
 
:وهي نوعان: الفَاء الزاِئدة  

وإنما ". الذي يأِتي فَلَه ِدرهم"الفاُء الداِخلةُ على خِرب املُبتدأ إذا تضمن معىن الشرط حنو ) أَحدمها(
.كانت زاِئدةً َألنَّ اخلَبر مستغٍن عن رابٍط يرِبطُه باملُبتدأ  

:كخروِجها قاله اَألخفش واحتج بقول الشاعراليت دخولُها يف الكالم ) الثاين(  
  وأُكرومةُ احلَييِن ِخلو كما ِهيا* خوالنَ فانِكح فتاتهم : وقَاِئلٍَة

 
تختِلف الفَاُء السببية عن العاطفِة بأنَّ العاطفةَ يدخلُ ما بعدها فيما دخل فيه األول، : الفاء السببية

".أنا أزورك فأُحِسن إليك"و " أِْتيين فَتكِرمينأنت ت: "تقول  
ما أَزورك "و ". ما تأِْتيين فَتكِْرمين: "أما الفاُء السببيةُ فيخالف فيها ما بعدها ما قبلَها، وذِلك قولُك

 كان النصب، وكانِت الفَاءُ -ثْين ما أزورك فكَيف تحدثُين؟ وما أزورك إالَّ مل تحد: املراد" فَتحدثَين
ما أزورك وما تحدثُين كانَ الرفْع ال : للسببية والِفعلُ بعدها منصوب بأن مضمرٍة وجوباً، وإذا أراد

رفع على فَيِصح فيه الرفْع والنصب، فال" كن فيكونُ"غَير، َألنَّ الثاين معطوف على اَألول، أما فاُء 
سبباً عن كُن وهما ِقراَءتان " فَيكُونَ"العطْف والتعِقيب والنصب على أنَّ الفاَء للسبِبيية، فيكونَ لَفْظُ 

 وإمنا قَيد الطلَب(سبعيتان، والنصب بعد فاء السببية ال يكونُ إال بأن يتقَدمها نفْي أو طَلَب محضين 
أمل تأتين فأحسن "حنو " إال"والنفي باملَحضني ألخراج النفي التايل تقْريراً، واملَتلو بنفي، واملنتقض بـ 

" ما تأتينا إال وحتدثنا"، والثالث حنو "ماتزال تأتينا فتحدثنا: "إذا مل ترد استفهاماً حقيقياً، والثاين" إليك
حسبك "ومبا لفظه لفظ اخلرب حنو " نزال فنكرمك"وبالطلب احملض، خيرج الطلب باسم الفعل حنو 

وذلك بأَحِد اُألموِر التسعةِ ) فاملضارع بكل هذا مرفوع لعدم حمضية النفي والطلب" حديث فينام الناس
األمر حنو ف" األمر والدعاُء والنهي واالستفْهام والعرض والتخِضيض والتمين والترجي والنفْي: "وهي

:قول أيب النجم  
إىل سلَيمانَ فَنسترحيا* يا ناق ِسِريي عنقاً فَِسيحاً   
:والدعاُء حنو قَوِل الشاعر  

 نِدلَ عفِّقْين فَال أعو بن* رنِر سييف خ اِعنيِن السنس  
" ).20"من سورة طه " 81"اآلية (} كُم غَضيبوال تطْغوا ِفيِه فَيِحلَّ علَي{: والنهي حنو قوله تعاىل  

" 7"من سورة األعراف " 52"اآلية (} فَهلْ لَنا ِمن شفَعاَء فَيشفَعوا لَنا{: واالسِتفْهام حنو قوِله تعاىل
.( 



:والعرض حنو قَوِل الشاِعِر  
  راٍء كمن مسعاقَد حدثُوك فَما* يا ابن الكراِم أال تدنو فَتبِصر ما 

من سورة املنافقون " 10"اآلية (} لَوالَ أخرتين إىل أجٍل قَريٍب فَأَصدق{: والتخِضيض حنو قوله تعاىل
"63.("  

" 4"من سورة النساء " 72"اآلية (} يا لَيتين كُنت معهم فَأَفُوز فَوزاً عظيماً{: والتمين حنو قوله تعاىل
.( 
ي حنو قوله تعاىلوالتجى{ : رالذِّكر هفَعنفت ذَّكَّركَّى أو يزي لَّهمن سورة عبس " 4 و 3"اآلية (} لَع

"80.("  
ال تفْتروا {" ). 35"من سورة فاطر " 36"اآلية (} ال يقْضى علَيِهم فَيموتوا{: والنفي حنو قوله تعاىل

  " ).20"من سورة طه " 61"اآلية (} عذابعلى اِهللا كَِذباً فَيسِحتكم ِب
 

:وتفيد أموراً ثالثةً: الفَاُء العاِطفَةُ  
".دخلَ حممد فَعلي"معتوي كما يف : الترتيب، وهو نوعاِن) أحدها(  

ٍل حنو قوله تعاىل: وِذكِْريمجٍل على مفَصم طْفوهو ع :}نيطَانُ عما الشلَّها فَأَزا كانا ِمممهجا فأخره
فَقَد سأَلُوا موسى أكْبر ِمن ذلك فقالُوا أِرنا اللّه { وحنو " ) 2"من سورة البقرة " 36"اآلية (} ِفيِه

أَهلَكْناها {: وال يناِفي إفَادا الترتيب قَولُه تعاىل" ) 4"من سورة النساء " 135"اآلية (} جهرةً
.أردنا إهالَكَها فَجاَءها بأسنا: ألنَّ التقْدير" ) 7"من سورة األعراف " 4"اآلية (} ها بأسنافَجاَء  

فالتعِقيب هنا بعدِم فَترةٍ " تزوج خالد فَولَد له: "التعِقيب، وهو يف كُلِّ شيٍء ِبحسِبه، فإذا قُلنا) الثاين(
.ة سوى احلمل، بني التزوج والِوالد  

} فَوكَزه موسى فَقَضى علَيِه{السبِبية، وذلك غالب يف العاطفة مجلةً أو صفةً، فاجلُملَةُ حنو) الثالث(
فَماِلئُونَ ِمنها . آلِكلُونَ ِمن شجٍر ِمن زقُّوٍم{والصفةُ حنو" ). 28"من سورة القصص " 15"اآلية (

").56"من سورة الواقعة " 54 -  53 - 52"اآليات (} لَيِه من احلَِميِمفَشاِربونَ ع. البطُونَ  
} فَقَربه إلَيهم.  ِلِه فَجاَء ِبِعجٍل سِمٍني-فَراغَ إىل أَه {وقَد تأيت يف اجلُملَِة و الصفَِة ملُجرِد الترتيِب حنو

  و 2"اآلية (} ِت زجراً فَالتاِلياِت ِذكراًفَالزاِجرا{وحنو" 51"من سورة الذاريات "27  و 26"اآلية (
  " ).37"من سورة الصافات "3

  

 



هي اليت يحذف فيها املَعطوف عليه مع كَوِنه سبباً للمعطُوف ِمن غري تقديِر حرفِ : الفاُء الفصيحة 
.الشرط   
هي داِخلةٌ على : يانَ سبِبيِته، وقال بعضهمسميت فَِصيحةًألََنها تفِصح عن املَحذُوف، وتِفيد ب: وقيل

اآلية (} فَقُلنا اضِرب ِبعصاك احلَجر فَانفَجرت{: مجلٍة مسببة عن جملٍة غري مذْكورٍة حنو قوله تعاىل
لني لو أنَّ ِعندنا ِذكراً من اَألو{: ضرب فانفَجرت، وحنو قوله تعاىل: أي") 60"من سورة البقرة"60"

: التقدير" )37"من سورة الصافات "169_168"اآليات(لَكُنا عباد اللّه املُخلَصني فَكَفَروا به 
:فجاَءهم حممد صلى اهللا عليه و سلم بالذكر فكفروا به، و مثله قول الشاعر وهوأبو متام  

  ثُم القُفولُ فَقد ِجئنا خراسانا* قالوا خراسانُ أَقصى ما يراد بنا 
  
 


