ ُكْونُ ْوا )على ٚتلة  معطف (َواَل َيْجرَِمن ُكمْ )ٚتلة   ككاف (قَ و اِمْيَن ِللّٰ

 للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت.  العطف حرؼ بينهما

أم كونوا مبالغُت يف  .فواحدا واحدا أي بالترتيب تحدث األحداث ألن

اإلستقامة بشهادتكم للػو كصيغة قواـ للمبالغة، كتشهدكف بالعدؿ، ال حيملنكم 

 رؾ العدؿ فيهم كاالعتداء عليهم.على تشدة ـ لألعداء 

 

ًلٰحتً  - وي الًَّذٍينى ٰامىنػيٍوا كىعىًمليوا الصٌٰ  َوال ِذْينَ  (ٗ) عىًظٍيمه  كَّاىٍجره  مٍَّغًفرىةه  ٢تىيمٍ  ۛ  كىعىدى اللٌٰ

بُ ْوا  كى  آبًٰاٰيًتنى َكَفُرْوا وََكذ   (۱َ)اٞتٍىًحٍيمً  اىٍصٰحبي  ايكلٰٰۤىِٕ

 حرؼ بينهما ككاف (ال ِذْيَن ٰاَمنُ ْوا)على ٚتلة  معطف (َوال ِذْيَن َكَفُرْوا)ٚتلة 

 األحداث ألن للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت.  العطف

أم كعد اهلل ا١تؤمنُت ا١تطيعيػن، ك٢تم يف  .فواحدا واحدا أي بالترتيب تحدث

ا١تتقُت اآلخرة مغفرة للذنوب كثواب عظيم كىو اٞتنة, ك١تا ذكر مآؿ ا١تؤمنُت 

 50.كعاقبتهم ذكر مآؿ الكافرين آّرمُت كأهنم يف دركات اٞتحيم دائموف يف العذاب

  

ايٰ  - وً  نًٍعمىتى  اذٍكيريٍكا ٰامىنيوا الًَّذٍينى  آيػُّهى  اىٍيًديػىهيمٍ  اًلىٍيكيمٍ  آمَّ قػىٍوـه اىٍف يػٍَّبسيطيوٍ ىى  ًاذٍ  عىلىٍيكيمٍ  اللٌٰ

وً  كىعىلىىۛ   اللّٰوَ  َوات  ُقوا ۛ  عىٍنكيمٍ  اىٍيًديػىهيمٍ  فىكىفَّ   (۱۱)اٍلميٍؤًمنػيٍوفى  فػىٍليىتػىوىكَّلً  اللٌٰ
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 حرؼ بينهما ككاف (نِْعَمتَ اذُْكُرْوا )على ٚتلة  معطف (ات  ُقوا اللّٰوَ )َ ٚتلة 

 األحداث ألن للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت.  العطف

اللػو عليكم ْتفظو إياكم أم اذكركا فضػل  .فواحدا واحدا أي بالترتيب تحدث

 من أعدائكم ، كبامتثاؿ أكامػره كاجتناب نواىيو.

 

ُهمُ  بَ َعثْ َناكى  ۛ  ًاٍسرىاًٰۤءٍيلى  بىًٍتٍ  ًمٍيثىاؽى  اللٌٰوي  اىخىذى  كىلىقىدٍ  - وُ  َوقَالَ  ۛ  نىًقٍيبنا عىشىرى  اثٍػٍتىٍ  ِمن ْ  ًاينٍّْ  اللّٰ

نٍ  ۛ  مىعىكيٍم   اللٌٰوى  َواَقْ َرْضُتمُ  َعز ْرتُُمْوُىمْ كى  ًبريسيًليٍ  َوٰاَمْنُتمْ  الز ٰكوةَ  َوٰاتَ ْيُتمُ  الصَّٰلوةى  اىقىٍمتيمي  لىىِٕ

يكىفّْرىفَّ  حىسىننا قػىٍرضنا يّْٰاًتكيمٍ  عىٍنكيمٍ  الَّ نٌٰتو  َواَلُْدِخَلن ُكمْ  سى ا ًمنٍ  ٕتىٍرًمٍ  جى ٍن  فى  ۛ  ااٍلىنٍػٰهري  ٖتىًٍتهى مى

 (۱ِ)السًَّبٍيلً  كىفىرى بػىٍعدى ٰذًلكى ًمٍنكيٍم فػىقىٍد ضىلَّ سىوىاٰۤءى 

.  العطف حرؼ بينهما ككاف (َاَخَذ اللّٰوُ )على ٚتلة  معطف (قَاَل اللّٰوُ )ٚتلة 

 تحدث األحداث ألن للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت

 .كمعينكم كاهلل ناصركم أم عهدىم ا١تؤكد باليمُت، .فواحدا أي واحدا بالترتيب

 

 العطف حرؼ بينهما ككاف (ِاْسَرۤاِءْيلَ  ِمْيثَاَق بَِنيْ )على ٚتلة  معطف (بَ َعثْ َنا)ٚتلة 

 تحدث األحداث ألن للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت. 

 أم عهدىم ا١تؤكد باليمُت ،كأمرنا موسى بأف يأخذ اثٍت .فواحدا واحدا أي بالترتيب
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ػ من كل سبط نقيب يكوف كفيالن على عشر نقيبان ػ كالنقيب كبَت القـو القائم بأمورىم 

 51.قومو بالوفػاء بالعهد توثقة عليهم

 بينهما ككاف (َاَقْمُتُم الص ٰلوةَ )على ٚتلة  معطف (ٰاتَ ْيُتُم الز ٰكوَة َوٰاَمْنُتمْ )ٚتلة 

 ألن للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت.  العطف حرؼ

الػالـ للقسم أم كأقسم لكم يا بٍت  .فواحدا كاحدا أم بالترتيب تحدث األحداث

 .إسرائيل لئن أديتم ما فرضت عليكم من إقامة الصالة كإيتاء الزكاة

 حرؼ بينهما ككاف (َوٰاَمْنُتْم ِبُرُسِليْ )على ٚتلة  معطف (َعز ْرُتُمْوُىمْ )ٚتلة 

 األحداث ألن للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت.  العطف

أم كصدقتم برسلي كنصر٘توىم كمنعتموىم من  .فواحدا واحدا أي بالترتيب تحدث

 52.األعداء

.  العطف حرؼ بينهما ككاف (َسي ٰاِتُكمْ )على ٚتلة  معطف (اَلُْدِخَلن ُكمْ )ٚتلة 

 تحدث األحداث ألن للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت

كٕترم  أل٤تػوف عنكم ذنوبكم ، كىذا جواب القسم،أم  .فواحدا واحدا أي بالترتيب

 كالعسل. كا٠تمر ا١تاء كاللنب كأشجارىا أهنار من ٖتت غرفها
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ًثيػٍرنا ٦تَّّْا كيٍنتيٍم ٗتيٍفيٍوفى ًمنى اٍلًكٰتًب آايٰ  - ي لىكيٍم كى  َويَ ْعُفْواٍىلى اٍلًكٰتًب قىٍد جىاٰۤءىكيٍم رىسيٍولينىا يػيبػىُتّْ

ًثٍَتوە ًو نػيٍوره كًَّكٰتبه مًُّبٍُته  ۛ  عىٍن كى  (۱ٓ) ۛ  قىٍد جىاٰۤءىكيٍم مّْنى اللٌٰ

 العطف حرؼ بينهما ككاف (يُ بَ ي نُ )على ٚتلة  معطف (َعْن َكِثْيٍرە يَ ْعُفْوا)ٚتلة 

 تحدث األحداث ألن للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت. 

كالنصارل أم يا معشر أىل الكتاب ا٠تطاب لليهود  .فواحدا واحدا أي بالترتيب

بالدين اٟتق يبُت لكم الكثَت ٦تا كنتم تكتمونو يف كتابكم من  قد جاءكم رسولنا

اإلدياف بو ، كمن آية الرجم ، كمن قصػة أصحاب السبت الذين مسخوا قردة كغَت 

كشهادة ذلك ٦تا كنتم ٗتفونو. كيًتكو كال يبينو كإمنا يبُت لكم ما فيو حجة على نبوتو 

 ذكر كل شيء لفضحكم. على صدقو ، كلو

 

وي مىًن اتػَّبىعى رًٍضوىانىو سيبيلى السَّٰلًم كىخييٍرًجيهيٍم مّْنى الظُّليٰمًت ًاىلى النػٍُّوًر بًًاٍذنًويػى   ۛ  ٍهًدٍم ًبًو اللٌٰ

 (۱ٔ)ًاىٰل ًصرىاطو مٍُّستىًقٍيمو  َويَ ْهِدْيِهمْ 

 العطف حرؼ بينهما ككاف (ُيْخرُِجُهمْ )على ٚتلة  معطف (يَ ْهِدْيِهمْ )ٚتلة 

 تحدث األحداث ألن للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت. 

أم خيرجهم من ظالت الكفر إىل نور اإلدياف بتوفيقو  .فواحدا واحدا أي بالترتيب



 

67 
 

كإرادتو، كىو دين اإلسالـ ، مث ذكر تعاىل إفراط النصارل يف حق عيسى حيث 

 53.اعتقدكا

 

ٍيػ نا ًاٍف  ۛ  ا ًافَّ اللٌٰوى ىيوى اٍلمىًسٍيحي اٍبني مىٍرًنىى ۛ  لىقىٍد كىفىرى الًَّذٍينى قىاليوٍ  - ًو شى ًٍلكي ًمنى اللٌٰ قيٍل فىمىٍن ديَّ

ًعا كى َواُم و اىرىادى اىٍف يػٍُّهًلكى اٍلمىًسٍيحى اٍبنى مىٍرًنىى  ًو ميٍلكي السَّٰمٰوًت ۛ  َمْن ِفى ااْلَْرِض َجِمي ْ كىلًلٌٰ

ا  نػىهيمى  (۱ٕ)كىاللٌٰوي عىٰلى كيلّْ شىٍيءو قىًديٍػره ۛ  خيىٍليقي مىا يىشىاٰۤءي  ۛ  كىااٍلىٍرًض كىمىا بػىيػٍ

.  العطف حرؼ بينهما ككاف (اْلَمِسْيَح  )على ٚتلة  معطف (اُم و)ٚتلة 

 تحدث األحداث ألن للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت

أم قل ٢تم يا ٤تمد لقد كذبتم فمن الذم يستطيع أف  .فواحدا واحدا أي بالترتيب

 .يدفع عذاب اهلل لو أراد أف يهلك ا١تسيح كأمو كأىل األرض ٚتيعان 

 ككاف (َواُم و اْلَمِسْيَح اْبَن َمْريَمَ )على ٚتلة  معطف (َمْن ِفى ااْلَْرضِ )ٚتلة 

 ألن للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت.  العطف حرؼ بينهما

أم قل ٢تم يا ٤تمد لقد كذبتم فمن  .فواحدا كاحدا أم بالترتيب تحدث األحداث

الذم يستطيع أف يدفع عذاب اهلل لو أراد أف يهلك ا١تسيح كأمو كأىل األرض ٚتيعان، 

 .كاهلل خيلق كالعجائب
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نَ ُهَما)ٚتلة   بينهما ككاف (الس ٰمٰوِت َوااْلَْرضِ )على ٚتلة  معطف (َما بَ ي ْ

 ألن للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت.  العطف حرؼ

 54.أم كاهلل خيلق كالعجائب.فواحدا كاحدا أم بالترتيب تحدث األحداث

 

ًو كىاىًحبَّاٰۤؤيه  نػيٍوًبكيٍم  ۛ  كىقىالىًت اٍليػىهيٍودي كىالنَّٰصٰرل ٨تىٍني اىبٍػنٰٰۤؤيا اللٌٰ بيكيٍم ًبذي بىٍل  ۛ  قيٍل فىًلمى يػيعىذّْ

ًو ميٍلكي السَّٰمٰوًت  ۛ  يػىٍغًفري ًلمىٍن يَّشىاٰۤءي كىيػيعىذّْبي مىٍن يَّشىاٰۤءي  ۛ  اىنٍػتيٍم بىشىره ٦تٍَّّْن خىلىقى  كىلًلٌٰ

ا  نػىهيمى ُر ۛ  كىااٍلىٍرًض كىمىا بػىيػٍ  (۱ٖ)َوِالَْيِو اْلَمِصي ْ

رُ )ٚتلة  ِو ُمْلكُ )على ٚتلة  معطف (ِالَْيِو اْلَمِصي ْ  حرؼ بينهما ككاف (َوِللّٰ

 األحداث ألن للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت.  العطف

أم اٞتميع ملكو كٖتت قهره كسلطانو كإليو  .فواحدا واحدا أي بالترتيب تحدث

 55.ا١ترجع كا١تآب ، مث دعاىم إىل اإلدياف ٓتامت ا١ترسلُت

 

عىلى ًفٍيكيٍم اىنًٍبيىاٰۤءى كىجىعىلىكيٍم كىًاٍذ قىاؿى  ًو عىلىٍيكيٍم ًاٍذ جى قىٍوـً اذٍكيريٍكا نًٍعمىةى اللٌٰ ميٍوٰسى لًقىٍوًمو يػٰ

ا مّْنى اٍلٰعلىًمٍُتى  و ٰاٰتىُكمْ  ۛ  مُّليوٍكنا   (َِ)مَّا ملٍى يػيٍؤًت اىحىدن

.  العطف حرؼ بينهما ككاف (َجَعَلُكمْ )على ٚتلة  معطف (و ٰاٰتىُكمْ )ٚتلة 

 تحدث األحداث ألن للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت
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أم حُت بعث فيكم األنبياء يرشدكنكم إىل معامل  .فواحدا واحدا أي بالترتيب

الدين كجعلكم تعيشوف كا١تلوؾ ال يغلبكم غالب بعد أف كنتم ٦تلوكُت لفرعػوف 

كاإلكراـ من فلق البحر كتظليل الغاـ مقهورين فأنقذكم منو بإغراقو، كمن أنواع اإلنعاـ 

 56.كإنزاؿ ا١تن كالسلول ك٨توىا

 

بَّارًٍينى  فىًاٍف خيٍَّريجيٍوا  ۛ  حىىتٌٰ خيىٍريجيٍوا ًمنػٍهىاَوِان ا َلْن ن ْدُخَلَها  ۛ  قىاليٍوا دٰييٍوٰسى ًافَّ ًفيػٍهىا قػىٍومنا جى

 (ِِ)ًمنػٍهىا فىًانَّا ٰدًخليٍوفى 

َها قَ ْوًما)على ٚتلة  معطف (ن ْدُخَلَهاِان ا َلْن )ٚتلة   بينهما ككاف (ِان  ِفي ْ

 ألن للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت.  العطف حرؼ

أم عظاـ األجساـ طواؿ القامة ال  .فواحدا واحدا أي بالترتيب تحدث األحداث

حىت يسلموىا لنا من غَت قدرة لنا على قتا٢تم كىم العالقة من بقايا عاد، كلن ندخلها 

 57.قتاؿ

 

نػىنىا  قىاؿى رىبّْ ًاينٍّْ آلى  -    (ِٓ)َوبَ ْيَن اْلَقْوِم اْلٰفِسِقْينَ اىٍمًلكي ًاالَّ نػىٍفًسٍي كىاىًخٍي فىافٍػريٍؽ بػىيػٍ

نَ َنا)على ٚتلة  معطف (بَ ْيَن  اْلَقْوِم اْلٰفِسِقْينَ )ٚتلة   ككاف (فَافْ ُرْق بَ ي ْ

 ألن للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت.  العطف حرؼ بينهما

                                                           

۳ّٓص نفس ا١ترجع  56
  

۳ّٔص  ـ ۱۸۸۱، ٣تلد األكؿ ، بَتكت : دار القراف الكرًن  . صفوة التفاسَت٤تمد على الصابوين  57
  



 

71 
 

أم قاؿ موسى حينذاؾ معتذران إىل  .فواحدا واحدا أي بالترتيب تحدث األحداث

اهلل متربءان من مقالة السفهاء : يا رب ال أملك قومي ، ال أملك إال نفسي كأخي 

عليهم ىاركف فافصل بيننا كبُت ا٠تارجُت عن طاعتك ْتكمك العادؿ, كال ٖتزف 

 58.فإهنم فاسقوف مستحقوف للعقاب

 

ـى بًاٟتٍىقّْ  - ًمنى َوَلْم يُ تَ َقب ْل ًاٍذ قػىرَّبىا قػيٍربىاننا فػىتػيقيبّْلى ًمٍن اىحىًدمًهىا  ۛ  كىاٍتلي عىلىٍيًهٍم نػىبىاى ابٍػٍتىٍ ٰادى

ىقٍػتػيلىنَّكى  ۛ  ااٍلٰخىر  (ِٕ)قىاؿى ًامنَّىا يػىتػىقىبَّلي اللٌٰوي ًمنى اٍلميتًَّقٍُتى  ۛ  قىاؿى الى

 بينهما ككاف (تُ ُقب َل ِمْن َاَحِدِىَما)على ٚتلة  معطف (لْم يُ تَ َقب لْ )ٚتلة 

 ألن للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت. العطف حرؼ

منها قربانان فتقبل أم حُت قرب كل  .فواحدا واحدا أي بالترتيب تحدث األحداث

 59من ىابيل كمل يتقبل من قابيل.

 

نىا عىٰلى بىًٍت ًاٍسرىاًٰۤءٍيلى اىنَّو مىٍن قػىتىلى نػىٍفسنا ًبغىٍَتً نػىٍفسو اىٍك فىسىادو ىًف  - تىبػٍ ًمٍن اىٍجًل ٰذًلكى كى

يػٍعنا يػٍعنا  آفىكىاىمنَّى َوَمْن َاْحَياَىا  ۛ  ااٍلىٍرًض فىكىاىمنَّىا قػىتىلى النَّاسى ٚتًى كىلىقىٍد ۛ  اىٍحيىا النَّاسى ٚتًى

ًثيػٍرنا مّْنػٍهيٍم بػىٍعدى ٰذًلكى ىًف ااٍلىٍرًض لىميٍسرًفػيٍوفى   (۳ِ)جىاٰۤءىتٍػهيٍم ريسيلينىا بًاٍلبػىيػّْٰنًت مثيَّ ًافَّ كى
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 العطف حرؼ بينهما ككاف( َفَكاَن َما)على ٚتلة  معطف (َمْن َاْحَياَىا)ٚتلة 

 تحدث األحداث ألن للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت. 

أم فكأنو قتل ٚتيع الناس قاؿ البيضاكم، كمن تسبب  .فواحدا واحدا أي بالترتيب

 60.لبقػاء حياهتػا ، ا٢تلكة فكأنو أحيا ٚتيع

 

وى يػىتػيٍوبي عىلىٍيًو  َوَاْصَلحَ فىمىٍن تىابى ًمٍن بػىٍعًد ظيٍلًمو  - وى غىفيٍوره رًَّحٍيمه ۛ  فىًافَّ اللٌٰ  (۳ٗ)ًافَّ اللٌٰ

.  العطف حرؼ بينهما ككاف (تَابَ )على ٚتلة  معطف (َاْصَلحَ )ٚتلة 

 تحدث األحداث ألن للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت

 61.أم رجع عن السرقة، كأصلح سَتتو كعملو .فواحدا واحدا أي بالترتيب

 

وى لىو ميٍلكي السَّٰمٰوًت كىااٍلىٍرضً اىملٍى تػىٍعلىٍم اىفَّ  ٍن  َويَ ْغِفرُ يػيعىذّْبي مىٍن يَّشىاٰۤءي  ۛ  اللٌٰ ًلمى

 (َْ)كىاللٌٰوي عىٰلى كيلّْ شىٍيءو قىًديٍػره ۛ  يَّشىاٰۤءي 

.  العطف حرؼ بينهما ككاف (يُ َعذ بُ )على ٚتلة  معطف ( يَ ْغِفرُ )ٚتلة 

 تحدث األحداث ألن للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت
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أم يعػذب من يشاء تعذيبو كيغفر ١تن يشاء غفراف ذنبو  .فواحدا واحدا أي بالترتيب

 62.كىو القادر على كل شيء الذم ال يعجزه شيء

 

ٰامىنَّا بًاىفٍػوىاًىًهٍم كىملٍى  آاىيػُّهىا الرَّسيٍوؿي الى حيىٍزيٍنكى الًَّذٍينى ييسىارًعيٍوفى ىًف اٍلكيٍفًر ًمنى الًَّذٍينى قىاليوٍ آيٰ  -

ملٍى  ۛ  ٝتىٌٰعيٍوفى لًٍلكىًذًب ٝتىٌٰعيٍوفى لًقىٍوـو ٰاخىرًٍينى  ۛ  َوِمَن ال ِذْيَن َىاُدْوا  ۛ  تػيٍؤًمٍن قػيليٍوبػيهيٍم 

ًلمى ًمٍن بػىٍعًد مىوىاًضًعو ۛ  يىٍأتػيٍوؾى  ٍكهي  ۛ  حييىرّْفػيٍوفى اٍلكى ا فىخيذي َوِاْن ل ْم يػىقيٍوليٍوفى ًاٍف ايٍكتًٍيتيٍم ٰىذى

ٍيػ نا ۛ  فىاٍحذىريٍكا  تُ ْؤتَ ْوهُ  ًو شى ًٍلكى لىو ًمنى اللٌٰ نىتىو فػىلىٍن ٘تى وي ًفتػٍ كى الًَّذٍينى ملٍى ييرًًد  ۛ  كىمىٍن يُّرًًد اللٌٰ ايكلٰٰۤىِٕ

وي اىٍف يُّطىهّْرى قػيليٍوبػىهيٍم  نٍػيىا ًخٍزمه  ۛ  اللٌٰ  (۱ْ)ٍيمه عىذىابه عىظً و َلُهْم ِفى ااْلِٰخَرِة ۛ  ٢تىيٍم ىًف الدُّ

 ككاف (ِمَن ال ِذْيَن قَاُلْوآ)على ٚتلة  معطف (َوِمَن ال ِذْيَن َىاُدْوا)ٚتلة 

 ألن للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت.  العطف حرؼ بينهما

أم من ا١تنافقُت الذين مل جياكز  .فواحدا واحدا أي بالترتيب تحدث األحداث

 .كقلؤّم كافرة، كمن اليهوداإلدياف أفواىهم يقولوف 

 حرؼ بينهما ككاف (َلْم يَْأتُ ْوكَ )على ٚتلة  معطف (ِاْن ل ْم تُ ْؤتَ ْوهُ )ٚتلة 

 األحداث ألن للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت.  العطف

أم مبالغوف يف قبوؿ كالـ قـو آخرين مل  .فواحدا واحدا أي بالترتيب تحدث

تكبػران كإفراطػان يف العداكة كالبغضاء كىم يهود خيرب ، كالساعوف حيضركا ٣تلسك 
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للكذب بنو قريظة، كإف أمركم : ٤تمد باٞتلد فاقبلوا كإف أمركم بالرجم فال تقبلوا قاؿ 

 63تعاىل ردان عليهمنز.

نْ َيا)على ٚتلة  معطف (و َلُهْم ِفى ااْلِٰخَرة)ٚتلة   بينهما ككاف (َلُهْم ِفى الدُّ

 ألن للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت.  العطف حرؼ

أم ذؿ كفضيحة، كىو ا٠تلود يف  .فواحدا واحدا أي بالترتيب تحدث األحداث

 .نار جهنم

 

ليٍوفى لًلسٍُّحتً  - نػىهيٍم اىٍك اىٍعًرٍض  ۛ  ٝتىٌٰعيٍوفى لًٍلكىًذًب اىكٌٰ اٰۤءيٍكؾى فىاٍحكيٍم بػىيػٍ فىًاٍف جى

ٍيػ نا َوِاْن تُ ْعِرْض ۛ  عىنػٍهيٍم  نػىهيٍم  َوِاْن َحَكْمتَ  ۛ  عىنػٍهيٍم فػىلىٍن يَّضيرٍُّكؾى شى فىاٍحكيٍم بػىيػٍ

بُّ اٍلميٍقًسًطٍُتى  ۛ  بًاٍلًقٍسطً  وى حيًي  (ِْ)ًافَّ اللٌٰ

ُهمْ )على ٚتلة  معطف (ِاْن تُ ْعِرضْ )ٚتلة   حرؼ بينهما ككاف (َاْعِرْض َعن ْ

 األحداث ألن للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت.  العطف

أم إف ٖتاكموا إليك يا ٤تمد فيا شجر بينهم  .فواحدا واحدا أي بالترتيب تحدث

من ا٠تصومات فأنت ٥تَت بُت أف ٖتكم بينهم كبُت أف تعرض عنهم، كألف اهلل 

 64.عاصمك كحافظك من الناس
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 ككاف (فَاْحُكمْ ِاْن َجۤاُءْوَك )على ٚتلة  معطف (ِاْن َحَكْمَت  )ٚتلة 

 ألن للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت.  العطف حرؼ بينهما

أم إف ٖتاكموا إليك يا ٤تمد فيا  .فواحدا واحدا أي بالترتيب تحدث األحداث

شجر بينهم من ا٠تصومات فأنت ٥تَت بُت أف ٖتكم بينهم كبُت أف تعرض عنهم، 

كانوا ظلمة خارجُت عن العادلُت ، مث قاؿ تعاىل فاحكم بينهم بالعدؿ كاٟتق كإف  

 .منكران عليهم ٥تالفتهم ألحكاـ التػوراة

 

اديٍكا  ۛ  اىنٍػزىٍلنىا التػٍَّوٰرىةى ًفيػٍهىا ىيدنل كَّنػيٍوره  آاًنَّ  - حيىٍكيمي ًّٔىا النًَّبيػٍُّوفى الًَّذٍينى اىٍسلىميٍوا لًلًَّذٍينى ىى

اٰۤءى كىااٍلىٍحبىاري َوالر بِّٰني ُّْوَن  انػيٍوا عىلىٍيًو شيهىدى ًو كىكى فىالى ٗتىٍشىويا النَّاسى  ۛ  ٔتىا اٍستيٍحًفظيٍوا ًمٍن ًكٰتًب اللٌٰ

كى ىيمي اٍلٰكًفريٍكفى  آكىمىٍن ملٍَّ حيىٍكيٍم ٔتى ۛ  كىاٍخشىٍوًف كىالى تىٍشتػىريٍكا بًٰاٰييًتٍ ٙتىىننا قىًلٍيالن  وي فىايكلٰٰۤىِٕ  اىنٍػزىؿى اللٌٰ

َنا َعلَ  (ْْ) َواْلَعْيَن بِاْلَعْيِن َوااْلَْنَف بِااْلَْنِف َوااْلُُذَن اىفَّ النػٍَّفسى بًالنػٍَّفًس  آًفيػٍهى ْيِهْم وََكَتب ْ

ٍن تىصىدَّؽى ًبو فػىهيوى كىفَّارىةه لَّو  ۛ  كىاٞتٍيريٍكحى ًقصىاصه  ۛ  بِااْلُُذِن َوالس ن  بِالس ن   َوَمْن ل ْم ۛ  فىمى

كى ىيمي الظًٌٰلميٍوفى اىنٍػزىؿى اللٌٰوي فىاي  آٔتى َيْحُكْم  َنا َعٰلى ٰاثَارِِىْم بِِعْيَسى اْبِن َمْرَيمَ  (ْٓ)كلٰٰۤىِٕ  َوقَ ف ي ْ

قًا ل َما بَ ْيَن يََدْيوِ  ٰنوي ۛ  ًمنى التػٍَّوٰرىًة  ُمَصد  ٍيلى ًفٍيًو ىيدنل كَّنػيٍوره  كٰاتػىيػٍ ا بػىٍُتى  ۛ  ااٍل٧ًتًٍ قنا لّْمى كَّميصىدّْ

ٍيًو ًمنى التػٍَّوٰرىًة كىىيدنل كَّمىٍوًعظىةن لٍّْلميتًَّقٍُتى  ْنِجْيِل ِبمَ  (ْٔ)يىدى ُو  آَوْلَيْحُكْم َاْىُل ااْلِ اَنْ َزَل اللّٰ

وُ آ َوَمْن ل ْم َيْحُكْم ِبمَ  ۛ  ِفْيوِ  كى ىيمي  اَنْ َزَل اللّٰ ِالَْيَك  آنَ َواَنْ َزلْ  (ْٕ)اٍلٰفًسقيٍوفى  فىايكلٰٰۤىِٕ

ٍيًو ًمنى اٍلًكٰتًب اْلِكٰتَب  ا بػىٍُتى يىدى قنا لّْمى نػىهيٍم ٔتىا َوُمَهْيِمًنابًاٟتٍىقّْ ميصىدّْ  ۛ  عىلىٍيًو فىاٍحكيٍم بػىيػٍ
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اٰۤءىؾى ًمنى اٟتٍىقّْ  ًلكيلٍّ جىعىٍلنىا ًمٍنكيٍم ًشٍرعىةن  ۛ  اىنٍػزىؿى اللٌٰوي كىالى تػىتًَّبٍع اىٍىوىاٰۤءىىيٍم عىمَّا جى

ليوىكيٍم يفٍ مى ۛ  هىاجنا كًَّمنػٍ  ةن كَّٰلًكٍن لّْيىبػٍ ٰاٰتىكيٍم فىاٍستىًبقيوا  آكىلىٍو شىاٰۤءى اللٌٰوي ٞتىىعىلىكيٍم ايمَّةن كَّاًحدى

يػٍعنا فػىيػينىبّْئيكيٍم ٔتىا كيٍنتيٍم ًفٍيًو ٗتىٍتىًلفيٍوفى  ۛ  ا٠تٍىيػٍٰرتً  ًو مىٍرًجعيكيٍم ٚتًى َوَاِن اْحُكْم  (ْٖ)ًاىلى اللٌٰ

نَ ُهمْ  ٍرىيٍم اىٍف يػٍَّفًتنػيٍوؾى عىنٍ  آٔتى  بَ ي ْ وي كىالى تػىتًَّبٍع اىٍىوىاٰۤءىىيٍم كىاٍحذى اىنٍػزىؿى اللٌٰوي  آبػىٍعًض مى  ۛ  اىنٍػزىؿى اللٌٰ

وي اىٍف يًُّصٍيبػىهيٍم بًبػىٍعًض ذينػيٍؤًًٍّم  ۛ  اًلىٍيكى  ًثيػٍرنا مّْنى النَّ ۛ  فىًاٍف تػىوىلٍَّوا فىاٍعلىٍم اىمنَّىا ييرًٍيدي اللٌٰ اًس كىًافَّ كى

  (ْٗ)لىٰفًسقيٍوفى 

 العطف حرؼ بينهما ككاف (الن ِبي ُّْونَ )على ٚتلة  معطف (الر ب انِي ُّْونَ )ٚتلة  

 تحدث األحداث ألن للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت. 

أم حيكم بالتوراة أنبياء بٍت إسرائيل الذين انقادكا ٟتكم  .فواحدا واحدا أي بالترتيب

 65.ك العلماء منهم كالفقهاء اهلل،

 حرؼ بينهما ككاف (اَل َتْخَشُوا)على ٚتلة  معطف (اَل َتْشتَ ُرْوا)ٚتلة 

 األحداث ألن للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت.  العطف

أم ال ٗتافوا يا عالء اليهود الناس يف إظهار ما  .فواحدا واحدا أي بالترتيب تحدث

رسوؿ اهلل كالرجم بل خافوا مٍت يف كتاف ذلك، كال تستبدلوا بآيايت عندكم من نعت 

 66.حطاـ الدنيا الفاين من الرشوة كاٞتاه كالعرض ا٠تسيس
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َنا َعَلْيِهمْ )ٚتلة   بينهما ككاف (َوَمْن ل ْم َيْحُكمْ (على ٚتلة  معطف (َكَتب ْ

 ألن للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت.  العطف حرؼ

أم من مل حيكم بشرع اهلل كائنان من   .فواحدا واحدا أي بالترتيب تحدث األحداث

 67.كاف فقد كفر، كفرضنا على اليهود يف التوراة أف النفس تيقتل بالنفس

 بينهما ككاف (َان  الن  ْفَس بِالن  ْفسِ )على ٚتلة  معطف (اْلَعْيَن بِاْلَعْينِ )ٚتلة 

 ألن للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت.  العطف حرؼ

أم فرضنا على اليهود يف التوراة أف  .فواحدا واحدا أي بالترتيب تحدث األحداث

النفس تيقتل بالنفس, كتفقأ بالعُت إذا فقئت بدكف حق، كجيدع باألنف إذا قطع ظالن، 

 68.كيقلع بالسػن كاٞتركح

 بينهما ككاف (َفَمْن َتَصد قَ )على ٚتلة  معطف (َمْن ل ْم َيْحُكمْ )ٚتلة 

 ألن للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت.  العطف حرؼ

أم فمن عفا عن اٞتاين كتصدؽ  .فواحدا واحدا أي بالترتيب تحدث األحداث

 69.عليو فهو كفارة للمطلوب كأجر للطالب، كا١تبالغوف يف الظلم ١تخالفة شرع اهلل

َنا)ٚتلة  َك ُىُم الظِّٰلُمْونَ )على ٚتلة  معطف (َوقَ ف ي ْ  بينهما ككاف (فَاُوٰلۤىِٕ

 ألن للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت.  العطف حرؼ
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أم ا١تبالغوف يف الظلم ١تخالفة شرع  .فواحدا واحدا أي بالترتيب تحدث األحداث

 .مصدقان ١تا تقدمو من التوراةاهلل، كأتبعنا على آثار النبيُت بعيسى بن مرًن ك كأرسلناه 

قًا  )ٚتلة   حرؼ بينهما ككاف (ِفْيِو ُىًدى  و نُ ْورٌ )على ٚتلة  معطف (ُمَصد 

 األحداث ألن للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت.  العطف

أم أنزلنا عليو اإل٧تيل فيو ىدل إىل اٟتق كنور  .فواحدا واحدا أي بالترتيب تحدث

 .بو يف إزالة الشبهات ، كمعًتفان بأهنا من عند اهلليستضاء 

ٰنوُ )على ٚتلة  معطف (َوْلَيْحُكمْ )ٚتلة  .  العطف حرؼ بينهما ككاف (وٰاتَ ي ْ

 تحدث األحداث ألن للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت

بن مرًن أم معًتفان بأهنا من عند اهلل، كآتينا عيسى  .فواحدا واحدا أي بالترتيب

 .اإل٧تيل كأمرناه كأتباعو باٟتكم بو

ْنِجْيِل  )على ٚتلة  معطف (َمْن ل ْم َيْحُكْم )ٚتلة   ككاف (َوْلَيْحُكْم َاْىُل ااْلِ

 ألن للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت.  العطف حرؼ بينهما

مرًن اإل٧تيل أم آتينا عيسى بن  .فواحدا واحدا أي بالترتيب تحدث األحداث

 70.كأمرناه كأتباعو باٟتكم بو, كا١تتمردكف ا٠تارجوف عن اإلدياف كطاعة اهلل

كَ )على ٚتلة  معطف (َواَنْ َزْلَنا  ِالَْيكَ )ٚتلة  ُو فَاُوٰلۤىِٕ  بينهما ككاف (اَنْ َزَل اللّٰ

 ألن للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت.  العطف حرؼ
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أم ا١تبالغوف يف الظلم ١تخالفة شرع  .فواحدا واحدا أي بالترتيب تحدث األحداث

 71.اهلل، كأنزلنا إليك يا ٤تمد القرآف بالعدؿ كالصدؽ الذم ال ريب فيو

قًا)على ٚتلة  معطف (ُمَهْيِمًنا)ٚتلة  .  العطف حرؼ بينهما ككاف (ُمَصد 

 تحدث األحداث ألن للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت

أم مصدقان للكتب السماكية اليت سبقتو ككمهيمنػا عليػو  .فواحدا واحدا أي بالترتيب

أم مؤ٘تنأ عليو كحاكمان على ما قبلو من الكتب، كمؤ٘تنأ عليو كحاكمان على ما قبلو 

 72.من الكتب

نَ ُهمْ َوَاِن اْحُكْم )ٚتلة   ككاف (َواَنْ َزْلَنا ِالَْيَك اْلِكٰتبَ )على ٚتلة  معطف (بَ ي ْ

 ألن للترتيب والمعنى". الواك" العطف حرؼ الباحثة كجدت.  العطف حرؼ بينهما

كأنزلنا إليك يا ٤تمد القرآف  أم .فواحدا واحدا أي بالترتيب تحدث األحداث

بالعدؿ كالصدؽ الذم ال ريب فيو، كأحكم بُت أىل الكتاب ّٔذا القرآف كال تتبع 

 73.أىواءىم الزائفة
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 "الفاء". والمعنى الترتيب مع التعقيب. حرف العطف ٢
 الباحثة كجدت ،  َٓ-۱اآلية  ا١تائدة سورة يف كاالستطالع القراءة بعد

 ،(حرفاف) ُْ ،(حرفاف) ٔ اآليةمرة كىي يف  (ٗ)تاسعة " الفاء"  العطف حرؼ

ِٕ، ِٗ، ُّ، ْٖ. 

 اٍلمىرىاًفقً  ًاىلى  كىاىٍيًديىكيمٍ  كيجيٍوىىكيمٍ  فىاٍغًسليٍوا الصَّٰلوةً  ًاىلى  قيٍمتيمٍ  ًاذىا ٰامىنػيٍوا الًَّذٍينى  آيػُّهىايٰ  -

ٍعبػىٍُتً  كىاىٍرجيلىكيمٍ  ًبريءيٍكًسكيمٍ  كىاٍمسىحيٍوا  كيٍنتيمٍ  كىًافٍ  ۛ  فىاطَّهَّريٍكا جينيبنا كيٍنتيمٍ  كىًافٍ  ۛ  ًاىلى اٍلكى

طً  مّْنى  مٍّْنكيمٍ  اىحىده  جىاٰۤءى  اىكٍ  سىفىرو  عىٰلى اىكٍ  مٍَّرٰضى ٍستيمي  اىكٍ  اٍلغىاٰۤىِٕ  َتِجُدْوا فَ َلمْ  النّْسىاٰۤءى  ٰلمى

ا فَ تَ َيم ُمْوا َمۤاءً  وي  ييرًٍيدي  مىاۛ  مٍّْنوي  ُوُجْوِىُكْم َواَْيِدْيُكمْ بِ  فَاْمَسُحْوا طىيّْبنا صىًعٍيدن  لًيىٍجعىلى  اللٌٰ

تىو كىلًييًتمَّ  لًييطىهّْرىكيمٍ  يُّرًٍيدي  كَّٰلًكنٍ  حىرىجو  مّْنٍ  عىلىٍيكيمٍ   (ٔ)تىٍشكيريٍكفى  لىعىلَّكيمٍ  عىلىٍيكيمٍ  نًٍعمى

 

 بينهما ككاف ( َوِاْن ُكْنُتْم م ْرٰضى) ٚتلة على معطوؼ (فَ َلْم َتِجُدْوا) ٚتلة

 مع للًتتيب كا١تعٌت" .  الفاء"  العطف حرؼ الباحثة كجدت.  العطف حرؼ

كنتم مرضى أم إف   .مهلة كال تراخ بال بو متصل كالثانية األكىل اٟتادثة ألف التعقيب

 74.كيضركم ا١تاء فلم ٕتدكا ا١تاء بعد طلبو فاقصدكا الًتاب الطاىر للتيمم بو

 (طَي ًبا فَ تَ َيم ُمْوا َصِعْيًدا ) ٚتلة على معطوؼ (فَاْمَسُحْوا ِبُوُجْوِىُكمْ ) ٚتلة

 والمعنى" .  الفاء"  العطف حرؼ الباحثة كجدت.  العطف حرؼ بينهما ككاف

 .مهلة وال تراخ بال بو متصل والثانية األولى الحادثة ألن التعقيب مع للترتيب

                                                           

۳۲ٗص ـ ۱۸۸۱، ٣تلد األكؿ ، بَتكت : دار القراف الكرًن  . صفوة التفاسَت٤تمد على الصابوين  74
  



 

81 
 

أم كمل ٕتدكا ا١تاء بعد طلبو فاقصدكا الًتاب الطاىر للتيمم بو فامسحػوا كجوىكم 

 75.كأيديكم بالًتاب بضربتُت كما كضحت السنة النبوية

 

ُرْوا بِو فَ َنُسْوا ًمٍيثىاقػىهيمٍ  اىخىٍذنىا نىٰصٰرل اًنَّا آكىًمنى الًَّذٍينى قىاليوٍ   َفَاْغَريْ َنا ۛ  َحظًّا م م ا ذُك 

نَ ُهمُ  اكىةى  بَ ي ْ انػيٍوا يىٍصنػىعيٍوفى كىسى  ۛ   اٍلًقٰيمىةً  يػىٍوـً  ًاىٰل  كىاٍلبػىٍغضىاٰۤءى  اٍلعىدى  ٍوؼى يػينىبّْئػيهيمي اللٌٰوي ٔتىا كى

(۱ْ)  

 بينهما ككاف (َاَخْذنَا ِمْيثَاقَ ُهمْ ) ٚتلة على معطوؼ (فَ َنُسْوا َحظًّا) ٚتلة

 مع للترتيب والمعنى" .  الفاء"  العطف حرؼ الباحثة كجدت.  العطف حرؼ

أم كمن الذين  .مهلة وال تراخ بال بو متصل والثانية األولى الحادثة ألن التعقيب

ادعوا أهنم أنصار اهلل كٝتوا أنفسهم بذلك أخذنا منهم أيضان ا١تيثاؽ على توحيد اهلل 

فًتكوا ما أمركا بو يف اإل٧تيل من اإلدياف باألنبياء كاإلدياف ٔتحمد رسوؿ اهلل، أم 

 76.كنقضوا ا١تيثاؽ

نَ ُهمُ ) ٚتلة  بينهما ككاف ( َاَخْذنَا ِمْيثَاقَ ُهمْ ) ٚتلة على معطوؼ (َفَاْغَريْ َنا بَ ي ْ

 مع للترتيب والمعنى" .  الفاء"  العطف حرؼ الباحثة كجدت.  العطف حرؼ

أم كمن الذين  .مهلة وال تراخ بال بو متصل والثانية األولى الحادثة ألن التعقيب

ادعوا أهنم أنصار اهلل كٝتوا أنفسهم بذلك أخذنا منهم أيضان ا١تيثاؽ على توحيد اهلل 
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كاإلدياف ٔتحمد رسوؿ اهلل، كالزمنا كألصقنا بُت فرؽ النصارل العػداكة كالبغضاء إىل 

 77.قياـ الساعة

 

ـى  ابٍػٍتىٍ  نػىبىاى  عىلىٍيًهمٍ  كىاٍتلي   ًمنى  يػيتػىقىبَّلٍ  كىملىٍ  َاَحِدِىَما ِمنْ  فَ تُ ُقب لَ  قػيٍربىاننا قػىرَّبىا ًاذٍ  ۛ  بًاٟتٍىقّْ  ٰادى

ىقٍػتػيلىنَّكى  قىاؿى  ۛ  ااٍلٰخىر  (ِٕ) اٍلميتًَّقٍُتى  ًمنى  اللٌٰوي  يػىتػىقىبَّلي  ًامنَّىا قىاؿى  ۛ   الى

.  العطف حرؼ بينهما ككاف (قَ ر بَا) ٚتلة على معطوؼ (فَ تُ ُقب لَ ) ٚتلة

 ألن التعقيب مع للترتيب والمعنى. "  الفاء"  العطف حرؼ الباحثة كجدت

أم حُت قرب كل منها  .مهلة وال تراخ بال بو متصل والثانية األولى الحادثة

 78.كمل يتقبل من قابيلقربانان فتقبل من ىابيل 

 

 جىزٰٰۤؤيا كىٰذًلكى  ۛ  الن ارِ  َاْصٰحبِ  ِمنْ  فَ َتُكْونَ  كىًاٙتًٍكى  بًًاٙتًٍيٍ  تػىبػيوٍٰۤاى  اىفٍ  ايرًٍيدي ًاينٍّْ 

  (ِٗ)الظًٌٰلًمٍُت 

َا بِِاْثِمْي َوِاْثِمَك ) ٚتلة على معطوؼ (فَ َتُكْونَ ) ٚتلة  بينهما ككاف (تَ بُ وْۤ

 مع للترتيب والمعنى" .  الفاء"  العطف حرؼ الباحثة كجدت.  العطف حرؼ
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أم إف قتلتٍت   .مهلة وال تراخ بال بو متصل والثانية األولى الحادثة ألن التعقيب

 79أقتلك.فذاؾ أحب إيل من أف 

 

قنا بًاٟتٍىقّْ  اٍلًكٰتبى  اًلىٍيكى  آكىاىنٍػزىٍلنى  - ٍيوً  بػىٍُتى  لّْمىا ميصىدّْ ٍيًمننا اٍلًكٰتبً  ًمنى  يىدى  فَاْحُكمْ  عىلىٍيوً  كىميهى

نَ ُهمْ  وُ  اَنْ َزلَ  ِبَمآ بَ ي ْ ا اىٍىوىاٰۤءىىيمٍ  تػىتًَّبعٍ  كىالى  اللّٰ  ًمٍنكيمٍ  جىعىٍلنىا ًلكيلٍّ  ۛ  اٟتٍىقّْ  ًمنى  جىاٰۤءىؾى  عىمَّ

ا كًَّمنػٍ  ًشٍرعىةن  ةن  ايمَّةن  ٞتىىعىلىكيمٍ  اللٌٰوي  شىاٰۤءى  كىلىوٍ ۛ  هىاجن ليوىكيمٍ  كَّٰلًكنٍ  كَّاًحدى  ٰاٰتىكيمٍ  مىآ يفٍ  لّْيىبػٍ

وً  ًاىلى  ۛ  ا٠تٍىيػٍٰرتً  فىاٍستىًبقيوا عنا مىٍرًجعيكيمٍ  اللٌٰ يػٍ  (ْٖ) ٗتىٍتىًلفيٍوفى  ًفٍيوً  كيٍنتيمٍ  ٔتىا فػىيػينىبّْئيكيمٍ  ٚتًى

نَ ُهمْ ) ٚتلة  ككاف (َواَنْ َزْلَنا ِالَْيَك اْلِكٰتَب  ) ٚتلة على معطوؼ (فَاْحُكْم بَ ي ْ

 والمعنى" .  الفاء"  العطف حرؼ الباحثة كجدت.  العطف حرؼ بينهما

 . مهلة وال تراخ بال بو متصل والثانية األولى الحادثة ألن التعقيب مع للترتيب

كأنزلنا إليك يا ٤تمد القرآف بالعدؿ كالصدؽ الذم ال ريب فيو، فاحكم يا ٤تمد أم 

 80.إليك يف ىذا الكتاب العظيمبُت الناس ٔتا أنزؿ اهلل 

 

ُو  (۳َ) اْلٰخِسرِْينَ  ِمنَ  فََاْصَبحَ  فػىقىتػىلىو اىًخٍيوً  قػىٍتلى  نػىٍفسيوفىطىوَّعىٍت لىو  - فَ بَ َعَث اللّٰ

ًيىو   ُغَرابًا  اىفٍ  اىعىجىٍزتي  يػٰوىيٍػلىىٰت  قىاؿى  ۛ   اىًخٍيوً  سىٍوءىةى  يػيوىارًمٍ  كىٍيفى يػٍَّبحىثي ىًف ااٍلىٍرًض ًلَتي

ا ًمٍثلى  اىكيٍوفى  ًدًمٍُتى فى  ۛ  اىًخيٍ  سىٍوءىةى  فىايكىارًمى  اٍلغيرىابً  ٰىذى  (۳۱) اىٍصبىحى ًمنى النٌٰ

                                                           

۳۳ٖص ـ ۱۸۸۱، ٣تلد األكؿ ، بَتكت : دار القراف الكرًن  . صفوة التفاسَت٤تمد على الصابوين  79
  

۳۳ٖص ـ ۱۸۸۱، ٣تلد األكؿ ، بَتكت : دار القراف الكرًن  . صفوة التفاسَت٤تمد على الصابوين  80
  



 

83 
 

 ككاف (قَ ْتَل َاِخْيِو ) ٚتلة على معطوؼ (اْلٰخِسرِْينَ  ِمنَ  فََاْصَبحَ ) ٚتلة

 والمعنى. "  الفاء"  العطف حرؼ الباحثة كجدت.  العطف حرؼ بينهما

 .مهلة وال تراخ بال بو متصل والثانية األولى الحادثة ألن التعقيب مع للترتيب

أم زينت لو نفسو كسهلت لو قتل أخيو فقتلو فخسر كشقي, كصار نادمان على 

 على قتلو.عدـ االىتداء إىل دفن أخيو ال 

وُ ) ٚتلة  بينهما ككاف (َفَطو َعْت َلو نَ ْفُسو) ٚتلة على معطوؼ (فَ بَ َعَث اللّٰ

 مع للترتيب والمعنى" .  الفاء"  العطف حرؼ الباحثة كجدت.  العطف حرؼ

أم زينت لو  .مهلة وال تراخ بال بو متصل والثانية األولى الحادثة ألن التعقيب

فخسر كشقي، كأرسل اهلل غرابان حيفر ٔتنقاره كرجلو نفسو كسهلت لو قتل أخيو فقتلو 

 .األرض لَتم القاتل كيف يسًت جسد أخيو

 " ثم "حرف العطف ج. 

 

، كجدت الباحثة حرؼ َٓ-۱اآلية بعد القراءة كاالستطالع يف سورة ا١تائدة   

 .ّْك  ِّ اآليةكىي يف  مرتاف  "مث"العطف 

نىا ۛ  ًمٍن اىٍجًل ٰذًلكى  - تىبػٍ  ىًف  فىسىادو  اىكٍ  نػىٍفسو  ًبغىٍَتً  نػىٍفسنا قػىتىلى  مىنٍ  اىنَّو ًاٍسرىاًٰۤءٍيلى  بىًٍتٍ  عىٰلى كى

عنا النَّاسى  قػىتىلى  فىكىاىمنَّىا ااٍلىٍرضً  يػٍ ا كىمىنٍ  ۛ  ٚتًى عنا النَّاسى  اىٍحيىا آفىكىاىمنَّى  اىٍحيىاىى يػٍ اٰۤءىتٍػهيمٍ  كىلىقىدٍ ۛ   ٚتًى  جى

ًرا ِان   مثيَّ  بًاٍلبػىيػّْٰنتً  ريسيلينىا ُهمْ  َكِثي ْ  (۳ِ) َلُمْسرِفُ ْونَ  ااْلَْرضِ  ِفى ٰذِلكَ  بَ ْعدَ  م ن ْ
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ًرا) ٚتلة  العطف حرؼ بينهما ككاف (َوَلَقْد َجۤاَءتْ ُهمْ ) كلمة على معطوؼ (ِان  َكِثي ْ

 بين ألن التراخي مع للترتيب والمعنى" .  مث"  العطف حرؼ الباحثة كجدت. 

أم بعدما كتبنا على بٍت  .وقوعو زمن متراخيا يحدث والمعطوف عليو المعطوف

إسرائيل ىذا التشديد العظيم كجاءهتم رسلنا با١تعجزات الساطعات كاآليات الواضحات، مث 

 81.إهنم بعد تلك الزكاجر كلها يسرفوف يف القتل كال يبالوف بعظمتو

 

ًو مثيَّ    كىمىآۛ   ٰذِلكَ  بَ ْعدِ يَ تَ َول ْوَن ِمْن  كىكىٍيفى حييىكّْميٍونىكى كىًعٍندىىيمي التػٍَّوٰرىةي ًفيػٍهىا حيٍكمي اللٌٰ

كى   (۳ْ) بًاٍلميٍؤًمًنٍُتى  ايكلٰٰۤىِٕ

ُمْوَنَك َوِعْنَدُىمُ ) ٚتلة  بينهما ككاف (َوَلَقْد َجۤاَءتْ ُهمْ ) كلمة على معطوؼ (ُيَحك 

 التراخي مع للترتيب والمعنى" .  مث"  العطف حرؼ الباحثة كجدت.  العطف حرؼ

أم كيف حيكمك يا  .وقوعو زمن متراخيا يحدث والمعطوف عليو المعطوف بين ألن

٤تمد ىؤالء اليهود كيرضوف ْتكمك كعندىم التوراة فيها حكم اهلل يركنو كال يعملوف بو. مث 

 ٢.82تػم اٟتػق كبػاف يعرضوف عن حكمك ا١توافق لكتأّم بعد أف كضػح
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 "وأ "حرف العطف د. 

، كجدت الباحثة  ۰ٓ-۱ اآليةبعد القراءة كاالستطالع يف سورة ا١تائدة  

ثالثة ) ّّ ،ِّ ،(أحرؼ ثالثة) ٔ  اآليةك ىي يف (ٖانية )ٙت "كأ" حرؼ العطف 

 .ِْ ،(أحرؼ

 

 اٍلمىرىاًفقً  ًاىلى  كىاىٍيًديىكيمٍ  كيجيٍوىىكيمٍ  فىاٍغًسليٍوا الصَّٰلوةً  ًاىلى  قيٍمتيمٍ  ًاذىا ٰامىنػيٍوا الًَّذٍينى  آيػُّهىايٰ  -

ٍعبػىٍُتً  كىاىٍرجيلىكيمٍ  ًبريءيٍكًسكيمٍ  كىاٍمسىحيٍوا  كيٍنتيمٍ  كىًافٍ  ۛ  فىاطَّهَّريٍكا جينيبنا كيٍنتيمٍ  كىًافٍ  ۛ  ًاىلى اٍلكى

طً  مّْنى  مٍّْنكيمٍ  َاَحدٌ  َجۤاءَ  اىكٍ  َسَفرٍ  َعٰلى اىكٍ  مٍَّرٰضى ديٍكا فػىلىمٍ  الن َسۤاءَ  ٰلَمْسُتمُ  اىكٍ  اٍلغىاٰۤىِٕ  ٕتًى

ا فػىتػىيىمَّميٍوا مىاٰۤءن  وي  ييرًٍيدي  مىاۛ  ويجيٍوًىكيٍم كىاىٍيًدٍيكيٍم مٍّْنوي بً  فىاٍمسىحيٍوا طىيّْبنا صىًعٍيدن  لًيىٍجعىلى  اللٌٰ

تىو كىلًييًتمَّ  لًييطىهّْرىكيمٍ  يُّرًٍيدي  كَّٰلًكنٍ  حىرىجو  مّْنٍ  عىلىٍيكيمٍ   (ٔ)تىٍشكيريٍكفى  لىعىلَّكيمٍ  عىلىٍيكيمٍ  نًٍعمى

 حرؼ بينهما ككاف (م ْرٰضى) ٚتلة على معطوؼ (َعٰلى َسَفر) ٚتلة

 يكون ألن للتخيير والمعنى".  أك"  العطف حرؼ الباحثة كجدت. العطف

أم إف كنتم مرضى كيضركم ا١تاء ، أك   .طلب بعد عليو والمعطوف المعطوف

 83.كنتم مسافرين كمل ٕتدكا ا١تاء

 حرؼ بينهما ككاف (َعٰلى َسَفر) ٚتلة على معطوؼ (َجۤاَء َاَحدٌ ) ٚتلة

 يكون ألن للتخيير والمعنى".  أك"  العطف حرؼ الباحثة كجدت. العطف
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أم إف كنتم مرضى كيضركم ا١تاء ، أك   .طلب بعد عليو والمعطوف المعطوف

 84.كنتم مسافرين كمل ٕتدكا ا١تاء ك أتى من مكاف الرباز

طِ َاَحٌد م ْنُكْم م َن ) ٚتلة على معطوؼ (ٰلَمْسُتُم الن َسۤاءَ ) ٚتلة  ككاف (اْلَغاۤىِٕ

 للتخيير والمعنى".  أك"  العطف حرؼ الباحثة كجدت. العطف حرؼ بينهما

أم أتى من مكاف الرباز أك  .طلب بعد عليو والمعطوف المعطوف يكون ألن

 85جامعتموىػن.

 

نىا ۛ  ًمٍن اىٍجًل ٰذًلكى  - تىبػٍ  َفَسادٍ  اىكٍ  نػىٍفسو  بًغىٍَتً  نػىٍفسنا قػىتىلى  مىنٍ  اىنَّو ًاٍسرىاًٰۤءٍيلى  بىًٍتٍ  عىٰلى كى

يػٍعنا النَّاسى  قػىتىلى  فىكىاىمنَّىا ااٍلىٍرضً  ىًف  ا كىمىنٍ  ۛ  ٚتًى عنا النَّاسى  اىٍحيىا آفىكىاىمنَّى  اىٍحيىاىى يػٍ  كىلىقىدٍ ۛ   ٚتًى

ًثيػٍرنا ًافَّ  مثيَّ  بًاٍلبػىيػّْٰنتً  ريسيلينىا جىاٰۤءىتٍػهيمٍ   (۳ِ) لىميٍسرًفػيٍوفى  ااٍلىٍرضً  ىًف  ٰذًلكى  بػىٍعدى  مّْنػٍهيمٍ  كى

. العطف حرؼ بينهما ككاف (نَ ْفسٍ ) ٚتلة على معطوؼ (َفَسادٍ ) ٚتلة

 المعطوف يكون ألن للتخيير والمعنى".  أك"  العطف حرؼ الباحثة كجدت

أم من أجل حادثة " قابيل كىابيل " كبسبب قتلو  .طلب بعد عليو والمعطوف

من قتل منهم ظالن فيستحق ألخيو ظالن فرضنا كحكمنا على بٍت إسرائيل أف 

 86.القصاص أك بغَت فساد يوجب إىدار الدـ كالردة كقطع الطريق
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وى كىرىسيٍولىو  -  آُيَصل بُ وْ  اىكٍ  آيػُّقىتػَّليوٍ  اىفٍ  فىسىادنا ااٍلىٍرضً  ىًف  كىيىٍسعىٍوفى ًامنَّىا جىزٰٰۤؤيا الًَّذٍينى حييىارًبػيٍوفى اللٌٰ

ؼو  مّْنٍ  كىاىٍرجيليهيمٍ  اىٍيًدٍيًهمٍ  تُ َقط عَ  اىكٍ  َفْوا اىكٍ  ًخالى  ىًف  ًخٍزمه  ٢تىيمٍ  ٰذًلكى  ۛ  ااٍلىٍرضً  ًمنى  يُ ن ْ

نٍػيىا  (۳۳)ابه عىًظٍيمه عىذى  ااٍلًٰخرىةً  ىًف  كى٢تىيمٍ  الدُّ

. العطف حرؼ بينهما ككاف (ي َُّقت  ُلْوآ) ٚتلة على معطوؼ (ُيَصل بُ ْوآ) ٚتلة

 المعطوف يكون ألن للتخيير والمعنى".  أك"  العطف حرؼ الباحثة كجدت

أم يقتلوا جزاء بغيهم، كيصلبوا زجران لغَتىم ،  .طلب بعد عليو والمعطوف

 87كالصيغة للتكثَت.

. العطف حرؼ بينهما ككاف (ي َُّقت  ُلْوآ) ٚتلة على معطوؼ (تُ َقط عَ ) ٚتلة

 المعطوف يكون ألن للتخيير والمعنى".  أك"  العطف حرؼ الباحثة كجدت

أم يقتلوا جزاء بغيهم، كيصلبوا زجران لغَتىم ،  .طلب بعد عليو والمعطوف

 88.كالصيغة للتكثَت. كمعناه أف تقطع أيديهم اليمٌت كأرجلهم اليسرل

َفْوا) ٚتلة . العطف حرؼ بينهما ككاف (ي َُّقت  ُلْوآ) ٚتلة على معطوؼ (يُ ن ْ

 المعطوف يكون ألن للتخيير والمعنى".  أك"  العطف حرؼ الباحثة كجدت
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أم يقتلوا جزاء بغيهم، كيصلبوا زجران لغَتىم ،  .طلب بعد عليو والمعطوف

 89.كالصيغة للتكثَت. كيطردكا كيبعدكا من بلد إىل بلد آخر

 

ليٍوفى ًللسٍُّحتً  - نػىهيٍم اىٍك  ۛ  ٝتىٌٰعيٍوفى لًٍلكىًذًب اىكٌٰ اٰۤءيٍكؾى فىاٍحكيٍم بػىيػٍ َاْعِرْض فىًاٍف جى

ُهمْ  ٍيػ نا ۛ   َعن ْ هيٍم فػىلىٍن يَّضيرٍُّكؾى شى نػىهيٍم  ۛ  كىًاٍف تػيٍعًرٍض عىنػٍ كىًاٍف حىكىٍمتى فىاٍحكيٍم بػىيػٍ

بُّ اٍلميٍقًسًطٍُتى  ۛ  بًاٍلًقٍسطً  وى حيًي  (ِْ)ًافَّ اللٌٰ

. العطف حرؼ بينهما ككاف (فَاْحُكمْ ) ٚتلة على معطوؼ (َاْعِرضْ ) ٚتلة

 المعطوف يكون ألن للتخيير والمعنى".  أك"  العطف حرؼ الباحثة كجدت

أم إف ٖتاكموا إليك يا ٤تمد فيا شجر بينهم من  .طلب بعد عليو والمعطوف

.ا٠تصومات فأنت ٥تَت بُت أف ٖتكم بينهم كبُت أف تعرض عنهم
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 لفصل الخامسا

 الخاتمة

 االستنباط .أ 

 : فيها يلى االستنباط إىل وصلت، ف ىذا ا١توضوعلباحثة يف أف ٖتبث ابعد 

، فهي  الربعة َٓ-۱اآلية  ائةيف سورة ا١ت ا١تستخدمةؼ العطف حر أ عددأما  .1

  .كحرؼ " الفاء " كحرؼ " مث " كحرؼ " أك "حرؼ " الواك

 كما يلي :ف, َٓ-۱اآلية  ائةحرؼ العطف ا١توجودة يف سورة ا١تأ معانيأما  .2

 

 حرف العطف " الواو " لها معنيين وىي : .أ

 تسعا َٓ-۱اآلية  ائةا١تالذم ذكر يف سورة  ١تطلق اٞتمعاألكؿ ، معٌت 

 ،(حرفاف) ٗ ،ٕ ،(حرفاف) ٔ ،ّ ،(حرفاف) ِموضع كىو يف اآلية  (٢٩) وعسرين

 ،(أحرؼ ثالثة) ّّ ،ِٗ ،َِ ،(حرفاف) ُٗ ،(حرفاف) ُٖ ،ُٕ ،ُّ ،َُ

 (.حرفاف) ْٔ ،ْْ ،ّٖ ،ّٓ

 ثالثةَٓ-۱اآلية  ائةا١تالذم ذكر يف سورة سورة  للًتتيبالثاين ، معٌت 

 ْ ،(أحرؼ أربعة) ّ ،(أحرؼ أربعة) ِموضع كىو يف اآلية  (٥٣)  خمسينو 

 ،ُُ ،(حرفاف) َُ ،ٖ ،(أحرؼ ثالثة) ٕ ،ٔ ،(أحرؼ ثالثة) ٓ ،(أحرؼ ثالثة)

 ،ِّ ،ِٕ ،ِٓ ،ِِ ،َِ ،ُٖ ،(حرفاف) ُٕ ،ُٔ ،ُٓ ،(أحرؼ ٜتسة) ُِ
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 ْٕ ،ْٔ ،(أحرؼ أربعة) ْٓ ،ْْ ،(حرفاف)ِْ ،(أحرؼ ثالثة) ُْ ،َْ ،ّٗ

 .ْٗ ،(حرفاف) ْٖ ،(حرفاف)

 : حرف العطف " الفاء " لها معنى واحد وىو .ب

 (٩تاسعة) َٓ-۱اآلية  ائةا١تالذم ذكر يف سورة سورة  الًتتيب كالتعقيب

 .ْٖ ،ُّ ،ِٗ ،ِٕ ،(حرفاف) ُْ ،(حرفاف) ٔ اآليةكىي يف موضع 

 :" لها معنى واحد وىو ثمحرف العطف "  .ج

 موضوعين َٓ-۱اآلية  ائةا١تالذم ذكر يف سورة سورة  اخيالًتتيب كالًت 

 .ّْك  ِّ اآليةكىي يف 
 :" لها معنى واحد وىو أو"  حرف العطف .د

ك ىي يف موضع (٨ثمانية ) َٓ -۱اآلية  ائةا١تالذم ذكر يف سورة سورة  التخيَت 

.ِْ ،(ثالثة أحرؼ) ّّ ،ِّ ،(أحرؼ ثالثة) ٔ  اآلية
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 االقتراح  .ب 

اٟتمد اهلل ، قد مت البحث يف ىذا البحث التكميلي . كفيو من النقائص  

كا٠تطيئات ، ألف الباحثة ٦تن كاف يف مستول التعليم كالتدريب حيث ١تا تستطيع يف إيرد 

كقد بذلت  يف شركط البحث التكميلي الكامل .كالشرح الذم تتوىف  كالتوضيح البياف

الباحثة جهده يف ىذه البحث التكميلي كصدره كما كاف . كترجو أف تتمو كل ا١تطلع 

 اليت رأل النقائص كا٠تطيئة فيو . كترجو كمعلومات النحوية للقارئُت .

كترجو أف ىذا البحث التكميلي نافعة للباحثة أف ىذه الباحثة عن حركؼ  

كأخَتا ترجو من اهلل أف ٕتعل ىذا  ُت .أف تريد فكرة كالقارئُت ، آمالعطف تستطيع 

البحث التكميلي مقبوال قبوال حسنا كنافعا للباحث كاإلخواف ا١تسلمُت كاألخوات 

 ا١تسلمات يف فهم اللغة العربية كدراستها .

.كاٟتمد اهلل رب العا١تُت ، آمُت
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