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 الملخص
 

حظٌت ظاهرة العطؾ باهتمام النحاة ،الذٌن وضعوا أصولها ولواعدها على 
مستوى المفردات والجمل . وهً من الظواهر اللؽوٌة التً تتجاوز بنٌة الجملة إلى 

المفردات والجمل المكونة لهذا النص ، كما أنه من النص كله ، وٌموم العطؾ بربط 
الوسائل اللؽوٌة التً تعمل على إطالة بناء الجملة ، وهذه ووظٌفة تركٌبٌة ٌتولد 

الصور واللوحات المرآنٌة والتً ٌنسج العطؾ كثٌرا من خٌوطها .  –ؼالبا  -عنها
اصر المشكلة وٌحاول هذا البحث أن ٌنهض بمهمة كشؾ العاللات المائمة بٌن العن

 د(.للنص من خالل التطبٌك على سورة من سور المرآن الكرٌم وهً سورة ) هو
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The Syntactical and Semantic Functions of Conjunctions  

in Surah “Hud” 
 

 Fadl Yussaf Yussaf Zeid  
  

Abstract 

 
The study of the conjunction has favorably received the 

attention of grammarians, who have instituted its rules on the levels of 

terms and sentences alike. The conjunction is one of the linguistic 

phenomena that goes beyond the sentence structure to affect the whole 

text. The conjunction can bind terms and sentences that altogether 

form a text. The conjunction is also one of the linguistic means that 

can help elongate the sentence structure, thus turning it into a complex 

sentence, which almost always engenders metaphors and portraits we 

find in the Quran, the yarns of which are mostly woven by 

conjunctions themselves. 

This study attempts to explore the connections existing 

between the interconnected elements of text by taking a chapter from 

the Quran, "Surah Hood," as a case of study  . 
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 مقدمة :
ٌستعٌن النص فً سبٌل اتساله وتماسن أجزائه بوسائل لؽوٌة شتى ، ومن هذه 
الوسائل التً ٌسلكها النص لتحمٌك تماسكه ظاهرة العطؾ ، وهً من الظواهر التً 
حظٌت باهتمام النحاة الذٌن لننوا أصولها ولواعدها على مستوى المفردات ، وعلى 

وأولوا هذه الظاهرة من العناٌة ما تستحك ، مستوى الجمل حال عطفها أو لطعها ، 
كما حظٌت باهتمام البالؼٌٌن الذٌن انطلموا فً تناولهم لهذه الظاهرة من مجموعة 

 المواعد النحوٌة التً وضعها النحاة لضبط العطؾ .
وظاهرة العطؾ من الظواهر اللؽوٌة التً تتجاوز بنٌة الجملة إلى النص كله 

لتراكٌب إلى الربط بٌن الجمل ، بل إلى الربط بٌن ؛ فهً تتجاوز المفردات وا
المجموعة من الجمل ، والمجموعة التً تناسبها ، ومركب العطؾ بنٌة تمع داخل 
بنٌة أخرى أكبر هً النص ، فهو ٌشكل لبنة من لبنات النص ، وهذه اللبنة تترابط 

عطؾ ، ثم تترابط أوال فٌما بٌنها بؤدوات الربط التركٌبٌة كالواو وؼٌرها من أدوات ال
من بعد مع ؼٌرها من مفردات وتراكٌب وجمل النص؛ ومن ثم ٌكون التماسن بٌن 

ِ ِرْزلَُها أجزاء النص كله ؛ ففً لوله تعالى : ) َوَما ِمْن دَابٍَّة فًِ اْْلَْرِض إِالَّ َعلَى اَّللَّ
َها َوُمْستَْودََعَها ُكلٌّ فًِ ِكتَاٍب ُمبٌِنٍ  نجد أن مركب العطؾ " مستمرها ( َوٌَْعلَُم ُمْستَمَرَّ

ومستودعها " ترابط أوال فٌما بٌنه داخلٌا من خالل عطؾ كلمة " مستودعها " على 
كلمة " مستمرها " بإحدى أدوات العطؾ وهً " الواو" التً توجب االشتران بٌن 
الشٌئٌن  فً حكم  واحد ، ثم ترابط هذا التركٌب مع ما لبله ؛ إذ شؽل مولع المفعول 

" أي ُكلٌّ فًِ ِكتَاٍب ُمبٌٍِن  فعل ) ٌعلم( ، كما أنه ٌرتبط بما بعده ؛ فموله تعالى : "به لل
كل واحد من الدواب ، ٌتناسك مع الضمٌر المتصل بتركٌب العطؾ السابك ) ها ( ، 
أي ٌعلم مستمر ومستودع كل دابة ، كل واحد من الدواب فً كتاب مبٌن ، كما أن 

ٌب العطؾ ، وهً جملة ) وٌعلم مستمرها ومستودعها( الجملة التً تشتمل على ترك
ِ ِرْزلَُهامعطوفة على جملة ) ( ، وبذلن تماسن  َوَما ِمْن دَابٍَّة فًِ اْْلَْرِض إِالَّ َعلَى اَّللَّ

تركٌب العطؾ أوال فٌما بٌنه ، ثم ترابط مع ما لبله ، ومع ما بعده من الكالم داخل 
 النص .

نص عبارة عن مجموعة من المفردات والجمل وتؤتً أهمٌة العطؾ من أن ال
، ٌموم العطؾ بربط هذه المفردات والجمل المكونة للنص ، حٌث ٌعمل العطؾ على 
ترابط التابع بمتبوعه ، وذلن من ترابط العناصر ؼٌر اإلسنادٌة فً الجملة ) وهً 

 أن تترابط مع ما –لذلن  –ؼالبا ما تدور فً فلن أحد عنصري اإلسناد ، والبد 
تدورفً فلكه، وتكون عاللاتها بؤجزاء الجملة اْلخرى من خالل عاللاتها النحوٌة بما 

وهو ظاهرة تستوعب  (1)ترتبط به ، إذ إن العنصر ؼٌر اإلسنادي لٌد لما ٌرتبط به.(
الكوفٌٌن علٌه اسم" عطؾ  النص كله من أوله إلى آخره ؛ وْلمر ما كان إطالق

 سك " إذا كانت أسنانه مستوٌة ، وكالم نسك إذاثؽر ن ، ) وهو من لولهم :النسك "
 (2) كان على نظام واحد فلما شارن الثانً اْلول وساواه فً إعرابه سمً نسما (
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ولد أشار النحاة إلى وظٌفة العطؾ الداللٌة ودوره فً تماسن الجمل وترابطها 
 ،ومن ثم تماسن النص وترابطه ٌمول ابن ٌعٌش : ) اعلم أن العطؾ على ثالثة

إذا اشتركا فً الحال كمولن : لام زٌد وعمرو ، ولو  عطؾ اسم على اسمأضرب : 
وعطؾ فعل لٌل : مات زٌد والشمس لم ٌصح ؛ ْلن الموت ال ٌكون من الشمس ، 

إذا اشتركا فً الزمان كمولن : لام زٌد ولعد ، ولو للت : وٌمعد . لم ٌجز ؛  على فعل
نحو : لام زٌد وخرج بكر ، وزٌد  وعطؾ جملة على جملةالختالؾ الزمانٌن ، 

والمراد من عطؾ الجملة على الجملة ربط إحدى الجملتٌن منطلك ، وعمرو ذاهب، 
باْلخرى، واإلٌذان بحصول مضمونها ؛ لئال ٌظن المخاطب أن المراد الجملة 
الثانٌة، وأن ذكرى اْلول كالؽلط ، كما تمول فً بدل الؽلط جاءنً زٌد عمرو ، 

فكؤنهم أرادوا إزالة هذا التوهم بربط إحدى الجملتٌن باْلخرى ،  برجل ثوب ومررت
 (3) .بحرؾ العطؾ لٌصٌر اإلخبار عنهما إخبارا واحدا(

ٌفهم من كالم ابن ٌعٌش إلى جانب التنصٌص على وظٌفة العطؾ الداللٌة 
والنصٌة، وهً ربط الجمل بعضها ببعض ، اشتراطه لتحمك عملٌة العطؾ وجود 

والمعطوؾ علٌه ، والتناسب بٌنهما ، ولد  مشترن بٌن المعطوؾ جهة جامعة وحكم
المتعاطفٌن فً تفسٌر اعتمد النحاة على فكرة التناسب الذي ٌموم على المعنى بٌن 

( طؾ مجرد جمع بالواو بٌن عنصرٌن )مفردتٌن أو جملتٌن) فلٌس العظاهرة العطؾ
ى "جمع المجتمع" دون إنما هو نتٌجة عن أمر آخر هو باْلساس أمر معنوي ٌموم عل

، واإلخالل بهذا الشرط ٌفضً إلى فساد الكالم ؛  (4)أن ٌبلػ ذلن درجة االستواء (
ولذلن ٌمول عبد الماهر الجرجانً مإكدا على ضرورة هذا الشرط : ) ثم إن الذي 

" زٌد لائم وعمرو لاعد " فً ذلن : إنا وإن كنا إذا للنا:ٌوجبه النظر والتؤمل أن ٌمال 
 نرى ههنا ُحكما نزعم أن " الواو " جاءت للجمع بٌن الجملتٌن فٌه ، فإنا نرى فإنا ال

. وذلن أنا ال نمول : " زٌد لائم وعمرو مرا آخر نحصل معه على معنى الجمعأ
لاعد" ، حتى ٌكون عمرو بسبب من زٌد ، وحتى ٌكونا كالنظٌرٌن والشرٌكٌن، 

حال الثانً . ٌدلن على ذلن أنن وبحٌث إذا عرؾ السامع حال اْلول عناه أن ٌعرؾ 
إذا جئت فعطفت على اْلول شٌئا لٌس منه بسبب ، وال هو مما ٌُذكر بذكره وٌتصل 
حدٌثه بحدٌثه لم ٌستمم . فلو للت: " خرجت  الٌوم من داري" ، ثم للت : " وأحسن 

 الذي ٌمول بٌت كذا " ، للت  : ما ٌضحن منه . ومن هنا عابوا أبا تمام فً لوله :
 والذي هو عالم أن النَّوى        َصبٌِر وأّن أبا الحسٌن كرٌمُ  ال

ْلحدهما  وذلن أنه ال مناسبة بٌن كرم أبً الحسٌن ومرارة النوى ، وال تعلّك
 (5) .باآلخر، ولٌس ٌمتضً الحدٌث بهذا الحدٌث بذان(

إن هذا النص ٌإكد على ضرورة شرط التناسب والمعادلة بٌن المعطوؾ 
 حتى تتحمك عملٌة العطؾ ، وهو شرط داللً بالدرجة اْلولى . والمعطوؾ علٌه

وٌحاول ها البحث أن ٌنهض بمهمة كشؾ العَاللات المائمة بٌن العناصر 
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المشكلة للنص مفرداته وتراكٌبه وجمله ، والتً لد تبدو ْلول وهلة أن ال جامع بٌنها 
ٌون أهمٌة خاصة ، وال رابط ، وذلن من خالل ظاهرة نحوٌة أوالها النحاة والبالؼ

تلكم هً ظاهرة العطؾ ، وهً ظاهرة تتمٌز بخصوصٌات معٌنة ؛ فمد أتاح لها 
النظام اللؽوي أن تتنوع وأن تتعدد، فٌمكن أن ٌعطؾ المفرد على المفرد ، والتركٌب 
على التركٌب ، والجملة على الجملة ، بل والمتتالٌة من الجمل على المتتالٌة التً 

سب ، وهذا التنوع والتعدد الذي أتاحه لها نظام اللؽة ٌجعلها تإدي تتشاكل معها وتتنا
وظٌفتٌن فً السٌاق النصً الذي ترد فٌه : وظٌفة تركٌبٌة ، وهً إطالة بناء الجملة 
اْلصلٌة من خالل ضم المتعاطفات بعضها إلى بعض ، ووظٌفة داللٌة  ؼالبا ما 

اللؽوٌة تستمد حٌاتها من خالل تترتب على الوظٌفة السابمة . ولما كانت الظواهر 
اإلجراء واالستعمال ؛ فمد عِمدت إلى التطبٌك على سورة من سور المرآن الكرٌم ، 
وهً سورة " هود"؛ حتى ال ٌحدث لطع للتنظٌر عن االستعمال ، التداء بسالؾ 
نحاتنا الذٌن لم ٌكونوا فً وصفهم للظواهر اللؽوٌة ٌمطعونها عن اإلجراء 

 واالستعمال .
د أدرت هذا البحث على ممدمة وخمسة مباحث وخاتمة ، ألممت فً الممدمة ول

إلمامة عاجلة بؤهمٌة ظاهرة العطؾ فً الدراسات النحوٌة ، ودورها فً تماسن 
النص وترابطه . وتحدثت فً المبحث اْلول عن التناسب الداللً بٌن الجمل 

العطؾ التركٌبً فً  المتعاطفة فً سورة هود ، وتحدثت فً المبحث الثانً عن دور
إطالة بناء الجملة ، ودوره الداللً فً رسم اللوحة والصورة المرآنٌة ، وتحدثت فً 
المبحث الثالث عن الجمل المتباعدة أو المنفصلة ، فكثٌرا ما ال تعطؾ الجملة على 
الجملة التً تلٌها مباشرة ، بل لد ٌفصل بٌنهما بجملة أو جملتٌن ، أو مجموعة من 

بل مجموعة من اآلٌات ، وعلى الرؼم من ذلن تظل الجملتان المتعاطفتان الجمل ، 
متماسكتٌن ومترابطٌن داللٌا .وتحدثت فً المبحث الرابع عن إمكانٌة تعدد المعطوؾ 
علٌه ، وكٌؾ ٌكون ذلن سببا فً ترابط الجمل ومن ثم فً ترابط السورة كلها ، 

ا بدون حروؾ العطؾ ،فمد وتحدثت فً المبحث الخامس عن وصل الجمل وترابطه
تؽٌب حروؾ العطؾ فتبدو الجمل واآلٌات المكونة للسورة منفصلة ، وعلى الرؼم 
من ذلن تظل هذه الجمل واآلٌات مترابطة متماسكة مستعٌضة بروابط وعاللات 
معنوٌة لائمة بٌن جملها وآٌاتها.  أما الخاتمة فتشتمل على أهم ما توصل إلٌه البحث 

 لى هللا لصد السبٌل .من النتائج . وع

 المبحث األول : التناسب بين الجمل المعطوفة في سورة " هود "
اشترط النحاة لتحمك عملٌة العطؾ التناسب بٌن المعطوؾ والمعطوؾ علٌه 

(6)(ن هنان معنى ٌمع ذلن اإلشران فٌه)فال ٌُتصور إشران بٌن شٌئٌن حتى ٌكو
  

ن ، فذلن من اْلصول المتحكمة فً فالبد أن ٌكون بٌنهما جهة جامعة وحكم مشتر
واعلم أن الوصل من تراكٌب فً النص، ٌمول السكاكً:)الربط بٌن الجمل وال

وفً سورة هود تنسجم الجمل واآلٌات  (7)محسناته أن تكون الجملتان متناسبتٌن(
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بواسطة عاللة العطؾ التً تضم الجمل والتراكٌب بعضها إلى بعض فً نسك بدٌع 
امع بٌنها ؛ ففً لات بٌن جملها وتراكٌبها للوهلة اْلولى أن الجحتى لو بدت العال

لَْت ِمْن َلدُْن َحِكٌٍم َخبٌٍِر )لوله تعالى: نجد أن جملة  ( 8)(الـْر ِكتَاٌب أُْحِكَمْت آٌَاتُهُ ثُمَّ فُّصِ
لَتْ  ) ( بحرؾ " ثم " الذي ٌفٌد الترتٌب والتراخً،  أُْحِكَمتْ ( عطفت على جملة ) فُّصِ

ن أتمنت آٌات هللا صنعا ، ناسب ذلن أن ٌعطؾ علٌها التفصٌل لتلن اآلٌات ؛ فبعد أ
ْلن النفوس بعد اإلحكام واإلجمال تشرئب إلى التفصٌل والبٌان ، كما نجد أن جملة 

َ ( لد عطفت على جملة )3( من اآلٌة )َوأَِن اْستَْؽِفُروا َربَُّكمْ ) ( من أاَلَّ تَْعبُدُوا إِالَّ اَّللَّ
( ، وعلى ذلن فالجملة 1( من اآلٌة )أُْحِكَمْت آٌَاتُهُ الوالعة تفسٌرا لجملة ) (2اآلٌة )

(، وأما جملة أُْحِكَمْت آٌَاتُهُ ( تعد تفسٌرا ثانٌا لجملة ) َوأَِن اْستَْؽِفُروا َربَُّكمْ المعطوفة )
جملة معترضة  ( الوالعة بٌن الجملتٌن المتعاطفتٌن ، فهًإِنَّنًِ لَُكْم ِمْنهُ نَِذٌٌر َوَبِشٌرٌ )

َ بٌنهما ، إال أنها ؼٌر منبتة الصلة عما لبلها ، وهو جملة ) ( ، فهً أاَلَّ تَْعبُدُوا إِالَّ اَّللَّ
، وتحرض على امتثال هذا النهً تشٌر إلى التحذٌر من مخالفة النهً عن عبادة هللا

فالرسول بشٌر بالرضوان والجنة لمن أطاعه، ونذٌر مخوؾ من عذابه وسطوته )
، وبذلن تترابط الجمل فٌما بٌنها ترابطا أساسه المعنى من خالل  (9)عصاه(لمن 

( اْستَْؽِفُروا َربَُّكمْ العطؾ . عطفت بعد ذلن على الجملة الثانٌة من اآلٌات المحكمات )
ٌْهِ جملة ) ( بثم التً تفٌد الترتٌب والتراخً ؛ ) ْلن التوبة أي اإللالع عن ثُمَّ تُوبُوا إِلَ

( َوٌُْإِت ُكلَّ ِذي فَْضٍل فَْضلَهُ ، عطفت بعد ذلن جملة )(10)عد االستؽفار ( الذنب تؤتً ب
ٌَُمتِّْعُكْم َمتَاًعا َحَسنًا ِإلَى ( على الجملة التً تسبمها مباشرة وهً جملة )3من اآلٌة )
ى ( الوالعة جوابا للطلب ، والجملة المعطوفة داخلة فً مضمون المعطوؾ أََجٍل ُمَسمًّ

إٌتاء كل صاحب عمل صالح ثوابه فً اآلخرة من المتاع الحسن . ٌمول علٌها ؛ ْلن 
أبو حٌان : ) تمدم أمران بٌنهما تراخ ، ورتب علٌهما جوابان بٌنهما تراخ ، ترتب 
عل االستؽفار التمتٌع : المتاع الحسن فً الدنٌا ، كما لال : " فملت استؽفروا ربكم 

. وترتب على التوبة  10،11" نوح :  إنه كان ؼفارا. ٌرسل السماء علٌكم مدرارا
إٌتاء الفضل فً اآلخرة ، وناسب كل جواب لما ولع جوابا له ؛ ْلن االستؽفار من 
الذنب أول حال الراجع إلى هللا ، فناسب أن ٌرتب علٌه حال الدنٌا . والتوبة هً 

 (11)المنجٌة من النار ، والتً تدخل الجنة ، فناسب أن ٌرتب علٌها حال اآلخرة .( 
ٍء لَِدٌرٌ عطفت بعد ذلن جملة ) ًْ ِ ( على جملة ) َوُهَو َعلَى ُكّلِ َش إِلَى اَّللَّ

( ؛ ) ْلنه لما ذكر سبحانه المرجع أوال دلٌال على المبدأ ثانٌا ، ناسب ذلن َمْرِجعُُكمْ 
، (12)أن ٌعطؾ علٌه المدرة ثانٌا دلٌال على تمام العلم أوال ؛ ْلنهما متالزمان (

َوَما عاطفتان اسمٌتان مما ٌفٌد الثبات والتؤكٌد . عطفت بعد ذلن جملة )والجملتان المت
ِ ِرْزلَُها وَن ( على جملة )6ٌ( من اآلٌة )ِمْن دَابٍَّة فًِ اْْلَْرِض إِالَّ َعلَى اَّللَّ ْعَلُم َما ٌُِسرُّ

دُورِ إِنَّهُ َعِلٌٌم بِذَ ( ، ولد فصل بٌن الجملتٌن بجملة )5( من اآلٌة )َوَما ٌُْعِلنُونَ  ( اِت الصُّ
؛ ْلنها ولعت تعلٌال للجملة المعطوؾ علٌها ، وبذلن ترابطت الجمل فً اآلٌتٌن ، ثم 
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َوَما ِمْن عطفت جملة ) وٌعلم مستمرها ومستودعها( على الجملة التً لبلها وهً )
ِ ِرْزلَُها ودعها . ( أي وهللا ٌعلم مستمر كل دابة ومستدَابٍَّة فًِ اْْلَْرِض إِالَّ َعلَى اَّللَّ

( من اآلٌة َوُهَو الَِّذي َخلََك السََّمَواِت َواْْلَْرَض فًِ ِستَِّة أٌََّامٍ عطفت بعد ذلن جملة )
ِ ِرْزلَُها ( على جملة )6) لما  –سبحانه  -( فإنه  َوَما ِمْن دَابٍَّة فًِ اْْلَْرِض إِالَّ َعلَى اَّللَّ

ه ما ٌدل على لدرته ذكر ما ٌدل على علمه المطلك ، ناسب ذلن أن ٌعطؾ علٌ
 المطلمة أٌضا ، والتً من مظاهرها خلك السموات واْلرض .

ْنَساَن ِمنَّا ( على جملة )ثُمَّ نََزْعنَاَها ِمْنهُ عطفت بعد ذلن جملة ) َولَئِْن أَذَْلنَا اإْلِ
( ولد أفاد العطؾ بثم التً تفٌد الترتٌب والتراخً ، أن هللا ٌمهل 9( من اآلٌة )َرْحَمةً 
َولَئِْن أَذَْلنَاهُ نَْعَماَء ان فً نعمه ، وال ٌسلبها منه على استعجال . عطفت جملة )اإلنس

ٌِّئَاُت َعنًِّ اَء َمسَّتْهُ َلٌَمُولَنَّ ذََهَب السَّ َولَئِْن أَذَْلنَا ( على جملة )10( من اآلٌة )بَْعدَ َضرَّ
ْنَساَن ِمنَّا َرْحَمةً  ً متصلة بها ومتممة لها ؛ ( بكل ما عطؾ علٌها وتعلك بها ، فهاإْلِ

ٍء َوِكٌلٌ ْلنها حكت حاال ضد الحال لبلها .عطفت بعد ذلن جملة ) ًْ ُ َعلَى ُكّلِ َش ( َواَّللَّ
( ، وتفٌد الجملة إِنََّما أَْنَت نَِذٌرٌ ( )12على الجملة التً لبلها مباشرة من اآلٌة )

م علٌه ، وإنما هللا لٌس موكال بإلجائهم إلى اإلٌمان ،أو لسره المعطوفة أن النبً 
ِ وكٌل على للوب المكذبٌن.عطفت بعد ذلن جملة ) َواْدُعوا َمِن اْستََطْعتُْم ِمْن دُوِن اَّللَّ

( إمعانا فَؤْتُوا بَِعْشِر ُسَوٍر ِمثِْلِه ُمْفتََرٌَاتٍ ( على جملة )13( من اآلٌة )إِْن ُكْنتُْم َصاِدلٌِنَ 
من ٌعاونهم من دون هللا على  فً التحدي للمشركٌن وإظهارا لعجزهم ، وعجز

اإلتٌان بمثل المرآن ، حتى لو كان المؤتً به مفترى ، إي إن عجزتم عن اإلتٌان 
بعشر سور من تلماء أنفسكم ، فلكم أن تستعٌنوا بمن تتوسمون فٌه المدرة على ذلن ، 
ومن ترجون أن ٌنفعكم بتؤٌٌده من آلهتكم ، وذلن إمعان فً التحدي وإظهار لعجزهم. 

(  بكل ما عطؾ 14طفت بعد ذلن جملة )فإْن لم ٌْستَِجٌبُوا لكم فاْعلُموا ( من اآلٌة )ع
ِ علٌها وتعلك بها على جملة ) (، 13( من اآلٌة )َواْدُعوا َمِن اْستََطْعتُْم ِمْن دُوِن اَّللَّ

وبذلن ترابطت اآلٌتان من خالل العطؾ ، والجمل فً هذه اآلٌة متصلة بعضها 
فَإِْن َلْم ٌَْستَِجٌبُوا لَُكْم ا على بعض فً نسك بدٌع ؛ فجملة )ببعض ،ومرتب بعضه

ِ ( عطفت على جملة )فَاْعلَُموا (أي فإن لم ٌستجب من َواْدُعوا َمِن اْستََطْعتُْم ِمْن دُوِن اَّللَّ
تدعونه من دون هللا إلى معارضة المرآن ، فعلٌكم إذن أن تذعنوا ، وأن تعلموا أن 

نزل بعلمه سبحانه ، ثم عطفت على جملة الجواب السابمة المرآن من عند هللا وم
( ِ ( ، ثم عطؾ على ذلن اْلمر َوأَْن اَل ِإلَهَ إِالَّ ُهوَ ( جملة )فَاْعلَُموا أَنََّما أُْنِزَل بِِعْلِم اَّللَّ

اْلمر كما ٌمول  –هنا  -( ؛ ْلن االستفهام معناه فََهْل أَْنتُْم ُمْسِلُمونَ باإلسالم فً جملة )
وجًء بالجملة  (13)(ه اآلٌة : ) استفهام معناه اْلمرطبً فً تعلٌمه على هذالمر

 االسمٌة التً تدل على الثبات والتمكن .
( على جملة 16( من اآلٌة )َوَحبَِط َما َصنَعُوا فٌَِهاعطفت بعد ذلن جملة )

ٌَْس لَُهْم فًِ اآْلِخَرةِ إِالَّ النَّارُ ) ( ِطٌل َما َكانُوا ٌَْعَملُونَ َوبَا( من اآلٌة نفسها ، وجملة ) لَ
( وهً مإكدة لمضمون الجملة َوَحبَِط َما َصنَعُوا فٌَِهااسمٌة عطفت على جملة )
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المعطوؾ علٌها ٌمول أبوحٌان : ) وباطل وما بعده توكٌدا لموله : وحبط ما 
، وبذلن ترابطت الجمل فً اآلٌة السابمة فٌما بٌنها من خالل حرؾ (14)صنعوا(

( من َوٌَمُوُل اْْلَْشَهادُ كؤحسن ما ٌكون الترابط. عطفت بعد ذلن جملة ) العطؾ الواو 
          ( الوالعة خبرا عن اسم اإلشارة ٌُْعَرُضوَن َعلَى َربِِّهمْ ( على جملة )18اآلٌة )

ٌَُصدُّوَن ( على جملة )َوٌَْبؽُونََها ِعَوًجاأولئن(، وفً اآلٌة التً تلٌها عطفت جملة ))
َوٌَْبؽُونََها ( على جملة )َوُهْم بِاآْلِخَرةِ ُهْم َكافُِرونَ هللا( ، كما عطفت جملة ) َعْن َسبٌِلِ 

(، وكل هذه الجمل داخلة فً لول اْلشهاد من اآلٌة السابمة، وبذلن ترابطت ِعَوًجا
الجمل فً اآلٌتٌن من خالل الرابط التركٌبً واو العطؾ، إلى جانب طول جملة صلة 

هللِا ( من خالل عطؾ الجمل علٌها وضم  ٌَُصدُّوَن َعْن َسِبٌلِ  الموصول ) الَِّذٌنَ 
بعضها إلى بعض، وهو ما ٌصور حال هإالء الذٌن كذبوا على ربهم.عطفت بعد 

( من اآلٌة َما َكانُوا ٌَْستَِطٌعُوَن السَّْمعَ ذلن جملة ) وما كانوا ٌبصرون ( على جملة )
( على جملة 21( من اآلٌة)انُوا ٌَْفتَُرونَ َوَضلَّ َعْنُهْم َما كَ ثم عطفت جملة )( 20)
( ، ومناسبة الصلة بٌن الجملتٌن أنهم لما خسروا أنفسهم بعبادة ؼٌر َخِسُروا أَْنفَُسُهمْ )

هللا ، ناسب ذلن أن ٌعطؾ علٌه تخلً آلهتهم المزعومة عنهم ، وأنها لم تنفعهم. 
اِلَحاتِ عطفت بعد ذلن جملة ) ( على جملة صلة 23( من اآلٌة )َوَعِملُوا الصَّ

َوَعِملُوا ( على جملة )َوأَْخبَتُوا إِلَى َربِِّهمْ ( ، ثم عطفت جملة ) آَمنُوا الموصول لبلها ) 
اِلَحاتِ  ( ، وبذلن طالت جملة صلة الموصول من خالل عطؾ الجمل ، وهً الصَّ

جمل مترتبة بعضها على بعض ، كما أنها توضح صفات المإمنٌن الذٌن ألبلوا على 
واطمؤنوا إلٌه وخشعوا متوجهٌن منمطعٌن إلى هللا ، فً ممابل فرٌك الكافرٌن  هللا

َمثَُل ( : ) 24الذٌن خسروا أنفسهم فً اآلٌة السابمة .وفً لوله تعالى فً اآلٌة التالٌة )
ٌِْن َكاْْلَْعَمى َواْْلََصّمِ َواْلبَِصٌِر َوالسَِّمٌعِ َهْل ٌَْستَِوٌَاِن َمثاًَل أَفَاَل  ( نجد أن  تَذَكَُّرونَ اْلفَِرٌَم

المرآن عطؾ اْلصم على اْلعمى ، وعطؾ البصٌر على السمٌع ؛ فاْلعمى واْلصم 
 تركٌب عطفً ، والسمٌع والبصٌر تركٌب عطفً آخر، ٌمثل التركٌب اْلول فرٌك

لما استوفى  -سبحانه –الكافرٌن، وٌمثل التركٌب الثانً فرٌك المإمنٌن ، فإن هللا 
للكل مثال بموله:)مثل جزاءهم فً اآلٌتٌن السابمتٌن ، ضرب أوصاؾ الفرٌمٌن و

( أي الكافرٌن والمإمنٌن، وٌساعد على هذا الفهم لآلٌة على هذا النحو وجود الفرٌمٌن
      لرٌنة حددت المعنى فٌها ، وأزالت عنها اللبس ، وهً عالمة التثنٌة فً 

درن أن السٌاق ٌتناول فرٌمٌن )الفرٌمٌن( ، وضمٌر المثنى فً ) ٌستوٌان ( ، وبذلن ن
أحدهما أعمى أصم ، واآلخر بصٌر سمٌع .فالعطؾ كان للصفات ال لألفراد، وذلن 
على الرؼم من تكرار واو العطؾ ثالث مرات ، فبدا التركٌب كؤنما ٌتحدث عن 

 (15)أربعة أفراد . 
انتملت اآلٌات بعد ذلن إلى ذكر عدد من لصص مجموعة من اْلنبٌاء تسلٌة 

، وتصدٌما له ، واعتبارا بها ، وتؤسٌا بما اللاه أصحابها ، ولد احتوت على  ً للنب
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سبع لصص. المصة اْلولى : لصة نوح علٌه السالم مع لومه ، ولد استؽرلت أربعا 
فَمَاَل اْلَمأَلُ الَِّذٌَن َكفَُروا ِمْن ( جملة ) 27( عطفت فً اآلٌة )48 -25وعشرٌن آٌة ) 

َولََمْد أَْرَسْلنَا نُوًحا  علٌها وتعلك بها عبراآلٌة كلها على جملة ) ( بكل ما عطؾلَْوِمهِ 
( ، وبذلن فصل بٌن اآلٌتٌن بآٌة كاملة ، ورؼم ذلن 25( من اآلٌة ) إِلَى لَْوِمهِ 

وفً العطؾ بالفاء إشارة إلى مسارعتهم ٌتان متماسكتان مترابطتان داللٌا ، فاآل
َما نََراَن طؾ بعد ذلن على جملة ممول المول)ع بالتكذٌب والمجادلة الباطلة لنوح ،

َوَما نََراَن اتَّبَعََن إِالَّ الَِّذٌَن ُهْم أََراِذلُنَا ( ثالث جمل فعلٌة وهً : جملة ) إِالَّ بََشًرا ِمثْلَنَا
أْيِ  نَا ِمْن فَْضلٍ ( ، وجملة ) بَاِدَي الرَّ ٌْ ( ، ِذبٌِنَ بَْل نَُظنُُّكْم َكا(، وجملة )َوَما َنَرى لَُكْم َعلَ

وهذه الجمل المعطوفة داخلة كلها فً لول لوم نوح ، ولد أدى ذلن إلى طول الجملة 
من خالل العطؾ على أحد أركانها ، وهو جملة ممول المول الوالعة مفعوال به ، كما 
أفادت هذه الجمل المتعاطفة عناد لوم نوح وإصرارهم على تكذٌبه . عطفت بعد ذلن 

ٌِّنٍَة ِمْن َربًِّ( على جملة )َمةً ِمْن ِعْنِدهِ َوآتَانًِ َرحْ جملة ) ( ، ثم عطفت إِْن ُكْنُت َعلَى َب
( بفاء التعمٌب للداللة على َوآتَانًِ َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدهِ جملة ) فعمٌت علٌكم ( على جملة )

َوٌَا لَْوِم اَل  إسراعهم باإلنكار والتكذٌب لبل التؤمل والتفكٌر .عطفت بعد ذلن جملة )
ٌِْه َماالً أَ  تُْم إِْن ُكْنُت َعلَى َبٌِّنٍَة ِمْن ( على جملة ) 29( من اآلٌة )ْسؤَلُُكْم َعَل ٌْ ٌَا لَْوِم أََرأَ

( عطؾ نداء على نداء، وفً تكرار نداء نوح لمومه بواو العطؾ تلطؾ منه لد َربًِّ
َطاِرِد َوَما أَنَا بِ  ٌعطفهم إلٌه وٌستدرجهم فً لبول كالمه .عطفت بعد ذلن جملة )

ٌِْه َماالً ( على جملة ) اَل الَِّذٌَن آَمنُوا ( من اآلٌة نفسها ، والجملة المعطوؾ أَْسؤَلُُكْم َعَل
علٌها سبب فً الجملة المعطوفة ؛ ْلن نفً طلبه المال من لومه ٌإذن بؤنه ال ٌمكن 

بَعََن َوَما نََراَن اتَّ أن ٌإذي مإٌدٌه ومرٌدٌه إلرضاء لومه ، وفً هذا دحض لمولهم )
ِ  ( عطفت بعد ذلن جملة )إِالَّ الَِّذٌَن ُهْم أََراِذلُنَا ٌَْنُصُرنًِ ِمَن اَّللَّ ( من اآلٌة َوٌَا لَْوِم َمْن 

ٌِْه َماالً ( على جملة )30) ( عطؾ نداء 29( من اآلٌة السابمة ) َوٌَا لَْوِم اَل أَْسؤَلُُكْم َعَل
أَْسؤَلُُكْم بعد ذلن على جملة )اَل على نداء استعطافا لمومه وتلطفا معهم ،ثم عطفت 

ٌِْه َماالً  ( أربع جمل تبدأ بداٌة واحدة بفعل المول المضارع المنفً 29( من اآلٌة )َعلَ
بال وهذه الجمل هً : وال ألول لكم عندي خزائن هللا ، وال أعلم الؽٌب ، وال ألول 

لد جاءت هذه الجمل إنً ملن ، وال ألول للذٌن تزدري أعٌنكم لن ٌإتٌهم هللا خٌرا ، و
تفصٌال إلجمال رد نوح على لومه فً اآلٌتٌن السابمتٌن وعلى ما أورده لومه من 
شبه ، نافٌا أن ٌكون لد ادعى فضال علٌهم ؼٌر الوحً إلٌه ،وهو أن ٌكون عنده 
خزائن هللا، أو أنه ٌعلم الؽٌب ، ولد جاء النفً بصٌؽة المضارع للداللة على انتفاء 

فً الحال ، ولد عملت هذه الجمل المتعاطفة على طول بناء الجملة  هذه اْلمور عنه
اْلصلٌة ، كما لد فصل بٌن الجملتٌن المتعاطفتٌن بآٌة كاملة ، ومع ذلن فالجمل 

( من لَْد َجادَْلتَنَاعلى جملة ) (فَؤَْكثَْرَت ِجدَاَلنَا مترابطة متصلة .عطفت بعد ذلن جملة )
 -حً بامتعاضهم وضجرهم من تكرار مجادلة نوح ( بالفاء ، وهو ما ٌو32) اآلٌة

َواَل ٌَْنفَعُُكْم نُْصِحً إِْن أََرْدُت أَْن أَْنَصَح لهم . عطفت بعد ذلن جملة ) -علٌه السالم 
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ُ (على جملة )34( من اآلٌة ) لَُكمْ  ( فهً معطوفة على 33( من اآلٌة )إِنََّما ٌَؤْتٌُِكْم بِِه اَّللَّ
ٌستعجلونه تهكما وازدراء حٌنما لالوا : ) فؤتنا بما تعدنا وعظهم بحلول العذاب الذي 

ٌِْه تُْرَجعُونَ إن كنت من الصادلٌن ( عطفت بعد ذلن جملة ) ُهَو ( على جملة )َوإَِل
ًَ ( وهما جملتان اسمٌتان تفٌدان الثبات والتؤكٌد .عطفت بعد ذلن جملة )َربُُّكمْ  َوأُوِح

( على جملة ) لالوا ٌا 36( من اآلٌة )لَْوِمَن إِالَّ َمْن لَْد آَمنَ  إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَْن ٌُْإِمَن ِمنْ 
( ، وبذلن فصل بٌن الجملتٌن المتعاطفتٌن بثالث آٌات 32( من اآلٌة ) لَْد َجادَْلتَنَانوح 

كاملة ، ومع ذلن فالجملتان مترابطتان ، أي بعد أن لال له لومه ذلن وطلبوا أن 
أَنَّهُ لَْن ٌُْإِمَن ِمْن لَْوِمَن إِالَّ َمْن لَْد هكم أوحى هللا إلٌه )ٌؤتٌهم بالعذاب على سبٌل الت

ٌِنَا(، عطفت بعد ذلن جملة )آَمنَ  ( على 37( من اآلٌة )َواْصنَعِ اْلفُْلَن بِؤَْعٌُِننَا َوَوْح
هللا ( ، وهً بذلن داخلة فٌما أوحى 36( من اآلٌة )فَاَل تَْبتَئِْس بَِما َكانُوا ٌَْفَعلُونَ جملة )

َواَل إلٌه به ، فتدل على أن هللا أوحى إلٌه كٌؾ ٌصنع الفلن ، كما عطفت جملة )
( من اآلٌة نفسها ، وهً جملة َواْصنَعِ اْلفُْلنَ على جملة ) (تَُخاِطْبنًِ فًِ الَِّذٌَن َظلَُموا

تإذن بنزول العماب الشدٌد بمومه ، كما أن عطؾ الجمل بعضها على بعض لد أدى 
( 38( من اآلٌة )َوٌَْصنَُع اْلفُْلنَ ملة الموحى بها . عطفت بعد ذلن جملة )إلى طول الج
(، ولد عطؾ المضارع على اْلمر 37( من اآلٌة )َواْصنَعِ اْلفُْلنَ على جملة )

بصدد العمل ، وهو من عطؾ الخبر  -علٌه السالم  -الستحضار الحالة كؤن نوحا 
ٌِْه َعذَاٌب ُمِمٌمٌ  َوٌَِحلُّ على اإلنشاء. عطفت بعد ذلن جملة ) ٌَؤِْتٌِه  ( على جملة )َعلَ

( ، ولد أفادت الجملة المعطوفة تؤكٌد حلول العذاب . 39( من اآلٌة ) َعذَاٌب ٌُْخِزٌهِ 
لُْلنَا اْحِمْل  ( على جملة )41( من اآلٌة )َولَاَل اْرَكبُوا فٌَِهاعطفت بعد ذلن جملة )

( على جملة 42( من اآلٌة )نَادَى نُوٌح اْبنَهُ وَ ( ، ثم عطفت جملة )40( من اآلٌة )فٌَِها
( ؛ ْلن نداءه ابنه كان لبل جرٌان السفٌنة فً موج 41( من اآلٌة )َولَاَل اْرَكبُوا فٌَِها)

( َواَل تَُكْن َمَع اْلَكافِِرٌنَ كالجبال ؛ إذ ٌتعذر إٌمافها بعد جرٌها.عطفت بعد ذلن جملة )
( )إلعالمه بؤن إعراضه عن الركوب ٌجعله 42ة )( من اآلٌاْرَكْب َمعَنَا على جملة )

. انتملت اآلٌات بعد ذلن إلى مشهد انتهاء الطوفان ، وسؤرجئ (16)فً صؾ الكافرٌن(
الحدٌث عنه إلى المبحث الثانً الخاص بدور العطؾ فً رسم اللوحة المرآنٌة . 

( َونَادَى نُوٌح َربَّهُ ة )( على جملفَمَاَل َرّبِ إِنَّ اْبنًِ ِمْن أَْهِلًن جملة )عطفت بعد ذل
َوإِنَّ كما عطفت جملة ) ،(17))عطؾ تفسٌر ؛ ْلن المول المذكور هو عٌن النداء (

( ، وهً َونَادَى نُوٌح َربَّهُ ( على جملة )َوأَْنَت أَْحَكُم اْلَحاِكِمٌنَ ( وجملة )َوْعدََن اْلَحكُّ 
التسلٌم المطلك بحكم هللا  كلها جمل اسمٌة تفٌد الثبات والتاكٌد ، وهو ما ٌعنً من نوح

َوإِلَى ولدره .انتملت اآلٌات بعد ذلن إلى لصة هود مع لومه عاد ؛ فعطفت جملة )
( َولََمْد أَْرَسْلنَا نُوًحا إِلَى لَْوِمهِ ( بما عطؾ علٌها وتعلك بها على جملة )َعاٍد أََخاُهْم ُهودًا

صة ، وهو مما بكل ما عطؾ علٌها وتعلك بها ، فهو من عطؾ المصة على الم
َوٌَا ٌساعد على تماسن السورة كلها من أولها إلى آخرها .عطفت بعد ذلن جملة ) 
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َ ( على جملة )لَْوِم اْستَْؽِفُروا َربَُّكمْ  ( عطؾ نداء على نداء تلطفا من ٌَا لَْوِم اْعبُدُوا اَّللَّ
ةً إِلَى َوٌَِزْدُكْم هود مع لومه استعطافا واستدراجا لهم . عطفت بعد ذلن جملة )  لُوَّ

تُِكمْ  ٌُْكمْ ( على جملة )لُوَّ َماَء َعلَ ( الوالعة جوابا للطلب ، ومكان الصلة بٌن ٌُْرِسِل السَّ
الجملتٌن المتعاطفتٌن بالواو) أن إرسال المطر علٌهم بكثرة وكانوا أهل بساتٌن 

ْوا َواَل تَتََولَّ ، وعطفت جملة ) (18)وزروع وعمارة سبب لزٌادة لوتهم وسعة أرزالهم(
( تحذٌرا من الرجوع إلى الشرن .عطفت بعد ذلن  اْستَْؽِفُروا(على جملة )ُمْجِرِمٌنَ 
(، َما ِجئْتَنَا بَِبٌِّنَةٍ ( على جملة )53( من اآلٌة )َوَما نَْحُن ِبتَاِرِكً آِلَهتِنَا َعْن لَْوِلنَ جملة )

فك هواهم ومكان الصلة بٌن الجملتٌن أن هودا لما لم ٌؤتهم ببٌنة ) معجزة( توا
وممترحاتهم ، كان ذلن سببا فً إصرارهم على عبادة آلهتهم المزعومة ؛ ولذلن 

( ، فكانت الجملة المعطوفة َوَما نَْحُن بِتَاِرِكً آِلَهِتنَا َعْن لَْوِلنَ عطؾ على ذلن لولهم )
لتفٌد ( َوَما نَْحُن لََن بُِمْإِمنٌِنَ نتٌجة للجملة المعطوؾ علٌها، ثم عطفت بعد ذلن جملة )

( لال أبوحٌان : ) والجملة بعدها تؤكٌد وتمنٌط له َوَما َنْحُن بِتَاِرِكً آِلَهتِنَا توكٌد جملة )
والجمل المعطوفة كلها جمل اسمٌة تفٌد جدهم فٌما ٌمولون (19)من دخولهم فً دٌنه( 

 وثباتهم ؛ ْلن من شؤن الجمل االسمٌة الداللة على الثبات .
ا تُْشِرُكونَ َواشْ عطفت بعد ذلن جملة ) أُْشِهدُ ( على جملة )َهدُوا أَنًِّ بَِريٌء ِممَّ

 َ ( والجملة المعطوفة إنشائٌة لفظا خبرٌة معنى ) فمد عدل أدبا مع 54( من اآلٌة ) اَّللَّ
إلى صٌؽة اْلمر تهاونا بهم فمال :  –لئال ٌتوهم تسوٌة  –هللا عن أن ٌمول : وأشهدكم 

 (20)) واشهدوا (( 
فَِكٌدُونًِ َجِمٌعًا ثُمَّ بٌن الجملتٌن .عطفت بعد ذلن جملة ) ولذلن ساغ العطؾ

ا تُْشِرُكونَ ( على جملة )55تنظرون ( من اآلٌة ) اَل  ( ، 54( من اآلٌة )أَنًِّ بَِريٌء ِممَّ
ومكان الصلة بٌن الجملتٌن أن براءة هود من شركائهم تعنً عجز هذه الشركاء عن 

ه ) فكٌدونً جمٌعا ( أي أمر لومه بؤن إلحاق ضرر به ، ولذلن عطؾ علٌه لول
ٌكٌدوا له هم وأصنامهم، ثم عطؾ على هذا اْلمر جملة ) ثم ال تنظرون ( بؤداة 
التراخً ) ثم ( تحدٌا لهم فنهاهم عن التؤخٌر بكٌدهم له استخفافا بهم وبؤصنامهم. 

َ إِنًِّ ( على جملة ) 57( من اآلٌة ) فَإِْن تََولَّْواعطفت بعد ذلن جملة ) ( من أُْشِهدُ اَّللَّ
( ،  وبٌن الجملتٌن المتعاطفتٌن جمل كثٌرة ، ومع ذلن فهما مترابطتان 54اآلٌة ) 

داللٌا ؛ْلن الجملة المعطوفة تفصٌل لمضمون الجملة المعطوؾ علٌها، وعاللة 
 اإلجمال والتفصٌل من العاللات الناظمة لتركٌب النص .

ٌْنَاُهْم مِ عطفت بعد ذلن جملة ) نَا ُهودًا  ( على جملة )ْن َعذَاٍب َؼِلٌظٍ َونَجَّ ٌْ نَجَّ
( واستعمل ) نجٌناهم ( ماضٌا بمعنى 58( من اآلٌة )َوالَِّذٌَن آَمنُوا َمعَهُ بَِرْحَمٍة ِمنَّا

المستمبل لتحمك الوعد بولوعه، ومناسبة العطؾ بٌن الجملتٌن ) أنه لما بٌن إنجاءهم 
ال مكررا ذكر التنجٌة داللة على أن عذابهم من لومهم بٌن إنجاءهم مما أهلكهم به فم

              :عطفت بعد ذلن ثالث جمل فعلٌة وهً (21)ن فً ؼاٌة الفظاعة ) ونجٌناهم ( كا
َوأُتْبِعُوا ِفً َهِذِه الدُّْنٌَا لَْعنَةً َوٌَْوَم  َوَعَصْوا ُرُسلَهُ َواتَّبَعُوا أَْمَر ُكّلِ َجبَّاٍر َعنٌِدٍ  )
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ٌَاِت َربِِّهمْ ى جملة )عل(اْلِمٌَاَمةِ  ( الوالعة خبرا عن اسم اإلشارة ) تلن عاد( َجَحدُوا بِآ
وما ٌوحً به من إضفاء دالالت البؽض والبعد على لوم عاد ، تلخص الجمل 
المعطوفة  مع الجملة المعطوؾ علٌها الجرائم التً ارتكبها لوم عاد ؛ فهم لد كذبوا 

لمة الرسل مجموعة مع أنه رسول واحد بآٌات ربهم، وعصوا رسله  ، ولد جاءت ك
إشارة إلى أن من عصى واحدا فمد عصى الكل ؛ التفاق الرسل على أمر واحد .ثم 
اتبعوا أمر من ال ٌؤمر بخٌر ، وال ٌدعو إال إلى باطل ، وهم دعاة الكفر والضالل ، 

لَْعنَةً َوٌَْوَم  َوأُتْبِعُوا فًِ َهِذِه الدُّْنٌَاثم عطؾ على مجموع ما سبك من جرائم جملة )
( فمد جمع لهم عذابان ، عذاب فً الدنٌا ، وعذاب فً اآلخرة ، فً ممابل اْلِمٌَاَمةِ 

إنجاء هود والذٌن آمنوا معه فً الدارٌن ، وهكذا تتماسن اآلٌات وتتراص .ولد لام 
العطؾ بوظٌفة مزدوجة فً هذه اآلٌة ، فمد طالت الجملة من خالل عطؾ الجمل 

، وهذه وظٌفة تركٌبٌة ، كما لامت الجمل المعطوفة بسرد جرائم  بعضها على بعض
داللً جدٌد ، وهذه وظٌفة  لوم عاد ؛ ْلنه كلما عطفت جملة كلما أضٌؾ معنى

 .داللٌة
انتملت اآلٌات بعد أن انمضت لصة عاد إلى لصة ثمود ، فعطفت جملة 

( عطؾ المصة على ٍد أََخاُهْم ُهودًاَوإِلَى َعا( على جملة ) َوإِلَى ثَُمودَ أََخاُهْم َصاِلًحا)
ٌْهِ المصة ، عطفت بعد ذلن جملة ) ( على جملة 61( من اآلٌة )فَاْستَْؽِفُروهُ ثُمَّ تُوبُوا إَِل

( ، فبعد أن خلمهم هللا من اْلرض ناسب ذلن أن أَْنَشؤَُكْم ِمَن اْْلَْرِض َواْستَْعَمَرُكْم فٌَِها)
أن ذكرهم بهذه النعم )اإلنشاء واإلعمار( عطؾ ٌعطؾ علٌه إعماره لهم فٌها ، وبعد 

 على ذلن اْلمر باالستؽفار والتوبة ، فكانت الجملة المعطوؾ علٌها سببا وعلة للجملة
ٌِْه ُمِرٌبٍ  المععطوفة .عطفت بعد ذلن جملة ) ا تَْدُعونَا إَِل ( من اآلٌة َوإِنَّنَا لَِفً َشّنٍ ِممَّ

اٌَا َصاِلُح َلْد ُكنْ (على جملة )62) ( من اآلٌة نفسها فبعد أن ذكروا ٌؤسهم َت فٌِنَا َمْرُجوًّ
من صالح حاله ذكروا أنهم ٌشكون فً صدق أنه مرسل إلٌهم وزادوا ذلن تؤكٌدا 

 بالنون والالم وباإلشارة بالظرؾ إلى إحاطة الشن بهم .
ٌَْر تَْخِسٌرٍ  فََما تَِزٌدُوَننًِعطفت بعد ذلن جملة ) ٌة ( على الجملة االستفهامَؼ

تُهُ ) ٌْ ِ إِْن َعَص ( ، والجملة المعطوفة نتٌجة لمعنى االستفهام ، أي فََمْن ٌَْنُصُرنًِ ِمَن اَّللَّ
  إذا لم ٌكن لً ناصر ؼٌر هللا فما دعاإكم لً إال زٌادة فً خسرانً ، ولال الفراء : 

، وهو من عطؾ الخبر على (22)فما تزٌدوننً ؼٌر تخسٌر لكم وتضلٌل لكم ()
د تختلؾ الجملتان خبرا وطلبا ومع ذلن ٌسوغ العطؾ بٌنهما ؛ ْلن الممام اإلنشاء، فم

ٌشتمل على ما ٌزٌل االختالؾ من تضمٌن الخبر معنى الطلب ، أو الطلب معنى 
، فالجملة االستفهامٌة فً اآلٌة السابمة متضمنة معنى  (23)الخبر كما ٌمول السكاكً

ناصر إال هللا؛ فالجملة طلبٌة لفظا  الخبر، فمعنى ) من ٌنصرنً من هللا (:  لٌس لً
؛ ومن أجل ذلن (24)خبرٌة معنى ؛  ْلن االستفهام معناه النفً كما ٌمول المرطبً 

ِ لَُكْم آٌَةً ساغ العطؾ . عطفت بعد ذلن جملة ) ( 64( من اآلٌة )َوٌَا لَْوِم َهِذِه نَالَةُ اَّللَّ
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تُْم إِْن ُكْنُت َعلَى على جملة ) ٌْ ٌِّنٍَة ِمْن َربًٌَِّا لَْوِم أََرأَ (عطؾ نداء على 63( من اآلٌة )بَ
      نداء تلطفا من صالح مع لومه استعطافا واستدراجا لهم ، ثم عطؾ على ذلن جملة 

هللا ( ، ثم عطؾ على ذلن النهً بعدم االلتراب منها بؤي فَذَُروَها تَؤُْكْل فًِ أَْرِض )
التً تدل على إسراعهم إلى سوء، ثم عطؾ على ذلن جملة ) فعمروها ( بالفاء 

( أي حٌنما بلؽه الخبر .عطفت َفمَاَل تََمتَّعُوامخالفته ْلمره، ثم عطؾ على ذلن جملة )
ٌَْحةُ بعد ذلن جملة )  نَا َصاِلًحا ( على جملة )67( من اآلٌة )َوأََخذَ الَِّذٌَن َظلَُموا الصَّ ٌْ نَجَّ

( مع مالحظة أن 66( من اآلٌة ) ْن ِخْزيِ ٌَْوِمئِذٍ َوالَِّذٌَن آَمنُوا َمعَهُ بَِرْحَمٍة ِمنَّا َومِ 
المرآن عبر عن لوم ثمود بموله : ) الذٌن ظلموا ( إٌماء إلى سبب أخذهم وهالكم ، 
 وذلن لظلمهم ) وفٌه تعرٌض بمشركً أهل مكة بالتحذٌر من أن ٌصٌبهم مثل ما

( ِدٌَاِرِهْم َجاثِِمٌنَ فَؤَْصبَُحوا فًِ ، وجملة )(25)(أصاب أولئن ؛ ْلنهم ظالمون أٌضا
عطفت على جملة ) وأخذ الذٌن ظلموا الصٌحة ( والجملة المعطوفة سبب عن الجملة 
المعطوؾ علٌها بالفاء التً تدل على السرعة واالنمضاء ، وهذه العاللة السبب / 
النتٌجة من العاللات الناظمة لتركٌب النص ،مما ٌساعد على ترابط الجمل وتماسكها 

 ومن ثم تماسن النص وترابطه .داللٌا ، 
لما انمضت لصة صالح ، أتبعها هللا لصة لوط ، ولدم علٌها ما ٌتعلك بها 

فعطؾ جملة ) ولمد أرسلنا إبراهٌم بالبشرى ( على  -علٌه السالم –من أمر إبراهٌم 
    جملة ) ولمد أرسلنا نوحا إلى لومه ( عطؾ المصة على المصة . ثم عطفت جملة 

 –هنا  –( ، وتدل الفاء العاطفة لَاَل َساَلمٌ ( على جملة )َث أَْن َجاَء بِِعْجٍل َحنٌِذٍ فََما َلبِ ) 
ا على التعمٌب إسراعا فً إكرام الضٌؾ ، وتعجٌل لراه . عطفت بعد ذلن جملة ) فَلَمَّ

ٌْهِ  ِدٌَُهْم اَل تَِصُل إَِل ٌْ وا ( بالفاء على محذوؾ ، والتمدٌر : فمربه إلٌهم ، فلم ٌمدَرأَى أَ
( معطوفة على َوأَْوَجَس ِمْنُهمْ ، وجملة ) (26)أٌدٌهم فمال : أال تؤكلون ؟فلما رأى أٌدٌهم.

( الوالعة جوابا للما فهً ال محل لها، والجملة المعطوفة سبب عن نَِكَرُهمْ جملة )
الجملة المعطوؾ علٌها ؛ إذ لما رأى إبراهٌم إمساكهم عن الطعام حسبهم ٌضمرون 

    لن ، ناسب أن ٌعطؾ على ذلن التوجس والخوؾ منهم، وجملةله شرا ونكرهم لذ
( ، والجملة المعطوفة سبب أٌضا عن  فََضِحَكتْ  ( عطفت على جملة ) فَبَشَّْرنَاَها )

 الجملة المعطوؾ علٌها أي فتسبب عن تعجبها أنا بشرناها .
( على جملة ًعاَوَضاَق بِِهْم ذَرْ انتملت اآلٌات بعد ذلن إلى لصة لوط ، فعطفت جملة )

( الوالعة جوابا للما، وبناء الفعل للمفعول فً هذا السٌاق أولع فً النفس ، ِسًَء بِِهمْ )
( ) ومن بدٌع ترتٌب هذه َولَاَل َهذَا ٌَْوٌم َعِصٌبٌ ثم عطفت على الجملة السابمة جملة )

الجمل أنها جاءت على ترتٌب حصولها فً الوجود ، فإن أول ما ٌسبك إلى نفس 
ره لألمر أن ٌُساء به وٌتطلب المخلص منه ، فإذا علم أنه ال مخلص منه ضاق به الكا

عطفت ( 27)ذرعا ، ثم ٌصدر تعبٌرا عن المعانً وترتٌبا عنه كالما ٌرٌح به نفسه( 
ٌْهِ بعد ذلن جملة ) ( على جملة ) ولما جاءت 78( من اآلٌة )َوَجاَءهُ لَْوُمهُ ٌُْهَرُعوَن إِلَ

( ، وترسم الجملة المعطوفة صورة لوم لوط وهم 77آلٌة )رسلنا لوطا ..( من ا
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  (28)ٌندفعون إلى المعصٌة وارتكاب الفاحشة )فعل الطامع الخائؾ فوت ما ٌطلبه.(
ٌِْفًعطفت بعد ذلن جملة ) َ ( على جملة )َواَل تُْخُزوِن فًِ َض ( لما أمرهم فَاتَّمُوا اَّللَّ

( ولما َهُإاَلِء بَنَاتًِ ُهنَّ أَْطَهرُ بموله : )بتموى هللا فً أن ٌإثروا البنات على اْلضٌاؾ 
كانت تموى هللا إذا حصلت منهم تحول دون إلحاق الذل والهوان والعار والخزي 
بلوط عند أضٌافه ناسب أن ٌعطؾ على أمرهم بتموى هللا نهٌهم عن اإلتٌان بما ٌجلب 

لََمْد ( على جملة )َما نُِرٌدُ  َوإِنََّن لَتَْعَلمُ الفضٌحة التً تخزٌه ، عطفت بعد ذلن جملة )
( ولد أكدت الجملة المعطوفة الجملة 75( من اآلٌة )َعِلْمَت َما لَنَا فًِ بَنَاتَِن ِمْن َحكٍّ 

المعطوؾ علٌها ، حٌث أكدت كونه ٌعلم أن ال حك لهم فً بناته ) والظاهر أن معنى 
سبٌل  من حك : من نصٌب ، وال من ؼرض وال من شهوة ، لالوا له ذلن على

، ولد أكدت الجملتان المتعاطفتان ؛ )ْلن لوطا أنزل منزلة من ٌنكر (29)الخالعة ( 
من إتٌان (30)أنه ٌعلم ؛ ْلن حاله فً عرض بناته علٌهم كحال من ال ٌعلم خلمهم ( 

ٌَِصلُوا (على جملة )فَؤَْسِر بِؤَْهِلَن ، وما لهم فٌه من الشهوة .عطفت جملة )الذكور  لَْن 
ٌْنَ  ( ومكان الصلة من الجملتٌن أن الجملة المعطوؾ علٌها لما 81ن اآلٌة )( مإِلَ

     أفادت أن لوم لوط لن ٌمدروا على إلحاق ضرر به من خالل نفً المستمبل بموله 
  (31)( اْلفعال المضارعة وتخلصها لالستمبال معنى()لن ٌصلوا إلٌن( حٌث )تنفً )لن

إظهارا لوجه إنماذ لوط من لومه فً ناسب أن ٌعطؾ على ذلن اْلمر بالسرى لٌال 
المستمبل باستئصالهم وبنجاته . لما انتهت لصة لوط ، أُتبعت بمصة مدٌن لوم 

بًاشعٌب، ولد عطفت على المصص لبلها بجملة ) ٌْ ٌََن أََخاُهْم ُشعَ (، ولد لال َوإِلَى َمْد
) اعبدوا هللا وله:عبادة هللا الواحد اْلحد بملهم ما لال من سبمه من اْلنبٌاء من اْلمر ب

فً نهٌهم عن  –علٌه السالم  –، ثم تدرج بعد ذلن شعٌب له ؼٌره( ما لكم من إ
َواَل تَْنمُُصوا : ) ٌهم عن التطفٌؾ فً المٌزان بمولهالفساد الذي أؼرلوا فٌه ، فبدأ بنه

:  ( ، ثم عطؾ على ذلن النهً عن أكل أموال الناس بالباطل فمالاْلِمْكٌَاَل َواْلِمٌَزانَ 
( وهً جملة تإكد تعمٌم النهً عن كل نمص بالتطفٌؾ َواَل تَْبَخُسوا النَّاَس أَْشٌَاَءُهمْ )

وؼٌره فً جمٌع اْلموال ، ثم عطؾ على ذلن النهً عن اإلفساد فً اْلرض ، وهو 
( عطفت بعد ذلن َواَل تَْعثَْوا فًِ اْْلَْرِض ُمْفِسِدٌنَ )أكبر أنواع الفساد فً اْلرض فمال:

إِْن ُكْنُت َعلَى َبٌِّنٍَة ( على جملة الشرط المستفهم عنه )َوَرَزلَنًِ ِمْنهُ ِرْزلًا َحَسًناجملة )
( على جملة 89( من اآلٌة )َوٌَا لَْوِم اَل ٌَْجِرَمنَُّكْم ِشمَالًِ ( ، ثم عطفت جملة )ِمْن َربًِّ

تُْم إِْن ُكْنُت َعلَى بٌَِّنٍَة ِمْن َربًِّ ) ٌْ ( عطؾ نداء على نداء 88من اآلٌة ) ( ٌَا لَْوِم أََرأَ
. ًّ  استعطافا لمومه ، وتلطفا معهم ، وكؤنه ٌمول لهم : ٌا أعز الناس عل

( على جملة ) ال ٌجرمنكم شمالً ( ومكان َواْستَْؽِفُروا َربَُّكمْ ثم عطفت جملة )
الصلة بٌن الجملتٌن أنه لما حذرهم من المكابرة والمعاندة ، ورهبهم منها كً ال 

لهم ما حدث لألمم السابمة علٌهم ، فلٌسوا ببعٌدٌن عنهم كما لال : ) وما لوم  ٌحدث
لوط منكم ببعٌد( عطؾ على ذلن الترهٌب ترؼٌبهم فً التوبة فعطؾ اْلمر 
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( ، ثم لنهً السابك ) وال ٌجرمنكم شمالً) واستؽفروا ربكم ( على ا باالستؽفار
ٌْهِ التراخً ) عطؾ على اْلمر باالستؽفار اْلمر بالتوبة بؤداة ( منبها على ثُمَّ تُوبُوا ِإلَ

( إِنَّ َربًِّ َرِحٌٌم َودُودٌ لدر التوبة ، ثم علل اإللبال على هللا والتوبة إلٌه بموله : )
 َما نَْفمَهُ ( على جملة )96( من اآلٌة )َوإِنَّا َلَنَراَن فٌِنَا َضِعٌفًاعطفت بعد ذلن جملة )

ا تَمُولُ  الصلة بٌن الجملتٌن أنهم لما كانوا ال ٌفهمون كالمه استهزاء  ( ومكانَكثًٌِرا ِممَّ
منه ، أو ال ٌفهمونه ْلنه ٌحملهم على أمور لم ٌعهدوها مثل البعث والنشور ووجوب 

أو لالوا ذلن إعراضا عن سماعه واحتمارا لكالمه ، وكان  (32)التوحٌد وحرمة البخس
لنران فٌنا ضعٌفا ( بالجملة االسمٌة  ذلن تمهٌدا إلدانته  عطفوا على ذلن لولهم ) وإنا

التً تفٌد الثبات والتمرٌر والمإكدة بإّن والالم الوالعة فً خبرها ، مع ما ٌدل علٌه 
الفعل المضارع ) نران ( من التحمك ، والرإٌة المتجددة المستمرة ، ثم عطفوا على 

عن الجملة المعطوفة ، فمد ( وهذه الجملة سبب َولَْواَل َرْهُطَن لََرَجْمنَانَ ذلن لولهم : )
َوَما أَْنَت أوجب طعنه فً دٌنهم رجمه لوال مكان عشٌرته فٌهم ، ثم عطفت جملة )

ٌْنَا بِعَِزٌزٍ  ( على جملة ) ولوال رهطن لرجمنان ( تؤكٌدا لمضمونها ، وتحذٌرا من َعلَ
( 93( من اآلٌة )مْ َوٌَا لَْوِم اْعَملُوا َعلَى َمَكانَتِكُ االستمرار فً مخالفتهم .عطفت جملة )

ِ على جملة ) ُكْم ِمَن اَّللَّ ٌْ ( عطؾ نداء على نداء 92( من اآلٌة )ٌَا لَْوِم أََرْهِطً أََعزُّ َعلَ
ٌَْحةُ زٌادة فً تنبٌهم ، وعطفت جملة )      ( على جملة َوأََخذَِت الَِّذٌَن َظلَُموا الصَّ

ا َجاَء أَْمُرنَا) ( على جملة فًِ ِدٌَاِرِهْم َجاثِِمٌنَ فَؤَْصَبُحوا ( ، وعطفت جملة )َولَمَّ
ٌَْحةُ ) ( بالفاء التً تدل على السرعة فً سموطهم والمضاء َوأََخذَِت الَِّذٌَن َظلَُموا الصَّ

علٌهم ، والجملة المعطوفة سبب عن الجملة المعطوؾ علٌها ؛ فمد تسبب عن أخذهم 
َكؤَْن لَْم وم بموله )بالصٌحة أن أصبحوا فً دٌارهم جاثمٌن أي مٌتٌن ، ثم وضح الجث

( ولذلن فصلت هذه الجملة ولم تعطؾ على سابمتها ؛ْلنها توضٌح وبٌان ٌَْؽنَْوا ِفٌَها
 لها .

َولَمَْد أَْرَسْلنَا ُموَسى انتملت اآلٌات بعد ذلن إلى لصة موسى ، فعطفت جملة )
م عطفت ( على جملة ) وإلى مدٌن أخاهم شعٌبا ( عطؾ المصة على المصة ، ثبِآٌَاِتنَا

على جملة )أرسلنا موسى ( من اآلٌة  (97( من اآلٌة )فَاتَّبَعُوا أَْمَر فِْرَعْونَ جملة )
(، والجملة المعطوفة سبب عن الجملة المعطوؾ علٌها ،وتدل الفاء على سرعة 96)

اتباع أمر فرعون ، وتكذٌبهم لموسى وما جاء به من البٌنات . عطفت جملة 
( وجاء بصٌؽة ٌَْمدُُم لَْوَمهُ ٌَْوَم اْلِمٌَاَمةِ ( على جملة )98من اآلٌة ) (فَؤَْوَردَُهُم النَّارَ )

الماضً فً لوله ) فؤوردهم ( مع أن ذلن لم ٌمع فً الماضً بمرٌنة لوله ) ٌوم 
المٌامة ( التً تدل على أنه لم ٌمع بعد ، للداللة على تحمك ولوعه ، كؤنه أمر لد بّت، 

نى اإلٌراد من التهكم من فرعون ولومه ؛ ْلن وفرغ منه ، مع ما ٌوحً به مع
اإلٌراد ٌكون فً السمٌا ٌمول البٌضاوي : ) ونزل النار لهم منزلة الماء فسمى إتٌانها 

( أي بئس المورد الذي وردوه فإنه ٌراد لتبرٌد َوبِئَْس اْلِوْردُ اْلَمْوُرودُ موردا ثم لال : )
َوأُتِْبعُوا فًِ َهِذِه لَْعنَةً َوٌَْوَم فت جملة ).عط(33)اْلكباد وتسكٌن العطش والنار بالضد ( 
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( على جملة ) فؤوردهم النار (  أي ترادفت علٌهم لعنتان لعنة 99( من اآلٌة )اْلِمٌَاَمةِ 
، والتعبٌر باسم اإلشارة عن الدنٌا بموله ) هذه ( (34)فً الدنٌا ، ولعنة فً اآلخرة 

إشارة إلى التحمٌر من شؤنها ، كما أن)  ٌوم المٌامة ( معطوؾ على موضع ) فً هذه 
فََما أَْؼَنْت َعْنُهْم ( ، والمعنى أنهم أُلحموا لعنة فً الدنٌا وفً اآلخرة . عطفت جملة )

( والجملة المعطوؾ علٌها سبب َظلَْمنَاُهمْ  َوَما( على جملة ) 101( من اآلٌة )آِلَهتُُهمُ 
فً المعطوفة ، أي فتسبب عن ظلمهم أنفسهم بعبادة ؼٌر هللا واإلشران به أن 
أصنامهم وآلهتهم المزعومة لم تؽن عنهم شٌئا ولم تنفعهم على أي وجه من 
الوجوه،ولعل زٌادة ) من ( وتنكٌر كلمة ) شًء(  ٌإكد هذا ، أي وإن كان هذا 

للٌال.عطفت على الجملة السابمة جملة ) وما زادوهم ؼٌر تتبٌب(إمعانا فً الشًء 
التؤكٌد على عدم نفع تلن اْلصنام التً اعتمدوا علٌها ودعوها من دون هللا ، بل لم 

ذَِلَن ٌَْوٌم ( على جملة )َوذَِلَن ٌَْوٌم َمْشُهودٌ تزدهم إال خسرانا وتدمٌرا .عطفت جملة ) 
( للتهوٌل من ذلن الٌوم وهو ٌوم المٌامة، .عطفت 103( من اآلٌة )سُ َمْجُموٌع لَهُ النَّا

ا الَِّذٌَن ُسِعدُوا َفِفً اْلَجنَِّة َخاِلِدٌَن فٌَِها َما دَاَمِت السََّمَواُت َواْْلَْرُض إِالَّ َما جملة ) َوأَمَّ
ا الَِّذٌَن َشمُوا فَِفً النَّ  ( على جملة )108( من اآلٌة )َشاَء َربُّنَ  اِر لَُهْم فٌَِها َزِفٌٌر فَؤَمَّ

( فإنه لما انمضى أمر اْلشمٌاء عطؾ على ذلن الفرٌك الممابل 106( اآلٌة )َوَشِهٌكٌ 
وهم السعداء ، والجملتان المتعاطفتان تصور حال الفرٌمٌن تصوٌرا بدٌعا . ثم 

ٌَْر َمْنمُوٍص عطفت جملة )  (على جملة ) ما 109( من اآلٌة )َوإِنَّا لَُمَوفُّوُهْم َنِصٌبَُهْم َؼ
فٌما ٌعبد  ( الوالعة تعلٌال النتفاء شن النبً ٌَْعبُدُوَن إِالَّ َكَما ٌَْعبُدُ آبَاُإُهْم ِمْن لَْبلُ 

 . هإالء وفً عالبة أمرهم 
نَا ُموَسى اْلِكتَاَب فَاْختُِلَؾ ِفٌهِ عطفت جملة ) ٌْ ( على 110( من اآلٌة )َولََمْد آتَ

وتسلٌة له  ( ، وفً ذلن تثبٌت للنبً 109( من اآلٌة ) فَاَل تَُن فًِ ِمْرٌَةٍ جملة )
مع ما أتى به من  .فكما أعرض المشركون من أهل مكة عن اتباع النبً 

المعجزات، وأنزل علٌه من الكتاب . فكذلن موسى آتاه هللا التوراة فآمن به لوم وكفر 
إذا عم خّؾ كما به آخرون فاختلؾ فٌه كما اختلؾ فً كتابن أنت ٌا دمحم ؛ فالحال 

 ٌمال ، وٌذّكر هذا بمول الخنساء فً رثاء أخٌها صخر :
 ولوال كثرة الباكٌن حولً         على إخوانهم لمتلت نفسً

بكل ما عطؾ علٌها وتعلك  (فَاْستَِمْم َكَما أُِمْرَت َوَمْن تَاَب َمعَنَ عطفت جملة )
      (، كما عطؾ 109ة )بها على جملة ) فال تن فً مرٌة مما ٌعبد هإالء( من اآلٌ

) ومن تاب معن ( على الضمٌر المستكن فً ) فاستمم ( وأؼنى الفاصل ) من ( عن 
 التوكٌد.

(على جملة ) فاستمم كما أمرت 112( من اآلٌة )َواَل تَْطؽَْواعطفت جملة  )
( على 113( من اآلٌة )َواَل تَْرَكنُوا إِلَى الَِّذٌَن َظلَُمواومن تاب معن ( وعطفت جملة )

ومن تاب معه من المإمنٌن باالستمامة  جملة ) وال تطؽوا ( فبعد أن أمر هللا نبٌه 
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، وعطؾ على ذلن نهٌهم عن الطؽٌان ، عطؾ على ذلن أٌضا نهٌهم عن التمرب 
من الذٌن ظلموا/ المشركٌن لئال ٌضلوهم ، ثم عطؾ على ذلن اْلمر بإلامة الصالة 

اَلةَ طَ بموله : ) َ اَل (، ثم عطؾ على ذلن لوله )َرفًَِ النََّهارِ َوأَلِِم الصَّ َواْصبِْر فَإِنَّ اَّللَّ
ومن معه ، كما أن التكالٌؾ السابمة   المحسنٌن(وهً تفٌد تثبٌت النبً ٌُِضٌُع أَْجَر 

من اْلمر باالستمامة والنهً عن الطؽٌان والنهً عن الركون إلى المشركٌن ، 
مشمة ، فناسب أن ٌعطؾ على ذلن اْلمر بالصبر واْلمر بإلامة الصالة  ال تخلو من 

فَلَْواَل َكاَن ِمَن اْلمُُروِن ِمْن لَْبِلُكْم أُولُو َبِمٌٍَّة ٌَْنَهْوَن َعِن اْلَفَساِد فًِ . وفً لوله تعالى : )
ٌْنَا ِمْنُهْم َواتَّبََع الَِّذٌَن َظلَُموا َما أُتِْرفُو ْن أَْنَج ا فٌِِه َوَكانُوا ُمْجِرِمٌَن اْْلَْرِض إِالَّ َلِلٌاًل ِممَّ

عطفت جملة ) واتبع الذٌن ظلموا ماأترفوا فٌه( على محذوؾ دل علٌه الكالم ( 116)
، والتمدٌر : ) فلم ٌنهوا عن الفساد واتبع الذٌن ظلموا (. ٌمول الزمخشري تعلٌما على 

ان معناه هذه اآلٌة : ) فإن للت : عالم عطؾ لوله ) واتبع الذٌن ظلموا(؟ للت : إن ك
واتبعوا الشهوات كان معطوفا على مضمر ، ْلن المعنى إال للٌال ممن أنجٌنا منهم 

، وجملة (35)نهوا عن الفساد ، واتبع الذٌن ظلموا شهواتهم ، فهو عطؾ على نهوا .( 
) أترفوا( : أي اتبعوا اإلتراؾ وكونهم مجرمٌن ْلن ) وكانوا مجرمٌن( عطفت على 

( من َوَما َكاَن َربَُّن ِلٌُْهِلَن اْلمَُرى بُِظْلمٍ ثام .عطفت جملة )تابع الشهوات مؽمور باآل
( حٌث 116( من اآلٌة ) َواتَّبََع الَِّذٌَن َظلَُموا َما أُتِْرفُوا فٌِهِ (  على  جملة ) 117اآلٌة )

ٌشٌر مضمون الجملة المعطوؾ علٌها لتعرض المجرمٌن لحلول العماب بهم بناء 
فتبع ذلن بؤن نزول العذاب بالمرى السابمة لم ٌكن من هللا ظلما  على نعتهم باإلجرام ،

، ولكنهم جروا ْلنفسهم العذاب والهالن بسبب إفسادهم فً اْلرض . عطفت جملة 
ْت َكِلَمةُ َربَِّن َْلَْمأَلَنَّ َجَهنََّم ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس أَْجَمِعٌنَ ) ( على 119( من اآلٌة )َوتَمَّ

 (َن َخلَمَُهمْ َوِلذَلِ جملة )
( 121( من اآلٌة )َولُْل ِللَِّذٌَن اَل ٌُْإِمنُوَن اْعَملُوا َعلَى َمَكانَتُِكمْ عطفت جملة )

(،  فلما ذكر نْفع هذا الحك ، 120( من اآلٌة )َوَجاَءَن فًِ َهِذِه اْلَحكُّ على جملة )
إِنَّا   َواْنتَِظُروا ت جملة )(  وعطفَولُْل ِللَِّذٌَن اَل ٌُْإِمنُونَ ناسب أن ٌعطؾ علٌه لوله : )

( تهدٌدا ووعٌدا .ولما تضمن هذا التهدٌد اْعَملُوا َعلَى َمَكانَتُِكمْ ( على جملة ) ُمْنتَِظُرونَ 
ٌِْه العلم والمدرة ، ناسب أن ٌعطؾ على ذلن لوله : ) ُب السََّمَواِت َواْْلَْرِض َوِإلَ ٌْ ِ َؼ َوَّلِلَّ

 كلُّهُ(. ٌُْرَجُع اْْلَْمرُ 

 ث الثاني : العطف ودوره في رسم اللوحة القرآنيةالمبح
العطؾ وسٌلة لؽوٌة تنهض بوظٌفة تركٌبٌة هامة ، وهً إطالة بناء الجملة 

 -ؼالبا -حتى تستؽرق اآلٌة واآلٌتٌن بل والمجموعة من اآلٌات ، وٌترتب عل ذلن
وحة الفنٌة بناء لوحة لرآنٌة ، ٌموم العطؾ مع ؼٌره من الوسائل اللؽوٌة ببناء هذه الل

 -فتمثل أمام أعٌننا ، كؤننا نرى مكوناتها تنبض بالحٌاة والحركة ؛ فؤمر هللا لنبٌه نوح 
ببناء السفٌنة بعد أن أوحً إلٌه أنه لن ٌإمن من لومن إال من لد آمن،  -علٌه السالم 

وما حدث من حوار بٌنه وبٌن ابنه ، ومشد انتهاء الطوفان، كل ذلن ٌصوره المرآن 
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ٌَْصنَُع اْلفُْلَن دث أمام أعٌننا فً بالؼة آسرة . اسمع إلى المرآن وهو ٌمول : )وكؤنه ٌح
ِه َمأَلٌ ِمْن لَْوِمِه َسِخُروا ِمْنهُ لَاَل إِْن تـَْسَخُروا ِمنَّا فَإِنَّا َنْسَخُر ِمْنُكْم َكَما ٌْ  َوُكلََّما َمرَّ َعلَ

ٌِْه َعذَاٌب ُمِمٌٌم ) ( فََسْوَؾ تَْعلَُموَن َمْن ٌَؤْتٌِهِ 38تَْسَخُروَن ) ( (39َعذَاٌب ٌُْخِزٌِه َوٌَِحلُّ َعلَ
فجملة ) وٌصنع الفلن ( معطوفة على جملة ) واصنع الفلن ( ، والحظ تعبٌر المرآن 

ل على الحدوث والتجدد، عن صنع نوح للسفٌنة بصٌؽة المضارع ) وٌصنع ( التً تد
ٌصنع السفٌنة اآلن ، ونرى  -علٌه السالم –وصنع ( ، كؤننا نرى نوحا ولم ٌمل )

لومه ٌمرون علٌه ساخرٌن . كؤننا نرى ذلن ونلمسه ، ثم تؤتً جملة ) لال إن 
تسخروا منا ( ممطوعة ؼٌر معطوفة ؛ ْلنها جواب عن سخرٌتهم ؛ ولذلن فصلت ، 

تركٌبً . ثم تعطؾ بعد ذلن ولم تعطؾ على سابمتها ، فهً موصولة بها بدون رابط 
ملة ) فإنا نسخر منكم كما من ٌؤتٌه عذاب ٌخزٌه ( على جفسوؾ تعلمون جملة )

( ، ثم تعطؾ جملة ) ٌحل علٌه عذاب ممٌم ( على جملة ) ٌخزٌه ( إمعانا تسخرون
فً تؤكٌد تحمك ولوع العذاب على هإالء الذٌن ٌسخرون مما ٌفعل نوح وأتباعه 

َحتَّى ِإذَا مرآنً ) المإمنون ، ودلٌال على ثمة نوح بؤنه على الحك . وٌستمر المشهد ال
ٌِْن َوأَْهلََن إِالَّ َمْن َسبََك َعلَ  ٌِْن اثْنَ ِه َجاَء أَْمُرنَا َوفَاَر التَّنُّوُر لُْلنَا اْحِمْل فٌَِها ِمْن ُكّلٍ َزْوَج ٌْ

( فبعد أن جاء أمر هللا، عطؾ علٌه جملة (40اْلمَْوُل َوَمْن آَمَن َوَما آَمَن َمعَهُ ِإالَّ لَِلٌٌل )
التنور ( أي نبع الماء بشدة تشبٌها بالفوران إذا وصل إلى درجة الؽلٌان ، ثم  ) وفار

ٌؤتً بعد ذلن اْلمر إلى نوح بؤن ٌحمل معه من كّل زوجٌن اثنٌن فً جملة طالت من 
خالل تمٌٌد أحد عناصرها وهو المفعول به ) زوجٌن ( بالعطؾ علٌه بالمفرد ، فمد 

ول وصلته وهما كالشًء الواحد ) ومن آمن ( عطؾ علٌه أوال ) أهلن ( ، ثم الموص
ِ َمْجَراَها َوُمْرَساَها إِنَّ َربًِّ لَؽَفُوٌر  ، وٌستمر المرآن ) َولَاَل اْرَكبُوا فٌَِها بِاْسِم اَّللَّ

فٌعطؾ هذه الجملة ) ولال اركبوا فٌها ( على جملة ) للنا احمل فٌها (  ( 41) (َرِحٌمٌ 
ًَ تَْجِري بِِهْم فًِ َمْوجٍ َكاْلِجبَاِل َونَادَى نُوٌح تان ، ) من اآلٌة السابمة لتترابط اآلٌ َوِه

ًَّ اْرَكْب َمعَنَا َواَل تَُكْن َمَع اْلَكافِِرٌَن ) ( لَاَل َسآِوي إِلَى 42اْبنَهُ َوَكاَن فًِ َمْعِزٍل ٌَا بُنَ
نَُهَما َجبٍَل ٌَْعِصُمنًِ ِمَن اْلَماِء لَاَل اَل َعاِصَم اْلٌَْوَم ِمْن أَْمِر ا ٌْ ِ ِإالَّ َمْن َرِحَم َوَحاَل بَ َّللَّ

عطفت جملة ) ونادى نوح ابنه ( على جملة ) ولال (43اْلَمْوُج فََكاَن ِمَن اْلُمْؽَرلٌَِن )
اركبوا فٌها ( من اآلٌة السابمة فلم تعطؾ على الجملة  التً تلٌها مباشرة وهً جملة 

مل أن نوحا نادى ابنه حال جرٌان ) وهً تجري بهم فً موج كالجبال ( ؛ ْلنه ال ٌع
السفٌنة فً موج كالجبال ؛ إذ ٌستحٌل إٌمافها بعد انطاللها بهذه الصورة المهولة ) فً 
موج كالجبال ( ومن أجل هذا ناسب أن تعطؾ على جملة ) ولال اركبوا فٌها ( جملة 

ركوب( )ونادى نوح ابنه (، ثم عطفت جملة ) وال تكن مع الكافرٌن ( على ) أمره بال
فامتناعه عن الركوب ٌجعله مع الكافرٌن ، وهذا الحوار الدائر بٌن نوح وبٌن ابنه 
كؤننا نراه بؤبصارنا ، ونسمعه بآذاننا ، وأما جملة ) لال : سآوى إلى جبل ٌعصمنً 
من الماء ( وجملة ) لال : ال عاصم الٌوم من أمر هللا ( فمد فصلتا ولم تعطفا؛ ْلنهما 
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محاورة ، فهما متصلتان بما لبلهما بدون رابط شكلً، ثم تؤتً جملة ولعتا فً سٌاق ال
) وحال بٌنهما الموج ( معطوفة على ما لبلها، ومإذنة بانتهاء المشهد هذه النهاٌة 
الدامٌة ، وتعطؾ علٌها جملة ) فكان من المؽرلٌن( بالفاء التً تدل على السرعة فً 

 إؼراق ابن نوح ومن معه من الكافرٌن .
ٌموم العطؾ برسم أوصال تلن المصة وتصوٌر أحداثها فً لوحة  هكذا

بدٌعة من لوحات المرآن الفنٌة .انتمل المرآن بعد إؼراق الكافرٌن ، ونجاة المإمنٌن 
َوِلٌَل ٌَا أَْرُض  إلى مشهد انتهاء الطوفان فً بالؼة آسرة . اسمع إلٌه وهو ٌمول : )

ًَ اْْلَْمُر َواْستََوْت َعلَى اْلُجوِدّيِ َولٌَِل اْبلَِعً َماَءِن َوٌَا َسَماُء أَْلِلعِ  ً َوِؼٌَض اْلَماُء َولُِض
وهذا مشهد انتهاء الطوفان بعد أن نجا من نجا من ( 44) (بُْعدًا ِلْلمَْوِم الظَّاِلِمٌنَ 

المإمنٌن، وؼرق من ؼرق من الكافرٌن ٌصوره المرآن من خالل تتابع الجمل 
ؾ رتب المرآن خٌوط هذا المشهد ، وكٌؾ تم المعطوفة فً تناسك بدٌع ، وكٌ

االتصال بٌن هذه الجمل ؟ بدأ المشهد بعطؾ جملة ) ولٌل...( على ما سبك ، وهو 
ما ساعد على تماسن اآلٌات وترابطها ، ونحن نجد أمر هللا لألرض بؤن تبلع ماءها، 
 وللسماء أن تملع أي تكؾ عن إنزال المطر ؛ ومن أجل هذا ناسب أن ٌعطؾ على
ٌْض الماء نتٌجة مترتبة على بلع  الجملتٌن السابمتٌن جملة ) وؼٌض الماء (؛ فؽ
اْلرض ماءها، وإلالع السماء عن إسماط أمطارها؛ فالجملة المعطوؾ علٌها سبب 
فً الجملة المعطوفة ، مع مالحظة بناء الفعلٌن ) لٌل ، وؼٌض( للمفعول اختصارا 

؛ ْلن مثل هذه اْلفعال ال تصدر إال عن  -لىسبحانه وتعا –لظهور الفاعل ، وهو هللا 
هللا .ثم بعد ذلن عطفت جملة ) ولضً اْلمر ( على جملة ) وؼٌض الماء( فبعد أن 
ؼاض الماء بؤمر هللا ، ناسب أن ٌعطؾ على ذلن هذه الجملة التمرٌرٌة التً تإكد 

بعد ذلن  على حمٌمة المعجزة ، وتإذن بالختام ، فمد نجا من نجا، وهلن من هلن ، ثم
تعطؾ على الجملة السابمة جملة تفٌد استمرار السفٌنة على المكان الذي كتب لها أن 

( له : ) ولٌل بعدا للموم الظالمٌنتستمر علٌه وهو الجودي ، ثم عطؾ على ذلن لو
 وهو دعاء ٌإكد أن الؽرق لم ٌشمل إال من ٌستحك العذاب من أهل اْلرض .

التً تحكمت فٌها ظاهرة العطؾ فساعدت ومن اللوحات والمشاهد المرآنٌة 
على نسج خٌوطها ، وكونت لحمتها وسداها، الصورة الفنٌة التً رسمها المرآن 
للمعجزة التً أتى بها صالح لومه ، وهً صورة النالة التً انفلمت عنها الصخرة 
أمام أعٌنهم وبٌن ظهرانٌهم ، وأمرهم صالح أن ٌتركوها تؤكل فً أرض هللا وال 

بسوء حتى ال ٌصٌبهم هللا بعذاب من عنده ، فما كان منهم إال أن عمروها ،  ٌمسوها
ِ لَُكْم آٌَةً فَذَُروَها تَؤُْكْل انظر إلى المرآن وهو ٌرسم ذلن بموله : ) َوٌَا لَْوِم َهِذِه نَالَةُ اَّللَّ

ِ َواَل تََمسُّوَها بُِسوٍء فٌََؤُْخذَُكْم َعذَاٌب لَِرٌٌب ) ( فَعَمَُروَها فَمَاَل تََمتَّعُوا فًِ 64فًِ أَْرِض اَّللَّ
ُر َمْكذُوبٍ  ٌْ فجملة ) وٌا لوم هذه نالة هللا لكم آٌة(  ( 65) (دَاِرُكْم ثاََلثَةَ أٌََّاٍم ذَِلَن َوْعدٌ َؼ

( جوابا  62عطفت على جملة ) وإننا لفً شن مما تدعونا إلٌه مرٌب ( من اآلٌة ) 
هللا الواحد اْلحد ، والرجوع والتوبة إلٌه،  عن شكهم فٌما دعاهم إلٌه صالح من عبادة
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فجاء لهم بمعجزة تزٌل شكهم ، وهً خلك النالة بمدرة هللا الخارلة ، وانفالق 
الصخرة عنها مشاهدٌن لذلن ، ثم عطفت جملة ) فذروها تؤكل فً أرض هللا ( على 

ثم عطؾ جملة ) هذه نالة هللا لكم آٌة ( ، أمرهم أن ٌتركوها تؤكل فً أرض هللا ، 
على ذلن النهً عن االعتداء علٌها بجملة ) وال تمسوها بسوء ( لكً ال ٌؤخذهم هللا 
بعذاب لرٌب ، لكن تصلبهم فً عنادهم ، وتمادٌهم فً ؼٌهم جعلهم ٌذبحونها رؼم 
أمرهم ونهٌهم عن ذلن وتهدٌدهم بعذاب هللا إن هم فعلوا ؛ ولذلن عطؾ على ذلن 

تدل على السرعة فً الفعل واتخاذ المرار ، فهم لم  جملة ) فعمروها ( بالفاء التً
        ٌترٌثوا ولم ٌتوانوا عن أخذ المرار ؛ ومن أجل هذا عطؾ على الجملة السابمة 
) فعمروها ( جملة ) فمال تمتعوا فً داركم ثالثة أٌام ( بالفاء التً تدل على السرعة 

ذكم عذاب لرٌب ( فالرابط بٌن أٌضا سرعة إنزال العماب بهم اتسالا مع لوله  ) فٌؤخ
الجملتٌن رابط سبب بنتٌجة ، فعمرهم للنالة ، كان سببا فً تبشٌرهم بالعذاب ، وبذلن 

 ترابطت الجملتان ترابط السبب بالنتٌجة.
لمد طال بناء الجملة اْلصلٌة فً اآلٌة السابمة من خالل الجمل المتعاطفة 

ورة الفنٌة لتلن المعجزة ، حتى بعضها فً إثر بعض، ولد ساعد ذلن على رسم الص
ٌؤمر لومه  –علٌه السالم  –لكؤننا نرى تلن النالة ماثلة أمام أعٌننا ، ونرى صالحا 

أن ٌتركوها، وٌنهاهم أن ٌمسوها بسوء ، ونراهم كذلن وهم ٌضربون بؤوامره 
 ونواهٌه عرض الحائط ، وٌعمرونها .

 المبحث الثالث : عطف الجمل المتباعدة
الجملة على الجملة التً تلٌها مباشرة ، بل تعطؾ على جملة  لد ال تعطؾ

مفصولة عنها بكالم آخر ؛ لكن هذا الكالم  ال ٌكون منبت الصلة عن الجملة 
المعطوؾ علٌها، والضامن لعطؾ هذه الجمل المتباعدة أو المنفصلة هو صحة 

، ولد   المعنى ، وهو ما ٌعمل على تماسن الجمل ، ومن ثم تماسن النص وترابطه
حدّث عبد الماهر الجرجانً عن ذلن حدٌثا ال ٌخلو من اإلعجاب بهذه الظاهرة ، 

هذا فن من المول خاص ودلٌك . من المول خاصا ودلٌما . ٌمول :) واعتبر ذلن فنا 
اعلم أن مما ٌمل نظر الناس فٌه من أمر العطؾ أنه لد ٌإتى بالجملة فال تعطؾ على 

 (36)(هذه التً تعطؾ جملة أو جملتان . ملة بٌنها وبٌنما ٌلٌها ، ولكن تعطؾ على ج
ًَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَْن ٌُْإِمَن ومما جاء من ذلن فً سورة هود أن جملة ) َوأُوِح

( مع ما عطؾ علٌها وتعلك بها ، عطفت  36آَمَن( من اآلٌة )  ِمْن لَْوِمَن إِالَّ َمْن لَدْ 
( ، ولد فصل بٌن الجملتٌن بجمل  32( من اآلٌة ) ْلتَنَالَالُوا ٌَا نُوُح لَْد َجادَ على جملة )

كثٌرة ، بل بثالث آٌات كاملة ، وهو ما ساعد على الترابط والتماسن بٌن  الجمل 
المشكلة لآلٌات ، مع مالحظة أن الجمل المتوسطة بٌن الجملتٌن مرتبطة بالجملة 

ى مجموع ) فؤمر المعطوؾ علٌها ، ومتعلمة بها . وبذلن ٌكون لد عطؾ مجموع عل
العطؾ إذن ، موضوع على أنن تعطؾ تارة جملة على جملة ، وتعمد أخرى إلى 
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جملتٌن أو جمل فتعطؾ بعضا على بعض ، ثم تعطؾ مجموع هذي على مجموع 
( من اآلٌة        فَإِْن تََولَّْوا فََمْد أَْبلَْؽتُُكْم َما أُْرِسْلُت بِهِ ومن ذلن عطؾ جملة )  (37)تلن .(

َ على جملة )( 57) ( بفاء التفرٌع ، والجملة المعطوفة  54( من اآلٌة ) إِنًِّ أُْشِهدُ اَّللَّ
تفصٌل لمضمون الجملة المعطوؾ علٌها ، ولد فصل بٌنهما بست جمل ، ولو جرٌنا 
على الظاهر  وعطفنا جملة ) فإن تولوا ( على ما ٌلٌها مباشرة منع من ذلن المعنى ، 

 سه المعنى .فعطؾ الجمل المتباعدة أسا
ٌَْجِرَمنَُّكْم ِشمَالًِ أَْن ٌُِصٌبَُكْم ِمثُْل َما أََصاَب لَْوَم وفً لوله تعالى ) َوٌَا لَْوِم اَل 

( َواْستَْؽِفُروا َربَُّكْم ثُمَّ 89نُوحٍ أَْو لَْوَم ُهوٍد أَْو لَْوَم َصاِلحٍ َوَما لَْوُم لُوٍط ِمْنُكْم بِبَِعٌٍد )
ِه إِنَّ رَ  ٌْ نالحظ أن جملة ) واستؽفروا ربكم ( لم تعطؾ  (90)(بًِّ َرِحٌٌم َودُودٌ تُوبُوا إِلَ

على الجملة التً تلٌها مباشرة وهً جملة ) وما لوم لوط منكم ببعٌد ( ، وإنما عطفت 
    على جملة ) ال ٌجرمنكم شمالً( ففصل بٌن الجملتٌن المتعاطفتٌن بالجملة الحالٌة 

 –مسوغ العطؾ هو مناسبة المعنى ؛ ذلن أن شعٌبا ) وما لوم لوط منكم ببعٌد ( ، و
ال ٌرٌد لهم أن تجر إلٌهم عداوته إصابتهم بمثل ما أصاب لوم نوح  –علٌه السالم 

ولوم هود ولوم صالح ولوم لوط ، فهو ٌنهى عن أن ٌجر إلٌهم الشماق العذاب لهم 
هذا  مثل ما حدث مع المرى السابمة ؛ ومن أجل ذلن ناسب أن ٌعطؾ على معنى

النهى أمرهم باالستؽفار ، ثم العطؾ على ذلن بالتوبة واإللالع عما هم فٌه من 
الشرن والشماق . مع مالحظة أن الجملة التً توسطت بٌن الجملتٌن المتعاطفتٌن 
لٌست منبتة الصلة عن الجملة المعطوؾ علٌها ؛ فهً داخلة فً حٌزها؛ إذ هً حال 

بطة بها بواو الحال ، وصاحب الحال هم من ضمٌرالنصب فً ) ٌصٌبكم( فهً مرت
المخاطبون من لوم شعٌب ، وبذلن تتماسن الجمل وتترابط رؼم تباعدها ، وتتناسك 

ا ٌَْعبُدُ َهُإاَلِء َما ٌَْعبُدُوَن إِالَّ َكَما ٌَْعبُدُ الضمائر .وفً لوله تعالى : ) َفاَل تَُن فًِ ِمْرٌٍَة ِممَّ
ٌَْر َمْنمُوٍص )آبَاُإُهْم ِمْن لَْبُل َوإِنَّا  نَا ُموَسى اْلِكتَاَب 109لَُمَوفُّوُهْم نَِصٌبَُهْم َؼ ٌْ ( َولَمَْد آتَ

ٌْنَُهْم َوإِنَّ  ًَ َب  (110)ُهْم َلِفً َشّنٍ ِمْنهُ ُمِرٌبٍ فَاْختُِلَؾ فٌِِه َولَْواَل َكِلَمةٌ َسَبمَْت ِمْن َربَِّن لَمُِض
( لد  110ٌه ( من اآلٌة )نجد  أن جملة ) ولمد آتٌنا موسى الكتاب فاختلؾ ف

عطفت على جملة ) فال تن فً مرٌة مما ٌعبد هإالء ( فمد فصل بٌن الجملتٌن 
   المتعاطفتٌن بجملتٌن هما : جملة ) ما ٌعبدون إال كما ٌعبد آباإهم من لبل ( وجملة 

وتخفٌؾ  ) وإنا لموفوهم نصٌبهم ؼٌر منموص ( فالجملة المعطوفة تسلٌة  للنبً 
 ٌؤس من اختالؾ لومه علٌه ؛ ْلن أهل الكتاب لد أوتوا الكتاب فاختلفوا علٌه كً ال

؛ ومن أجل ذلن عطؾ على الجملة المعطوفة بعد ذلن فٌه ؛ وفً ذلن تثبٌت للنبً 
( وبٌن الجملتٌن المتعاطفتٌن جملتان  112جملة ) فاستمم كما أمرت ( من اآلٌة  ) 

) ما ٌعبدون إال كما ٌعبد آباإههم من  ذواتا صلة بالجملة المعطوؾ علٌها ؛ فجملة
لبل ( جملة تعلٌلٌة النتفاء مرٌة النبً فً عالبة أمر المشركٌن ، وأما جملة ) وإنا 
لموفوهم نصٌبهم (  فمعطوفة على الجملة التعلٌلٌة السابمة ، وهً جملة اسمٌة مإكدة 

لمعطوؾ علٌها ، تفٌد الثبات والتـؤكٌد ؛ فالجملتان ؼٌر منبتتً الصلة عن الجملة ا
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 وهكذا تتماسن اآلٌات رؼم أن الجملتٌن المتعاطفتٌن متباعدتان .
ومن عطؾ الجمل المتباعدة للمناسبة فً المعنى ، ما نجده من عطؾ جملة 

( على جملة ) فال تن فً  115) واصبر فإن هللا ال ٌضٌع أجر المحسنٌن ( اآلٌة )
فصل بٌن الجملتٌن بخمس آٌات كاملة،  ( فمد 109مرٌة مما ٌعبد هإالء ( من اآلٌة ) 

وعلى الرؼم من بعد الشمة بٌن الجملتٌن المتعاطفتٌن إال أنهما متصلتان من حٌث 
أن ٌشن فٌما سٌحل  المعنى ؛ ْلنه لما كانت الجملة المعطوؾ علٌها نهٌا للنبً 

ا بالمشركٌن من العرب من الهالن ، كما حدث ْلسالفهم من اْلمم السابمة ممن كذبو
 الرسل ، ناسب ذلن أن ٌعطؾ على هذا النهً اْلمر بالصبر تثبٌتا وتسلٌة للنبً 

 بسبب إرجاء عماب هإالء المشركٌن .

 المبحث الرابع : تعدد المعطوف عليه
تترابط الجمل المكونة لآلٌة الواحدة ، كما تترابط اآلٌات فٌما بٌنها داخل 

لٌه ، وٌكون العطؾ جائزا ، أي السورة بواسطة العطؾ من خالل تعدد ما ٌعطؾ ع
أن ) تعدد المعطوؾ علٌه ٌخضع إلمكانٌة العطؾ ، ثم تبرٌر المعطوؾ علٌه فً 

 (38)حالة تعدده ( 
ةً أَوْ ففً لوله تعالى : )   ((80آِوي ِإلَى ُرْكٍن َشِدٌٍد ) لَاَل لَْو أَنَّ ِلً بُِكْم لُوَّ

وفة على الجملة الفعلٌة ) ثبت نالحظ أن الجملة الفعلٌة ) آوي ( ٌجوز أن تكون معط
أو استمر( إن لدرت أّن ومعمولٌها ) أن لً بكم لوة ( فً محل رفع فاعل لفعل 
محذوؾ بعد لو، والتمدٌر : لو ثبت أو استمر أن لً بكم لوة أو آوي . وٌجوز أن 
ٌكون ) آوي ( معطوفا على المعنى ، والتمدٌر ) أو أنً آوي ( ، ولد ذهب إلى ذلن 

اء العكبري بموله : ) وٌجوز أن ٌكون فً موضع رفع خبر ) أن ( على أبو البم
 . (39)المعنى ؛ تمدٌره : أو أنً آوي (

وٌجوز أن ٌكون )آوي ( منصوبا بإضمار أْن بعد أو فتتمدر بالمصدر عطفا 
على ) لوة ( ، وٌكون التمدٌر : لو أن لً بكم لوة أو إٌواء إلى ركن شدٌد ، ولد ذهب 

    المرطبً ، وأبوحٌان الذي ٌمول :) وفً لراءة شٌبة ، وأبً جعفر إلى ذلن كل من
     ) أو آوي ( بنصب الٌاء بإضمار ) أن ( بعد ) أو( ، فتتمدر بالمصدر عطفا على

 ) لوة (، ونظٌره من النصب بإضمار أن بعد أو لول الشاعر :
 ولوال رجال من رزام أعزة     وآل سبٌع أو ٌسإون علمما

   (40)اءتن علمما  (أي : أو مس
لمد ترابطت الجملتان المكونتان لآلٌة السابمة بواسطة العطؾ من خالل تعدد 

 المعطوؾ علٌه ؛ْلن المعنى ٌسمح بإمكانٌة تعدد المعطوؾ علٌه .
ا ٌَْعبُدُ َهُإاَلِء َما ٌَْعبُدُوَن إِالَّ َكَما ٌَْعبُدُ وفً لوله تعالى : ) فَاَل تَُن فًِ ِمْرٌٍَة ِممَّ

ٌَْر َمْنمُوٍص )آبَ  نَا ُموَسى اْلِكتَاَب 109اُإُهْم ِمْن لَْبُل َوإِنَّا لَُمَوفُّوُهْم نَِصٌبَُهْم َؼ ٌْ ( َولَمَْد آتَ
نَُهْم َوِإنَُّهْم َلِفً َشّنٍ ِمْنهُ ُمِرٌٍب  ٌْ ًَ بَ فَاْختُِلَؾ فٌِِه َولَْواَل َكِلَمةٌ َسبََمْت ِمْن َربَِّن َلمُِض
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دد الجملة المعطوؾ علٌها فً اآلٌتٌن السابمتٌن ، وما نالحظ إمكانٌة تع( 110)
ٌترتب على ذلن من ترابط الجمل المكونة لهاتٌن اآلٌتٌن ، وما ٌترتب على ذلن 
أٌضا من اختالؾ مرجعٌة الضمائر ، وتعدد اْلوجه اإلعرابٌة تبعا لتعدد المعطوؾ 

( ٌمكن أن  110) علٌه . فجملة ) ولوال كلمة سبمت من ربن لمضً بٌنهم ( من اآلٌة
( ،  109تكون معطوفة على جملة ) وإنا لموفوهم نصٌبهم ؼٌر منموص ( من اآلٌة )

وعلى ذلن فمد فصل بٌن الجملتٌن المتعاطفتٌن بجملة ) ولمد آتٌنا موسى الكتاب 
فاختلؾ فٌه ( ، وٌترتب على ذلن أن ٌحٌل الضمٌر فً لوله ) بٌنهم ( إلى اسم 

 عبد هإالء ( أي لمضً بٌن هإالء المشركٌن .اإلشارة من لوله ) مما ٌ
وٌمكن أن تكون الجملة السابمة معطوفة على جملة ) فاختلؾ فٌه ( من اآلٌة 
نفسها ، وعلى ذلن فال فصل بٌن الجملتٌن المتعاطفتٌن ، وٌترتب على ذلن أن ٌحٌل 
الضمٌر فً ) بٌنهم ( إلى ما ٌفهم من لوله ) فاختلؾ فٌه ( وهم لوم موسى 

ختلفون فً أحكام التوراة . لال المرطبً ) لٌل:  المراد بٌن المختلفٌن فً كتاب الم
موسى ، فإنهم كانوا بٌن مصدق ومكذب . ولٌل : بٌن هإالء المختلفٌن فٌن ٌا دمحم 

   . وٌجوز أن تكون جملة ) وإنهم لفً شن منه مرٌب ( من اآلٌة (41)بتعجٌل العماب( 
( 109من اآلٌة ) موفوهم نصٌبهم ؼٌر منموص ( معطوفة على جملة ) وإنا ل(110)

نا ) ولمد آتٌ ملتٌن المتعاطفتٌن بثالث جمل هً :، وعلى ذلن فمد فصل بٌن الج
ولوال كلمة سبمت من ربن ( ، وٌكون الضمٌرفً موسى الكتاب ( ، )فاختلؾ فٌه( ، )

ٌة ) إنهم ( محٌال إلى المشركٌن من أهل مكة ؛ أي أن المشركٌن فً شن من توف
نصٌبهم ؛ ْلنهم ال ٌإمنون بالبعث ، وٌتناسك ذلن مع لوله : ) ولوال كلمة سبمت من 
ربن لمضً بٌنهم ( ، والضمٌر فً ) منهم ( محٌل إلى كلمة ) ٌوم ( من لوله : ) ٌوم 
تؤت ال تكلم نفس ( ، وٌجوز أن تكون الجملة السابمة معطوفة على جملة ) فاختلؾ 

إلى ما أحال إلٌه ضمٌر ) بٌنهم ( أي اختلؾ أهل  فٌه ( وضمٌر ) إنهم ( ٌحٌل
الكتاب فً كتابهم وإنهم لفً شن ، وضمٌر ) منه ( ٌحٌل إلى الكتاب أو إلى المرآن 

 المفهوم من الممام .
ٌَْنَهْوَن َعِن وفً لوله تعالى : ) فَلَْواَل َكاَن ِمَن اْلمُُروِن ِمْن لَْبِلُكْم أُولُو بَِمٌٍَّة 

ٌْنَا ِمْنُهْم َواتَّبََع الَِّذٌَن َظلَُموا َما أُتِْرفُوا فٌِِه َوَكانُوا اْلَفَساِد فًِ  ْن أَْنَج اْْلَْرِض إِالَّ َلِلٌاًل ِممَّ
ٌجوز أن تكون جملة ) فلوال كان من المرون من لبلكم أولو بمٌة (  ( 116ُمْجِرِمٌَن )

( 102اآلٌة )  لمرى وهً ظالمة ( منمعطوفة على جملة ) وكذلن أخذ ربن إذا أخذ ا
، ومسوغ العطؾ بٌن الجملتٌن رؼم تباعد ما بٌنهما ، فمد فصل بٌنهما بخمس عشرة 
آٌة كاملة أن المرون كما ذكر صاحب البحر المحٌط هً : لوم نوح ، وعاد ، وثمود، 

. فالممصود بالمرون فً الجملة المعطوفة المرى المذكورة فً  (42) ومن تمدم ذكره
ا ، والمعنى هو التفجع الذي صحب لوال التحضٌضٌة الذي الجملة المعطوؾ علٌه
على هذه اْلمم التً لم تهتد . وٌجوز أن تكون الجملة السابمة  ٌجب أن ٌمع من البشر

( مع ما عطؾ علٌها  112معطوفة على جملة ) فاستمم كما أمرت ( من اآلٌة ) 



(2015 يونية - ابريل) 43اجمللد  -حوليات آداب عني مشس     

 فضل يوسف يوسف زيد  

 

    230 

لٌها ، فالجملة وتعلك بها ، والجملة المعطوفة تعلٌل وتفصٌل للجملة المعطوؾ ع
المعطوفة نهً عن الفساد عطفا على اْلمر باالستمامة ، وعلى هذا الوجه فمد فصل 

 بٌن الجملتٌن المتعاطفتٌن ٌؤربع آٌات كاملة ، ومع ذلن فهما متماسكتان داللٌا.
وهكذا نالحظ أنه رؼم تعدد إمكانٌة تعدد الجملة المعطوؾ علٌه فً اْلمثلة 

المكونة للسورة الكرٌمة من خالل العطؾ ، مع مالحظة أن  السابمة ، تترابط اآلٌات
الجملة المعطوؾ علٌها تبرر داللٌا حال تعددها ؛ ْلن البنٌة المعنوٌة التً تحكم 
العطوؾ المتعددة متماثلة ، وهً فً المثال اْلخٌر بنٌة السبب والنتٌجة فالجملة 

 المعطوفة كانت سببا للجملة المعطوؾ علٌها كما رأٌنا .
    ولد ٌتعدد المعطوؾ علٌه تبعا لتعدد معناه كما فً اآلٌة السابمة ؛ فجملة 

أترفوا ( أي : اتبعوا اإلتراؾ ٌمكن أن تكون معطوفة على جملة ) وكانوا مجرمٌن ()
، وكونهم مجرمٌن ؛ ْلن تابع الشهوات مؽمور باآلثام ، أو أرٌد باإلجرام إؼفالهم 

ى جملة ) واتبع الذٌن ظلموا ما أترفوا فٌه ( أي للشكر ، وٌجوز أن تكون معطوفة عل
        : اتبعوا شهواتهم وكانوا مجرمٌن بذلن .ٌمول الزمخشري فً تناوله لهذه اآلٌة 
) فموله : ) وكانوا مجرمٌن ( . للت : على  أترفوا : أي اتبعوا اإلتراؾ ، وكونهم 

جرام إؼفالهم للشكر ، أو مجرمٌن ؛ ْلن تابع الشهوات مؽمور باآلثام ، أو أرٌد باإل
 (43)على اتبعوا : اي اتبعوا شهواتهم وكانوا مجرمٌن بذلن .(

 المبحث الخامس : ترابط الجمل واآليات بدون حروف العطف
تترابط الجمل واآلٌات المكونة للحمة السورة المرآنٌة وسداها بحروؾ 

الحروؾ ، فتبدو العطؾ المختلفة كالواو وؼٌرها من أدوات العطؾ ، ولد تؽٌب هذه 
الجمل واآلٌات المشكلة لهذه السورة منفصلة ، وعلى الرؼم من ذلن تظل هذه الجمل 
واآلٌات مترابطة متماسكة مستعٌضة عن الروابط التركٌبٌة بروابط وعاللات معنوٌة 

ْرنَا َعْنُهُم لائمة بٌن جملها وآٌاتها ، ومن ذلن ما جاء فً لوله تعالى : ) َوَلئِْن أَخَّ
ٌَْس َمْصُروفًا َعْنُهْم َوَحاَق بِِهمْ اْلعَ  ٍة َمْعدُودَةٍ َلٌَمُولُنَّ َما ٌَْحِبُسهُ أاََل ٌَْوَم ٌَؤْتٌِِهْم َل  ذَاَب ِإلَى أُمَّ

حٌث نالحظ أن جملة ) أال ٌوم ٌؤتٌهم ( فصلت ، فلم  ( 8َما َكانُوا بِِه ٌَْستَْهِزئُوَن )
) ما ٌحبسه؟ ( كٌن عن سإال المشر تعطؾ على ما لبلها ؛ ْلنها ولعت مولع الجواب

أي ما ٌمنع عنا العذاب ؟ تهكما واستخفافا ؛ ْلن ما استفهامٌة ، والؽرض من 
االستفهام هو التهكم حسب اعتمادهم ، ولد عمل االستفهام المذكور فً كالمهم ، 
والجواب عنه على جعل الكالم متصال دون وجود رابط تركٌبً ظاهر كالواو مثال 

لسإال والجواب من العاللات النصٌة الناظمة لتركٌب النص والتً تجعل .وعاللة ا
 الكالم آخذا بعضه بعناق بعض .

أَْم ٌَمُولُوَن اْفتََراهُ لُْل فَؤْتُوا بِعَْشِر ُسَوٍر ِمثِْلِه ُمْفتََرٌَاٍت وفً لوله تعالى : )
ِ إِْن ُكْنتُْم َصا نجد أن جملة  ) لل فؤتوا ( 13ِدلٌَِن )َواْدُعوا َمِن اْستََطْعتُْم ِمْن دُوِن اَّللَّ

بعشر سور مثله مفترٌات ( جاءت ممطوعة عما لبلها فلم تعطؾ ؛ ْلنها ولعت مولع 
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الجواب عن سإال ممدر من المشركٌن بعد ) أم ( المنمطعة التً تختص بالدخول 
تان على االستفهام ، والتمدٌر : بل أٌمولون افتراه ؟ لل فؤتوا ، وبذلن ترابطت الجمل

من خالل زوج االستفهام الممدر / الجواب دون وجود رابط تركٌبً ظاهر فً البنٌة 
 السطحٌة للنص .

ولد تمطع الجملة عن سابمتها فال تعطؾ لؽرض داللً لد ٌفوت لو عطفت 
كؤن تكون الجملة الممطوعة تعلٌال للجملة السابمة علٌها ، ومن ذلن ما جاء فً لوله 

ُكْم َعذَاَب ٌَْوٍم َكبٌٍِر )َوإِْن تَوَ تعالى : ) .. ٌْ ِ َمْرِجعُُكْم َوُهَو 3لَّْوا فَإِنًِّ أََخاُؾ َعَل ( إِلَى اَّللَّ
ٍء لَِدٌٌر ) ًْ حٌث فصلت جملة ) إلى هللا مرجعكم ( ولم تعطؾ على ( 4َعلَى ُكّلِ َش

جملة ) فإنً أخاؾ علٌكم عذاب ٌوم كبٌر ( ْلنها تعلٌل لها .  كما أن جملة ) إنه 
ٌَْستَْخفُوا ِمْنهُ أاََل بذات الصدور ( من لوله تعالى : )علٌم  ٌَثْنُوَن ُصدُوَرُهْم ِل أاََل إِنَُّهْم 

دُوِر ) وَن َوَما ٌُْعِلنُوَن إِنَّهُ َعِلٌٌم بِذَاِت الصُّ  ( 5ِحٌَن ٌَْستَْؽُشوَن ثٌَِابَُهْم ٌَْعَلُم َما ٌُِسرُّ
رون وما ٌعلنون ؛ ْلنها نتٌجة جردت عن العاطؾ فلم تعطؾ على جملة ) ٌعلم ما ٌس

َواَل أَلُوُل ِللَِّذٌَن تَْزدَِري أَْعٌُنُُكْم لَْن ٌُْإِتٌَُهُم وتعلٌل لها . ومن ذلن لوله تعالى أٌضا:  )  
ُ أَْعلَُم بَِما فًِ أَْنفُِسِهْم ِإنًِّ ِإذًا لَِمَن الظَّاِلِمٌنَ  ًرا اَّللَّ ٌْ ُ َخ ( حٌث فصلت  31( من اآلٌة ) اَّللَّ

ة ) هللا أعلم بما فً أنفسهم ( ، ولم تعطؾ على جملة ) لن ٌإتٌهم هللا خٌرا ( ؛ جمل
ْلنها تعلٌل لنفً أن ٌمول نوح : لن ٌإتٌهم هللا خٌرا ، كما أن جملة ) إنً إذن لمن 
الظالمٌن ( تعلٌل ثان لنفً لول نوح ،ففصلت هً اْلخرى ولم تعطؾ، وبذلن 

ٌهما دون وجود رابط ظاهر من خالل عاللة تماسكت الجملتان بالجملة السابمة عل
 التعلٌل .

وحك الجملة التً تمع تفسٌرا وبٌانا للجملة السابمة علٌها أن تمطع فال تعطؾ 
( ) إذ نادى ربه نداء خفٌا .  4، 3، كما جاء فً لوله تعالى فً سورة مرٌم اآلٌتان ) 

لعظم منً ( ولم لال رب إنً وهن العظم منً ( ففصلت جملة ) لال رب إنً وهن ا
تعطؾ على جملة ) نادى ربه نداء خفٌا ( ؛ ْلنها بٌان وتفسٌر لها ، أما فً لوله 

(  45( من اآلٌة ) َونَادَى نُوٌح َربَّهُ فَمَاَل َرّبِ إِنَّ اْبنًِ ِمْن أَْهِلًتعالى فً سورة هود )
الفاء فمد عطفت جملة ) فمال إن ابنً من أهلً ( على جملة ) ونادى نوح ربه ( ب

                    على الرؼم من أن الجملة المعطوفة بٌان للنداء ، ووجه عطؾ الجملتٌن أن الفعل
) نادى ( مستعار لمعنى إرادة النداء ، أي أراد نداء ربه فؤعمب إرادته بإصدار 

فكٌؾ  –رب  –النداء، ٌمول الزمخشري: ) فإن للت : فإذا كان النداء هو لوله 
: أرٌد بالنداء إرادة النداء ، ولو أرٌد النداء  عطؾ لال رب على نادى بالفاء ؟ للت

  (44)لال رب بؽٌر فاء .( –نفسه فجاء كما جاء لوله : إذ نادى ربه نداء خفٌا 
( فصلت 48..( من اآلٌة ) لٌَِل ٌَا نُوُح اْهبِْط بَِساَلٍم ِمنَّاوفً لوله تعالى : )

ر بٌن نوح وبٌن ربه ، الجملة ولم تعطؾ على ما لبلها ؛ ْلنها ولعت فً سٌاق الحوا
وهو ما ٌسمى بعطؾ التلمٌن أو المماولة كما أطلك علٌه السكاكً حٌث لال : ) فإن 
الفصل فً جمٌع ذلن بناء على أن السإال الذي ٌستصحبه تصور ممام المماولة من 
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     .وٌمول عبد الماهر الجرجانً(45)نحو ، فماذا لال موسى ؟ فماذا لال فرعون ؟ ( 
الذي تراه فً التنزٌل من لفظ ) لال ( مفصوال ؼٌر معطوؾ ، هذا هو ) واعلم أن 

التمدٌر فٌه ، وهللا أعلم . أعنً مثل لوله تعالى ) هل أتان حدٌث ضٌؾ إبراهٌم 
المكرمٌن . إذ دخلوا علٌه فمالوا سالما لال سالم لوم منكرون . فراغ إلى أهله فجاء 

فؤوجس منهم خٌفة لالوا ال تخؾ (  بعجل سمٌن . فمربه إلٌهم لال أال تؤكلون . 
( جاء على ما ٌمع فً أنفس المخلولٌن من السإال فلما كان فً  28 – 24الذارٌات 

العرؾ والعادة فٌما بٌن المخلولٌن إذا لٌل لهم : " دخل لوم على فالن فمالوا كذا " ، 
ذلن  أن ٌمولوا : " فما لال هو؟ " ، وٌمول المجٌب :" لال كذا" ، أُخرج الكالم

الُمْخَرج، ْلن الناس خوطبوا بما ٌتعارفون ، وسلن باللفظ معهم المسلن الذي 
 (46)ٌسلكونه .( 

ولد تكون الجملة مبٌنة إلجمال جملة أخرى ، فال تعطؾ علٌها؛ ومن ذلن 
َ ما جاء فً لوله تعالى : ) ٌَْن فَؤَْسِر بِؤ ْهِلَن لَالُوا ٌَا لُوُط إِنَّا ُرُسُل َربَِّن لَْن ٌَِصلُوا ِإلَ

ٌِْل َواَل ٌَْلتَِفْت ِمْنُكْم أََحدٌ إِالَّ اْمَرأَتََن إِنَّهُ ُمِصٌبَُها َما أََصابَُهْم إِنَّ َمْوِعدَ  ُهُم بِِمْطعٍ ِمَن اللَّ
ْبُح بِمَِرٌٍب ) ٌَْس الصُّ ْبُح أَلَ ( فصلت ولم تعطؾ على )فجملة لن ٌصلوا إلٌن  (81الصُّ

،  (47)إلجمالها ؛ فهً بمنزلة عطؾ البٌان . رسل ربن (؛ ْلنها مبٌنةجملة ) إنا 
وجملة ) إن موعدهم الصبح ( لم تعطؾ أٌضا ؛ ْلنها ابتداء لطعت اهتماما 

) وما أرٌد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم وفً لوله تعالى فً لصة شعٌب : (48)وتهوٌال
( 88عنه إن أرٌد إال اإلصالح ما استطعت علٌه توكلت وإلٌه أنٌب ( من اآلٌة ) 

حٌث فصلت جملة ) إن أرٌد إال اإلصالح ( ولم تعطؾ على جملة ) وما أرٌد أن 
 أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه( ْلنها بٌان لها .

وحك الجملة المإكدة لمضمون الجملة التً تسبمها أال تعطؾ علٌها ؛ ْلن 
 شؤن الجملة الموكدة مع الجملة المإكدة شؤن التؤكٌد مع المإكد إذ ال ٌحتاجان إلى

الواو ، وفً ذلن ٌمول عبد الماهر : ) واعلم أنه كما كان فً اْلسماء ما ٌصله معناه 
باالسم لبله ، فٌستؽنً بصلة معناه له عن واصل ٌصله ورابط ٌربطه وذلن كالصفة 
التً تحتاج فً اتصالها بالموصوؾ إلى شًء ٌصلها به ، وكالتؤكٌد الذي ال ٌفتمر 

ٌكون فً الجمل ما تتصل من ذوات نفسها بالتً  كذلن إلى ما ٌصله بالمإكد كذلن
لبلها ، وتستؽنً بربط معناها لها عن حرؾ عطؾ ٌربطها . وهً كل جملة كانت 
مإكدة للتً لبلها ومبٌنة لها ، وكانت إذا حصلت لم تكن شٌئا سواها ، كما ال تكون 

رٌؾ ( ، الصفة ؼٌر الموصوؾ ، والتؤكٌد ؼٌر المإكد. فإذا للت : ) جاءنً زٌد الظ
، (49)وجاءنً الموم كلهم ( ، لم ٌكن ) الظرٌؾ ( و)كلهم ( ؼٌر زٌد وؼٌر الموم . ( 

فَاَل تَُن فًِ ِمْرٌٍَة ِمْنهُ إِنَّهُ ومما جاء فً سورة هود من ذلن ما جاء فً لوله تعالى : ) 
( حٌث جردت جملة ) إنه 17( من اآلٌة )اْلَحكُّ ِمْن َربَِّن َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل ٌُْإِمنُونَ 

الحك من ربن ( عن العاطؾ ْلنها تؤكٌد لما دلت علٌه جملة ) فال تن فً مرٌة منه(. 
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ٌء  وفً لوله تعالى  ) ًْ ًٌْخا إِنَّ َهذَا لََش ٌْلَتَا أَأَِلدُ َوأَنَا َعُجوٌز َوَهذَا َبْعِلً َش لَالَْت ٌَا َو
فصلت عن جملة التعجب ) ٌا نجد أن جملة ) إن هذا لشًء عجٌب (   (72َعِجٌٌب )

وٌلتى أألد وأنا عجوز ( ولم تعطؾ علٌها ؛ ْلنها مإكدة لها ، وكؤنها كانت مترددة 
فً أنهم مالئكة فلم تطمئن لتحمٌك بشراهم . ولد تعطؾ الجملة المإكدة لمضمون 
سابمتها إذا أفادت مع التؤكٌد ؼرضا داللٌا آخر لد ٌفوت لوفصلت الجملتان، ومن ذلن 

ٌْنَا بِعَِزٌزٍ اء فً لوله تعالى : )ما ج ( من اآلٌة َولَْواَل َرْهُطَن لََرَجْمنَاَن َوَما أَْنَت َعلَ
( ( على جملة ) ولوال لومن لرجمنان( فمد عطفت جملة ) وما أنت علٌنا بعزٌز 91)

، مع أنها مإكدة لمضمونها ، وكان ممتضى الظاهر أال تعطؾ ، ومسوغ العطؾ هو 
فعطفت على الجمل التـً  -السالم -لتؤكٌد حكما ٌخص شعٌبا علٌه أنها أفادت مع ا

تفٌد أحواله مثل جملة : ما نفمه كثٌرا مما تمول ، وإنا لنران فٌنا ضعٌفا، ولوال 
 رهطن لرجمنان .
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 خاتمة

حاول هذا البحث أن ٌنهض بمهمة الكشؾ عن دور العطؾ التركٌبً 

بٌك على سورة من سور المرآن الكرٌم ، وهً سورة ) هود ( والداللً من خالل التط

، ولد انتهى البحث من خالل التطبٌك إلى لٌام العطؾ بدور تركٌبً ، هو إطالة بناء 

الجملة من خالل عطؾ وضم الجمل بعضها إلى بعض ، وإلى دور داللً هو ربط 

ورسم اللوحة الجمل بعضها ببعض ومن ثم ترابط السورة كلها وتما سن أجزائها  

المرآنٌة والمساعدة فً نسج خٌوطها.ولد جّرنا الحدٌث عن العطؾ الحدٌث عن 

المطع ، أو ما ٌطلك علٌه البالؼٌون الوصل والفصل فً ممابل العطؾ والمطع عند 

النحاة ، والحك أن ال فرق بٌن المصطلحٌن ، وأٌا ما كان اْلمر فمد تؽٌب بعض 

المكونة للسورة الكرٌمة منفصلة ، وأن ال رابط  حروؾ العطؾ فتبدو الجمل واآلٌات

بٌنها وال جامع ، وعلى الرؼم من ذلن تظل هذه الجمل واآلٌات مترابطة متماسكة ، 

وتستعٌض بروابط وعاللات معنوٌة تؽنً عن الروابط التركٌبٌة الظاهرة، ومن هذه 

رة عاللة العاللات المعنوٌة التً تربط الجمل بعضها ببعض دون وجود روابط ظاه

التعلٌل ، وعاللة التفسٌر والبٌان ، وعاللة التؤكٌد وؼٌرها من العاللات بٌن الجمل 

 واآلٌات التً كشؾ عنها البحث .

ولم ٌمتصر دور العطؾ على عطؾ الجمل المتماربة بؤن ٌعطؾ الجملة 

على التً تلٌها مباشرة ، بل ٌعطؾ الجملة على جملة مفصولة بعدد من الجمل ، بل 

من اآلٌات ، وفً ذلن عطؾ لمجموع على مجموع ، وهذا نوع من التماسن  بعدد

النصً ، وتظل مع ذلن الجملتان المتعاطفتان المنفصلتان  المتباعدتان متماسكتٌن 

ومترابطتٌن داللٌا .وفً نهاٌة البحث أخلص إلى ضرورة ربط النحو بالنصوص 

النصوص وكشؾ أسرارها ، العربٌة الفصٌحة  ؛  ففً ذلن فائدتان :  تحلٌل هذه 

وبماء النحو وتجدٌد عطائه ؛ ْلنه  ٌستمد  هذا البماء وهذا العطاء من خالل التطبٌك 

 على تلن النصوص .
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