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 الملخص
 

النحو والفقه علمان مرتبطان بعضهما البعض، حبيث ال يستغين كل واحد منهما عن 
اآلخر. ولذلك، وُِجد أن الفقهاء أيتون ابملناقشة النحوية يف مؤلفاهتم الفقهية كما أّن 
النحاة حياولون أن يربطوا املوضوعات النحوية ابلنصوص الفقهية من اآلايت القرآنية 

بوية الشريفة. فمن الفقهاء الذين يهتمون ابجلانب النحوي هو الكرمية، واألحاديث الن
اإلمام النووي وكتابه اجملموع. وكانت مناقشته للمسائل النحوية متوافرة يف ذلك 
الكتاب. وعليه، فقد رغب الباحث الوقوف على املسائل النحوية الواردة يف الكتاب 

الفقهية. وتعتمد الدراسة على  دور حروف املعاين يف حتديد األحكامسعيًا إىل إبراز 
املنهجي؛ الوصفي والتحليلي. ومن أهم نتائج الدراسة أن اإلمام النووي أتى مبناقشة 

 حروف املعاين وبيان داللتها وعالقتها ابألحكام الشرعية.   
 

 حروف املعاين، األحكام الفقهية. الكلمات املفتاحية:
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ABSTRACT 

 
The Arabic syntax is closely related to Ilm Fiqh as they are inseparable 

from one another. With that, we can see Muslim scholars discussing 

Arabic grammar in their kitab. Grammarians have also tried to relate 

Arabic grammar with Nusus Fiqhiyah from Quranic ayat and Hadiths. 

Imam Nawawi was among the scholars who focused and discussed 

Arabic grammar in his Majmu'. The discussion of Arabic syntax in this 

book is numerous. Therefore, the researcher is interested to study his 

discussion on syntactic issues by focusing on Huruf al-Maani.  This 

study is based on descriptive and analytical methodologies. The study 

found that Ilm Nahw indeed helps in understanding Shariah texts. The 

study also found that Imam Nawawi was an expert in the field of Ilm 

Nahw which is manifested through his discussion and debate on the 

issues of Huruf al-Maani on Fiqh. 

Keywords: Huruf al-Maani, Fiqh. 

 
 املقدمة

النحو والفقه علمان مرتبطان بعضهما البعض، حبيث ال يستغين كل واحد منهما عن 
مؤلفاهتم الفقهية كما أّن اآلخر. ولذلك، يوجد أن الفقهاء أيتون ابملناقشة النحوية يف 

النحاة حياولون أن يربطوا املوضوعات النحوية ابلنصوص الفقهية من اآلايت القرآنية 
الكرمية، واألحاديث النبوية الشريفة. فمن الفقهاء الذين يهتمون ابجلانب النحوي هو 

لك اإلمام النووي يف كتابه اجملموع. وكانت مناقشته للمسائل النحوية متوافرة يف ذ
الكتاب. وقد ورد يف مقدمة الكتاب: "أذكر فيه مجاًل من علومه الزاهرات، وأبني فيه 
أنواًعا من فنونه املتعددات، فمنها: تفسري اآلايت الكرميات، واألحاديث النبواّيت، 
واآلاثر املوقوفات، والفتاوى املقطوعات، واألشعار االستشهادايت، واألحكام 

األمساء، واللغات، والقيود، واالحرتازات، وغري ذلك من االعتقادايت والفروعيات، و 
 . (2002)النووي،فنونه املعروفات"
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وكذلك، قد بلغت شهرة هذا الكتاب وأمهيته يف اجلانبني؛ الفقهي واللغوي؛ إذ ُعدَّ مما 
 بسط فيه اإلمام كثريًا من املسائل الفقهية اليت اجتهد فيها مبقتضى القواعد النحويّة

، كما عّد حمقق الكوكب الدري لألسنوي كتاَب اجملموع من كتب (2000)السعدي، 
 .(1984)األسنوي،  الفروع الفقهية اليت انتشر فيها كثري من املسائل النحويّة واللغوية

إىل وعليه، فقد رغب الباحث الوقوف على املسائل النحوية الواردة يف الكتاب سعيًا 
حكام الفقهية. وتعتمد الدراسة على املنهجي؛ إبراز دور حروف املعاين يف حتديد األ

 الوصفي والتحليلي. 
 

قد وردت مناقشة اإلمام النووي حلروف العطف وداللتها يف مواضع عديدة من 
 الكتاب. وتفصيالهتا كما يلي:

 
  (الواوالداللة الوظيفية حلرف )أواًل: 

 الكتاب، ومنها:مواضع عديدة من يف حرف )الواو( للعطف  أشار اإلمام النووي إىل
 جعفر أبو "قالقول اإلمام النووي يف شرح مقدمة أيب إسحاق الشريازي:  . أ

ملا يف الثاين من  (وحسبنا هللا)أحسن من قوله  (وحسيب هللا) اإلنسان قول :النحاس
 ۖ   تَ وَكَّْلتُ  َعَلْيهِ  ۖ  فَِإْن تَ َولَّْوا فَ ُقْل َحْسيبَ اَّللَُّ اَل إِلَََٰه ِإالَّ ُهَو : ﴿التعظيم، قال تعاىل

يف قولك )وحسيب هللا( أو  قال: ويف اإلتيان ابلواو 1﴾،اْلَعِظيمِ  اْلَعْرشِ  َرب   َوُهوَ 
، ولو حذفتها جاز :قال ،: إعالم أبنك مل تضرب عن الكالم األول()وحسبنا هللا

 .(2002)النووي،  ألن املعىن معروف
 

                                                           
1
 .129سورة التوبة:   

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12940
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12940
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12940
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=14&ID=114#docu
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من توضأ ومل يذكر اسم هللا عليه كان وقوله يف احلديث صّلى هللا عليه وسّلم: )و  . ب
بواو ( ومن توضأ: ")تسمية هللا على الوضوء ( يف حكمطهورا ملا مر عليه املاء

  (2002)النووي، "العطف
 
وذكر أصحابنا من اآلية دليلني آخرين . قوله يف وجوب الرتتيب يف الوضوء: "ج

ضعيفني ال فائدة يف ذكرمها إال للتنبيه على ضعفهما؛ لئال يعول عليهما، أحدمها: أن 
وزعم املاوردي أنه قول أكثر أصحابنا، الواو للرتتيب، ونقلوه عن الفراء وثعلب، 

واستشهدوا عليه أبشياء وكّلها ضعيفة الداللة، وكذلك القول أبن الواو للرتتيب ضعيف. 
قال إمام احلرمني يف كتاب األساليب: صار علماؤان إىل أن الواو للرتتيب، وتكلفوا نقل 

نقطع به أهنا ال  ذلك عن بعض أئمة العربية، واستشهدوا أبمثلة فاسدة، قال: والذي
تقتضي ترتيبا، ومن ادعاه فهو مكابر، فلو اقتضت ملا صح قوهلم: تقاتل زيد وعمرو؛  
كما ال يصح تقاتل زيد مث عمرو.  وهذا الذي قاله اإلمام هو الصواب املعروف ألهل 

 .(2002)النووي، العربية وغريهم"
 
ابة: "وقوله صّلى هللا عليه . وقوله يف منع استقبال القبلة واستدابرها من ابب االستطد

 (.2002)النووي، وسّلم: )أوقد  فعلوها( هو بفتح الواو، وهي واو العطف"
 
وقال يف األم، كذا وقع يف  : املصنف وقول" حكم مسح األذن يف الوضوء:.قوله يف هـ

 . (2002)النووي، املهذب وقال بواو العطف وهو صحيح"
 
حكم ( يف وليستنج بثالثة أحجاروسّلم: ) صّلى هللا عليهالنيب  . قوله يف قولو

هو هكذا ابلواو معطوف على  (وليستنج)قوله " االستنجاء واجب من البول والغائط:
 .(2002)النووي، "ما قبله
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. وقوله يف صفة الصالة: "وقوله )سبحان هللا وحبمده(، قال الزجاج واجلمهور: هذه ز
)النووي، ذف )سبحته( اختصارا"الواو واو العطف، وتقديره: وحبمده سبحته؛ فح

2002).  
 

وقوله يف صفة الصالة أيضا: "وثبت يف األحاديث الصحيحة من رواايت كثرية: ح. 
)ربنا لك احلمد(، ويف رواايت كثرية: )ربنا ولك احلمد( ابلواو. ويف رواايت: )اللهم ربنا 

قال الشافعي ولك احلمد(، ويف رواايت )اللهم ربنا لك احلمد(، وكله يف الصحيح. 
واألصحاب: كله جائز. فقال األصمعي: سألت أاب عمرو عن الواو يف قوله )ربنا ولك 
احلمد(، فقال: هي زائدة، تقول العرب: بِعين هذا الثوب، فيقول املخاطب: نعم، وهو 
لك بدرهم، فالواو زائدة. قلت: وحيتمل أن تكون الواو عاطفة على حمذوف، أي ربنا 

 . (2002)النووي، ك احلمد"أطعناك ومحدانك ول
 

 :التحليل  النحوي
 

لعطف يف الكتاب أتيت لوظيفة الرتتيب ومطلق اجلمع والزائدة. وهلا ااملالحظ، أّن واو 
)ميشال،  املصاحبة )مع(، والتقسيم، والتعقيب، والرتاخي النسيب دالالت أخرى، وهي:

حاة فيه، وقال البعض . وأما استخدامها للرتتيب أو التعقيب، فقد اختلف الن(2006
هي عند ال دليل فيها على أن األول قبل الثاين، وقيل أهنا ال تفيد ترتيباً وال تعقيباً، كما 

أمجع النحويون ": ، فقالالسريايف اختلف. و (2004)سلمان،  الكوفيني تفيد الرتتيب
هشام، )ابن "واللغويون من البصريني والكوفيني على أن الواو للجمع من غري ترتيب

2004) . 
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فمعناه أهنما اشرتكا  (جاء زيد وعمرو) إذا قيلوقال ابن هشام يف وظيفة هذا احلرف: "
أن  :الثاينو، : أن يكون جاءا معاأحدها، يف اجمليء، مث حيتمل الكالم ثالثة معان

هم أحد فإن ف  . أن يكون على عكس الرتتيب :الثالث، ويكون جميئهما على الرتتيب
َوِإْذ يَ ْرَفُع ﴿ همت املعية يف حنو قوله تعاىل:كما فُ   ،فمن دليل آخر األمور خبصوصه

وكما  ،2﴾ِليمُ اْلعَ  السَِّميعُ  أَنتَ  ِإنَّكَ  ۖ  ِإبْ رَاِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَ ْيِت َوِإمْسَاِعيُل َرب ََّنا تَ َقبَّْل ِمنَّا 
َوَأْخَرَجِت اأَلْرُض أَثْ َقاهَلَا. َوقَاَل زَِلِت اأَلْرُض زِْلزَاهَلَا. إ﴿فهم الرتتيب يف قوله تعاىل: 

، وكما فهم عكس الرتتيب يف قوله تعاىل إخبارًا عن منكري البعث: 3﴾اإِلنَساُن َما هَلَا
نْ َيا ََنُوُت َوحَنَْيا َوَما يُ ْهِلُكَنا ِإالَّ الدَّْهُر ﴿  ِلَك ِمنْ ِبذََٰ  هَلُم َوَما ۖ  َوقَاُلوا َما ِهَي ِإالَّ َحَياتُ َنا الد 

)ابن  ابحلياة بعد املوت" ولو كانت للرتتيب لكان اعرتافاً ، 4﴾نَ َيظُن و  ِإالَّ  ُهمْ  ِإنْ  ۖ  ِعْلٍم 
 .(2004هشام، 

 
"وهي : :وابلنسبة إىل استخدامها ملطلق اجلمع أو االشرتاك، فقال صاحب املوسوعة

 األصل يف حروف العطف ألهنا تدل على اجلمع والتشريك بني املتعاطفني، ويشرتط
معها أن يكون املتعاطفان مفردين، أي ليس مجلة وال شبه مجلة. فالواو تدل على اجلمع 
واملشاركة بني املتعاطفني من غري ترتيب أو تعقيب، فهي تعطف الالحق والسابق 
واملصاحب، وقد تكون دليال على الرتتيب الزمين ، ولكن ذلك مشروط بقرينة تدل 

َوَلَقْد أَْرَسْلَنا نُوًحا َوِإبْ رَاِهيَم َوَجَعْلَنا يف ُذرِّيَِّتِهَما ﴿: ، كقوله تعاىل(1983)مسعود،  عليه"
ُهم ۖ  الن  بُ وََّة َواْلِكَتاَب  ُهمْ  وََكِثرير  ۖ   م ْهَتدٍ  َفِمن ْ   5.﴾فَاِسُقونَ  مِّن ْ

 

                                                           
2
 .127سورة البقرة:   

3
 .3-1سورة الزلزلة:   

4
 .24سورة اجلاثية:   

5
 .26سورة احلديد:   
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أّن الواو ملطلق اجلمع هو االجتماع يف الفعل من غري تقييد  (1988) ويرى حممود سعد
حبصوله من كليهما يف زمان أو سبق أحدمها. وهناك أدلة يف هذا االستخدام، وهي 
االشرتاك يف احلكم، وامتناع الرتتيب فيه، وعدم التناقض ملعىن الرتتيب، احتجاجًا بقوله 

ْرََيُ ِإنَّ اَّللََّ اْصَطَفاِك َوَطهََّرِك َواْصطََفاِك َعَلىَٰ ِنَساِء َوِإْذ قَاَلِت اْلَماَلِئَكُة اَي مَ ﴿تعاىل: 
  6.﴾اْلَعاَلِمنيَ 

 
وأما استخدامها للرتتيب، فيستدعي سبباً، أي الرتتيب يف الوجود صاحل له، فوجب 
احلمل عليه. واحتج النحاة الذين يثبتون أن الواو لوظيفة الرتتيب ابلنقل، واحلكم، 

اَي أَي  َها الَِّذيَن آَمُنوا ارَْكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا َربَُّكْم ﴿ فالنقل حنو قوله تعاىل:واملعىن. 
َر َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ  واحلكم حنو قول الزوج لزوجته )أنت طالق وطالق  7﴾،َوافْ َعُلوا اْْلَي ْ
تأكيد، حنو . وأما الزائدة، فتستخدم لل(1988)سعد،  وطالق( فوقع هبا طلقة واحدة

ورأى الزخمشري أّن دخول  8﴾،َوَما َأْهَلْكَنا ِمن قَ ْريٍَة ِإالَّ َوهَلَا ِكَتابر مَّْعُلومر قوله تعاىل: ﴿
 الواو لتأكيد لصوق الصفة ابملوصوف الدالة على أّن اتصافه هبا أمرر اثبتر ومستقر  

 . (1957)الزركشي، 
 

من حروف العطف األخرى ابألمور ومن جانب آخر، متتاز الواو العاطفة عن غريها 
فَِإَذا َلِقيُتُم الَِّذيَن  ، ومنها أهنا تقرتن ب :)إما( كما يف قوله تعاىل: ﴿(2009)زايد،  الكثرية

 َكَفُروا َفَضْرَب الرِّقَاِب َحَّتََّٰ ِإَذا أَْثَخنُتُموُهْم َفُشد وا اْلَواَثَق فَِإمَّا َمنًّا بَ ْعُد َوِإمَّا ِفَداًء َحَّتََّٰ 
كما تقرتن ب :)ال( إذا سبقها نفي، وتعطف الواو العام على  9﴾،َضَع احْلَْرُب أَْوزَاَرَهاتَ 

                                                           
6
 .43سورة آل عمران:   

7
 .77سورة احلج:   

8
 .4 سورة احلجر:  

 .4 حممد:سورة   9
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رَّبِّ اْغِفْر ِل َوِلَواِلَديَّ َوِلَمن َدَخَل : ﴿اْلاص، أو اْلاص على العام، حنو قوله تعاىل
َوِإْذ َأَخْذاَن ِمَن و﴿ 10﴾،نَي ِإالَّ تَ َباًرابَ ْييِتَ ُمْؤِمًنا َولِْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت َواَل َتزِِد الظَّاِلمِ 

ُهم وَ  ۖ  النَِّبيِّنَي ِميثَاقَ ُهْم َوِمنَك َوِمن ن وٍح َوِإبْ رَاِهيَم َوُموَسىَٰ َوِعيَسى اْبِن َمْرََيَ  َأَخْذاَن ِمن ْ
وكذلك تعطف على احملذوف إذا بقي معموله، حنو قوله تعاىل:  11﴾،مِّيثَاقًا َغِليظًا

ُهمْ  َأَشدَّ  َكانُوا ۖ  َيِسريُوا يف اأْلَْرِض فَ َينظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلِهْم   ِمن ْ
َا َأْشُكو بَثِّي َوُحْزين ِإىَل اَّللَِّ والشيء على مرادفه حنو قوله تعاىل: ﴿ 12﴾،قُ وَّةً  قَاَل ِإَنَّ

وتعطف متأخرًا يف احلكم أو متقدما يف احلكم حنو  13﴾،َلُمونَ َوأَْعَلُم ِمَن اَّللَِّ َما اَل تَ عْ 
ُهم ۖ  َوَلَقْد أَْرَسْلَنا نُوًحا َوِإبْ رَاِهيَم َوَجَعْلَنا يف ُذرِّيَِّتِهَما الن  بُ وََّة َواْلِكَتاَب ﴿  ۖ   م ْهَتدٍ  َفِمن ْ

ُهمْ  وََكِثرير  ِلَك يُوِحي إِلَْيَك َوِإىَل و﴿ 14﴾فَاِسُقونَ  مِّن ْ الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلَك اَّللَُّ اْلَعزِيُز َكذََٰ
 أم أدوات العطف لكثرة دوراهنا بني الوحدات املفردة، والرتاكيبتعّد أهنا و  15﴾.احلَِْكيمُ 

  .(2006)عبد اجلليل، 
 

ومن وجهة نظر أخرى، ورود هذه الدالالت ليس له أتثري يف احلكم الشرعي، كما يف 
هللا وحبمده(، و)اللهم ربنا ولك احلمد(، و)أوقد  قول اإلمام النووي حنو قوله )سبحان

 فعلوها(.
 

  (أوالداللة الوظيفية حلرف )اثنياً: 
 

                                                           
 .28 :سورة نوح  10
 .7 :سورة أألحزاب  11
 .9 الروم:سورة   12
 .86 يوسف:سورة   13
14

 .26سورة احلديد:   
15

 .3سورة الشورى:   
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مواضع عديدة من الكتاب، يف  رف )أو(أشار اإلمام النووي إىل املعاين الوظيفية حل
 فمنها:

)إهنا ليست بنجس إَنا هي من الطوافني قوله يف احلديث صّلى هللا عليه وسّلم:  . أ
وأما لفظة )أو الطوافات( ": يف ابب الشك يف جناسة املاء أو الطوافات(عليكم 

فرويت أبو وابلواو كما ذكرانها، قال صاحب مطالع األنوار: وحيتمل )أو( أن 
تكون للشك، وحيتمل أن تكون للتقسيم، ويكون ذكر الصنفني من الذكور 

ا جاء يف رواايت واإلانث. وهذا الذي قاله حمتمل، وهو األظهر ألنه للنوعني كم
 .(2002)النووي، الواو"

 
 اَي أَي  َهاقوله هللا تعاىل: ﴿ يف وقوله يف مناقشة األحداث اليت تنقض الوضوء . ب

  تَ ُقوُلونَ  َما تَ ْعَلُموا َحَّتََّٰ  ُسَكاَرىَٰ  َوأَنْ ُتمْ  الصَّاَلةَ  تَ ْقَربُوا اَل  آَمُنوا الَِّذينَ 
ُتمْ  َوِإنْ ۖ   تَ ْغَتِسُلوا َحَّتََّٰ َسِبيلٍ  َعاِبرِي ِإالَّ  ُجنُ ًبا َواَل    أَوْ  َسَفرٍ  أَْوَعَلىَٰ  َمْرَضىَٰ  ُكن ْ
 فَ تَ َيمَُّموا َماءً  َتَُِدوا فَ َلمْ  النَِّساءَ  اَلَمْسُتمُ  َأوْ  اْلَغاِئطِ  منَ  ِمْنُكمْ  َأَحدر  َجاءَ  
ختلف : "ا16﴾ َغُفورًا َعُفوًّا َكانَ  اَّللََّ  ِإنَّ  ۖ   َوأَْيِديُكمْ  ِبُوُجوِهُكمْ  فَاْمَسُحوا  طَيًِّبا َصِعيًدا 

العلماء يف )أو( هذه، فقال األزهري: هي مبعىن الواو. قال: وهي واو احلال، وأنشد فيه 
أبياات. قال: وال جيوز يف اآلية غري معىن الواو؛ حَّت تستقيم التأويل على ما أمجع عليه 

 . (2002)النووي،  الفقهاء"
 
كانت ختتلف، ففي بعض الشهور ستة، ويف   وقوله يف كتاب احليض: "لعّل عادهتا .ج

وحتيضي يف علم هللا ستة أايم أو سبعة بعضها سبعة، فقال النيب صّلى هللا عليه وسّلم )
 . (2002)النووي،  (؛ فتكون لفظة )أو( للتقسيم"أايم
 

                                                           
 .43سورة النساء:   16
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( من ترك نسكا فعليه دم) وأما حديث".وقوله يف ابب صفة احلج والعمرة: ـد
موقوفا عليه ال مرفوعا،  عباس ابن وغريمها أبسانيد صحيحة عن والبيهقي مالك فرواه

من نسي من نسكه ) قال عباس ابن أن جبري بن سعيد عن أيوب عن مالك ولفظه عن
دما( قال مالك: ال أدري قال ترك أم نسي؟ قال البيهقي: وكذا  شيئا أو تركه فليهرق

كأنه قاهلما، ف :البيهقي قال(، ترك شيئا فليهرق له دما من) الثوري عن أيوب رواه
مالك، بل للتقسيم، واملراد به يريق  أن )أو( ليست للشك كما أشار إليه البيهقي يعين

 .(2002)النووي،  "دما سواء ترك عمدا أو سهوا، وهللا أعلم
 

 :التحليل النحوي
مما الحظه الباحث من إشارة اإلمام النووي إىل الداللة النحوية الوظيفية ل :)أو(، فيجد 

 أنه أييت بثالث دالالت، وهي: معىن الشك، ومعىن التقسيم، ومعىن الواو.   
 

وخمتصراً، إّن حرف )أو( يف القاعدة النحوية حرفر ُيشرِك بني املعطوف واملعطوف عليه 
 مفردا على مفرد كما يعطف مجلة على مجلة املعىن، وهي تعطفيف اإلعراب ال يف 

. (2010)سلطاين،  يف القرآن الكرَي يف مئتني ومثانني موضعا وأتيت 1988،17)سعد،
وهلا دالالت كثرة، وهي: الشك، واإلهبام، والتخيري، واإلابحة، واجلمع املطلق )الواو(، 

ومعىن )إىل(، والتقريب، والشرطية،  واإلضراب ك :)بل(، والتقسيم، واالستثناء )إال(،
 .(1998)ابن هشام،  والتبعيض، ومعىن الغاية )حَّت(، والتفصيل، والتشكيك

 
هذه الدالالت،  (2004)سلمان،  موسوعة معاين احلروف العربيةوقد بَ نّي صاحب 
 ، وهي:(1986)الزجاجي،  مع األمثلة القرآنية

                                                           
 .192، صقواعد النحو الوظيفي ؛ ويُنظر: معروف،129، صحروف املعاينيُنظر: سعد،   17

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13933
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13933
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15992
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15992
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http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13933
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13933
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ابألمر؛ ولكن أراد أن يبهم على السامع، حنو وهو إذا كان املتكلم عاملا اإلهبام،  .1
ُكْم َلَعَلى ُهًدى أَْو يف َضاَلٍل ﴿ ُ َوِإانَّ أَْو ِإايَّ ُقْل َمْن يَ ْرزُُقُكْم ِمَن السََّماَواِت َواأْلَْرِض ُقِل اَّللَّ

  18﴾.ُمِبنيٍ 
التخيري، وهو الواقع بعد الطلب، وقبل ما ميتنع فيه اجلمع، حنو )تزوج هندا أو  .2
َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا َأْو بِِه أًَذى ِمْن َرْأِسِه َفِفْديَةر ِمْن ِصَياٍم أَْو ختها(، وقوله تعاىل: ﴿أ

 19﴾.َصَدَقٍة َأْو ُنُسكٍ 
اإلابحة، وهي الواقعة بعد الطلب وقبل ما جيوز فيه اجلمع، حنو: جالس العلماء أو  .3

تخيري ال يبيح اجلمع بني الشيئني أو األشياء، الزهاد. )والفرق بني اإلابحة والتخيري أن ال
 واإلابحة تبيحه(. 

 اجلمع املطلق كالواو، وهذا مذهب الكوفيني واألخفش واجلرمي. .4

وقد اختلف فيه، فسيبويه أجازه بشرطني: تقدم نفي أو هني، اإلضراب ك :)بل(،  .5
َفآَمُنوا  حنو ﴿ وإعادة العامل. وعند الكوفيني وبعض النحاة أتيت لإلضراب مطلقا،

  20﴾. َفَمت َّْعناُهْم ِإىل ِحنيٍ 
أن تكون مبعىن )إال( يف االستثناء، وهذه ينتصب املضارع بعدها إبضمار أن،   .6

 أو ُيسِلم.كقولك: ألقتلنه 

 أن تكون مبعىن )إىل( وهي كاليت قبلها يف انتصاب املضارع بعدها أبن املضمرة. .7
 

وللتقسيم، وغريها كما أشار إليها اإلمام، فيستخدم  وابلنسبة إىل استخدام )أو( للشك،
للشك إذا كان املتكلم شاكًّا يف األمر؛ وأما التقسيم، فيكثر استخدامه يف األساليب 

أنّه يتحقق الشك عند التباس  (1988) . ويرى حممود سعد(2004)سلمان،  العلمية
                                                           

18
 .24سورة سباء:    
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 .196سورة البقرة:   
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العلم بشيء، وذلك إَنا يكون يف اإلخبارات، كما أنه إذا كان يف اْلرب أو االستخبار 
للشك. ويستخدم كذلك للتقسيم حنو )الكلمة اسمر أو فعلر( أو مطلق اجلمع حنو فهو 

ُر أَْو ََيَْشىَٰ  ﴿   21﴾.فَ ُقواَل َلُه قَ ْواًل لَّيًِّنا لََّعلَُّه يَ َتذَكَّ
 

حلرف  -الشك، والتقسيم، ومطلق اجلمع–كما تقدم الذكر، فإن الدالالت الثالثة 
العطف )أو( اليت جاء هبا اإلمام النووي ال تؤثر يف األحكام الشرعية، بل أتيت هذه 
الدالالت جمرد بياهنا  وتفسريها من األدلة القرآنية أو األحاديث النبوية، من حيث أنه 

 مثل األزهري وابن قرقول، وغريمها.  استفاد من أقوال النحاة
  

  (الفاءالداللة الوظيفية حلرف )اثلثا: 
 موِضَعني، ومها: يف رف )الفاء(أشار اإلمام النووي إىل املعاين الوظيفية حل

وحيتج له بقوله صّلى هللا عليه وسّلم )إَنا جعل اإلمام قوله يف ابب صالة اجلمعة: " . أ
وموضع الداللة: أن الفاء عند أهل العربية للتعقيب،  ليؤمّت به، فإذا كربوا فكربوا(،

 .(2002)النووي،  فاحلديث صريح يف يف األمر بتعقيب تكبريته بتكبرية اإلمام"
وقوله يف صفة الوضوء: "الدليل الثاين: نقله أصحابنا عن أيب علي بن أيب هريرة،  . ب

 أَي  َها الَِّذيَن آَمُنوا ايَ  ﴿ونقله إمام احلرمني عن علماء أصحابنا: أن هللا تعاىل قال: 
ِإَذا ُقْمُتْم ِإىَل الصَّاَلِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإىَل اْلَمرَاِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم 

ُتْم ُجنُ ًبا فَاطَّهَُّروا  َوأَْرُجَلُكْم ِإىَل اْلَكْعبَ نْيِ  ُتمْ  َوِإنْ  ۖ  َوِإْن ُكن ْ  َعَلىَٰ  أَوْ  َمْرَضىَٰ  ُكن ْ
فعقب القيام بغسل الوجه ابلفاء، والفاء للرتتيب بال خالف، ومَّت  22﴾رَسفَ 

تقدَي الوجه تعني الرتتيب؛ إذ ال قائل ابلرتتيب يف البعض. وهذا استدالل  وجب
ابطل، وكأن قائله حصل له ذهول واشتباه فاخرتعه وتوبع عليه تقليدا. ووجه 

                                                           
21

 .44سورة طه:   
22

 .6سورة املائدة:    



JURNAL PENGAJIAN ISLAM FAKULTI PENGAJIAN PERADABAN ISLAM 

 ISSN 1823-7126                                                                    BIL 9, ISU 1: 2016 

 

 

 

 

املعطوف على ما دخلت عليه ابلواو  بطالنه: أن الفاء وإن اقتضت الرتتيب لكن
مع ما دخلت عليه كشيء واحد كما هو مقتضى الواو؛ فمعىن اآلية: إذا قمتم إىل 
الصالة فاغسلوا األعضاء، فأفادت الفاء: ترتيب غسل األعضاء على القيام إىل 

 .(2002)النووي،  الصالة ال ترتيب بعضها على بعض، وهذا مما يعلم ابلبديهة"
 

 :  النحويالتحليل 
تفيد فاء العطف يف القاعدة النحوية الرتتيَب، واملشاركة، والتعقيب، وتنفيذ عمل 

، بل ورد يف املعجم الوظيفي ملقاييس (1992)معروف،  مطلوب، ومعىن السبب
أّن فائدهتا أيضًا غري الرتتيب والتعقيب مما  (2006)عبد اجلليل،  األدوات النحوية

تفصح سياقات الرتاكيب. وللفاء ثالثة معان جمتمعة؛ اشرتاك املعطوف مع املعطوف 
 .(2008)شعيب،  عليه يف احلكم والرتتيب والتعقيب

 
، تفصيلر هلذه (1986)الزجاجي،  ويف موسوعة معاين احلروف العربية وكتب أخرى

الوظائف، من حيث تزاد الفاء يف أول اجلملة للعطف لفائدة الرتتيب، والتعقيب، ويراد 
 أّن الثاين بعد األول وال مهلة؛ابلرتتيب كون املعطوف هبا يكون الحقا ملا قبلها، أو 

وأما التعقيب فمعناه أن وقوع املعطوف بعد املعطوف عليه بغري مهلة أو مبدة قريبة، 
 عقيب أيضا مقصوده قصر الفرتة الزمنية بني املتعاطفني يف وقوع املعىن عليهما. والت

النحاة أييت مع التشريك، وهو معنوي، وهو واستخدام الفاء للرتتيب، كما أشار إليه 
َها فََأْخَرَجُهَما ممَّا َكااَن  عطف مفصل على جممل حنو قوله تعاىل: ﴿ َُما الشَّْيطَاُن َعن ْ فََأَزهلَّ

 ِإىَلَٰ  َوَمَتاعر  ُمْستَ َقر   اأْلَْرضِ  يف  َوَلُكمْ  ۖ   َعُدو   لِبَ ْعضٍ  بَ ْعُضُكمْ  اْهِبطُوا َوقُ ْلَنا ۖ  يِه فِ 
الَِّذي َخَلَقَك  والرتتيب قد يكون يف املعىن أو احلقيقي حنو قوله تعاىل: ﴿ 23﴾.ِحنيٍ 
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َواَنَدىَٰ نُوحر  و﴿، (1988)سعد، وقد يكون يف الذكر أو اللفظي 24﴾،َفَسوَّاَك فَ َعَدَلكَ 
 و﴿ 25﴾رَّبَُّه فَ َقاَل َربِّ ِإنَّ اْبيِن ِمْن َأْهِلي َوِإنَّ َوْعَدَك احلَْق  َوأَنَت َأْحَكُم احْلَاِكِمنيَ 

 ِمن َأْكبَ رَ  ُموَسىَٰ  َسأَُلوا فَ َقدْ  ۖ  َيْسأَُلَك َأْهُل اْلِكَتاِب َأن تُ َنزَِّل َعَلْيِهْم ِكَتااًب مَِّن السََّماِء 
ِلكَ   26﴾.ةً َجْهرَ  اَّللََّ  أَرانَ  فَ َقاُلوا ذََٰ

 
وأما استخدامها للتعقيب، فيعين الداللة على تعاقب الوقائع، أو أن يدل على وقوع 

تعاقب مباشر بال  وهو نوعان: .(1988)سعد،  األول من غري مهلةالثاين عقيب 
َفأَقْ بَ َلِت اْمَرأَتُُه يف َصرٍَّة َفَصكَّْت َوْجَهَها َوقَاَلْت َعُجوزر  مهلة، حنو قوله تعاىل: ﴿

 ، حنو قوله تعاىل: ﴿(2010)سلطاين،  وتعقيب مع الرتاخي يف الزمن 27﴾،َعِقيمر 
  28﴾.َفَجَعَلُه ُغثَاًء َأْحَوى

  

لّيان توّصل الباحث إىل أّن داللة الرتتيب والتعقيب هلما يف اجلانب الفقهي أتثريان ج
 يف احلكم، كما يف حكم صالة اجلماعة بني اإلمام واملأموم، وكذلك يف ترتيب الوضوء. 

  
 (ثم الداللة الوظيفية حلرف )رابعا: 

"قوله صّلى هللا وردت داللة )مّث( يف ابب هيئة اجلمعة والتبكري، كما يف قول اإلمام: 
 بدنة(، ولفظة )مثّ( للرتاخي"عليه وسّلم: )من اغتسل يوم اجلمعة مث راح فكأَنا قرب 

 . (2002)النووي، 
 

                                                           
24

 .7سورة االنفطار:   
25

 .45سورة هود:   
 .153 النساء:سورة    26
 .29 الذارايت:سورة   27
 .5 األعلى:سورة   28
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 :التحليل النحوي
حرفًا للعطف يقتضي التشريك يف احلكم والرتتيب يُعّد حرف )مّث( يف القاعدة النحوية 

كما يقتضي أيضًا االستئناف،   29﴾،مُثَّ ِإَذا َشاَء أَْنَشرَهُ  حنو ﴿مع الرتاخي يف املهملة، 
وتفاوت ما بني رتبتني، ومعىن الواو. وقيل إن )مثّ( تفيد ترتيب األخبار ال لرتتيب 

)سعد،  واملقصود ابلرتاخي طول الفرتة الزمنية يف وقوع املعىن على املتعاطفني احلكم.
1988) . 

 
نصب الفعل املضارع وقد أجرى الكوفيون، وابن مالك )مثّ( جمرى الفاء والواو يف جواز 

املقرون هبا مثل شرط. وقد وردت )مّث( يف القرآن الكرَي يف ثالث مئة ومثانية وثالثني 
 .(2010)سلطاين،  (338موضعا )

 
   (لكنالداللة الوظيفية حلرف )خامسا: 

كما تقّدم القول، تعّد )لكن( من حروف العطف اليت َتعل املعطوف يشارك املعطوف 
وَيالفه يف املعىن. ومن املواضع اليت أشار إليها اإلمام هو يف حكم عدم عليه يف اللفظ 

وقوله )لكن من غائط أو بول أو جواز املسح على اْلفني يف غسل اجلنابة، فقال: "
نوم( قال أهل العربية: لفظة )لكن( لالستدراك تعطف يف النفي مفردا على مفرد، 

ام زيد لكن عمرو، فإن دخلت على مثبت  ما نفته عن األول، تقول: ما قينوتثبت الثا
احتيج بعدها إىل مجلة، تقول: قام زيد لكن عمرو مَل يقم، فقوله: )ال ننزعها إال من 
جنابة لكن من غائط وبول ونوم( معناه: أرخص لنا يف املسح مع هذه الثالثة ومل نؤمر 

ئط وبول ونوم، بنزعها إال يف حال اجلنابة، وفيه حمذوف تقديره: لكن ال نن زع من غا
ألن التقدير األول: أمران بَنزعها من اجلنابة. وفائدة هذا االستدراك بيان األحوال اليت 

  .(2002)النووي،  جيوز فيها املسح"
                                                           

 .22سورة عبس:   29
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 :التحليل النحوي

خمففة من الثقيلة ال عمل هلا، وتكون لالستدراك إذا كلمة )لكن( يف النحو الوظيفي 
سبقها نفي، وأال تقرتن ابلواو، كما قد تكون ابتدائية إلفادة االستدراك إذا سبقت 

ُهْم حنو ﴿ابلواو. وتدخل على اجلمل الفعلية واالمسية،  لََِّٰكِن الرَّاِسُخوَن يف اْلِعْلِم ِمن ْ
كما أتيت أيضًا مع التوكيد   30﴾.ۖ  نزَِل ِإلَْيَك َوَما أُنزَِل ِمن قَ ْبِلَك َواْلُمْؤِمُنوَن يُ ْؤِمُنوَن مبَا أُ 

 .(1986)الزجاجي،  إذا كانت مشددة )لكّن(، أو بعد اجلحود
 

والحظ الباحث أّن وظيفة )لكن( يف النص املذكور، تثبت جواز املسح على اْلفني يف 
ويف هذا الصدد، نقل اإلمام الغائط، والبول، والنوم، وتنفى ما قبلها وهي اجلنابة. 

النووي قول أهل اللغة العربية عامًة يف اإلشارة إليها، مع بيان الفائدة من ورودها كما 
 سبق الذكر.

 
  اخلامتة

 
 احلروف املعاينمبناقشة  النووي أتى لت املقالة إىل نتائج مهمة، ومن أمهها أّن اإلمامتوصّ 

املعاين  حلروفوابلنسبة إىل ايف عرض األحكام الفقهية أو استنباط األحكام الشرعية. 
فمنها ما يتعلق ابستنباط األحكام الشرعية عالقة مباشرة،  اليت انقشها اإلمام النووي، 
الشرعية عالقة مباشرة، بل انقشها اإلمام مناقشة إضافية  ومنها ما ال يتعلق ابألحكام

اقرتحت املقالة ربط دراسة احلروف املعاين ابلنصوص الشرعية ألن من لغوية. ولذلك، 
 . حاليا خدمة للعلوم الشرعيةالنحو العريب  دراسةمن  أهم األهداف

 

                                                           
 .162 سورة النساء:  30
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، أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالكعبد هللا بن يوسف،  األنصاري، ابن هشام
 . م(1997، العلمية، الطبعة األوىل بريوت: دار الكتب) ،حتقيق: أميل بديع يعقوب

بريوت: دار الكتب )، مغين اللبيب عن كتب األعاريب  األنصاري، ابن هشام
 م(.1998بعة األوىل، طالالعلمية، 

)القاهرة: دار الطالئع، د.ط، ، شرح قطر الندى وبلم الصدى األنصاري، ابن هشام
 م(. 2004

، )بريوت: الربهان يف علوم القرآنأبو عبدهللا بدر الدين حممد بن عبدهللا، الزركشي، 
 م(.1957، 1دار إحياء الكتب العربية، ط

، 1، )بريوت: دار النهضة العربية، طالداعم يف اللغة العربية ،جرجس ميشال
 م(2006

لفروع الفقهية الكوكب الدري يف ختريج ااألسنوي،  مجال الدين عبد الرحيم بن احلسن
السعدي، )وزارة األوقاف والشؤون  حتقيق: عبد الرزاقعلى املسائل النحوية، 

 .م(1984، 1اإلسالمية، ط
، كتاب حروف املعاين، م(1986) الزجاجي، أبو القاسم عبد الرمحن بن اسحاق

 .بريوت: دار األمل، الطبعة الثانية ،حتقيق: علي توفيق احلمد
القاهرة: دار  ،ستقصى يف معاين األدوات النحويةامل، م(2009)مسعد زايد، 

 الصحوة، الطبعة األوىل.
، حروف املعاين بني دقائق النحو ولطائف الفقهم(، 1988سعد، حممود )

 اإلسكندرية: منشأة املعارف، د.ط.
، األدوات النحوية ومعانيها يف القرآن الكرمي، م(2010)حممد علي سلطاين، 

 الطبعة األوىل.دمشق: دار العصماء، 
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، عمان: دار أسامة، موسوعة معاين احلروف العربيةم(، 2004سلمان، علي جاسم )
 د.ط.

املعجم الوظيفي ملقاييس األدوات النحوية ، م(2006)عبد القادر عبد اجلليل، 
 ، عمان: دار الصفا، الطبعة األوىل.والصرفية

للغوية يف استنباط األحكام أثر الداللة النحوية واعبد القادر عبد الرمحن السعدي، 
 .م(2000، 1عمان: دار عمار، طمن آايت القرآن التشريعية )

، املعجم الوظيفي ملقاييس األدوات النحوية والصرفيةعبد اجلليل،  ،عبد القادر
 . م(2006، 1)عمان: دار الصفا، ط

 م(.1983 د.ط، ، )القاهرة،التوابع: أصوهلا وأحكامها دراسة حنويةمسعود،  ،فوزي
حتقيق: جمموعة اجملموع شرح املهذب، النووي،  حميي الدين أبو زكراي حيىي بن شرف،

 .م(2002، 1، ج1من احملققني )بريوت: دار الكتب العلمية، ط
 د.ط، القاهرة، التوابع: أصوهلا وأحكامها دراسة حنوية م(،1983) مسعود، فوزي

 

 

Penulis Utama:  

Md Noor Bin Hussin 

Pensyarah 

Jabatan pengajian bahasa dan Linguistik Arab (JPBLA), 

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS). 

No. Tel:60192574118 (mdnoor@kuis.edu.my)  

Fax: 603-89254402 

 

Penulis Kedua:  

Hanafi Dollah (Prof. Madya Dr.) 

Pensyarah, 

Jabatan Bahasa Arab dan Kesusasteraan, 

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. 

No. Tel: 03-

61965029 (hanafi@iium.edu.my/farisnorhanafi@gmail.com) 

 
 

mailto:mdnoor@kuis.edu.my
mailto:@iium.edu.my
mailto:farisnorhanafi@gmail.com

