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جامعة الموصل كلية التربية 
 للبنات

 

  بسم اهلل الرمحن الرحيم
 ملخص البحث 

يدوغ هذا البحث في فلك  الدغااكاس الوحويكا والدالليكا إع يتطكر  إلكف اعريكف العطكف 
الفوككي وببلهتككك يكك  ايككث اعككاتف المفككرظاس  وعكك   وبيككاأ أامككايك ويعنككف عكك  أبعككاظ  التومككي 

ببلها التركيب اللغوي للجملا كما ناظى بها عبد القاهر الجرجاني إع لعل يوهكا جمالكك الصكا   
وايتضك  علكك  يكك  بككبلا ذبككلد الككذي وغظ اككرع إ ككرار يككدبل علككف المفككرظاس والجمككل  فكك ْأ 

بطاليكاً أو انتقاليكًا  إع ال اكرظ فكي  ظبلت علف جملكا ذااكميا أو فعليكاد ككاأ يعوكف اإل كرار  أيكا إ
كتككار اا العزيككز إال علككف هككذا الوجككك  وإأ ظبلككت علككف يفككرظ فهككي عاتفككا بنككر  أأ يتقككديها 

َرد وانكك  ووغظ هكذا الحكرع اكرع بفكن للوعكرز بموزلكاذغ -إيجار  أو أير  أو نفي  أو نهكي
بتبلع بي  الحكروع التكي كبلد. فضبًل ع  أأ البحث بي  أوجك النبك واال  -اب  بحروع كك ذال

 يعوأ المعطوع بها يصالفاً للمعطوع عليك.
 

 التوطئة :
الحمككد ا غر العككالمي  والوككبلز والمككبلم علككف إيككام المراككلي  وبككاام الوبيككي  يحمككد 
 األيي  وعلف آلك الطيبي  الطاهري  وصحابتك الغر الميايي  وي  ابعهم ب اماأ إلف يوم الدي . 

 أيا بعد: 



 
آر          دٙالعدظ ذ         دٛٔالمجلد ذ   

 دٕٔٔٓذ
 

ٖٔٛ 

 

مجلة جامعة تكريت للعلوم 
 اإلنسانية

 

حاز والببلهيوأ العطف وامموه علف امكمي   أاكدهما: يقتضكي التنكري  فقد عكر الو
فككي اللفككل والمعوككف ككككذالواو والفككا  وأككم و أو و أمد والضككاني: يككا يقتضككي التنككري  فككي اللفككل يكك  

 لع د  وأيا ألنك بكالعع  وهكو  -ظوأ المعوف إيا ألنك يضبت لما بعده يا انتفف عما ابلك وهو ذبل
 . دٔذ لي د -ذال 

روا أأ ذبلد يعد ارفاً للعطف يعطف بها إفراظاً واركيبًا  وأكدوا أنها اد اعوأ نمقاً وعك
يقع بعد اإليجار والوفي واأاي ابتدائيكا فتقكع بعكدها جملكا ااكميا أو فعليكا وايووكٍذ يعكوأ يعواهكا 

  دٕذاإل رار وعلف هذا المعوف جا  فكي كتكار اا العكريم  واكد اكرظ اكرع بفكن بمعوكف ُذغًرد
إبراهيم يوطفف وآبروأ أأ ذبلد اد امب  في بعن األاياأ بحروع ككذالد فيعوأ نوها  وعكر

يوجهًا إلف العبلم الماب   وبكذكبلد فيعكوأ غظعهكا يوجهكاً إلكف يكا ابلهكا  واكد اكرظ بعكدها ذالكواود 
 . واد اتعرغ في الجملا غجوعاً عَما ولف المتقديا أو اوبيهاً علف غجحاأ يكا ولكيدٖذفتعوأ ػائدز 

 . دٗذالمتأبرز
 المبحث األَول

 ف العطف لغا ابل اعريفك اصطبلااً البد أوالً ي  اعري
"عطككف يعطككف عطفككًا     :العطككف لغككا: الميككل واالنوككراع إلككف النككي  أو عوككك  يقولككوأ

انوككرع وغجككل عطككوع وعطككاع: يحمككي الموهككزيي . وعطككف عليككك يعطككف عطفككًا: غجككع عليككك بمككا 
: وصككلك وبككره  واعطككف علككف غامككك: غ  لككك  وغجككل عككاتف يعككره أو لككك بمككا يريككد  واعطككف عليككك
 . د٘ذوعطوع: عائد بفضلك ام  الصل "

أيا اصطبلاًا وهو "اابع يكدا علكف يعوكف يقوكوظ بالومكبا يكع يتبوعكك  يتواكب بيوكك وبكي  
يتبوعككك أاككد الحككروع العنككرز  يضككل اككام ػيككد وعمككرو  فعمككرو اككابع يقوككوظ بومككبا القيككام إليككك يككع 

 . دٙذػيد"
أ الجككذغ المككاظي للعلمكككا يتوككل بوككفا النككي  إعا أوكككف أاككد ترفيككك إلككف ا بكككر  يبككدو أ

كعطككف الغوكك  والواككاظز والجبككل  ويوككك ايككل للككرظا  المضوككي عطككاع  كمككا أابككل بجانككب اإلنمككاأ 
 . دٚذعطفاه  فيقولوأ أوف عطفك إعا أعرض وجفا نحو: نأى بجانبك وصعر بصده
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عطككف يفككرظ علككف يفككرظ وعطككف  هكككد: "العطككف علككف  ككربي ٖٛ٘اككاا الزيصنككري: ذس 
 . دٛذجملا علف جملا ولك عنرز اارع فالواو والفا ... وال وبل ولع "

 واألبيكككرز المعطكككوع بهكككا يصكككالف للمعطكككوع عليكككك. وااكككتواظاً إلكككف علككك  امكككم الزغكنكككي 
هكككد العطككف علككف اعتبككاغي  إع اككاا: "ويوقمككم العطككف باعتبككاٍغ إلككف عطككف المفككرظ علككف ٜٗٚذس 

فأيككا عطككف المفكرظ: ففائككدز احوكيل ينككاغكا الضككاني لكؤلوا فككي اإلعككرار   ابلكك  وعطككف الجمكل 
لتعلم أنك األوا فكي فاعليتكك أو يفعوليتكك  ليتوكل العكبلم بعضكك بكبعن أو اعكم بكا  ظوأ هيكره  

     ٿٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ   پ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤچ كمككككككا فككككككي اولككككككك اعككككككالف: 

عطفاً علف "الوجوه" عطف "األغجل" يغمولا. وي  ارأ بالجر  [ فم  ارأ بالووبٙ]المائدز:  چ
عطفككاً علككف "الككر وؼ" كانككت يممككواا  لعكك  بولككف علكك  لعككاغض يككرج . والبككد فككي هككذا يكك  
يبلاظا المناكلا بي  المتعاتفي   فتقوا: جكا ني ػيكد وعمكرو ألنهمكا يعرفتكاأ  ولكو الكت: جكا  

اصوص فقلت: وغجل آبر أجاػ  ولذا ااا ػيد وغجل لم يمتقم لعوأ المعطوع نعرز  نعم إأ 
صكككااب "الممكككتوفي" يككك  الوحكككويي  وأيكككا عطكككف الجمكككل  فككك أ كانكككت األولكككف ال يحكككل لهكككا يككك  
اإلعرار فعما اب   ألنها احل يحل المفرظ: نحو: يرغس برجل بلقك ام   وبلقك ابي   وإأ  

تضكف الحكرع كاأ ال يحل  نحكو: ػيكد أبكوع وعمكرو صكااب   ففائكدز العطكف االيكتراع فكي يق
العاتف  ف أ كاأ العطكف بغيكر الكواو و هكر لكك فائكدز يك  التعقيكب كالفكا   أو الترايكب كككذأمد أو 

 . دٜذ نفي الحعم ع  البااي ككذالد..."
يغلت اضيا التنري  في اإلاباع والحعم جميع الوحويي  في يو وع العطف  فاهتموا 

ا بتحليككل أاككاليب العطككف فككي إتككاغ يكك  اضككيا بككالعطف إفككراظاً واركيبككًا  إال أأ الببلهيككي  اننككغلو 
عطف الجمكل وانوكرفت فكي صكيغتها الجرجانيكا التكي اكيطرس علكف التفعيكر الببلهكي عك  عطكف 
المفرظاس  إع وافوا في عل  عود عبلاكا الجملكا المعطوفكا بالجملكا المعطكوع عليهكا يك  ايكث 

ي احليكككل الببلهيكككي  امكككام الوكككلا أو انقطاعهكككا أو اواكككطها فكككي علككك   فكككأوا يكككا يلفكككت الوظكككر فككك
 . دٓٔذألااليب العطف هو اهتمايهم بعطف الجمل ظوأ عطف المفرظاس

فك أ الككذي يقولكك عبككد القكاظغ هوككا هيكر صككحي   ألَأ عطكف المفككرظاس  ويكا يككابهها يكك  
الجمكككل الموضكككوظز  كمكككا نجكككد فكككي أاكككلور الجكككاال يكككضبًل  يعنكككف أيضكككاً عككك  ببلهكككا وإأ ككككاأ 
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ص إلككف صكككوعا واصيككر فككي الترايكككب  وهككو ظغجكككاس يصتلفككا فكككي ويحتكككا  -الببلهيككوأ لككم يتوبكككك إليهككا
الحم  والببلها  ألَأ صوغز الوم  العطفي اتفا ل فوياً وفقاً للمقام والحاا. وبعباغز أبرى ف نوا 
نقوا: إعا كانت ببلها عبد القاهر هي ببلها التركيب اللغوي للجملكا  فك ّأ ببلهكا الجكاال  ويكا 

س هي ببلها التومي  الفوي  ولها أاراغها الصاصا  التي يجب يجري يجراها ي  اعاتف المفرظا
 أأ يعوف بتحليلها الداغاوأ. 

ويككع أأ الببلهيككي  اككد انوككرفوا عكك  ببلهككا التومككي  إلككف ببلهككا التركيككب أي عكك  ببلهككا 
عطكككف المفكككرظاس إلكككف ببلهكككا عطكككف الجمكككل  فكككااجهوا بحرككككا التفمكككير ااجاهكككاً باصكككاً فكككي هكككذا 

مفمكككري  اكككد اوبكككك أايانكككاً إلكككف ظاكككائ  عاليكككا يككك  ببلهكككا العطكككف القرآنكككي المو كككوع  فككك ّأ بعكككن ال
  ىئ  ىئڳ  ڳ  ی  ی          ىئ  ىئچ للمفرظاس ي  عل  يضبلً العطف الواغظ في اولك اعالف:  

[ ففي هذا العطف ٖٚ-ٖٗ]عب :  چ  ىئ   ىئ    ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ
عطككف بككي  المتعاتفككاس هوككا علككف: يككا يعنككف عكك  جانككب بككا  يكك  ببلهككا الومكك   إع يجككري ال
  فقكد أيكرر الزيصنكري واو دٔٔذ "األاب فاألاكب واألاكرر فكاألارر يك  هكوا علك  اليكوم..."

العطكف يعوكف "بكل" للداللكا علكف التراكي فكي غابكا القرابكا  فقكاا يفمكراً ارايكب العطكف فكي ا يككا: 
أبيك بل ي  أبويك  بل ي   "وبدأ باألط أم بالواابا والبوي   ألنك أارر وأاب  كأنك ااا يفر ي 

 . دٕٔذ صاابتك وبويك وايل يفر يوهم اذغاً ي  يطالبتهم بالتبعاس
وإأ كككاأ جككز اً يكك  بوككا  الجملككا أايانككًا.  -ويَمككا اككب  يتبككي  أأ عطككف المفككرظاس ف نككك

اليحتككاص إلككف صككوعا وال يعنككف عكك  يوهبككا وباصككا بعككد أأ ااككتقر يككا االككك الوحككاز القككدايف فككي 
ف ي  ايث اضايا التنكري  فكي اللفكل والحعكم والترايكب وظاللتكك  فلكم يّعكد يعاني اروع العط

الببلهيوأ نم  األلفاظ المعطوفا إال في إتاغ ي  التفعيكر الوحكوي التقليكدي عوكد الوظكر فكي فك  
الكذي يكرى  -بوا  العبكاغز  بكل نلحكل   أأ عبكد القكاهر يوتقكد فعكرز العطكف االفكراظي بوكفا عايكا

هير يدغع لما يمع  أأ يعوأ ي  ظاللا ارابب أجزا  هذا الومك   -لجاالينابك يوك في عباغز ا
 . دٖٔذفي كل عام يصتلف بابتبلع الميا 
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ونح  نرى أأ لعل يوهما جمالك الصا  فِ نّك نم  للمعطوفاس المفرظز اد يعطي ظاللا 
باصكا فككي يقككام يصتلككف عكك  نمكك  آبككر عي ظاللككا أبككرى فككي يقككام آبككر يعطيهككا اككرع العطككف  

يا أتلك  عليكك ببلهكا التومكي  الفوكي عوكد الجكاال  أيكا الجمكل عاس الطكابع التركيبكي ف نهكا وهذا 
احمل صفا جماليا بوصفها اتول بفعرز الوظم  الذي هو اكر جمكاا الجميكل وهكذا يكا ايتضك  

 ي  ببلا ارع العطف ذبلد. 
 المبحث الثاني

 أواًل: ظبوا ذبلد علف المفرظ والجملا: 
وكاأ ابلها نفي أو نهي فهي بمعوف لع : اقرغ يا ابلها واضبت إعا ظبلت علف المفرظ 

لما بعدها  يضل: يا علي ياعر بل بطيب  وال اقل يعراً بل نضراً  وإعا كاأ ابلها إأباس أو أير  
ف نها اجعل يا ابلها كالممعوس عوك واضبت اعمك لما بعدها يضل: ااا علي يعراً بل نضراً" 

يد أاياناً إبطاا المعوف الذي ابلها والرظ عليك  وافيد اي  واي  ظبولها علف الجملا فتف
  عهب جمهوغ الوحاز دٗٔذاالنتقاا ي  يعوف إلف يعوف آبر هو في الغالب أهم ي  اقدير المراظ

إلف أأ ذبلد ارع عطف يرظ لتداغع كبلم هلب فيك  نحو: غأيت ػيداً بل عمراً واعوأ لترع 
إعاً ي  الحروع العاتفا التي اقتضي التنري  في  . فهيد٘ٔذيي  ي  العبلم وابذ في هيره

 اللفل ظوأ المعوف وهي اضبت لما بعدها يا انتفع عما ابلها. 
 أانياً: يوا ع ذبلد:

 -إأ لك ذبلد أبلأا يوا ع :
"اعككوأ نمككقًا: فتقككع بعككد الوفككي واإليجككار  اقككوا ذيككا بككرص ػيككد بككل عمككرود امككتدغع بهككا  .ٔ

ي اإليجككار ذاككام ػيككد بككل عمككرود فتعككوأ للرجككوع عكك  الضككاني بعككديا نفيككت األوا  واقككوا فكك
. أي ِإنّك إعا ابلها يفرظ فهكي عاتفكا واكد يتقكديها أيكر أو دٙٔذاألوا  واإلأباس للضاني...."

إيجار فيعوأ يا ابلها في اعم الممكعوس عوكك واضبكت الحعكم لمكا بعكده  واكد اكرظ بعكد 
  ڳڳ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئىئ  ىئ  ىئ  ىئچ   نهي فتضبت هكذه لمكا بعكده لقولكك اعكالف

 .دٚٔذ[ٚٔ]الحجراس:  چ  ىئ                 ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئی   ی   
 :دٛٔذ"وعكر بعضهم أأ "بل" اعوأ ارع بفن للوعرز بموزلا ذُغّرد وانند علف عل  .ٕ
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َهاَ  َكَظْهِر الَحَجَفْت                             بحر الرجز/َبْل َجِوْػ اَكيكْ
بْل بَكَلٍد ِيلُ  الُفَجاِص اَكَتُمْك           /بحر الرجز دٜٔذو                   ََ 

... ولي  كذل  بل يكا بعكدها يصفكوض بككذُغّرد يضكمرز  ف نّهكا اضكمر ويبقكف عملهكا ظوأ 
  دٕٓذذبلد وهيرها ي  اروع العطف  كقولك:

َِ                  /بحر الصفيف  َغْاِم َظاٍغ َواَكْفُت ِفي تََلِلْك
 دٕٔذٍغ...."أغاظ ُغّر َغْاِم ظا

وارظ بمعوف اإل رار ع  األوا واإلأباس للضاني  نحو:  ربت ػيداً بل عمراً وجا ني عبد  .ٖ
هكد: "بل للتداغع وهو ٕٓ٘  ااا الراهب ذس دٕٕذاا بل أبوه  ويا جا ني غجل بل ايرأز

 رباأ:  رر يواان يكا بعكده يكا ابلكك لعك  غبمكا يقوكد بكك لتوكحي  الحعكم الكذي بعكده 
ك وغبما اود لتوحي  الذي ابلك وإبطاا الضاني. فما اود بك اوحي  الضاني إبطاا يا ابل

چ  ڇ    چچ  چڦ  چ        چ   چ  چ  ڃ   ڃ    ڃ  ڃچ  وإبطكككككاا األوا اولكككككك اعكككككالف

[ أي لككي  األيككر كمككا اككالوا بككل جهلككوا ٗٔ -ٖٔ]المطففككي : چڇ  ڇ  ڇ         ڎ  ڎ  
  إع اكرع دٕٗذ  ويوكك اكوا أبكي  عويكبدٖٕذ ."فوبك بقولك ذغاأ علف الكوبهمد علكف جهلهكم...

 األوا وابذ في هيره وااتأنف العبلم باالاتفهام: 

ْوِمد َهاِظيََا     كالًوْصِلَ ػيًكوَكَها يَكْوُع وإَفَضاُض   /بحر البميب ََ َع ُاُموَا ذالَ  َِ ْا َهْل أُغِي ََ  َر
ڳ    ڳ  گ   گ  گ  ڳ  چ  "ويا اود بك اوحي  األوا وإبطاا الضاني كقولك اعالف:

ھ  ھ  ے  ے     ۓ    ھڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ   ھ

[ أي لي  إعطاؤهم الماا يك  اإلككرام وال يكوعهم يك  االهانكا لعك  جهلكوا ٚٔ -٘ٔ]الفجر: چ
عل  لو عهم الماا في هيكر يو كعك...   والضكرر الضكاني يك  ذبكلد هكو أأ يعكوأ يبيوكاً للحعكم 

ڎ  ڌ  ڌ  ڈ  ڈ   ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڑ  ڑ      ڇ  چ  ػائدًا عليك لما بعد بل نحو اولك اعكالف:األوا و 

[ ف نك نبك إنهم يقولوأ أ غاش أابلم بل افتراه يزيدوأ علف عل  ٘]األنبيا :   چڇ  ڍ        
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  اككاا ابكك  ايككاأ: "أي دٕ٘ذ بككأأ الككذي أاككف بككك يفتككرى افتككراه بككل يزيككدوأ فيككدعوأ انككك  كككذار..."
لقك ولي  ي  عود اا  أم ا ربوا ع  هذا فقالوا بكل هكو يكاعر وهعكذا المبطكل ال يضبكت عكل ابت

 .دٕٙذ اوا بل يبقف يتحيرًا..."
 

 أالضاً: الحروع الواغظز ابل ذبلد وبعدها: 
اككد اككرظ ذالد ابككل ذبككلد فيعككوأ نوككها يوجهككاً إلككف العككبلم المككاب  وال اككأأير لهككا فككي بعككد 

 :دٕٚذاً نفتك يضلذبلد ف أ كاأ يا ابلها يضبت
 يُكْقَن ِلْلَنْمِ  َكْمَفٌا أْو ُأفُكْوُا    /بحر الريل  َوْجُهَ  اْلَبْدُغ  اَل َبِل النَّْمُ  َلْو َلمْ 

هككد ػياظاهكا بعكد الوفكي ولكي   ٖٚٗوإعا كاأ يوفيًا أكدس نفيك ويوكع ابك  ظغاكتويك ذس 
 :دٕٛذبني  كقولك

َِ  اَل  َبْل ػَاَظِني َيَغفَ  ًَ َوَيا َهَجْرُاِ   /بحر البميب     دٜٕذَهْجٌر َوبُكْعٌد اَكَراَبف اَل ِإلف أَجل ًا
هكككد يجكي  ذبككلد بعكد ذيككاد الوافيكا نحككو: ذيكا يككرغس برجكل بككل  ٓٛٔوجكوػ اكيبويا ذس 

 .دٖٓذ اماٍغد  ذويا يرغس برجل صال  بل تال د أو ذيا جا ني غجل بل ايرأزد
اتكب عك   كرر عمكر وأيكره ويقاا في الوهي ال اضرر عمرًا بكل ػيكدًا فتقكرغ نهكف المص

 .دٖٔذبضرر ػيد
هكد كونها ناالا اعم الوفي والوهكي إلكف يكا بعكدها فيجكوػ علكف  ٕ٘ٛوأجاػ المبرظ ذس 

  ولم يذكر المبرظ هذا في المقتضب بل دٕٖذاولك يا ػيد اائماً بل ااعداً علف يعوف يا هو ااعدًا"
 .دٖٖذيذهبك فيك يذهب الجمهوغ

قل اعم يا ابلها لمكا بعكدها إال بعكد اإليجكار واأليكر "ويذهب الجمهوغ أنها ال افيد ن
  وال يعوأ لكذبلد بعد الوهي والوفي اأأير فيما دٖٗذنحو: اام ػيد بل عمر  وا رر ػيداً بل عمرًا"
 .دٖ٘ذابلها بل فيما بعدها كما عكر عل  اب  يال 
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ااا ابك  "وعهب الجزولي إلف أنها بعد اإليجار واألير نفي وبعد الوفي والوهي اأكيد و 
هكد وهذا الذي عهب إليك ي  ػياظز ذالد علف ذبلد في الوفكي والوهكي اليوبغكي  ٜٙٙعوفوغ ذس 

أأ يقاا بك إال أأ ينهد لك المماع  ويا عهب إليك اب  ظغاتويك ااتبعده اب  عوفوغ يمموع ي   
 .دٖٙذ كبلم العرر..."

ذالد الوااعكا ابكل في اي  عكر النيخ يااي  يا نّوك هذا كبليك ذالر يد وهو نكص أأ 
 .دٖٚذذبلد ليمت بزائدز بل إنها لتأاي  يعوف لم يع 

 كما أأ ذكبلد ارع يرظ ابل ذبلد فيعوأ غظعها يوجهاً إلف يا ابلها  نحو اولك اعالف:
  واكككد اكككدبل ذأمد دٖٛذ [ٕٚ]اكككبأ:  چں    ڻ  ڻ   ٹ    ںڱ  ڱڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱچ 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ ك   لكككابلهككا فككي اككيا  االاككتفهام اإلنعككاغي نحككو او 

  وكضككر ػيككاظز الككواو بعككد ذبككلد فككي لغككا المحككدأي  دٜٖذ[ٕ]اككبأ:  چچ   چ  ڃ    چڦ  ڦ  ڦ  چ
فمضبًل يقولوأ: فبلأ يصطئ بل ويّور علف الصطأ  وهو ير ف بل ويبالغ في الر ا  وهو أالور 

 .دٓٗذيحدش أّاره يجمع اللغا
 

 غابعاً: اعراغ ذبلد:
ڎ  ڌ  ڌ  ڈ  ڈ   چ  اتعرغ ذبلد في الجمل غجوعًا عما ولف المتقديا نحو اولكك اعكالفاد 

ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  چ  [ واولك اعالف:٘]األنبيا :   چڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڑ  ڑ      ڇ  ڇ  ڍ        

[. أو اوبيهككاً علككف غجحككاأ يككا ولككف ٘ٙ]الومككل:  چچ  چ      چ  چ     ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ
 چڎ  ڌ  ڌ  ڈ      ڎچ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  چڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  ولككككككككك اعككككككككالف:المتقديككككككككا  نحوا

 .دٔٗذ [ٙٙالومل: ]
"ففككي ا يككا األولككف لككم يقوككدوا إبطككاا يككا ابككل كككل وااككدز بككل اوككدوا أولويككا المتككأبر 
بالقود إليكك واالعتمكاظ عليكك يكع أبكوس يكا ابلكك  وفكي الضانيكا لكي  القوكد نفكي إظغاع علمهكم فكي 

 .دٕٗذهم فيها"ا برز وال نفي يع
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 لع د:  -بل  -بايماً: أوجك النبك واالفترا  بي  ذال 
إّأ ذالد و ذبلد و ذلع د ينتركاأ ويفتراكاأ  فمك  أوجكك ايكتراكها أنهكا اكروع عطكف  
وا بر أنها افيد غظ الممع ي  الصطأ في الحعم إلف الووار  وأيكا افترااهكا يك  وجهكي  أيضكًا: 

ب واوككر اإلفككراظ وذبككلد و ذلعكك د إنمككا يعونككاأ لقوككر القلككب األوا : إّأ ذالد اعككوأ لقوككر القلكك
فقب  نحو: ذجا ني بالد ال ػيدد غظًا علف يْ  اعتقد أأ ذػيدًاد جا  ظوأ ذبالدد أو إنهما جكا ا 
يعكًا  ونحككو: ذيككا جكا ني بالككد لعكك  ػيككدد أو ذبكل ػيككدد غظاً علككف يك  اعتقككد الععكك . والضككاني: إّأ 

س  وذبلد و ذلعك د يعطكف بهمكا بعكد الوفكي  ويعكوأ يعواهمكا كمكا ذالد أنما يعطف بها بعد اإلأبا
عكرنككا  ويعطككف بكككذبلد بككد اإلأبككاس ويعككوأ المعوككف ايووككذ إأبككاس الحعككم لمككا بعككدها وصككرفك عمككا 

  و"لعكك  إعا عطككف بهككا يفككرظ علككف دٗٗذ  فككك"ذبلد لئل ككرار عكك  األوا يوفيككاً أو يوجبككًا"دٖٗذابلهككا
... وأيا في عطف الجملتي  فوظيره ذبلد في يجيوها بعد يضلك كانت لبلاتدغاع بعد الوفي باصا

  وأيا ذالدف نها اعوأ لوفي الحعم الضابت لما ابلها ّعمكا بعكدها فكبل يعطكف د٘ٗذالوفي واإليجار"
 .دٙٗذبها إال بعد اإلأباس

ابتلف البوريوأ والعوفيوأ في جواػ العطف بكذلع د و ذبلد إع عهكب العوفيكوأ إلكف 
ع د في اإليجار  نحو: "أااني ػيد لع  عمرو" وعهب البوريوأ إلف أنك ال أنك يجوػ العطف بكذل

يجوػ العطف بها في اإليجار  ف عا جي  بها في اإليجكار وجكب أأ اعكوأ الجملكا التكي بعكدها 
يصالفا للجملكا التكي ابلهكا  نحكو: أاكاني ػيكد لعك  عمكرو لكم يكأس" ويكا أيكبك علك . وأجمعكوا أنكك 

أيا العوفيوأ فااتجوا بأأ االوا: أجمعوا علف أأ ذبلد يجوػ العطف  يجوػ العطف بها في الوفي.
بها بعد الوفكي واإليجكار فعكذل  ذلعك د وعلك  اليكتراكهما فكي المعوكف  نحكو اكوا القائكل: "يكا 
جا ني ػيد لع  عمرو" فيضبت المجي  للضاني ظوأ األوا  ف عا كاأ في يعوكف وااكد واكد ايكتركا 

  في اإليجار  واجا البوكريي  فكي علك  أنكك اليجكوػ العطكف في العطف بهما في الوفي فعذل
بها بعد اإلأباس وعل  ألأ العطف بها فكي اإلأبكاس إنمكا يعكوأ فكي الغلكب والومكياأ  فلكو عطكف 
بها بعد اإلأباس نحو: "جا ني ػيد لع  عمرو" فعأنك أأبتوا للضاني بككذلع د المجكي  الكذي أأبتوكاه 

 .دٚٗذكالعطف بكذبلد نحو: جا ني ػيد بل عمرولؤلوا فيعلم أأ األوا يرجوع عوك  
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وػاظ ابكك  عقيككل علككف علكك  أنككك يُعطككف بكككذبلد فككي الوهككي فتعككوأ ككككذلع د فككي أنهككا اقككرغ 
اعم يا ابلها واضبت نقيضك لما بعدها يضل: ذال اقل يعراً بل نضرًاد اكرغ الوهكي عك  القكوا وأأبكت 

ار عك  األوا واوقكل الحعكم إلكف الضكاني األير بالقوا  كما أنك يعطف بهكا فكي األيكر فتفيكد اإل كر 
 .دٛٗذنحو: ال نضراً بل يعراً 

 

 ااظااً: ااتعمالها القرآني: 
ذبككلد فككي كككبلم العككرر اككرظ عاتفككا كمككا عكرنككا واككرظ اككرع ابتككدا  هيككر عككاتف إعا جككا  

فعليكاد وفكي القكرآأ العكريم عككرس ذبكلد فكي اكتا وعنكري  ويوكا يو كع   –بعدها جملا ذأاكميا 
في هير القرآأ لتداغع كبلم هلطت فيك  وهذا يوفي ع  اا ابحانك واعالف فلي   وإعا كانت ارظ

ي  المعقوا أأ يوغظ القرآأ ببراً أو اعماً أم يعدا عوك إلف هيره يعّدا  أأ الماب  كاأ هلطاً إال 
إعا كانت ذبلد واغظز بعد اعايا اوم آبري   لتصطوا كبليهم واأباس الصبكر أو الحعكم الوكوار 

بهذا المعوف إنما ابدأ كبليًا جديدًا أو ارظ علف ابيل التأكيد وهي في هذه الحالكا بمعوكف  وذبلد
 ذإّأد.

وعلككف علكك  اككاا جمهككوغ الوحككاز والمفمككري  إأ ذبككلد فككي القككرآأ العككريم لككم اككرظ ارفككاً 
 للعطف بل جا س ارع ابتدا  هير عاتف  يفيد: 
اا يكك  هككرض إلككف آبككر يككع بقككا  يككا ابككل ذبككلد أواًل: اإل ككرار االنتقككالي التوكيككدي  ويعوككاه االنتقكك
 علف االك ي  هير إبطاا وهي هوا بمعوف ذإأد.

والضككاني: اإل ككرار اإلبطككالي الككذي يفيككد نفكككي اعككم اككاب  عليهككا أوغظه القككرآأ العككريم  اعايكككا 
لحعككم أو ببككر جككا  إلبطالككك واأبككاس هككذا الحعككم لمككا بعككد ذبككلد فاإل ككرار هوككا لككي  عكك  اللفككل 

ااكككع ال يحالككككا فككككؤل يضكككرر عوككككك  وإنمكككا اإل ككككرار عكككك  الحعكككم الككككذي اضككككموك المقكككوا  ألنككككك و 
 .دٜٗذببرهم
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 ولضي  المقام اوقتور علف احليل بعن االياس لعل يعوف: 
 [ٓٓٔ]البقرز:  چۋ  ۋ     ۅ  ۅ    ٴۇې  ې  ۉ  ۉ  ې  ېچ  ااا اعالف:

لجمكل هذا فيك اوالأ: أادهما انك يك  بكار عطكف ا( ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  )اولك ابحانك: 
وهككو الظككاهر واعككوأ ذبككلد إل ككرار االنتقككاا ال اإلبطككاا واككد عرفككت أأ ذبككلد ال امككمف عاتفككا 
اقيقيا إال في المفرظاس. والضاني: أَنك يعوأ ي  عطف المفرظاس ويعوأ ذأكضرهمد يعطوفاً علف 
ذفريكك د وذال ينيوككوأد جملككا فككي يحككل نوككب علككف الحككاا يكك  ذأكضككرهمد واككاا ابكك  عطيككا: "يكك  

ي ذأكضرهمد وهذا الذي االك جائز  ال يقاا: إنها ااا ي  المضكاع إليكك ألأ المضكاع الضمير ف
جز  يك  المضكاع إليكك وعلك  جكائز  وفائكدز هكذا اإل كرار علكف هكذا القكوا إنّكك لمكا ككاأ الفريك  
يوطل  علف القليل والعضير ااكود الوبكذ إليكك وككاأ فيمكا يتبكاظغ إليكك الكذه  أنكك يحتمكل أأ الوابكذي  

 .دٓ٘ذ اليل بي  أأ الوابذي  هم األكضر وفقاً لبلاتماا المذكوغ..."للعهد 
فكذبلد في ايا  هذه ا يا العريما لئل رار االنتقالي  ألأ الذي  أبلفكوا الميضكا  يكع 

 .دٔ٘ذاا ونبذوا عهوظهم يع أنبيائهم ي  بعد  اد أبلفوا يا عاهدوا المملمي  عليك
 ٓٗاألنبيا :  چڇ  ڍ  ڈ  ڈ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  چ واولك:

ل يكا . فك ذبلد في االيا العريما لبل رار االنتقالي ي  اهوي دٕ٘ذ" ذبل ااايهمد ا رار انتقاا " 
َأعد لهم إلف التهديكد بكاأ علك  يحكل لهكم بغتكا وفجكاز   وهكو ايكد علكف الوفكوؼ لعكدم التهيكن لكك 

 .دٖ٘ذوالتوت  عليك
بكلدد ااكتدغاع يقكدغ ابلكك نفكي   اقكديره : "اأ وعكر الممي  الحلبي اوا اب  عطيا فقاا إّأ "ذذ

االيككاس ال اككأاي علككف امككب ااتككرااهم" . وفيككك نظككر   ألنّككك يعيككد التقككدير ال اككاايهم االيككاس علككف 
امككب ااتككرااهم   بككل اككاايهم بغتككا   فيعككوأ الظككاهر اأ االيككاس اككأاي بغتككا   ولككي  علكك  يككراظا 

 دٗ٘ذاعا او الواغ فلي  يطابقا لقاعدز اال رار". واأ اغاظ اأ يعوأ التقدير : بل ااايهم المعااط
الوكككككوغ:  چۅ   ۅ  ى  ى   ې     ۋڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ې  ې  ۉ   ۉ  ې  ې  ٴۇ  ۋچ   ونحككككوه      
٘ٓ 
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جا  في افمير الومفي أَنك ابحانك "امم اأَلير في صدوظهم ع  اعويتك اعا ككاأ الحك  علكيهم 
ي َأيكر نبواككك َأو بككائفي  أكم أَبطككل بككرفهم صككيغا  بكأأ يعونككوا ير ككف القلكور يوككافقي  َأو يراككابي  فكك

أي ال يصافوأ عليهم لمعكرفتهم بحالكك وِإنمكا هكم  كالموأ يريكدوأ َأأ  چۅ   ۅ  ى  ى   چ  بقولك
يظلموا ي  لك الح  وعل  يكي  ال يمكتطيعونك فكي يجلك  غاكوا اا عليكك الوكبلز والمكبلم فكي 

نكك ال يوك  ابطكاا جميكع اأَلامكام المتقديكا اي  عكر اب  عايوغ اأ ذبلد هوا ليمكت لبلبطكاا ال
فِ أَّ فيها ير ف الوبهم وهو أابت   وال ظليل علف اود إبطاا القمم اأَلبير باصكا   وال علكف 

يمككتأنفا ااككتووافا بيانيككا أَلأَّ المككايع ِإْأ  چۅ   ۅ  ى  ى   چ ِإبطككاا القمككمي  ا بككري  . وجملككا 
اعقبككت بحككف اال ككرار يتراككب يككاعا ايراككي عليككك  توككت ب عنككِك الكك  االاككتلهاياس الضبلأككا أككم

 .د٘٘ذبيانا لما يترابك المايع چۅ   ۅ  ى  ى   چ  احقي  االهم فجا  اولك اعالف
]النكككككككعرا :  چڇ  ڎ  ڎ   ڌ     ڇڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇچ  : ويوكككككككك اولكككككككك اعكككككككالف

ٔٙٙ] 
يقكام الكذم اغليظكاً لئلنعكاغ  "ذبلد إل رار االنتقاا يك  يقكام الموعظكا واالاكتدالا إلكف

بعد ليوك ألأ يرع الراالا يقتضي اإلعبلأ بتغيير الموعر واألبذ بأصرض يرااب اإلعبلم ف نك إأ 
ااتطاع بلماأ هليل اإلنعاغ ال يوزا يوك إلف ليوك وإنك يبدى باللي  ف أ لم يوفع انتقل يوك إلف يا 

إلككف اولككك ذبككل أنككتم اككوم عككاظوأد وفككي  هككو أيككد ولككذل  انتقككل لككو  يكك  اولككك: ذأاككأاوأ الككذكراأد
ا يتاأ بالجملا االاميا ي  اولكك ذانكتم اكوم عكاظوأد ظوأ أأ يقكوا: بكل كوكتم عكاظي   يبالغكا فكي 
احقي  نمبا العدواأ إليهم  وفي جعل الصبر ذاوم عاظوأد ظوأ ااتواغ علف ذعاظوأد اوبيك علف 

 .دٙ٘ذا اقدم"أأ العدواأ اجيا فيهم اتف كأنك ي  يقدياس اوييتهم كم
والمعوف أأ هنال  يتجاوػوأ ع  اد النهوز أع ػاظوا علكف اكائر الوكاؼ بكل الحيوانكاس 
أو يفرتوأ في المعاصي   وفي هذا ااض  يعوف اإل رار الذي هو إ رار انتقاا ي  يقام إلف 

 يقام.
مل: الو چٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ     پ  پ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ      ڤ  ڤ  چ  واولك اعالف:

ٖ  
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 دٚ٘ذذبلد ارع ا رار   أَنتم يبتدأ   بهديتعم جاغ ويجروغ وهو ببر المبتدأ  
إع َأوغظ اوا الزيصنري  دٛ٘ذعكر الممي  الحلبي َأأَّ نوع اال رار هوا ا رار انتقاا 

الذي ااا : "فِ ْأ الَت : فمكا وجكك اإِل كرار ل الكت : لمكا انعكر علكيهم االيكداظ وعلكل انعكاغه   
  ِإلف بياأ المبب الكذي املهكم عليكك   وهكو أَنهكم ال يعرفكوأ اكبب غ كا اال يكا ِإ رار ع  عل

يهدى ِإليهم ي  اظوظ الكدنيا التكي ال يعرفكوأ هيرهكا   والهديكا يجكوػ ا كافتك الكف الُمهكدي والكف 
 دٜ٘ذالُمهدي اليك وهي هوا يحتملا لبلبري "

ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ  ٱ  چ  وذبلد اد اأاي لئل رار اإلبطالي كقولك ذَعزَّ َوَجكْلد:

 [ٓٚٔ]البقرز:  چڤ  ڤ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ
هكد: "ذبلد هاهوا لئل رار عك  األوا  أي: ال اتبكع ذيكا أنكزا  ٙٔٙااا الععبري ذس 

  "يعوككي بككذل  انككك إ ككرار إبطككاا ال إ ككرار انتقككاا دٓٙذااد ولككي  بصككروص يكك  اوككا إلككف اوككا"
كل ا رار في القرآأ فالمراظ بك االنتقاا ي  اوا إلف اوا إال في هكذه ا يكا وعلف هذا فيقاا  
ڤ  ڤ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ        ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      ڤٹ  ٹ     ڤچ  وإال فكككي اولكككك 

[ ف نك يحتمل األيري   فاأ اعّدس اولك ذأم يقولكوأ افتكراهد ككاأ إ كرار انتقكاا ٖ]المجدز:  چ
 .دٔٙذهد واده كاأ ا رابا إبطاا"وإأ اعّدسذافترا
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فهنال  الضالوأ إعا ظعوا إلف يا جا هم ي  هدى اا االوا: ال نعكدا عمكا وجكدنا عليكك 
 آبا نا ي  عباظز األصوام واألنداظ  فيتض  هوا يعوف اإلبطاا. 

 چۅ  ۅ  ى  ى  ې     ې   ې  ې    ۋۉ  ۉ  ې  ې  ٴۇ  ۋچ ويوككككككككككككك اولككككككككككككك اعككككككككككككالف:  

 [ٜٗ]الوما : 
د اكرع إ كرار وعطكف ذوااد يبتكدأ وجملكا ذيزككفد ببكره وذيك د ااكم يوصكوا " ذبل

  فعطكف اكبحانك واعكالف بككذبلد علكف يقكدغ يومكا  دٕٙذيفعوا بك وجملا ذينا د صلا الموصكوا"
إليكك العككبلم كأنككك ايككل: هككم ال يزكونهككا فككي الحقيقكا لعككذبهم وبطككبلأ اعتقككاظهم  بككل اا يزكككي يكك  

  المراضي  ي  عباظه المنيوي   إع هو العليم الصبير بما يوطوي عليك ينا  ازكيا ي  يمتأهلها ي
البنر ي  المحاا  والمماوي واد وصفهم ذعّز وجّلد  بما هكم يتوكفوأ بكك يك  القبكاض  وأصكل 

وعلف عل  ف أ ازكيا اا هي التكي يعتكد بهكا الازكيكا   دٖٙذالتزكيا نفي يا يمتقب  بالفعل أو القوا
. فكذبلد هوا اد أفاظس اإل رار اإلبطكالي وهكذا يكا دٗٙذم بم  هو أهل التزكياهيره  ألنك هو العال

 أو حك ايااها الذي وغظس فيك. 
 ٕٙاألنبيا :  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ٹٹ  ٿڤ  ٿ  ٿ  ٿچ  ويضلك اولك اعالف:

ذبككككلد اككككرع ا ككككرار   اككككبله جملككككا   فعككككاأ يعوككككف اال ككككرار االبطككككاا   أي بككككل هككككم عبككككاظ "
مكفي يعوكف االيكا فقكاا "بكل هكم عبكاظ يعريكوأ ينكرفوأ يقربكوأ وليمكوا واو ك  الو د٘ٙذيعريوأ"

 باوالظ اع العبوظيا اوافي الوالظز".
                       ٖالمجدز:  چڤ  ڤ   ٿ  ٿ  ٿ    ڤٹ  ٹ     ڤچ  واولك اعالف:

ذبكككلد اكككرع ااتكككرار ذهكككود  كككمير يوفوكككل يبوكككي فكككي يحكككل غفكككع يبتكككدأ   الحككك  ببكككر 
 .دٙٙذللمبتدأ
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أي ابتلقكككك يحمكككد أَلّأ َأْم هكككي الموقطعكككا  " ٹ  ٹ     ڤ"اكككبحانك عوكككديا اكككاا :  فكككاا
العائوا بمعوكف ذبكلد والمعوكف بكل أَيقولكوأ افتكراه ِإنعكاغاً لقكولهم واعجبكا يكوهم لظهكوغ َأو فكي عجكز 

ڤ  ڤ   )بلقكككائهم عككك  يضكككل أكككبلش ايكككاس يوكككك أكككم َأ كككرر عككك  اإِلنعكككاغ الكككف ِإأبكككاس أَنّكككُك الحككك  بقولكككك 

 دٚٙذ.(ٿ

عكككر المككمي  الحلبككي :"أَنّككك ِإ ككرار أككاأ.ولو ايككل بأنككك ِإ ككرار ِإبطككاا لككوف " افتككراه" 
واده لعاأ صوابا وعلف هذا يقاا:كل يافي القراأ ِإ كرار فهكو إنتقكاا اال هكذا  فأنكك يجكوػ َأْأ 

 دٛٙذ يعوأ ِإبطااًل إِلنّك ِإبطاا لقولهم أي :لي  هو كما االوا يفترى بل هو الح .."
 َعّز َوَجْل َأ رر ع  اإِلنعاغ ِإلف ِإأباس أنّك الح  ي  غّب .فالمولف 

فكككذبلد وغظس بمعوكككف االنتقكككاا فكككي اأوكككي وامككعي  يوِ كككعًا  وبمعوكككف اإلبطكككاا فكككي َأغبعكككَا 
وأبلأككي  يو ككعًا  فالداللككا التككي أواككت بهككا ذبككلد فككي كتككار اا كانككت علككف اأَلهلككب لئل ككرار 

ا أاوككيوا فيككك ا يكاس يرابككا امككب المككوغ الككواغظز االنتقكالي وهككذا يككا اوو ككحك يك  بككبلا جككدو 
 فيها. 

  جدوا يبي  الموغ التي وغظس فيها ذبلد في القرآأ العريم وظاللتها

 الموغز س
 ا يا التي وغظس فيها ذبلد 

 بمعوف االنتقاا
 ا يا التي وغظس فيها ذبلد 

 بمعوف اإلبطاا

/  ٗ٘ٔ/  ٖ٘ٔ/  ٙٔٔ/  ٛٛ ٜٕ٘/  ٓٓٔ البقرز  .ٔ
ٔٚٓ 

  ٓٛٔ/  ٜٙٔ/  ٓ٘ٔ آا عمراأ  .ٕ
 ٛ٘ٔ/  ٘٘ٔ/  ٜٗ  الوما   .ٖ
 ٗٙ/  ٛٔ  المائدز  .ٗ
  ٔٗ/  ٕٛ األنعام  .٘



 
آر          دٙالعدظ ذ         دٛٔالمجلد ذ   

 دٕٔٔٓذ
 

ٜٔٚ 

 

مجلة جامعة تكريت للعلوم 
 اإلنسانية

 

 الموغز س
 ا يا التي وغظس فيها ذبلد 

 بمعوف االنتقاا
 ا يا التي وغظس فيها ذبلد 

 بمعوف اإلبطاا

  ٜٚٔ/  ٔٛ األعراع  .ٙ
  ٜٖ يون   .ٚ
  ٕٚ هوظ .ٛ
  ٖٛ/  ٛٔ يواف  .ٜ

  ٖٖ/  ٖٔ الرعد .ٓٔ
 ٘ٔ ٖٙ الحجر  .ٔٔ
 ٔٓٔ ٘ٚ الوحل  .ٕٔ
  ٛ٘/  ٛٗ العهف  .ٖٔ
  ٙٙ تك  .ٗٔ
/  ٙ٘/  ٗٗ/  ٕٗ/  ٓٗ/  ٕٗ االنبيا   .٘ٔ

ٖٙ 
٘  /٘  /٘  /ٔٛ  /ٕٙ  /ٜٚ 

/  ٔٛ/  ٔٚ/  ٓٚ/  ٖٙ/  ٙ٘ المنيووأ .ٙٔ
ٜٓ 

 

 ٓ٘ ٔٔ الووغ  .ٚٔ
  ٗٗ/  ٓٗ/  ٔٔ الفرااأ  .ٛٔ
 ٗٚ ٙٙٔ النعرا   .ٜٔ
/  ٔٙ/  ٓٙ/  ٘٘/  ٚٗ/  ٖٙ الومل  .ٕٓ

ٙٙ  /ٙٙ  /ٙٙ 
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 الموغز س
 ا يا التي وغظس فيها ذبلد 

 بمعوف االنتقاا
 ا يا التي وغظس فيها ذبلد 

 بمعوف اإلبطاا
  ٖٙ/  ٜٗ العوعبوس  .ٕٔ
  ٜٕ الروم  .ٕٕ
  ٕ٘/  ٕٔ/  ٔٔ لقماأ  .ٖٕ
 ٖ ٓٔ المجدز  .ٕٗ
 ٖٖ/  ٕٖ/  ٕٚ/  ٛ ٔٗ ابأ  . ٕ٘
  ٜٔ فاتر  .ٕٙ
  ٜٔ ي   .ٕٚ
 ٖٚ/  ٜٕ ٖٓ/  ٕٙ/  ٕٔ الوافاس . ٕٛ
ٕٜ.   ٕ  /ٛ ٛ  /ٙٓ 
 ٜٗ ٙٙ/  ٜٕ الزير  .ٖٓ
 ٗٚ  هافر  .ٖٔ
  ٜٕ/  ٕٕ الزبرع  .ٕٖ
  ٜ الدباأ  .ٖٖ
 ٕٗ ٕٛ االاقاع  .ٖٗ
 ٘ٔ/  ٘ٔ ٕٔ/  ٔٔ الفت   .ٖ٘
  ٚٔ الحجراس  .ٖٙ
ٖٚ.    ٕ  /٘  /ٔ٘  
  ٖ٘ الذاغياس  .ٖٛ
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 الموغز س
 ا يا التي وغظس فيها ذبلد 

 بمعوف االنتقاا
 ا يا التي وغظس فيها ذبلد 

 بمعوف اإلبطاا

  ٖٙ/  ٖٖ الطوغ  .ٜٖ
  ٙٗ/  ٕ٘ القمر  .ٓٗ
  ٚٙ الوااعا  .ٔٗ
  ٕٔ المل   .ٕٗ
  ٕٚ القلم  .ٖٗ
  ٖ٘/  ٕ٘ المدأر  .ٗٗ
  ٕٓ/  ٗٔ/  ٘ القيايا  .٘ٗ
  ٜ االنفطاغ  .ٙٗ
  ٗٔ المطففي   . ٚٗ
  ٕٕ االننقا   . ٛٗ
  ٕٔ/  ٜٔ البروص .ٜٗ
  ٙٔ األعلف  .ٓ٘
  ٚٔ الفجر  .ٔ٘
 يرز لئل رار اإلبطالي  ٖٗ يرز لئل رار االنتقالي  ٕٜ  
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  هوامش البحث: 

_____________________ 
  كنف المنعل في الوحو أبو ٕٔٙ -ٕٓٙد يوظر: المفول في علم العربيا للزيصنري: ٔذ

  والوحو القراني  جميل اامد  فر: ٜٔٔ -ٗٛٔغز اليم : الحم  علي ب  اليماأ ايد
ٗٚٗ. 

 .ٕٕٛػهيا في علم الحروع للهروي: د يوظر: األٕذ

 .  ٛٚٙد يوظر: المعجم الوايب  ابراهيم يوطفف وآبروأ : ٖذ

 .ٚٚٔد يوظر: امهيل الفوائد واعميل المقاصد الب  يال : ٗذ

 .ٕٔٛ -ٔٔٛ/ ٕدلماأ العرر الب  يوظوغ: ٘ذ

 .ٕٗٔلتعريفاس للجرجاني: د اٙذ

 .ٔٚ٘د يوظر: اااؼ الببلها للزيصنري: ٚذ

 .ٕٔٙ -ٕٓٙد المفول في علم العربيا للزيصنري: ٛذ

 .ٕٔٔ/ ٗد البرهاأ في علوم القراأ: ٜذ
 .ٜٚ -ٜٙد يوظر: ببلها العطف في القرآأ العريم  عفت النرااوي: ٓٔذ
 .٘ٓٔ -ٖٓٔد ببلها العطف في القرآأ العريم: ٔٔذ

 .ٕٕٓ/ ٗظر: العناع ع  اقائ  التوزيل وعيوأ األااويل في وجوه التأويل: د يؤٕذ

 .ٕٓٔ -ٔٓٔد يوظر: ببلها العطف في القراأ العريم: ٖٔذ

 .ٚٙ/ ٔد يوظر: المعجم الوايب: ٗٔذ

 .ٕٕٛ  واأُلػهيا:  ٗٔد يوظر: اروع المعاني للزجاجي: ٘ٔذ
 .ٕٕٛداأُلػهيا  : ٖذ 

 .ٖٓٔ/ ٔ  ويغوي اللبيب الب  هنام: ٕٗ٘ د يوظر: ااييا العبليا للبوائي:ٚٔذ

 ٖٗٓ/ٔد البيككككت لمككككنغ الككككذئب كمككككا فككككي اللمككككاأ يككككاظز ذبلككككلد:    يوظككككر: الصوككككائص :ٛٔذ
 . ٖٖٔ/ٔ واالنواع 

َهاَ  َكَظْهِر الَحَجَفْت  َْ َها إَعاَ الْمَها َاَجَوَفْت         َبْل َجِوْػَاِي  َاَطَعتكْ



 
آر          دٙالعدظ ذ         دٛٔالمجلد ذ   

 دٕٔٔٓذ
 

ٕٓٔ 

 

مجلة جامعة تكريت للعلوم 
 اإلنسانية

 

 
ُيكْ   و ٓ٘ٔد البيت لك ذغؤباد وهو في ظيوانك: ٜٔذ َِ  بعده : الُيْنَترى َكًتانُُك َوَجْهَر

 .ٜٜٔ/ ٗ  وبزانا االظر: ٚٛٔد البيت لجميل يوظر: ظيوانك: ٕٓذ
غرَّ َغْاِم َظاٍغ َواَكْفُت في تََلِلِك        ِكْدُس َأْاِضي الَحَياَز ِيْ  َجَلِلِك.        َُ 

 .ٖٖٕ -ٕٖٕد غصف المباني: ٕٔذ

 .ٕٔ/ ٔلمبرظ:   والمقتضب لٕٙٔ/ ٔد يوظر: العتار: ٕٕذ

  ويوظكر: يكرض المقديكا العافيكا البك  الحاجكب: ٜٙ -ٛٙد المفرظاس في هريب القكراأ: ٖٕذ
ٖ /ٜٛٗ. 

 .          ٖٕٓ  واأُلػهيا: ٘ٗ/ ٔد يوظر: ظيواأ الهذليي : ٕٗذ

 .ٜٙد المفرظاس في هريب القرآأ: ٕ٘ذ
 .ٕٙٚ/ٙد البحر المحيب: ٕٙذ
. ويوظكككككر: المقكككككرر البككككك  ٖٔٔ/ٔي: د البيكككككت اائلكككككك يجهكككككوا وهكككككو يككككك  يكككككواهد المغوكككككٕٚذ

 .ٛٙٔ/ ٖ  وااييا الوباأ يرض األيموني يحمد ب  علي الوباأ :ٕٕ٘عوفوغ:
  ويوظر:أ االيب الوفي في القراأ: ٖٔٔ/ٔد البيت لم يمم اائلك وهو ي  يواهد المغوي: ٕٛذ

ٖٔٛ. 
 .ٛٙٔ/ٖ  وااييا الوباأ علف: ٜٖٚ/ٕ  ويرض الر ي: ٕٕ٘د يوظر: المقرر: ٜٕذ
 .ٕٔ/ٔ  والمقتضب:  ٓٗٗ/ٔظر: العتار: د يوٖٓذ
 .ٖٓٔ/ٔ  ويغوي اللبيب: ٓٗ٘د يوظر: يرض األلفيا الب  الوا م  ٖٔذ
  ويرض التوري  علف ٚ٘/ٖ  ويوظر: أو   الممال : ٓٗ٘د يرض األلفيا الب  الوا م: ٕٖذ

 .ٛٗٔ/ٕالتو ي  لؤلػهري: 
 .ٕٔ/ٔد يوظر: المقتضب: ٖٖذ
 .ٛٗٔ/ٕرض التوري :   ويوظر: ي٘ٚ/ٖد أو   الممال : ٖٗذ

 .ٖٔٙ-ٖٓٙد يوظر: يرض عمدز الحافل وعدز البلفل: ٖ٘ذ
 .ٗٗٙ/ٕد اغاناع الضرر البي اياأ: ٖٙذ



 أنموعجاً   -بل    -العطف اإلفراظي والتركيبي  
 ظ. هديل عبد الحليم ظاوظ  م. 
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 .ٛٗٔ/ٕد يوظر: ااييا يااي : ٖٚذ
 .ٚٙ/ٔد يوظر: المعجم الوايب: ٖٛذ
 .ٖٗٔد يوظر: أااليب الوفي في القرآأ العريم: ٜٖذ

 .ٚٙ/ٔد يوظر: المعجم الوايب: ٓٗذ
 .ٚٚٔالفوائد واعميل المقاصد: د يوظر: امهيل ٔٗذ
 .ٖٕٓ/ٗد بدائع الفوائد: ٕٗذ
 .ٗٗٗ-ٖٗٗد يوظر: ابيل الهدى علف يرض اطر الودى: ٖٗذ

 .ٕٛٙ  ويوظر: كنف المنعل في الوحو: ٕٔٙد المفول: ٗٗذ
 .ٕٔٙد المفول: ٘ٗذ
 .ٛٓٗد يوظر: يرض يذوغ الذهب الب  هنام: ٙٗذ
 د.ٛٙيمألاذ  ٜٖٙ/ٕاغي: د يوظر: اإلنواع في يمائل الصبلع الب  األنبٚٗذ
 .ٜٗٔ/ٖد يوظر: يرض اب  عقيل: ٛٗذ
 .ٜٚٗ/ٕد يوظر: يعجم اروع المعاني في القرآأ العريم  يحمد ام  النريف: ٜٗذ
  وغوض ٕٔٗ/ٔ  ويوظكككر: افمكككير ابككك  عطيكككا ذالمحكككرغ الكككوجيزد: ٕٙ/ٕد الكككدغ الموكككوأ: ٓ٘ذ

 .ٚٓ٘/ٓٔالمعاني لآللواي: 
 .ٕ٘ٔ/ٔ: د يوظر: في  بلا القرآأ  ايد اطبٔ٘ذ
 .ٜ٘ٔ/ٛالدغ المووأ : د  ٕ٘ذ
 .ٕ٘/ٚٔيوظر : التحرير والتووير : د  ٖ٘ذ

 .ٜ٘ٔ/ٗالدغ المووأ : د  ٗ٘ذ
 .ٕٛٔ/ٛٔيوظر : التحرير والتووير : د  ٘٘ذ

 .ٙٛٔ/ٜٔد التحرير والتووير: ٙ٘ذ
 .ٜٛٗيوظر : يعجم ِإعرار الفاظ القراأ العريم   يحمد ايد توطاوي : د  ٚ٘ذ

 .ٖٔٙ/ٛمووأ : يوظر : الدغ الد  ٛ٘ذ
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 .ٖٔٙ/ٛ   يوظر : الدغ المووأ :  ٜ٘ٛ/ٕالعناع :  دٜ٘ذ

 .ٖٕٔ/ٔد التبياأ في إعرار القرآأ: ٓٙذ
 .ٕٕٙ/ٕد الدغ المووأ: ٔٙذ
 .ٖٕٕ/ٕد إعرار القرآأ: ٕٙذ
 .ٛٗٔ/ٕد يوظر: افمير أبي المعوظ: ٖٙذ
 .ٖٕٛ/ ٔد يوظر: العناع: ٗٙذ
 .ٕٕٓاعرار القراأ العريم ع  يغوي اللبيب : د  ٘ٙذ

 .٘ٗ٘يوظر : يعجم اعرار الفاظ القراأ العريم : د  ٙٙذ
 . ٕٚٛ/ٖيوظر: افمير الومفي: دٙذ
 

 ثبت المصادر والمراجع

هكد  احقي : يوطفف اامد ٘ٗٚإغاناع الضرر ي  لماأ العرر: أبو اياأ األندلمي ذس  -
 م. ٜٜ٘ٔهك= ٗٓٗٔالوماؼ     

هكككد  احقيكك : عبككد ٘ٔٗذس  األػهيككا فككي علككم الحككروع: علككي بكك  امككزز الوحككوي الهككروي -
 م. ٜٔٚٔهك= ٜٖٔٔالمعي  الملواي  يطبوعاس يجمع اللغا العربيا  ظين   

 أاككككككككككككاؼ الببلهككككككككككككا: جككككككككككككاغ اا فصككككككككككككر بككككككككككككواغػم يحمككككككككككككوظ بكككككككككككك  عمككككككككككككر الزيصنككككككككككككري  -
 م. ٕ٘ٓٓهك= ٕٙٗٔبيروس   -هكد  المطبعا العوريا  صيدا ٖٛ٘ذس 

  ٕالمعككككاغع  القككككاهرز    أاكككاليب الوفككككي فكككي القككككرآأ العككككريم: أامكككد يككككاهر البقكككري  ظاغ -
 م.ٜ٘ٛٔهك= ٘ٓٗٔ

اعرار القرآأ العريم ي  يغوي اللبيب:اقديم يحمد كريم غاج  وعبدالرػا  الحلبي اعكداظ  -
 م ٖٕٓٓ=ٕٗٗٔ  ٕبيروس    –ايم  عبدالرػا  النوا ظاغ اب  كضير   ظين  



 أنموعجاً   -بل    -العطف اإلفراظي والتركيبي  
 ظ. هديل عبد الحليم ظاوظ  م. 
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ك= هككٖٓٗٔ  ٕإعككرار القككراأ العككريم وبيانككك: يحيككي الككدي  الككدغوين  ينامككا اإليمككاأ    -

 م. ٖٜٛٔ
اإلنواع في يمائل الصبلع بي  الوحويي  البوريي  والعكوفيي : أبكو البرككاس كمكاا الكدي   -

هكككككد  ظاغ إايكككا  التكككراش العربككككي  المعتبكككا التجاغيككككا ٚٚ٘عبكككد الكككرام  ابكككك  األَنبكككاغي ذس 
 م. ٜٔٙٔهك= ٖٓٛٔالعبرى  يور  

د بكك  عبككد اا بكك  أو كك  الممككال  إلككف ألفيككا ابكك  يالكك : جمككاا الككدي  بكك  يواككف بكك  أامكك -
هككككد  احقيككك : يحمكككد يحيكككي الكككدي  عبكككد الحميكككد  ظاغ الفعكككر  ٔٙٚهنكككام األنوكككاغي ذس 

 م. ٜٗٚٔهك= ٜٖٗٔ  ٙيور   
هككككد  ٔ٘ٚبكككدائع الفوائكككد: ابككك  اكككيم الجوػيكككا عبكككد اا يحمكككد بككك  أبكككي بعكككر الدينكككقي ذس  -

 المطبعا المويريا  ظاغ العتار العربي  بيروس  ذظ. سد. 
هككككد  ظاغ ٜٗٚالقكككراأ: بكككدغ الكككدي  يحمكككوظ بككك  عبكككد اا الزغكنكككي ذس  البرهكككاأ فكككي علكككوم -

 المعرفا للطباعا والونر بيروس  ذظ. سد. 
ببلهككا العطككف فككي القككراأ العككريم ظغااككا أاككلوبيا: الككدكتوغ عفككت النككرااوي  ظاغ الوهضككا  -

 م. ٜٓٛٔالعربيا للطباعا والونر  بيروس  

هكد  القاهرز  ٙٔٙي  ب  عبد اا الععبري ذس التبياأ في إعرار القراأ: عبد اا ب  الحم -
 م. ٕٛٓٓهك= ٕٛٗٔ  ٔ 

مد الككداغ التونمككيا للونككر  الككداغ ٖٜٚٔالتحريككر والتوككوير: يحمككد الطككاهر ابكك  عايككوغ ذس  -
 للونر والتوػيع واإلعبلأ.

هككد  اقتكك ٕٚٙامهيل الفوائد واعميل المقاصد: أبو عبد اا جماا الكدي  بك  يالك  ذس  -
د كايككل برككككاس  المنامكككا الموكككريا العايككا للتكككأليف والونكككر  ظاغ العتكككار واككدم لكككك: يحمككك

 م. ٜٚٙٔهك= ٖٚٛٔالعربي للطباعا والونر  بيروس  
هكككككك= ٜٖٔٔهككككككد  اكككككون   ٔٗٚالتعريفكككككاس: النكككككريف علكككككي بككككك  يحمكككككد الجرجكككككاني ذس  -

 م. ٜٔٚٔ
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 اايكككيا الوكككباأ علكككف يكككرض األيكككموني علكككف ألفيكككا ابككك  يالككك : يحمكككد بككك  علكككي الوكككباأ  -

 هككككككد ظاغ إايكككككا  العتكككككب العربيكككككا  يطبعكككككا عيمكككككف الحلبكككككي ويكككككركا ه  القكككككاهرز  ٕٙٓذس 
 ذظ. سد. 

هككد علكف يكرض ٜٛٔٔااييا العبليا البوائي: عبد الرام  ب  جاظ اا البواني المغربي ذس  -
هككد علكف يكت  جمكع الجوايكع لئليكام اكاص ٗٙٛالجبلا يم  الدي  ب  أامد المحلكي ذس 

هكككد  ككبب نّوككك وبككرص آيااككك يحمككد عبككد ٔٔٚلمككبعي ذس الككدي  عبككد الوهككار بكك  علككي ا
  ٔالقاظغ ياهي   يونوغاس يحمد علكي بيضكوأ / ظاغ العتكب العلميكا بيكروس  لبوكاأ     

 م. ٜٜٛٔهك= ٛٔٗٔ
  يطبعككا ٔاايككيا يااككي  العلمككي علككف يككرض التوككري : يطبككوع بهككاين يككرض التوككري     -

 م. ٜٗ٘ٔاالاتقايا  القاهرز 
هكد  اققك وادم لك ٖٓٗقاام عبد الرام  ب  إاحا  الزجاجي ذس اروع المعاني: أبو ال -

 م. ٜٗٛٔهك= ٗٓٗٔ  ٔالدكتوغ علي اوفي  الحوظ  ظاغ األيل  أغبد  األغظأ   

هد  احقي :يحمكككد علكككي الوجاغ يواكككف ٕٜٖالصوكككائص:ابو الفكككت  عضمكككاأ بككك  جوكككي ذس  -
  ذظ.سد.ٕنجااي   ظاغ الهدى للطباعا والونر بيروس  

في علوم العتكار المعوكوأ: يكهار الكدي  أبكي العبكاؼ بك  يواكف ابك  أامكد الدغ المووأ  -
هككد  احقيك  واعليك : علكي يحمكد عكوض  ٙ٘ٚب  إبكراهيم المعكروع بالمكمي  الحلبكي ذس 

عكاظا أامككد عبككد الموجككوظ  جكاظ يصلككوع جككاظ  ػكريككا عبككد المجيكد الوككواي  اككدم لككُك وار ككُك 
  ٔبيككككككككككروس  لبوككككككككككاأ    -الككككككككككدكتوغ أامككككككككككد يحمككككككككككد صككككككككككيرز  ظاغ العتككككككككككب العلميككككككككككا

 م.ٜٜٗٔهك=ٗٔٗٔ
 ظيواأ جميل بضيوا: ظاغ صاظغ  بيروس ذظ. سد.  -
 م. ٖٜٓٔظيواأ غوبا ب  العجاص: اوحي  وارايب وليم ب  الوغظ البرواي ليبزيغ   -
ظيككواأ الهككذليي : الككداغ القوييككا للطباعككا والونككر  القككاهرز  نمككصا يوككوغز يحمككد تبعككا ظاغ  -

 م. ٜ٘ٙٔهك= ٖ٘ٛٔالعتب  



 أنموعجاً   -بل    -العطف اإلفراظي والتركيبي  
 ظ. هديل عبد الحليم ظاوظ  م. 
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المعككاني فككي افمككير القككرآأ العظككيم والمككبع المضككاني: أبككو الفضككل يككهار الككدي  المككيد غوض  -

هكككد  ككبطك وصككححك: علككي عبككدالباغي عطيككا  ظاغ  ٕٓٚٔيحمككوظ ا لواككي البغككداظي ذس 
 م.ٕ٘ٓٓهك /  ٕٙٗٔ  ٕالعتب العلميا  بيروس  لبواأ   

هككككد  ٕٓٚ غصكككف المبكككاني فكككي يكككرض اكككروع المعكككاني: أامكككد بككك  عبكككد الوكككوغ المكككالقي ذس -
 م. ٜ٘ٚٔهك= ٜٖ٘ٔاحقي : َأامد يحمد الصرا   ظين   

ابيل الهدى علف يرض اطر الودى: جماا الدي  أبو يحمد عبد اا بك  يواكف األنوكاغي  -
  ٔهكد  يعتبا ظاغ الفجر للطباعا والونر  اوغيا  ظين   ٔٙٚالمعروع باب  هنام ذس 

 م. ٕٔٓٓ= ٕٕٗٔ

بهككا  الككدي  عبككد اا بكك  عقيككل العقيلككي الهمككداني  يككرض ابكك  عقيككل علككف ألفيككا ابكك  يالكك : -
هكد ويعكك كتكار يوحكا الجليكل بتحقيك  يكرض ابك  عقيكل  اكأليف: يحمكد ٜٙٚالموري ذس 

 م. ٜٓٚٔهك= ٕٜٖٔ  ٘يحيي الدي  عبد الحميد  ظاغ الفعر  القاهرز   

يككرض األلفيككا للمككراظي: الحمكك  بكك  أم اااككم ذاو ككي  المقاصككد والممككال  بنككرض....د   -
   القاهرز  ذظ. سد. ٔقي : الدكتوغ عبد الرام  علي اليماأ/  اح

هككد وبهاينكك  اايككيا ٜ٘ٓيكرض التوكري  علكف التو كي : بالكد بك  عبكد اا األػهكري ذس  -
هكككد  ظاغ إايككا  العتككب العربيككا  يطبعككا ٔٙٓٔالنككيخ يااككي  بكك  ػيككد الككدي  العليمككي ذس 
 عيمف البابي الحلبي  القاهرز  ذظ. سد. 

هكككد  ٙٛٙعلككف العافيككا: غ ككف الككدي  يحمككوظ بكك  الحمكك  االاككتراباعي ذس  يككرض الر ككي -
 احقي : أامد الميد أامد  كليا ظاغ العلوم  القاهرز  المعتبا التوفيقيا. 

 يككرض يككذوغ الككذهب فككي يعرفككا كككبلم العككرر: جمككاا الككدي  عبككد اا بكك  هنككام األنوككاغي  -
يكواهد النكذوغ  اكأليف: ظ. هكد وبذيلك يحطاس غالا المروغ إلف يرض وإعكرار ٔٙٚذس 

 م. ٕ٘ٓٓهك= ٕٙٗٔ  ٔبركاس يواف هبو  ظاغ اب  كضير  ظين   بيروس   
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هككد  احقيك : ٕٚٙيرض عمدز الحكافل وعكدز البلفكل: جمكاا الكدي  يحمكد بك  يالك  ذس  -

هكك= ٜٖٚٔعدناأ عبد الرام  الدوغي  إايكا  التكراش اإلاكبليي  يطبعكا المعكاني  بغكداظ  
 م. ٜٚٚٔ

 العافيكككا فكككي علكككم اإلعكككرار: جمككاا الكككدي  أبكككو عمكككرو عضمكككاأ بككك  الحاجكككب يككرض المقديكككا  -
هكد  ظغااا واحقي : جماا الدي  عبد العاتي يصيمكر اامكد  الوايكر يعتبكا نكزاغ ٙٗٙذس 

هكككك= ٛٔٗٔ  ٔيوكككطفف البكككاػ  يعكككا المعريكككا  الريكككاض ذالمملعكككا العربيكككا المكككعوظياد   
 م. ٜٜٚٔ

 م.ٜٚٙٔهك= ٖٙٛٔ  ٘في  بلا القراأ: ايد اطب    -

هككد  احقيك  ويكرض: عبكد المكبلم يحمكد ٓٛٔالعتار: أبو بنر عمرو ب  عضماأ اوبكر ذس  -
 م. ٜٜٚٔ  ٕهاغوأ  الهيوا الموريا العايا للعتار   

 العناع ع  اقائ  هواين التوزيل وعيوأ األااويل في وجوه التأويل: جاغ اا يحموظ -

 م. ٜٚٗٔهك= ٖٙٙٔوس  بير  -هكد  ظاغ العتار العربيٖٛ٘ا ب  عمر الزيصنري ذ -

هككد  احقيك  هكاظي ٜٜ٘كنف المنعل في الوحو: علي ب  اكليماأ الحيكدغز اليموكي ذس  -
 م. ٜٗٛٔهك= ٗٓٗٔعطيا يطر  يطبعا اإلغياظ  بغداظ  

 لمكككككاأ العكككككرر: ابككككك  يوظكككككوغ أبكككككو الفضكككككل جمكككككاا الكككككدي  يحمكككككد بككككك  يعكككككرم األنوكككككاغي  -
واككف الصيككا   بيككروس  لبوككاأ هكككد  أعككاظ بوككا ه علككف الحككرع األوا يكك  العلمككا  ئٔٚذس 

 ذظ. سد. 

هكككد ٔٗ٘المحككرغ الككوجيز فككي افمككير العتككار العزيككز: عبككد الحكك  بكك  عطيككا األندلمككي ذس  -
احقي  واعلي : الراالي الفاغواي وعبد اا ب  إبراهيم األنواغي والميد عبكد العكاا/ المكيد 

لونر  اطر الدواكا  إبراهيم ويحمد النافعي صاظ  العواني  يناما ظاغ العلوم للطباعا وا
 م. ٜٔٛٔهك= ٔٓٗٔ  ٔ 

يعجم اعرار الفاظ القكراأ العكريم :اكدم لكك يحمكد اكيد توطكاوي  غاجعكك يحمكد فهكيم ابكو  -
 م. ٕٙٓٓتهراأ   -ايراأ ٔعبيا  يناما الواظ  للطباعا والونر   



 أنموعجاً   -بل    -العطف اإلفراظي والتركيبي  
 ظ. هديل عبد الحليم ظاوظ  م. 

ٕٓٛ 
 

 

 

 
  ٔيعجككم اككروع المعككاني فككي القككراأ العككريم: يحمككد امكك  النككريف  ينامككا الراككالا    -

 م. ٜٜٙٔهك= ٚٔٗٔ

 م. ٜٓٙٔهك= ٖٓٛٔالمعجم الوايب: إبراهيم يوطفف وآبروأ في يجمع اللغا العربيا   -

هكككد  احقيكك : يحمككوظ ٔٙٚيغوككي اللبيككب عكك  كتككب االعاغيككب: ابكك  هنككام األنوككاغي ذس  -
 م. ٕٙٓٓهك= ٕٚٗٔيحيي الدي  عبد الحميد  المعتبا الموريا  ايدا  بيروس  

 الحمكككككي  بككككك  يحمكككككد الراهكككككب األصكككككفهاني  المفكككككرظاس فكككككي هريكككككب القكككككرآأ: أبكككككو القااكككككم -
 هكد  أعده: يحموظ ام  بلف اا  يعتبا االنجلو الموريا ذظ. سد. ٕٓ٘ذس 

هككد وبذيلكك كتكار المفضكل فكي ٖٛ٘المفول في علم العربيا: أبو القاام الزيصنري: ذس  -
هكك= ٖٜٗٔ  ٔيرض أبياس المفول يحمد الوعماني  المعتبا العوريا  صيدا  بيروس   

 م. ٔٛٛٔ
 

 هكككككد  عككككالم العتككككب  بيككككروس ٕ٘ٛالمقتضككككب: أبككككو العبككككاؼ يحمككككد بكككك  يزيككككد المبككككرظ ذس  -
 ذظ. سد. 

هككد  احقيك : أامكد عبكد المكتاغ ٜٙٙالمقرر: علي بك  يكني  المعكروع بكاب  عوكفوغ ذس  -
 م. ٜٔٚٔهك= ٜٖٔٔ  ٔالجواغي وعبد اا الجبوغي  يطبعا العاني  بغداظ   

هككككك= ٛٔٗٔ  ٕل أامكككد  فككككر  يعكككا المعريكككا   الوحكككو القرآنكككي اواعكككد ويككككواهد: جميككك -
 م.ٜٜٛٔ
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ABSTRACT 

This study deals with the definition of conjunction, 

manifesting its types, reveals the dimensions and the rhetoric of the 

artistic arrangement concerning the empathy of vocabularies and 

also reveals the rhetoric of the syntax of the sentence as called for 

by AbdulQaher AlJarjani as each construction has its unique 

aesthetic structure. So, that will be clear through the article (Bal), 

which was mentioned as a digression article that relates to the 

vocabularies and sentences. So, when it is related to a sentence then 

it denotes the meaning of  digression, either voidance or selection 

and this pattern of meaning for (Bal) is the only pattern used in the 

Glorious Quran. But, when this article is related with a singular 

name, then it is considered a conjunction article but should be 

preceded by affirmation or a command, negation or interrogation. 

This article was also used as a decrease article which denotes the 

meaning of (Rubba) and preceded by the articles like (La – Kalla: 

No and Nay). In addition to that, the study discussed the similarities 

and the differences between the articles for which the coupled name 

is different from the conjunct.  
 

 


