
 العطف((:المحاضرة الثامنة عشرة -81
 قال ابن مالك:

 سبق ما بيان اآلن والغرض ... نسق أو بيان ذو إما العطف 
 منكشفو بو القصد حقيقة ... الصفو شبو تابع البيان فذو

 :ضربان ذكر كما العطف
 .وسيأتي النسق عطف: أحدىما
 .الباب بيذا المقصود وىو البيان عطف: والثاني
 استقاللو وعدم متبوعو إيضاح في لمصفة المشبو الجامد التابع: ىو البيان وعطف
 -292 :نحو
 عمر حفص أبو باهلل أقسم
 مشتقة ألنيا الصفة الجامد بقولو فخرج حفص ألبي موضح ألنو بيان عطف فعمر
 يوضحان ال ألنيما النسق وعطف التوكيد ذلك بعد بما وخرج بو مؤولة أو

 وفاق من ما ... األول وفاق من فأولينو .مستقل ألنو الجامد والبدل متبوعيما
 ولي النعت األول
 في فيوافقو كالنعت المتبوع موافقة فيو لزم لمصفة مشبيا البيان عطف كان لما

فراده تأنيثو أو وتذكيره تنكيره أو وتعريفو إعرابو  .جمعو أو تثنيتو أو وا 
 معرفين يكونان كما ... منكرين يكونان فقد

 قوم وذىب نكرتين ومتبوعو البيان عطف كون امتناع إلى ويينالنح أكثر ذىب
 ومن قيل معرفين يكونان كما منكرين فيكونان ذلك جواز إلى المصنف منيم

َقى: }تعالى وقولو{ َزي ُتوَنة   ُمَباَرَكة   َشَجَرة   ِمن   ُيوَقدُ : }تعالى قولو تنكيرىما  ِمن   َوُيس 
 يمية لبد وصالحا .لماء بيان عطف وصديد لشجرة بيان عطف فزيتونة{ َصِديد   َماء  
 يعمرا غالم يا نحو غير في ... يرى

 بالمرضي يبدل أن وليس ... البكري تابع بشر ونحو
 اهلل عبد أبا ضربت: نحو بدال، يكون أن جاز بيان، عطف يكون أن جاز ما كل
 .زيدا



 أن: ولىاأل  :بيان عطف التابع كون فييما يتعين مسألتين، بذلك المصنف واستثنى
 أن فيتعين يعمرا غالم يا: نحو منادى، والمتبوع معربا معرفة، مفردا، التابع يكون
 العامل، تكرار نية عمى البدل ألن بدال يكون أن يجوز وال بيان عطف يعمرا يكون
 .كذلك لكان معو يا ب لفظ لو ألنو الضم، عمى يعمرا بناء يجب فكان

 بأل، صفة إليو أضيفت وقد بأل، والمتبوع لأ من خاليا التابع يكون أن: الثانية
 من بدال كونو يجوز وال بيان، عطف زيد كون فيتعين زيد الرجل الضارب أنا: نحو

 زيد، الضارب أنا التقدير يكون أن فيمزم العامل، تكرار نية عمى البدل ألن الرجل
 إال فتضا ال بأل كانت إذا الصفة أن من اإلضافة باب في عرفت لما يجوز ال وىو
 :قولو زيد الرجل الضارب أنا: ومثل أل فيو ما إلى أضيف ما أو أل، فيو ما إلى
 يجوز وال بيان عطف وقوعا فبشر ترقبو الطير عمي ... بشر البكري التارك ابن أنا

 .بشر التارك ابن أنا التقدير يكون أن يصح ال إذ بدال كونو
 مرضى غير بدال بشر كون تجويز أن إلى بالمرضى يبدل أن وليس بقولو وأشار
 النسق عطف والفارسي الفراء مذىب عمى التنبيو بذلك وقصد
 صدق من وثناء بود كاخصص ... النسق عطف متبع بحرف تال

 سنذكرىا التي الحروف أحد متبوعو وبين بينو المتوسط التابع ىو: النسق عطف
 .ابعالتو  بقية آخره إلى المتوسط بقولو فخرج صدق من وثناء بود كاخصص
 عمى العطف ووفا حروف صدق كفيك أو أم حتى ... فا ثم بواو مطمقا فالعطف
 :قسمين
 الواو وىي وحكما لفظا أي مطمقا عميو المعطوف مع المعطوف يشرك ما: أحدىما

 فعمرو زيد جاء نحو والفاء عمرو ثم زيد جاء نحو وثم وعمرو زيد جاء نحو
 جاء نحو وأو عمرو أم عندك أزيد نحو وأم المشاة حتى الحجاج قدم نحو وحتى
 عمرو أو زيد

 :بقولو المراد وىو فقط لفظا يشرك ما: والثاني
 طال لكن أمرؤ يبد لم ك لكن ... وال بل فحسب لفظا وأتبعت



 بل زيد قام ما نحو حكمو في ال إعرابو في األول مع الثاني تشرك الثالثة ىذه
 سابقا أو الحقا بواو فاعطف .عمرا لكن زيدا تضرب وال عمرو ال زيد وجاء عمرو
 موافقا مصاحبا أو الحكم في ...
 .معانييا ذكر في شرع التسعة العطف حروف ذكر لما

 عمى ذلك دل وعمرو زيد جاء قمت فإذا البصريين عند الجمع لمطمق فالواو
 قبمو جاء أو زيد بعد جاء عمرو كون واحتمل إلييما المجيء نسبة في اجتماعيما

نما لو مصاحبا جاء أو  زيد وجاء بعده وعمرو زيد جاء نحو بالقرينة ذلك يتبين وا 
 والمصاحب والسابق الالحق بيا فيعطف معو وعمرو زيد وجاء قبمو وعمرو
 َنُموتُ  الدُّن َيا َحَياتَُنا ِإالا  ِىيَ  ِإن  : }تعالى بقولو ورد لمترتيب أنيا الكوفيين ومذىب
َيا  وابنى ىذا كاصطف متبوعو ... يغنى ال الذي عطف بيا واخصص { .َوَنح 

 بالمعطوف يكتفى ال حيث بيا يعطف بأنيا العطف حروف بين من الواو اختصت
 ىذا اصطف ومثمو يجز لم زيد اختصم قمت ولو وعمرو زيد اختصم نحو عميو
 بغيرىا وال بالفاء المواضع ىذه في يعطف أن يجوز وال وعمرو زيد وتشارك وابني
 فعمرو زيد اختصم تقول فال العطف حروف من

 بانفصال لمترتيب وثم ... باتصال لمترتيب والفاء
 تأخره عمى وثم بو متصال عميو المعطوف عن المعطوف تأخر عمى الفاء تدل أي
 َخَمقَ  الاِذي: }تعالى قولو ومنو فعمرو زيد جاء نحو عنو متراخيا أي منفصال عنو

{ ُنط َفة   ِمن   ُثما  ُتَراب   ِمن   َخَمَقُكم   هللُ َوا: }تعالى قولو ومنو عمرو ثم زيد وجاء{ َفَسواى
 الصمة أنو استقر الذي عمى ... صمو ليس ما عطف بفاء واخصص .

 الموصول ضمير عن لخموه صمة يكون أن يصمح ال ما تعطف بأنيا الفاء اختصت
 زيد فيغضب يطير الذي نحو الضمير عمى الشتمالو صمة يكون أن يصمح ما عمى

 السببية عمى تدل الفاء ألن يجز لم زيد يغضب ثم أو زيد ويغضب تقم ولو الذباب
 ألنك جاز الذباب زيد منو ويغضب يطير الذي قمت ولو الرابط عن بيا فاستغني

 .الرابط بالضمير أتيت



 المعطوف في تال يشترط الذي غاية إال يكون ... وال كل عمى أعطف بحتى بعضا
 حتى الناس مات نحو نقص أو زيادة في لو وغاية قبمو مما بعضا يكون أن بحتى

 .المشاة حتى الحجاج وقدم األنبياء
 مغنيو أي لفظ عن ىمزة أو ... التسويو ىمز إثر أعطف بيا وأم
 نحو التسوية ىمزة بعد تقع التي وىي ومتصمة وستأتي منقطعة قسمين عمى أم

َناَأَجزِ  َعَمي َنا َسَواء  : }تعالى قولو ومنو قعدت أم أقمت عمي سواء َنا َأم   ع   والتي{ َصَبر 
 .عندك أييما أي عمرو أم عندك أزيد نحو أي عن مغنية ىمزة بعد تقع


