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درب نفسك على معرفة حروف المعاني؛ لتستخرجها من أي نص

حروف المعاني

٣٨- الفاء

الربطالعطف هامل = مهمل = ال عمل له

معانيهاعملها
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١. الفاء العاطفة

الفاء العاطفة: حرف عطف، ويفيد واحًدا من ثالثة معان، هي:

األول: الترتيب: 	 

من شواهده:	 

ُه َفَقاَل َربِّ ِإنَّ اْبِني ِمْن َأْهِلي َوِإنَّ َوْعَدَك اْلَحقُّ َوَأنَت َأْحَكُم اْلَحاِكِميَن  ﴾	  بَّ قول الله تعالى: ﴿َوَناَدٰى ُنوٌح رَّ

الثاني: الترتيب والتعقيب مًعا: والمراد بالتعقيب توالي الوقوع دون فاصل زمني طويل 	 

من شواهدها:	 

ـــًة 	  ـــَة َعَلَق ْطَف ـــا النُّ ـــمَّ َخَلْقَن ِكيـــٍن )١٣( ُث ـــَراٍر مَّ ـــًة ِفـــي َق ـــاُه ُنْطَف ـــمَّ َجَعْلَن ـــن ِطيـــٍن )١٢( ُث نَســـاَن ِمـــن ُســـاَلَلٍة مِّ ـــا اإْلِ ـــْد َخَلْقَن قولـــه تعالـــى: ﴿َوَلَق

ـــُه َأْحَســـُن اْلَخاِلِقيـــَن ﴾ ـــاَرَك اللَّ ـــَر َفَتَب ـــا آَخ ـــمَّ َأنَشـــْأَناُه َخْلًق ـــا ُث ـــا َفَكَســـْوَنا اْلِعَظـــاَم َلْحًم ـــَة ِعَظاًم ـــا اْلُمْضَغ ـــًة َفَخَلْقَن ـــَة ُمْضَغ ـــا اْلَعَلَق َفَخَلْقَن

الثالث: السببية، وقد يعبر عنها بـ)التعليل(: ولها حالتان، هما: 	 

أن يكون ما بعدها سبًبا لما قبلها:	 

َك َرِجيٌم ﴾ أي: ألنك رجيم.	  كقوله تعالى: ﴿ َقاَل َفاْخُرْج ِمْنَها َفِإنَّ

أن يكون ما قبلها سبًبا لما بعدها 	 

ٌة َيـــا َلْيَتِنـــي ُكنـــُت َمَعُهـــْم َفَأُفـــوَز َفـــْوًزا 	  ـــْم َتُكـــن َبْيَنُكـــْم َوَبْيَنـــُه َمـــَودَّ ـــِه َلَيُقوَلـــنَّ َكَأن لَّ ـــَن اللَّ كقولـــه تعالـــى: ﴿ َوَلِئـــْن َأَصاَبُكـــْم َفْضـــٌل مِّ

َعِظيًمـــا ﴾

ى الفاء العاطفة في هذه الحالة )فاء السببية(, وتسمَّ

وإذا دخلت على الفعل المضارع، وهي مسبوقة بنفي أو طلب، وجب بعدها تقدير )أن( المصدرية

معاني الحرف )الفاء(
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ي كثيـــٌر مـــن النحـــاة والمفســـرين الفـــاء العاطفـــة حيـــن تكـــون عاطفـــة علـــى محـــذوف )الفـــاء الفصيحـــة(، أي: المفصحـــة؛ ألن ذكرهـــا  تنبيـــه مهـــم: يســـمِّ

يشـــير إلـــى ذلـــك الحـــذف البليـــغ المفهـــوم مـــن الســـياق. ومـــن أمثلـــة ذلـــك:

َعَصاَك اْلَحَجَر َفانَفَجَرْت ِمْنُه اْثَنَتا َعْشَرَة َعْيًنا ﴾	  قوله تعالى: ﴿ َوِإِذ اْسَتْسَقٰى ُموَسٰى ِلَقْوِمِه َفُقْلَنا اْضِرب بِّ

فالمعنى )فضرب بعصاه الحجر فانفجرت(.

ـــا 	  ـــوا ِبآَياِتَن ُب ِذيـــَن َكذَّ ـــا ِإَلـــى اْلَقـــْوِم الَّ ـــا اْذَهَب ـــا َمَعـــُه َأَخـــاُه َهـــاُروَن َوِزيـــًرا )٣٥( َفُقْلَن ـــا ُموَســـى اْلِكَتـــاَب َوَجَعْلَن وقولـــه تعالـــى: ﴿ َوَلَقـــْد آَتْيَن
ْرَناُهـــْم َتْدِميـــًرا ﴾ َفَدمَّ

المراد )فذهبا فكذبوهما فدمرناهم تدميرا(.

فاء العطف حرف هامل ال عمل له فيما بعده، وبعض النحاة يقول:  )مهمل( أو )غير عامل( عمله

عطفحرفطريقة إعرابه
 ال محل له من 

اإلعراب الفتح مبني على
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٢. الفاء الرابطة

الفاء الرابطة لجواب الشرط
يتكون أسلوب الشرط من أداة شرط وشرط وجواب شرط 

فإذا قلت )إن ذكر المسلم ربه اطمأن قلبه(: 
فـ)إن( أداة الشرط 	 
و)ذكر المسلم ربه( الشرط 	 

و)اطمأن قلبه( جواب الشرط.	 

واألصل في جواب الشرط أن يأتي مباشرة دون فاء، إال في ستة مواضع يجب فيها أن يسبق جواب الشرط فاء تربطه بالشرط، هي:
١. أن يكون جواب الشرط جملة اسمية: 	 

ُه ِبُضرٍّ َفاَل َكاِشَف َلُه ِإالَّ ُهَو َوِإن َيْمَسْسَك ِبَخْيٍر َفُهَو َعَلٰى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ﴾	  كقوله تعالى: ﴿ َوِإن َيْمَسْسَك اللَّ

٢. أن يكون جواب الشرط جملة فعلية فعلها جامد:	 

ا ِهَي ﴾	  َدَقاِت َفِنِعمَّ  ,كالفعل )ِنعَم( في قوله تعالى: ﴿ ِإن ُتْبُدوا الصَّ

والفعل )ساء( في قوله تعالى: ﴿ َفِإَذا َنَزَل ِبَساَحِتِهْم َفَساَء َصَباُح اْلُمنَذِريَن ﴾	 

ِه ِفي َشْيٍء﴾	  ِلَك َفَلْيَس ِمَن اللَّ ِخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفِريَن َأْوِلَياَء ِمن ُدوِن اْلُمْؤِمِنيَن َوَمن َيْفَعْل َذٰ والفعل )ليس( في قوله تعالى: ﴿الَّ َيتَّ

ُه ِفيِه َخْيًرا َكِثيًرا ﴾	  والفعل )عسى( في قوله تعالى: ﴿ َفِإن َكِرْهُتُموُهنَّ َفَعَسٰى َأن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوَيْجَعَل اللَّ

والفعل )بئس( في قول البارودي: 	 

إن كنَت تبغي بها ما لسَت تبلغُه        من البقاِء فبئَس الُبطُل والهذُر!

والفعل )حبذا( في قول ابن معصوم: 	 

با، هذا الشذا؟        إن كان من حيِّ الحبيِب فحبذا ِمن أين، يا ريَح الصَّ

٣. أن يكون جواب الشرط جملة فعلية فعلها طلبي:

َه ِعنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم ﴾	  ْن َعَرَفاٍت َفاْذُكُروا اللَّ كأن يكون فعل أمر، كما في قوله تعالى: ﴿ َفِإَذا َأَفْضُتم مِّ

َذا َفِإن َشِهُدوا َفاَل َتْشَهْد َمَعُهْم﴾	  َم َهٰ َه َحرَّ ِذيَن َيْشَهُدوَن َأنَّ اللَّ  ,أو أن يكون نهًيا، كما في قوله تعالى: ﴿ُقْل َهُلمَّ ُشَهَداَءُكُم الَّ

معاني الحرف )الفاء(



© 2023م - 1444هـجميع الحقوق محفوظة لــ 

 | تابع الوثيقة ]١٠١[وثائق المدخل إلى النحو والصرف واإلمالء

٤. أن يكون جواب الشرط جملة فعلية فعلها ماض: 

ـــَو 	  ـــْت َوُه ـــٍر َفَكَذَب ـــن ُدُب ـــدَّ ِم ـــُه ُق ـــَن )٢٦( َوِإن َكاَن َقِميُص ـــَن اْلَكاِذِبي ـــَو ِم ـــْت َوُه ـــٍل َفَصَدَق ـــن ُقُب ـــدَّ ِم ـــُه ُق ـــا ِإن َكاَن َقِميُص ـــْن َأْهِلَه ـــاِهٌد مِّ ـــِهَد َش ـــى: ﴿ َوَش ـــه تعال كقول

ـــَن ﴾ اِدِقي ـــَن الصَّ ِم

٥. أن يكون جواب الشرط جملة مقترنة بحرٍف يفيد اإلثبات:

ِبيِل ﴾	  يَماِن َفَقْد َضلَّ َسَواَء السَّ ِل اْلُكْفَر ِباإْلِ كأن تقترن بـ)قد(، كما في قوله تعالى: ﴿ َوَمن َيَتَبدَّ

أو تقترن بـ)السين(، كما في قوله تعالى: ﴿ َوِإن َتَعاَسْرُتْم َفَسُتْرِضُع َلُه ُأْخَرٰى ﴾	 

ِه َيِسيًرا ﴾	  ِلَك َعَلى اللَّ ِلَك ُعْدَواًنا َوُظْلًما َفَسْوَف ُنْصِليِه َناًرا َوَكاَن َذٰ أو تقترن بـ)سوف(، كما في قوله تعالى: ﴿ َوَمن َيْفَعْل َذٰ

٦. أن يكون جواب الشرط جملة مقترنة بحرٍف يفيد النفي:

ْساَلِم ِديًنا َفَلن ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي اآْْلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِريَن ﴾	  كأن تقترن بـ)لن(، كما في قوله تعالى: ﴿ َوَمن َيْبَتِغ َغْيَر اإْلِ

ِه ﴾	  ْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ َعَلى اللَّ ْيُتْم َفَما َسَأْلُتُكم مِّ أو تقترن بـ)ما(، كما في قوله تعالى: ﴿ َفِإن َتَولَّ

ي كثيـــٌر مـــن النحـــاة والمفســـرين الفـــاء الرابطـــة لجـــواب الشـــرط حيـــن يكـــون الشـــرط وأداتـــه محذوفيـــن )الفـــاء الفصيحـــة(، أي: المفصحـــة؛ ألن ذكرهـــا يشـــير إلـــى  تنبيـــه مهـــم: يســـمِّ

ذلـــك الحـــذف البليـــغ المفهـــوم مـــن الســـياق, ومـــن أمثلـــة ذلـــك:

ـــد 	  ـــوت فق ـــم الم ـــي تمنيك ـــن ف ـــم صادقي ـــإن كنت ـــى: )ف ـــُروَن ﴾ المعن ـــْم َتنُظ ـــوُه َوَأنُت ـــْد َرَأْيُتُم ـــْوُه َفَق ـــِل َأن َتْلَق ـــن َقْب ـــْوَت ِم ـــْوَن اْلَم ـــْم َتَمنَّ ـــْد ُكنُت ـــى: ﴿ َوَلَق ـــه تعال قول

رأيتمـــوه(.

ـــَر 	  ْم ـــُر اأْلَ ـــَت ِمـــَن اْلَحـــيِّ َوَمـــن ُيَدبِّ ـــِت َوُيْخـــِرُج اْلَميِّ ْبَصـــاَر َوَمـــن ُيْخـــِرُج اْلَحـــيَّ ِمـــَن اْلَميِّ ـــْمَع َواأْلَ ـــُك السَّ ـــن َيْمِل ْرِض َأمَّ ـــَماِء َواأْلَ ـــَن السَّ قولـــه تعالـــى ﴿ُقـــْل َمـــن َيْرُزُقُكـــم مِّ

ُقـــوَن ﴾ المعنـــى: )فـــإذا قالـــوه فقـــل: أفـــال تتقـــون( ـــُه َفُقـــْل َأَفـــاَل َتتَّ َفَســـَيُقوُلوَن اللَّ

الفاء الرابطة حرف هامل ال عمل له فيما بعده، وبعض النحاة يقول:  )مهمل( أو )غير عامل( عمله

 ال محل له من ربطحرفطريقة إعرابه
اإلعراب الفتح مبني على


