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 العطف: ثالثا
عطف نسق، وعطف بیان، وقد عد بعض النحاة كال منھما قسما قائما : العطف نوعان

ا آخرون نوعا واحدا ینقسم إلى قسمین، بذاتھ من التوابع فالتوابع عندھم خمسة، وعدھم
والتوابع عندھم أربعة، وقد اخترنا ھذا الرأي واعتبرنا العطف تابعا واحدا ینقسم إلى 

 :قسمین، ونبدأ بالقسم األول منھما
 عطف النسق

 العطف في اللغة ھو الرجوع إلى الشيء بعد االنصراف عنھ، وفي : معنى العطف-1
ع یتوسط بینھ وبین متبوعھ أحد حروف العطف التسعة االصطالح عطف النسق ھو تاب

 .وھي الواو، والفاء، وثم، وحتى، وأو، وأم، وبل، ولكن، وال
  یتكون العطف من معطوف علیھ وھو المتبوع الذي یسبق حرف : أركان العطف-2

العطف ومعطوف وھو التابع الذي یأتي بعد حرف العطف، وعاطف وھو الحرف الذي 
محمد معطوف ) جاء محمٌد وخالٌد(بعیة المعطوف للمعطوف علیھ، مثل یكون سببا في ت

 علیھ والواو حرف العطف وخالد معطوف على محمد
 یسمى العطف بالحرف عطف النسق ألن الكالم فیھ ینتظم : تسمیة عطف النسق-3

على نسق واحد أي نظام واحد لإلعراب حیث یتبع المعطوف المعطوف علیھ في 
 إعرابھ

 قد یتوسط بین التابع والمتبوع :رف غیر عاطف بین التابع والمتبوع توسط ح-4
فأي في ھذه ) َلِقیُت الَغَضْنَفَر أي األسد(حرف غیر حروف العطف وھو أي في مثل 

 .الجملة حرف تفسیر، واألسد عطف بیان للغضنفر، ولیس عطف نسق
 یقع في األفعال،  یقع العطف  في األسماء و: وقوع العطف في األسماء وفي األفعال-5

الفعل یھتم معطوف ) یھتمُّ سعیٌد بدروِسِھ ویحافُظ على َتَفوُِّقِھ(ومثال وقوعھ في األفعال 
 .علیھ، والفعل یحافظ معطوف، والواو حرف العطف

 : تنقسم حروف العطف إلى قسمین: تقسیم حروف العطف-6
و ھو ستة  قسم یقتضي التشریك بین المعطوف والمعطوف علیھ لفظا ومعنى -1

ومعنى التشریك في اللفظ والمعنى . الواو، والفاء، وثم، وحتى، وأو، وأم: حروف
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أن المعطوف یكون مشاركا للمعطوف علیھ لفظا أي في إعرابھ ومشاركا لھ في الحكم 
فإن بكرا یشارك عمرا في إعرابھ، ) جاء عمٌرو وبكٌر(الذي یعطى لھ فإذا قیل 

 .المجيء إلیھویشاركھ في الحكم أي في نسبة 
واألربعة األول من ھذه الحروف وھي الواو، والفاء، وثم، وحتى تشرِّك تشریكا مطلقا، 

أزیٌد في (أما الحرفان اآلخران وھما أو، وأم فإنھما یشرِّكان تشریكا مقیدا، ألنھ إذا قیل 
فإن القائل بذلك یعلم أن في الدار أحد المذكورین وھو غیر عالم ) الداِر أم عمٌرو؟

بتعیینھ فالذي بعد أم مساو لما قبلھا في الصالحیة لثبوت الحكم لھ أي االستقرار في 
 .الدار أو انتفائھ، وحصول المساواة یستفاد من أم ومثلھا أو، وال یقتضیان إضرابا

 قسم یقتضي التشریك في اللفظ فقط دون المعنى، ألنھ یثبت لما بعده ما انتفى عما -2
بل تنفي المجيء عن ) جاء حامٌد بل محسٌن(ولكن وال مثل قبلھ أو بالعكس وھو بل 

 .والتشریك ھنا في اللفظ فقط أي في اإلعراب. حامد وتثبتھ لمحسن
 : معاني حروف العطف-7
، وھي قد تعطف )نجح أحمُد وحسانٌّ( الواو وھي لمطلق الجمع أي دون ترتیب مثل -1

كذلك (، وقد تعطف متقدما مثل )ولقد أرسلنا نوحا وإبراھیَم(متأخرا في الحكم مثل 
فأنجیناه وأصحاَب (، وقد تعطف مصاحبا مثل )ُیوِحي إلیك وإلى الذین من قبِلك اُهللا

 ).السفینِة
 تختص الواو من بین حروف العطف بأنھا تعطف اسما على اسم ال یكتفي بھ :ملحوظة

جلسُت بیَن  (، ومثل)اصَطفَّ ھذا وأخوه(، ومثل )اختصم زیٌد وعمٌرو(في الكالم مثل 
فإن االختصام واالصطفاف والبینیة من المعاني التي ال تقوم بواحد فال ) زیٍد وعمٍرو

وال یجوز أن . یقال اختصم زید، أو اصطف ھذا، أو جلست بین زید ویكتفى بذلك
 .یعطف في مثل ھذه المواضع بغیر الواو من حروف العطف

 تأخر المعطوف عن المعطوف علیھ،  الفاء وھي للترتیب والتعقیب، ومعنى الترتیب-2
ومعنى التعقیب اتصال المعطوف بالمعطوف علیھ، أي وقوعھ بعده بال مھلة بینھما مثل 

الذي خلَق (إذا كان مجيء محمد بعد مجيء محمود مباشرة ومثل ) جاء محموٌد فمحمٌد(
ما ثالثة وكان بینھ) دخلُت البصرَة فبغداَد(وتعقیب كل شيء بحسبھ، فإذا قیل ). فسوَّى

أیام وكان الدخول قبل انتھاء الیوم الثالث فذلك ترتیب وتعقیب، وإذا كان الدخول بعد 
 .انتھاء األیام الثالثة فال یجوز استعمال الفاء

وتختص الفاء من بین حروف العطف بأنھا تعطف على الصلة ما ال یصح أن یكون 
قومان فَیْغَضُب علىٌّ اللذان ی(صلة لخلوه من الضمیر العائد على الموصول مثل 

فیغضب معطوف على یقومان، ولیس في یغضب ضمیر یعود على ) أخواك
الذي یطیُر فیغضُب زیٌد (ومثل ) الذي یقوُم أخواك فیغضُب ھو زیٌد(الموصول، ومثل 

، وإنما جاز )ألم تَر أن اَهللا أنزل من السماِء ماًء فتصبُح األرُض ُمْخَضرًَّة(ومثل ) الذباُب
لفاء ألنھا تدل على السببیة فاستغنى بھا عن الرابط، وال یكون ذلك مع الواو ذلك مع ا

فیجوز ) الذي یطیُر ویغضُب منھ زیٌد الذباُب(أما إذا ذكر الرابط مثل . أو ثم أو غیرھما
 .أن یعطف بالواو لوجود الرابط وھو الھاء في منھ

عن المعطوف علیھ،  ثم وھي للترتیب والتراخي، ومعنى الترتیب تأخر المعطوف -3
جاء ھشاٌم ثم (ومعنى التراخي انفصال المعطوف عن المعطوف علیھ وتأخره عنھ مثل 
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واُهللا خلقكم من تراٍب ثم (إذا كان مجيء حامد متأخرا عن مجيء ھشام، ومثل  ) حامٌد
 ).َفَأْقَبَرُه ثم إذا شاء َأْنَشَره(ومثل ) من نطفٍة

ا تفید ترتیب أجزاء ما قبلھا ذھنا من األضعف  حتى وھي لمطلق الجمع كالواو ولكنھ-4
 .إلى األقوى أو بالعكس

 :وللعطف بحتى شروط أربعة
 أن یكون المعطوف بعضا من المعطوف علیھ حقیقة أو بالتأویل، والبعض الحقیقي -1

قدم (، أو فردا من جمع مثل )أكلُت السمكَة حتى رأَسھا(قد یكون جزءا من كل مثل 
 ).أكلُت التمَر حتى الُبْرنيَّ(، أو نوعا من جنس مثل )اُةالُحجاُج حتى الُمش

 أما البعض بالتأویل فھو مثل  
 )والزاَد حتى َنْعَلُھ ألقاھا  ألقى الصحیفَة كي یخفَف َرْحَلُھ(

 .فھو على تأویل ألقى ما یثقلھ حتى نعلھ
لزیادة  أن یكون المعطوف غایة في زیادة أو نقص والزیادة حسیة أو معنویة مثال ا-2

مات الناُس (، ومثال الزیادة المعنویة )فالٌن َیَھُب األعداَد الكثیرَة حتى األلوَف(الحسیة 
المؤمُن ُیْجَزى بالحسناِت حتى مثقاِل (ومثال النقص ) حتى األنبیاُء، أو حتى الملوُك

 )غلبك الناُس حتى الصبیاُن، أو حتى النساُء(و ) الذرِة
 .را فال یجوز أن یقال قام الناس حتى أنا أن یكون المعطوف اسما ظاھ-3
 أن یكون المعطوف مفردا ال جملة فإن كان ما بعدھا جملة فھي حرف ابتداء أو -4

استئناف، ومنھم من قال تعطف الجمل فتكون الجملة كلھا معطوفة على الجملة التي 
 قبلھا مثل 

 )َن بَأْرَساِنوحتى الجیاُد ما ُیَقْد   َسَرْیُت بھم حتى َتِكلَّ َمِطیُّھم(
سریت بھم أي سرت مبكرا آخر اللیل، تكل مطیھم تتعب، والمطي اسم جنس جمعي 

فقد عطفت . للمطیة وھي الدابة، واألرسان جمع رسن وھو الحبل الذي تقاد بھ الدابة
جملة تكل جیادھم على سریت بھم، وحتى الجیاد استئناف الجملة فیھ معطوفة على 

 .الجملة قبلھا
ذا عطف بحتى على مجرور فاألحسن إعادة الجار لیقع الفرق بین العاطفة  إ:ملحوظة

اعتكفُت في الشھِر حتى (والجارة، وقیل تلزم إعادتھ إذا كان المعطوف لفَظ آِخر مثل 
فإذا لم یكن المعطوف لفَظ آِخر وتعین العطف لم تلزم إعادة الجار مثل ) في آخِرِه

 )عجبُت من القوِم حتى َبِنیِھم(
 :و وھي تفید المعاني التالیة أ-5
 )تزوْج زینَب أو أخَتھا( التخییر وذلك بعد الطلب مثل -1
 )جالِس العلماَء أو الزھاَد( اإلباحة وھي بعد الطلب أیضا مثل -2

 الفرق بین التخییر واإلباحة أن التخییر یمنع الجمع بین المعطوف والمعطوف :ملحوظة
 .علیھ، واإلباحة ال تمنعھ

إذا كان المتكلم شاكا في الجائي )  جاء عليٌّ أو أحمُد(یكون بعد الخبر مثل  الشك و-3
 ).قالوا لبثنا یوما أو بعَض یوٍم(منھما، ومثل 

 اإلبھام ویكون أیضا بعد الخبر وذلك إذا كان المتكلم عالما بالحكم ولكنھ یرید اإلبھام -4
 لعلى ُھًدى أو في ضالٍل وإنا أو إیاكم(ومنھ ) جاء زیٌد أو عمٌرو(على السامع مثل 

فالمتكلم في اآلیة یعلم یقینا أن من َعَبَد اهللا وأفرده باأللوھیة یكون على ھدى، ) مبیٍن
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وأن من أشرك معھ غیره یكون في ضالل مبین، ولكنھ أورد الكالم في صورة 
 .االحتمال لیسترعي انتباه المخاطب ویحملھ على سماع الكالم وتفھمھ

 )الوا كونوا ُھودا أو َنصاَرى تھتدواوق( التفصیل مثل -5
 )الكلمُة اسٌم أو فعٌل أو حرٌف( التقسیم مثل -6
فالمتكلم یرید اإلضراب عن الكالم األول ) أنا مسافٌر الیوَم أو مقیٌم( اإلضراب مثل -7

 .وإثبات ما بعد أو
ا  وھذا المعنى وھو اإلضراب ذھب الكوفیون وبعض البصریین إلى أنھا تفیده،  وقالو

إنھا تفید اإلضراب مطلقا أي سواء تقدمھا خبر مثبت أو منفي، أو أمر أو نھي، وسواء 
 .أعید معھا العامل في الكالم المتقدم علیھا أم لم یعد

 :ویرى سیبویھ أنھا تفید اإلضراب بشرطین
ما حضر عليٌّ أو ما (أن یتقدمھا نفي أو نھي، والثاني أن یعاد معھا العامل مثل : األول

 )ال َیُقْم بكٌر أو ال َیُقْم خالٌد(ومثل ) خالٌدحضر 
  بمعنى الواو وذلك إذا أمن اللبس مثل -8
 )ما بین ُمْلِجم ُمْھِرِه أو ساِفِع   قوٌم إذا سمعوا الصَّریَخ رأیَتھم(

ومعنى سافع قابض على ناصیة فرسھ ینتظر أن یأتیھ غالمھ باللجام وھو عبارة عن 
 استعدادھم إلجابة الصریخ 

 )كما أتى ربَّھ موسى على َقَدِر  جاء الخالفَة أو كانت لھ َقَدرا(ومثل 
 .أي وكانت لھ قدرا

 تأتي إما التي تسبقھا مثیلتھا بمعنى أو أي تفید التخییر واإلباحة والشك :ملحوظة
جاِلْس إما الحسَن وإما ابَن (و ) َتَزوَّْج إما ھندا وإما أخَتھا(واإلبھام والتقسیم مثل 

وھي ). الكلمُة إما اسٌم وإما فعٌل وإما حرٌف(و ) جاء إما زیٌد وإما عمٌرو(و ) سیریَن
بمنزلة أو في المعنى فقط ال في العطف، ألنھا تكون معھا الواو والواو حرف عطف 
فال تكون إما حرف عطف، ألن حرف العطف ال یدخل على حرف العطف، وقد ذھب 

ما األولى فھي حرف تفصیل ولیست عاطفة أما إ. بعض النحاة إلى أنھا عاطفة مثل أو
 .باتفاق

 أم وھي للتسویة أو لطلب التعیین إذا كانت متصلة، ولإلضراب إذا كانت منقطعة، -6
وتكون أم متصلة إذا وقعت بعد ھمزة، وتسمى كذلك معادلة لمعادلتھا الھمزة في 

یل ذلك فیما التسویة أو في طلب التعیین، وتكون منقطعة إذا لم تقع بعد ھمزة وتفص
 :یأتي

سواٌء ( تأتي أم للتسویة إذا دخلت على جملة تكون ھي معھا في محل المصدر مثل -1
التقدیر سواء عندي قیامك وقعودك، ویعرب ما بعد الھمزة في ) عندي َأُقْمَت أم َقَعْدَت

 .ھذه الجملة في تأویل مبتدأ مؤخر
وھو األكثر كالمثال السابق ومثل وتكون الجملة المعطوفة بأم والمعطوف علیھا فعلیتین 

والتقدیر إنذارك وعدم إنذارك عندھم ) سواٌء علیھم أأنذرَتھم أم لم ُتنِذرھم ال یؤمنون(
 سواء، وقد تكون الجملتان اسمیتین مثل 

 )أَمْوِتيَّ ناٍء أم ھو اآلَن واقُع؟   ولسُت أبالي بعد َفْقِدَي مالكا(
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وعھ اآلن ویعرب ما بعد الھمزة في ھذا البیت في والتقدیر ولست أبالي ُبعد موتي أو وق
سواٌء علیكم أدعوتموھم (محل نصب في تأویل المفعول بھ، وقد تكونان مختلفتین مثل 

 وقد وردت المعادلة بأم بین مفرد وجملة مثل). أم أنتم صامتون
 )بأھل الِقباِب من ُعمیِر ابن عامِر  سواٌء علیك النَّْفُر أم ِبتَّ لیلًة(

 یرد استعمالھا للتسویة بین مفردینولم 
األكثر في أم التي للتسویة أن تأتي بعد كلمة سواء، وقد تأتي بعد ما أبالي كما : ملحوظة

 في البیت السابق ولست أبالي، أو بعد ما أدري مثل
 )أقوٌم أُل ِحْصٍن أم نساُء؟  وما أدِري ولسُت ِإخاُل أدِري(

أو بعد ال یحضرني ) ُقِرَئ الكتاُب أم لم ُیْقرأ؟لیَت ِشعري أ(أو بعد لیت شعري، مثل 
ال أعلُم أجاءك رسولي أم (أو بعد ال أعلم مثل ) ال یحضُرني أجاء عليٌّ أم َتَغیََّب؟(مثل 

ومنع بعض النحاة أن تأتي للتسویة إال إذا كانت بعد سواء، وأدخلوا ما ). ضل الطریَق؟
 .نفي األمثلة األخرى ضمن االستفھام وطلب التعیی

 تأتي أم لطلب التعیین بھا وبالھمزة وذلك إذا لم تدخل على جملة في محل المصدر، -2
وتقع غالبا بین مفردین ویتوسط بینھما ما ال یسأل عنھ، أي أنھ یلي الھمزة أحد األمرین 
المطلوب تعیین أحدھما، ویلي أم المعادل اآلخر ویتوسط بینھما المسند الذي ال یسأل 

أو یتوسط بینھما المسند إلیھ الذي ال یسأل عنھ مثل ) عنَدك أم عمٌرو؟أزیٌد (عنھ مثل 
، وقد عبر النحاة عن الھمزة التي تكون لطلب التعیین مع أم )أقائٌم زیٌد أم قاعٌد؟(

، وقد یكون ما ال )أأنتم أشدُّ َخْلًقا أم السماُء؟ بناھا(بالھمزة المغنیة عن لفظ أي، ومثل 
وقد یكون ما تدخل ) ن أدري أقریٌب أم بعیٌد ما توعدون؟وإ(یسأل عنھ متأخرا مثل 

 علیھ أم والھمزة جملتین فعلیتین مثل 
وذلك ألن ) فقلُت أْھَي َسَرْت أم عادني ُحُلُم؟  فقمُت للطَّیِف ُمْرتاعا فأرََّقِني(

وقد تكون ما تدخالن .  األرجح كون ھي فاعال لفعل محذوف تقدیره سرت ھي سرت
 یتین مثل  علیھ جملتین اسم

) ُشَعْیُث بُن َسْھٍم أم ُشعیُث بن ِمْنَقِر؟  َلَعْمُرَك ما أدري وإن كنُت داریا(
 واألصل أشعیُث فالھمزة محذوفة للضرورة

 تسمى أم في الحالتین السابقتین متصلة ألن ما قبلھا وما بعدھا ال :األولى: ملحوظات
 .یستغنى بأحدھما عن اآلخر

 :ویة عن التي لطلب التعیین من أربعة أوجھ تفترق ھمزة التس:الثانیة
أن التي للتسویة ال تستحق جوابا ألن المعنى معھا لیس على االستفھام، وأن : األول

 .الكالم معھا خبر قابل للتصدیق والتكذیب
أن التي لطلب التعیین لم تنسلخ عن االستفھام؛ ألن االستفھام معھا على حقیقتھ، : الثاني

 .د الشیئین ال بنعم أو الوجوابھا بتعیین أح
أن ھمزة التسویة ال تدخل في الغالب إال على جملتین ویقل دخولھا على مفرد : الثالث
 .وجملة
أن الھمزة التي لطلب التعیین تدخل في الغالب على مفردین، وقد ورد قلیال : الرابع

 .دخولھا على جملتین
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غنیة عن أي عند أمن اللبس وتكون  قد تحذف الھمزة التي للتسویة أو الھمزة الم:الثالثة
على ) سواٌء علیِھم أنذرَتھم أم لم تنِذْرھم(أم متصلة كما كانت والھمزة موجودة مثل 

 قراءة ابن محیصن بإسقاط الھمزة من أنذرتھم ومثل قول الشاعر 
 .أي أبسبع) ِبَسْبٍع َرَمْیَن الَجْمَر أم ِبَثماِن؟  َلَعْمُرَك ما أدري وإن كنُت داریا(
 تأتي أم لإلضراب بمعنى بل إذا كانت منقطعة، والمنقطعة ھي التي ال تتقدم علیھا -3

ھمزة التسویة وال الھمزة التي یطلب بھا وبأم التعیین، وإنما سمیت منقطعة لوقوعھا 
ال ریَب فیھ من (أي بل أھي شاء ومثل  ) إنھا ِإلِبٌل أم شاٌء(بین جملتین مستقلتین مثل 

أي بل یقولون، وقد تسبق باستفھام بغیر الھمزة مثل ) یقولون افتراهربِّ العالمین أم 
أي بل ھل تستوي، وقد ) ھل یستوي األعمى والبصیُر أم ھل تستوي الظلماُت والنوُر؟(

 تسبق بھمزة لغیر التسویة وطلب التعیین كاإلنكار والنفي مثل 
أفي قلوبھم مرٌض أم (ر مثل أو التقری) ألھم أرجٌل یمشون بھا أم لھم َأْیٍد یبطشون بھا؟(

 أي بل ارتابوا) ارتابوا؟
 أم المنقطعة ال یفارقھا اإلضراب، وقیل قد یكون مع اإلضراب :األولى: ملحوظتان

 .استفھام حقیقي أو إنكاري أو تقریري كاألمثلة السابقة
 انحصار أم في المتصلة والمنقطعة ھو مذھب الجمھور، وقد ذھب بعضھم إلى :الثانیة
وقالوا إن التقدیر ) أفال تبصرون أم أنا خیٌر(تكون زائدة ومثل لذلك بقولھ تعالى أنھا 

 أفال تبصرون أنا خیر ومثل قول الشاعر
 )  أم ھل على العیِش بعد الشیِب من ندِم؟  یا لیت شعري وال َمْنَجى من الَھَرِم(
 عن ھذا المعنى  لكن وھي تفید إثبات حكم لما بعدھا مناقض لما ثبت لما قبلھا ویعبر-7

بأنھا تقرر حكم ما قبلھا وتثبت نقیضھ لما بعدھا، ویعبر عنھ أیضا بأنھا تفید رد السامع 
لكن في ھذه الجملة ) ما جاء حساٌم لكن حاتٌم(عن الخطأ في الحكم إلى الصواب مثل 

حرف عطف وحاتم معطوف على حسام مرفوع مثلھ، وقد أفادت لكن إثبات حكم 
واعتبار لكن حرف عطف . نقیض ما ثبت لحسام من عدم المجيءالمجيء لحاتم وھو 

ھو رأي الجمھور، وذھب أحد النحاة إلى أن لكن ال تكون حرف عطف أبدا، وأنھا 
تكون حرف استدراك في كل كالم وردت فیھ،  وھي إن ذكرت معھا الواو فالواو 

نما تكون حرف العطف، وإن لم تذكر معھا الواو فما بعدھا معمول لفعل محذوف وإ
 :لكن عاطفة عند الجمھور بثالثة شروط

 )ما حضر أحمُد لكن محمٌد( أن یكون معطوفھا مفردا مثل -1
، ومثال سبقھا بنھي )ما قام محمٌد لكن عليٌّ( أن یسبقھا نفي أو نھي مثال سبقھا بنفي -2
ونھ، وھذا الشرط یشترطھ البصریون، والكوفیون ال یشترط). ال َیُقْم عليٌّ لكن خالٌد(

فإذا قیل قام زید لكن عمرو فعمرو عند الكوفیین معطوف على زید، وعند البصریین 
فاعل لفعل محذوف تقدیره لكن لم یقم عمرو، أو مبتدأ خبره محذوف تقدیره لكن عمرو 

 .لم یقم، ولكن حینئذ حرف استدراك ال عطف
او فالواو ھي العاطفة  أال تقترن بالواو، أو أال تتقدم علیھا الواو، فإن تقدمتھا الو-3

ما كان محمٌد أبا أحٍد (ومثل ) ما مررُت بزیٍد ولكن عمٍرو(ولكن حرف استدراك مثل 
وتعرب رسول اهللا معطوفة بالواو على أبا أحد عند من )  من رجاِلكم ولكْن رسوَل اِهللا

ال یرى ضرورة موافقة المعطوف بالواو للمعطوف علیھ إثباتا أو نفیا، أما من یرى 
 ضروریا فتعرب رسول عنده خبرا لكان المحذوفة والتقدیر ولكن كان رسول اهللا ذلك
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ویكون العطف عطف جمل ال عطف مفردات، ویجوز عطف الجملة المثبتة على 
 . المنفیة وبالعكس

 بل وھي تفید إثبات الحكم لما بعدھا، ویشمل ھذا المعنى سلب الحكم عما قبلھا -8
انت بعد إیجاب أو أمر، أو تقریر حكم ما قبلھا وإثبات وإثباتھ لما بعدھا وذلك إذا ك

 :نقیضھ لما بعدھا إذا كانت بعد نفي أو نھي وھي في ھذا مثل لكن وأمثلة ذلك ما یلي
 ).قام محمٌد بل خالٌد(مثال إثبات الحكم لما بعدھا وسلبھ عما قبلھا في اإلیجاب 

 ).ِلَیُقْم عليٌّ بل ھشاٌم(ر ومثال إثبات الحكم لما بعدھا وسلبھ عما قبلھا في األم
ما حضر أحمُد بل (ومثال تقریر الحكم لما قبلھا وإثبات نقیضھ لما بعدھا في النفي 

 ).محموٌد
ال َیْذَھْب َبْكٌر بل (ومثال تقریر الحكم لما قبلھا وإثبات نقیضھ لما بعدھا في النھي 

 ).حامٌد
 :وقد اشترط الجمھور للعطف ببل شرطین

أن تسبق بإیجاب أو أمر أو نفي أو نھي وذلك : بھا مفرد، والثانيأن یعطف : األول
 .واضح في األمثلة السابقة

 ال وھي تفید قصر الحكم على المعطوف علیھ ونفیھ عن المعطوف أي رد خطأ -9
) اقرأ ھذِه المسألَة ال تلك(ومثل ) حضر زیٌد ال عليٌّ(السامع أو تصحیح اعتقاده مثل 

 : روط منھاویشترط لعملھا عاطفة ش
 ).ھذا محمٌد ال أخوه( إفراد معطوفھا كالمثالین السابقین ومثل -1
َأْحِضْر (ومثال األمر ) جاء خالٌد ال حسیٌن( أن تسبق بإیجاب أو أمر مثال اإلیجاب -2

یا (، وھذان متفق علیھما، وقیل أیضا أن تسبق بنداء مثل )كتاَب النحِو ال كتاَب البالغِة
 )ميابَن أخي ال ابَن ع

 أال یصدق أحد متعاطفیھا على اآلخر، كما نص علیھ أحد النحاة فال یجوز على ھذا -3
 )جاء رجٌل ال امرأٌة(جاء رجل ال زید ویجوز 

 أال تقترن بعاطف فإن اقترنت بعاطف كانت حرف نفي فقط، وكان الحرف الذي -4
حرف العطف فبل ھي ) جاء زیٌد ال بل عمٌرو(اقترنت بھ ھو الذي أفاد العطف مثل 

 وال نافیة
 أال یكون ما دخلت علیھ صفة لسابقھا أو حاال منھ أو خبرا لھ، فإن كان كذلك لم تكن -5

جاء عمٌرو ال (ومثل  ) ھذا رجٌل ال صادٌق وال مأموٌن(عاطفة ووجب تكرارھا مثل 
 )خالٌد ال كریٌم وال شجاٌع(ومثل ) ضاحكا وال َرِضيَّ النفِس

طف على الضمیر المنفصل أو المتصل أو المستتر في  یع: العطف على الضمیر-8
حاالت الرفع والنصب والجر دون شرط وبعضھا بشرط الفصل بین المعطوف علیھ 

 :المتبوع وبین المعطوف التابع، ویتضح ذلك من خالل التفصیل التالي
 الضمیر المرفوع المنفصل یعطف علیھ دون اشتراط الفصل بینھ وبین ما یعطف -1

عمرو معطوف على ھو ولیس بینھما فاصل ) زیٌد ما قام إال ھو وعمٌرو (علیھ مثل
 أخوك معطوف على أنت دون فاصل ) أنت وأخوك مجتھدان(ومثل 

 الضمیر المنصوب منفصال كان أو متصال یعطف علیھ أیضا دون حاجة إلى -2
ل عمرا معطوف على ضمیر النصب المنفص) ما أكرمُت إال إیاك وَعْمًرا(الفصل مثل 

األولین ) ھذا یوُم الفصِل َجَمعناكم واألولین(إیاك ولم یفصل بینھما فاصل، ومثل 
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زیٌد (ومثل . معطوف على ضمیر النصب المتصل كم في جمعناكم، ولم یفصل بینھما
 .عمرا معطوف على الھاء في ضربتھ) ضربُتُھ وَعْمًرا

فصلھ عما عطف  الضمیر المرفوع المتصل أو المستتر ال یعطف علیھ إال بعد -3
لقد كنتم أنتم وآباُؤكم (علیھ، والغالب في الفاصل أن یكون ھو الضمیر المنفصل مثل 

آباؤكم معطوف على الضمیر المتصل تم في كنتم وقد فصل بینھما ) في ضالٍل مبیٍن
ُاْسُكْن أنَت (ومثل . الضمیر المنفصل أنتم الذي یعرب توكیدا لفظیا للضمیر المتصل تم

زوجك معطوف على الضمیر المستتر أنت، وقد فصل بینھما الضمیر ) َةوزوُجك الجن
وقد ورد الفصل بغیر الضمیر . المنفصل أنت الذي یعرب توكیدا للضمیر المستتر

من صلح معطوف على ) جناُت عدٍن یدخلونھا ومن َصَلَح من آباِئھم(المنفصل مثل 
فعول بھ الھاء في یدخلونھا، الضمیر المتصل الواو في یدخلونھا، وقد فصل بینھما الم

آباؤنا معطوف على نا في أشركنا وقد فصل بینھما بال ) ما أشركنا وال آباُؤنا(ومثل 
 : ویضعف أن یرد دون فصل ومن ذلك قول الشاعر. النافیة

 )ما لم یكن وأٌب لھ ِلَیناال  ورجا اُألَخْیِطُل من سفاھِة رأِیِھ(
 .ر ھو الذي ھو اسم یكن دون فاصل بینھمافقد عطفت كلمة وأب على الضمیر المستت

برفع العدم على أنھا ) مررُت برجٍل سواٍء والعدُم(وأضعف منھ ما ورد في النثر مثل 
 .معطوفة على الضمیر المستتر ھو المقدر في كلمة سواء وھو فاعل لسواء

ا  الضمیر المجرور ال یعطف علیھ إال بإعادة الجار سواء أكان الجار حرفا أم اسم-4
فقد ) نعبُد إلَھك وإلَھ آباِئك(ومثل ) فقال لھا ولألرِض اْئِتیا َطْوعا أو َكْرھا(مضافا مثل 

 .أعید الجار وھو الالم في المثال األول، والمضاف وھو كلمة إلھ في المثال الثاني
وھذا ھو رأي الجمھور، وذھب الكوفیون وبعض البصریین إلى أن إعادة الجار لیست 

على قراءة األرحام بالجر ) واتقوا اَهللا الذي تساءلون بھ واألرحاِم(لذلك الزمة وأوردوا 
بعطف فرسھ ) ما فیھا غیُرُه وفرِسھ(عطفا على الھاء في بھ دون إعادة الجار، ومنھ 

 : على الھاء في غیره دون إعادة الجار وھو غیر، ومنھ قول الشاعر
 ) بك واألیاِم من َعَجِبفاذھب فما  فالیوَم َقرَّْبَت تھجونا وَتْشُتُمنا(

 .األیام معطوفة على الكاف في بك دون إعادة الجار
 تختص الفاء والواو بجواز حذفھما مع معطوفھما إذا دل : حذف العاطف والمعطوف-9

وأوحینا إلى موسى إذ استسقاُه قوُمُھ أِن اْضِرْب بعصاَك (على ذلك دلیل مثال الفاء 
تقدیر المحذوف فضرب فانبجست فضرب ) ْشَرَة عیناالحجَر فاْنَبَجَسْت منھ اثنتا َع
) فمن كان منكم مریضا أو على َسَفٍر َفِعدٌَّة من أیاٍم ُأَخَر(معطوف على وأوحینا، ومنھ 

التقدیر راكب ) راكُب الناقِة طلیحان(ومثال الواو . التقدیر فأفطر فعلیھ عدة من أیام أخر
 طوفھا وھو والناقة، ومنھ الناقة والناقة طلیحان فقد حذفت الواو ومع

 )أبو َحَجٍر إال لیاٍل قالئُل  فما كان بیَن الخیِر لو جاء سالما(
 .تقدیر المحذوف وبیني أي فما كان بین الخیر وبیني

والذین َتَبوَُّءوا الداَر (وتختص الواو بجواز عطفھا عامال قد حذف وبقي عملھ مثل 
یمان، وذلك ألن اإلیمان ال یتبوأ كالدار، تقدیر العامل المحذوف ولزموا اإل) واإلیماَن

التقدیر وال كل بیضاء فحذف المعطوف ) ما كلُّ سوداَء تمرٌة وال بیضاَء شحمٌة(ومثل 
 : كل وھو عامل الجر لبیضاء ألنھ مضاف إلى بیضاء، ومنھ

 )وَزجَّْجَن الحواِجَب والُعیونا   إذا ما الغانیاُت َبَرْزَن یوما(
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 .ذوف وكحلن العیون، ألن العیون ال تزججتقدیر المعطوف المح
وذلك جوابا لمن ) وبك وأھال وسھال(وقد یحذف المعطوف علیھ إذا دل علیھ دلیل مثل 

َأَفَنْضِرُب عنكُم الذِّْكَر (قال مرحبا بك، والتقدیر ومرحبا بك وأھال وسھال، ومثل 
)  ما بیَن أیِدیِھم؟أفلم یروا إلى(أي أنھملكم فنضرب عنكم الذكر صفحا، ومثل ) َصْفحا

 أي أعموا فلم یروا إلى مابین أیدیھم؟
 یعطف الفعل على الفعل كما یعطف االسم : عطف الفعل على الفعل وعلى االسم-10

جلَس عليٌّ (ومثل ) َیِعُدُھْم وُیَمنِّیِھْم وما َیِعُدُھُم الشیطاُن إال ُغرورا(على االسم مثل 
 )تمَّ بدروِسكاجتھد واھ(ومثل ) وأخذ یذاكُر دروَسھ

فالمغیراِت ُصْبحا َفَأَثْرَن بھ (ویعطف الفعل على االسم المشبھ للفعل كاسم الفاعل مثل  
 : ویعطف االسم المشبھ للفعل على الفعل مثل) َنْقعا

 )وُمْجٍر َعطاًء َیستِحقُّ المعاِبرا   فألَفْیُتُھ یوما ُیبیُر َعُدوَُّه(
ة یبیر في محل نصب مفعول ثان أللفیتھ، فمجر اسم فاعل ومعطوف على یبیر، وجمل

ومجر معطوف منصوب بفتحة مقدرة على الیاء المحذوفة للضرورة ومعنى یبیر یھلك 
 والمعابر جمع معبر وھو مركب ومثل 

 )َیْقِصُد في أْسُوِقھا وجاِئِر   باَت ُیَعشِّیھا ِبَعْضٍب باِتٍر(
ن لعضب، وجائر جائر معطوف على یقصد، وجملة یقصد في محل جر نعت ثا

والبیت في مدح رجل ینحر إبلھ لضیوفھ . معطوف مجرور وھو عطف اسم على فعل
فھو بات یعمھا بسیف قاطع نافذ الضربة یقطع بھ سیقان بعضھا ویجور إلى بعضھا 

وقیل معناه بات رجل یعاقب امرأتھ بضرب سیقانھا بسیفھ ضربا قاصدا أي . اآلخر
 .خفیفا، وجائرا أي شدیدا
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 : الثاني من العطفالقسم
 

 عطف البیان
 ھو التابع الجامد غیر المؤول الموضح لمتبوعھ أو : تعریف عطف البیان-1

المخصص لھ، وُعرف أیضا بأنھ التابع الجامد الذي یكشف قصد المتكلم من المتبوع 
اإلماُم مالٌك من أصحاِب المذاھِب (ومثل ) أكرمُت الصدیَق محمدا(ببیانھ وشرحھ، مثل 

 ).سالِمفي اإل
 : توضیح التعریف-2
 عطف البیان یشبھ النعت في أنھ یوضح متبوعھ أو یخصصھ،  ولكنھ یختلف عنھ -1

في أنھ یكون جامدا، أما النعت فإنھ یكون مشتقا أو جامدا مؤوال بمشتق، كما أنھ یخالفھ 
 في أنھ یقصد بھ بیان متبوعھ وكشف قصد المتكلم منھ، أما النعت فیقصد بھ بیان صفة

 .من صفات متبوعھ
 )الصدیق، الفاروق( قد یأتي عطف البیان مشتقا بشرط أن یكون مسمى بھ مثل -2
 متبوع عطف البیان یكون معرفة على رأي أكثر النحویین، ویكون عطف البیان -3

أبو حفص فاعل أقسم وھو ) َأْقِسِم باِهللا أبو َحْفٍص ُعَمُر(عندئذ موضحا للمتبوع مثل 
 . بیان موضح لھمعرفة، وعمر عطف

ویرى بعض النحاة ومنھم الكوفیون أن متبوع عطف البیان یجوز أن یكون نكرة 
طعام عطف بیان لكفارة وھي ) أو كفارٌة طعاُم مساكیَن(ویستدلون لذلك بقولھ تعالى 

ُیوَقُد من شجرٍة ُمباركٍة (صدید عطف بیان لماء، و) ُیْسَقى من ماٍء صدیٍد(نكرة، و
ومن منع ذلك یعتبر ھذه الكلمات بدال من متبوعھا . عطف بیان لشجرةزیتونة ) زیتونٍة

 ال عطف بیان
 المعارف التي یجري فیھا عطف البیان ھي األعالم ویشمل العلم االسم،  والكنیة، -4

 .واللقب، وبعضھم قال یجري في المعارف كلھا
اده أو تثنیتھ  یتبع عطف البیان متبوعھ في وجھ إعرابھ، وفي إفر: حكم عطف البیان-3

وھو . أو جمعھ، وفي تذكیره أو تأنیثھ، وفي تعریفھ أو تنكیره، أي في أربعة من عشرة
 .في ھذه التبعیة یشبھ النعت الحقیقي

 یقول النحاة إن عطف البیان یصح أن یعرب بدل : العالقة بین عطف البیان والبدل-4
ون عطف بیان موضح كل من كل، أي بدال مطابقا، وبعضھم یقول كل اسم صح أن یك

أو مخصص یصح أن یكون بدال مطابقا، ویضیفون إلى ذلك قولھم إال إذا امتنع إحالل 
الثاني محل األول، فإذا امتنع فإنھ حینئذ یتعین أن یكون التابع عطف بیان ال بدال، 

 :ویكون ذلك االمتناع في حالتین
 یصح أن یكون بدال منھ الحارث عطف بیان لزید وال) یا زیُد الحارُث(األولى في مثل 

ألن شرط البدل أن یصح إحاللھ محل المبدل منھ، فإذا قیل بأنھ بدل فإنھ یلزم من 
إحاللھ محلھ أن یقال یا الحارث وذلك ممتنع ألن حرف النداء ال یدخل على ما فیھ ال 

 : فتعین أن یكون الحارث عطف بیان فقط وال یصح كونھ بدال ومثلھ قول الشاعر
 )ُأعیُذكما باهللا أن ُتحِدثا َحْربا   نا عبَد شمٍس وَنْوفالأیا أخوی(

عبد شمس تعرب عطف بیان وال یصح أن تعرب بدال، ألنھا لو كانت بدال لكانت على 
نیة ترك أخوینا والقول أیا عبد شمس ونوفال وذلك مخالف لحكم المنادى ألن نوفل 
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فا علیھ لقیل یا عبد شمس مفرد علم ولو كان عبد شمس ھو المنادى وكان نوفل معطو
ونوفُل ألن المفرد العلم یبني على ما یرفع بھ إذا كان منادى، والبیت مروي بنصب 
نوفل، فإذا ال بد أن تعرب عبد شمس عطف بیان فقط من أخوینا ونوفال معطوف على 

 .عبد شمس
 : الثانیة في مثل قول القائل

 )یُر ترُقُبھ ُوقوعاعلیھ الط   أنا ابُن التارِك الَبْكريِّ ِبْشٍر(
 ومعنى البیت أن الشاعر یفخر بأنھ من نسل الذي قتل بشرا البكري زوج أخت طرفة 
. ابن العبد وتركھ مجندال في العراء ترقب الطیر خروج روحھ لتقع علیھ وتنھش لحمھ

بشر تعرب عطف بیان للبكري وال یصح أن تعرب بدال ألنھا لو أعربت بدال لكان 
نا ابن التارك بشر، وفي ذلك مخالفة نحویة حیث جاء المضاف معرفا أ: یمكن أن یقال

بأل والمضاف إلیھ غیر معرف بأل، وذلك ممنوع فتعین أن تكون كلمة بشر عطف 
 بیان فقط 

وھناك حالة ثالثة یمتنع فیھا أن یكون عطف البیان بدال وھي التي ال یصح االستغناء 
أخوھا عطف بیان لزید وال یصح أن یكون ) ھاھنٌد قام زیٌد أخو(فیھا عن المتبوع مثل 

بدال؛ ألنھ ال یصح االستغناء عن المتبوع زید إذ لو قیل ھند قام أخوھا لم یعرف من 
 .الذي قام، فتعین أن تكون كلمة أخوھا عطف بیان فقط

لقد (وھناك حاالت یتعین فیھا أن یكون التابع بدال وال یصح أن یكون عطف بیان مثل 
جنتان بدل من آیة وال یصح أن یكون عطف بیان؛ )  في مسكِنِھم آیٌة جنتانكان ِلَسَبٍأ

ألن عطف البیان یوافق متبوعھ إفرادا وتثنیة وجمعا، وآیة مفرد وجنتان مثنى، فھي 
 .بدل فقط

بعوضة بدل من مثال وال یصح ) إن اَهللا ال یستَحِي أن یضرَب مثال ما بعوضًة(ومثل 
لبیان یوافق متبوعھ تذكیرا و تأنیثا، ومثال مذكر أن تعرب عطف بیان ألن عطف ا

 .وبعوضة مؤنث فتعین كون بعوضة بدال فقط
 :ومن مواضع عطف البیان والبدل

 )زارني أبو َعْوٍف عبُد الرحمِن( العلم بعد الكنیة مثل -1
 )سیُف اِهللا خالٌد من أعظِم قواِد المسلمین( العلم بعد اللقب مثل -2
 )ھذا الموضوُع سھٌل(سم اإلشارة مثل  المقترن بأل بعد ا-3
 )خلق اُهللا األناَم أي الناَس( االسم الذي بعده ما یفسره مثل -4
 )قابلُت الصدیَق سعیدا( المنعوت الذي یأتي بعد النعت مثل -5



  2003            الطبعة الثانیة اْلُلَمُع اْلَبھیَّة  في قواعد اللغة العربیة          محمد محمود عوض اهللا
=============================================================== 

 520

 تطبیق
)1( 

 :استخرج المعطوف علیھ والمعطوف فیما یأتي وبین إعراب كل منھما
 )عالى عما یشركونخلق السموات واألرض بالحق ت (-1
 )إن اهللا فالق الحب والنوى یخرج الحي من المیت ومخرج المیت من الحي (-2
 )وجاء فرعون ومن قبلھ والمؤتفكات بالخاطئة (-3
فأراه اآلیة الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر یسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم  (-4

 )األعلى
 )دالوقالوا أألھتنا خیر أم ھو ما ضربوه لك إال ج (-5
وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من األرض ینبوعا أو تكون لك جنة من نخیل  ( -6

 )وعنب فتفجر األنھار خاللھا تفجیرا
 بید اهللا عمرھا والفناء     أیھا المشتھي فناء قریش-7
 عجال بنطقك قبل ما تتفھم    اسمع مخاطبة الجلیس وال تكن-8
 لتضلیل  العاقل یلتمس بحجتھ اإلقناع ال ا-9

  وَتبَّا ِلعاٍن ال ُیفیُق من الرُّعِب  فبعدا لمن قد عاش في الضعف والَوَنى-10
 ولم تستفد فیھن علما وال فضال    وما تنفع األعوام حین تعدھا-11
 فال كعبا بلغت وال كالبا    فغض الطرف إنك من ُنَمیٍر-12
 ن لم یسمعوا كذبواشرا أذاعوا وإ      إن یسمعوا الخیر ُیخفوه وإن سمعوا-13
 ویدنو لنا غُدنا المزدھر    ویبِسُم في شفتینا الصباُح-14

)2( 
 : بین معاني حروف العطف فیما یأتي

 )إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئك ھم خیر البریة (-1
 )عبس وتولى أن جاءه األعمى وما یدریك لعلھ یزكى أو یذكر فتنفعھ الذكرى (-2
 )نسان من ساللة من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مكینولقد خلقنا اإل (-3
 )فكذبوه فعقروھا فدمدم علیھم ربھم بذنبھم فسواھا (-4
  ال یكن منك تقصیر لكن جد وعمل فما استحق التكریم مھمل لكن مجتھد-5
 أفارقَت إلفا أم جفاَك حبیُب؟    أال یا حماَم األیِك ما لك باكیا-6
 ي الصیف حتى ساعة متأخرة من اللیل  تعمر األندیة في لیال-7
 سنموت أو نحیا ونحن كرام     إنا جمعنا للجھاد صفوفنا-8
  كان كل شيء بثمن حتى العلم كان یباع للقادرین على دفع ثمنھ-9

  حضر الندوة ثالثون من الدارسین بل أربعون-10
)3( 

 :بین الضمیر المعطوف علیھ والمعطوف وإعراب كل منھما فیما یأتي
 )فانظر كیف كان عاقبة مكرھم أنا دمرناھم وقومھم أجمعین (-1
 )فأنجیناه وأصحاب السفینة وجعلناھا آیة للعالمین (-2
 )ویتم نعمتھ علیك وعلى آل یعقوب كما أتمھا على أبویك من قبل (-3
 )كذلك یوحي إلیك وإلى الذین من قبلك اهللا العزیز الحكیم (-4
  أنت وما لك ألبیك-5
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 )ي ومن معي من المؤمنینونجن (-6
 )اذھب أنت وأخوك بآیاتي وال تنیا في ذكري (-7
 )تلك من أنباء الغیب نوحیھا إلیك ما كنت تعلمھا أنت وال قومك من قبل ھذا (-8
 )قال رب إني ال أملك إال نفسي وأخي فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین (-9

 )فذرھم وما یفترون (-10
)4( 

 :منھا المعطوف أو المعطوف علیھ بین المحذوف وتقدیرهفیما یأتي جمل حذف 
 )وجعل لكم سرابیل تقیكم الحر وسرابیل تقیكم بأسكم (-1
 )وجاءت سیارة فأرسلوا واردھم فأدلى دلوه قال یا بشرى ھذا غالم (-2
واذكر عبدنا أیوب إذ نادى ربھ أني مسني الشیطان بنصب وعذاب اركض برجلك  (-3

 )ابھذا مغتسل بارد وشر
 )وأوحینا إلیھ لتنبئنھم بأمرھم ھذا وھم ال یشعرون وجاءوا أباھم عشاء یبكون (-4
 )وجاءتھم رسلھم بالبینات فما كان اهللا لیظلمھم ولكن كانوا أنفسھم یظلمون (-5
فألقیھ في الیم وال تخافي وال تحزني إنا رادوه إلیك وجاعلوه من المرسلین،  (-6

 )فالتقطھ آل فرعون
)5( 

 :ج عطف البیان مما یأتياستخر
 إن للبیت ربا یحمیھ:  جد النبي عبد المطلب قال-1
  أبو لھب عم النبي صلى اهللا علیھ وسلم كان شدید اإلیذاء لھ-2
  عثمان بن عفان ذو النورین جمع القرآن ووحد كتابتھ-3
  قائد المسلمین سعد بن أبي وقاص انتصر على الفرس في معركة القادسیة-4
 ي صالح الدین استعاد القدس من أیدي الصلیبیین األیوب-5
 )وإذ قال إبراھیم ألبیھ آزر أتتخذ أصناما آلھة إني أراك وقومك في ضالل مبین (-6

)6( 
 :أكمل الفراغ فیما یأتي بوضع حرف العطف المناسب

أفضلھم ..…اصحب من الناس أحسنھم خلقا: یا بني: قال..…أوصى رجل ابنھ
غیر ذلك،  فإذا ..…من صحبتھ لتتبین أھو صادق في مودتھانظر في شأن ..…معاملة

وكن في . آخر أیامك..…تبین لك صدق مودتھ فاحرص على المحافظة على صحبتھ
 بالحسن من صفاتھ، وال تحمل..…متملقا، وال تتمسك بھفواتھ..…تعاملك معھ مخلصا

 وجھ لھ النصح، وكن لھ في عمل الخیر خیر..… لھ في نفسك ضغینة إن أساء
 .معین..…مساعد

)7( 
 :أكمل الجمل اآلتیة بمعطوف مناسب

حتى .……أن تقدر على المعروف: ما أعظم المصائب عندكم؟ قال:  قیل لعظیم-1
 .یفوت

 .……على األم یلقونھا    خلیون من تبعات الحیاة-2
 .……  ……وسائلي الناس ما دیني و .…… ال تسألي الناس ما مالي و-3
 بالعداوة من رماني.……و  ي صدیقي من یرد الشر عن-4



  2003            الطبعة الثانیة اْلُلَمُع اْلَبھیَّة  في قواعد اللغة العربیة          محمد محمود عوض اهللا
=============================================================== 

 522

 .…… العامل الذي یتقن عملھ وطني و-5
 حتى ال تقعوا فریسة للخدیعة واالحتیال.…… علیكم الیقظة و-6
 حین لحق موسى لدى انفالق البحر.…… غرق فرعون و-7
 ھما أساس النجاح في كل عمل.…… التقوى و-8
 .…… التھاون ال یحقق النجاح بل-9

)8( 
 :روف العطف اآلتیة في جمل من عندكأورد كل حرف من ح

  ال- لكن – أم – أو – حتى – ثم –الفاء 
)9( 

 :أعرب ما یأتي
الذي خلقني فھو یھدین والذي ھو یطعمني ویسقین وإذا مرضت فھو یشفین والذي  (-1

یمیتني ثم یحیین والذي أطمع أن یغفر لي خطیئتي یوم الدین رب ھب لي حكما 
 ).لي لسان صدق في اآلخرینوألحقني بالصالحین واجعل 

نحن أولیاؤكم في الحیاة الدنیا وفي اآلخرة ولكم فیھا ما تشتھي أنفسكم ولكم فیھا ما  (-2
 )تدعون نزال من غفور رحیم

 وأمسى عبء ھمك كالجبال    إذا ھزتك آفات اللیالي-3
 ولم تیأس فأنت فتى الرجال   وصرت بال صدیق أو ُموال

 
 


