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الفصل الثانى 

النظرياإلطار

مفهوم حروف الفاء.أ

احلرف عند فؤاد نعمة هو كل كلمة ليس هلا معىن إال مع غريها. وقد ينقسم احلروف 

ا ىف اجلملة، و أثرها على الكلمات الىت تأتى بعدها يعىن: حروف تدخل على  حبسب مكا

الفعلاإلسم، حروف تدخل على الفعل، و حروف تدخل على اإلسم و على 

:أنواع حرف الفاء هي كما تاىل

: وإن األمر بينهما قريٌب حنو قولك: وهي توجب أن الثاين بعد األول فاء العطف 

رأيُت زيداً فعمراً ودخلت مكَة فاملدينَة وجاءين زيٌد فعمرٌو ومررت بزيٍد فعمرٍو فهي جتيء لتقدم 

من احلروف اليت ي ّن فاء العاطفة هأو قال إبن أم القسيم املراضى .1األول واتصال الثاين فيه

و قال أميل بديع يعقوب الفاء العاطفة هي .2تشرك يف اإلعراب واحلكم، ومعناها التعقيب

، مؤسسة الرسالة ،بريوت،األصول يف النحوالسراج النحوي البغدادي،أيب بكر حممد بن سهل بن .1
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حرف العطف مبين على الفتح ال حمّل له من اإلعراب، يعطف إمسا على إسم، حنو "جاء زيد 

زاهلما الشيطان عنها، فأخرجهما مما كان فيه". و هي تفيد فسمري". و مجلة على مجلة، حنو "فأ

3ثالثة معاىن جمتممعة: اسرتاق املعطوف مع املعطوف عليه يف احلكم، و الرتتيب ،و التعقيب.

أن يكون .4و تدخل وجوبا على جواب الشرط ىف بعض املواضفاء اجلواب الشرط :

مسية ( من جّد فالنجح)، مجلة من مجلة إجواب الشرط مقرتن بالفاء إذا كان جواب الشرط

أفشى السر فعلية فعلها طلىب (إذا مرضت فاتبع نصح الطبيب)، مجلة فعلية فعلها جامد (من

فليس بأمني)، مجلة فعلية مسبوقة بلن أو ما أو قد أو السني أو سوف (من ظلم الناس فسوف 

يقع ىف جواب الشرط، و تعرب و هي حرف مبّين على الفتح ال حمل له من اإلعراب، يندم). 

اجلمله ببعده ىف حمل جزم جواب الشرط. إذ كانت أداة الشرط جازمة وال يكون هلا حمل من 

اإلعراب، و إذا كانت أداة الشرك غري جازمة و ذلك إذا كان جواب الشرط: مجلة امسية (من 

ه)، مجلة الفعلية جيتهد فاجلائزة تنتظره)، مجلة فعلية جامد (من يعمل فعسى أن ينال مبتغا

ص: لبنان، دار العلم للماليني، -، بريوتاميل بديع يعقوب، موسوعة النحو و الصرف و اإلعراب. 3
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مقرتنة ب"قد" (قاَُلوا ِإْن َيْسَرْق فـََقْد َسرَِق َأٌخ َلُه ِمْن قـَْبِل)، مجلة مقرتنة ب"ما" (إن تدرس فما 

أنت غائب)، مجلة مقرتنة ب"لن" (إذا رحلت فلن تعرف الراحة)، مجلة مقرتنة بالسني أو 

اجر فسوف تندم)، مجلة مصدرة ب"كأمنا" (لو زرتىن كأمنا أكرمتىن) مجلة مصدرة سوف (إن 

. 5ب"رب" (إذا زرتىن فرمبا أكرمك)، مصدرا بأداة شرط (من حياورك فإن كان مثقفا فحاوره) 

ملا تنصبه. وهى تفيد أن ما قبلها سببتدخل على الفعل املضارع ففاء السببية : 

ميل بديع . مثل : كونوا يدا واحدة فتفوزوا. ففال راوتكون مسبوقة بطلب أو نفىها.بعد

يعقوب أن الفاء السببية هي حرف العطف يفيد الرتتيب و التعقيب مع داللته على "السببية 

اجلوابية" لكن يقع بعدها فعل مضارع منصوب ب"أن" مضمرة وجوبا. و شرطها أن يكون ما 

تَـُقَم. . األمر حنو: ُقْم فَـ 1قبلها سببا ملا بعدها. و أن يتقدم عليها أحد األمور  التسعة التالية: 

. النهي حنو: َوَال 3. الدعاء حنو: َربِّ َوفـِّْقِىنْ َفَال َأْعِدَل َعْن َسَنَن الَساِعْنيَ ِىف َخْريِ  َسَنِن. 2

. 5. اإلستفهام حنو: فـََهْل لََنا ِمْن ُشَفَعاُء فـََيْشَفُعْوا لََنا. 4َتْطَغْوا ِفْيِه فـََيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضِىب. 

. التخصيص 6لكرام أال تدنو  فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن مسعا. العرض حنو: يا بن ا
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. التمىن حنو: يَالَْيَتِىن ُكْنُت َمَعُهْم فََأفـُْوَز فـَْوزًا 7حنو: َلْوَال َأَخْرَتِىن ِإَىل َأَجٍل َقرِْيٍب فَُأَصدَِّق. 

َفَعهُ 8َعِظْيَما.  . النهى حنو: َال يـُْقَضى َعَلْيِهْم 9الذِّْكَرى. . الرتجي حنو: َلَعلَُّه يـََزكَّ َأْو يَذََّكُر فـَتَـنـْ

6فـََيُموتُوا.

. و هي مبىن على الفتح ال حمل وهى حرف اإلبتداء ىف األول اجلملة: اإلستئنافيةفاء

هلا من اإلعراب، تستانف ما بعدها بكالم ال عالقة له بالكالم السابق. و اجلملة الىت بعدها 

من اإلعراب. حنو: فـََلمَّا أَتـَُهَما َصاِحلًا َجْعًال َلُه ُشرََكاِء ِفْيَما آتَاُمهاَ، تكون إستئنافية ال حمل هلا 

.7فـَتَـَعاَىل اهللاُ َعمَّا ُيْشرُِكْونَ 

فاء الزائدة: لتزيني اللفظ وهى حرف ال عمل له، مبىن على الفتح ال عمل له من 

اإلعراف. و تتصل  ب"قد" و "صاعدا" و "حسب". 
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القرآن الكريممفهوم.ب

: القرآن ىف اللغة مصدر مرادف للقراءة، و منه قوله تعاىل







و عند ،8مث نقل من هذا املعىن املصدرى وجعل امسا للكالم املعجز املنزل على النىب

اهللا الذى نزل به الروح األمني على قلب رسول اهللا وحىد الوهب خالف يعرف القرآن هو عب

العربية و معانيه احلقة، ليكون حجة للرسول على أنه رسول اهللا، اظهاهللا بألفحممد ابن عبد 

دا ه، و قربة يتعبدون بتالوته. وهو املدون بني دفىت املصحف، املبدوء يودوستورا لّناس يهتدون 

املختوم بسورة الناس املنقول إلينا بالتواتر كتابه و مشافحة جيال عن جيال حمفوظا و الفاحتةبسورة 

:من أي تغيري او تبديل مصداق قول اهللا سبحانه فيه "



9.

لقاهرة. ص: العظيم الرزقاىن, دار احلديث, امناهل العرفان ىف علوم القرآن اجلوزء األول, الشيخ حممد عبد. 8
13
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البقرةسورةمفهوم .ج

القرآن، وهي مدنية، قال عكرمة (أول سورة أنزلت باملدينة: سورة البقرة أطول سورة يف 

تمع اجلديد بالتشريع املنظم حلياة املسلمنيسورة البقرة). وتعىن كغريها من السور املدنية يف ا

باملدينة، جمتمع الدين والدولة معا، فال ينفصل أحدمها عن اآلخر، وإمنا مها متالزمان تالزم 

التشريع املدين قائما على تأصيل العقيدة اإلسالمية، ومبدؤها اإلميان اجلسد والروح، لذا كان

مبا أنزل الّله على رسوله ازمبالّله، وبالغيب، وبأن مصدر القرآن هو الّله عز وجل، واالعتقاد اجل

وعلى األنبياء السابقني، وبأن العمل الصاحل ترمجان ذلك اإلميان، ويتمثل العمل بعقد صلة 

به بواسطة الصالة، وبتحقيق أصول التكافل االجتماعي بواسطة اإلنفاق يف سبيل اإلنسان مع ر 

.10الّله

دمشق، –التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج، دار الفكر املعاصر ، د وهبة بن مصطفى الزحيلي.10
68ص: 
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النحوى مفهوم.د

: منها اجلهة، تقول التعريف كلمة "حنو" تطلق يف اللغة العربية على عّدة  معاىن

ذهبت حنو فالن " أى جهته. ومنها الشبه و املثل، تقول " حممد حنو علّى"."

ا أحكام تطلق كلمة "حنو" ىف اصطالح العلماء على "العلم بالقواعد الىت يعرف 

. و عّرف 11أواخر الكلمات العربية  ىف حال تركيبها : من اإلعراب، و البناء، وما يتبع ذالك"

ا أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب املصطفى الغالييىن النحو بأنه علم بأصول تعرف 

يعرض هلا ىف حال تركيبها، فيه نعرف ما جيب عليه أن يكون آخر و البناء، أى من حيث ما 

.12الكلمة من رفع، أو النصب، أو اجلر، أو اجلزم، أو لزوم حالة واحدة، بعد انتظامها ىف اجلملة

ا معربة (اى  و قال فؤاد نعمة بأّن قواعد النحو تنظر اىل الكلمة العربية من حيث أ

اجلملة) أو مبنية (أى ال يتغري شكل آخرها بتغري موقعها ىف يتغري شكل آخرها بتغري موقعها ىف

التحفة السنية شرح املقدمة اآلجر و مية, حممد حيي االدين عبد احلميد, دار الكتب العلمية, بريوت . 11
4لبنان. ص. 
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. إذن ختتص قواعد النحو بتحديد وظيفة كل كلمة داخل اجلملة و ضبط أواخر 13الكالم)

الكلمات و كيفية إعرابه. 

و نلخص القول كما يقول بعض قواعد اللغة العربية أّن علم حنو هو علم يبحث فيه 

العربية داخل اجلمل ىف اإلعراب و البناء و ضبطها، أكانت هى موقع كل كلمة من الكلمات

مرفوعة أو منصوبة أو جمزومة أو جمرور أو ليس هلا حمل ىف اإلعراب.

المفهوم العملى .ه

املعاىن وهى : حرف "الفاء" له مخسة 

توجب أن الثاين بعد األول وإن األمر بينهما قريبٌ للعطف : .1

الشرط للجواب الشرط : تدخل على فعل.2

فتنصبهاملضارعتدخل على الفعل للسببية : .3

اجلملةوهى حرف اإلبتداء ىف األول : ستئنافيةلإل.4

لزائدة : و هى لتزيني اللفظ.5
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