
© 2023م - 1444هـجميع الحقوق محفوظة لــ 

 | الوثيقة ]٨٩[وثائق المدخل إلى النحو والصرف واإلمالء

درب نفسك على معرفة حروف المعاني؛ لتستخرجها من أي نص

حروف المعاني

٢٦- ُثمَّ

حرف عطف
للتشريك والترتيب والتراخي

هامل = مهمل = ال عمل له

معانيهاعملها
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 | تابع الوثيقة ]٨٩[وثائق المدخل إلى النحو والصرف واإلمالء

(: حرف عطف  )ُثمَّ
يفيد التشريك في الحكم والترتيب والتراخي الزمني، وقد يعبر عن التراخي بـ)الـُمهلة(

( بالفاء ومن العرب من ينطقها )ُفمَّ

من شواهده: 	 
ــا 	  ـ ــْبَحاَنُه َوَتَعاَلـــٰى َعمَّ ـــن َشـــْيٍء ُسـ ِلُكـــم مِّ ــُل ِمـــن َذٰ ـــن َيْفَعـ ــَرَكاِئُكم مَّ ــْل ِمـــن ُشـ ــْم َهـ ــْم ُثـــمَّ ُيْحِييُكـ ــْم ُثـــمَّ ُيِميُتُكـ ــْم ُثـــمَّ َرَزَقُكـ ـــِذي َخَلَقُكـ ــُه الَّ ـ قولـــه تعالى:﴿اللَّ

ُيْشـــِرُكوَن ﴾

ـــَة َعـــاٍم ُثـــمَّ َبَعَثـــُه َقـــاَل َكـــْم 	  ـــُه ِماَئ ـــُه اللَّ ـــُه َبْعـــَد َمْوِتَهـــا َفَأَماَت ـــِذِه اللَّ ـــٰى ُيْحِيـــي َهٰ ـــٌة َعَلـــٰى ُعُروِشـــَها َقـــاَل َأنَّ ـــٍة َوِهـــَي َخاِوَي ـــِذي َمـــرَّ َعَلـــٰى َقْرَي قولـــه تعالـــى: ﴿َأْو َكالَّ
ـــاِس َوانُظـــْر ِإَلـــى اْلِعَظـــاِم  لنَّ ـــًة لِّ ـــَك آَي ـــارَِك َوِلَنْجَعَل ـــٰى ِحَم ْه َوانُظـــْر ِإَل ـــْم َيَتَســـنَّ ـــَك َوَشـــَراِبَك َل ـــٰى َطَعاِم ـــاٍم َفانُظـــْر ِإَل ـــَة َع ـــَت ِماَئ ِبْث ـــل لَّ ـــاَل َب ـــْوٍم َق ـــا َأْو َبْعـــَض َي ـــُت َيْوًم ـــاَل َلِبْث ـــَت َق َلِبْث

ـــٰى ُكلِّ َشـــْيٍء َقِديـــٌر ﴾ ـــَه َعَل ـــُم َأنَّ اللَّ ـــُه َقـــاَل َأْعَل ـــَن َل ـــا َتَبيَّ ـــمَّ َنْكُســـوَها َلْحًمـــا َفَلمَّ َكْيـــَف ُننِشـــُزَها ُث

تنبيه مهم:
( بضم الثاء حرف عطف 	  ذكرنا هنا أن )ُثمَّ
( بفتح الثاء، كقوله تعالى: ﴿ َوَأْزَلْفَنا َثمَّ اآْْلَخِريَن ﴾	  وذكرنا سابًقا في األسماء المبنية، في الظروف المالزمة للبناء )َثمَّ
والفرق الداللي بينهما واسع، فال تخلط بينهما.	 

) معاني الحرف )ُثمَّ

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

 ال محل له من عطفحرفطريقة إعرابه
اإلعراب الفتح مبني على


