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تَتَنَاوُل هذِه الدراسةُ األزواج النّحويةَ المتالزمةَ ِمن حيثُ اطّـراُد الفـصِل            

 ، ويعتمُد كلُّ ذلك علـى نـوِع المتالزمـين         ،بينها أو امتناُعه أو إجازتُُه على قُبحٍ      

  .ل الذي يفصُل بينهما ونوع الفاص،وطبيعة ترابطهما

 ،وقد اقتضتْ هذِه الدراسةُ أن تأتي ضمن مقدمٍة وثالثة فـصوٍل وخاتمـة              

 ثم تناولتُ عدداً من     ،تحدثتُ في المقدمِة عن َأهمية الموضوِع وسبب اختياري له        

 وذكرتُ دراسـتيِن قـصيرتيِن      ،موضوِع الدراسةِ تْ إلى   الكتب القديمة التي أشار   

  . وعرضتُ فصوَل دراستي هذِه عرضاً سريعاً وموجزاً،خصوص ذلكُمحدثتيِن ب

 إذْ  وأفردتُ الفصَل األوَل للحديِث عن مفاهيِم التالزم والفصل واالعتراض؛          

تحدثتُ في التمهيد عن أثر القاعـدة المعياريـة فـي           : قسمتُُه إلى تمهيد ومبحثين   

 األول التالزم كأسـاس     المحافظة على التالزم بين العناصر، وتناولت في المبحث       

 وعالقتـه  -موضـوع الدراسـة  –الفـصِل  للدراسة، وفي الثاني تحـدثت عـن        

 ، ودعمـتُ ذلـك بـشواهد       وذكرتُ نوع الفاصِل ضمن القسم الثاني      ،باالعتراض

  .نحويٍة مختلفٍة

 فقد تحدثتُ فيه عـن الفـصِل الجـائِز المطّـرِد بـين              ،أما الفصُل الثاني    

 ،التقديم والتـأخير  : الِل ثالِث صوٍر للفصِل الجائز المطّرد هي      المتالزمين من خ  

  : وقسمتُ كلَّ جزئيٍة منها إلى ثالثِة محاور، واالعتراض،والزيادة
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         والممنوع بـين   ) غير المطّرد (وعرضتُ في الفصِل الثالِث الفصَل القبيح

  . وقسمته إلى ثالثِة محاور كتقسيِم صوِر الفصِل الجائز المطّرد،المتالزمين

 نحويٍة متنوعٍة بناء علـى مـا         الفصلين الثاني والثالث بشواهد    وقد دعمتُ   

 وبينتُ األسباب والعلَل لجواِز الفصِل أو منعـه         ،ء النحاة استخلصته من أغلب آرا   

  .أو قبحه

  .وأما الخاتمةُ فقد تضمنتْ أهم النتائِج التي توصلتْ إليها الدراسة  
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  This study clarifies the syntactic inseparable pairs which can be 

separated , prohibited , or permitted by grammarians , all of that depends 
on the sort of the two inseparablenesses , the nature of their association 
and the type the separation which separates among them . 

  The style of this study recommends an introduction , three chapters 
, and a conclusion . In the introduction , I have shown the importance of 
the theme and the reason why I have chosen it . Afterwards , I have taken 
a number of old books about the same theme and mentioned two short 
modern studies with regard to that . In addition , I have submitted the 
chapters of my study quickly and briefly .  

  In the first chapter , I have talked about the inseparableness'    
expressions , the separation , and the objection by dividing it into an 
introduction and two parts  : In the introduction , I have talked about the 
effect of the normative rule to observe the inseparableness among  
elements . In the first part I have shown the inseparableness as a base for 
the study and in the second one I have talked about the separation – the 
theme of the study and its relation to the objection . I have also shown 
the type of the separation in the second part by providing that with 
different syntactic issues .  

  In the second chapter , I have talked about the permitted separation 
among the two inseparablenesses in three  parts : the advancing and 
delay the addition, and the objection . I have divided each part into three 
items: 
1- The separation among " Al-Musnad and Al-Musnad Eleih " 
2- The separation among " Ghair Al-Musnad and Al-Musnad Eleih " 
3- The separation among " Al-A'dah and Madkhuloha " 

  In the third chapter , I have submitted the prohibited separation 
among the two inseparablenesses and divided it into three items like the 
permitted separation . 

  I have provided the second and third chapter with different 
syntactic issues which I have concluded from the opinions of many 
grammarians clarifying the cause of each separation : the permitted 
separation , the prohibited separation , and the irregular separation  

The conclusion includes the most important results of this study .  
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  ةـالمقدِّم

ـ    ،  العالمين الحمُد ِهللا ربِّ     ُمـدبِِّر الخالئـِق    ، ينخالِق الـسماوات واألرض

، وعلى آله وصحبه  ، بيِه المصطفى سيِّدنا محمدٍ   والصالةُ والسالُم على ن   ، أجمعين

  : وبعُد، ومن تبعهم بإحساٍن إلى يوِم الدين

فقد لفتَ نظري احتالُل األزواِج النّحويِة مركزاً أساسياً في تصنيِف النحاِة             

    ا استقرؤوه من الكالِم العربيـة        ، ِلمأزواٍج نحوي ةُ ضمنإذ ُصنِّفَِت األبواُب النّحوي

تَعددٍة بحيثُ يتّحُد كلُّ زوجين منها أو أكثر اتّحاداً وظيفياً ِلأداِء المعنى المطلوب             ُم

وكالهما مرتبطان مـع    ، فوجوُد األوِل يفرُض وجود الثاني وبالعكس     ، من السياق 

  .وهو ما أفرزتُْه اللغةُ على أيدي نُحاِتها، بعضهما بعضاً

  عـتْ   ، كلِّ ُعنْصٍر بمالزمه  ما استوقفني أكثر هو مدى اتّحاِد       ، لكنإذ توز

المحور :  إلى محورين  -حسب ما جاء به النحاة    –هذِه األزواُج النّحويةُ المتالزمةُ     

 -فـي الغالـب  –األزواج النّحوية الّتي يجوُز الفصل بين كّل زوجين منها        : األول

: يوالمحور الثّـان  ، لضعِف ترابطهما مع اقتضاء وجودهما في السياق ولو تقديراً        

،  لشدة اتّصالها وترابطها   -في الغالب –األزواج النّحوية الّتي يصُعُب الفصُل بينها       

وكال المحوريِن الـسابقيِن مرتبطـاِن بنـوِع        ، وكأن كّل زوجين منها كلمة واحدة     

  .الفاصِل الذي له أثر كبير في جواِز الفصِل أو منِعه

وُأبِحـر فـي    ، اِج النّحويِة المتالزمةِ  ارتأيتُ أن َأدخَُل غمار هذِه األزو     ، لذا  

ثناياها الستقصاِء آراِء النحاِة بخصوص هذِه األزواِج النّحويِة من حيـثُ جـواُز             

 الجواز(علّة كلٍّ من هذين المحورين      وبيان  ، ا أو منعه  الفصِل بين كّل زوجين منه    

، عـدةُ المعياريـةُ    من الكالِم العربـيِّ وأقرتـه القا       بناء على ما استُقِرئ   ) والمنع

) لنّحوي بـين األزواج المتالزمـة     الفصل ا ( ضمن   فتوجهتُ لدراسِة هذِه الظاهرةِ   

  .دراسةً عامةً شاملةً تتناوُل جميع جوانبها

زاد ، ولما لم تقع يداي على دراسٍة شافيٍة كافيـٍة تتنـاوُل هـذِه الظـاهرةَ          

اء تناولوهـا فـي إشـاراٍت       خاصةً أن النحاة القـدم    ، تصميمي على البحِث فيها   

           ة المختلفة؛ فابُن جنّيوإضاءاٍت متناثرٍة وسريعٍة أثناء حديثهم عن القضايا النّحوي

 تناوَل فيه قضايا عامةً     ،"الفروق والفصول "أفرد لها باباً بعنواِن     ) الخصائص(في  
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ه فـي   واكتفى غيُرُه من النّحاِة بإشاراٍت متناثرٍة في كتبهم كسيبوي        . تخص الفصلَ 

وابن هـشام األنـصاري فـي       ، )األصول في النحو  (وابن السراج في    ، )الكتاب(

والـسيوطي  ، )شرح التّصريح (و األزهري في    ) أوضح المسالك و مغني اللبيب    (

  . ُأثِْبتَتْ أسماؤهم في هذِه الدراسةوغيرهم ممن ،)الهمع و األشباه والنظائر(في 

 ما  بحس–إذ لم أجد دراسةً مستقلةً      ، لمحدثينوالحالة نَفُْسها عند الدارسين ا      

 تتناوُل هذِه الظاهرةَ بالتّفصيِل إلّا وريقات بحٍث كتبها عبد العزيز موسـى             -أعلم

تناول فيها هـذِه    ، "الفصل النّحوي بين مطالب التّركيب وقيم الداللة      "علي بعنوان   

ال تتعـدى ثـالث     ومقالة لصالح الشّاعر    ، الظاهرةَ بشكٍل موجٍز ال يفي بالغرض     

ظاهرة الفصل واالعتراض فـي النحـو       "صفحات على الشبكة العنكبوتية بعنوان      

زيـادة علـى    ،  تناول فيها مفهومي الفصل واالعتراض والفرق بينهمـا        ،"العربي

إشارات موجزٍة ومكررٍة تناولها بعُض الدارسين من أمثاِل علي أبو المكارم فـي             

) التّفكير النّحوي( ، ام حسان في   وتم)   ـة   ، البيان في روائع القرآنواللغـة العربي :

  .، وغيرهم)في نحو اللغة وتراكيبها(يرة في وخليل عما، )معناها ومبناها

وكّل هذه اإلشاراِت والمضاميِن القديمة والحديثة كانت هاديةً لي وُمساِعدةً            

 فـصوِل هـذهِ       ثم إبرازه في  ، في تتبِع الفصل النّحوي في مظان الكتب النّحوية       

الدراسة ُمتَّبعاً المنهج الوصفي التّحليلي القائم على رصِد المتالزماِت والفواصـِل           

والفـصل  ، الفصل الجائز المطّـرد   : التي تفصُل بينها وتصنيفها ضمن محورين     

  .والممنوع بين كلِّ متالزمين) غير المطّرد(القبيح 

تحدثتُ في  ، فصوٍل وخاتمة  ةهذا وقد جاءت هذه الدراسةُ في مقدمٍة وثالث         

ِع الدراسة؛ إذ قسمته إلى تمهيـد       الفصِل األوِل عن عناصر مختلفٍة تتعلّقُ بموضو      

 محافظة القاعدِة المعياريِة على التالزم بين العناصـر         تمهيد بينتُ في ال   :ومبحثين

ـ ، الُمكَوِّنِة للتّراكيِب النّحويةِ  وتطرقـتُ إلـى   ، هثم وضحتُ مفهوم التالزِم وأهميت

 المختلفِة فـي القـسم األول، وقـد بـدأتُ           يبي بين العناصِر النّحويةِ   التّالزِم التّرت 

  . ِلأنُّه ُممهِّد وُموضح للموضوع الرئيس موضوع الدراسةبالتالزم؛

وتحدثتُ في القسِم الثّاني عن الفصل النّحوي من حيثُ مفهوُمه وعالقتُـُه              

وذكرتُ أنواع الفواصِل التي تفـصُل      ، توضيِح مفهوِمه بمصطلح االعتراض بعد    
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وممـا  ، األجنبي وغير األجنبـي   : بين كثيٍر من األزواج النّحويِة ضمن محورين      

  .....يتوسع فيه في الكالم كالظرف والجار والمجرور واالعتراض

وقـد  ، الفصَل الجائز المطّرد بين المتالزمـينِ     وذكرتُ في الفصِل الثاني       

 تقسيم هذا الفصِل ضمن ثالِث ُصوٍر للفصِل الجـائز           طبيعة هذِه الدراسة   قتضتْا

وقسمتُ األزواج النّحويـةَ إلـى      ، واالعتراض، والزيادة، التّقديم والتّأخير : وهي

  : والفئات هي، ثالِث فئاٍت تندرُج تحتَ كلِّ صورٍة

  .الفَصُل بين المسند والمسند إليه وما أصلهما كذلك  - أ

  .صُل  بين األزواج النّحوية غير المسند والمسند إليهالفَ  - ب

  .     الفَصُل بين األداِة ومدخولها-ج   

والممنـوع  ) غير المطّردِ (فقد تناولتُ فيه الفصَل القبيح      ، أما الفصُل الثّالثُ    

  .وقسمتُُه إلى ثالثِة أقساٍم كالفئاِت التي ذكرتها في الفصِل الثّاني، بين المتالزمين

وإن كان  ، فقد ذكرتُ أبرز النتائِج التي توصلتْ إليها الدراسة       ، وأما الخاتمةُ   

كـلٌّ تحـت    ، هناك الكثيُر من النتائج األخرى المتناثرة بين ثنايا المسائِل النّحويةِ         

  .جزئيته

وال أزعُم أنّني تناولتُ كلَّ ما يتعلّـقُ بالفـصِل النّحـويِّ بـين األزواِج                 

عنى أنّني لم أستقِص كلَّ آراء النّحاِة القدماء و المحدثين بخـصوص     المتالزمة؛ بم 

 بنـاء علـى      الدراسة على جواِز الفصل أو منعه      و إنّما حكمتُ في هذه    ، الفصل

  .وليس على اآلراء الفردية، الرأي العام المشهور بين النحاة

ـ       ، ومهما يكن من أمرٍ      اط علـى   فهذِه الدراسةُ ليست إلّا محاولةً لوضِع النق

وال أدعي الكماَل فيهـا؛ ألن      ، الحروف بخصوِص هذِه الظاهرِة اللغوية التركيبية     

 قدمتُ شـيئاً لخدمـِة هـذِه         وأسأُل اهللا تعالى أن أكون قد      .-عز وجلّ –الكماَل هللا   

على الرغم من اتّساع موضـوع      و .ون جهدي هذا نافعاً لطلبة العلم     وأن يك ، اللغِة

فإن أصبتُ فبهـدٍي مـن اهللا       ، ا أنّني حاولتُ جاهداً أن ألملم شتاته      هذِه الدراسة إلّ  

  .وإن أخطأتُ فَِمن نفسي، تعالى
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  الفصل األول

  مفهوم التالزم وأهميته وعالقته بالفصل واالعتراض

  

  :التمهيد

  : العناصِر بينالزِم على التّ حافظتْةُ المعياريالقاعدةُ 1.1

 القبليِّ العربيِّ على أنحاٍء متفرقٍة وقبائَل متعـددٍة         في خضمِّ انتشاِر التّوزعِ   

ضمن بقعة جغرافيٍة واسعٍة، انبرتْ مجموعةٌ من علمائنا األوائِل سـعياً للحفـاظ             

على اللغة العربية من خالل وضِع ضوابطَ وأحكاٍم وقـوانين تـضبطُ النـاطقين              

  .ابالعربية من العرب وغيرهم، وتحافظ على نقاء اللغِة وصفائه

فاللغةُ العربيةُ حافظتْ على نقائها وصفائها ضمن الـسليقِة اللغويـِة فـي             

             ة وبدايِة اإلسالم ، ولما اتسعت رقعةُ الدولِة اإلسالمية، ودخلـت شـعوبالجاهلي

وقبائُل متعددةٌ إلى اإلسالم ، كانت الحاجةُ ماسةً لوضع النحو العربـي لتحقيـق              

صونه من الخطأ، ثم تيسير تعلّم اللغة ِلمـن         حفظ القرآن الكريم و   : هدفين رئيسين 

  )1(.الذين بسطِت الدولةُ اإلسالميةُ عليهم سلطانَها يريد ذلك من األعاجم

لذا، فالسبُب األساسي في وضع النحو ما انتشر من لَحٍن عقب الفتوحـات             

، وفـساد   اإلسالمية، وامتداد آفاِق اللغة العربيِة إلى مجاالٍت لم تُتَح لها من  قبـلُ             

  )2(.األلسنة حتى بالنسبة للعرب أنفِسهم نتيجةَ اختالِطهم باألجانب
                                                 

 حتى أواخـر القـرن الثـاني         ، تاريخ النحو العربي    )م1971 (علي،  أبو المكارم : ينظر )1(

، األصـول، دار    )1991(م  ، وحسان، تما  56 _ 55: الهجري، القاهرة الحديثة، للطباعة   

، دار  6، المدارس النحويـة، ط    )ت.د(، وضيف، شوقي    29_22: الثقافة، الدار البيضاء  

  .12_11: المعارف، القاهرة
 عالــم الكتـب،     ،4، البحث اللغوي عند العرب، ط     )م1962 ( أحمد مختار  ،عمر: ينظر )2(

 دار  ،1يـة، ط  ، مدرسـة البـصرة النحو     )ت.د ( عبد الـرحمن   ،السيد، و 84: القاهـرة

، المكتب اإلسالمي،   ، في أصول النحو   )م1987 (سعيد،  واألفغاني. 7: المعارف، مصر 

، 2، نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، ط      )ت.د(، والطنطاوي، محمد  6،7: لبنان_ بيروت

  .17-16: دار المعارف، القاهرة
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وبدأِت اإلرهاصاتُ األولى لوضع ضوابطَ للنحو من خالل آراِء علماِئنـا           

 ،نصر بن عاصـم    و ،علي بِن أبي طالب   و ، أبي األسود الدؤلي   :األوائل من أمثال  

 وغيـرهم،   ، والخليل ،عمر وعيسى بن    ،بِن أبي إسحق الحضرمي    وا ،وابن هرمز 

إلى أن اكتملت هذه الضوابطُ بشكل شبه كامٍل على يدي سيبويه في كتابه الـذي               

  .يضم معظم هذه القواعِد

منـذ  -ولم توضع هذه القواعُد والضوابطُ ُعنْوةً، وإنّمـا اعتمـد النحـاةُ             

وابط  على أصول تحكم هذِه القواعد والض      -اإلرهاصاِت األولى إلى ما بعد سيبويه     

 واستـصحاب   ، واإلجماع ، والقياس ،السماع:  بأصول النحو العربي، وهي    فُرعتُ

 اعتمُدواعلى هذه األصوِل في تقعيـدهم       -همإذا لم نقْل كلّ   -الحال، ومعظم النحاة    

  .للنحِو العربيِّ

كـالم الـذي    وكان اعتماُدهم عليها ِضمن ضوابطَ وحدوٍد، فقاموا بتحديد ال        

:  أي المحتج به، فَعدوا القرآن والقراءاِت القرآنيةَ وكالم العرب         ؛تُبنَى عليه القاعدةُ  

  .والضوابطُ النحويةُ نظمه ونثره المادةَ األساسيةَ التي تُبنَى عليها القواعُد

نظِمه ونثِره على إطالقه، بـل قـاموا        : ولم يكن احتجاُجهم بالكالم العربيِّ    

الِم المعتمِد في التقعيِد من ِقبـِل النحـاِة         بتحديد البيئتين الزمانية والمكانية لهذا الك     

فقبلوا االحتجاج بأقوال عرب الجاهليـة وفـصحاء         )1 (.األوائل خاصة البصريين  

 واسـتمر    سواء أسكنوا الحضر أم الباديـةَ؟      اإلسالم حتى منتصف القرن الثاني،    

  )2( .تدويُن لغاِت أهل البادية حتى فسدت سالِئقُهم في القرن الرابِع الهجريِّ

سنة ( فقد خُِتم االحتجاُج به بإبراهيم بِن هرمة وهو آخر الحجج            ،أما الشعرُ 

 برد خوفاً من لسانه كما      بِن أن سيبويه احتج بكالم بشاِر       ،على الرغم ِمن  )هـ150

المولدين والمحـدثين فـي اللغـة،       ُيقَال، وأجمع العلماُء على أنّه ال ُيحتَج بكالم         

                                                 
المـنهج   و ، الكوفيون فـي النحــو والـصـرف       )م1997(تاح  الحموز، عبد الف  : ينظر )1(

  .7: ، دار عمار1طفي، ـالوص
  .20_ 19: األفغاني، في أصول النحو: ينظر )2(
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 بمعنـى أن الـشعر انتهـى        )1(.عر أو نثر ال يعرف قاِئلُه     يجوز االحتجاج بش  وال

   )2( .وبدايِة الدولة العباسية  نهايِة الدولِة األمويِة بِه معاالحتجاُج

أما البيئةُ المكانيةُ، فقد تم تحديُدها من ِقبِل العلماِء األوائل، ووضعوا لهـا             

ُأِخذَتْ لغةُ قريش وقيس وتميم وأسد      ضوابطَ، إذ لم تُْؤخَذْ لغةُ جميع القبائل، وإنَّما         

وُهذيل وبعض كَنانَة وبعض الطائيين، ولم تُْؤخَذْ عن حضري قطُّ، وال عن سكان             

البراري ِممن كان يسكُن أطرافَ بالدهم التي تُجاِوُر سائر األمم الذين حولَهم، فلم             

          والقبط، وال مـن     تُْؤخَذْ من لَخْم وال من ُجذام؛ ألنهم كانوا مجاورين ألهل ِمص ر

  )3( ...قُضاعة وغسان، وال من إياد؛ ألنهم كانوا مجاورين ألهل الشام

            ِة في النحو العربيفمن خالل تحديد البيئتين ، بدأت تظهُر مظاهُر المعياري

قبائـَل ولهجـاٍت    ن بعِض القبائِل واللهجاِت وترُك      عند علماِئنا األواِئل، فاألخذ م    

 بالمفردات والتّصريف والتركيب ُيعد من مظاهِر المـنهج         أخرى خاصة ما يتعلق   

  )4(.المعياري في الدرس اللغوي القديم 

وهذا التحديُد وضعُه البصريون والتزموا بـه؛ ألنهـم أرادوا أن يـضعوا             

قواعد وضوابطَ تضبط اللغة وتحافظ على نقائها وصفائها، فسمعوا عن العـرب            

هم، ولم تَقُـم    يلإلَّ ما سمُعوا، ولم يعتمُدوا كلَّ ما ُرِوي         كثيرا ، ولكنهم لم يقبلوا ك     

قواعُدهم على الرواية العابرة، أوالبيت النادر، أو القولة النابيـة، إنهـم أرادوا أن             

يضُعوا أسس علٍم، وأرادوا لهذه األسِس أن تكون قويةً، فال بد في شواهدها مـن               

                                                 
قتـراح،  ، اال )م1999()هـ911(السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر       : ينظر )1(

   .70 : الرؤوف سعد، مكتبة الصفاطه عبد: تحقيق
  .17: الحموز، الكوفيون: ينظر )2(

  غربي الجزائري، يحيـى بن محمدي الموالشا، و60 _ 59: راحقتالسيوطي، اال: ينظر )3(

عبـد  :  النحـو، تحقيـق    ولـزاده في أص   رتقاء السيادة لحضرة شاه   ، ا )ت.د(أبـي زكريا 

  .48 _ 47: السعديالرزاق عبد الرحمن 
، دار  1، منهج البحث اللغوي بين التراث و علم اللغة الحـديث، ط           )1986 (، علي ينزو )4(

   .10: ة العامة، بغدادالشؤون الثقافي
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ها فال تُزلْزل، وحتـى     ر ، حتّى تُرسخَ قواِعدُ    قريبةً من التوات  أن تكون متواترةً أو     

  )1(.يقْوى أساُسها فال تَلين

فكانتْ فكرةُ القاعدِة المعياريِة في عقول البصريين منذُ المحاوالِت األولـى           

لوضع قواعد وضوابطَ تضبط اللغة، وتَنَْأى بها عن اللحن والخطأ، فعندما حدُدوا            

ة، ووضعوا حدود الكالم الُمعتَمِد في التقعيد انطلقوا من         الزمانية والمكاني : البيئتين

منطلِق الِحفاظ على نقاء اللغة وصفائها ، فمالُوا إلى المعياريِة وأخـذتْ تـتحكَُّم              

  . يخُْرُج عنهانوا على موعاُبفيهم، إذ رفُضوا الخروج عن هذه الحدوِد 

 وتوسُعوا  ،مانيِة والمكانية بخالف الكوفيين الذين تساهلوا في هذه القيوِد الز       

فيها ، فقبلُوا كلَّ ما جاء عن العرب واعتدوا به، وجعلوه أصالً من أصولهم التي               

يرِجُعون إليها، ويقيسون عليها، فتلقَّفُوا الشواهد النّادرة، وقبلوا الرواياِت الـشاذةَ،           

       وا كلَّ ما صدر عن عربيد له بـسالمة    موثوق به أو غير موثوق، مشهو     _ وعد

عربياً فصيحاً، ُيرجُع إليـه، وُينْـسُج       _ اللسان أو مجهول يجوز أن يعتريُه اللحنُ      

   )2(.على منواله ولو لم يقُلُْه غيُره 

وهم بهذا وسُعوا قواعد اللغِة، ومنعوا ما يضبطُها ضبطا يسهُل تعلم اللغـة       

ـ             ول عبـد الفتـاح     من خاللها ، فاعتمدوا على البيئتـين وخرجـوا عنهمـا، يق

تجاوز الكوفيون القيود الزمانيـةَ والمكانيـة والقَبليـة التـي وضـعها             :"الحموز

البصريون خُصوُمهم، وخضعوا لسلطانها، فقاُسوا على الشاذِّ والنَّاِدِر والقليل، وما          

الشِّعِر والنَّثـر،    ُيمِكُن أن ُيحمَل على الضرورة الشعرية، وما ال ُيعرفُ قاِئلُُه من          

 دبالـشّذوذ، أو           وما ُيع ة التي وسمها البصريونمن باب القراءات الشّاذّة والسبعي  

والقول نَفُْسُه في القياس على كالِم بعِض القبائِل التي دعا البصريون إلـى              .القبح

  )3(".عدِم القياِس عليه كَقُضاعةَ وأعراِب سواِد بغداد وغيِرهم

 وسعوا القواعد والشروطَ المتصلةَ بها، وأجازوا كل شيء، وهم          فالكوفيون

بهذا منعوا اللغةَ من أن تُضبطَ على الرغم من استقرائهم الشامل، علـى عكـس               
                                                 

  .146: السيد، مدرسة البصرة النحوية: ينظر )1(

  .44-40:وحسان، األصول. 146_145: المرجع نفسه: ينظر )2(

   .7: الحموز، الكوفيون في النحو والصرف )3(
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 وبنـوا قواِعـدهم      ، _في الغالـب  _البصريين الذين حكموا على الكثير المطّرد       

  معين     الملتزمة بالشروط، فحد ٍة يـضبطُها المعيـاُر     دوا اللغة الصحيحة في قواعد

  .والحكُم والشرطُ

فاعتماد البصريين على هذه األصوِل المقيدة زمانيـاً ومكانيـاً، ُوِضـعِت            

القواعُد المعياريةُ، واتسم النحو العربي بالمعيار والشرط، وكان عملُهم بدايةً يقوم           

ـ         حظة ثم التقسيم ثم التقعيد، إذ     على المال  شابه  كان النحوي ينظر فـي أنـواع الت

حين يقع  :المطردة بين المفردات التي تم استقراؤها، فيصفها بعبارة مختصرة نحو         

االسُم مسنداً إليه يكون مرفوعاً، وال يتحوُل عن هـذا الرفـِع إال فـي حـاالٍت                 

  . وإذا خرج عن هذه القاعدِة ُيعد خطأ)1(.خاصٍة

إذ لم يجمعوا كلَّ اللغـة،           لكن ،البصريين ناقص وإنّمـا جمعـوا     استقراء

رسـم البـصريون    :"أغلَبها، ووضعوا قواِعدهم على أساسها، يقول سعيد األفغاني       

خُطّتَُهم في النحو بعد أن جعلوا نُصب أعيِنهم الهدفَ الذي إليه يرمـون ، وهـو                

عصمةُ اللساِن من الخطأ، وتيسيُر العربية على من يتعلمها من األعـاجم، ولـذا              

 العرب ثم استقروا أحوالَه، فوضعوا قواِعدهم علـى األعـم           تحروا ما نقلُوه عن   

األغلب من هذه األحوال، فإن تناثَر هنا وهناك نصوص قليلةٌ ال تشملها قواعُدهم             

إحـدى  _ بعد التّحري من صحة نقلها عن العرب المحـتج بكالمهـم          _سلكوا بها   

 أن يهملـوا أمرهـا      إما أن يتأولوها حتى تنطبقَ عليها القاعدةُ، وإما       : طريقتيهم  

، فيحفظوها وال يقيسوا عليها، جاعليها من الصنف الذي سموه مطّرداً فـي             لقلتها

: والقياس فيها اإلعالل مثل   ) تصوباستحوذ واس (مثل  ... السماِع شاذّاً في القياس     

لـى الـضرورة    أو ردها إ، أو وسمها بالخطأ )2( ،)"استقال، واستجاد ، واستطال   ( 

  .ابه ذلكالشعرية أو ما ش

،  " كذا يكون كـذا    دِجإذا وُ " الرياضيات،    كقانونِ  المعياريةُ  القاعدةُ فأصبحِت

ـ   ُضـفَرُي على القاعدة     النصُ إذا لم ينطبقِ  و ـ     ،  ُلؤو أو ُي          جـوتُـساقُ لـه الحج
                                                 

ة النجـاح الجديـدة،     اللغة بين المعيارية و الوصفية، مطبع     : )م1980(حسان، تمام   : ينظر )1(

  .165_164: بيضاءالدار ال
  .205:  في أصول النحو،األفغاني )2(
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قتـران   من الـتالزم واال    و نستشف من هذه القاعدة المعيارية شيئاً      المبررات،  و  

 لـه مـن      وال بد  ، بالمبتدأ واقترن به    التزم  الرفع  وكأن ،فوع فالمبتدأ مر  ،والشرط

 ، والنعت والمنعـوت   ، وكذلك الفعل والفاعل   ، فالمبتدأ اقترن بالخبر   ،خبر مرفوع 

 وما إلـى ذلـك مـن الـشروط          ، والجازم والمجزوم  ،والمضاف والمضاف إليه  

  .قتراناتواال

تـدخل علـى      ال )الم االبتداء  (إن الالم أي  : المعيارية  تقول القاعدة  ،فمثالً      

 (وإنّما هي من اختصاص      )1(،خبر لكنوال تدخل هـذه    : "، يقول ابن يعيش   )2()إن

و ) كأن زيداً لقائم  : (قول، فال ت  )لكن(و  ) لعّل(و  ) كأن(من  الالم في سائر أخواتها     

إلـى  ؛ ألن هذه الحروف قد غيرت معنى االبتداء، ونقلتـه           )...لعل بكراً لقادم  (ال  

التشبيه، والترجي، واالستدراك، وهذه الالم الم االبتداء، فال تدخل إال عليه، أو ما             

  : لذا رفُضوا قوَل الشاعر )3(؛"كان في معناه

  )4(ولَِكنَِّني ِمن ُحبِّها لَعِميُد

  

                                                 
: ، الجنى الداني في حروف المعـاني، تحقيـق        )م1992(المرادي، الحسن بن قاسم     :  ينظر (1)

 .  619: لبنان-، دار الكتب العلمية بيروت1فخرالدين قباوة، ومحمد نديم فاضل، ط
، دار الكتب العلميـة     1لدين، ط مس ا أحمد ش : تحقيق: عـ الهم ،)م1998 (السيوطي: ينظر (2)

  .446_1/443: لبنان _بيروت
، )م2001) (هـ643( ابن يعيش، موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش الموصلي              (3)

: لبنـان -، دار الكتـب العلميـة، بيـروت       1إميل بديع يعقوب، ط   : شرح المفصل، تحقيق  

4/534  . 
ـ 577(ن عبـدالرحمن بـن عبيـد اهللا         أبو البركات األنبـاري، كمـال الـدي       : ينظر (4) ) هـ

، دار الكتب العلميـة،     1حسن حمد، ط  : ،اإلنصـاف في مسائل الخالف، تحقيق    )م1998(

، مغني اللبيب،   )م1987) (هـ761( وابن هشام األنصاري، جمال الدين،       1/196: بيروت

 ،212،  1/233:محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيـروت         : تحقيق

، وابـن   618: ، والمرادي، الجنـى الـداني     71: ، واالقتراح   1/446: والسيوطي، الهمع 

  .4/534: يعيش، شرح المفصل
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لدخول الالم على خبر لكن، على الرغم من أن الكـوفيين أجـازوا ذلـك                     

  )1(.اعتماداً على قول الشاعر

ذلك لخروجه عن القاعدة المعيارية التي وضعوها،       وقد رفض البصريون    

 وال ُيْؤخَـذُ بـه لقلتـه        ،منها أنه شاذٌّ ومجهوُل القائل    : وساقوا لذلك ُحججاً عديدةً   

 ولو كـان قياسـاً      ، وال يكَاُد ُيعرفُ له نظير في كالم العرب وأشعارهم         ،وشذوذه

   مطّرداً لكان ينبغي أن ثُكْ يكما جاء في خبر      ،في كالمهم وأشعارهم   ر  "  وفي " إن

    )2(. عليهقاُس على أنه شاذٌّ ال ُيعدم ذلك دليٌل

 ثـم هـو     ، وال نظيـر   ، وال تتمة  ، له قائلٌ  وال ُيعرفُ :"  هشام  ابنُ ويضيفُ

 ، تخفيفاً  الهمزةُ ِتفَِذثم حُ " لكن أنني    "  على زيادة الالم أو على أن األصلَ       محموٌل

اِكنين ونون لكن3(". للس(  

البصريون بناء علـى الحـدود الزمانيـة        فالقاعدة المعيارية التي وضعها     

 ولو أجازوا ذلـك  ، االبتداء على خبر لكن    المِ  دخولَ والمكانية وشروطهما ترفضُ  

 دخلت  ن إِ - الم االبتداء     فعندهم أن  ،لخرجوا عن القاعدة الضابطة التي وضعوها     

ـ          صَل يجب أن تت   –في السياق      وكأنهـا  ،)إن(ـ بخبر إن أو في ما له ارتبـاط ب

   . -إن وجدت في السياق–اختصت بها والزمتها بدخولها عليها 

 عن القاعدة المعياريـة     تْجرومثل ذلك الكثير من األبيات الشعرية التي خَ       

، ولكنهم قبلوا ذلك و أجازوه في الشعر فقط ألهميته، فأبـاحوا            التي وضعها النحاةُ  

  . الشعريِةمِّي بالضرورِةوج عن القاعدة في الشعر دون النثر، وهو ما ُسالخر

 الشّاعر و خاصـة      كلمةُ كثيراً ما تكونُ  :" يقول محمد عوني عبد الرؤوف    

 الشّاعر القديم عند اللغويين و النحويين هي الكلمة الفصيحة الصميمة التي يجـبُ            

 المألوف من كـالم العـرب الـذي         ها، و إن وجدوا بها شيئاً يخالفُ      ي عل اسقَأن يُ 

   دوه، و نظموا نحوُهقَع    عليه، فإنهم يحاولون تأويل و اإلتيان باألسباب التي     ل ا م بناء

                                                 
 .1/446: ، الهمعالسيوطي: ينظر (1)
هدل، محمد بن أحمد بن عبد ، و األ1/196:  اإلنصاف أبو البركات األنباري،: ينظر(2) 

  . 1/264:لبنان-العلمية، بيروت، دار الكتب يةرالكواكب الد، )م1995(الباري 
  .1/292: مغني اللبيب ابن هشام األنصاري، (3) 
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 - في مثل هذه األخطاء النحوية، وإالّ أخذوه عنـه وجعلـوه            الوقوع  للشاعرِ تبيُح

    )1( ". عليهاُسقَ شاذّاً ال ُي–دون أن يشكّوا في فصاحته 

، ومما ورد من غير      الجازمةِ  و غير   الجازمةَ  الشرطِ  أدواتِ فالنحاة ذكروا 

وقـد  :" ويهاً في الشعر دون النثر، يقول سيب      عدوه جائز ) إذا(الجازمة جازماً كـ    

، وأنّها  ُلبقْتَسا لما يُ  هوَأ، حيث ر  )إن(هوها بـ   ازوا بها في الشعر مضطرين، شب     ج

الشاعر جاز أن ُيجازي بهـا      ن اضطر   فإ: "ويقول المبرد   )2( ،"البد لها من جواب   

وال بد للفعل الـذي     . لمضارعتها حروف الجزاء؛ ألنّها داخلة على الفعل وجوابه       

  )3( ".يدخل عليه من جواب

  :ذلك قول الشاعر ومن

  )4(ِدـِ تَقمُهانُيردتْ ِنم ناراً إذا خَ           لي يرفَُع واُهللاِدفٌُع لي ِخنْـتَرفَ

ـ د فيه المجازاةُ  والشّاه وهـذا   ")5( .وحركه بالكـسر  ) ِدِقتَ (مز إذ ج  ،)إذا( ب

6(". خطٌأ وهو في الكالِم،اضطرار(  

                                                 
القافيـة واألصــوات العربيــة، مكتبـة       ): م1977( عبـد الرؤوف، محمـد عونـي      (1)

  .131-130: الخانجي، مصـر
عبد السالم هارون،   : ، الكتاب، تحقيق  )م2006( سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر          (2)

  .3/61: ، مكتبة الخانجي، القاهرة3ط
محمد عبد  : ، المقتضب، تحقيق  )ت.د) (هـ285(المبرد، أبو العباس محمد بن يريد       :  ينظر (3)

  .2/56: الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت
، و ابن الشجري، هبة اهللا بن علي بن محمد الحسني العلوي            3/62: الكتاب: سيبويه:  ينظر (4)

، والمبـرد،   2/82: ، القـاهرة  1محمود محمد الطنـاحي، ط    : تحقيق، األمالي،   )م1992(

، المفـضل   )م2002) (هـ643(السخاوي، علم الدين علي بن محمد        ، و 2/56: المقتضب

، والبغدادي، عبد القادر بن عمر      237: يوسف الحشكي، عمان  : في شرح المفصل، تحقيق   

محمد نبيـل   : شه وفهارسه ، خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، وضع هوام        )م1998(

  .7/20: ، دار الكتب العلمية، بيروت1طريفي، ط
: ، شرح أبيات سيبويه، تحقيق    )م1986) (338(أبو جعفر النحاس، أحمد بن محمد       :  ينظر (5)

  .165: ، عالم الكتب، ومكتبة النهضة العربية، بيروت1زهير غازي زاهد، ط
   .3/62: سيبويه، الكتاب(6) 
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    فالقاعدة المعيارية المِنبةُي     نَ على االستقراء الناقص قد مِتع ـ  الجزم  ،)إذا( ب

 ورود ر وال   يجوز في الشع   ه ضرورةٌ نَّإ:  فقالوا ، أحرجهم ها في الشعر جازمةً   لكن

 ، وجزمتـه   المضارع ت الفعلَ  الجازمة الزم   الشرطِ  أدواتِ  وكأن ،يجوز في النثر  

 يكون ذلك خروجـاً      الجازمةِ  فإذا جزمت غيرُ   ، عدم الجزم  وغير الجازمة الزمتْ  

 في  عِنُم و ، فقط  فيه الخروجُ  يزِج وألهمية الشعر أُ   ،حاةُ التي وضعها النّ   عن القاعدة 

  .  كالنثرغيرِه

 على  نيب في النحو العربي المتمثل في القاعدة المعيارية يرى أنه م          فالناظر  

  ظ ـ أو لفظ وتركيب أو لف بابيِن أو لفظيِن كلِّتـالزم واالختصاص بينالشرط وال

   اِنذَـَ هنَِّإ( :)2( لذا خُرِّجت قراءةوب؛ـمثالً منص" إن"م ـ فاس، )1(ومحل إعرابي

  . تالزم معها)إن( في اسم صبالنَّ  وكأندةَ القاعيرالتس )3( )اِنراِحسلَ

  على التالزم بهذا المعنى العام بين كـلِّ         متعددةٍ  النحو بأمثلةٍ   كتبُ وتمتلىُء

 أو بين العناصر المكونـة      ، أو بين الكلمة والموقع اإلعرابي     ،عنصرين في الجملة  

ملـه ولـيس    لعربـي بأك   النحو ا  يشمُل– ُهتُ تسمي تح إن ص  - وهذا تالزم  ،للنصِّ

  .موضوع دراستنا

 كلِّ عنصرين نحويين مرتبطين      بين  في التالزمِ  ا ينحصرُ نَموضوع دراستِ ف

  وهو ما حددته وأبرزتـه القاعـدةُ       ،مع بعضهما بعضاً ليؤديا معنى في التركيب      

كّل وحدة من هـذه العناصـر        ،لى عناصر إ  التركيب  القاعدةُ ِتفَ فصنَّ ،المعياريةُ

 والمـضاف   ، والفعل والفاعل  ،المبتدأ والخبر :  فقالت ،زمينتتكون من ركنين متال   

 ، والصلة والموصـول   ، والموصوف  والصفة ، والجار والمجرور  ،اف إليه والمض

                                                 
، الضـرورة الشّعرية في النحـو العربـي، دار         )ت.د(طيف، محمد حماسة    عبد الل :  ينظر (1)

  .336: العلوم
: ، إعراب القرآن، تحقيـق    )م2004) (هـ338(أبو جعفر النحاس، أحمد بن محمد       :  ينظر (2)

، والعكبري، أبـو    32-3/30: ، دار الكتب العالمية، بيروت    2عبدالمنعم خليل إبراهيم، ط   

، دار الكتـب    1، إمالء ما من به الرحمن، ط      )م1979(بن عبداهللا   البقاء عبداهللا بن الحسين     

  .2/123: العلمية، بيروت
  .63: طه(3) 
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 إذ  ،وبين كل عنـصرين تـرابطٌ وتـالزم       ....والتمييز والمميز واألداة ومدخولها   

لكثـرة   لكـن    ، المعياريـةُ  األصل فيها الترابط والتالزم وهو ما حددته القاعـدةُ        

 في أزواج متالزمة مترابطة      وعدم انحصارها  ، والتساع اللغة  ،النصوص الواردة 

 بـين    الفـصلِ   جـواز   أقرت القاعـدةُ   ، ونوع الفاصل  ،فقط ولطبيعة المتالزمين  

أو منـع ذلـك مطلقـاً        ،حدهما عن اآلخر في بعض األحيان     المتالزمين وابتعاد أ  

 وهو ما سنناقـشه فـي هـذه        ،رخَُأ والتشديد على اتصالهما وترابطهما في أحيانٍ     

  .الدراسة

  القاعـدةُ   تقـولُ  ،ولنضرب مثالً على ذلك ترابط الصلة مـع الموصـول         

 صول أو بين متعلقات الصلة بأجنبي؛      بين الصلة والمو    الفصلُ ال يجوزُ : المعياريةُ

 :ويقـول ابـن مالـك      )1(،لقوة اتصالهما وترابطهما بحيث يعدان كاالسم المركب      

  تركيـب  ُب األسماء بهما المركَّ   ُهبشْوَأ ،ه بشطري االسم  بمع الصلة شَ  للموصول  "

زٍج كبعلبك م،  المفرد لهما بعدم التركيب     فإن والمضاف والجملة مباينـان     ، مباين 

خـاٍل مـن تلـك      مـزٍج    والمركب تركيـب     ،لهما بتأثير صدرهما في عجزيهما    

 )2(." أولى باالعتبارُهُهب فكان شَ،المباينات

  نَفالترابط بينهما مـ         الفصلَ ع  فيهـا   َلِص بينهما، وما ورد من نصوص قد فُ

 عليـه، أو ممـا      اُسقَد من باب الشذوذ أو الضرورة أو النادر الذي ال يُ          عبينهما يُ 

كـان الزائـدة    بو  كالفصل بينهما بالجملة المعترضةِ     المعياريةُ  فيه القاعدةُ  توسعتْ

 أن يوجدا فـي      الرغم من الفصل فإنهما يجبُ     لى ذلك، وعلى  غير األجنبي وما إ   بو

  .ه عن وجودهد تقديُرُسما يُهُدح َأفَِذالسياق وإن ُح

 لكـن    فالفعل والفاعـل متالزمـان ومترابطـان،       ،وعلى العكس من ذلك   

  الفـصلَ   المعياريـةُ   القاعدةُ  لذا أباحتِ  بطهما ليس كترابط الصلة والموصول؛    ترا

                                                 
، اللمــع فـي     )م1988(، وابن جني، أبو الفتح عثمان       1/286: السيوطي، الهمع :  ينظر (1)

  .124: سميح أبو مغلي، دار مجدالوي للنشر، عمان: العربية، تحقيق
ـ 672( ن محمد بن عبداهللا الطائي الجياني األندلسي،  ابن مالك، جمال الدي    (2) ، )م1990) (هـ

: ، هجر، مـصر   1عبد الرحمن السيد، ومحمد بدوي المختون، ط      : شرح التسهيل، تحقيق  

1/231- 232.  
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  وجـودِ  ، على الرغم من وجوبِ     قليلةٍ  في حاالتٍ  بينهما في السياق، ولم تمنعه إال     

 ،لموصول كاقتضاء الصلة ل   اقتضائي ، وهو تالزم   الفعلُ دِجالسياق إذا وُ  الفاعل في   

  .نحوية التي ستعالجها هذه الدراسة وسائر األزواج ال،والمضاف للمضاف إليه

قات ى تالزم العناصر فـي الـسيا       عل  حافظتْ  المعياريةَ وأرى أن القاعدةَ  

علـى  )  الثـاني   وجود ُمتِّحوجود األول يُ   ( اقتضاءٍ تلفة، إن كان التالزم تالزم    المخ

ـ  ال يُ   بحيـثُ   مجاورةٍ  أو كان التالزم تالزم    ،الرغم من الفصل بينهما     بـين   ُلصفْ

ـ د للمحافظة على الـتالزم ه  القاعدِةميل، ولعل   قليلةٍ المتالزمين إالّ في حاالتٍ     ُهفُ

– ها المترامية األطراف، فأقرت القاعدةُ     فروعِ  وحصرُ ،للغة العربية  ا  تعلمِ تسهيُل

، أو عدمه بالنظر إلى      بين المتالزمين   الفصلِ  جواز -بناء على االستقراء الناقص   

  .هما بيننوع الفاصل الذي يفصُلطبيعة المتالزمين وإلى 
  

  :التالزم 2.1

  :الزم التّمفهوُم

وم التالزم ومالمحه في النحو العربي       بتحديد مفه  كان من الطبيعي أن أبدأَ    

  فرع عليـه؛    أصٌل والفصلَ   ألن التالزم  ؛ الفصلِ  في توضيح مفهومِ    الخوضِ قبَل

وألن مفهوم   التالزم واسع  ـ     يلتبسُ  وفضفاض   الـذي يُعـد    امض أحيانا بمفهوم التَّ

الدراسـة   لموضوع   داًهِّمجزءاً منه، ولكون التالزم مُ    ) موضوع الدراسة (التالزم  

  .الرئيس وهو الفصل بين األزواج المتالزمة 

  من أزواج متالزمٍة حددتها القاعدةُ     وبما أن النحو العربي في حقيقته يتكونُ      

- فروعهـا  ها وتقليـلِ  ِملُّع تَ بهدف ضبط اللغة وتسهيلِ    وحافظت عليها    ،المعياريةُ

  لغـةً   المقـصود بـالتالزم     كان ال ُبـد مـن توضـيحِ        -وخاصة عند البصريين  

 اآلراء بخصوصه قديماً وحديثاً، مع تدعيم ذلك بأمثلـة           بعضِ ِركْ، وذِ واصطالحاً

  . جلياً التالزِميبدو فيها مفهوُم

  :الزم لغةًالتّ

 لَزمـاً   لَِزم الـشيء يلزُمـهُ    : ، نقول "لَِزم" مأخوذٌ من المادة اللغوية      الزُمالتَّ

يلزم : ، ورجٌل لُزمةٌ  لزمه إياه، فالتزمه  اما والتزمه وأ  ز ولِ ولُزوماً، والزمه مالزمة  
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ـ فَ(: في قوله تعـالى   " اماًزِل"الشيء فال يفارقه، ومعنى      ـ بذّ كَ دـقَ ـ  مـتُ  فَوـس فَ

لِ وُنـكُي 2( . أي؛ عذاباً الزماً لكم    )1()اماًز(  اعتنقـه ولـم يفارقـه     :  والتزم الشيء، 

  )3( .ُهلَِزمُه ولم يدع :والتزم األمر
 وككتـاب المـوت     ،ال يفارقه زم شيئاً   لُزمةٌ كُهمزٍة، أي؛ إذا ل     هو   :ويقال 

  )4(. اعتنقه: والتزمه،المعانق: والحساب والمالزم جداً، والمالزم

أوجبه عليـه،   : أثبته وأدامه، وألزم فالناً الشيء    : ألزم الشيء : ونقول أيضاً 

  )5( .اًد ِجالمالزُم:  الزماً واقتضاه، واللّزامُهدع: واستلزم الشيء

لـف عـن مالزمـة       ال يخت  "تالزم"معنى  و،  "تَالزم"فالتالزُم مصدُر الفعل    

 تلتقـي مـع تعريـف       تكـادُ " لَِزم"ة لمادة   غويالشيء وعدم مفارقته، والمعاني اللّ    

امتنـاُع انفكـاك    : الُمالَزمةُ لغـةً  : " الزم واللزوم، يقول   والتّ جاني للمالزمةِ الجر

  (6)."والتالزم بمعناه الشيء، واللزوم الشيء عن

 لزم فـالن :  عنه، يقال المفارقِةلشيء، عدُم للزوِمالمعنى : " يقول الكفوي

  والتالزم أيضاً علـى    واطالق المالزمة "،  )7(" في غيره   ولم يوجد  ُهذا لم يفارقْ  بيته إ 

ياه أن يكون ما يتبعه ويرادفه،ولزومه إ: الشيء وقد يراد بالزم   ،معنى اللزوم كثير  

  .فاتصال الشيئين أو العنصريين وعدم انفصالهما يعني التالزم )8(،"ق ما له تعل

                                                 
  .77:  الفرقان(1)
ـ 711(ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكـرم         :  ينظر (2) ، لـسان   )ت.د) (هـ

ين محمد عبد الوهاب، ومحمد الصادق العبيدي، دار إحياء التراث،          أم: العرب، اعتنى بها  

  .12/272): لزم(، مادة 3لبنان، ط_بيروت
  .5/173: ، معجم متن اللغة، دار مكتبـة الحيـاة، بيـروت          )م1960(رضا، محمد   :  ينظر )3(

  .175\4: ، القاموس المحيط)ت.د(الفيروز أبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب :  ينظر(4)
 .823\2: ، المعجم الوسيط)ت.د(إبراهيم أنيس و آخرون :  ينظر(5)
ـ 216( الجرجاني، علي بن محمد بن علي أبـو حـسن الحنفـي              (6) ، كتـاب   )م1998) (هـ

  .158: بيروت-، دار الفكر العربي1التعريفات، ط
: ، الكليـات، تحقيـق    )م1993) (هـ1094( الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني         (7)

  .795: ، بيروت2رويش ومحمد المصري، طعدنان د
  .786:  المرجع نفسه(8)
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  :الزم اصطالحاًالتّ

   التالزم يرى الجرجاني أن واحٍد، لذا فتعريفـه       والمالزمة  واللزوم بمعنى 

   المالزمـة : "ه الفلـسفي العـام، يقـول       بمعنـا  للمالزمة اصطالحا يعني التالزم 

 يقتضي  عقَو  لو  الحكم بحيثُ   لآلخر على معنى أن    كَوُن الحكم مقتضياً  : اصطالحا

  ا  وقوع حكٍم آخرضروري خان للنّار في النّهار     اقتضاءخان فـي     ،، كالدوالنّار للد 

    )1( ."الليل 

والمالزمةَ ُعي ل هو    مقتضياً لآلخر، والشيءُ    الشيءِ هي كونُ "  المطلقة داألو 

    ى بالملزوم، والثاني هو المسمالمسم       ى بالالزم، كوجود النهار لطلوع الشمس، فإن

2( ." النّهاِر مقتٍض لوجوِد الشمِسطلوع(  

، ووجود المبتدأ يقتضي وجود الخبـر،        الفعلِ  يقتضي وجود   الفاعلِ فوجوُد

   إليه، ووجود الجـازم يقتـضي وجـود          المضافِ ووجود المضاف يقتضي وجود 

ة  الفلـسف   إلـى   الجرجاني يميل  وعلى الرغم من أن تعريف    ....المجزوم وبالعكس 

  على النحو لوجـود عناصـر       أن ينطبقَ  ه يمكنُ  أنّ الّأكثر منه إلى اللغة والنحو إ     

  . فيهمتالزمٍة

 بلفظـه   دِج من القدماء من عرفَ التالزم سوى الجرجاني، لكنّه وُ         لم أجد و

  .دون مفهومه في مظان الكتب النحوية، وسيظهر ذلك جلياً في هذه الجزئية

 نحوي عند عـدد     تالزم كمصطلحٍ  ال ا في العصر الحديث فقد برز مفهومُ      أم

 حـادُ هو اتّ :"  من العلماء و الدارسين، يقول خليل عمايرة في تعريف التالزم          قليٍل

  حاداً اتّ كلمتين أو أكثر كالكلمة الواحدة فـي موقعهـا فـي             وظيفي اً حتى أنها لتعد

ا أرادُه له المتكلم، فيكـون      سيمه يبعده عم  ، تق  فتؤدي معنى واحداً   التركيب الجملي، 

الفعـل فـي    (  ثم يرتبطان ببؤرة الجملة      نٍة معي ٍة بين الكلمتين بعالقة نحوي    تحاُداال

    )3( )."سمية  الفعلية و المبتدأ في الجملة االالجملة

                                                 
  .159-158:  الجرجاني، التعريفات(1)
  .159:  المرجع نفسه(2)
  .190-189: ، عالم المعرفة1، في نحو اللغة وتراكيبها، ط)م1984(عمايرة، خليل أحمد (3)
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معنى التالزم هو إذا وجد األول البد من وجـود          " ويرى يحيى عبابنة أن       

    )1( ." الفعل، وكذلك العكس من وجوِد البد الفاعُلدِجالثاني، فإذا ُو

.  الثاني ووجودهما معاً يؤديان معنى في الـسياق         يحتُِّم وجود   األولِ فوجوُد  

  . المعنى وال يصح التركيب بوجود واحٍد دون اآلخر ال يتمبحيثُ

 ومعنـاه    بين المعنى اللغوي للتالزم واللزوم والمالزمة       أرى فرقاً  وال أكادُ   

 مشتقٌّ من معناه اللغوي، فمالزمة الشيء        إذ إن معناه االصطالحي    ،الصطالحيا

ه في أن عنصرين     تلخيصُ الذي يمكنُ وعدم مفارقته تلتقي مع المعنى االصطالحي       

 مفارقتهما أو وجود أحـدهما دون       متالزمين يحتاجان لبعضهما بعضاً، وال يمكنُ     

و كالشيئين المتالزمين اللذين ال ينفكّـان عـن         اآلخر، وكأنهما كالكلمة الواحدة، أ    

  .ا بعضاًمبعضه

 في الكتـب النحويـة،       المتداولِ امِّض بمفهوم التَّ   التالزمِ  مفهومُ وقد يتداخلُ   

  فهـمُ  يمكُن:"  من التالزم موضوع دراستنا، يقول تمام حسان        وأعم ُلفالتّضام أشم 

وجه األول أن التضام هـو الطـرق         ال :فيما يأتي هما  ُص على وجهين نلخّ   امِّضالتَّ

 فيها عن األخـرى تقـديما وتـأخيراً         طريقةٌ  ما فتختلفُ   في رصف جملة   الممكنة

لى هـذا الفـرع مـن التـضام          ع  أن نطلقَ  وفصالً ووصالً، وهلم جرا، ويمكنُ    

 التركيبية   األساليبِ  دراسةِ  إلى اهتمامِ  ، وهو بهذا المعنى أقربُ    "التوارد"اصطالح  

  )2(." اللفظية والقرائِنِة النحويمالية منه إلى دراسة العالقاِتالبالغية الج

 العنصرين التحليليـين     أحدُ  بالتّضام أن يستلزم    الثاني أن المقصود   والوجُه"  

  فُيسمى التَّ  النحويين عنصراً آخر أو يتنافى معه فال يلتقي بـه        "التالزم" هنا   اُمض ،

أحدُ ، وعندما يستلزمُ  "التنافي"ى هذا   وُيسم   العنصرين اآلخر    هذا اآلخر قد يدلُّ    فإن 

                                                 
  .85: رة، عمان، جدا1، تطور المصطلــح النحوي، ط)م2006(عبابنة، يحيى القاسم )1(
)2(انحس، ام تم) معناها ومبناها، الهيئة المـصرية العامـة للكتـاب        : ، اللغة العربية  )م1979 :

: ،مكتبة المنار، الزرقـاء   1، في التحليل اللغوي، ط    )م1987( وعمايرة، خليل    216-217

86. 
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 وجودي على سبيل الذكر، أو يدلُّ      عليه بمبنى   عليه بمبنى   علـى سـبيل      عـدمي 

  )1(. أو الحذف االستتاِر بسببالتقديِر

  ومـصطلحاتٍ   متعـددةٍ   جوانب  يرى أنه يشملُ   امِّض التَّ ِم في مفهو  فالناظُر  

ـ  في تعريـف تَ    والمالحظُ.  جزء منه  -استناموضوع در - ، والتالزمُ متنوعةً ام م

، "التالزم" هنا   ى التضامُ مسفُي:  لقوله  أن ُيطْلَقَ عليه التضامُ    للتالزم أنه يمكنُ  حسان  

لكن لمعنى ذي ا  لما نعنيه في دراستنا من التضام         تحديداً  هنا أكثرُ   التالزمِ  مصطلح

   الـتالزم أدقَّ     مـصطلحُ  م، يبـق   بالتضام الـتالز   الواسع والفضفاض، وإن قُِصد 

  . معاني عديدةًوأوضح في معالمه من التضام الذي يحتمُل

       العنصرين التحليليين النحويين     أحدُ والمقصود بقول تمام حسان أن يستلزم 

 أو  )2(" آخرلفظاً  لزوم لفظ   " هو   عنصراً آخر" العنصرين في التحليل   أحدُ أن يستلزم 

 النحوي العنصر وليس لزوم أحد العنصرين المتالزمين لعنصر ثالـث        .)3("  اآلخر

  . من كالمهُمهفَْغيرهما كما قد ُي

براهيم الخلفات بالتضام التالزم في حديثه عن الجملة العربيـة،          إوقد عنَى     

هـا مترابطـةٌ     كلماتُ  العربيـة  الجملـةُ :"قول، ي "ضام  العدول عن التّ  " تحت عنوان 

صل في هذه   ، فاأل )الذكر، والوصل، والوظيفة  :( ، مثل  معينةٍ  أصولٍ  ذاتُ متراصةٌ

ذا كان بينها تـالزم،     إ مع بعضها،     متصلةً ، وأن تكون  الكلمات أن تكون مذكورةً   

 والموصـوف أو    لفاعل أو المبتدأ والخبر أو الـصفة      كالتالزم الذي بين الفعل وا    

  .)4(..."االحال وصاحبه

 أن  يمكُن":زم بقوله  عبداللطيف مفهومي التضام والتال    ويجمل محمد حماسة    

 لفظين أو بابين أو لفظ وتركيب أو لفظ ومحـل            الذي نعنيه بأنه كلُ     التضام ددنح

، ومدلول  )اعتباري(أو غير ضروري    ) افتقاري(عرابي بينهما اقتضاء ضروري     إ

 تَ من لفظ التالزم الذي يُ     التضام أعمدفي كتب النحو بهذا الفهم، ولذلك آثرنـا         ُلاو 

                                                 
  .217: معناها ومبناها: حسان، اللغة العربية)1(

 .249|1: ، عالم الكتب2ط: ائع القرآنفي رو، البيان )م2000 (حسان)2(
 .86: عمايرة، في التحليل اللغوي)3(
  51:1ة،ط، الرتبة النحوية في الجملة العربية المعاصر)م2002 (براهيم صالحإالخلفات، )4(
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 من التضام وهـو التـضام        واحد  منه نوع  ُمهفْ يُ  التالزمِ  ألن لفظَ  ؛تضامالتعبير بال 

  االفتقاري، مع أن قْ في مفهومنا قد يُ     التضاممع ما سبق  - به   ُدص- و بعـضِ  ُعض  

  أجزاء الجملة ِمن أحدها آلخـر؛ ألداء معنـى ال يحـدث منهمـا غيـر              ة مضام 

  )1(".متضامين

 وجود  فرُضتالزم االفتقاري؛ أي وجود األول ي     ال هو   ُهُدِصقْ الذي نَ  الزُمفالتّ

 -وهو األصـل  - مع وجود االثنين في السياق متجاورين      ،الثاني والعكس صحيح  

  .ألداء معنى ال يؤديه العنصر الواحد مستقالً

 وقد عمعاً اتحـاداً    ُدِحتَّ من األزواج المتالزمة التي تَ      مجموعةً  العربيةُ ِتفَر 

  ـ دا على أ   النحويةُ وى المفردةُ قْاً، ال تَ   نحوي وظيفياً لتؤدي معنى  عـن   ه منفـصلةً  ئ

 الّما إ حـداهُ  إ ُركَ كالشيء الواحد، فال تـذْ      المتالزمتانِ  المفردتانِ قرينتها، فتصبحُ 

  )2( .ى األخروتطلُب

 لكنه  -كما ذكرت سابقاً  – على مفهوم التالزم النحوي عند القدماء        ولم أعثر 

 بالتالزم علـى أسـاس       تزخرُ ، فالكتب النحويةُ  ة معنى في السياقات المختلف    دِجُو

 ومتصلة؛ كل زوجين األصل فيهمـا التـرابط والـتالزم            مترابطةٍ  نحويةٍ أزواٍج

يؤديان معاً المعنى المطلـوب،     و في السياق،     الواحدةِ والمجاورة وكأنهما كالكلمةِ  

  . اآلخِر وجودووجود أحدهما يوجُب

 نحوية عديدة نذكر منها على سبيل       فقد ورد لفظ التالزم ومعناه في سياقات      

  :المثال ال الحصر

  : والفاعِل الفعِل بينالتالزُم

، ومـا    الواحدةِ ، وهما كالكلمةِ   ومترابطانِ متالزماِن  زوجانِ  والفاعلُ الفعُل  

 كالجزء من الفعل، وقد ساق السيوطي اثني        وا الفاعلَ  عد  على ذلك أن النحاةَ    يدلُّ

ـ  مـن تَ   هم كالجزء من الفعل، منها امتناعُ     ن الفاعلَ  وجهاً للداللة على أ    عشر  ِمدقَ

                                                 
  .336: عبد اللطيف، الضرورة الشعرية(1)

ب التركيب  بين مطالالفصل النحوي: " ، ، بحث)م2006 (عبد العزيز موسى علي: ينظر)2(

 . 9: 1: العدد/33: المجلد: دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية، " يم الداللةقو



 20

 حروفه، كذلك أنهـم وصـلوا تـاء          بعضِ ِمدقَ على الفعل كامتناعهم من تَ     الفاعِل

  .)1( ... كالجزء منه فكان،التأنيث بالفعل داللةً على تأنيث الفاعل

 ابن  وُللكلمة الواحدة ق  اهما و ترابطهما وكونهما ك    وللداللة أكثر على تالزمِ   

 عبيـدي   أي عبيدي ضربك فهو حـر، وأي      : " هشام في حديثه عن أي الشرطية     

 إذا ضرب الجميع عتق الجميع، وفـي        في المسألة األولى   نبته فهو حر، و أ    ضر

         منهم، وجرى ذكـر كـالم       المسألة الثانية إذا ضرب هو الجميع لم يعتق إال واحد 

الكلمة الواحـدة   هها بأن الفعل و الفاعل ك     بن جنّي في المسألة وأنّه وج     أبي الفتح ا  

لى فيسري عموم الفاعل إ   لك الفعل و المفعول، و إذا كان كذلك         لتالزمهما، وال كذ  

  )2( ."للى الفع إ المفعوِلم أن يسري عموُمالفعل، و ال يلز

بـين الفعـل والفاعـل،      ا  لسابق نرى لفظة التالزم و مفهومه     ففي النص ا  

ن األفعال منها مـا هـو       س ذلك بين الفعل والمفعول؛ أل     ، ولي كلمة واحدة وكأنهما  

  .ا هو ُمتَعد مالزم ومنها

  : المتالزميِن الشيئيِن بين)كان( ِة زيادجواُز

 فقد ورالتالزمِ  مصطلحُ د     كان" حديثه عن جواز زيادة       عند ابن هشام أثناء "

نها بـين شـيئين     كو" ها زيادتُ  غير الجار والمجرور، فيجوزُ     متالزمينِ بين شيئينِ 

لـم  : " قول بعضهم  و"  زيداً  أحسن ما كان : " ليسا جاراً ومجروراً، نحو    متالزمين

يوجد3(وشذ قوله"  مثلهم  كان(  :  

كَ ىلَعِة الِعانوَّمالُمس 4(اِبر(  

                                                 
 .2/83: لبنان/، األشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، بيروت)ت.د (السيوطي)1(
   مـازن  :، رسالة المباحث المرضية، تحقيـق )م1987(، جمال الدين ابن هشام األنصاري  )2(

 .38-37: ر ابن كثير، دمشق، دا1المبارك، ط
ين  الـد  ييمحمد مح : ، أوضح المسالك، تحقيق   )م1994(ري، جمال الدين    ابن هشام األنصا  )3(

 .1/231: عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت
محمـد  : تحقيق: رح ابن عقيل  ، ش )م1999(، وابن عقيل    1/381: السيوطي، الهمع : ينظر)4(

، و األزهري، خالد بن عبـد       1/291: ــرةاث، القاه  الدين عبد الحميد، دار التر     ييـمح

، دار  1يون الـسود، ط   محمد باسل  ع   :  تحقيق ،، شرح التصريح  )م2000 ()هـ905(اهللا  
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 بين الشيئين المتالزمين غير الجار والمجـرور،         الفصلَ  هشامٍ  ابنُ فأجاز 

) مثلهم(وفاعله  ) يوجد(، وبين الفعل    )نسحَأ(لتعجبية و فعلها     ما ا  بين" كان "فزيادةُ

 ا زيادتُ جائز، أم      يعتمدُ  والمنعُ ، والجوازُ ها بين الجار والمجرور فهو شاذٌّ وممنوع  

 وهو ما سنناقشه فـي الفـصلين الثـاني          ، المتالزمينِ  و طبيعةِ   الفاصلِ على نوعِ 

  .والثالث

 وذلك  ، بقياس اُدزوليس فيها ما يُ   : "هاِسفْ نَ  ابن عصفور في المسألةِ    ويضيفُ

فأ "كان"، إال    المتالزمينِ  الشيئينِ بين ،مـا  : (في قولهم" أصبح"و" أمسى"هم ا زيادتُ م

هاأصبحدرما َأ(و)  أبمسفََأهاى1(".فشاذّة)  أد(  

ـ  "  عصفور   على ما قاله ابنُ    عقيل   وأضاف ابنُ   الـشيئين    بـين  اُدزبأنها تُ

 لم يوجد(، والفعل ومرفوعه نحو  ) قائم  كان زيد(كالمبتدأ و خبره، نحو      المتالزمين

(: ، والصلة والموصول، نحو   ) مثلك كان    والـصفة   ) أكرمتـه  جاء الـذي كـان ،

  )2(.")مررتُ برجٍل كان قائٍم: (والموصوف، نحو

 وكذلك الفعل والفاعـل والـصفة والموصـوف          متالزمانِ  والخبرُ فالمبتدُأ

فـي الغالـب وهـو      – زوجين مترابطان ومتجاوران     ول، وكلُّ والصلة والموص 

، كمـا    المعياريةُ  وإن سمح الفرق بينهما بالزائد فهو مما أجازته القاعدةُ         -األصل

 جـائزة    هي ما ولكن هذه اإلجازة ليست على إطالقها وإنّ       ، الزائدة )كان( مع   حدثَ

  .المجروِر و معينة وممنوعة بين أزواج أخرى كالجاِر نحويٍةبين أزواٍج

  : الخبِر مع المبتدِأِمه كتالُز جواِبع م الشرِط فعِلُمُزتال

 ،ي شـرط  نإن تـأت  : ي آِتك، وإن تَقُم أقُم، فقولك     نإن تأت :" السراج  ابنُ يقوُل

 الكالم، وهو نظير المبتـدأ       ال يتمُ   للشرط من جواب، وإالّ    دابه، وال بُ  ، جو )آتك(و

                                                                                                                                          
، التعليقـة علـى     )م2004) (698(، وابن النحاس، بهـاء الـدين        1/252:الكتب، بيروت 

: نّي، اللمـع ، وابن ج 199:  األردن -، عمان 1جميل عبد اهللا عويضة، ط    : المقرب، تحقيق 

39. 
أحمد عبـد الـستار     : ب، تحقيق ر، المق )م1986) (هـ669(ابن عصفور، علي بن مؤمن      )1(

 .100|1: عبداهللا الجبوري، مطبعة العاني، بغدادي، والجوار
 .288|1: ابن عقيل، شرح ابن عقيل)2(
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ال فيه صدقٌ   قَلم يكن كالماً، يُ   " زيد: "أنك لو قلت   له من خبر، أال ترى       ي ال بد  الذ

 ِن متالزمين يرتبطا  فكلُّ )1( ."أو كذب ـ   وال ، بعضهما بعضاً فـي الـسياق       مع ِت يم 

  . القدماِء عند كمفهوٍم معنى التالزِمُممِّالمعنى المقصود إال بوجودهما، وهذا ُيتَ

  القـدماءِ   معرفـةِ   من النصوص واإلشارات التي تدّل على      وهناك الكثيرُ 

ابط والتجـاور بـين     ر على التَ  ُء شدد العلما   المعنى، إذ  تماِم في إ  تِهي وألهم ِمالُزللتَ

ـ      زمات؛بعض المتال  ـ ُيا و  ألن الفصل بينها يفسد ترابطه ـ ُي بـالمعنى و   لُِّخ  ُجِرخْ

 التركيب عـ  ال يجوزُ : ، فقالوا  المعياريةُ ا أجازته القاعدةُ  م  بـين الـصفة     صُل الف

 والمضاف   المضافِ  بين  الفصلُ وال يجوزُ  )2(، الواحدِ موصوف؛ ألنهما كالشيءِ  وال

بمنزلة   إليه والمضافَ وحرف الجر في الضرورة؛ ألن المضافَ الظرِفإليه بغيرِ 

 بالفعل والفاعل في ذلك المبتدأ      قُيلح"و )3( ، بينهما َلصفْ أن يُ   فال يجوزُ  ،واحٍد شيٍء

ـ         نهما بي  الفصلِ ِحبوالخبر في قُ    يِو، وعلى الجملة فكلما ازداد الجزءان اتصاالً قَ

  )4(". بينهما الفصِلُحبقُ

ـ يفي النحو العربي، وب     المتالزمةَ وا األزواج ُدد ح فالقدماُء  وا مـا يجـبُ    نُ

ـ   والعلـلَ  سـباب لوا األ ، وعلّ ه فيها وما ال يجبُ    ُرتجاُو  المتالزمـين أو    صاِل التّ

 بينهما أو ال     أن يفصلَ   الذي يجوزُ   الفاصلِ وا نوعيةَ ُزانفصالهما في السياق، وأبر   

   يجوز؛ بمعنى أنهم حد التّ دوا مالمح  وا له باباً أو أبواباً مستقلة     ُدِرفْ أن يُ  الزم دون، 

  . المختلفِة النحويِة الكتِبانِّظَ في م متناثرٍةما من خالل اشاراٍتوإنّ

  : ِمالُز التَّةُيمهَأ

 إلى -ها األوائِلاِتح نُها من خالِلُد قواعِ تْعِضعندما وُ –  العربيةُ  اللغةُ مالت

  تمتلئُ  النحويةُ  وكادت الكتبُ   ال تنفُك عن بعضها بعضاً،      نحويةٍ  أزواجٍ  بين الزِمالتَّ
                                                 

لحـسين  عبد ا :  تحقيق ، األصول في النحو،   )م1985 (لبن السراج، أبو بكر محمد بن سه      ا)1(

 .158|2:، مؤسسة الرسالة1الفتلي، ط
 .305|2: السيوطي، األشباه والنظائر : ينظر)2(
 .285-282|1: نصاف في مسائل الخالفأبو البركات األنباري، اإل: ينظر)3(
)4( أبو الفتح عثمان   ابن جنّي ،) الهيئـة العامـة   محمد علي النجار: ، الخصائص، تحقيق )ت.د ،

  .390|2 :لقصور الثقافة
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  بالمـسندِ   الخاصـةِ  ها، كاألزواجِ  وقوانينُ  اللغةِ ى عليها ضوابطُ  نَب وتُ ، األزواجِ بهذِه

  ميلَ خرى، ولعلّ حوية األ  واألساليب النَّ  الِتض بالفَ ِةص إليه واألزواج الخا   والمسنِد

 ومكانتها عند المتكلمين     هذه األزواج المتالزمة   ةَي أهم ُنيِّب تُ  إلى هذه الظاهرةِ   اللغِة

حاةم نُ أسواء أكانوا متعلمين.  

وهـي  –لى األزواج المتالزمة     إ  لها دور في لجوء اللغةِ      االجتماعيةُ فالبيئةُ

  فقد مالت الحياةُ   ،-ئهم للغة  من خالل استقرا    العربُ ها النحاةُ  مصطلحاتِ التي أرسى 

،  المرأةَ الرجل يالزمُ : ، فقالوا مور الحياتية  في األ   الى األلفاظ المتالزمةِ   االجتماعيةُ

والجيالزمُ ُلم  لى ذلك؛ لذا عندما وضـعوا      ، وما إ   الليلَ  يالزمُ الُم، والظَّ  الصحراء

 مع   الذي يتماشى مع البيئة االجتماعية وينسجمُ      لى هذا التالزمِ   إ وا مالُ  اللغةِ ضوابطَ

 والموصـوف والموصـول     سند إليـه والـصفة    المسند والم : ما يتكلمونه، فقالوا  

 وبيئتهـا    العربيـةِ   الحياةِ  طبيعةِ  في انسجامه مع    التالزمِ  أهميةُ  فتكمنُ ....وصلته

ظ كمـا فـي الطبـاق والمقابلـة         لى التحديد وربط لفٍظ بلف     إ  التي تميلُ  االجتماعيِة

  ... .والسجع والجناس

لى  ونحوها إ   اللغةِ  للغة؛ فتقسيمُ   خاصةً عند المتعلمين    التالزمِ  أهميةُ تبرُزو

ـ ب فروع اللغـة ويُ    ن مِ ُل على الناشئة ، ويقلّ     العمليةَ  هذهِ ُلهِّس يُ  متالزمةٍ أزواٍج  ُدِع

 فـاعالً    الفعـلِ  َلب قَ  المرفوعِ دِّ االسمِ عا بِ اتها، ولو قُمنَ  لبس عن جزئي   والّ االختالطَ

 ، على المتعلمين في تمييز الجملة الفعلية من االسمية        ر بالفاعل، وألثَّ  الختلط المبتدأُ 

وخاصة التالزم  - بين الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر       لى تثبيت التالزمِ   إ فلجأ النحاةُ 

  . على الناشئِةحِوم النّ لتسهيل تعلّ-الترتيبي

 بـين   يخلـطُ )  قـام  محمد(فاعالً في جملة    ) محمد (دِّ في ع   الكوفيين ُيْأرفَ

  المبتـدأُ   يختلطَ الجملتين االسمية والفعلية، بعكس البصريين الذين عدوه مبتدًأ لئالّ        

،  وأيـسرُ  ، وأسهلُ ِة اللغوي لى مسايرة األصولِ   إ  أقربُ -خيرأي األ –بالفاعل وهو   

وكذلك   ُمالُزفالتّ )1( . والفروع اِم األقس  تقليلِ باِبِمن ح دد ـ   القواعد  هـا،  فروع َل وقلّ

وسَلهِل اللغِة تعليم مها يريُدن.  

                                                 
 .73|2:  حسن، النحو الوافي:ينظر)1(
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 باتصالها بما   الّها إ ل المعنى    ألفاظاً اليتم  ن أيضاً في أَ    التالزمِ أهميةُ وتكمُن

لـى   إ حـاةِ  النّ  التالزم واالقتران، فميلُ    أهميةِ براِز إلى إ   النحاةَ عفَها، وهذا د  ُمالِزُي

خـر،   المتالزمين لآل  هم بافتقار أحدِ  حساِس ناشئاً عن إ   يكوُن" قد    المتالزمةِ األزواِج

 اِنونَكُ ألنّهما معاً ي   متالزم الواحد بانفصاله عن اآلخر؛    فال تتضح القيمة الداللية لل    

 ٍة قيم  ذاتَ  نحويةً  يؤديان وظيفةً  -معا- كالشيء الواحد، وهما     في التركيب النحويِّ  

  )1( ."ٍةد واحٍد على ِحوليس كّل...  واحدٍةدالليٍة

 إلى القول إنّه ال بد لكـلِّ         النحاةَ  بين الفعل والفاعل هو الذي دفع      فالترابطُ"

  ألن يبحـثَ    أو المعرب   المحللَ  أو مقدر، وهو الذي يدفعُ     فعٍل من فاعل، مذكورٍ   

 ليتّحـد معـه     بحاجة إلـى فاعـلٍ     ؛ ألن الفعلَ  )فعل ( كلمةِ  ذكرِ  لمجردِ عن فاعلٍ 

 معنى السياق      ،)2( " معناه ويالزمه ليستقيم همان فيه إال بوجود   الذي يوجدا  وال يتم ،

  .وهو األصل

 إلى الخبر، والـصفة      المبتدأِ  إلى الفاعل إلتمام المعنى كحاجةِ      الفعلِ فحاجةُ

هما ما مع بعض   وترابطه اتصال كلِّ زوجين  ، و ... وصول للصلة مللموصوف، وال 

 منهما دون اآلخـر،     ى بواحدٍ دَؤ التالزم بينها ألداء المعنى الذي ال يُ       بعضاً فرض 

نـى، ولمجـرد رؤيـة       المع  عن الفاعل لكي يـستقيم      نبحثُ  الفعلِ فلمجرد رؤيةِ 

  . وهو المعنىِهِسفْ نَ عليه للهدِفلى ذهننا سريعاً المعطوفُالمعطوف يتبادر إ

ـ   فـي  ىرب كُ ميةٌوللتالزم بين األزواج النحوية أه     ـ     اطّ ة راد أحكـام نظري

 المتشابهات بعضها    تضبطُ  معياريةٍ ة ضمن قواعد  حوياألبواب النّ  رادواطّ )3(،العامل

  .ةوالسليقة اللغويبعضاّ عن طريق القياس 

 مـن تـالزم          تركيبياً، وواضحةً   متماسكةً  الجملةُ فلكي تكون اً ال بـدداللي 

مكو حتى تتماشى مع القاعدة المعياريـة ومـع الـسليقة           ة وفضالتها ناتها األساسي 

                                                 
 .17": يالفصل النحو: " علي، بحث)1(
 .190: عمايرة، في نحو اللغة وتراكيبها )2(
  .17......": الفصل النحوي: "بحثعلي، : ينظر )3(
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 اللغة من خالل اطّراد هذه      ِم في تعلّ   الناشئةِ اللغوية؛ وذلك إلبراز المعنى ومساعدةِ    

  .صوص المختلفة على النّاألسِس

 لهذه األزواج النحوية ترتيباً أساسياً في السياق لـضمان          حاةُ النّ لذا، وضع 

د خروجاً عن   ع يُ  هذا الترتيب   ما يخرقُ  ، وكلُّ تركيِب ال أداء المعنى المرتبط بصحةِ   

  . أو االقتضاء المجاورِة بخصوص تالزِمالقواعد التي أقرها النحاةُ

  :لتّرتيبيالتالزم ا

 القاعدةُ ِتظَافَلقد ح  نحويـة   للنحو العربي على تالزم األزواج ال      ةُ المعياري

نـاً لهـذه     ترتيبـاً معي    القاعـدةُ  ، وفرضـت هـذهِ    للوصول إلى المعنى المقصود   

 رداً مـن الفـصل وصـوره       هو األصل في النحو مج     المتالزمات، وهذا الترتيبُ  

  .كالتقديم والتأخير والزيادة واالعتراض وغيرها

ورودها   أثناء  على ترتيب األزواج المتالزمةِ    فالتالزم الترتيبي هو الحفاظُ   

   ها أسـساً وأصـوالً    األو حاِة على استقراء النّ   في النصوص المختلفة بناءائل، وعد

 بـين المـسند     ، فالترتيـبُ   وقـوانين   ضوابطَ ا له ، وأثبتتْ  المعياريةُ ةُدأكدته القاع 

 بنـاء علـى      المعياريـةُ  ليه فرضته القاعدةُ  إليه وما أصله مسند ومسند إ     والمسند  

 ومرونـة   صوِص النّ مع كثرةِ االسمية والفعلية، و  :  الجملتين صخُ فيما ي  االستقراِء

 بالفصل بينهما بألفاٍظ وحـروٍف       عن هذا الترتيبِ   ليه تم الخروجُ  لمسند والمسند إ  ا

  بينهمـا تـالزمُ   على قرينة التالزم االقتضائي؛ ألن الـتالزم  ٍل مع المحافظةِ  موُج

 الّ؛ إ  المرونـةِ   وهذهِ  من هذا الفصلِ   غِمأكثر منه تالزم مجاورة، فعلى الر      اقتضاٍء

  .أحدهما عن اآلخر  استغناُءه ال يمكُنأنّ

 الخبر، وتـالزم    م المبتدأ مع الخبر بمجيء المبتدأ أوالً ثُ        هو تالزمُ  فاألصُل

 الفاعل دون فاصـل بينهمـا، ثـم تـأتي           م الفعل أوالً ثُ   الفعل مع الفاعل بمجيء   

 من أزواج متالزمة  تتكوُن-ِباِلفي الغَ– وهي ، للمعنى مكملةً في الجملةِ الفضالتُ

ف والمضاف والمضاف إليه والجـار والمجـرور والمميـز          كالصفة والموصو 

 عن قواعد الترتيب هذه      العلماءِ  عدولُ ، لكن ...والتمييز والمستثنى والمستثنى منه     

     هم مع النـصوص المخالفـة لقواعـد         قواعدُ ومرونتهم في ذلك حتّى ال تتناقض

 معها تخريجاً    ما يختلفُ   للترتيب بتخريجِ  ِةنَنِّ المقَ ِةحويتمكين القواعد النّ  "الترتيب و 
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  ينفي عنها التناقض ُي وتَ،  )1(" ها االضطراب  عن نصوصِ  ُدِعبالـتالزم    قرينةِ  خرقُ م 

 المسند والمسند إليه؛ ألنّهما أساسيان للنّظام        بينهما وخاصةً   الفصلِ بإجازِة الترتيبي

  . رابط بينهما ترابط اقتضاء أكثر منه مجاورةالنحوي، والتّ

 فـالترابط   ، األخرى غير المسند والمسند إليـه      يخص المتالزماتِ أما فيما   

 من القيود   ة قيوداً أشد   المعياري  القاعدةُ ؛ لذا فرضتِ   واقتضاءٍ  مجاورةٍ بينهما ترابطُ 

 مـن   -في الغالب – بينهما   ليه، وأصبح الفصلُ   على المسند والمسند إ    تْضِرالتي فُ 

  . القبيح أوالممنوع الفصلباب

ـ  وغير  والفـصلَ   والتأخير  أبو المكارم التقديم   وقد عد علي    ا مـن أهـمِّ    ه

الترتيب،  علـى      النصوص المخالفة لقواعدِ    التي يلجأ إليها النحاةُ لتأويلِ     عاوىالد 

من أنّنا نَ   غِمالر التقديم ُعد مـن صـوره،     لفصل صورةً  الذي يؤدي إلى ا     والتأخير 

 لتأويـل    إليهـا النحـاةُ    عاوى التي يلجـأُ    الد التقديم والتأخير والفصل أهم   :" يقول

 على تـصوٍر خـاص       الدعاوى ترتكزُ  ، وهذهِ رتيِب التّ النصوص المخالفة لقواعدِ  

 عنـه هـذه      بالفعل، وما تكـشفُ    ها الموجودةَ ص فيها خصائِ  صوص ال يتناولُ  للنّ

  والترتيـبُ   الرتبـةُ  يغ من حيـثُ   دة في العالقة بين الص    م محد ظُ من نُ  الخصائُص

 لها فـي    ِةمظِّ المنَ  بينها وبين القواعدِ    عنه من اختالفٍ   ، وما تكشفُ  عاًجميلتوالي  وا

حسب نوعيهما ونوع   –  إلى جواز الفصل بين المتالزمين      النحاةُ لجَألذا  ؛  )2("النحو

 القاعـدة  ه تحـتَ  ما خرج عن القواعد الترتيبية و إدراجُ      كلِّ  إدخالُ  ليتم -الفاصل

حاةُنّة التي وضعها الاألصلي.  

جملة فعلية،  ) كان(ِإن كان خبر    : همرتيبي قولُ الزم التّ  على التّ  من األمثلةِ و

  :  على النحو اآلتي الترتيُبراً، وبهذا يكوُنفال بد أن يكون الخبر متأخّ

  ) جملة فعليةالخبُر(> --االسُم> --  انكَ

 حاِة النُّ  أغلبُ لذا رفض ع   (عبارة،في  ) زيد(ديقومُ كان  راً  اسماً مـؤخَّ   ) زيد

 الترتيبي،   التالزمِ  لقرينةِ  هذا الخرقِ  وا مثلَ ماً، ورفضُ مقد) يقوُم(، وخبرها   )كان(ل

ها  اسـمُ  ذا حـذفتها عـاد    ك إ كأنّ) كان( في باب    رألن الذي استقَ  : " السيوطي يقوُل
                                                 

 . 335: لبنان_أبو المكارم، علي، التفكير النحوي، مطابع دار القلم، بيروت)1(
 .285: نّحويكارم، التفكير الأبو الم)2(
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  يكـون  علـى أن  )  زيد  يقومُ كان: (ها من تلى المبتدأ والخبر، ولو أسقط    ها إ وخبُر

  )1( ".لى المبتدأ والخبر إلم يرجع) يقوم زيد: ( ، فقلتَماًدقَخبراً ُم) وُميق(

 وقد أجاز  وِم: " ذلك بقوله   ابن جنّين نا قولُ  ذلك )يقومُ كان   ونحـن   ) زيـد ،

 تعلـم أن    ال أ :َلي قِ ماً عليه، فإن  خبراً مقد ) يقوم( ويكونُ ،)كان(ب) زيد ( رفع نعتقُد

يقـوم  (: ذا قلتَ لذي كان قبلها مبتدأ وخبراً، وأنت إ      لى الكالم ا   ع ما تدخلُ إنّ) كان(

 مع   يعتقد  أن ه ال يمتنعُ   فكيف ذلك؟ فالجواب أنّ    ، من فعٍل وفاعلٍ   ما الكالمُ ، فإنّ )زيد

 عن  مدقَُم) يقوم(، وأن   )كان(ـ ب  مرتفع )زيد( أن) كان يقوم زيد  :(  في قولنا  )كان(

مفصار بعد ، )يقوم(ر الخبر الذي هو    وتأخّ ساُع االتّ اَلز) كان(  فإذا حذفتَ  ،هِعِضو

 )2(."زيد

 واسمها وخبرهـا    الزم الترتيبي بين كان   فالرأي األول حافظ على قرينة التّ       

  بهذا التالزمِ   اإلخاللَ الجملة الفعلية، ورفض   على ذلك فاألصـل     الترتيبي، وبناء  :

)يقومُ  كان زيد (  ْوردت وإن ،) يقومُ كان  زيد (  ُفاعل فزيد ،) ألننا  وليس اسماً؛ ) يقوم 

  ).يقوم زيد( من فعل وفاعل  مكونةً فعليةً جملةً الجملةُألصبحِت) كان(لوحذفنا 

لى إ) يقوم زيد (ان و بإرجاع الجملة      جواز ذلك بإسقاط ك     جنّي  ابنُ وقد أولَ   

، )زيد يقـومُ   (ح في عبارتها لتصب   ِعوس كان والتّ   دخولِ  قبلَ ها الترتيبي األولِ  أصِل

      مِ ِمغْوهي مكونة من مبتدأ وخبر، على الر ن أن  ابن  ل إالّ أنّ     جنّير وأوعـاد  ه   قد

  .وخبره جملة فعلية في مثل هذه الجمل ،مبتدأ  وجودلى األصل الذي يفترُضإ

 في الجملـة االسـمية مـثال،     الكالِملترتيِب  هناك أصالًإن:  القولُ ويمكُن

 ومـع ذلـك     ،-في بعض األحيـان   – نحويا    صحيحٍ  سواه غيرُ  لىوالخروج عنه إ  

، واألمر  لى أصله و هو الصحة نحوياً      به إ   الصحيح نحويا يعودُ    غيرِ  ترتيبِ فإعادةُ

 زيداً  كانتْ(، و ) زيداً الُحمى تأخذُ   كانتْ(: ، فلو قلت  ... بالنسبة للجملة الفعلية   ُهُسفْنَ

                                                 
 .375-1/374: السيوطي، همع الهوامع)1(
 .274-1/273: ابن جني، الخصائص)2(



 28

 بإعادة   الصحيحُ رتيب، واألصلُ  التّ  قواعدِ  عن ه خروج ، لم يجز؛ ألنّ   ) الحمى تأخذُ

  )1( .)كانت الُحمى تأخذ زيداً( :رتيبالتّ

، وعنـدما   )تأخذ زيـداً  >--الُحمى>--كانت(: فاألصل في ترتيب الجملة   

 -وهو صورة مـن صـور الفـصل       –خرجنا عن هذا األصل بالتقديم والتأخير       

 في بعـض    رتيب األصلي لتّ لذا فإن الخروج عن ا     اً؛ نحوي  خاطئةً  الجملةُ أصبحِت

، ما بعضه مما منعه العلماءُ     وإنّ ، وتأخير  تقديمٍ  كلّ  وليس ،األحيان يؤدي إلى الخلل   

 عن طريق التقديم والتأخير بين كانت        الفصلِ  على مثالنا السابق بمنعِ    وهذا ينطبقُ 

 تأخـذ ( بينها وبين اسـمها بالعامـل      ، وكذلك الفصلُ  )زيداً( وهو   واسمها بأجنبي (

  ).زيداً(مولهومع
  

  :عتراِضاال بُهتُ وعالقَالفصُل  3.2

 بينهما فرع علـى     فالفصُل؛ لذا    هو األصلُ  ِةحويالنّ  بين األزواجِ   التالزم نإ  

 هـذه    أن تشملَ   في بعض األحيان لضرورةِ     به النحاةُ  هذا الفرع تسامح  صل، و األ

لى  إ أوسع القاعدةُولتكون عن  اللغة، عبُر النصوص التي تُ    معظم  المعياريةُ القاعدةُ

 للفصل فـي    اللغة العربية، وكثرة فروعها، فكان اللجوءُ     تّساع  حد ما موازاةً مع ا    

 ليـست    التي تتكون منهـا النـصوصُ       الجملةَ  ألن  مطلباً تركيبياً؛   األحيانِ بعِض

 بعض األلفاظ و التراكيب على      ما تدخلُ  متالزمة فحسب، وإنّ    في أزواجٍ  محصورةً

الفعـل والفاعـل متالزمـان      :  المعنى المطلوب، فمثال   ةُ لتؤدي الجمل  زمينالمتال

 المفاعيـل و الـصفة    والمجـرور وبعـضُ     والجـار   عليهمـا الظـرفُ    ويدخُل

ين وتـارة تـسبقهما أو تتـأخر         هذه بين المتالزم    تفصلُ ، فتارة ....والموصوف

 ألحيان جـائزاً؛  لمتالزمين في بعض ا   لى عد الفصل بين ا    إ  لذا لجأ النحاةُ   عنهما؛

ـ داللية وتركيبية وبالغية، وفـي أحيـان أُ       لتتّسع القاعدة وِألغراض      قبيحـا   رخَ

 بنـوِع المتالزمـين،     ركيب، وكلُّ ذلك مـرتبطٌ     التّ ِةحوممنوعاً للمحافظِة على صِ   

  .وبنوِع الفاصل الذي يفصل بينهما

                                                 
لسيبويه، ) الكتاب(ياً في   ، التراكيب غير الصحيحة نحو    )ت.د(، محمود سليمان    ياقوت :ينظر)1(

 .114-112:  لغوية، دار المعرفة الجامعيةدراسة
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  :   مفهوُم الفصِل

  : لغةًُلصالفَ

فَـصَل  :  الشيئين، نقـول    بين  وهو الحاجزُ  ، شيئين  ما بين  الفصل هو بون    

وهـو   )1( .بينهما يفِْصُل فَصالً فانفصل، وفَصلْتَ الشيء فانفصل؛أي قطعته فانقطع        

  )2( . بين الكّلُلِصفْ ي بين الشيئين، والقضاء بين الحق والباطل، والقطُعالحاجز

 عن غيره   الشيء َلصفرق، وفَ :  بين الشيئين فصالً وفصوالً    َلصفَ :ونقوُل

ـ والفَ" )3( .المسافة بين الشيئين والحاجز بينهما   : ُلصأبعدُه، والفَ : فصالً يهـو  : ُلص

 )4( ."هو القضاء الفاصل بـين الحـق والباطـل        : وقيل الذي يفصل بين األشياء،   

  )5( . وبين كّل فصلين وصل،موضع المفِْصل: الجسد والفصُل من

  :حاًالَِط اصُلصالفَ

 الكتب النحوية، إالّ أنّنا     ِفختلَرغم من وجود مصطلح الفصل في مُ      على ال 

 لم نجد   من العلماء م ن  ح مفهوموض   ن أبعادولفظ :" ه، يقول علي أبو المكارم    ه وبي

           بكثرة في التراث النّحوي، ومع ذلك فليس بين النحويين م د  الفصل مستخدمحد ن

   )6(".قته باصطالح االعتراض عن عاله، أو كشفَ أبعاد وأوضحُهمضمونَ

ه ليس بحاجة إلى تعريف     ه ليس بالضرورة وجود تعريٍف له؛ ألنّ      وأرى أنّ 

 لم يعجزوا عن تعريفه ولو احتـاج        ه واضح، فالعلماءُ   أن مفهوم   وخاصةً ،وتحديد

 ، وال يكـادُ   ِةحوي النّ  الكتبِ وارد في معظمِ  " الفصل"إلى تعريف لعرفوه؛ ألن لفظ      

 من وروده، فقد ذكر القدماء األزواج النحوية التي يجوز الفصل            يخلو باب نحوي 

                                                 
 .10/273): فصل(منظور، لسان العرب، ابن : ينظر)1(
 .4/418: ، ورضا، معجم متن اللغة4/29: الفيروز أبادي، القاموس المحيط: ينظر)2(
 .2/691: براهيم وآخرون، المعجم الوسيط، إأنيس: ينظر)3(
 .687: الكفوي، الكليات: ينظر)4(
: ، معجم تهذيب اللغة، تحقيـق     )م2001) (هـ370(األزهري، أبو منصور محمد بن أحمد       )5(

 .2794:  لبنان- دار المعرفة، بيروت،1رياض زكي قاسم، ط
 .338: أبو المكارم، التفكير النّحوي)6(
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بينها واألزواج النحوية التي ال يجوز الفصل بينها، وحددوا أنواع الفواصل التـي             

  .صل بين المتالزمات، فهم على معرفٍة تامٍة به وإن لم ُيعرِّفوهتف

هما  ينتمي أحـدُ   ،لجملِة في ا   آخرينِ بوضع لفٍظ بين لفظينِ    " يكونُ ُلصفالفَ

  )1( ." صورة من صور التّضامة يكونا متالزمين أو بينهما أينَأ كَإلى اآلخِر

  )2(. خرقٌ لقرينة التالزم بالمفرد، أي ليس بالجملة-أي الفصل-وهو

يستخدم في  ) الفصل(فَِمن الملحوظ أن لفظ     : "وعرفه علي أبو المكارم بقوله    

فاصل من نوٍع خاٍص بـين جـزأي الجملـة أو           البحث النحوي في حالة وجود      

 ذا   فيـه أن ال يكـون      طُرتَشْ يُ  الخاص ، وهذا الفاصلُ   المتواليةِ أجزائها المتالزمةِ 

 اتّصاٍل بأحد جزأي الجملة عكان على اتصاٍل بـه أو بالجملـة بأسـرها    م الً وإن

  )3( ."معنى

 بـين    يفـصلُ   فاصلٍ  هو وجودُ   أن الفصلَ   السابقةِ  من التعريفاتِ  ونستشفُّ

 في   تدخلُ  مفرداً وليس جملة؛ ألن الجملةَ      يكون  أن  يجبُ المتالزمين، وهذا الفاصلُ  

، ناهيك عن أن     الُمسمياتُ  اختلفتِ وإِند في حقيقته فصالً،     عباب االعتراض الذي يُ   

 مـن   التي تُعد ) الجار والمجرور ( اإلفراد إلى شبه الجملة       حالةَ  قد يتجاوزُ  الفاصَل

 بمعنـى أن    ن تفصل بين معظـم األزواج النحويـة؛       الفواصل الُحرة التي تجوز أ    

  .الفصل هو وجود فاصل من أي نوع يفصل بين األزواج المتالزمة

 ومعناه االصطالحي، بل إن      اللغويِّ  الفصلِ  مفهومِ  نرى فرقاً بين   وال نكادُ 

  معناه االصطالحي مستمد مِ  تغييرٍ  دون معناه الل  ن فالمعاجم اللّ  غوي ،ت   غويـدة ع

 حاجزاً بين شيئين، وهذا ينسجم انسجاماً تاماً مع معناه االصطالحي في أن             الفصَل

 أو   الكلمةَ  بين شيئين متالزمين، وكأن     يفصلُ  أو فاصلٌ   هو حاجز   النحوي الفصَل

بين شيئين مترابطين الذي يفصُلالكالم نوأو ب بين المتالزمين حاجز .  

 الفصل النحوي عن مفهوم الفصل في البالغـة، إذ قـرن             مفهومُ ويختلفُ

ونفقالوا  بالوصلِ  الفصلَ البالغي ، :الووالفَ ُلص ـ  ُلص أي الفـصل   -وا بـه    ، وعنَ
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 الجمـل إذا     فَِمن حقِّ  )1( . بحروفه  على بعضٍ   الجملِ  بعضِ  عطفِ  ترك -البالغي

على نسٍق واحٍد، وهـو       بالواو لتكون   تُربطَ  أن  بعضٍ ها إثر ترادفت، ووقع بعضُ  

فعدم  )2(ى هذا فصالً،  مسُي الواو فيها، فَ    ترك الوصل، ولكن قد يعرض لها ما يوجبُ      

الربط بين الجمل المترادفة بالواو ُيسمى فصالً في البالغة، وهو بعيد عما نقصده             

  . بالفصل النحوي

 ، الفـصلَ   ُمستقلّاً يعـالجُ    كتاباً -حسب علمي –دامى   القُ  النحاةُ خصِصولم يُ 

ُيوُنبي ه ومالمِ  أبعادفيه الفصلُ  ى أبواباً في كتبهم، بل ذكروا ما يجوزُ       وال حتّ ه،  ح ، 

  معالجتهم األبواب النّ   وما يمتنع أثناء ة  حوي–ِج وُ إنباستثناء جزئية   - فيها الفصلُ  د 

ـ َأو: " منهـا  ،"وق والفصول ُرالفُ: " بعنوان  جنّي كتبها ابنُ  والفـصولُ  ا الفـروقُ  م  

 أيضاً، فَِمن قبيحها الفرق بين المضاف والمضاف إليه، والفصل           المواقعِ فمعلومةُ

     لِ بين الفعل والفاعل باألجنبي، وهو دونأال تَ   األو ،ى إلى جواز الفصل بينهمـا      ر

 بين المضاف والمضاف  الفصلُ حُبقَ، و )كان فيك زيد راغباً   (: بالظرف، نحو قولك  

ـ     والخبرُ ويلحق بالفعل والفاعل في ذلك المبتدأُ     ...  بظرف إليه   الفـصلِ  ِحب فـي قُ

  )3( ." بينهما الفصِلُحب قُيِو وعلى الجملة فكلما ازداد الجزءان اتّصاالً قَ،بينهما

هم فيه، منهم على سبيل المثال       وعرضوا أراء   تناولوا الفصلَ  حاِة النَّ وأغلُب

وابـن   ،وأبو البركات األنبـاري    ،وابُن جنّي  ،اج السر  وابنُ ،سيبويه: ال الحصر 

  الدراسـةِ   في هذهِ   ستظهرُ  اآلراءِ هذِه وكّل... .  والسيوطي ، هشام وابُن ،عصفور

  : بعضاً منها فقط للداللةالحقاً، ولكن هنا نذكُر

                                                 
 بـن كيكلـدي،     العالئي، صالح الدين خليـل    : ، وينظر 119: الجرجاني، التعريفات : ينظر)1(

حسن موسى الـشاعر،    : ، الفصول المفيدة في الواو المزيدة، تحقيق      )م1990) (هـ761(

، اإليـضاح فـي     )م1989(، والقزويني، الخطيب    128: األردن-، دار البشير، عمان   1ط

محمد عبد المنعم خفاجي، الشركة العالمية للكتـاب،        : علوم البالغة، شرح وتعليق وتنقيح    

 .246: لبنان-بيروت
:  بيـروت  -حسن حمد، دار الجيـل    : ، جواهر البالغة، تحقيق   )ت.د (الهاشمي، السيد أحمد  )2(

 .128: العالئي، الواو المزيدة: ، وينظر130
 .411-390: ، وانظر الجزئية2/390: بن جنّي، الخصائصا)3(
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إذا : "، يقـول  في الخبر وتمييزها قبـيح    " كم" بين   فسيبويه يرى أن الفصلَ   

ن االسم بشيء، فاحمله على لغِة الذين يجعلونها بمنزلـة اسـٍم             كم وبي   بين تَلْصفَ

 داخٌل في الجار،     بين الجار والمجرور؛ ألن المجرور     منوٍن؛ ألنُّه قبيح أن تفصلَ    

:  بينه وبين الذي يعمل فيه، تقول       يفصلُ  المنونُ واالسُم.  واحدةٌ فصارا كأنهما كلمةٌ  

فعلى الـرغم مـن      )1( ".)ارُب بك زيدٍ  هذا ض (: ، وال تقول  )هذا ضارب بك زيداً   (

كم الخبرية وتمييزها إالّ أنّه ُيعـد قبيحـاً لـشدة اتـصال كـم                جواز الفصل بين  

؛ ألنّهما يشبهان الجار     وخاصة مع بقاء الجرِّ    ، وكأنّهما كالكلمة الواحدة   ،بمجرورها

  .والمجرور

:  منه، يقـول    ليس بين العامل والمعمول فيه بما      الفصلَ هِر كَ  السراجِ وابُن

كانـت  (:  بين العامل والمعمول فيه بما ليس منه، نحو قولـك           الفصلُ ُهركْوإنّما يُ "

) زيـداً (ب  ) الُحمى(والمعمول  ) كانت(فالفصل بين العامل     ،)2(")زيداً الُحمى تأخذُ  

  . فصل بين العامل والمعمول أجنبي)زيداً(ألن  ؛مكروه) تأخذ(وهو مفعول الفعل 

هشامِ  ابنُ وأجاز  ب ومعمولـه بـالظرف      الفصلَ  األنصاريبين فعل التّعج 

 م يتقـد   هذين الفعلين ، امتنع أن     ِفم تصر ولعد: "ا، يقول مُه، ومنع غير  والمجرور

ـ : ( ال تقولُ   بينهما بغير ظرف ومجرور،    َلصفْ يُ  وأن ،هماعليهما معمولُ  م ـ ا ز ياً د

بزيٍد أَ (، وال   )أحسنِسحن( وإ ،قِ ن َلي   إن )مـا  : (مفعول، وكـذلك ال تقـول     ) بزيد

أحسن  لوال بخلُُه بزيدٍ   (، وال   ) زيداً اِهللا يا عبد ِسنواختلفوا في الفصل بظـرف  ). أح

 بالرجـل أن    ما أحـسن  : (أو مجرور متعلّقين بالفعل، والصحيح الجواز، كقولهم      

  صُدق، وما أقبحي  به أن  ف    فعلّل ابن هشام   )3( )." يكذبالفعلـين   المنع لعدم تصر ، 

وأجاز الفصل بينهما بالظرف والجار والمجـرور؛ ألنّهمـا غيـر أجنبيـين؛ أي        

   .متعلقين بالفعل

                                                 
 .2/146: سيبويه، الكتاب)1(
  .129-1/128: ابن السراج، األصول)2(
 .3/236: ي، أوضح المسالك على ألفية ابن مالكابن هشام األنصار)3(
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 فيه ومـا     الفصلُ ا ما يجوزُ   بينو  القدماء  في اآلراء السابقة يرى أن     اظُرفالنّ

  صـورةٍ  في لرسمِ  فآراؤهم تك  ،-هم معالِ ُحوا له أبواباً توضِّ   ُدِرفْوإن لم يُ  -ال يجوز   

  . بين المتالزمات الفصِل بخصوِصكاملٍة

ة في كتبهم، هناك مـسألتان       على اآلراء الكثيرة التي عرضها النحا      وزيادةً

،  النّحوي ما الفصلُ رُه بين البصريين والكوفيين جوه     الخالفِ تان من مسائلِ  لُّمستق

والفصل بـين كـم      )1(الفصل بين المضاف والمضاف إليه،    : وهاتان المسألتان هما  

  )2( .الخبرية وتمييزها

االعتراِضوُمُهفْم :  

  :ةًغَ لُاالعتراُض

فـي حـديث    ) االعتراض( رِك، وقد ذُ  )ضرتَاع( مصدر الفعل    عتراُضاال

 الرجـُل   وهو أن يعتـرض    ،)3( )ال جلَب وال جنَب وال اعتراض     ): (ص(الرسول

 عرض لرسـول    ُهنَّإ: ي حديث ُسراقةَ  فيدخَُل مع الخيل، وقيل ف     بفرسه في السباق،  

: اُلقَهما من المسير، ويُ   وأبي بكر الفرس؛ أي اعترض به الطريق يمنعُ       ) ص(اهللا  

ُه دونَ حاَلاعترض الشيء دون الشيء؛ أي4(.فهتكلَّ: ، واعترض الشيء(  

                                                 
: بو البركات األنباري، اإلنصاف   وأ. 180-1/176،  2/164: سيبويه، الكتاب : تنظر المسألة )1(

 ، وابن هشام األنصاري، أوضح     435-2/431: ، والسيوطي، همع الهوامع   1/382-388

 .174-158-3: المسالك
-1/282: نصاف،وأبو البركات األنباري، اإل   168-2/162: سيبويه، الكتاب : تنظر المسألة )2(

 .421-2/420: وابن مالك، شرح التسهيل، 287
التعليـق  (يله   وبذ ، سنن الدار قطني   ،)م1986 ()هـ385( علي بن عمر   ،الدار قطني : ينظر)3(

، عالم  4يم آبادي، ط  أبو الطيب محمد شمس الحق العظ     :  تأليف ،)قطنيالمغني على الدار    

 عـالء الـدين علـي المتقـي بـن حـسام الـدين               ،والبرهـان . 3/75: الكتب، بيروت 

:  ضبطه وفسر غريبه   ، كنز العمال في سنن األقوال واألفعال،      )م1993 ()هـ975(الهندي

  .6/335:فوت السقا، مؤسسة الرسالة، بيروتص:  صححه،الشيخ بكري حياني
 .139-9/138): عرض (ابن منظور، لسان العرب، مادة: ينظر)4(
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، واألصل فيه أن الطريق إذا اعترض فيه بناء أو غيره            المنعُ واالعتراُض

منعه : واعترضه ،)1( حال:  من سلوكه، واعترض الشيُء دون الشيءِ      ةَمنع السائل 

 كالخشبة المعترضة في    ،إذا منع :  واعتَرض الشيء  ،)2( من متابعة النهر والطريق   

  )3( .الطريق تمنع السالكين سلوكها

  :االعتراض اصطالحاً

أكثر ملة أو   ُجِب  في أثناء كالم، أو بين كالمين متّصلين، معنى         يأتي ن أَ وُه"

 أيضاً، كالتنزيه   سمى الحشو ُي، و  اإلبهامِ  سوى رفعِ  ال محل لها من اإلعراب لنكتةٍ     

:  فـإن قولـه    ،)4()ونُهتَشْ ولهم ما ي   ُهانَحب البناِت سُ   هللاِ ونلُعجيو(: في قوله تعالى  

: جملة معترضة لكونها بتقدير الفعل، وقعت في أثناء الكالم؛ ألن قولـه           ) سبحانه(

، والنكتة فيـه تنزيـه اهللا عمـا         )هللا البنات : (عطف على قوله  ) هم ما يشتهون  ول(

  )5( ."ينسبون إليه

،  بين الكالم وتمامه كالم     أن يعترض   العربِ  ُسننِ نوِم: " فارس  ابنُ ويقوُل

   )6( ." إالّ مفيداً هذا الُمعتِرُضوال يكوُن

ترضة هي الجملـة التـي       فالجملة المع  ،وطالما يختص االعتراض بالجملة   

   )7( . وتسديداً وتحسيناً بين شيئين إلفادة الكالم تقويةًتفصُل

"  العربِ واالعتراُض جاٍر عند  م جعلـيهم، وال    ، فلذلك ال يشنعُ   ى التأكيدِ ر 

يعترض تَنكُر عندهم أنا ـّ وغير ذلك مم، والمبتدأ وخبره،ه وفاعِل به بين الفعِلُيس  

                                                 
 .2/333: الفيروز أبادي، القاموس المحيط: ينظر)1(
 .4/72: رضا، معجم متن اللغة: نظري)2(
 .2399: األزهري، معجم تهذيب اللغة: نظري)3(
 .57: النحل)4(
 .25: الجرجاني، التعريفات)5(
: ، الصاحبي في فقه اللغـة، تحقيـق       )ت.د ( زكريا الرازي  ين أحمد بن  ابن فارس، أبو الحس   )6(

 .245: باع، مكتبة المعارف، بيروتعمر فاروق الطّ
 .2/386: ابن هشام األنصاري، مغني اللبيب: ينظر)7(
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  .  االعتراِضأي بغيِر ؛)1("ه بغيره في الفصُلال يجوُز

 ى النمِطرج م اعتراُض"هو  :  بقوله  االعتراضِ  تمام حسان مفهوم   وقد أجملَ 

 بـه   اتّصاالً تتحققُ  بعضها ببعٍض     الجملةِ  عناصرِ  اتّصالِ  دون التركيبي بما يحولُ  

 عن  نبيةٌفيما بينها، والجملة المعترضة في كلِّ أحوالها أج         التّضام النّحوي  مطالُب

مجى السياق النّ  رلها بغيرها وال محل لها من اإلعراب، وإنّما هي          ، فال صلةَ  حوي 

أو قَ  عاٍء عن خاطٍر طارىٍء من دُ     تعبير أو قَ  ٍمس بشرط أو نفي أو وعد أو أمـر         ٍدي 

   )2( ." السامِع إليه انتباه أن يلفتَ المتكلُم إلى ما يريُدأو نهي أو تنبيٍه

  اللغـةِ   علمـاءِ   واضحاً عنـد    االعتراضِ  ما سبق، يبدو مفهومُ    ِل خال نِمفَ

 بالجملة بين األزواج المتالزمة التي يجوز الفصل بينها          االعتراضُ والنحو، فيكونُ 

 ألن أصل االعتراض المنـع      ضاً عالقة مباشرة بالمعنى اللغوي؛     وله أي  ،أو يمتنع 

        باق كما عندبمعنى وجود شيء     منظور؛ بِن ا كما في قول ُسراقة، والدخول في الس 

، وهـذا هـو   ه بوضع الجملة المعترضـة     استمرار ه ونمنعُ ه ونعيقُ مستمر نعترضُ 

  .ُه استمرار وتمنُع األصلي الجملة السياقَ، إذ تعترُضاالعتراُض

  له علمـاءُ   ، إذ أفرد  حو العربي في النّ  مصطلح بارز     االعتراضِ ومصطلُح

 التي ال محـّل لهـا مـن         ِلم الجُ  عنه، ففي مجالِ   تتحدثُ  أبواباً أو جزئياتٍ   حِوالنّ

 اإلعراب عرض النحوي لالعتراض ون ،  نوا أسبابُه وبي وأهم ـ  ُهتَي ه وارد فـي    ؛ ألنَّ

     هذا القبيلَ   : "الكالم العربي بكثرة، يقول ابن جنّي مِ اعلم أن هذا العلمِ  ن  قـد    كثير ،

  )3( ." الكالِم، ومنثوِر الشعِر وفصيِحجاء في القرآِن

الفَةُقَالَع باالعتراِضِلص :  

،  واالعتـراضِ   بين مـصطلحي الفـصلِ      فَرقَ ن م  والدارسين  العلماءِ نِم

 ها لـيس  ُب تعاقُ  التي يجبُ   المترابطةِ  األجزاءِ  بين  الفاصلُ  أن يكون   هو فاالعتراُض

ـ ما جملة كاملة، ومعنى هذا أن ا      جزءاً واحداً أو متعدداً وإنّ       الفـصلِ   بـين  ارقَلف

                                                 
)1(1/335: ، الخصائصابن جنّي. 
 .116-1/115: حسان، البيان في روائع القرآن)2(
)3(1/335: ، الخصائصابن جنّي. 
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 لها محلها اإلعرابي،     أو الفواصلَ   الفاصلَ  تجدُ  في الفصلِ  ، إذْ  واضح واالعتراِض

1( . لها من اإلعرابها ال محَل كلَّ الجملةَأما في االعتراض فإن(    

وا بينه وبـين    قُهم فر جملة؛ ألنّ ب هو أن يفصل بين المتالزمين       فاالعتراُض

ذا كـان    وإ ،حـوي  النّ  بالمفرد فهو الفـصلُ     التالزمِ ينِة قر ذا كان خرقُ   فإ ل؛الفص

مفرد الـذي لـه محـل مـن         بـال   الفصلُ  وبهذا يكونُ  )2(عتراض،بالجملة فهو اال  

  .من اإلعراب  لهاعتراض بالجملة التي ال محلَّ واال،اإلعراب

ا م، أَ  الجملةِ  دون و بين المتالزمين بفاصل هُ     الفصلُ ُهاُمو قِ حوي النّ ُلصفالفَ

 على التركيب وال محل لها من اإلعراب، وكانت مـستقلة            أجنبيةً  الجملةُ إذا كانتِ 

  )3(.عتراضى االمسبإفادتها، فإن الفصل بها ُي

 فـي بـاب الجملـة       عتراض بل وضعوا اال   ، هذا الفرقَ   القدماءُ ِلِفغْ يُ لمو

ة ليـست    بالمفرد أو بشبه الجملة في إشارات متنـاثر        المعترضة، وذكروا الفصلَ  

ـ  وُ إن- حويِّ تحت بابه النّ   ما كلٌّ  وإنّ ،تحت باب الجملة المعترضة     ،- الفـصلُ  دِج

 وهذا يدل علـى     )5(آخر لالعتراض،  وباباً )4(الفصول، أفرد باباً للفروق و    فابن جنّي

  .معرفة القدماء للفرق بين الفصل واالعتراض

 الفارق إالّ  غم من وعلى الر   ب أن عالمصطلحي  ض ن بعضهما ببعض،   هم قرن

  :ريِّثَ كُِتي بين ابن جنّي و أبي علي بخصوص ب حواراً منظوٍر ابُنَلقَفقد نَ

نِِّإوتَي وهي ِباِميزَّةَ بععد6(ِتمَّا بيننا وتَخلَّ       تَخلّيتُ ِم  ا         م(  

                                                 
 .341: أبو المكارم، التفكير النحوي: ينظر)1(
 .11: ينحو الفصل ال:علي، بحث: ينظر)2(
 .1/112: حسان، البيان في روائع القرآن: ينظر)3(
 .411-2/390: ابن جنّي، الخصائص: ينظر)4(
 .341-1/335: المرجع نفسه: ينظر)5(
، دار الثقافـة،    1إحسان عبـاس، ط   : ، ديوان كثير عزة، تحقيق    )م1971(ر عزة كثي: ينظر)6(

ـ 392(، وابـن جنـي      15/183): هـيم (، وابن منظور، لسان العرب    103: بيروت ) هـ

: ،دار القلم، دمـشق   1حسن هنداوي، ط  : ، سر صناعة اإلعراب، دراسة وتحقيق     )1985(

1/139-140 . 
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مـا موضـع    :  له ، فقلتُ با علي  أَ سألتُ:  جنّي قال ابنُ "  :يقول ابن منظور  

ـ ِب: هه قولُ  باالبتداء، وخبرُ   مرفوع ِبأنَُّهيامي من اإلعراب؟، فأفتى     هتَ عةَز، و ـ ج ل ع

، وهذا الفـصل    ... وخبرها  إن  اعتراضاً بين اسم   )ة بعز يياِمهتَو( التي هي    جملةَال

فعد أبـو علـي جملـة        )1(". في كالمهم  عتراض الجاري مجرى التوكيد كثير    واال

  هـو اعتـراض     الفـصلَ  لفصل واالعتراض، وكـأن   من باب ا  ) تهيامي بعزة و(

فصٌلواالعتراض .  

فالفرق بينهما واضح إالّ أنّنا نجُد تالقياً بين المفهـومين وخاصـة أثنـاء              

وفي معنيهما اللغوي واالصـطالحي، فالفـصل حـاجز         ورودهما في السياقات،    

 ئين ويمنـعُ   الشي  استمرار  يمنعُ  فاصلٌ ِه شيئين، واالعتراض في جوهرِ     بين يفصُل

 القسم الثاني للسياق األصلي، وكـذلك        ورودِ  المعنى قبلَ  ما، أو يقطعُ  ُهأيضاً اتصالَ 

  أو عناصـر    عنصرٍ  في وجودِ  يشتركان في المعنى االصطالحي؛ فهما يشتركانِ     

  .ا في األصل حاجٍز بينه دون أن تتواصَل التي يجُب األجزاِء بينتقُع

 ربينهماعلى الرغم من تفريقه –ه النتيجة    علي أبو المكارم عن هذ     وقد عب - 

 بـين جـزأي      أو أكثـر    صيغةٍ  واالعتراض وجود   بالفصلِ حاةُويعني النّ : "بقوله

ـ   فاصلٍ ها دون ُب تواليها وتعاقُ  ُمالتركيب اللغوي أو أجزائه التي يتحتّ      ا، وهـذه    بينه

ـ  حـددٍ  مُ  بين أجزائـه لهـدفٍ      وتفصلُ  التركيب الصيغة أو الصيغ تعترضُ    د  عن

عبد العزيز موسى االعتراض تحت باب الفصل السائغ والمطّرد          وجعل. )2("اةالنح

  بنـوعٍ   في حقيقتـه فـصلٌ      االعتراض وهو في رأيي صائب؛ ألن     )3(في العربية، 

  .خاص من الفواصل وهو الجملة

 المعترضـة    الجملـةِ  يراِد إ نا عند ألنّ في االعتراض؛     األساسُ  هو فالفصُل

 كـلُّ   ني الجملة األساسية أو األزواج المتالزمـة، وبهـذا يكـونُ           بين رك  نفصُل

 ه كلُّ تَح تَ  يندرجُ  فصٍل اعتراضاً، فالفصُل كمفهوم عام     اعتراٍض فصالً، وليس كلُّ   

                                                 
: ، وابن جني، سـر صـناعة اإلعـراب        15/183: )هيم(ابن منظور، لسان العرب   : ينظر)1(

1/139. 
 .338: أبو المكارم، التفكير النحوي)2(
 .11: يالفصل النحو: بحثعلي، : ينظر)3(
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، فهو   جملةٍ  أم شبه   أم جملةً   كلمةً  هذا الفاصلُ   متالزمين، سواء أكان    بين أيِّ  فاصٍل

 أو   فصٍل نحوي بكلمةٍ    على كلِّ   للداللةِ  الفصلِ  لفظَ  أن أختار  ، ولهذا ارتأيتُ  فاصٌل

 وتحـت    الفاصلِ  نوعِ تَحا تَ هُجِرد أُ  جزئيةً  االعتراض وأضُع ، ذلك  أو غيرِ  جملٍة

  . الجائز بين المتالزمين الفصِلباِب

  : الفاصِلُعونَ

 بين المتالزمين أو منعـه علـى أمـرين           الفصلِ  في إجازةِ  حاةُ النّ لقد اعتد 

 مـثالً عـن    إليـه     والمـسندُ   المسندُ  المتالزمين؛ إذ يختلفُ   نوُع: األول: نأساسيي

 سائغاً بين المـسند      الفصلُ المضاف والمضاف إليه في قوة الترابط بينهما، فيكونُ       

 اقتضاٍء أكثر منـه تـرابط        فيه بين المتالزمين ترابطُ    ألن الترابطَ "والمسند إليه؛   

  تركيـب   الزوجانِ إذ يشكلُ  ؛ضاف والمضاف إليه   الم بعكِس )1(،" أو اقترانٍ  مجاورٍة

 ما   بمعنى أنّهما يشكّالنِ    ببؤرة الجملة؛   واحدةٍ  كوحدةٍ  هذا التركيبُ  ، ويرتبطُ إضافٍة

  المفردةِ  بينهما كفصلِ   الفصلُ  الجملي، فيكونُ   التركيبِ ة داخلَ  الواحد ة المفرد يشبُه

 بـين    من الفـصلِ   ند إليه أسهلُ   المسند والمس   بين  لذا فالفصلُ   إلى جزأين؛  الواحدِة

 ِن الجـزءا   فكلّمـا ازداد   ى الجملـةِ  لَوع: " جنّي  ابنُ يقوُل )2( . الواحدِ شقّي العنصرِ 

  )3( ." بينهمااتّصاالً قَِوي قبُح الفصِل

 ، أهو أجنبي   المتالزمةِ  األزواجِ  بين هذهِ   الذي يفصلُ   الفاصلِ ُعونَ: والثاني

   )4( . الكالم في فيه مما يتوسُعو ُهحدهما بسبب؟ أم بأ أم يتّصُلعن المتالزميِن

  الفاصُل:  من الفواصل   أنواعٍ  ثالثةِ بمعنى أنّنا أمام والفاصل غير   ، األجنبي 

ع فيه في الكالم كـالظرفِ        األجنبيوالمجـرور،    والجـارِ  ، والفاصل الذي يتوس 

  . االعتراض مفرداً أو شبه جملة أو جملة كما فيويندرج تحتها كوُن الفاصِل

  

  

                                                 
 .10: علي، الفصل النحوي: ينظر)1(
 .10: المرجع نفسه)2(
 .2/390: ابن جنّي، الخصائص)3(
 .9: الفصل النحوي: علي، بحث: ينظر)4(
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1_ِبنَاألجاألجنبيِّ وغيُري :   

 مثالً بين   ُلصفْ، فال يُ   فيه العاملُ  ما لم يعملْ   "  األجنبيِّ  بالفاصلِ حاةُعنَى النّ 

 -أي األجنبـي  –وهو فـي حقيقتـه       )1( ." فيه الفعلُ  ه بشيء لم يعملْ    ومعمولِ الفعِل

اج فيه، يقول ابُن، ولم يعملْ   عن العاملِ  غريبرا الفعُل: " السأن  الذي ال يجوُزفأم 

، هـذا ال    )كانت زيداً الحمـى تأخـذ     : (، فنحو قولك  يفرق بينه وبين ما عِمَل فيه     

    قت بين كانواسمِ يجوز؛ ألنّك فر    ها بما هو غريب    بخبـٍر   ليس) زيداً( منها؛ ألن 

ـ تأكيداً) نفسه(، فجعلت   )ُه فيك زيد راغب نَفْسُ  : (وإذا قلت ...الها وال اسم   ) زيد( ل

) نفـسه (بما هو غريب منه، فإن جعلت       ) راغب و فيك  (لم يجز؛ ألنّك فرقت بين      

   )2( ."جاز) راغب(ا في متأكيداً ِل

األجنبي ) زيداً(بـ) الحمى(واسمها  ) كانت( بين    الفصلَ  السراجِ  ابنُ ضفَرفَ

ـ ( الفعل   ه معمولُ ؛ ألنّ  فيه، فهو أجنبي   ، إذ لم تعملْ   )كانت(عن    ورفـض   ،)ذتأخ

 ؛ ألن التوكيـد   )زيد(ل) نفسه(بالتوكيد  ) فيك(ومعموله  ) راغب(أيضاً الفصل بين    

وأجاز الفـصل بـين العامـل        )فيك(ومعموله  ) راغب( بين العامل     فصلَ أجنبي ،

 ومعمول العامـل    ،)راغب هو (بالتوكيد لمعمول العامل    ) فيك(والمعمول  ) راغب(

  .)راغب ( بالعامِلاِنهما مرتبط ليسا أجنبيين؛ ألنّوتوكيده

  الذي ال يـرتبطُ    ، والفاصلُ  أجنبي  بالعامل ُيعد غير    الذي يرتبطُ   فالفاصُل

حفـظ  (:   فيه بين المتالزمين، ففي عبارة        الفصلُ  يجوزُ د أجنبياً، وال  عبالعامل يُ 

 ـاً           ) القصيدةَ محمدفصلنا بين الفعل والفاعل بالمفعول به، والمفعول به ليس أجنبي

ين اختلفوا في عامل المفعـول      ين والكوفي غم من أن البصري   ن العامل، على الر   ع

 وا العاملَ  به، فالكوفيون عد     فيه الفعل والفاعل جميعاً، والبصري ون هو  وا الفعلَ  عد 

  بـه معمـولٌ    ، فإن المفعولَ   من أمرٍ  ومهما يكن  )3(العامل في الفاعل والمفعول به،    

  . والفاعِل بين الفعِل أن يتوسطَ؛ لذا جازوغير أجنبي به وهو متّصٌلللعامل 

                                                 
 .71: العربية، منشورات المجمع العلمي، الجملة)م1994 (السامرائي، فاضل)1(
 .2/237: ابن السراج، األصول)2(
 .84-1/82: اإلنصاف: أبو البركات األنباري: ينظر)3(
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 رابنُ   وقد عب  هشام     األنصاري عن الفصل باألجنبي  عن الفصل   ِه حديثِ  أثناء 

غيـر    باألجنبي، ونعني به معمـولَ     الفصُل: " إليه بقوله   والمضافِ  المضافِ بين 

  :كقول األعشى )1("المضاف، فاعالً كان

   )2(ُه فَِنعم ما نَجال  نَجالَذْ                           ِإِهُه ِب واِلداأنْجب أيام

 بين المـضاف     فصلَ  إذ ،)ُهالَج نَ ذْ به إِ   أيام والداهُ  أنجب: (ه فيه قولُ  والشاهُد

  أضـيفَ  ، فإذ ظرف زمانٍ   )إذ نجاله : (والمضاف إليه وهو قوله   ) أيام: ( قوله وهو

    ام، والفاصل بينهما أجنبيهو قولـه    ، ليس معموالً للمضاف، وهذا الفاصلُ     إليه أي 

أنجب : ( وأصل البيت هكذا   ،، وال عالقة له بالمضاف    )بجنَْأ( وهو فاعل    )والداه(

  معموٍل للمـضافِ    غير  الفاصلِ ِنوكَِلفَ )3( )."الِجا نَ  م معِن، فَ الُهج نَ  أيام إذْ   بهِ والداُه

 بـين    الفـصلَ   هشامٍ المتالزمين، وقد عد ابنُ    فيه بين     الفصلُ ُعد أجنبياً ال يجوزُ   

أي –لكونـه    )4( إليه بمفعول المضاف جـائزاً فـي الـسعة            والمضافِ المضاِف

  . وهذا ما سنبينه الحقا، المضاِفه معموُل؛ ألنّ أجنبي غير-المفعول

  وغيـرِ   األجنبـيِّ   بكلٍّ مـن الفاصـلِ      المقصودُ ، تبين  ما سبقَ   خاللِ نِمفَ

  المتالزمـينِ  فيه، وبنـوعِ   الذي يوجدانِ   والمقامِ  بالسياقِ ، وكالهما مرتبطٌ  األجنبيِّ

  . به بينهما أو يمتنُع الفصُليجوُز ذيِنلال

  
                                                 

 .3/165: ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك)1(
أنجب أياُم  (، ورواية الديوان  171: لبنان-،دار صادر، بيروت  ، ديوانه )ت.د (األعشى: ينظر) 2(

: ، والسيوطي، همـع الهوامـع     3/165: أوضح المسالك : ، وابن هشام األنصاري   )والديِه

محمد : تحقيق، الدرر اللوامع،    )م1999) (هـ1331(ألمين  ، والشنقيطي،أحمد بن ا   2/434

، والكنغراوي، صدر   2/164: لبنان- دار الكتب العلمية، بيروت    ،1باسل عيون السود، ط   

محمـد بهجـت    : ، الموفي في النحو الكـوفي، تحقيـق       )ت.د) (1349(الدين اإلستانبولي 

ضـيح،  ، التصريح علـى التو    )م2004(، واألزهري، خالد بن علي      53: البيطار، سوريا 

 .2/58: األردن-، دار اليراع للنشر والتوزيع، عمان1فيصل علي عبد الخالق،ط: تحقيق
 3/166): حاشيته لمحمد محيي الدين عبد الحميـد      : (ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك    )3(

 .2/164: الشنقيطي، الدرر اللوامع: وينظر
 .3/160ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك : ينظر)4(
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  : ِلواِص الفَن ِما ُيتَوسُع فيه في الكالِممَِّم_2

 ِلب قِ ن مِ  مطلقٍ ِهب شِ  وتسامحٍ ٍةي متالزمين بحر   أيِّ  بين  تفصلُ هناك فواصلُ 

ـ وتَا يُ م، وهي مِ  -في الغالبِ –  أو قيودٍ   شروطٍ  دون ِةاحالنُّ الكـالم   فيـه فـي      ُعس

 ، والزيـادة  ، والقـسم  ،داء والنّ ، المعترضةِ  والجملةِ ،جروِرم وال  والجارِ ،كالظرِف

 و ليس   ، مفهوماً  وغير األجنبي   تحت باب األجنبي    هذه الفواصلُ  فَنَّص تُ  أن ويمكُن

 الثَ و الجملة المعترضة م     بين المتالزمين باألجنبي   لفصُل ا ه ال يجوزُ   ألنّ ؛استعماال

  . متالزمين بين أيِّ تفصَلأن أجنبية ويجوُز

  : والمجروُر والجارالظرفُ_ أ

 المتالزمـين    بين  التي تفصلُ   الفواصلِ ن مِ  والمجرورُ  والجار  الظرفُ دعُي

بحرة دونِ ي وجـودُ : "و البركات األنباري  أب يقوُل ،-في الغالب – من العلماء    ٍعنْ م 

 الجـر    وحرفَ إن الظرفَ " و .)1("ا هو مع عدِمه   م كَ  الجرِّ  وحرفِ  بالظرفِ الفصِل

الفـصل  : " هـشام األنـصاري     ابنُ ويقوُل )2(". في غيرهما  ُعستَّيتّسع فيهما ما ال يُ    

يتّـسعون فـي الظـرِف      "إن النّحـاةَ    ": ويقوُل السيوطي   )3(؛" فصلٍ الَبالظرف كَ 

ـ     )4(".مجروِر ما الَ يتّسعون في غيرهما     وال ه ال يعتـد بالفـصل بـين        بمعنـى أنّ

ك لـم    بهما كأنّ   ظرفاً أو جاراً ومجرورا، فإذا فصلتَ      المتالزمين إذا كان الفاصلُ   

   .تفصْل

 بين الحرف الناسخ ومنسوخه بالجـار والمجـرور فـي قـول             َلِصفقد فُ 

  : الشاعر

  )5(هلُِبالَ بم جِبلْ القَاُبص ُماكخَ            َأبِّها    ا فإن ِبُحيهي ِفِنحلْ تَالَفَ

                                                 
  .1/283:  البركات األنباري، اإلنصافأبو)1(
 .1/288:المرجع نفسه)2(
 .2/147:ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك)3(
 .1/287: السيوطي، األشباه والنظائر)4(
، الـشرح الكبيـر،      شرح جمل الزجـاجي    ، وابن عصفور  ،2/133: سيبويه، الكتاب : ينظر)5(

  وابـن هـشام    ،1/287: اه والنظائر  األشب ، والسيوطي ،1/440: صاحب أبو جناح  :تحقيق

 والفُرخان، كمال الدين أبو سعد علي بن مـسعود بـن            2/693:  مغني اللبيب  األنصاري،



 42

 وهـي   ،)أخاك( واسمها   )إن(  بين )إن( بخبر    المتعلقةِ  الجملةِ ُهب شِ تْفصلَف

 وبعـضُ : " يقول عبد السالم هـارون     )1( .)مصاب( وإنّما الخبر هو     ،ليست خبراً 

 تقديمـه    يجوزُ ه؛ ألنّ ُهافُلَ خِ والوجُه. اسمها على   )إن(  خبرِ  معمولِ م تقد  يمنعُ حاِةالنّ

 ظرفاً أو    إذا كان   الخبرِ  تقديمِ  جوازِ  أقوى، بدليلِ  -أي إن –  وهذهِ ،في ما الحجازية  

  بين  بها َلِصفْ تَ فهي متعلقة بالخبر وجاز أن     )2( )."ما(جاراً ومجروراً وامتناعه في     

)بها كونَ  حاِة النّ ِح واسمها لتسامُ  )إن  جملةٍ ها شبه     األداةِ  من الجار والمجرور وكون  

  .ومدخولها من المتالزمات

 ، منـه  وفصلوا بالظرف والجار والمجرور بين فعل التعجب والمتعجـب        

 وحتى  ، وممنوع األصل بغير الظرف والجار والمجرور قبيح     والفصل بينهما في    

ـ ما أثْ (، و )! زيدٍ  في الهيجاء لقاء   نسحما أَ : ( نحو ،بالظرف والجار والمجرور   تَب 

3( !) زيداً  الحربِ عند( تَشُْيوفي شبه الجملة     طُر)   الظرف والجار والمجـرور (أن 

مثل عجِب التَّ  بفعلِ  متعلقةً تكون ،) : ِم  في بلدنا المودةَ   ما أضيعمن  و  ،!) له  ال وفاء 

) ن ال حياء له     بيننا المجاملةَ  ما أبعدعجـب   التّ ِل فع  بمعمولِ  فلو كانت متعلقةً   ،!) مم

  دواعي  عند  الحليم ما أحسن ( ففي مثل    ، بها  الفصلُ لم يصح  عجِب التّ  فعلِ أو بغيرِ 

  الجملةِ  شبه ؛ ألن !) الحليم  عند دواعي الغضبِ   ما أحسن : (ال يجوز قولنا  ) الغضب

)ما    عجِب التّ  بفعلِ  متعلقةً وليستْ)4()حليم(ـ متعلقة ب  ) دواعي الغضبِ  عند فكما أن ،

 فأجـاز النحـاة     ، متالزمان لك فعلها و المتعجب منه    ية وفعلها متالزمان كذ   التعجب

  . تالزمهما وترابطهما شدِةا بالظرف والجار والمجرور معم بينهالفصَل

 دالفصلَ  العلماءُ وقد قي  ب ومعموله في أضيقِ     فعلِ  بينفقـد   ،ه حدودِ  التعج 

 بالفعـل؛   جـرور المتعلقـينِ    والجار والم   بينهما بالظرفِ  ى في الفصلِ  اختلفوا حتّ 

                                                                                                                                          
محمـد بـدوي المختـون، دار       : ، المستوفى في النحو، تحقيق    )1987(محمود ابن الحكم    

 .1/202: الثقافة، القاهرة
 .1/202: الفرخان، المستوفى: ينظر)1(
 .2/133): عبد السالم هارون(الكتاب، سيبويه، حاشية )2(
 ..1/287:  األشباه والنظائر،السيوطي: ينظر)3(
 .3/358:  النحو الوافي، حسن:ينظر)4(
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لضِم بِ عجِب التّ  فعلِ ِفعدفِ عفرفض أغلبُ  )1(،ه تصر البصري ين مـع    الفصلِ  جواز 

  والمـازني   والجرمي  وأجاز ذلك الفراءُ   ، والجار والمجرور بالفعل    الظرفِ ِقتعلُّ

2(، خروف  وابنُ والفارسي( والسيوطي ،)ـ     وقد ُسقْتُ  )4(، هشام  وابنُ )3  اَل هـذا المث

 بـالظرف والجـار      في بعض األحيان بالفـصلِ      يتسامحون للداللة على أن النحاةَ   

ِمغِموالمجرور على الر ِشن وترابطهما اتّصاِل المتالزمينِةد .  

 َللَّوقد ع التّ  السيوطي وسالظـرف  : " والجار والمجرور بقولـه    الظرِف ب ع

 ن على معانيها يـدلُّ    وما كا  ،فعال األ  ووجه ذلك أن جميع    ، فيهما عِسوالمجرور اتُّ 

  وما كان  ،ا فعلى التأكيد  رِك فإذا ذُ  ،اركَذْ لم يُ   وإن ، قائمةً على الزمان والمكان داللةً   

 فكأنـك إذا فـصلت بظـرف أو         ، عنه أو في حكمه     فهو كالمستغنى  بهذه الصفةِ 

  )5(".مجرور لم تفصل بشيء

الزمـين كالمـضاف    وقد منع العلماء الفصل بالظرف األجنبي بـين المت        

  :قول أبي حية النّمريهم من أمثلة ذلك رفُض و،لمضاف إليهوا

  )6(يُلِز ُيوُب َأاِرقَيٍّ ُيوِدُه    ي       يوماً           فِّكَ ِباُبتَ الِكطَّا خُمكَ

، ففـصل بـين     ) الكتاُب يوماً بكفِّ يهـودي     طَّخُكما  (: واألصل في البيت  

ـ  ،)7()يوماً( وهو   بالظرف األجنبي ) يهودي(يه  لوالمضاف إ ) كفِّ(المضاف    ّلولع

                                                 
 .3/40:  الهمع،السيوطي: ينظر)1(
 .66-2/65:  شرح التصريح،األزهري: ينظر)2(
 .3/40:  الهمع،السيوطي: ينظر)3(
 .3/236:  أوضح المسالك األنصاري،ابن هشام: ينظر)4(
 .1/288: السيوطي،األشباه والنظائر)5(
يحيـى الجبـوري،   : ، شعر أبي حية النميـري، تحقيـق  )1975(حية   أبو   النميري، :ينظر)6(

، 1/179: ، وسـيبويه، الكتـاب    163: منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق     

، وابن جني،   3/168: ، وابن هشام األنصاري، أوضح المسالك     2/432: والسيوطي، الهمع 

: ، والتصريح علـى التوضـيح     1/736: ، واألزهري،شرح التصريح  2/405: الخصائص

 .4/377: ، والمبرد، المقتضب83: ، وأبو جعفر النحاس، التعليقة على المقرب2/59
: شـرح ابـن عقيـل     : ، وابن عقيل  3/169: ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك    : ينظر)7(

 .1/736: صريح، واألزهري، شرح الت3/83
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ولكونهمـا شـديدي التـرابط       ،ليه مضافاً ومضافاً إ    المتالزمينِ  هنا لكونِ  شددالتّ

  .وكأنهما كالكلمة الواحدة

وا هـم عـد    بالظرف والجار والمجرور أنّ    حاِة النّ ثر على تسامحِ  كْ أَ وللداللِة  

، )يقـول ( بالفعل    متصلٍ  باستفهامٍ قَبس يُ بشرط أن ) ظن (َلم ع عامالً) يقول (الفعَل

 فـي نـصب      الفعـلِ  يبقى عملُ ) يقول(ستفهام والفعل    بين اال   الظرفُ َلصوإذا فَ 

بغيرهمـا لـم     َلِص فُ  بين االستفهام والفعل بشيء، فإن     نا لم نفصلْ  المفعولين، وكأنّ 

غتفـر  قول القول، وقد ا   يحتاج إلى جملة م   ما  ، وإنّ )ظن(عمل  ) يقول ( الفعلُ يعمِل

  )1( . أو مجروٍر بظرٍف الفصَلالجميُع

  قَُهنِْمو الشاعِرُلو :  

  )2(عةًاِم ج الداروُلقَُأبعد ُبعٍد تَ

) تقـول  (بقي عمـلُ  ) تقول(ن الهمزة و  يب) بعد ُبعدٍ  ( بالظرفِ َلِص فُ فعندما

 متى تقول زيـداً     :ولكوذلك ق : "، يقول سيبويه  ) وجامعةً الدار: (بنصب المفعولين 

منطلقاً؟ وأتقول عمراً ذاهباً؟ وأكّل يوٍم تقول عمراً منطلقاً؟، ال يفصل بها كمـا ال               

 رفعـت؛   أأنت تقول زيد منطلق؟   : ، فإن قلت  أكل يوٍم زيداً تضربه   : يفصل بها في  

م  بين همزة االستفها    بالفصل دتَع ال يُ   أي ؛)3("ستفهام اال  حرفِ  بينه وبين  ه فصلَ ألنّ

 كما لم يعتد به في المشتغل عنـه الواقـع بعـد همـزة               ، بالظرف )يقول(والفعل  

  )4( .د فاصالًعال ُي"  يوٍمكّل"ال يفصل بها يعني : االستفهام، فقوله

 في الظرف والمجرور ما ال يتّـسعون فـي   هم يتّسعون إنّ:  القولِ وخالصةُ

كان في الدار أو    : (موله، كقولنا معو  الناقصِ  الفعلِ وا بهما بين  لُصغيرهما، فلذلك فَ  

جالساً  عندك زيد (،    سـخ   منـه، وبـين الحـرف النا       ِب وفعل التعجب من المتعج

                                                 
 .71-2/70: ، أوضح المسالك األنصاريابن هشام: ينظر)1(
مغنـي  و،  2/70: لمسالك،وابن هشام األنصاري، أوضح ا    1/504: السيوطي، الهمع : ينظر)2(

بركات يوسف هبود، ويوسـف     : ، تحقيق )م2003(، وشرح شذور الذهب     2/693: اللبيب

 .501: بنان، دار الفكر، بيروت، ل1الشيخ محمد البقاعي، ط
 .1/23: سيبويه، الكتاب)3(
 .1/23:  عبد السالم هارون، حاشية الكتاب،سيبويه: ينظر)4(
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 والمضاف والمـضاف    ،اري مجرى الظن  والقول الج  وبين االستفهام    ،ومنسوخه

ومعظـم   ،)1( ... ومجزومهـا  لـم منصوبها و  وبين إذن و   ،-كما رأينا سابقا  –ليه  إ

  .ي سنعالجها في سياق هذه الدراسةاألزواج المتالزمة الت

  : المعترضةةُلَمالُج_ ب

 بـين   الزمين، فهي تفصلُ   مت  أيِّ  في الفصل بين   ةُي الحر  المعترضةِ للجملِة

 ، والموصـول وصـلته    ، والشرط وجوابـه   ،، وبين المبتدأ والخبرِ    والفاعلِ الفعِل

 فيهـا كمـا     ُعسوتَ بنوع خاص من الحرية، ويُ     ا لتميزه )2( ...والموصوف وصفته 

  بين المتالزمين دون    لها أن تتوسطَ   ُحمسُي فَ ، والجار والمجرور   في الظرف  ُعسوتَُي

أن يضطر  فـي     ، فهو فصلٌ   لهذا الفصلِ   تخريجٍ لى إيجادِ  إ  النحويون سائغٌ وكثير 

  )3( .ين المتالزم بين العالقةَفُِعضى الكالم وال ُيرج مُره ال يغيكالم العرب؛ ألنّ

 لها بغيرها    فال صلةَ  ،حويالسياق النّ  عن مجرى    ةٌ أجنبي  المعترضةُ والجملةُ

  مـن أنـواعِ   ، وهي نـوع   فعليةً  أو ةًسميون ا وقد تك  )4( لها من اإلعراب،   وال محلَّ 

  . باإلفادة مستقلةً بكونها جملةًُز التي تتميالفواصِل

تعالى  فقولُه ،)5( )اقٌسيم وغَ ِموُه ح وقُذُيلْا فَ ذَه: (الىع تَ ُه قولُ  االعتراضِ نوِم

 هـذا   خبـرُ ) حمـيم (ف )6( ،)هذا حميم : ( المبتدأ والخبر   بين اعتراض )فليذوقوه(

ـ  اع  وقـدِ  )7( .اعتراض بينهما على أحد الوجـوه     ) ذوقوهفلي(و   بهـا لبيـانِ    ضِرتُ

  .ني الثا بها في الفصِل الفصَلوسنعالُج )8( . يذوقوههم أناستحقاِق

  

                                                 
 .694-2/693:  مغني اللبيب،ابن هشام األنصاري: ينظر)1(
  .390-2/387: المرجع نفسه :ينظر)2(
 .11:  بحث الفصل النحويعلي،: ينظر)3(
 .116-1/115:  البيان في روائع القرآن،حسان: ينظر)4(
 .57: ص)5(
 .1/340:  الخصائص،ابن جني: ينظر)6(
 .2/212:  ما من به الرحمنالعكبري، إمالء: ينظر)7(
 .1/118: حسان، البيان: ينظر)8(
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  :ُمسالقَ _ج

 القسم مِ إن تَ التي يُ   الفواصلِ نوالجـار    فيها فـي الكـالم كـالظرفِ       ُعوس 

هـا   لكثرة دورانِ   القسمِ ِة بين المتالزمين بجمل   صَل الف حاةُ النّ  فقد اغتفر  ،والمجرور

 قد: (كه في نحو قولِ    ومدخولِ  الحرفِ  بها بين  وا الفصلَ  حتّى أنّهم اغتفرُ   ،في الكالم 

فـي   )1(ه ومعمولِ  العاملِ  بها بين الحرفِ    الفصلَ هم ليغتفرون  بل إنّ  ،) زيد  قام واِهللا

  : قول حسان بن ثابت 

  )2(ِل المشيِببِشيُب الطفل من قَ      تُ       نرِميُهم ِبحرٍب      إذن واِهللا 

   نصب الفعل المضارع وهو إذ،)إذن واهللا نرميهم(فيه قوله والشاهد 

وال : " بقولـهِ   وهو فصٌل جائز علّله سيبويهِ     )3( .مع الفصل بينهما بالقسم   ) نرمي (

ـ   الفعـلِ   وبين  الفعلَ ا ينصبُ م بشيٍء مِ  ُلِصفْتَ  أشـبهت   )إذن(؛ ألن   )إذن(وى   ِس

ـ  ُمدقَ وتُ ىغَلْ وهي تُ  ، في األسماء  )أرى(  بمنزلةِ ، فهي في األفعالِ   )أرى(  ،ُرخََّؤ وتُ

 )4(". يفصلوا بينها وبين الفعل باليمين     وا على أن   اجترؤُ فَ هذا التّصر  فلما تصرفتْ 

:  ففي قولنا  ، وهو لغو في الكالم    ،)5(الرغم من أنّه ال يفصل بينهما بغير القسم       على  

  )6( ).إذن أضربك واِهللا: (تريد) إذن واهللا أضربك(

 والمـضاف   ،أجازوا الفصل بالقسم بين االسـم الموصـول وصـلته         كما  

 إالّ أنّه مع القسم يصبح جـائزاً        ،على الرغم من قبح الفصل بينهما     والمضاف إليه   

                                                 
 .3/165:  أوضح المسالك،ابن هشام األنصاري: ينظر)1(
مـد  أح: ، ديوان حسان بن ثابت األنصاري، تقديم وشـرح        )م2003(حسان إبن ثابت  : ينظر)2(

 وابن هـشام    ،2/295:  الهمع ، والسيوطي ،30: ، دار الفكر اللبناني، بيروت    1الفاضل، ط 

، وشرح قطر الندى وبـّل      381: ، وشرح شذور الذهب   2/693:  مغني اللبيب  ،األنصاري

 .2/11: ر الدر، والشنقيطي58: محمد محيي الدين عبد الحميد، مصر: الصدى، تحقيق
 .59: ح قطر الندىام األنصاري، شرابن هش: ينظر)3(
 .13-3/12:  الكتاب،سيبويه)4(
 .58: ام األنصاري، شرح قطر الندىابن هش: ينظر)5(
 .2/11: المبرد، المقتضب: ينظر)6(
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 في السهشام  ابنُ  كما يقولُ  ِةع " : يكون قَ  الفاصلُ أن واهللا  هذا غـالمُ  : ( كقولك ،ماًس 

  )1( )".زيٍد

 بينهمـا لـشدة     لذين اليفصلُ ل بين المتالزمين ا    الفصلَ حاِة النّ فأجاز بعضُ 

 عـن    أجنبيةً دع بجملة القسم التي تُ    -ِحب على القُ  هما يكُن  بين َلِص فُ وإن-ارتباطهما  

 السياق عفي الجملةِ   ارتبطتْ الً وإنِ م  إذن( وبين   ،)قام( و )قد( ففصلوا بين    ، معنى( 

 وسبب ذلك أنهـا مـن       ،)زيد(والمضاف إليه   ) غالم( وبين المضاف    ،)نرميهم(و

  . فيها في الكالِمُعسوتَالفواصل التي ُي

 مـن    القسمِ  جملةَ ؛ ألن  المعترضةِ  الجملةِ  من بابِ  ُهد ع ُنِكم يُ لفاصُلوهذا ا 

: نقول عندما   ك وذل ،)2(  موانع  دون ٍةي بحر  المتالزمينِ  بها بين  ُضرتَع التي يُ  الجمِل

)   أقسم واهللاِ   (: ما قلنا  كأنّ ،) كريماً -واهللا–كان زيد ولعلّ ،) كريماً كان زيد   اهتمـام  

هـا فـي     ورودِ ُه كثرةُ  عنها بعيداً عن الجملة المعترضة مرد      ها والحديثَ  ب حاِةالنُّ

  .السياقات

  :اُءدالنِّ _د

النِّ إن ده في الكالم كالقَ    ورودُ  يكثرُ كفاصٍل اءتَ يُ ام، وهو مم  سوفيه فـي    ُعس 

 لـشدة    بينها فصُلة التي ال يُ   حويوا به بين األزواج النّ    هم فصلُ  أنّ  ذلك الكالم، ودليلُ 

  في قول الشاعر   موصوِل وال  به بين الصلةِ   صالها، فقد أجازوا الفصلَ   ارتباطها واتّ 

  : حسان بن ثابت

  )3(   كريٍم وأثواب السيادِة والحمِد        وَأنْتَ الذي يا سعُد ُأبتَ بمشهٍد 

 من   جماعةٌ أجاز و .)يا سعدُ (بالنداء  ) أبت(وصلته  ) الذي(وفيه فصل بين    

: يقـول الـسيوطي    )4( الناصبة والفعل المضارع بالنداء،    )ذنإ( بين    الفصلَ اِةحالنّ

                                                 
 ).الحاشية (،3/165:  أوضح المسالك،ابن هشام األنصاري)1(
 .393-2/392:  مغني اللبيب،ابن هشام األنصاري: ينظر)2(
: الـسيوطي، الهمـع   : أحمد الفاضل، وينظـر   : انه، تقديم وشرح  البيت ليس في ديو   : ينظر)3(

، وأبـو حيـان     1/167: ، والشنقيطي، الدرر  1/232: ، وابن مالك، شرح التسهيل    1/286

 .1/551: 1مصطفى أحمد النّماس، ط: تحقيق: ، ارتشاف الضرب)م1984(األندلسي 
 .174-3/173: ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك: ينظر)4(
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يا -إذن  (:  بينهما بالنداء والدعاء، نحو    الحسن طاهربن بابشاذ الفصلَ   بو  وجوز أ "

  .)1(")ة الجنّكلَِخد ُي- لك اُهللاُرِفغْي- وإذن(، ) إليهنِسح ُأ-زيُد

  ُيوُنِكم ع أدعو : (دير فعل ه بتق نّ؛ أل  المعترضةِ  الجملةِ  كذلك من بابِ    النداءِ د

: ، يقول الـسيوطي   ) ُأحِسن إليه  نادي زيداً إذن أدعو أو أ   (: ؛ لذا فالتقدير  )ناديأو أ 

،  نيابـةً  الحـرفُ : يَل، وقِ ُدصناصبه القَ : يَلوِق ، إنشاء )أنادي(و  ) أدعو(: ويقدر"

  )2(".فعٌل: يَل فعل، وِقاسُم: يَلوِق

ـ دجوو )3( المعترضـة،   الجملـةِ   بـابِ  ن مِ  بالنداءِ  الفصلَ أجِدولم    فـي   ُهتُ

  :ستشهداً عليه بقول الشاعر ُم الفصِل باِبتَح تَالخصائِص

  )4(اِمـجاللِّار ُدقَّ ِبـٍد ِحمـ      زي           ـاِمصا ِعـَب َأنوذَر ِبنََّأـَك

، ففصل بين المضاف    )ام باللج قَُّد  حمار  يا أبا عصامٍ    زيدٍ  برذون أنكَ( أي

ـ            والمضاف إ   يليه بالنداء، وهو ال يجوز إال في ضرورة الشعر، يقول محمد محي

 ليه بالنـداء أن    المضاف والمضاف إ    بين  حقِّ الفصلِ  ن مِ كان: " الدين عبد الحميد  

ِة الكالم كالفصل بالقسم؛ ألنّ       يكونعواحدةٍ هما بمنزلةٍ  جائزاً في س  لـم    النحاةَ ، لكن 

 إليه بالقسم جائزاً     والمضافِ المضاِف بين    الفصلَ اا بينهما في الحكم، وجعلو    ووسُي

 في السالشعرِ  مقصوراً على ضرورةِ    والفصل بالنّداءِ  ِةع ، رـ نَّ في ذلـك أَ     والس م ُه

وبالقَ الفصلَ  المنثورِ وا في كالم العربِ   ُدج ِمس...،ولم هذا في الفـصل   وا مثَلُدِج ي

  )5( ."وه من قواعدلُ في كلِّ ما أص السماع؛ ألنّه هو األساُس فوقفوا عند،بالنداِء

 بينهما في األصل؛ ألنّهمـا       الفصلُ  ال يجوزُ   متالزمينِ  حالَ فإذا كانت هذهِ  

 أكثر من    اقتضاءٍ اللذين بينهما عالقةُ   المتالزمين    بين  يكونُ  فكيفَ ،كالكلمة الواحدة 

                                                 
 .2/295: سيوطي، الهمعال)1(
 .2/25: المرجع نفسه)2(
-2/253: ، والـسيوطي، الهمـع  395-2/387: ابن هشام األنصاري، مغني اللبيب : ينظر)3(

 .341-1/335: ، وابن جني، الخصائص258
، 3/174: ، وابن هشام األنصاري، أوضـح المـسالك       2/404: ابن جني، الخصائص  :ينظر)4(

 .1/738: هري، شرح التصريح، واألز2/433: والسيوطي، الهمع
 .3/174): الحاشية(ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك)5(
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وا بين اسم إن وخبرها كما فـي         ففصلُ ،هما بالنداء وا بالفصل بين  فقد سمحُ  ،مجاورة

  :قول رؤبة

  )1( الحارثُمع ِنإنّك يا حارثُ

     ِن(وخبرها  ) الكاف( ففصل بين اسم إنعيا حـارثُ   (بالنداِء)  الحارثُ م(، 

  :ومثله قوُل الشاعر

  )2(وِرعذُغَ المِن نَغَايِبِب     غَمز الطَّ          يا فرزدقُ كَينَها غَمز ابُن ُمرَّةَ

  .داِءبالنّ) هانَيكَ (والمفعوِل) رةَ ُمابُن ( الفاعِلبين   النداُءَلصفَفَ

   على تَ   إالّ دليالً   األمثلةُ  هذهِ ولم تكن وبـين المتالزمـين      بالفصلِ  النحاةِ ِعس 

زمين  فيه بين المتال   وا بالفصلِ ُحهم تسام نَّإى   وروده في السياقات حتّ    ؛ لكثرةِ داِءبالنّ

اللذين يبينهما بغيرِه الفصُلُبُعص .  

  :الزاِئُد_هـ

 ببؤرتها ارتباطاً تركيبيـاَ      لفظٌ في الجملة ال يرتبطُ     ركَذْ يُ  أن ِدونعني بالزائِ 

 المعنـى   دُسفْ أو ي   الجملةِ  تركيبُ ختلَّ ي  أن  غيرِ ن عنه مِ   فيصح االستغناءُ  ،وداللياً

  )3(.األساسي لها

هما بدون   أحدُ  ال يوجدُ   اللذينِ  بين المتالزمينِ   تفصلُ ن زوائد  ع  نتحدثُ وهنا

 بينهمـا   -أي الزوائد – وتوسطها   ،ام بنفسه واحد منه    يستقلَّ  أن  ال يمكنُ  إذْاآلخر؛  

  حـشْواً بـين     تكـون  ها؛ فال ُبـد أن     أو آخرِ   الجملةِ  في أولِّ  يقتضي أنّها ال تقعُ   

  )4(.متالزمين

 وخاصة فيما   ،م فيها ُهوا آراء وا عنها وذكرُ  ثُة وتحد زياد ال  العلماءُ وقد تناولَ   

  الحـروفِ   هـذهِ  ِنومعنى كَ : " السيوطي  يقولُ ، الحروف زوائد   بعضِ  بكونِ يتعلقُ

رِ     زوائدوإنّ ، عن معناه األصلي    الكالمُ  أنّك لو حذفتها لم يتغي    رعـن   ما قلنا لم يتغي 

  الزيـادةُ  ِنكُ ولم تَ  ، وهو التوكيدُ   معنى فيُد ت  الحروفِ  هذهِ معناه األصلي؛ ألن زيادةَ   

                                                 
 .1/385:  الدرر اللوامع، والشنقيطي،2/37:  الهمع،السيوطي: ينظر)1(
 .1/385:  والشنقيطي، الدرر اللوامع،2/37:  الهمع،السيوطي: ينظر)2(
 .17..: الفصل النحوي:  بحثعلي،: ينظر)3(
 .1/579:  النحو الوافي، حسن:ينظر)4(
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؛ وألن تكثير اللفظ يفيـد       معنى صحيح   ألن التوكيد   البتةَ؛  معنى  لغيرِ عند سيبويهِ 

  )1( ."تقوية المعنى

ـ   لـم  زائدةً )2( )مُهاقَثَي مِ مِهِضقْا نَ مِبفَ: ( تعالى ِهفي قولِ " ما "د ع فسيبويِه دِّ َؤ تُ

الكالِم لتوكيدِ تْما جاء  وإنّ ،معنى ،ِمغِم على الر ـ  أنّن   متالزمـينِ  بـين تْلَصها فَ

  المجـرورُ  واالسـمُ ) الباء ( الجرِ حرفُ:  وهما  االتصالِ  أشد ِنيلَِصتَّ ومُ تبطيِنرُم

 شيئاً لم    إذا جاءتْ  ثِْدح في أنّها لم تُ    - ما أي–وهي لَغْو   : " سيبويه  يقولُ ،)مِهِضقْنَ(

كُيقبلَ ن  ت أن ِمجيء العملن ،فبنقضهم ميثـاقهم   (:والمعنى )3( ."لكالمل  وهي توكيد

   . )4(دخلت للتوكيد) ما( فكذلك ، فكما أن حقّاً لتوكيد األمر،)حقاً

ِبوإذْ ، فقط  في اللفظِ   زيادةً  الزيادةُ ذا تكونُ ه    لها تأثير المعنى ها في  إن ، وإن  

  معنى جديد ال وجود     وليس استحداثَ  ،ويته المعنى وتق   دعمِ  مجرد  هذا التأثيرُ  انكَ

  )6(. الكالِما فقط لتوكيِدهتُفزياد ، )5(له

ِموالعلماءِ ن  م الزيادةَ   ن مِ  ليستْ  رأى أن أكيـده  المعنـى وت    تقويةِ  أجلِ ن، 

 وكـذلك   ، بدون الزيادة   النظمُ ُربما يتعذَّ  إذ رُ  ،فصاحة اللفظ وإنّما هي من متطلبات     

  )7( . في اللفظةَعوِس التَّلزيادةُ ا فأفادِت،السجع

 الزيادة   إذ ، االتجاهين معاً  وجمع الرضي ليـست معنويـةً    -في رأيه –  إن  

 المعنى كما    فالمعنوية تأكيدُ  ، ولفظيةٌ  وإنّما هي معنويةٌ   ، مجردة  وال لفظيةً  ،خالصةً

  ادتهـا   وكونـه بزي    اللفظِ  بتزيينِ  تختص  واللفظيةُ ،)ليس(في زيادة الباء في خبر      

بسببها مُ   أو كون الكلمةِ   أفصح أو حُ   الشعرِ  وزنِ ئاً الستقامةِ هي السجع أو غير    ِنس 

                                                 
 .1/249: السيوطي، األشباه والنظائر)1(
 .13:  والمائدة،155: النساء)2(
 .4/221:  الكتاب،سيبويه)3(
: ، معاني القرآن وإعرابـه    )م1988(الزجاج، أبو إسحق إبراهيم بن السري الزجاج        : ينظر)4(

 .2/127: ، عالم الكتب، بيروت1عبد الجليل عبده شلبي، ط: شرح وتحقيق
 .309:  التفكير النحوي،أبو المكارم: ينظر)5(
 .2/284:  الخصائص،ابن جنّي: ينظر)6(
 .1/249: السيوطي، األشباه والنظائر)7(
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 وإالّ ، والمعنوية معـاً  اللفظيِةها من الفوائِدولُ خُ وال يجوزُ  ، اللفظيةِ ذلك من الفوائدِ  

  )1( . ذلك في كالم الفصحاء وال يجوُز، عبثاًدتُْعلَ

راً صتَخْاً مُ روص تَ  وإنّما نضعُ  ، في الزيادة   العلماءِ  آراء  هنا ال نناقشُ   ونحُن

 ن م  العلماءِ نِم فَ ،)2("األشباه والنظائر " في   ها السيوطي عمهم التي ج   آرائِ بخصوِص

دأي الزوائدِ  وجود   ومنهم م فالذين فَ  ، عارضها ن هـا دخـول     على أنّ  وا الزيادةَ ُرس

  )3( . في التراكيب الزيادِةنكروا وقوع من غير إحداث معنى أحرف كخروجِه

 التي تسلّم إليها دراسـة       الحقائقِ ن؛ ألن مِ   شكلي  فالخالفُ ، وعلى كّل حال  

 بين  ه يتنوعُ  وأن وجود  ،حو موجود بالفعل في النّ     أن القول بالزيادةِ   ِةحوي النّ القواعِد

 ، بعينهـا  في مواضع القول به   القول به في األمثلة وتخريج الشواهد وبين اطّراد         

  )4( .ىصح تُن َأن ِميغ فيها أكثُر الص بزيادة بعِضيَل التي ِقوالشواهُد

 ة،اص بين المتالزمين خ   ها التي تفصلُ  لِّ ك  الزوائدِ  حولَ  هنا يدورُ  والحديثُ

 بين المتالزمين، فزيـادة علـى       وليست الحروف فقط، أو الزوائد التي ال تفصلُ       

كان، وظن، وضـمير    ( كـ   هناك زوائدُ ) الوِمن،  ولباء،  اوأن،  وما،  : (الحروف

 غم من أن الجملـةَ    على الر .  فقط  بين متالزمينِ  ُلها تفص نو، وسنعالجها كَ  )الفصل

 ها جملةٌ ؛ ألنّ ُمستَقٍل من الفواصلِ    كنوعٍ  أننا وضعناها ُمستَِقلّةً   الّ، إ  زائدةٌ المعترضةَ

  ... جملة ككان أو ظن أو ضمير الفصللِّ في كردٍة مطّلفاٍظ غيِر أن ِمتتكوُن

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .1/249: المرجع نفسه: ينظر)1(
 .251-1/246: المرجع نفسه: ينظر)2(
 .312: أبو المكارم، التفكير النحوي: ينظر)3(
 .313: المرجع نفسه: ينظر)4(
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  الفصل الثاني

   المتالزميِن بينُدِرطَّالُم ُز الجاِئُلصالفَ

  

  علـى عـاملينِ     المتالزمـين يعتمـدُ     بين  الفصلِ  سابقاً إن جواز   تُلْ قُ دقَلَ

 اقتـضاٍء   قةَ عال  العالقةُ  المتالزمين؛ فإذا كانتِ    بين ِطراُب التَّ  عالقةُ األوُل: ينيأساس

 بـين المبتـدأ      كالفصلِ  معينةٍ  بينهما بفواصلَ   الفصلُ  جاز  مجاورةٍ أكثر من عالقةِ  

ما أصله مسند ومـسند     كذلك   المسند والمسند إليه و     والفعل والفاعل؛ أي   ،والخبر

ـ  لم ي واقتضاٍء مجاورةٍ  بينهما عالقةَ   وإذا كانت العالقةُ   ،إليه  بينهمـا   الفـصلُ ِزُج

ضاف إليـه والجـار والمجـرور والموصـول والـصلة واألداة             والم كالمضاِف

 تركيبـاً    يـشكالنِ   اثنـينِ  ؛ ألن كلَّ  -في كثيٍر من األحيان   – في السعةِ ومدخولها  

 بينهمـا  تَلْص فإذا فَ، الواحدة كالكلمة-أي المتالزمين– بينه؛ وألن  الفصلُ يصعُب

   )1( . الواحدِة الكلمِة أجزاِء بينتَلْصك فَكأنَّ

  الفـصلَ   تجيزُ ُهتُ فطبيع ، المتالزمين  بين ُلِصفْ الذي ي   الفاصلِ ُعونَ: والثاني

 ، بينهمـا بـه     الفصلِ  يقلُّ جوازُ   المتالزمينِ ِناً ع  أجنبي  الفاصلُ  فإذا كان  ،ُهُعنَمأو تَ 

 ِه على إطالقِ  وهذا ليس،  وإذا كان  غير  به بين المتالزمـين      الفصلُ  يجوزُ ، أجنبي 

 من الظرف    فيه في الكالمِ   سُعوتَ أيضاً ما يُ    الفاصلِ  تحت نوعِ  ويندرُج ،في األغلب 

  عليها قاعـدةُ    وال تنطبقُ  ،يادة والز داء واالعتراضِ والجار والمجرور والقسم والنّ   

 باألجنبي ويجوز    الفصلُ  ال يجوزُ  ُهإنَّ:  يقولون حاةَ األجنبي؛ ألن النّ   األجنبي وغيرِ 

 بين كثيٍر مـن األزواج       لها أن تفصلَ    ويجوزُ  أجنبيةٌ واصِل الف  هذهِ  ومعظمُ ،بغيره

  .المتالزمة

ين  في األصل من ركنين أساسـي      ى أنّها تتكونُ  ر جملة نَ  وإذا نظرنا إلى أيةِ   

  مـضافاً إليهمـا بعـضُ      ، إليـه   ومسند  مسند ُهلُص وما أَ  ، إليه  والمسندُ هما المسندُ 

 والموصول   والمجرورِ  والجارِ لموصوِف وا  األخرى كالصفةِ  اإلضافات التركيبية 

  المعنى المطلـوبِ    إلكمالِ ...والصلة والمضاف والمضاف إليه واألداة ومدخولها     

                                                 
 .10..: الفصل النحوي: علي، بحث: ينظر)1(
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 المـسندُ : األول:  ضمن ثالثة محـاور     عن هذه العناصرِ   للجملة؛ لذا جاء الحديثُ   

 ،ن يشكالن األساس فـي الجملـة       اللذا ، إليه وما أصله مسند ومسند إليه      والمسنُد

األداة :  األخـرى، والثالـث     التي ترد في الجملة كالمتالزمات     التُمِّكَالُم: نيوالثا

  .ومدخولها كونهما من األزواج المتالزمة

  

  : إليهُدنَس والُمُدنَسالُم 1.2

 والركنان هما المـسند     ،كنين وفضلة  من رُ   أو الفعليةُ   االسميةُ  الجملةُ ُنوكَتَتَ

  فيكونُ  أما المسندُ  ، إالّ اسماً   والمسند إليه ال يكونُ    ، الكالمِ  وهما عمدةُ  ،والمسند إليه 

ـ  فِ ن أو مِ   واسمٍ  اسمٍ ن مِ  وعلى هذا فالكالم إما أن يتألفَ      ،اسماً وفعالً  واسـم  ٍلع ، 

 ولـيس المقـصود     ، أو قيد  ، وما عداهما فضلة   ،وهذان الركنان هما عمدة الكالم    

 كما أنّـه لـيس      ، المعنى  من حيثُ   عنها  االستغناءُ بالفضلة عند النحاة أنّها يجوزُ    

 فإن الفضلة قد يتوقـف عليهـا معنـى          ،المقصود بها أنّها يجوز حذفها متى شئنا      

  )1( .الكالم

 وما أصله المبتـدأ     ، ونائبه والمبتدأ الذي له خبر      إليه الفاعلَ   المسندُ ويكوُن

  الفعلَ د المسن  ويكون ،إن وأخواتها اسم   و ،كاد وأخواتها اسم   و ،كاسم كان وأخواتها  

التام وكاد وأخواتهـا   ، وما أصله خبر المبتدأ كخبر كان وأخواتها       ، المبتدأ  وخبر ، 

  )2( . والمصدر النائب عن فعله، واسم الفعل،وإن وأخواتها

 إذ  ، بينهما ِطراُب التّ  إليه هو طبيعةُ    والمسندِ  المسندِ  بين  الفصلَ غُوِّسوالذي يُ 

  وتـرابطُ  ، واقتـران   أكثر منه ترابط مجـاورةٍ      اقتضاءٍ  بينهما ترابطُ  إن الترابطَ 

 المسند و   – ؛ ألن المتالزمينِ   المتالزمةِ  األزواجِ  من سائرِ   بينهما أضعفُ  المجاورِة

هما ركنـان   يان معنى كامالً و مستقالً، و     يؤدو تركيباً واحداً    نيؤلّفا -المسند إليه   

  وليس األمـرُ   ، االقتضاءُ  من حيثُ   ومتالزمان ،ةُحوي النّ  الوظيفةُ ثُي ح نن مِ ُمستقلّا

 مع المضاف إليـه      فُ يؤلِّ  فالمضافُ ، المتالزمة  األزواجِ  سائرِ كذلك مع  تركيـب 

؛ بمعنى  )الفعلالمبتدأ و  ( الجملةِ  ببؤرةِ  واحدةٍ  كوحدةٍ  هذا التركيبُ   ويرتبطُ ،إضافٍة
                                                 

 .1/14: األردن-، دار الفكر،عمان2، معاني النحو، ط)م2003(السامرائي، فاضل : ينظر)1(
 .)97و78: (الهاشمي، جواهر البالغة: ينظر)2(
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  الفـصلُ كـونُ  في،ملـي  الُج التركيِب داخَل الواحدةَ  المفردةَ  ما يشبهُ  أنّهما يشكالنِ 

نصراً واحداً فـي     عُ  إلى جزأين؛ ألنهما معا يشكالنِ      الواحدةِ  المفردةِ بينهما كفصلِ 

  بـين   الفـصلُ   فكان ، متالزمينِ  ركنينِ  إليه يشكالنِ   والمسندُ  بينما المسندُ  ،ملةالُج

  )1( . الواحد ِشقَّي العنصِرِلص من فَ أسهَل المتالزميِنالجزأيِن

التّ فكأن اإل ركيب وِ ضافي حواحدةٌ ةٌد  ي جُ  التخلّي عن أحـدِ    ُبُعص أيـه أو   ز

  الكلمةِ  أجزاءِ  بين  لذا الفصلُ  ، واحدةً  كلمةً -تقريباً-  ألنّهما يشكالنِ  ؛ بينهما الفصِل

 من فصل    المسند والمسند إليه الذي ُيعد أسهلَ       بين  الفصلِ اً بعكسِ د شاقٌّ جِ  الواحدِة

 ُمستقلّتين  تيِندح وِ  إليه يشكالنِ   والمسند  أن المسند  صةً وخا ، الواحدةِ جزأي الوحدةِ 

 إليـه    والمـسندِ   المـسندِ  فطبيعـةُ  ، كالمضاف والمضاف إليه    واحدةً وليسا وحدةً 

   ياق سومكانتهما في السالمـضافِ   وطبيعـةُ  ،-فـي الغالـب   – بينهما    الفصلَ غَو  

  . األحياِنبينهما في أغلِب  الفصَلِزِجف إليه وارتباطهما ومكانتهما لم تُوالمضا

ـ   األولِ  إذ وجـودُ   ، اقتضاءٍ  المسند والمسند إليه تالزمُ     بين الزُمفالتّ  ُب يوِج

وجود  اً   مقبولةً  الجملةُ  الثاني لتكوناً ودالليتركيبي ، بص ـات     ِرظَ النَّ ِفرعـن عملي 

ـ       سيبويهِ  وقد عبر  ،هما ولو تقديراً   ورود نّها توجبُ الحذف؛ ألِ  الزم  عـن مـدى ت

 وال يجـُد    ،ما عن اآلخر  ما ما ال يستغني واحد منه     وُه: "المسند والمسند إليه بقوله   

عبـُد اِهللا   (:  وهـو قولـك    ، عليـه   المبتدأ والمبني   فَِمن ذلك االسمُ   ،داً بُ ُهالمتكلم ِمنْ 

 من االسم كمـا     د للفعلِ  فال بُ  ،)يذهب عبد اهللا  (:  ومثل ذلك  ،)هذا أخوك ( و ،)أخوك

 من اآلخر في االبتداء       لال لم يكن د بقوله    )2(".سم األول ُبدالمسند : " وكذا فعل المبر

  )3( ."وهما ما ال يستَغني كلُّ واحٍد ِمن صاِحِبِه: والمسند إليه

 نعلـى مـا سـبق       مدى ارتباط المسند والمسند إليه زيادةً       العلماءُ وقد بي ، 

  داقَ وس ، كالجزء من الفعل    الفاعلَ فالسيوطي مثالً ع   وجهاً لتأكيد    لذلك اثني عشر 

 مـع    الفعـلِ   رفعِ  عالمةَ  في األفعال الخمسةِ   ونوا النّ أنّهم جعلُ :  منها ،هذه العالقة 

                                                 
 .10: الفصل النحوي: علي، بحث: ينظر)1(
 .1/23: سيبويه، الكتاب)2(
 .4/126: المبرد، المقتضب)3(
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فالعالقـة   )1( ،... كـذلك   لم يكن   من الفعلِ   ولوال أنّه كجزءٍ   ، بينهما حيلولة الفاعلِ 

  لكنّها ال تصلُ   ،ةنّهما في بعض السياقات كالوحدة الواحد     ى إ  حتّ ةٌ قوي بينهما عالقةٌ 

 ، ارتباط المضاف إليه بالمضاف واالسـم المجـرور بحـرف الجـر            إلى درجةِ 

ـ             تـالزمُ   حيـثُ  نفاالرتباط بين الفاعل والفعل واتّحادهما ال يعني اختالفهمـا ِم

 على الرغم من أن الخبر ليس جـزءاً أو  ،االقتضاء والمجاورة عن المبتدأ والخبر 

  . والفاعِل في الفعِللحاُلكالجزء من المبتدأ كما هو ا

 ،خبُر المبتدأ جزء من الجملـة مفتقـر إليـه   : "يقول عبد القاهر الجرجاني 

 أال  ، كما أن الفاعَل كذلك    ، وقوى ذلك بأنّه كالجزِء الثاني من الجملة       ،فشابه الفاعلَ 

فاعـِل   كما أن مرتبةَ ال    ،)زيد منطلقٌ : (بعد زيٍد في قولك   ) منطلق(تَرى أن مرتبةَ    

  )2( ."ال قبله) قام(بعد ) قام زيد: (في قولك) زيد( فـ،بعد الفعِل

ِفويم التّ خُا ي الُزصالتَّ م يِبِترـ  ، بينهماي فقـد ح دترتيبـاً مُ  العلمـاءُ د نـاً عي 

 ِة الفعلي وا ترتيباً خاصاً للجملةِ    فوضعُ ، الجملة  على نوعِ  ياق بناء ما في السِّ  ِهلوروِد

  في الجملة الفعلية هـو أن يـأتي        إن األصلَ : وا فقالُ ،امُهتَح تَ  وما يندرجُ  ِةيواالسم

ـ   وجوز الكوفيون  ،)ذهب محمد : (َلثْ مِ ، الفاعلُ م ثَ نِم أوالً و  الفعُل نحـو  ُه تقديم  :

)ذَمحم ده3( )ب( مستنديناعِر الشَّ على قوِل في ذلك :  

لْا ِلمشُْيهاِل مِجم4(يداً ِئا و(  

 وئيداً ( العاملَ بمعنى أن (تقدوهو   ُه عليه معمولُ  م )ُيشْمـ  ،)اه   الفاعـلُ  مد فتقَ

 ،ِةورُر الـض   من بـابِ    األنصاري  هشامِ  ابنُ  وقد عدهُ  ،ني الكوفي دنْ عِ ِهِلعلى عامِ 

ـ ظْي( أي   ؛ُهُرب خَ فَِذ حُ مبتدٌأ) اهُيشْم( أو   ،ا ضرورةٌ نَدنْوهو عِ : "يقوُل وئيـداً  ُره (، 

                                                 
 .2/83: السيوطي، األشباه والنظائر: رينظ)1(
كـاظم  : ، المقتصد في شرح اإليضاح، تحقيق     )م1982) (هـ471(الجرجاني، عبد القاهر    )2(

 .1/257: بحر المرجان، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، الجمهورية العراقية
 .1/511: السيوطي، همع الهوامع: ينظر)3(
، وأوضـح   2/81:  هشام األنصاري، مغنـي اللبيـب      ، وابن 1/511: المرجع نفسه : ينظر)4(

 .37، 18: ، والكنغراوي اإلستانبولي، الموفي في النحو الكوفي2/78: المسالك
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  من ضميرِ   بدلٌ )مشيها(أو  : يَل قِ ،)حكمك لك مثبتاً  ( أي   ؛)ُحكُْمك ُمسمطاً : (كقولهم

  )1(".ِفرالظَّ

 "فاعلها"ها   عليها معمولُ   وقد تقدم  ، الفعلِ  مقام  قامتْ ةٌه مشب صفةٌ) وئيداً(فـ

 من   البصريون ُهدذي ع  الّ ِدهذا الشاه  بِ قديِم التَّ  لذا استدلّوا على جوازِ    ؛)اهُيشْم(وهو  

  . هشام ابُنَلعوا في تخريجه كما فَ أو تأولُ الضرورِةباِب

 وهـذا   ، الفاعلِ  أوالً ثم   الفعلِ  إتيانُ و هُ ِهد بصد ذي نحنُ  الّ رتيبي التّ ُمالُزفالتَّ

 ، بعدهُ ن يكون  أ  الفاعلِ  ورتبةُ ، أوالً  أن يكون   يجبُ  الفعلِ  فرتبةُ ،ِةبتْ بمبدأ الر  يرتبطُ

  واالهتمـامِ   من التّوسعِ  ٍبر لض  المفعولُ ُم وقد يتقد  ، آخراً  أن يكون   المفعولِ ورتبةُ

  . وهو ما سنعالجه فيما بعد،)2(أخير به التّةُيبه والنّ

 وقد حـدد    ، يليه الخبرُ   المبتدأ أوالً ثم    أن يكون  ِة االسمي  في الجملةِ  واألصُل

 ومـن    األسـماءِ   من عوامـلِ   ما جردتهُ : المبتدُأ: " السراج بقوله   ابنُ هذا األصلَ 

 ، الفعـلِ   أوالً لثاٍن مبتدأ بـه دون      ُه فيه أن تجعلَ    القصدُ  وكان ، والحروفِ األفعاِل

  )3(". أبداً وهما مرفوعاِن، وال يستغني واحد منهما عن صاحبه،ُهربيكون ثانيه خَ

 واحـٍد منهمـا مـا        لكلِّ د وال بُ  ،بر التّأخّر  والخ ،فاألصل في المبتدأ التّقدم   

  أكثر  تكونُ ةَحوي النّ ؛ ألن العالقاتِ   يكونا متالزمينِ   واألصل فيهما أيضاً أن    ،ُهلُِمكُْي

  يكـون   مـن أن    فال ُبـد    وإذا خرقنا هذا األصلَ    ،الزِم هذا التّ  وضوحاً من خاللِ  

 ركيـبِ  التّ  صحةِ  لمتطلباتِ  استجابةً ن أو يكو  ، إليها المتكلمُ   يقصدُ ألغراٍض دالليةٍ 

 علـى    مع المحافظةِ  َلا بفواصِ مُه بينَ ُلصفُْي و ، على المبتدأ   فيتقدم الخبرُ  ،)4(يِلمالُج

  . بينهما االقتضائيِّالزِمالتَّ

 الزُم التَّ  وهو الَ أَ ، إليه  والمسندِ ق بالمسندِ  المتعلِّ الزِم من التّ   نوعاً آخر  ونلمُح

 ركيـبُ  ويبقـى التّ    األحيـانِ   إليه في بعـضِ     والمسندُ  المسندُ فقد يتعددُ  ،اإلفرادي

.  ُيـضر بـصحة التركيـب       أحدهما أو كالهما؛ ألن التعدد      وقد ال يتعددُ   ،صحيحاً

                                                 
 .1/511: ، والسيوطي، الهمع2/80: ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك: ينظر)1(
 .1/76: ابن يعيش، شرح المفصل: ينظر)2(
 .1/58: ابن السراج، األصول في النحو)3(
 .10: علي، الفصل النحوي: ينظر)4(
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 مع  ُه إفرادُ  بل يجبُ  ،ُهُد تعد ال يجوزُ ) الفاعل( إليه في الجملة الفعلية      فالمسنُد  

 فاعله سواء راً   ملفو  الفاعلُ  أكانأبو البركات    يقولُ ،م منفصالً  متّصالً أ  ،ظاً أم مقد 

لـذا  ؛  )1(" له مفعوالتٌ كثيـرةٌ     ويكونُ ، واحد فاعٌل له إالّ     ال يكونُ  الفعُل: "األنباري

لُأو ـ   أو من بـابِ    من باب البدلِ  ) أكلوني البراغيث  (، لغةِ وا شواهد شبيه بتـاء    التَّ

 وهو ما اسـتقر     ، والفاعلِ  الفعلِ  بين فراِد اإل  وذلك كله للحفاظ على تالزمِ     ،التأنيث

  . العرِباِةح النُّعليه معظُم

 ،)2( )واُملَ ظَ ذينى الّ ووا النّج رسَأو: (-ُه ثناؤُ جلَّ– ُها قولُ وأم: " سيبويهِ يقوُل

   ،بنو فالن: من ؟ فقال:  قيل له،انطلقوا:  وكأنّه قال، على البدِلفإنّما يجيُء

   )3( ." يونُسمععلى هذا فيما ز) واُملَذين ظَوى الّوا النّجرسَأو: (- وعزجلَّ-فقوله

  :  الفرزدِقومنه قوُل

ـِكلَوِدي َأاِفـن ـُبيِص    ُه   ـوُه وُأمعي انروالسَّليطَ َأقَاِر    ِبح رن4(ُبه(  

ـ  ،)أقاربـه  ( فيها ضـمير   َلع إذ ج  ،)يعِصرن( فيه   والشاهُد  مؤنثـاً   ى وأت

:  كمـا نقـول    م مقد وهو فعلٌ ) يعِصُر (ولم يقلْ  )5( ، الجماعات  أراد ُهلألقارب؛ ألنَّ 

  )6( .)ساُء النِّذهبن(:  وال تقل،)ذهبِت النساُء(

 ،)قالـتْ ( كالتّاء في    )يعصرن( في   وِن النُّ  على جعلِ   البيتَ  سيبويهِ وقد أولَ   

ضـرباني  ( و ،)ضربوني قوُمك (:  يقولُ ن م  العربِ  من  أن واعلم: "يقول في ذلك  

                                                 
فخر صـالح قـدارة، دار الجيـل،        : ، أسرار العربية، تحقيق   )ت.د(أبو البركات األنباري    )1(

 .87: بيروت
 .3:األنبياء)2(
 .2/41: سيبويه، الكتاب)3(
، وسـيبويه،   1/46:، ديوانه، دار صادر، بيروت    )م1966(الفرزدق،همام بن غالب    : ينظر)4(

: ، والبغدادي، خزانة األدب   404: ، والسخاوي، المفضل في شرح المفصل     2/40: الكتاب

كاظم بحـر المرجـان، مطـابع       : ، التكملة، تحقيق  )م1981(، وأبو علي الفارسي   5/230

 .294: مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل
 .2/40: سيبويه، الكتاب: ينظر)5(
 .113: يهأبو جعفر النحاس، شرح أبيات سيبو: ينظر)6(
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 وا أن  وكـأنّهم أرادُ   ،)قالت فالنـة  (ها في   تي ُيظهرونَ  الّ اِءوا هذا بالتّ  ُه فشب ،)أخواك

  )1(". وهي قليلة، كما جعلوا للمؤنث عالمةًوا للجمِعيجعلُ

 مـع    الفعلِ  إفرادِ  ضرورةَ ُد الفرزدق يؤكِّ   تعالى وفي قولِ    في قولهِ  فالتأويُل

  . والفاعِل الفعِل بين اإلفراديِِّمالُز على التَّ بمعنى المحافظِة؛الفاعل

 التالز لكن ة     م اإلفراديفي الجملة االسمي – غم من أنّـه األصـل     على الر- 

 ِة بصح  المساسِ  دون  المبتدأ والخبرُ   يتعددُ  بحيثُ ، به في بعض األحيان    ٍمز ملتَ غيُر

ـ  في اإلخْ   فلك ، متواليةٌ  مبتدآتٌ إذا تعددتْ  ف ،ِة على القلَّ   ولكن ،ركيِبالتَّ عنهـا   اِرب 

 ،ُها قبلَم خبراً ِلِهِرب مع خَ وتجعلُه، في المبتدآت الروابطَ هما أن تجعلَ  أحُد: طريقتان

 فـي    الـروابطَ   أن تجعلَ   واآلخرُ ،)زيد عمه خالُه أخوه أبوُه قائم     (: كما في قولنا  

:  كما فـي قولنـا     ، وتاٍل لمتلوه  ، آخراً ألول   بهاءٍ خيِر األ  خبرِ دعى ب ؤتَُيفَ ،األخبار

و  ضاربُ الزيدون(:  والمعنى ،)ان الزيدون ضاربوهما عندها بإذنه    زيد هند األخو  (

 من  غِم على الر   لمبتدأ واحدٍ   الخبرِ ُد تعد  وكذلك يجوزُ  ،) عند هند بإذن زيد    األخويِن

ه كمـا    أو بغيرِ   بعطفٍ عِت كما في النَّ   وا ذلك  أجازُ  الجمهور  لكن ، العلماءِ اختالِف

و  ذُ ∗ الـودودُ  ُرلغفُو ا وهو(:  وقوله تعالى  ،)زيد فقيه وشاعر وكاتب   (: اـفي قولن 

  )3( . وكثير من المغاربة عصفوٍر ابُن ذلكومنع )2( )يُدِرا ُيماٌل ِلعَّفَ ∗العرِش المجيُد

  دُ    المبتدأ لخبرٍ  ُدفتعدالخبرِ  واحٍد أو تعد     الزِم التّ ُض قرينةَ قُنْ لمبتدأ واحٍد ال ي، 

 مِ غِمعلى الر د  نحاةُ إذ أجاز النُّ، عدم شيوع التعدتعد ذي يقوُم الّا بعكس الفاعِلمُهد 

 بالفعل وحُهد ولعلَّ ،ه من غيرِ   مشاركةٍ  دون  دِ  جوازة   يعودُ  المبتدأ والخبرِ   تعدلحري 

 بعكس الفعـل    ،الزمحٍد منهما في السياق رغم التّ      وا الستقالل كلِّ  بينهما و  العالقِة

 أقـوى   ركيِب واتصالهما في التّ   ، الجزء من الفعلِ    منزلةَ  الفاعلُ ُلزنَوالفاعل؛ إذ يُ  

  . من المبتدأ والخبربكثيٍر

  

  
                                                 

 .2/40: سيبويه، الكتاب)1(
 .16،15،14: البروج)2(
 .347-1/345: السيوطي، الهمع: ينظر)3(
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 ما   وبين ، إليه  والمسندِ  المسندِ  بين ةً تتّضحُ لَم جُ  التالزمِ  فمالمحُ ،وعلى كلٍّ 

 أصله مسند يه ضِ  إل  ومسندِنماً؛ ألَ يُه ما أصلُ  ن مسند  إلى األصـلِ    إليه يعودُ   ومسند  

 ، الثـاني وبـالعكس     وجود ُب يوجِ  األولِ  فوجودُ ، إليه  والمسندُ  وهو المسندُ  األوِل

 ولطبيعتهما وُحرِّيتهما   ، ألداء المعنى المطلوب   وهما في السياق على ارتباٍط وثيقٍ     

 ـ     مع الحفاظِ  واصَل بينهما بف   الفصلُ ومكانتهما جاز   وأداءِ ركيـبِ  التَّ ِةح علـى ِص

  . بينهماغم من الفصِل على الرالمعنى المطلوِب

 بين المسند والمسند إليه وما أصله مسند ومـسند           فالفصلُ ،وبناء على ذلك    

ـ     صورةً ُدِرالمطَّ  الجائزُ  هذا الفصلُ   وقد يكونُ  ،إليه جائز في الغالب     ِرو مـن ُص

 بـين المتالزمـين بالزوائـد        صورةً من صور الزيادةِ     أو يكونُ  ِرقديم والتأخي التَّ

 أو بما يتوسع فيـه      ،ما يكون باالعتراض؛ أي بالجملة المعترضة      أو رب  ،المختلفة

    ....في الكالم من الظرف والجار والمجرور والقسم والنداء

  

  :صور الفصل الجائز 2.2

  :أخيُر والتّقديُمالتَّ: أوالً

 وقد  ، العناصر المختلفة   بين ِة العربي لغِة في الّ   شائعةٌ  ظاهرةٌ أخيُرتّ وال قديُمالتّ  

قديم التّ: " يقول أحمد مطلوب   ، ومقبولة داللياً وتركيبياً    مطّردةٍ  كظاهرةٍ حاةُأقرها النُّ 

 من ألوانِ   في العربي تها حُ ة لونة من خصائِ   ،رِّيـ      ،هاِص وخاصي  ِننَ وهـو مـن س

  )1( ". األداءِنس وُح،عبيره من أهمية في دقة التّ ِلما ل؛العرب في كالمها

 يقـول   ،ةحوي النّ تبِة الر  بمفهومِ -أخيرقديم والتّ أي التّ –  هذه الظاهرةُ  وترتبطُ  

ـ ُي فَ ، للعنـصرِ   األصلي الموضُع" هي   تبةُالر: محمد حماسة عبد اللطيف    إن : اُلقَ

 والفاعل  ،رتبته التأخير عن المبتدأ    والخبر   ،أخير عن الفاعل  ه التّ  مثالً رتبتُ  المفعوَل

 إالّ بـالنّظر إلـى النّيـة         فال يكونُ  ،أخيُر والتّ قديُم وأما التّ  ،ه التأخير عن فعله   رتبتُ

دها النّظامُ   ِةاألساسيالتي يحد  ملة الجُ  بناءِ  لترتيب عناصرِ   اللغوي،    بنـاء وذلك أن  

                                                 
 .41: ، بحوث لغوية، دار الفكر، عمان)1987(مطلوب، أحمد )1(
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  في عدم االلتـزامِ     الحريةَ ُحيتوُي ، مقررةٍ باع الرتبة في مواضع   تّ قد يلزم با   الجملِة

اق ومقتضياتُرابطُه هو التّ ذلك كلِّ ومداُر، أخرىبها في مواضع1(." السي(  

 يقول الزركشي فـي     ، من بعض   رتباً أسبقَ   الكالمِ  لمواقعِ  النحاةُ وقد جعلَ   

 ، ومرتبة المبتدأ قبـل مرتبـة الخبـر        ، مرتبة الفضلة   قبلَ  العمدةِ مرتبةُ: "البرهان

وإن كانـا   - ، مرتبة ما يصل إليه بحرف الجـر        بنفسه قبلَ   إليه رتبة ما يصلُ  وم

  )2( ".رتبة المفعول الثاني قبل م األوِل ومرتبة المفعوِل،-فضلتين

 فـي حـين أن      ، معينةٍ ها مواقع  كلماتُ نا هو أن بعض الجمل تلتزمُ     موما يه 

 ففي الحالة   ،مقتضيات الحال ها حسب    كلماتِ  مواقعُ بعض األنواع من الجمل تتغيرُ    

 أو  ما في الحالة الثانية يكون الموقعُ      بين ، ثابتة رتبتهايكون موقع الكلمة أو     األولى  

  إلى رتبةٍ   الرتبةَ حويون النّ  قسم ، وعلى هذا األساس   ، آخر  من موضعٍ   متنقلةً الرتبةُ

 فالموصول  ،ة الموصول والصل   رتبةُ : فمثال األول  ،)غير ثابتة ( ورتبة متنقلة    ثابتٍة

  فال يجوزُ  ،)ُهفُِرعذي أَ  الّ ُلُج الر جاء: ( مثل ، قبل الصلة  لغوييأتي في التركيب الّ   

 المعنـى    الختاللِ ؛)ذي الّ ُهفُ أعرِ ُلُج الر جاء: ( فنقول ،تقديم الصلة على الموصول   

 ، الموصول على الصلة    تقدم  وللخروج عن القاعدة األصلية التي توجبُ      ،من ناحية 

  )3( ..والخبر ورتبة الفاعل والمفعول به المبتدأ رتبةُ:  في النحو المتنقلِةِبتَ الرومن

 تُعد من بـاب      االسميةَ  بين المسند والمسند إليه فيما يخص الجملةَ       فالعالقةُ

 فقد تتقدم   ، الجملة  داخلَ  الحركةِ ريةَ ح  الكلمةُ ُحنَم إذ تُ  ،)غير الثابتة (الرتبة المتنقلة   

 وعندما نقول   ، عليها  متفقٍ  نحويةٍ  ضمن ضوابطَ   بالغيةٍ وقد تتأخر ألسبابٍ   ،الكلمة

 وال يعني أنّه قد ال يعِرض لها ما يـدعو           ، الرتبة  ال يعني ذلك اختفاء     متنقلةً رتبةً

                                                 
 .93: ، بناء الجملة العربية، دار غريب، القاهرة )م2003(عبد اللطيف، محمد حماسة )1(
محمد : ، البرهان في علوم القرآن، تحقيق     )م1972(ن عبد اهللا    الزركشي، بدر الدين محمد ب    )2(

 .1/310: أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت
-16: ، الرتبة النحوية في الجملة العربية المعاصـرة       )ت.د(الخلفات، إبراهيم صالح    : ينظر)3(

21. 
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 ولكـن   ، فهي رتبة متنقلـة    ، رتبة المبتدأ والخبر    ذلك  وما يثبتُ  ،هاإلى وجوب ثباتِ  

  )1( . الخبر على رتبِةمةًد دائماً مقرتبة المبتدأ تكوُن

  الرتبـةُ   تكونُ  فتكادُ ،أما بخصوص المسند والمسند إليه في الجملة الفعلية       

 لكن  ، على الفعل   ال يتقدمُ  ؛ ألن الفاعلَ  -حسب المنهج البصري  –  ثابتةً بينهما رتبةً 

العالقة بين الفاعل والمفعول والمفعول والفعل من بـاب الرتبـة المتنقلـة غيـر          

  . عند البصريين ثابتةٌ والفاعل فهي رتبةٌ الفعِل أما رتبةُ)2(،تةالثاب

ـ  قـديمِ  التّ وقد لخّص تمام حسان حقيقةَ     ـ    أخيِر والتّ حـويين   النّ ِفر فـي ُع

ـ   المبتدأ على الخبر أن المبتـدأَ       تقديمِ إن سبب : "والبالغيين بقوله   للمـتكلّم   وم معل

 ،فُِرع إالّ عما ي    ال يتكلمُ   والمرءُ ،م عنه ذي يجري الكال   الّ ؛ ألنّه الموضوعُ  والسامع

 ذلك أن الفرق     وفوقَ ، إليه اقَس يُ  أن  للسامع وإالّ ما استحقَ     فهو مجهولٌ  أما الخبرُ 

 وتـأخير    تقـديمٍ  وذجية هو فرقُ  مبين الجملتين االسمية والفعلية في صورتهما النّ      

 موضـع   عض ف ، البالغيين ِفر أما في عُ   ، الحاالت  في بعضِ   والجهلِ بسبب العلمِ 

  النتيجـةَ   تجـدُ  علوِمم بـال  ، بسبب االهتمام   هو التقديمُ   مصطلحاً آخر   والجهلِ العلِم

  لشأنه بالنـسبة   عالن العلم بالشيء واالهتمام به إعالء     إ فإذا اعترفنا بأن في      ،هاذاتَ

 بـأن   اعتـداداً منّـا    كان ذلك    ، لالهتمام  استدعاء إلى المجهول والمطرح أو األقلِّ    

التقديم3( ". من التأكيد نوع(  

 المسند والمسند إليه وما أصله مسند ومسند إليـه           إن جاء   القولِ وخالصةُ

ن السياق قد حافظ علـى       ويك ،ن هناك تقديم وتأخير    ال يك  ،رتيب األصلي حسب التّ 

 أن يكونـا     خرقٌ في األصل الذي يجبُ     ثَد وإن ح  ،التالزم الترتيبي واالقتضائي  

 على قرينة   قرينة التالزم الترتيبي والمحافظة    بخرق    وتأخير ن هناك تقديم   يك ،عليه

  . على الرغم من التقديم والتأخير،التالزم االقتضائي بينهما

 إليه ومـا أصـله       والمسند  المسند  التقديم والتأخير الذي يخص    وموضوُع

 يهمنا منها هنـا إالّ       ال  وأقسام  وفروع  وله حاالتٌ  ، وشائك مسند ومسند إليه طويلٌ   
                                                 

 .21-20: الخلفات، الرتبة النحوية :ينظر)1(
 .22:  نفسهالمرجع :ينظر)2(
 .2/124: حسان، البيان في روائع القرآن)3(
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 وليس أي تقديم وتـأخير      ، الذي يؤدي إلى الفصل بين المتالزمين       والتأخيرُ التقديُم

 وإنما تقديم مـا حقّـه التـأخير         ، فصالً  وتأخيرٍ  تقديمٍ بخصوصهما؛ ألنّه ليس كلُّ   

  . حديثنا هنا وما أصله مسند ومسند إليه هو محوُر بين المسند والمسند إليهليفصَل
  

  ما كذلكسند والمسند إليه وما أصله الُم بينأخيِر والتّقديِم بالتُّلصالفَ  3.2

  :الفصل بين الفعل والفاعل بالتقديم والتأخير_ 1

  :  به بالمفعوِل والفاعِل الفعِل بينُلصالفَ

 ،عه األصـلي   عن موض   يتقدمُ إذ ، بين الفعل والفاعل    به يفصلُ  إن المفعولَ 

 علينا   وهنا تفرضُ  ، فاصالً بين المسند والمسند إليه      ليكون وهو التأخير بعد الفاعل   

 وجوب تقديم المفعول به على الفاعلِ     : األول:  أمرين ةُ والتركيبي ةُ المعياري القواعُد

تأخيرُ   ، فاصالً بين الفعل والفاعل    ليكون تم على األصل يحدث خلالً     ه والسيرُ  وإن 

    صالً والفاعـلُ  تّ به ضميراً مُ    إذا كان المفعولُ    الفاعلِ ُمفي التركيب أو يستحيل تقد 

 وإن  ، المعنى التقـديم    يوجبُ  بحيثُ ٍرص ح  سياقَ ياقُ أو كان السِّ   ،اسماً ظاهراً مثالً  

 وغيرها من الحـاالت التـي توجـب         ، من الحصرِ   المعنى المقصودُ   ينقلبُ رتأخَّ

 الفاعـل فـي الـشواهدِ      بالمفعول به بين الفعل و      جائز بمعنى أن الفصلَ  )1(؛تقدمه

  . المفعول به على الفاعلِم تقد على وجوِب التي تنطبقُوالعباراِت

م  تقد  وإن ،ه أو تأخّر   المفعول به على الفاعلِ    ِم تقد  واألمر الثاني هو جوازُ   

  ).دمح ُمةَص الِقبتَكَ(ُعد فاصالً بين الفعل والفاعل كـ 

 تقـدم المفعـول بـه    ةعل والفاعل في حالف به بين ال بالمفعولِ ومن الفصلِ 

 بـه    المفعـولُ   ففـصلَ  ،)2( ) معـِذرتُهم  المين الظَّ يوم ال ينفعُ  : (وجوباً قوله تعالى  

ـ   القاعـدةُ   وقد أقرتِ  ،)مُهتُرِذعم(والفاعل  ) ينفُع(بين الفعل   ) الظالمين( ةُ المعياري 

 ،)الظـالمين (اسم قبله وهـو      إلى   دِئاع) هم ( ذلك وفصاحته؛ ألن الضمير    ةَحِص

 كَ ) الظالمين( الفعل    هنا بمعمولِ  ولعّل التقديم جائزوـاً عـن       المعمولِ نليس أجنبي 

                                                 
، حاشية الصبان علـى شـرح       )م2003(، والصبان   517-1/516: السيوطي، الهمع : ينظر)1(

 .546-2/540: األشموني، دار الفكر، بيروت
 .52: غافر)2(
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ـ نْال ي : (نا على األصـل لقلنـا     ره وسِ  ب فلو أخرنا المفعولَ   ،العامل ـ  م ُعفَ ِذعم ُهتُر

 أكثـرُ  يـزُ ِج وألجل ذلـك ال يُ     ، لفظاً ورتبة  بعود الضمير على متأخرٍ   ) الظالمين

 ال في نثٍر وال في       على المفعولِ   الفاعلِ بتقديِم) وُرُه الشجر زان نَ : (ين نحو حويالنَّ

ـ       ، من البصريين   جنّي  وابنُ  األخفشُ ُه وأجاز ،شعر وال مـن    وأبـو عبـد اهللا الطُّ

1( مالك وابُن،ينالكوفي(.  

  :فقول النابغة الذبياني

ِديَّ بننِّي عه عبى رزالكالِب العاوياِت   حاتٍم      ج وقد فَ   جزاء 2(ْلع(  

 فيه جعلى األصل مِ   ر يه( الفاعل    تقديمِ نـ ( وتأخير المفعـول بـه       ،)رب ِدعي(، 

؛ ألن الضمير على الوجه األول عائـد علـى          )ربه (وتأخيُر) عدي (والحقّ تقديمُ 

)اء أجازوا ذلك في     ولكن بعض العلم   ، وهذا ال يجوز   ،المتأخر لفظاً ورتبة  ) عدي

 وهـو   ،والصحيح جوازه في الشعر فقط للضرورة     : " يقول األزهري  ،الشعر فقط 

وقد أجـاز بعـض     : "ويقول الصبان  )3(".ما ورد في الشعر   ؛ ألن ذلك إنّ   اإلنصافُ

النحاة ذلك في الشعر دون النثر وهو الحقّ واإلنصاف؛ ألن ذلك إنمـا ورد فـي                

  )4(".الشعر

 في حالة    والفاعلِ  الفعلِ  بالمفعول به بين    الفصلَ  أوجبتِ ةُي المعيار فالقاعدةُ  

 ،لغـوي  الّ  التركيـبِ  ِة على المفعول به؛ لضمان صح      يعودُ  الفاعل بضميرٍ  صاِلاتّ
                                                 

 ،و األزهري، شرح التصريح علـى      2/112: ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك    : ينظر)1(

 .416-1/415: التوضيح
حمُدو طماس،  : ، ديوانه، اعتنى به وشرحه    )م2005(النابغة الذبياني،زياد بن معاوية     : ينظر)2(

وهـو  . جزى اُهللا عبساً في المواطن كلّهـا  : ، وفي الديوان  82: ، دار المعرفة، بيروت   2ط

محمـد بـن إبـراهيم بـن محمـد          : غير موجود في ديوان النابغـة الـذبياني، شـرح         

: علي الهروط، جامعة مؤتة، والـصبان، حاشـية الـصبان     : ، تحقيق )م1993(لحضرميا

، وابن هشام األنـصاري، جمـال الـدين         1/416: ، واألزهري، شرح التصريح   2/546

، عالم الكتب،   2علي محسن عيسى، ط   : ، وشرح جمل الزجاجي، تحقيق    )م1986) (716(

 . 199: مكتبة النهضة العربية، بيروت
 .1/416: ، شرح التصريحاألزهري)3(
 .2/547: الصبان، حاشية الصبان)4(
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 ومن أجاز الجري    غم مـن اتـصال           على األصل دونتقديم المفعول به على الر 

  تـم   إذ ،ود ذلك في الشعر   رالفاعل بالضمير العائد على المفعول به كانت حجتّه و        

 بعض الشواهد الواردة فيها مثل ذلك بعود الضمير على غير المفعول بـه              تأويُل

ما عاد على الجزاء الذي     وإنّ) عدي( على    الضميرُ ِدُع إذ لم ي   ،كما في البيت السابق   

جزى عـدي  (: واألصل أن يكون البيت )1( .في بداية البيت) جزى ( عليه الفعلُ دلَّ

  . بين الفعل والفاعل جرياً على القاعدة المعياريةبفصل المفعول به) تم ربُهابن حا

إن ينُْصركُُم اُهللا   (: ه تعالى  قولُ  والفاعلِ  الفعلِ  بالمفعول به بين   ومن الفصلِ   

بين الفعـل   ) كم( في   )الكاف(  به وهو الضميرُ    المفعولُ  ففصلَ ،)2( )مكُ لَ باِل غَ الَفَ

ـ  تقد ةُ المعياري  القاعدةُ ِت وهنا فرض  ،)اهللا (ظ الجاللة والفاعل لف ) ينصر( ُهم  ؛ ألن

 ا إلى األصل يختلُّ   نَد وإذا عُ  ، ظاهر  اسم  بالفعل والفاعلَ   متّصلٌ  به ضمير  المفعوَل

  عن األصل   الخروجُ ُبويِج: "يقول السيوطي  ،) كم  اهللاُ ُرُصنْي: ( يصبحُ  إذ ،ركيُبالتّ

  الفـصلَ  ألن؛  )ضربني زيـد  (: نحو...  ظاهراً والفاعُل ضميراً   إذا كان المفعولُ  

  )3( ."هصاِل اتّ مع إمكاِن الضميِريؤدي إلى انفصاِل

 ،رص أسلوب الح   ما يظهر في    والفاعلِ  الفعلِ  بالمفعول به بين    الفصلِ نوِم  

  : ياِعز ُدعبل الخُومنه قوُل

  )4(ِلـسُل عن لَيلَى ِبماٍل وال أه         ولم ي إالّ ِجماحاً فُؤاُدُه   ولَمَّا أبى

 وقد أجـاز    ،)جماحاً(بالمفعول به   ) ُهفؤاُد (والفاعِل) َأبى ( الفعلِ  بين ففصَل  

ونالبصري اءُ  والكسائيين تقديمه؛ أي المفعول مع         وابنُ  والفراألنباري من الكوفي 

                                                 
 .2/546: الصبان، حاشية الصبان)1(
 .160: آل عمران)2(
 .1/516: السيوطي، الهمع)3(
إبـراهيم  : ، ديوان دعبل بن علـي الخزاعـي، تحقيـق         )م1998(الخزاعي، دعبل    :ينظر)4(

، 157: لبنـان -، بيـروت  ، منشورات علي بيضون، دار الفكـر العلميـة        1األميوني، ط 

: ، واألزهري، شـرح التـصريح     2/544: ، وحاشية الصبان  1/516: والسيوطي، الهمع 

، )م1986) (745(، وأبو حيان األندلسي     90:، وابن النحاس، التعليقة على المقرب     1/414

 .334: ، مؤسسة الرسالة، بيروت1عفيف عبد الرحمن، ط: تذكرة النّحاة، تحقيق
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وكـذا فـي    ،رالحـص  يتغير المعنى المقصود من      تأخر فإن )1( .على الفاعل ) إالّ(

إنّمـا ضـرب عمـراً    : (يختلف عن قولنا) د عمراً إنّما ضرب زي  : (؛ فقولنا )إنّما(

إنّ: "( يقول السيوطي  ،)زيد ما ضرب ع مر أي) اً زيد : وقـد   ، له غيـره   ال ضارب 

 ، له غيره   ال مضروب  :أي)  زيد عمراً  إنّما ضرب ( و   ، آخرُ  لزيٍد مضروب  يكوُن

  )2(". آخُررب لعمرو ضاوقد يكوُن

  فلو قدمنا الفاعلَ   ،)3( )ماُءلَ العُ ِه عبادِ ن مِ إنّما يخشى اهللاَ  : (ومثله قوله تعالى    

  وأخـرتَ   اهللاِ  اسـم  إذا قدمتَ : " يقول الزمخشري  ، المعنى  به النقلب  على المفعولِ 

الذين يخشَون اهللا من بين عباده هم العلماءُ          كان المعنى  العلماء دون غيـرهم    أن ، 

 وهما معنيـانِ  ... إالّ اهللا  ونشَخْ على العكس انقلب المعنى إلى أنّهم ال ي        تَلِْمإذا ع و

  )4(".ختلفاِنُم

   القاعدةُ ِتوقد أجاز  ةُ المعياري بـين    المفعول به على الفاعل ليفـصلَ       تقديم 

 فلو  ،م المتقدِّ ةُ أهمي  ذلك  ومردُ ،ُه تقديم ُبتي توجِ  الحاالت الّ   في غيرِ   والفاعلِ الفعِل

جعلى األصل لَ    العبارةُ ِتر لنا أن نقولَ    فيجوزُ ،ا اختّل المعنى  م ) :    كتـب محمـد

 بتقديم المفعول به على الفاعل      )ب القصةَ محمد  كت( أو   ،جرياً على األصل  ) القصة

  . األهمية ويبقى التركيب صحيحاً في الحالتينمن باِب

 فقد تم الفصل بين     ،)5( ) النُّذُرُ نوعر فِ  آلَ ولقد جاء (: ومن ذلك قوله تعالى     

ـ ر فِ آَل(بالمفعول به المضاف    ) ذُرالنُّ(والفاعل  ) جاء(الفعل   عومـن بـاب     )6()ن 

  .األهمية

                                                 
 .1/412: ، شرح التصريحاألزهري: ينظر)1(
 .1/516: السيوطي، الهمع)2(
 .28: فاطر)3(
ـ 538(الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر الخـوارزمي،         )4( ، الكـشّاف،   )م2001) (هـ

 .3/620: لبنان-، دار إحياء التراث العربي، بيروت2عبد الرزاق المهدي، ط: تحقيق
 .41: القمر)5(
 .1/415: األزهري، شرح التصريح)6(
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ـ  (: ه تعـالى  ها قولُ ومثلُ   وإذا حضـ  ر ى بـى واليتـام   ر أولـو القُ   ةَمس الِق

الِق( بالمفعول به    ففصَل ، )1()ساكينوالمسةَم (الفعلِ بين ) أولـو (والفاعل  ) حضر (

 على الفاعل؛ ألنّهـا هـي       فقدم القسمةَ : "امرائي الس  فاضل  يقول ،من باب األهمية  

بالكالم  وهي المقصودةُ  ،األهم ،  اق إنّما هو   ، إالّ بسببها   الحضورُ ِنكُ ولم يفي   والسي 

  )2(". ههنا تقديم المفعول به على الفاعِلب فناس،صرف فيهااألموال والتّ

  :  جرير به قوُل بالمفعوِل الجائِزومن الفصِل  

  )3(        كَما أتَى ربَُّه موسى على قَدِر    اًركانت لَُه قَدجاء الِخالفَةَ إذْ 

 وهـو مـن     ،)موسى (والفاعِل) أتى ( الفعلِ بين) ُهبر( به    المفعولُ ففصَل

 على متأخر دون    ر يعودُ  به ضمي  ؛ ألن المفعول به اتّصلَ     وكثير نحوية جائز  ناحية

 يقـول   )4( ."ه بضمير الفاعل المتأخر لتقدمه في الرتبـة       صالُ اتّ روال يضُ " ،الرتبة

وإن – وهذا الضمير    ، في جوازه  حاةُ النُّ لم يختلفِ : "محمد محيي الدين عبد الحميد    

في اللفظ  ٍر على متأخِّ  عاد - عائد   على متقد   مرتبةَ  م في الر مـن    الفاعـلِ  تبة؛ ألن 

  )5(". منه المفعوِل على مرتبِةالفعل سابقةٌ

 بين الفعل والفاعل بالمفعول به في كالمنا       الفصلُ  يجوزُ ُهنَّ إ  القولِ وخالصةُ  

 ، المفعول به على الفاعل لعلّة تركيبية أو معنوية         فيها تقديمُ  تي يجبُ في الحاالت الّ  

على الفاعل لعلّـة بالغيـة       المفعول به     فيها تقديمُ  وكذلك في الحاالت التي يجوزُ    

  . أهميته وبياِنِم المقدوهي العناية بالشيِء

  

  

                                                 
 .8: النساء)1(
 .40: السامرائي، الجملة العربية)2(
، دار  2حمُدو طمـاس، ط   : ، ديوانه، اعتنى به وشرحه    )م2005(جرير، ابن عطية    : ينظر)3(

، وشرح قطـر  2/11: ، وابن هشام األنصاري، أوضح المسالك   193: لبنان-المعرفة، بيروت 

 .2/445: ن، حاشية الصبان، والصبا1/439:  والشنقيطي، الدرر اللوامع202: الندى
 .1/415: األزهري، شرح التصريح)4(
 .2/112: ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك، الحاشية)5(
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  : بالحال والفاعِل الفعِل بينُلصالفَ

 )1(؛ به أو المشبه بـه أو الظـرف         المفعولَ بصها ما نَ   وناصبُ  فضلةٌ الحاُل  

 لى صاحبِ  لها أن تتقدم ع     يجوزُ  إذ ، عن العامل   أو أجنبيةً   غريبةً ها ليستْ بمعنى أنّ 

 ،)جاء زيد ضاحكاً  (:  ففي عبارة  ،فاعالً لتفصل بينه وبين الفعل      عندما يكونُ  الحاِل

ـ ) جاء( بين الفعل     الحالُ فصلِت إذ   )2( .)جاء ضاحكاً زيد  (: يجوز أن نقول   ه وفاعِل

  . وهذا مقتصر على مثل هذه الحالة،)زيد( الحال صاحِب

   حاةُ النّ وقد أجاز مرفوعاً   الحالِ صاحبها إذا كان صاحبُ    على    الحالِ  تقديم 

  عنير  في الحال التأخيةَ عن العامل؛ ألن النّوالحال متأخرةً) لـا فاعـأي هن(

  :  العبد بِن طرفةَ قوُل ذلكنوِم  )3( ،ا صاحبه

  )4(يِمهتَ  وديمةٌ، الغَماِم     صوُب    فَسقَى ديارك غَير ُمفِْسدها        

) سـقى (بين الفعـل    ) كديار(والمفعول به   )  ُمفِْسدها غير ( الحالُ ففصلِت

  )5( .وهو جائز؛ ألن صاحب الحال مرفوع) صوُب(وفاعله صاحب الحال 

 وخاصة عندما   ، بين الفعل والفاعل في أسلوب الحصر       الحالُ وأيضاً تفصلُ   

نا  حـصر   فقد ،)6( ) راكباً إالّ زيد   ما جاء : (يكون صاحبها محصوراً كما في قولنا     

إالّ راكباً    : ( الحالُ  ولو تأخرتِ  ،)زيٍد( في   الركوب المعنـى   الختلفَ) ما جاء زيد 

فاصـالً بـين    ) إالّ(مع أداة الحصر    ) راكباً( فجاءت الحال    ،المقصود من العبارة  
                                                 

 .2/223: السيوطي، الهمع)1(
: ، وابن عقيل، شـرح ابـن عقيـل        2/279: ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك    : ينظر)2(

2/16. 
ـ 688(األسـتراباذي،   الرضي، رضي الدين محمد بن الحسن       : ينظر)3( ، شـرح   )ت.د) (هـ

: ، والسيوطي، الهمع  2/29: يوسف حسن عمر، مطابع الشروق، بيروت     : الرضي، تحقيق 

2/236. 
: ، دار المعرفة، بيروت   1، ديوان طرفة بن العبد، حمدو طماس، ط       )م2003(طرفة بن العبد    )4(

، والـسيوطي،   2/314: ، وابن مالك، شـرح التـسهيل      )فَسقى بالدك : (، وفي الديوان  82

 .1/512: ، والشنقيطي، الدرر اللوامع2/235: الهمع
 .2/341: ابن مالك، شرح التسهيل: ينظر)5(
 .2/285: ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك: ينظر)6(
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 على حالة الحـصر هـذه        وما ينطبقُ  ،)زيد(والفاعل صاحب الحال    ) جاء(الفعل  

  .ن الفعل والفاعل بتقدمها على صاحبها الفاعل بي الحاليجوز فيه أن تفصَل

  :مييِز بالتَّ والفاعِل الفعِلبين ُلصالفَ

 ما فيها من فعٍل وشبهه لوجودِ      "-نا هنا وهو ما يخص  – الجملة    تمييزِ ناصُب  

 بمعنى ؛)1( والفارسي والزجاُجُد والمبرِّ، والمازني وعليه سيبويِه، العمل لهما أصُل

  لذلك جـاز   ، بل هو من معمول الفعل أو شبهه       ،ياق ليس أجنبياً عن السِّ    ييزمأن التَّ 

 بين الفعـل    مييِز التّ طُ توس يجوُز: " يقول السيوطي  ، بين الفعل ومرفوعه   أن يتوسطَ 

 وأمـا توسـطُ   : " ويقول الصبان  ،)2( )" نَفْساً زيد  طاب: ( نحو ومرفوعه بال خالفٍ  

 علـى   هم اإلجماع  بعضُ َلقَنَ فَ ،)طاب نفساً زيد  : (ه نحو  بين العامل ومعمول   مييِزالتّ

  )3(".جوازه

والفاعـل  ) طاب ( العاملِ بين الفعلِ ) نفساً) (الجملة(سبة   النِّ  تمييزُ فقد فصلَ   

 الجملـة    إالّ فـي تمييـزِ      وهذا ال يجوزُ   ،)نفساً(بمعمول العامل أيضاً وهو     ) زيد(

  يكون فاصالً بين الفعل والفاعل في      مييُز التّ  يكونُ  وبهذا )4( . فعالً  العاملُ بشرط أن 

  . تقديمه عن موضعه األصلي في مثل هذِه الحالةحالِة

  :ستثنى بالُم والفاعِل الفعِل بينُلصالفَ

ين هو الفعـل     وعند البصري  ،)إالّ(ين هو    الكوفي  المستثنى عند   نصبِ عامُل  

 لـذلك   ،ين عند البصري   فيه الفعلُ   بمعنى أن العاملَ   ؛)5()إالّ(أو معنى الفعل بتوسط     

 الفعل   بين َلِصفْ لذا جاز أن ي    ؛)إالّ( ِط للفعل بتوس  فهو ليس أجنبياً وإنّما هو معمولٌ     

  . األصليِِّه عن موضِعِهوفاعله بتقديِم

                                                 
 .2/267: السيوطي، الهمع: ينظر)1(
 .2/268المرجع نفسه، )2(
 .2/764: الصبان، حاشية الصبان)3(
 .2/425: و الوافيحسن، النح: ينظر)4(
 .1/243: أبو البركات األنباري، اإلنصاف في مسائل الخالف: ينظر)5(
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 عند   مع مجيء العامل أوالً جائز     ُهدح المستثنى على المستثنى منه و     فتقديُم  

 البـصريون    قد اتّفقَ   الصورةُ وهذهِِِِِ ،)1() إالّ زيداً أحد   ما قام : (ا كما في قولن   ،حاةالنُّ

بين الفعـل  ) إالّ(المسبوق بـ ) زيداً( ففصل المستثنى )2( ،والكوفيون على جوازها  

  .وهو فصل جائز بتقديم ما حقّه التأخير) أحد(والمستثنى منه ) قام(

ـ    ،في فقط على االستثناء التّام المن     وهذا ال ينطبقُ     الموجـبِ  امِّ بل على التّ

 ومـن   ،)3()قام إالّ زيـداً القـومُ     : ( الموجب قولنا   المتّصلِ ن فمِ ، والمنقطع المتّصِل

  .)4()دت إالّ الحقائب مالبُس الرحلةوُأِع: (لموجب قولناالمنقطع ا

ما ال يفيد الحـصر      الجائز بين الفعل والفاعل م     ن الفصلَ إ القول   وخالصةُ  

 بينهما؛   الفصلِ  بينهما يبقى رغم   الزماللة على أن التّ    للد ا أخذنا أمثلةً  م وإنّ ،فيه هنا 

 أكثر منه تالزم مجاورة كالجار والمجـرور أو          اقتضاءٍ  بينهما تالزمُ  الزمألن التّ 

ـ   في هـذهِ    الفواصلُ  فجاءتِ ،المضاف والمضاف إليه   مـن الفـضالت     ِة الجزئي 

ـ كْ بل تَ  ، في ذلك   وهي ليست الوحيدةَ   ،تثنى والمس مييِزكالمفعول به والحال والتّ     ُرثُ

التي سـترد فـي      وغيرها من الفواصل     ، كفاصلة بين الفعل والفاعل     الجملةِ شبُه

  .موضعها إن شاء اهللا

   بالتقديم والتأخيرما كذلك بين المبتدأ والخبر وما أصلهُلصالفَ_2

  : بالحاِل المبتدأ والخبِر بينُلصلفَا

  صـاحبِ   بين المبتدأ والخبر في حالة كونِ      حقّها التأخيرُ  التي    الحالُ تفصُل  

 ، هنا نعتٌ   الحالِ  شبه جملة مقدم عليه؛ ألن أصلَ       والخبر ، وهو المبتدأ  الحال نكرةً 

 عت؛ إلى أصله وهو النّ     عاد  وإن تأخر  ، حاالً ُبرع على المنعوت يُ   عتُفإذا تقدم النّ  

                                                 
 .2/233: ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك: ينظر)1(
 .2/233: المرجع نفسه: ينظر)2(
 .2/675: الصبان، حاشية الصبان: ينظر)3(
 .2/320: حسن، النحو الوافي: ينظر)4(
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 وهـذا هـو     ، نكـرةً   الحالِ ذا كان صاحبُ   المبتدأ والخبر إ    بين حال تفصلُ للذا فا 

  )1( .)في الدار جالساً رُجٌل(:  كما في عليه الحاُل تتقدم بأنالمسوغ لمجيئه نكرةً

 شبه الجملـة    هوخبر) رجٌل(بين المبتدأ المتأخر    ) جالساً ( الحالُ فقد فصلتِ   

ولكن  ،نعتاً) جالس (تْبِرعُألَ) في الدار رجٌل جالس   : ( ولو قلنا  ،)في الدار (المتقدم  

  بينهما بالحال إزالةً    الفصلِ فجاء جوازُ .  حاالً تْبِرع على المنعوت أُ   عندما تقدمتْ 

  الـدين   يقول محمد محيي   ،ركيب على سالمة التّ    وسعياً للمحافظةِ  ، واللبس ِموهللتَّ

ل  لمجيء صـاحب الحـا     حاةُها النّ  التي يذكرُ   المسوغاتِ ُدِجولهذا تَ : "عبد الحميد 

 انظر مثالً إلى ، صفةً عن السامع توهم كون الحاِل تنفي المدار فيها على أن   ،نكرة

 ال ، لكونـه تابعـاً   عـتُ  في هذا هو النّ     فإن السر  ،كرةتقدم الحال على صاحبها النّ    

ـ     زالَ  نعتاً نظَقد يُ  ما    فإذا تقدم  ، على المنعوت   يتقدم  أن يجوُز  ُموه بتقديمه هذا التَّ

  )2(".هذا السبِبل

  : ومن ذلك قول كُثَيِّر عزة  

  )3(ِحشاً طَلٌَلوِلميَّةَ ُم

ـ   ،)ِلمية( والخبر   )طلٌل( بين المبتدأ    )موحشاً(  الحالُ فقد فصلتِ  ذي  ولعل الّ

كَحى ال يختلطَ   وحتّ ، نكرةً  الحالِ  صاحبِ  بالفصل هنا هي القاعدة المعيارية لكونِ      م 

  .فكانت فاصالً  الحاُلِتدم قُ بالحاِلتُعالنَّ

  : بالعطِف المبتدأ والخبِر بينُلصلفَا

   وهو فـصل    ، بعد حرف العطف بين المبتدأ والخبر       الواقعُ  االسمُ ُلِصفْقد ي 

ت بعد مبتدأين بخبـٍر واحـٍد       وإذا جئ : " يقول السيوطي  ،جائز ومطّرد في العربية   

                                                 
: ، وابن عقيل، شـرح ابـن عقيـل        2/271: نصاري، أوضح المسالك  ابن هشام األ  : ينظر)1(

 .2/233: ، والسيوطي، الهمع2/257
 .2/271: ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك، الحاشية)2(
، وابن هشام   2/355: ، وابن مالك، شرح التسهيل    506: كُثَيِّر عزة، ديوان كثير عزة    : ينظر)3(

، بلـوغ   )جمـع ) (م1989(لزمخشري وأخرون   ، وا 2/271: األنصاري، أوضح المسالك  

محمد عبد الحكيم القاضي، ومحمـد عبـد        : األرب في شرح المية العرب، جمع وتحقيق      

 .3/198: ، والبغدادي، خزانة األدب67: الرازق عرفان، دار الحديث، القاهرة
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  خبـرُ   إلى أن المذكور    والمبردُ  والمازني  سيبويهِ  فذهب ،)زيد وعمرو قائم  : (نحو

 فقال  ، إلى عكسه   عصفورٍ  وابنُ  السراجِ  وذهب ابنُ  ، وخبر الثاني محذوفٌ   ،األول

  )1(".أنت مخير في تقديم أيهما شئت: آخرون

واألصل في هذا   "  قائم )وعمرو قائم (زيد  : " في الحالة األولى   قديُر التّ فيكوُن  

 الذي أصله مبتـدأ وخبـره        المعطوفُ  فَقُدم االسمُ  ) قائم زيد قائم وعمرو  : (التقدير

 وفي الحالة الثانيـة ال      ،)قائم( المذكور   ه وخبر )زيد(المحذوف ليفصل بين المبتدأ     

 وفي الحالة الثالثة قـد      ،)وعمرو قائم ) قائم(زيد  : (؛ ألن التقدير  يكون هناك فصلٌ  

  .قديِر التَِّبس أو ال يكون حيكون هناك فصٌل

     المعطوفَ   لهذا التقدير على اإلطالق    وأرى أنّه ال داعي ـ  حُ  يأخذُ ؛ ألن  مكْ

    الواو ة أنفكأننا نقول  ، للجمع والمشاركة في الحكم    المعطوف عليه وخاص  :) زيد

قائم،  قائم (ـ ف ؛ لذا ) وعمروزيد( معطوفٌ على    )عمرو(، َوف بين المبتدأ    َلص )زيد (

 هـو   أخيُر والذي حقّه التّ    العطفِ ذي يلي حرفَ  لمعطوف الّ باالسم ا ) قائم(والخبر  

  .وخبره

  :ستثنى بالُم المبتدأ والخبِر بينُلصالفَ

 المـستثنى منـه مبتـدأ        المستثنى بين المبتدأ والخبر في حالة كونِ       يفصُل

 في مثل هذه الحالة بين المبتـدأ         ومطّرد  جائز  وهو فصلٌ  ،ومتأخراً عن المستثنى  

  )2( . المستثنى على المستثنى منهأن يتقدم بشرط ،والخبر

  :يِتم الكُومن ذلك قوُل

  )3(مذْهُب ذْهب الحقِّ         وما ِلي إالّ م آَل أحمد شيعةٌ      وما ِلي إالّ

                                                 
 .1/335: السيوطي، الهمع)1(
 .2/233: ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك: ينظر)2(
داوود سـلّوم،   : ، جمع وتقديم  )م1969(شعر الكميت بن زيد األسدي      : لبيت ليس في شعره   ا)3(

، وشـرح   2/234: ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك    : مكتبة األندلس، بغداد، وينظر   

: ، واألهـدل، الكواكـب الدريـة      2/684:  والصبان، حاشية الصبان   345: شذور الذهب 

 .4/398: ، والمبرد، المقتضب2/394
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ذي حقّه التأخير بين    الّ)  أحمد آَل( بإالّ والمستثنى    فصٌل ابِق الس اهِدففي الشّ 

ـ : ( ومثله ،)لي(ره المتقدم شبه الجملة      وخب ،)شيعة(المبتدأ المتأخر    ـ  وم ي إالّ  ا ِل

فرضته القاعدةُ   وهذا األمرُ  ،) مذهبُ  الحقِّ مذهب  ـ   ةُ المعياري يقـول   ،ٍة لعلّة نحوي 

ما لم يكن في المستثنى المتقدم على المـستثنى         وإنّ: "محمد محيي الدين عبد الحميد    

 على  بصنْ يُ  ألنّه لو لم   ؛- منفياً كان موجباً أم     الكالمُ سواء أكان –صب  منه إالّ النّ  

 أن  ال يجـوزُ  والتّابُع، تابُع والبدُل، الوجهيِن لهذيِناالستثناء لكان بدالً؛ إذ ال ثالثَ     

مفلـم   ،عرابه بدالً لهذه العلّة   إ المستثنى مانعاً من      تقديمُ  فيكونُ ، على المتبوع  يتقد 

  )1(".ستثناء على االُه وهو نصُب،خُر اآليبقَ إالّ الوجُه

  : والمجروِر والجارِّرِف بالظَّ المبتدأ والخبِر بينُلصالفَ

ية شبهِ  والجار والمجرور    رفُ الظَّ ُزيتميبين كثير    يفصالنِ إذْ ، مطلقةٍ بحر 

 فيها شبه جملـة      الفاصلُ تي يكونُ  الّ  من الشواهدِ   وقد ورد الكثيرُ   ،من المتالزمات 

 شبه  تْلَصفَ فَ ،)2( ) ظهير  ذلك  بعد والمالئكةُ(: ه تعالى لُو منها قَ  ،بين المبتدأ والخبر  

 شبه   وكان حقُّ  ،)ظهير(والخبر  ) المالئكة(بين المبتدأ   )  ذلك بعد(الجملة الظرفية   

ها تقدمت وفصلت بينهما الرتباطها بالمالئكة أو بمعنى السياق          لكنّ ،الجملة التأخّر 

ـ ،القرآني الكلّي   ،ه وصـالحي المـؤمنين     اهللا وناموسِ  ِةرص نُ أي بعد ): بعد ذلك ( ف

 اِهظَ مُ هناك فوجواحدةٌ   وكأنّ ، له ر قلت    ، على من يعاديه   هم يد ذلـك   ( وإن بعـد (

مت نصرة اهللا وجبريل وصالح المؤمنين في         ، للمالئكة ومظاهرتهم  تعظيموقد تقد 

 ، أعظمُ  اهللاِ ةُفنصر )3( )فإن اهللا هو موالُه وجبريُل وصالُح المؤمنين      (: قوله تعالى 

 بهـم   -تعـالى – ُهه فـضل نـصرتَ     وكأنّ ، اهللا  نصرةِ ِةلَم من جُ   المالئكةِ ومظاهرةُ

  )4( . لفضلهم على جميع خلقه-تعالى–وبمظاهرتهم على غيرها من وجوه نصرته 

                                                 
 .2/235): الحاشية(ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك،)1(
 .4: التحريم)2(
 .4: التحريم)3(
 .4/571: الزمخشري، الكشّاف: ينظر)4(
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:  إذ التقدير  )1( )مُهرِذنْ أم لم تُ   مُهتَرذَنَْأسواء عليهم أَ  (: ه تعالى ومن ذلك قولُ    

) علـيهم ( ففي التقدير نرى أن شبه الجملة       ،)2( )وعدم إنذارك سواء عليهم   إنذارك  (

وتـأخر المبتـدأ    ) سـواء ( ولما تقدم الخبر     ،قد وردت متأخرة عن المبتدأ والخبر     

  شـبهُ   تقـدمتْ  ،)3( صـحيح  عراِب في اإل  وهو وجه ) أأنذرتهم) (المصدر المؤول (

وجه نقلـه    وهناك   ،)سواء(خبر  ما بال  الرتباطه ، بين المبتدأ والخبر   الجملة لتفصلَ 

 )4( ،الخبـر ) أأنـذرتهم (مبتدأ و ) سواء(اس عن محمد بن يزيد ِبعدِّ       حالنّ أبو جعفر 

  .تفصل بينهما) عليهم(ومهما كان الخبر أو المبتدأ فإن شبه الجملة 

اعِر الشّ أيضاً قوُلومن ذلك :  

  )5(ُعا لي على من أقاِطونَكُ تَم لَ   إذا    واٍف ِبعهدي َأنْتُما      خليليَّ ما

  الخبـرِ   مسد الذي سد ) أنتما(وفاعله  ) واٍف(فال ضير بالفصل بين المبتدأ      

  ).أنتما( عن أخيُره التّذي أصلُالّ) بعهدي(بالجار والمجرور 

  : اسم كان وخبرها بينُلصالفَ

ـ  غِملر على ا   كان وخبرها بحريةٍ    اسمِ  الجار والمجرور بين   يتوسطُ    أن  ن ِم

  :مة ذي الر ومن ذلك قوُل،ا يتوسع فيه في الكالم لكنّه مم، الخبر بعدأخيُر التُّهحقَّ

  )6(القَطُْر ِبجرعاِئِك اًهلّ  وال زال ُمنْ  لَى   ميَّ على الِب ا اسلَِمي يا دار يأال

  

  
                                                 

 .6: البقرة)1(
 .1/167: ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك: ينظر)2(
 .1/14: العكبري، إمالء ما من به الرحمن: ينظر)3(
 .1/27: حاس، إعراب القرآنأبو جعفر النّ: ينظر)4(
، وابن هـشام األنـصاري،      1/182: ، والشنقيطي، الدرر  1/309: السيوطي، الهمع : ينظر)5(

 .1/170: أوضح المسالك
الخطيب التّبريزي، كتب مقدمته    : ، ديوانه، شرح  )م1993(ذو الرمة،غيالن بن عقبة     : ينظر)6(

، وابـن   202: لبنـان -ربي، بيروت ، دار الكتاب الع   1مجيد طراد، ط  : وهوامشه وفهارسه 

: ، ومغنـي اللبيـب    138: ، وشرح قطر الندى   1/213: هشام األنصاري، أوضح المسالك   

 .1/203: ، واألهدل، الكواكب الدرية1/101: ، وأبو البركات األنباري، اإلنصاف1/243
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ال زال (سم   بين ا  )1(المتعلق بالخبر ) بجرعائك( الجار والمجرور     فصلَ فقد (

هالً وال زال القطـُر مـن     : (؛ إذ األصـلُ   )ُمنْهلّاً(وخبرها المتقدم   ) القطُر(المتأخر  

غم مما في الشاهد من تقديم وتأخير يتطلبه         الر  وهذا فصل جائز على    ،)بجرعائك

  .الوزن والقافية

 يقـول   ، بين اسمها وخبرها في حالة تقدم خبرها عليهـا         )كان( وقد تفصلُ   

األزهري" :   جائز عليهن وتقديم أخبارهن  ـ     عند البصري ا يوجـبُ  ين إذا ُعرِّيت مم 

 بل باستثناء لـيس ودام      ، وهذا ليس على إطالقه    )2(".أخير أو التّ  وسطَ أو التّ  قديمالتّ

  )3( ).ما(والمنفي بـ

 أن يتقدم   ب يج ،في الجملة دارة  تي لها الص   من األلفاظ الّ    الخبرُ فعندما يكونُ   

فاصالً بين االسم والخبر عن طريـق       ) كان وأخواتها  ( لتكون اقِص النّ على الفعلِ 

  أن فالخبر حسب األصل يجبُ   )4() زيد؟  كان أين: (نا قولُ  ومن ذلك  ،أخيرقديم والتّ التّ

حو متأخراً على النّ   يأتي) :كان  أين ؟ زيد (ـ   القاعدةَ لكن تفـرضُ  ةَ المعياري   تقـد م 

  كـان  كيفَ( و )ك؟ مالُ  كان كم: ( ومثله ،تي لها الصدارة  اظ الّ ه من األلف  الخبر؛ ألنّ 

 الخبـر    تقـديمُ   تـم   فقد ،ى في المثال األخير    وحتّ )5() زيد؟  كان ن م غالُم( و )زيد؟

  )6(.ابقِة كاألمثلة السدارِة الص حقَّ وهذا أعطاُه، استفهامالمضاف إلى ما فيه) المغ(

  قُ حاالتٌ تتعلَّ  وهناك طه مُ    كان أو تأخُّ   م خبرِ  بتقدره أو توسوةًضفي كتب   ح 

فاصالً بين االسم والخبر من بـاب التقـديم         ) كان (نا هو كونُ  م لكن ما يه   ،حوالنّ

                                                 
: يـة ، واألهدل، الكواكـب الدر    1/101): الحاشية(أبو البركات األنباري، اإلنصاف   : ينظر)1(

1/204. 
: ابن هشام األنـصاري، أوضـح المـسالك       : ، وينظر 1/244: األزهري، شرح التّصريح  )2(

1/220. 
 .1/373: السيوطي، الهمع: ينظر)3(
 .1/361: الصبان، حاشية الصبان: ينظر)4(
 .351-1/350: ابن مالك، شرح التسهيل: ينظر)5(
 .1/351: المرجع نفسه)6(
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 بـل هنـاك     ، في الجملة  دارِة الص ذي له حقُّ   الخبر الّ   تقديمُ  وال يقتصرُ  ،والتأخير

  )1(.) خُلُقُ المرِءُه كانسالح(و ) طيُب الخراً كانؤثُِّم: ( قولنا مثِلن ِمُرخَ ُأحاالتٌ

  : بين اسم كاد وخبرهاالفصُل

تي نجدها في إن     الّ ةَي فيه الحر  ها ترتيباً نحوياً معيناً ال نجدُ      كاد وأخواتُ  تلتزُم  

من كاد أو أخواتها واسمها ثم خبرهـا        ها   جملتُ  إذ تتكونُ  ،وأخواتها وكان وأخواتها  

:  يقول عباس حسن   ،اد واسمها وخبرها يكاد يكون قليالً      لذا فالفصل بين ك    ،الجملة

 أحـدهما  ا معاً وال تقديُمم فال يصح تقديمه،يجب تقديم هذه األفعال على معموليها   "

  )2(".عليها

 ومـن   ،أخير بين اسمها وخبرها   ذي حقّه التّ   الجار والمجرور الّ   وقد يفصلُ   

  : ذلك قول الشاعر

  )3(هند غَُضوُب:      ِحين قال الوشاةُ        واُه يذوُبكَرب القَلُْب ِمن ج

وخبرهـا  ) القلـبُ (بين اسم كـرب     ) واُه ج نِم( الجار والمجرور    ففصَل

 وهذا فصٌل جائز على الرغم من كون الجار والمجرور متعلقاً بالفعـل             ،)يذوُب(

 شدة شـوقه    ن مِ  يذوبُ  القلبُ كاد(:  إذ التقدير  )4( ،)كرب(أو متعلقاً بالفعل    ) يذوب(

 مجرداً مـن    )كرب( على مجيء خبر      دليلٌ اهد الشّ  مع العلم أن   )5( .) جواه نأو مِ 

إالّ أنّه فيه فصل بين اسم كاد وخبرها بالجار والمجرور)6(،أن .  

  عليها القاعدةُ   وهنا تفرضُ  ،بين االسم والخبر  ) عسى وأخواتها (وقد تفصل     

التّ ةُالمعياري هي وفاعلها في محـل رفـع         تكونُ ماِمي حالة التّ   فف ، أو النقصان  مام 

 هي واسمها   ُبرع وتُ ، اسماً وخبراً  قصان تأخذُ  وفي حالة النّ   ،ذي قبلها خبر لالسم الّ  

                                                 
 .1/572: حسن، النحو الوافي)1(
 .1/623: المرجع نفسه)2(
، 356: ، وشـرح شـذور الـذهب      1/281: ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك    : ينظر)3(

 .1/284: ، واألزهري، شرح التصريح1/406: والصبان، حاشية الصبان
 .1/282: ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك: ينظر)4(
 .1/258: األزهري، شرح التصريح: ينظر)5(
 .1/406:  الصبان، شرح الصبان:ينظر)6(
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 علـى   مإذا تقد : " هشام  يقول ابنُ  ،وخبرها في محل رفع خبر المبتدأ المتقدم عليها       

زيد عسى  : ( نحو ،ا أن والفعل   عنه ر اسم هو المسند إليه في المعنى وتأخَّ       نإحداُه

 إلى أن والفعل     مسندةً  فتكونُ ، من ضمير ذلك االسمِ    ها خاليةً  جاز تقديرُ  ،)أن يقوم 

 وتكون أن والفعل في     ،مير إلى الض  ها مسندةً  تقديرُ  وجاز ، بهما عن الخبر   ىنَغْتَسُم

  )1(". الخبر نصِبموضِع

زيـد  : (يم اسمها على النحو   في حالة تقد   و ،)عسى زيد أن يقوم   : (فاألصل  

 وعندها  ).أن يقوم ( بين اسمها المقدم عليها وخبرها       )عسى(  تفصلُ )عسى أن يقوم  

  يكـونُ   إذ تكون فيه تامـةً   : األول: أمرين) عسى( على   ةُ المعياري  القاعدةُ تفرُض

عسى أن  ( وجملة   ،)عسى(في محل رفع فاعل لـ      ) أن يقوم ( من    المؤولُ المصدُر

 ويكون  ،ناقصةً) عسى( فيه   تكوُن:  والثاني ،)زيد( محل رفع خبر المبتدأ      في) يقوم

في ) عسى أن يقوم  ( وجملة   ،ضميراً مستتراً والمصدر المؤول خبرها    ) عسى (اسُم

  . محل رفع خبر المبتدأ

 بين اسم كاد وأخواتها وخبره مرده إلـى          الفصلِ ضييق في جوازِ  ولعل التَّ   

 عـن مثيلتهـا كـان        تختلـفُ  ٍةقَ ضيِّ  نحويةٍ بحدوٍدصاف هذه األفعال الناقصة     اتّ

ـ   فيها القاعدةُ  ُل تتدخَّ  محددةٍ  في حدودٍ  نكُ ي  الفصلُ يزِج وإن أُ  ،وأخواتها ةُ المعياري 

  .ها عليها شروطَوتفرُض

  : وخبرها)ليس( عمل  العاملة)ال(  اسِم بينُلصالفَ

 ،يناً عند الحجازي  قليٌل جد فإعمالها إعمال ليس    ) ال(وأما  : " األزهري وُليق

 وطائفةٌ  سيبويهِ وإليه ذهب   دُ  وذهب األخفشُ  ،ين من البصري2(" إلى منعـه    والمبر(، 

 وعلى الر  الظّ  ،غم من ذلك بـين اسـمها      والجار والمجرور قد يفـصلُ     رفَ فإن 

  : اعِر الشّ قوُل ذلكن وِم،وخبرها

                                                 
: األزهـري، شـرح التـصريح     : ، وينظر 1/289: ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك    )1(

1/290. 
 .1/267: األزهري، شرح التصريح)2(
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  )1( واقياًى اُهللاضما قَوزر ِم      وال  شيء على األرض باقيا    تَعزَّ فال

 غم من كَ  فعلى الرإالّ أنّه   )2( )ال( خبر    ذكرِ  شاهداً على جوازِ    هذا البيتِ  ِنو 

 ففـي   ، بين اسمها وخبرها   أخيُرذي حقّه التّ   بالجار والمجرور الّ   يحتوي على فصلٍ  

 قـد   )3( )باقيـا (المتعلقة بالخبر   ) على األرض (صدر البيت نرى أن شبه الجملة       

  الجملـةِ   شـبهُ   وفي عجـزه فـصلتْ     ،)باقياً(وخبرها  ) شيء( بين اسم ال     فصلتْ

ال : (أن األصـل   وك ،)واقياً(وخبرها  ) وزر(بين اسمها   ) ا قضى اهللا  مِم(ها  وصلتُ

  .)ال وزر واقياً مما قضى اهللا(و ) شيء باقياً على األرض

   : وأخواتها وخبرها)نإ( بين اسم الفصُل

 بين اسم إن    أخيُرا التّ مُهلذين حقُّ لّرف والجار والمجرور ا    بالظّ فصُل ال يجوُز  

م ُهبَّإن ر (: ه تعالى  ومنه قولُ  ، ألنّه يتوسع فيهما ما ال يتوسع في غيرهما        وخبرها؛

وشـبه  ) بهم( من الجار والمجرور      الجملةِ  شبهُ  فقد فصلتْ  ،)4( )ومئٍذ لخبير هم ي ِب

: ه تعالى ها قولُ  ومثلُ ،)لخبير(وخبرها  ) همرب(ن اسم إن    بي) يومئٍذ(الجملة الظرفية   

ـ  لَ ن المؤمنين  بالحقِّ وإن فريقاً مِ    كِتي ربك من ب   كجرخْا أَ مكَ(  فقـد   ،)5( )ونُهاِركَ

  ).لكارهون(وخبرها ) فريقاً( إن  اسِمبين) من المؤمنين( الجملة  شبُهفصلتْ
  

ـ  األزواج النّ   بين أخيِر والتّ قديِم بالتّ  الفصلُ  4.2 ة األخـرى غيـر المـسند       حوي

  :والمسند إليه

  وربطنـاهُ  ،أخير كظاهرة قديم والتّ عن التّ قبُل  ا  نَثْتحد   الجملـة   اِت بأساسـي 

 تهمـا  )  وما أصله مسند ومسند إليه     ،المسند والمسند إليه  (ة  ومكوناتها األصليلحري

األخرى كالموصـول والـصلة       لكن المكوناتِ  ،الزم بينهما ومكانتهما وطبيعة التّ  
                                                 

: ، وابن هشام األنـصاري، أوضـح المـسالك        1/268: األزهري، شرح التصريح  : ينظر)1(

، 1/240: األنصاري، مغنـي اللبيـب    ، وابن هشام    1/397: ، والسيوطي، الهمع  1/256

 .1/392: ، والصبان، حاشية الصبان158: وشرح قطر الندى
 .1/256: ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك: ينظر)2(
 .1/268: األزهري، شرح التصريح: ينظر)3(
 .11: العاديات)4(
 .5: األنفال)5(
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 عـن   والتوكيد والمؤكد وغيرها تختلـفُ    ) الصفة والموصوف (عت والمنعوت   والنّ

 مما بين المسند    رابط بينها أشد   والتّ ، ومكمالتٍ المسند والمسند إليه لكونها فضالتٍ    

  يظهرُ  أمثلةٍ ظرية أو زيادتها سنكتفي بعرضِ     وتجنّباً لتكرار المادة النّ    ،والمسند إليه 

  .ه باِب تحتَأخير كلٌّقديم والتّحوية بالتّ بين هذه األزواج النّفيها الفصُل

  :ابع والمتبوِع التّ بينالفصُل

  القاعدةُ ِتأقر  ةُ المعياري ـ     الفصلِ  جواز الـصفة  : (والمتبـوع ابع   بـين التّ

 والبـدل والمبـدل     ، والمعطوف والمعطوف عليه   ،كيد والمؤكد  والتو ،والموصوف

  )2( .ٍضح م أجنبي أي بغيِر؛)1(ٍضحبايٍن مر ُمبغي) منه

  : والموصوفُفةُ الصِّ_1

  معمولَ  الفاصلِ  بين الصفة والموصوف في حال كونِ       الفصلَ حاةُ النُّ أجاز  

ـ       الوصِف ـ    ذي خبـرُ   والموصوف والعامل فيه والمفسر والمبتدأ الّ  ِقه فـي متعلِّ

  )3( . والخبر وجواب القسم واالستثناءالموصوِف

  ففصلَ ،)4( )ر علينا يسير  شْ ح ذلك(: ه تعالى  قولُ  الوصفِ فمن أمثلة معمولِ  

والـصفة  ) حـشر (المتعلقة به بين الموصوف     ) علينا(شبه الجملة    ِةصف ال معموُل

)يسير(،  ُّأخُّ التَّ  الجملةِ  شبهِ  وكان حقر  فة بتقدير    عن الص)   علينا يسير ذلك حشر(، 

  )5( .ين الصفة والموصوف كونها ليست أجنبيةإالّ أنّها تقدمت ففصلت ب

                                                 
 .3/114: السيوطي، الهمع: ينظر)1(
، والـصبان،   115-3/114: ، والسيوطي، الهمـع   3/287: رح التسهيل ابن مالك، ش  : ينظر)2(

 .3/31: حاشية الصبان
، ضـياء   )م2001(، والنّجار، محمد عبد العزيـز     3/1031: الصبان، حاشية الصبان  : ينظر)3(

، مؤسسة الرسـالة    1السالك إلى أوضح المسالك، صفوة الكالم على توضيح ابن هشام، ط          

 .3/435: ، وحسن، النحو الوافي3/131: نلبنا-ناشرون، بيروت
 .44: ق)4(
 .15: الفصل النحوي: علي، بحث)5(
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 )2( ) الغيبِ عالِم∗ا يصفون مَّ ع  اهللاِ سبحان(: ه تعالى  قولُ )1( ومن الموصوفِ 

والموصوف لفظ  ) عالِم(ق بالموصوف بين الصفة     المتعلِّ) ا يصفون مع (فقد فصلَ 

ـ  ، أبي عمـرو    وهي قراءةُ  ،)3( على قراءة الجرِّ   ،)اِهللا(الجاللة   ين حـوي  النّ ُر وأكث

 : -واهللا أعلم – وكأن التقدير    )4( . أولى  إلى أن الرفع   ن والبصريين يذهبون  الكوفيي

)ا يصفون   الغيبِ  عالمِ  اهللاِ سبحانعم (، ْمتشبه الجملة     فتقد ) لتفصل ) عما يصفون

الصفة والموصوفبين .  

 بـين   ُل الفص  وفيه ،)5()أزيداً ضربت القائم؟  : (ومن عامل الموصوف قولنا   

  جائز  وهو فصلٌ  ،)ضربت(بعامل الموصوف   ) القائم(وصفته  ) زيداً(الموصوف  

بتقـديم  ) أضربت زيداً القـائم؟   (:  وأصل العبارة  ، الموصوفِ  عاملَ كون الفاصلِ 

   )6( ).المريض أكرمتُ الجريح: ( ومثله قولنا،الموصوف وتأخير عامله

ـ إِن امـرٌؤ ه   (: ه تعالى  لعامل الموصوف قولُ   ِرسِّفَومن المُ   لـيس لـه     كلَ

7()ولد(،  التقدير وكأن ) :   امـرؤ ( برفع   )8( )إن هلك امرؤ  (أي  ) إن هلك امرؤ هلك (

 َلصفَ) كلَه( فالفعل   )9( ،أصل حروف الجزاء  " إن" وجاز هذا؛ ألن     ،بإضمار فعل 

لدليس له و  (والصفة  ) امرؤ ( الموصوفِ بين(    لعامل الفع ل  ؛ ألنّه ُمفَسِّر) امـرؤ(، 

                                                 
 .3/115: السيوطي، الهمع: ينظر)1(
 .92-91: المؤمنون)2(
، وابُن  2/152: ، والعكبري، إمالء ما من به الرحمن      3/203: الزمخشري، الكشّاف : ينظر)3(

سـعيد  : حجـة القـراءات، تحقيـق   ، )م2001(زنجلة، أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد       

 .491: لبنان-، مؤسسة الرسالة، بيروت5األفغاني، ط
 .3/84: أبو جعفر النّحاس، إعراب القرآن: ينظر)4(
 .3/115: السيوطي، الهمع)5(
 .3/131: النجار، ضياء السالك: ينظر)6(
 .176: النساء)7(
 .3/435: حسن، النحو الوافي:ينظر)8(
: ، والزجاج، معـاني القـرآن وإعرابـه       1/254: حاس، إعراب القرآن  أبو جعفر النّ  : ينظر)9(

2/136. 
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 امرٌؤ ليس لـه      هلك وإن: ( وأصل اآلية  ،)1(المقدر) هلك ( هو الفعلُ   الفاعلِ عامُلو

ولد(،    الفعل وكأن )ليس لـه   (والصفة  ) امرؤ( بين الموصوف     ليفصلَ تأخّر) هلك

  .ِة المعياري القاعدِةغم من تأويِلعلى الر) ولد

أفي اِهللا شـك     (: تعالى ُه قولُ  الموصوفِ ِقه في متعلِّ  ذي خبرُ ومن المبتدأ الّ  

بين الموصوف لفظ الجاللة    ) شك ( المبتدأُ فصَل إذ   ،)2( ) واألرضِ ماواِت الس ِرفاِط

ماوات  الس  فاطرِ أفي اهللاِ : ( يكون  أن قديِر التّ  وحقُّ ،)ماواِت الس فاطِر(والصفة  ) اِهللا(

م وبينه   المقد ِر ما بين الخب   فُِعض يُ كِل الشّ  المبتدأ بهذا   ولعّل تأخير  ،) شك واألرِض

 بـين الـصفة      المبتـدأ ليفـصلَ     فَـتَم تقـديمُ    )3( .اًقَِل قَ ركيب التّ  ويجعلُ من رابطةٍ 

  .والموصوف

 ،)4()زيد قائم العاقل  (: نا بين الصفة والموصوف قولُ    ذي يفصلُ  الّ ومن الخبرِ 

األصـل فـي     و ،)العاقـل (وصفته  ) زيد( بين الموصوف    )قائم(  الخبرُ فقد فصلَ 

  . بين الموصوف وصفته ليفصَل الخبُرم فتقد،)زيد العاقل قائم: (رةالعبا

ـ ب(: ه تعالى  بين الصفة والموصوف قولُ    ذي يفصلُ  الّ ِمس القَ ومن جوابِ  ى لَ

وِتْأتَي لَ بِّرنّي عالُم الغيـبِ  ( المدينة    وقد قرأ أهلُ   ،)5( )يِب الغَ اِلِمكم ع (   بـالرفع؛ ألن

جواب   مالرفعُ  فَ  القسم قد تقد ُسنوقـرأ أبـو عمـرو       ، ما بعده   والخبرُ ، باالبتداء ح 

 )عالم الغيـب  (قوله تعالى   : " العكبري  يقولُ ،)6(عتعلى النَّ )  الغيبِ عالِم(وعاصم  

                                                 
: ، تفسير البيضاوي، تحقيق   )م1996) (هـ658ت(البيضاوي، ناصر الدين أبو الخير    : ينظر)1(

 .1/285: عبد القادر عرفات، دار الفكر، بيروت
 .10: إبراهيم)2(
 .1/111: حسان، البيان في روائع القرآن: ينظر)3(
 .3/1031: الصبان، حاشية الصبان: نظري)4(
 .3: سبأ)5(
، 581: ، وابن زنجلة، حجـة القـراءات      3/227: أبو جعفر النّحاس، إعراب القرآن    : ينظر)6(

، دار  2شـوقي ضـيف، ط    : ، كتاب السبعة في القـراءات، تحقيـق       )ت.د(وابن مجاهد   

 .526: المعارف، القاهرة
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 )1("وبالجر صفة لربي أو بدالً    ...  مبتدأ  يكون  أن  ويجوزُ ،أي هو عالم  :  بالرفع ُأرقُْي

؛ ) لتأتينّكم  الغيبِ بلى وربي عالمِ  : (له تعالى  في قو   األصلُ  يكونُ  الجرِّ وعلى قراءةِ 

 ،)عالم الغيـب (والصفة ) ربِّي( فاصالً بين الموصوف     ليكون  القسمِ إذ تقدم جوابُ  

) عـالم ( فاصالً بين البـدل       القسمِ  لكان جوابُ  ،ولو كانت بالجر على توجيه البدل     

الصفة بسبب مـا     وقد علّل تمام حسان ذلك بضرورة تأخير         ،)يربِّ(والمبدل منه   

 )2( )ٍةرَّ ذَ اُلقثْه مِ نْ ع عُزُبال ي (: ه تعالى  وهو قولُ  ها مباشرةً  بها مما يأتي بعد    قُيتعلَّ

  . )3( )عالِم الغيب: (د تفسيراً لقوله تعالىعمما ُي

  ففـصلَ   )4(،) منـك  ي أحد إالّ زيـداً خيـر      ِنما جاء : (انَ قولُ ومن االستثناءِ 

 وهو فصل جائز    ،)خير(وصفته  ) أحد(ألداة بين الموصوف    المستثنى المسبوق با  

  .اًإذا كان المستثنى منه موصوف

وقد وردتْ شواهد متعددة فيها فصٌل بين الصفة والموصوف فـي غيـر             

  .م من ضعفها من ِقبِل بعض النحاة وهي جائزة على الرغ،الحاالت السابقة

ساً إيمانُها لم   فُْع نَ فَنْ ربِّك ال ي   م يأتي بعُض آياتِ   وي(: ه تعالى قولُومن ذلك   

مِ  آمنتْ تكن الفاعـلِ  وتـأخيرُ ) نفـساً ( به الموصوف     المفعولِ  فتقديمُ ،)5( ) قبلُ ن  

 ولـو سـرنا علـى       ،ال الفاعل بضمير يعود على المفعول به      كان التّص ) هاإيمانُ(

ـ ) هاإيمانُ ( لذا فالفاعلُ  ؛ركيِب في التّ   خللٌ ثَدحلَ) ينفع إيمانها نفساً   (:األصل  َلصفَ

 على وجـه ضـعيف مـن        ،)آمنتتكن  لم  (والصفة جملة   ) نفساً(بين الموصوف   

 والثاني هي   ،ما هي مستأنفةٌ  ُهأحُد: فيه وجهانِ ) لم يكن : "( يقول العكبري  ،الوجوه

. )6(" أو على الصفة لنفس وهو ضـعيف       ، من الضمير المجرور    الحالِ في موضعِ 

 فقد  ،)نفٍس(ـ ل  لكن إن كانت صفةً    ، فيها  يوجدُ فصَلفإن كانت مستأنفة أو حاالً ال       

                                                 
 .2/195: الرحمنالعكبري، إمالء ما من به : ينظر)1(

 .3: سبأ)2(
 .1/110: حسان، البيان في روائع القرآن)3(
 .3/115: السيوطي، الهمع)4(
 .158: األنعام)5(
 .1/266: العكبري، إمالء ما من به الرحمن)6(



 82

  )1(وهو فصل جائز  ) لم تكن (وصفته  ) نفساً(بين الموصوف   ) إيمانُها(فصل الفاعل   

  .ركيبلسالمة التّ

 بحرف العطف واالسـم المعطـوف        والموصوفِ  بين الصفةِ  ومن الفصلِ 

هـا  ب ومغارِ  األرضِ قَاِرشَ م ونفُعضوا ُيستَ  كانُ ذين الّ ا القوم نَثْروَأو(: ه تعالى قولُ

ـ )2( ،)ا فيها نَكْارتي ب الّ ـ    ، )3(صفة لألرض ) التي باركنا فيها  ( ف  أن  ن على الرغم ِم

 فيه ضعفٌ  هذا الوجه ،  فيـه العطـف علـى        وفيه ضعفٌ : " يقول العكبري ؛ ألن

 فاصـلٌ ) ومغاربها( واالسم المعطوف     العطفِ حرفُ ف )4(،"الموصوف قبل الصفة  

مـشارق األرض التـي باركنـا فيهـا         : ( إذ التقـدير   ،ن الصفة والموصـوف   يب

  .)5()ومغاربها

  بين الصفة األولى ومعمولهـا كمـا فـي قـولِ           انيةُ الثّ  الصفةُ وقد تفصلُ 

  : الفرزدق

  )6(اـَباب والِقُلاِوقَا المقَهاِدرـ         ُسا      ـوهثُارو تَونـوك يبتَنُلُُم

 وعلـى   ،)اهقَاِدروها سُ  توارثُ ،بابا والقِ َل المقاوِ  يبتنون ملوك(:  البيت فتقديُر

   ذلك فإن)ينُتَبـ   صفةٌ)  المقاول والقبابا  ون توارثوهـا  : (وقولـه ) ملـوك ( أولى لـ

 لكنّها تقدمت لتفـصل بـين الـصفة         ، وحقّها التأخير  ،صفة ثانية لملوك  ) سرادقها

  .)7( )المقاول والقبايا(ومعمولها ) يبتنون(األولى 

  : اعِر الشّقوُلأيضاً ومن الفصل بين الصفة والموصوف   

  ارامــٌل ِجـر فيهم رجـ معاش    ــاً   يتُ يومـي القـِن أنَّرـَ تملََأ

                                                 
 .53: الخلفات، الرتبة النحوية: ينظر)1(
 .137: األعراف)2(
 .2/29: أبو جعفر النّحاس، إعراب القرآن: ينظر)3(
 .1/238: العكبري، إمالء ما من به الرحمن)4(
 .1/110: حسان، البيان في روائع القرآن)5(
 .2/401:  ، وابن جنّي، الخصائص1/99: الفرزدق، ديوانه: ينظر)6(
 .2/401: ابن جنّي، الخصائص: ينظر)7(
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ـِ تلقـاُه غَــِلفقـيُر اللي   )1(اار النّـه الليــُلا آنـس    إذا م ـياً   ن

 وصـفته   ،)معاشـر  ( بين الموصـوف   فصٌل:  األول :ففي البيتين فصالنِ  

) رجـلٌ (فصٌل بين الموصـوف     :  والثاني ،)فيهم رجلٌ (بالجملة االسمية   ) جماراً(

 فيهم رجٌل فقير ،معاشر جماراً: ( فاألصل)2( ).جماراً(بالصفة ) فقير الليل(وصفته 

  . الفصُلثَد حأخيِر والتّقديِمومع التّ) الليل

الصفة والموصـوف علـى      بين    الجائزِ  الفصلِ  بخصوصِ  كثيرةٌ واألمثلةُ  

ِم غِمالرالفصلَ  ن ابقة جائز     في  بينهما  أنلتـرابط    قليل؛  إالّ أنَّهُ  ، مثل الحاالت الس 

 فصلنا   وإن  الفصلِ  عدمُ  فاألصلُ ،)3( ،الصفة والموصوف؛ وألنهما كالشيء الواحد    

 ابقة بفواصلَ     بينهما فجائزقـةٌ  وإنّما بما له عال     ليست أجنبيةً   في مثل الحاالت الس 

  . والموصوِفِةفَبالصِّ

  : والمؤكُّدكيُدالتو_ 2

 ُه قولُ  ومن ذلك  ،)4(ِضح الم  بغير األجنبيِّ  كيد والمؤكّد و بين التّ   الفصلُ يجوُز  

توكيد للنـون فـي     ) كُلُُّهن(ف ،)5( )وال يحزنَّ ويرضين ِبما آتيتَُهنَّ كُلُُّهن     (: تعالى

)نيضر(و  ) وي ( و ،)6( فصل) ِبما آتيتَُهن اً محضاً  ) ِبما آتيتَُهنإذ التقدير  ،ليس أجنبي  :

) كُلُُّهن نيضروأجاز أبو حاتم وأبو إ     ،يد المضمر على توك ) وي   سـحق أن  يكـون  

 إذ كـان    ،؛ ألن المعنى ليس عليه    ُه والفراء ال يجيزُ   ،)آتيتَُهن( للمضمر في    التوكيُد

فـالرفع  . )7( )ُهنا آتيتَُهن كُلَّ  ِبم(وليس المعنى   ) نُهن م  واحدةٍ ى كلُّ ضروتَ: (المعنى

                                                 
 .3/287: ابن مالك، شرح التسهيل: ينظر)1(
 .3/287: المرجع نفسه: ينظر)2(
 .2/305: السيوطي، األشباه والنظائر: ينظر)3(
 .115-3/114: السيوطي، الهمع: ينظر)4(
 .51: األحزاب)5(
 .3/287: ابن مالك، شرح التسهيل: ينظر)6(
 .3/220:أبو جعفر النّحاس، إعراب القرآن: ينظر)7(
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لتوكيد المنصوب  ) كُلَُّهن( والنصب في    ،)نيضري(لتوكيد الضمير في    ) ُهنلُّكُ(في  

  .واألصح األول احتكاماً للمعنى كما يقول الفراء. )1( )نُهآيتَ(في 

 َلِص قد فُ  )نُهلُّكُ( والتوكيد   )نيضري( فإن المؤكد النون في      ،وبناء على ذلك    

  ).ن بما آتيتُهنُهلُّ كُنيضريو: ( إذ التقدير،أخير الذي حقّه التّ)نبما أتيتُه(ـبينهما ب

  : منه والمبدُلالبدُل_ 3

 ُه ومن ذلك قولُ   ،)2( بين البدل والمبدل منه باالستثناء واألداة      َلصفْ أن يُ  يجوُز

المسبوق بـاألداة   ) قليالً( المستثنى    فقد فصلَ  )3( ،)فَهصِن∗الّ قليالً  إ  الليلَ ِمقُ(: تعالى

 وخاصـة أن المـستثنى       وهو فصل جائز   ،)نصفه(والبدل  ) الليل(بين المبدل منه    

) قم الليل نـصفه إالّ قلـيالً      : ( في قوله تعالى   فاألصُل ،ليس أجنبياً عن المبدل منه    

بين البدل والمبدل منهَلِصفُة تثنى المسبوق باألدا مع تقديم المسلكن .  

   : والمعطوفُعطفُ ال_4

 ها الّ  (: ه تعالى  قولُ ومن ذلكيا أيالةِ     آمنُ ذينإلى الص تُموا لُ فاغـسِ  وا إذا قُم

   كم إلى المكم وأيديوجوهِقاِفر ُح وامس  َأوا برؤوِسكم وكُلََُجروفيه ،)4( ) إلى الكعبين م 

 وقـصد   ، عمٌل واحـد    أن المجموع   ذلك نس وح ،)األرجل(و  ) األيدي( بين   فصٌل

 عطفـاً علـى     )أرجـل (ه تعالى بنصب كلمـة       قولُ ىءِروقد قُ . )5(اإلعالم بترتيبه 

ـ لَواغسلوا أرجُ : ( والتقدير ، عامر وحفص   وممن قرأها نافع وابنُ    ،)وجوه( . )6( )مكُ

ه تعالى بـالرفع     قولُ ُأر وُيقْ ، بال خالف  ِةجائز في العربي  ) أي النصب  (وهذا الوجهُ 

                                                 
، والشوكاني، محمد بن علي بن محمـد        2/194: العكبري، إمالء ما من به الرحمن     : ينظر)1(

، فتح القدير الجامع في فني الرواية والدراية من علم التفسير، عـالم             )ت.د) (هـ1250(

 .4/293: الكتب
 .3/115: السيوطي، الهمع: ينظر)2(
 .)2،3: (المزمل)3(
 .6: المائدة)4(
 .3/115: السيوطي، الهمع: ينظر)5(
، وابن  223: راءات، وابن زنجلة، حجة الق    1/259:أبو جعفر النّحاس، إعراب القرآن    : ينظر)6(

 .243-242: مجاهد، السبعة في القراءات
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ـ    وكذلك بالجر وهو مشهور    ، وهو شاذٌّ  ،على االبتداء  . )1( النـصب  ِةرهشُ أيضاً كَ

 إذ فـي الـوجهين      ، عمرو وحمـزةُ    كثير وأبو   ابنُ اِرووممن قرأ بالجر على الجِ    

 ومـن قـرأ     ،ُحس عليه الم  بج فمن قرأ بالجرِّ و    ،معنى الوجوب ) النصب والجر (

  )3(.ةجائز في العربي) نصب والجرال(فكال الوجهين  ،)2( عليه الغسُلبج وِبصبالنَّ

) واأليـدي أالوجـوه   ( بين المعطوف عليـه       فصلٌ ففي قوله تعالى السابقِ   

  . جائز وهو فصٌل،أخيُرذي حقّه التّالّ) وامسحوا برؤوسكم(بـ) أرجل(والمعطوف 

هيداً بيني وبينكم    ش  باهللاِ ىفَ كَ ْلقُ(:  في قوله تعالى   مييُز بينهما التّ  َلصوقد فَ 

ومنْ عِ ن( فالتقدير ،)4( ) الكتاب  علمُ ُهد :   أي كفى باهللا ومدة  عنده علم الكتاب للشها    ن

مييز و ما تعلّق بـه مـن         بين المتعاطفين بالتّ    فصلٌ  ففي قوله تعالى   ،)بيني وبينكم 

حدهما رفع   وجهان أ  وفي موضعه : " النّحاس يقول أبو جعفر  . )5(شبه جملة ظرفية  

 والثاني في موضع جـر      ،)كفى اهللا وكفى من عنده    ( أي   ،)اهللا(على موضع اسم    

والمعطوف ) اهللا( بين المعطوف عليه     َلِصفقد فُ . )6("عطفاً على لفظ اسم اهللا تعالى     

)نوهو فصلٌ  ،)بيني وبينكم (ومتعلقاته الظرفية   ) شهيداً(بالتمييز  ) م   بـين    جـائز 

  .هالمعطوف والمعطوف علي

ـ  م ٍناِيب بغير مُ  ابع والمتبوع جائز   بين التّ  وخالصة القول إن الفصلَ    ٍض؛ ح

       ابقة التي عرضناها على الرغم من اعتناء النحاة بالفصل بين      أي في الحاالت الس

 هـو   -كما أظن –وابع األخرى؛ وسبب ذلك     الصفة والموصوف أكثر من بقية التّ     

  .رات والنصوصكثرة انتشار الصفة والموصوف في العبا

  

                                                 
 .209-1/208: العكبري، إمالء ما من به الرحمن: ينظر)1(
، 223: ، وابن زنجلة، حجـة القـراءات      1/259:أبو جعفر النّحاس، إعراب القرآن    : ينظر)2(

 .2/18: والشوكاني، فتح القدير
 .2/152: الزجاج، معاني القرآن وإعرابه: ينظر)3(
 .43: الرعد)4(
 .1/110: حسان، البيان في روائع القرآن: ينظر)5(
 .2/65:أبو جعفر النّحاس، إعراب القرآن: ينظر)6(
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  :ِةلَ والصِّ الموصوِل بينُلصالفَ

:  نحو ،لة الصِّ  كمعمولِ لة بغير األجنبيِّ  صِّالو الموصول بين    الفصلُ يجوُز  

)الّ جاء   ذي زيداً ضرزيداً(ـ ف )1()ب (َفبين االسم الموصول     َلص )ّوصـلته  ) ذيال

عمـول   وإنّما هـو م    ، ليس أجنبياً  ؛ ألن الفاصلَ   جائز  وهو فصلٌ  ،)برض(الفعل  

 بين   ليفصلَ )زيداً( إذ تقدم    ،)جاء الذي ضرب زيداً   : ( فاألصل في العبارة   ،الصلة

  .االسم الموصول وصلته

ـ  : " مالك  ابنُ  يقولُ ،ما بالقسم ُه بينَ  الفصلُ ويجوُز   وال يفـي األجنبـيِّ    ُلخُد  

  : جريرومن ذلك قوُل. )2(" الموصول بها الجملةَُدالقسم؛ ألنّه يؤكِّ

  )3(اِت الباطِلـقُّ يدفَُع تُرَّهـ       والح  ـا مالكفُِر يعِكـيِبَأي وِذ الّاكذَ

 ،)يعرف مالكا (وصلته  ) ذيالّ(بين الموصول   ) وأبيك( القسم    جملةُ ففصلت

توسـع  ال يُ  توسع فيها ما   ويُ ،لة للصِّ  فيها تأكيد  ،وهي في حقيقتها جملة اعتراضية    

ذاك : (فالتقدير.  أي ليست أجنبية   ؛)4( ألنها تؤكدها  لة؛الصِّ ب  ولها ارتباطٌ  ،في غيرها 

  . بين الصلة والموصوللتفصَل) وأبيك (تْمدِّقُ فَ،)الذي يعرف مالكا وأبيك

  :  ثابت حسان بِن ومن ذلك قوُل،داءا بالنّم بينه أيضاً الفصُلويجوُز  

ٍد       وأنتَ الذي يا سشْهتَ ِبمُد ُأبِة والحمِد    كريٍم وأثوع5(اِب السياد(  

بالنـداء  ) أبت بمشهد (وصلته  ) الذي( بين االسم الموصول      الفصلُ  جاز إذ

 فال يجوز الفصل    ب مخاطَ ِهِل أما لو لم ي    ،)6( وهو ال يعد أجنبياً    ،الذي يليه مخاطب  
                                                 

 .3/69: ، والرضي، شرح الرضي1/286: السيوطي، الهمع: ينظر)1(
 .1/232: ابن مالك، شرح التسهيل)2(
وابن هشام األنـصاري، مغنـي      ،  1/268: ، والسيوطي، الهمع  315: جرير، ديوانه : ينظر)3(

: ، وأبو حيان األندلسي، ارتـشاف الـضرب   1/166: ، والشنقيطي، الدرر  2/391: اللبيب

1/550. 
 .1/166: الشنقيطي، الدرر: ينظر)4(
، وابـن   1/286: السيوطي، الهمـع  : أحمد الفاضل، وينظر  : البيت ليس في ديوانه، تحقيق    )5(

، وأبـو حيـان األندلـسي،       1/167: الـدرر ، والشنقيطي،   1/232: مالك، شرح التسهيل  

 .1/551: ارتشاف الضرب
 .1/232: ابن مالك، شرح التسهيل: ينظر)6(
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:  فاألصل ،)1( وال يجوز إالّ في ضرورة الشعر      ، ألنّه يعد في هذه الحالة أجنبياً      به؛

  . بين الموصول وصلته إذ تقدم النداء ليفصَل؛)وأنت الذي أبت بمشهٍد يا سعد(

  :  ومن ذلك قول الشاعر،)2( الحال بينهما بجملِةوأيضاً يجوز الفصُل  

  )3(راِءــٍة تعتريه بعد إثــ    بفاق      ذي وهو ُمثٍْر ال يجود حٍرإن الّ

بالجملـة  ) يجـود (وصـلته   ) ذيالّ( فصٌل بين االسم الموصول      ففي البيتِ 

 وجاز ذلك؛ ألن جملة الحال هنا ليست أجنبية كونها معمـوالً            ،)وهو ُمثْرٍ (الحالية  

. )4( فـال يكـون أجنبيـاً      ، وما عمل فيه فعل الصلة فهو من الصلة        ،)يجود(للفعل  

 بـين    الحـال لتفـصلَ     جملـةُ  تْم إذ تقد  ،)إن الذي ال يجود وهو ُمثْرٍ     : (فاألصل

  . صول وصلتهالمو

   غم من جواز الفصل بين الصلة والموصول إالّ أنّه يبقـى فـي             وعلى الر

 ومنـع   ،لة والموصول متالزمان شديدا االتصال والترابط     ؛ ألن الصِّ  ِه حدودِ أضيِق

  . من جوازهالفصل بينهما أكثُر

  :يزم والُممييِز التَّ بينُلصالفَ

البـصريون   أجـاز     إذْ ،وتمييزهـا ) المميز(ة   بين كم الخبري   يجوز الفصلُ   

 ولكن،ا وبين تمييزها بالظرف والجار والمجرور وغيرهما      والكوفيون الفصل بينه  

  .صب إلى النَُّهد مجروراً أو رمييِز التَّ بينهما هو بقاُءالخالفَ

ن االسم بالظرف   في الخبر وبي  " كم" بين   َلِصبوا إلى أنّه إذا فُ    هفالكوفيون ذَ 

 ،)كم فـي الـدار غـالمٍ      ( و ،)كم عندك رجلٍ  (:  نحو ،ان مخفوضاً وحرف الجر ك  

  .)5(" منصوباً يكون أن ويجُب، فيه الجروذهب البصريون إلى أنّه ال يجوُز

   كُومهما يمن أمر  ن ،  التمييزُ    فالفصل جائز ُجر ِص أو نُ   إنومـن ذلـك     ،ب 

  : اعر الشّقوُل

                                                 
 .168-1/167: ، والشنقيطي، الدرر233-1/232: ابن مالك، شرح التسهيل: ينظر)1(
 .1/286: السيوطي، الهمع: ينظر)2(
 .1/167: ، والشنقيطي، الدرر1/286: المرجع نفسه: ينظر)3(
 .1/232: ابن مالك، شرح التسهيل: ينظر)4(
 .1/282: أبو البركات األنباري، اإلنصاف: ينظر)5(
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   )1(هـُه قد وضعـٍف ُبخْلُـوشري        ـال   ِرٍف نال الُعـوٍد ُمقْـكم بج

على الرغم مـن الفـصل      ) مقرف(فهذا دليٌل للكوفيين على بقاء الجر في        

ل  فص فحدثَ تقديم للجار والمجرور بحيثُ     ،)نال(ر  المتعلق أصالً بمتأخِّ  ) جوٍدب(بـ

 فبقاء التمييز مجروراً على الرغم من       ،مييز مجروراً  وبقي التّ  ،بين كم ومجرورها  

كـم  (: فاألصـل . )3(الفصل بين المتضايفين   ا فيه من  م؛ لِ )2(صل مختص بالشعر  الف

  .لتفصل بين كم وتمييزها) بجوٍد( إذ تقدمت شبه الجملة ،)4()ُمقِْرٍف نال العال بجود

  :  زهيرومما احتج به البصريون قوُل  

  )5(اُرهاـن األرض ُمحدودباً غـِ    م  ُه     ـَم دونـاً وكـنَانـؤم ِسـتَ

 إذ تقدمت شبه الجملـة      ،) غارها دونه من األرض    كم محدودبٍ : (فالتقدير

 مع نصب التمييز على اعتبـار       ،لتفصل بين كم وتمييزها   ) من األرض (و  ) دونه(

ومجروره؛     أن ِص لذا نُ   كم ومجرورها كحرف الجرفراراً من الفصل بين الجار      ب 

  )6( .والمجرور الممتنع عندهم

  : كما في قول القطاميرِف والظَّبينهما أيضاً بالفعِل َلِصوقد فُ  

  )7(ُلـِمتَح َأاِرـتَقْ من اإل ال أكاُد     إذُْهُم فَضالً على عدٍم     ي ِمنِْنالَ نَمكَ

                                                 
، )م1996(، والسيرافي، أبو محمد يوسف بن المرزبـان،         2/167: سيبويه، الكتاب : ينظر)1(

، والـصبان،   2/397: محمد الرِّيح هاشم، دار الجيل، بيروت     : شرح أبيات سيبويه، تحقيق   

، وابن يعيش، شـرح     1/174: ، والفرخان، المستوفى في النحو    4/1522: حاشية الصبان 

 .3/176: المفصل
 .1523-4/1522: الصبان، حاشية الصبان: ينظر)2(
 .2/277: السيوطي، الهمع: ينظر)3(
 .2/397: السيرافي، شرح أبيات سيبويه: ينظر)4(
، والـصبان،   1/284: اإلنصاف، وأبو البركات األنباري،     2/165: سيبويه، الكتاب : ينظر)5(

 .3/172: ، وابن يعيش، شرح المفصل4/1523: حاشية الصبان
 .1/285: أبو البركات األنباري، اإلنصاف: ينظر)6(
إبراهيم السامرائي وأحمـد    : ، ديوان القطامي، تحقيق   )ت.د(القطامي، عمير بن شييم     : ينظر)7(

، 2/165: ، وسـيبويه، الكتـاب    )فضٌل (:، وفي الديوان  30: بيروت-مطلوب، دار الثقافة  
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: ل دون تقديم   إذ األص  ؛)نالني منهم (بقوله  ) فضالً(ففصل بين كم وتمييزها     

  .)كم فضٍل نالني منهم على عدم(

   أو النّ    غمفعلى الر ةً   الفصلِ  يبقى جوازُ  صِب من الجررف  بالظّ  بينهما خاص

  .والجار والمجرور؛ ألنهما مما يتوسع فيهما في الكالم

 بـه   هجِّا وُ مِم" و ،)1(ِةع بين كم االستفهامية وتمييزها في الس       الفصلُ يجوُزو  

ـ تـي يُ  عداد الّ ها من األ   ونظيرُ ،در الص زمِتالأنّها لما   :  فيها  الفصلِ جواُز  ُبصنْ

ـ  ن جعل هذا القدر مِ    ، صدر  صدراً أو غير    بل يقعُ  ،ها ليس كذلك  تمييُز  ِفصر التَّ

 فلكونها تأتي فـي الـصدر جـاز         ،)2("ذي سلبته صرف الّ فيها عوضاً من ذلك التَّ    

  . بينها وبين تمييزهاالفصُل

ـ       ) كم لك درهماً؟  (و  ) كم درهماً لك؟  : (فقولنا صل جـائز فـي اللغـة بالف

أقوى من  ) كم درهماً لك؟  : ( على الرغم من أن     جيدةٌ  عربيةٌ  لغةٌ  والفصلُ ،وعدمه

 بالظرف والجار    خاصةً  بينهما  الفصلُ ُرثُكْي و ،)3(كما ذكر سيبويه  ) كم لك درهماً؟  (

حاة فيهما النِّعوالمجرور لتوس.  

كـم أتـاك    ( و   ،) رجـالً؟  تَبر ض كم: ( نحو ، بعاملها وبالخبر  ُلصفْوقد يُ 

 و  ،)كم رجالً ضـربت؟   : ( فاألصل ،)4(ولكن اتّصاله هو األصل واألقوى    ) رجالً؟

مع التقديم وقـع     ولكن   ،)ضربت و أتاك  (من غير فصل بالفعل     ) كم رجالً أتاك؟  (

  . جائز وهو فصٌل،الفصل

  

                                                                                                                                          
، وابـن   1/284: ، وأبو البركات األنباري، اإلنصاف    4/1523: والصبان، حاشية الصبان  

 .1/380: ، وأبو حيان األندلسي، ارتشاف الضرب3/175: يعيش، شرح المفصل
 .2/419: ابن مالك، شرح التسهيل: ينظر)1(
 .2/158: ه، الكتاب، وينظر، سيبوي2/275السيوطي، الهمع، )2(
 .2/158: سيبويه، الكتاب: ينظر)3(
 .2/275: السيوطي، الهمع: ينظر)4(
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ـ  اُلص اتِّ  إذ األفصحُ  ،وكذلك في كأين وتمييزها    ت  وقد وقع  ،)من( تمييزها ب

وكأين من  (:  وقوله تعالى  )2( ) قريةٍ نن مِ فكأيِّ(:  في قوله تعالى   )1(في القرآن كذلك  

 ولكـن   ،متالزمان) كأين والجار والمجرور   ( وكأن ،)4( )كأين من دابة  ( و   )3( )نبيٍّ

  :  عمرو بن شأس ومن ذلك قوُل،)5(يجوز الفصل بينهما بالجملة والجار والمجرور

اِئكَونَنددنْكُُما رـِ م عجَّ ُمنٍج      ـديُءِج   يأم ِديِفلْ اَألامر6(عا ُمقَنَّ ي(   

 بـين   ليفـصلَ ) رددنـا  ( قدم الفعلُ   إذْ ،) من مدجٍج رددنا   كائنو( :قديُروالتّ

تيـان  معنى كم مع اإل   ب) كائن( والشاهد في البيت استعمال      ،)من مدجج (و) كائن(

  .)9()كم(و بـ) كأين( بـيِو وُر)8(،كائن بمعنى كأين:  وقيل،)7(بمن الجارة بعدها

  :ومن الفصل بينهما بالجار والمجرور قوُل جرير

اِئكَونِمِحـاِط باألب نٍق    ـيِد ص  ي   ِصي لو ُأاِنرُهتُـب الُمو ص10(ااب(  

                                                 
 .2/280: السيوطي، الهمع: ينظر)1(
 .105: يوسف)2(
 .146: آل عمران)3(
 .60: العنكبوت)4(
 .2/280: السيوطي، الهمع: ينظر)5(
يحيى الجبوري،  : ، شعر عمرو بن شأس األسدي، تحقيق      )م1983(ابن شأس، عمرو     :ينظر)6(

: ، وسـيبويه، الكتـاب    )ُمـدججٍ (بدل  ) ُمتَوٍج: (، وفي الديوان  32: ، دار القلم، الكويت   2ط

 .1/177: ، والفرخان، المستوفى في النحو2/170
 .2/170: سيبويه، الكتاب: ينظر)7(
 .1/177: الفرخان، المستوفى في النحو: ينظر)8(
: ، وأبو جعفر النّحاس، شرح أبيات سـيبويه       1/417: السيرافي، شرح أبيات سيبويه   : ينظر)9(

1/129. 
 ، و 1/119: ، والشنقيطي، الـدرر   1/188: ، والسيوطي، الهمع  20: جرير، ديوانه : ينظر)10(

، كتاب حروف المعـاني،     )م1986) (340(الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحق        
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  .يُرِخْأذي حقّه التَّالّ)  صديٍقنِم(و ) كائن(بين ) باألباطح( فصل ففيه

    :ها ومدخوِل األداِة بينيِرأِخ والتَّيِمقِد بالتَُّلص الفَ 5.2

  :ها ومدخوالِتِخواِس النَّ بينالفصُل

ا ممـا أصـله    "ِةيِئز بين أسمائها وأخبارها في جُ      الفصلَ -سابقاً-عرضت  

 بين هـذه    جاور شددوا على التّ    ولكن الالفت للنّظر أن العلماء     ،"ومسند إليه  مسند

 لـذا   ؛ بينهمـا   مجاورةٍ  لوجود تالزمِ  ،ن اسمها   ها؛ أي بينها وبي   تالنواسخ ومدخوال 

 بين األداة ومدخولها بنوٍع واحٍد من الفواصل         الفصلِ نموضعنا الفصل بينهما ضِ   

وهو الظرف والجار والمجرور المتعلق بخبرها؛ للتوسع بهما ولصعوبة الفـصل           

  .بين األداة ومدخولها

  :ها خبِر كان واسمها بمعموِل بينالفصُل_ 1

 بين كان واسمها بمعمول خبرها وتحديداً بالظرف والجـار           الفصلُ يجوُز

 ، خبرهـا   معمولُ  هذه األفعالَ   أن يلي  ويجوز باتّفاقٍ : " يقول األزهري  ،والمجرور

ع       وإناً ومجروراً للتّوسكان عنـدك أو فـي      : ( نحو ، كان المعمول ظرفاً أو جار

 فقـدم   ،)ندك أو فـي المـسجد     كان زيد معتكفاً ع   : (واألصل) المسجد زيد معتكفاً  

  .)1("اسمها فوليهاعلى  كان معمول خبِر

اللـذان حقّهمـا   ) في المـسجد (والجار والمجرور ) عندك(ففصل الظرف     

 ، والمجـرور   وهذا فصل جائز؛ ألنّه بالظرف والجار      ،التأخير بين كان ومعمولها   

  . مما يتوسع فيه في الكالموهما

:  فال يجـوز   ،نع ذلك بناء على قول سيبويه     على الرغِم من أن السيوطي م       

)   عندك زيداً مقيم ( و ،)إن   اليوم زيداً مسافر بمعنـى مـا     )2( . وكذا في كـان    ،)إن 

  . على إن وأخواتها-تقريباً- ينطبق -محور حديثنا–ينطبق على كان وأخواتها 

                                                                                                                                          
، 61:  األمـل، إربـد    ، مؤسسة الرسـالة، بيـروت، دار      2علي توفيق الحمد، ط   : تحقيق

 .5/384: والبغدادي، خزانة األدب
 .1/247: األزهري، شرح التصريح)1(
 .1/466: السيوطي، الهمع: ينظر)2(
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ولـم  : ( تعالى ِه قولِ  إذ أصلُ  )1() ولم يكُن لَُه كُفُواً أحد    (: ومثله قوله تعالى    

  ) أحد(ل بين االسم المتأخر ـلتفص) له(ة ـه الجملـ فقُدِّمت شب،)يكن أحد كفواً له

                                                 
 .4: اإلخالص)1(

  .)1( )كفواً (بر المتقدموالخ
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 وقد علل الزمخشري تقدم شبه الجملـة        ،)2(ين  حوي النّ  وهذا ما عليه أكثرُ   

 مـستقر وال     غيـرُ  وو لغْ ذي ه  الّ فُر الظَّ رخََّؤ يُ  أن  الفصيحُ الكالم العربي : "بقوله

 فما باله مقـدماً فـي أفـصح كـالم           ، وقد نص سيبويه على ذلك في كتابه       ،يقدم

 لنفي المكافأة عن ذات الباري سبحانه؛ وهـذا         يقَ إنّما سِ  هذا الكالمُ : وأعربه؟ قلت 

 هو هذا الظرفُ   ُهُز ومركَ ُهالمعنى مصب ،   وأحقّـه   ، شـيء وأعنـاه     فكان لذلك أهم

المتعلّق بالخبر أو   ) له( واسمها بالظرف    )يكن( فتم الفصل بين     ،)3("هوأجرابالتقدم  

  .)4(بيكن

 فجمهور البصريين يمنعون    ،وإن لم يكن المعمول ظرفاً أو جاراً ومجروراً         

 والكوفيون يجيزون   ،أجنبي منها  من الفصل بينها وبين اسمها ب      ا في ذلك  ممطلقاً؛ لِ 

  السراج والفارسـي    وقد أجاز ابنُ   ، معنى معمولها  مطلقاً؛ ألن معمول معمولها في    

ـ عكان طَ : ( مثل ، معمول الخبر إن تقدم الخبر معه      فور تقدم ص عُ وابُن امآكـالً   ك 

المعمول من كَ  )زيد ؛ ألنوكالجزء منه،ال الخبرم ،متقد ومنعوه إن و حمثـل ،ُهد  :

  .)5( بأجنبي ومرفوعِه الفعِل بينُلصفْ إذ ال ُي،) زيد آكالًكامع طَانكَ(

  :ها خبِر ليس واسمها بمعموِل ما العاملة عمَل بينُلصالفَ_ 2

   وهو الجار والمجرور،بمعمول خبرهاها  اسِم بينها وبينَلصفْ أن ُييجوُز

إن كان المعمول ظرفـاً أو      : " هشام  يقول ابنُ  ،والظرف دون غيرهما لتبقى عاملة    

  : اعِر الشّ قوُل ومن ذلك،)6("مجروراً فيجوز

  

  
                                                 

 .2/297: العكبري، إمالء ما من به الرحمن: ينظر)1(
 .5/196: أبو جعفر النّحاس، إعراب القرآن: ينظر)2(
 .824-4/823: الزمخشري، الكشّاف)3(
 .2/297: العكبري، إمالء ما من به الرحمن: ينظر)4(
 .1/247: األزهري، شرح التصريح: ينظر)5(
: األزهـري، شـرح التـصريح     : ، وينظر 1/254: ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك    )6(

1/266. 
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  )1(ايي ُمواِل تُواِل منلَّ حيٍن فَما كُ      ذْ وإن كنتَ آمناً  ـُزٍم لـهبِة حِبُأ

  معمـولُ   تقـدم   وفيه ،) حين فما من توالي موالياً كلَّ    : ( الشاعر  قولِ فأصُل

 كـلَّ ( و ،)توالي نم(العاملة عمل ليس واسمها     ) ما( بين   ليفصَل)  حين كلَّ(الخبر  

ـ  منصوب  زمانٍ ظرفُ) حيٍن رف وسـع بـالظّ    وهو فصل جائز للتّ    ،)2( )موالياً( ب

  .)3(عاملة عمل ليس) ما( ومع الفصل بها تبقى ،والجار والمجرور دون غيرهما

  :ها ومدخوِل)إذن(  بينُلصالفَ

بـال   األخرى بالقـسم و    واصِب النَّ ها دون وفعِل" إذن" بين   َلِصفْ أن تَ  يجوُز  

 بين الفعـل وبـين مـا        َلِصفْ تَ  أن  ال يجوزُ  ُهنََّأ: واعلم: " السراج  ابنُ  يقولُ ،افيةنّال

ـ  وتُ ىلغَ وهي تُ  ،)إذن(ينصبه بسوى    ـ  دقَ  ،)إذن واِهللا أجيئـك   : ( تقـول  ،خّرَؤم وتُ

 ومدخولها  )إذن( بين    القسم ليفصلَ  مدقَ تَ إذ ؛)إذن أجيئك واهللاِ  : (فاألصل. )4("فتفصل

  ).كأجيئ(

ها وقد علَّل الُمبرُِّد الفصل بينها وبين معمولها بالقسم لتـصرفها ومـشابهت             

وإنّما جاز أن تفـصل     : " يقول ، وتدخل لالبتداء   ولكونها تستعمل وتلغى   ،)ظن(لـ

 وأنّهـا   ،وما عملت فيه ِمن بين سائر حروف األفعال لتصرفها        ) إذن(بالقسم بين   

  )5( ."من عوامل األسماء) ظننت(ولذلك شُبِّهت بـ ، وتدخل لالبتداء،تستعمل وتلغى

ـ    َلِصفْويجوز أيضاً أن تَ      وأجـاز ابـنُ    ،النافية) ال( بينها وبين مدخولها ب

لكـن  . )6( والكسائي وهشام الفصل بمعمول الفعل     ،اء والدعاء عصفور الفصل بالنّد  

ـ   ،افيةقسم وبال الن  لها سوى الفصل با    تعميمُ  ال يمكنُ   فرديةٌ  آراء األخيرةَ ل  وقد علّ

                                                 
: ، واألزهـري، شـرح التـصريح      1/254: ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك    : ينظر)1(

 .1/386: ن، حاشية الصبان، والصبا1/266
 .1/266: األزهري، شرح التصريح: ينظر)2(
 .1/386: الصبان، حاشية الصبان: ينظر)3(
 .2/149: ابن السراج، األصول في النحو: ينظر)4(
 .2/11: المبرد، المقتضب: ينظر)5(
: يح، واألزهري، شـرح التّـصر     22-1/21: ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك    : ينظر)6(

2/370. 
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 وُيغْتَفَُر الفـصلُ  : " بقوله )ال(السيوطي جواز الفصل بينها وبين معمولها بالقسم و       

لم يعتد بها فاصلة    ) ال( و   ،)إذن( تأكيد لربط    مس ألن القَ  افية خاصة؛ بالقسم وبال النّ  

 ومـدخولها   )إذن( بالفصل بين    قُ وقد أوضحنا ما يتعلَّ    ،)1()إذن( فكذا في    )أن(في  

  . المتالزمين بينُلِصفْتي تَفي الحديث عن القسم كنوٍع من الفواصل الّ

  :ه و مدخوِل العطِفحرف  بينُلصالفَ

  جرور، ـم والجار والمـ بين حرف العطف والمعطوف بالقس الفصُليجوُز

 واهللاِ   : ( اسماً نحو  عطوفُم ال سواء أكان ثم قام زيد لكن  ما ضربت زيداً  (و  )  عمرو 

 (، أم فعالً نحو   ) عمراً ارفي الد :ثُ  قام زيد    في الـد ار قعـد أو بـل واهللاِ      م  قعـد ( ،

ـ (العطف   بين حرف    َلِص فُ  إذ ،)2( باستثناء الواو والفاء   واالسـم المعطـوف    ) مثُ

)بالجـار  ) عمـراً (واالسم المعطـوف    ) لكن( بين   َلِص، وفُ )واِهللا( بالقسم   )عمرو

والفعـل المعطـوف    ) بل(و) ثُم(طف   الع  وفُِصَل بين حرفي   ،والمجرور والظرف 

  .بالجار والمجرور والقسم) قعد(

 فعال   لم يكن  ن الفصل بين حروف العطف ومعطوفها إ      وقد أجاز ابن مالك     

بالجار والمجرور والظرف دون استثناء ألي حرف من الحروف؛ و حجته فـي             

         ومن ذ ،  )3( ذلك وروده في أفصح الكالم المنثور، وهو في القرآن كثير ـ  لـك ه  قولُ

ـ  وفي اآلخرِةةًنَسيا ح نْا في الد  نَا آتِ نَبَّر: (تعالى ح وهو جـائز بالجـار   ،)4( )ةًنَس 

، )5( )ُمِر اآلن بزيٍد وغداً بعمـروٍ     : (، كما في قولنا    معه الجار  يدِعوالمجرور إن أُ  

ا في أضيق حدوده؛ لـشدة      مومعطوفه) أو(و) الواو (وقد ضيق النحاة الفصل بين    

  . صالهما بالمعطوفاتّ

  

   

                                                 
 .13-3/12: سيبويه، الكتاب: ، وينظر2/294: السيوطي، الهمع)1(
 .3/195: السيوطي، الهمع: ينظر)2(
 .3/384: ابن مالك، شرح التسهيل: ينظر)3(
 .201: البقرة)4(
 .3/384: شرح التسهيل: ابن مالك: ينظر)5(
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  :هاة ومدخوِليَِّطر الشَّ)إن(  بينُلصالفَ

  أن  بـشرطِ  ،رط بقية أدوات الشَّ   ها دون ة وفعلِ يِطر الشَّ  بين إنِ   الفصلُ يجوُز  

ـ  ولعّل، إالّ في الشعرزُج مع الفصل لم يتْمز ج فإن ،مِزجال تَ  " إن " مـع حساُم التَّ

  ولكونهـا ال تفـارقُ     ، الشرطِ  أدواتِ ها أصلَ  إلى كونِ  ُددون األدوات األخرى يعو   

1(الجزاء(.  

  ِمومفيه الفصُلا جاز مع ع الشاعِر قوُل الجزِمِمد  :  

ه اِوداةَـعمعمر 2(بارـوم مشغوفاً إذا طَوُرها خَِربا       وأسعد الي وإن(  

  إذِ ،)3(عـد إن  ب) خربـا (على الفعـل    ) هامعموُر( االسم    فيه تقديمُ  والشاهُد

 وهو  ، ومدخولها )إن( بين    ليفصلَ  فتقدم االسمُ  )4( ،) معمورها بِر خَ وإن: (األصُل

  . بشرط أالّ تجزما يجوُزمِم

تـي   هـي الّ   )لم(؛ ألن    جائز  فكذلك )إن زيد لم يأِتِني آِتهِ     (:نا قولُ  ذلك ومثُل  

 )5( شـاذّاً  عـد الفـصلُ    يُ )لم(دون ورود   ) إن( فإن جزمت    ،)إن( وليست   ،جزمت

  . األخيِر في الفصِلُهشُ وهو ما سنناِق،)6(وضرورة

  : على االشتغاِل المنصوِب واالسِم االستفهاِم همزِة بينُلصالفَ

الً ـِصتَّ يبقى منصوباً ومُ    أن تغاِلـ على االش  وِبـ المنص  في االسمِ  األصُل

  وال يجـوزُ   ،)أزيداً تـضربه؟  : (ها عليه كما في قولنا     دخولِ بهمزة االستفهام عند  

 على االشتغال منصوباً، وإذا      المنصوبِ  االسمِ  بينهما إالّ بالظرف مع بقاءِ     الفصُل

إذا : " هشام األنصاري   ابنُ  يقولُ فصل بينهما بغير الظرف يصبح االسم مرفوعاً،      

                                                 
أبـو البركـات    ، و 2/455: ، والـسيوطي، الهمـع    113-3/112: سيبويه، الكتاب : ينظر)1(

 .2/74: ، والمبرد، المقتضب2/135: األنباري، اإلنصاف
: ، وابن يعيش، شرح المفـصل     2/74: ، والمبرد، المقتضب  3/112: سيبويه، الكتاب : ينظر)2(

5/121. 
 .3/112: سيبويه، الكتاب)3(
 .2/74: المبرد، المقتضب: ينظر)4(
 .4/74: ابن مالك، شرح التسهيل: ينظر)5(
 .3/113: سيبويه، الكتاب: ينظر)6(
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يوٍم أكّل  : ( في نحو   إالّ )أأنت زيد تضربه؟  : ( نحو ، الرفعُ  فالمختارُ  الهمزةُ ِتلَصفَ

  االسـتفهامُ  إن كان :  وقال الطراوة  ، بالظرف كال فصل   ؛ ألن الفصلَ  )زيداً تضربه 

  .)1()"أزيد ضربته أم عمرو(:  نحو، فالرفُععن االسِم

 ،) يوم أزيداً تضربه كلَّ  : (هو) أكّل يوٍم زيداً تضربه   (:  فاألصل في عبارة  

هام واالسم المنـصوب علـى       بين همزة االستف   ليفصَل) كّل يوم  (فُر الظَّ م تقد إذ

  .  وجائز سائغٌ وهو فصٌل،)زيداً(االشتغال 

     تحديد إلـى شـدة      جواز الفصل بين األداة ومدخولها يعودُ      وفي رأيي أن 

توسـع   مما يُ   الفاصلُ ِن يك َلِص فُ  وإن ، بينهما ُلصفْ ال يُ  إذ ، بمدخولها  األداةِ صاِلاتّ

 يأتي في باب الفصل الممنوع والقبيح بين         عنهما فيه في الكالم؛ بمعنى أن الحديثَ     

  .المتالزمين

  :الزِّيادةُ :ثانياً

 : إليه وما أصلهما كذلك والمسنِد المسنِد بينِداِئ بالزَُّلصالفَ  - أ

  : والفاعِل الفعِل بينائدِةالزَّ) كان( بـُلصالفَ

 أن: اني والثّ ، الماضي  بلفظِ  تكون أن: األول: بشرطين) كان (ةُياد زِ يجوُز   

اً ومجروراً      تكونوتُ ، بين شيئين متالزمين ليسا جار دةً اُدزمجر    لهـا وال     ال اسـم 

  . الماضي بلفِظ والفاعِل الفعِل بينُلِصفْوهي بذلك تَ. )2(اًخبر

ولَدت فاطمةُ بنـتُ    : ( وقولهم ،)لم ُيوجد كان ِمثْلُك   : (هم قولُ  ذلك  أمثلةِ نوِم   

  .)3( ) منهم أفضُل كانوجد بني عبٍس لم ُين ِمةُلَم الكَالخُرشُبِّ األنماريةُ

 ،بكان الزائدة فـي المثـال األول      ) كمثلُ(وفاعله  ) يوجد( بين الفعل    َلفَفُِص  

  وهو فصٌل،بكان أيضاً في المثال الثاني  ) أفضُل(وفاعله  ) يوجد( بين الفعل    َلِصوفُ

جائزه وفاعِل بين الفعِل ومطّرد.  

                                                 
 .2/147: ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك)1(
 .231-1/230: ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك)2(
، المفصل في علـم     )م2004) (هـ538ت(الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر،       : ينظر)3(

: ، وينظر 266-265: ، دار عمار، عمان   1فخر صالح قدارة، ط   : العربية، دراسة وتحقيق  

 .1/288: شرح ابن عقيل
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 وال يخفى   ، المعنى بحذفها  ُصقُنْ فال ي  ،ستغنى عنها  يُ  أن يمكُن" كان "وزيادةُ  

 فليس من شـأنها     ،ةً وتوكيداً  المعنى الموجود قو   ُحنَم فائدتها أنّها تَ    وكلُّ ،المراد منه 

تُ أن معنى جديداً  ثَِدح ،  وال أن  والتَّقويةَ في المعنى الموجود شيئاً إالّ التَّ     تزيد 1(أكيد( 

 دالةً اُدز التأكيد أو أنّها قد تُِضح عن الزمان لماد مجردةًزغم من أنّها قد تُ رعلى ال 

 فـي   مـا يجـوزُ   وإنّ) كان( على   يادةُ الزِّ ُرِصتَقْوال تَ . )2(على الزمان الماضي فقط   

  .)3( ذلك على الزمانوقد يقتصُر -مع الِقلَِّة–أخواتها 

  : اعِر الشَّ قوُل ومن ذلك،أيضاً بين ِنعم وفاعلها" كان "اُدزوتُ  

ِبلَوسبوُرُزباِب َأـاَل الشّتُ ِسركَ  ا   ـه ملَِنعشَـ   و ـةُ الُمينَِبان4(اِلتَح(  

  .وهو فصل جائز) شبينة(وفاعلها ) ِنعم(الزائدة بين " كان"ففصلت 

  : والفاعِل الفعِل بينِداِئ الزَّ بالحرِفُلصالفَ

: ه تعـالى   كما في قولِ    والفاعلِ  الفعلِ  بين ُلِصفْتَ فَ ،ي الفاعل  ف  الباءُ اُدز تُ دقَ

  البـاء  ما أدخلتَ  ولكنّك لَ  ،ى اهللا فَا هي كَ  إنّم: " سيبويهِ  يقولُ ،)5( ) شهيداً ى باهللاِ فَكَ(

إذ أُ  ،) شهيداً ى اهللاُ فَكَ: (ه تعالى  قولِ فأصُل. )6("تْلَِمع بين الفعل    لتفصلَ  الباءُ تْلَِخد 

ر إالّ أنّـه   بحرف الج الفاعِل على الرغم من جرِّ ،)اهللا(له لفظ الجاللة    وفاع) كفى(

  .يبقى مرفوعاً محلًّا

:  هـشام األنـصاري    ابـنُ  قوُل ي ،كفى) فاعل(ـ ب  الباءُ  أن تلتصقَ  والغالُب  

 نمضتُ لِ تْلَخَد:  الزجاجُ  وقالَ ،) شهيداً ى باهللاِ فَكَ: ( نحو ،)ىفَكَ ( في فاعلِ  والغالبةُ"

 إذ  ؛ ومطّـرد   جـائز  وهو فصلٌ . )7(" بمكانٍ ِنس الحُ ن وهو مِ  ،)اكتِف( معنى   )كفى(

  . صحيحاًاقُيخلّي عن الباء ويبقى السِّ التّيجوُز

                                                 
 .1/580: حسن، النحو الوافي: ينظر)1(
 .1/372: الصبان، حاشية الصبان: ينظر)2(
 .1/581: ، حسن، النحو الوافي375-1/374المرجع نفسه، : ينظر)3(
 .1/373: الصبان، حاشية الصبان: ينظر)4(
 .79: النساء)5(
 .1/92: سيبويه، الكتاب: ينظر)6(
 .1/106: ابن هشام األنصاري، مغني اللبيب: ينظر)7(
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ـ ( في صيغة التّعجب      وخاصةً ، بالباء  واجبةً  الزيادةُ وقد تكونُ   إذ  ؛)َأفِْعل ب

السـم  ا إلى    األمرِ  صيغةِ  لفظِ  إسنادُ حُبقَ فَ ،)أحسن زيد (هو  ) َأحِسن بزيدٍ  (إن أصلَ 

  في الفاعل ليصير    الباءُ ِتديِز فَ ،اهر الظَّ  االسم ُعفَر ال تَ   األمرِ الظاهر؛ ألن صيغةَ  

ها تُ زيادتْمِزلْ لذلك ُأ،)امرر بزيٍد: (المجرور بالباء كقولنا به   المفعولِ ِةعلى صور 

كفى : (الفعل الماضي نحو   بخالف زيادة الباء في فاعل       ،صوناً للفظ عن االستقباح   

  .)1( االستقباِح لعدِم الباِء ترُك إذ يجوُز،)باهللا شهيداً

 ،)ال يقُم ِمن أحـدٍ    : (نا قولُ  ومن ذلك  ،بين الفعل والفاعل  ) ِمن( أيضاً   اُدزوتُ

هـا   مجروُر يكـون  وأن، أو استفهام أو نهي نفي  العبارةَ ها أن يتقدم  ِت زياد فشروطُ

 ،ها في الفاعل  ا هنا هو زيادتُ   نَ وما يهم  ،)2( فاعالً أو مفعوالً به أو مبتدأ       وكونهُ نكرةً

  المجـرور بحـرفِ    ه النكرةِ  بنفي وفاعلِ  المسبوِق) مقُي ( الفعلِ بين) ِمن (تْلَص فَ إذْ

ما جاءنا  : (ه تعالى  قولُ  ذلك ن ومِ ،حاةُ النّ ُه أقر  جائز  وهو فصلٌ  ،")أحٍد(ِمن  "الجر  

 وقـد   ،الزائـدة ) من(بـ) بشيٍر(وفاعله  ) جاء ( الفعلِ  بين َلِص إذ فُ  ؛)3( )ٍر بشي نِم

 على جواز الفصل بين الفعـل        األمثلة إال للداللةِ    وما هذهِ  ،انطبقت عليها الشروطُ  

 مـن    كالجزءِ ؛ ألن الفاعلَ  ا قليلٌ م بينه  على الرغم من أن الفصلَ     ،والفاعل بالزائد 

  . الفصل بينهما بالزائدإذ يكثُر ، وما أصله كذلك بخالف المبتدأ والخبرالفعِل

  :َ وما أصلهما كذلك المبتدأ والخبِرالزائدة بين) كان( بـُلصالفَ

 إذ فصلتْ  ؛)4()زيد كان قائم  : (مبتدأ والخبر كما في قولنا     بين ال  )كان( اُدزتُ

 ، الماضـي  ها بلفظ  وهذا يجوز؛ ألنّ   ،)قائم(وخبره  ) زيد( الزائدة بين المبتدأ     )كان(

  .ووقعت بين متالزمين هما المبتدأ والخبر

ِموفصلِ ن  المبتدأ والخبر الفصلُ   ها بين  ة الّ   م  بينمبتـدأ    ا التعجبي ـدتي تُع، 

 بينهما؛ أي بـين     ُلصفْوال يُ : " السيوطي  يقولُ ،تي تعد خبراً لها   وجملتها الفعلية الّ  

  أحـسن  ما كان (:  نحو  الفصلُ فيجوُز ، الزائدة )كان( أما   ، بغير كان  )أفعَل( و )ما(

                                                 
 .61-2/60: األزهري، شرح التصريح: ينظر)1(
 .1/323: ابن هشام األنصاري، مغني اللبيب: : ينظر)2(
 .19: المائدة)3(
 .1/288: ابن عقيل، شرح ابن عقيل: ينظر)4(
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َأحـسن  (وخبرها الجملة الفعلية    ) المبتدأ( بين ما التعجبية     ت كان فصلإذ   ،)1()زيداً

  :  ومنه أيضاً قول منصور النُّميري،)زيداً

  )2(ياًاِو ثَتَحبص َأموتْ معداً يـابص   َأ   ةً  يبـٍد ما كان أدهى ُمِصاِلبا خََأ

ة وفعلها  الفصُلفتمالزائدة) كان(ب ) أدهى( بين ما التعجبي.  

  : امرئ القيِسه قوُلومثلُ  

  )3( أصبراانا كَم و،   ُبكَاء على عمرٍو     دمُعها قد تحدرا رٍو عمى ُأمَّرَأ

مـا  : ( نحو ،وفعل التعجب ) ما(ا بين   هتُ زياد اُسقَنْوإنّما تَ : " عقيل  ابنُ قوُلي

  .)4(" في غيره إالّ سماعاًاُدز وال تُ،) من تقدماملْن أصح ِعكا

  والفعلُ ُلِصفْي  طِ       القلبيه بينهما بين المبتدأ والخبر في حالة توس، ُي وفـي    ع د

 َلص إذ فَ  ،)6() قائم تُنْنَزيد ظَ ( و   )5() أظن قائم  زيد: ( ملغى وزائداً كقولنا    الحالةِ هذِه

  ).قائم(والخبر ) زيد(بين المبتدأ ) تُنْنَظن وظَأ (الفعُل

  :  الشاعر قوُل ذلكنوِم  

   )7(لؤُم والخَوُري األراجيِز ِخلتُ الُِّف    و    ي اللّؤِم توِعُدِنا ابن ييِزاِجراَألأِب

                                                 
، 1/231: ابن هـشام األنـصاري، أوضـح المـسالك        : ، وينظر 3/41: السيوطي، الهمع )1(

 .1/73: وسيبويه، الكتاب
عبد المنعم أحمـد    : ، ديوان الحماسة، تحقيق   )ت.د(أبو تمام، حبيب بن أوس الطائي       : ينظر)2(

، وابن هشام األنصاري، أوضـح      277: العراق-صالح، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد     

 .1/289: ، وشرح ابن عقيل1/231: المسالك
عبـد الـرحمن    : ، ديوانه، اعتنـى بـه وشـرحه       )م2003(بن حجر   امرؤ القيس، ا  : ينظر)3(

، وابن هشام األنـصاري،     97: ، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع     1المصطاوي، ط 

 .1/289: ، وشرح ابن عقيل1/231: أوضح المسالك
 .1/289: ابن عقيل، شرح ابن عقيل: ينظر)4(
 .2/58: ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك: ينظر)5(
 .2/46: ابن عقيل، شرح ابن عقيل: ينظر)6(
، وشـرح   2/53: ، ابن هشام األنصاري، أوضح المـسالك      1/120: سيبويه، الكتاب : ينظر)7(

 .191: قطر الندى
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؛ ألنّـه   )خلتُ(بالفعل  ) في األراجيز (وخبره  ) اللؤم(وفيه فصٌل بين المبتدأ     

وخلتُ: (األصلف ،)1( لهذا التوسط ) خلت( فألغيت   ،أصلهما مفعواله ط بين ما    توس 

اللؤم في األراجيزِ   والخور  (    على اعتبار أن)ل    ) اللؤموالجـار   ،مفعـول بـه أو 

  .)2( المفعول به الثانيفي محل نصِب) في األراجيِز(والمجرور 

  ففيـه فـصلٌ    ،) وسيلةٌ لتكريِم صاِحِبها   -رأيت-اهة  النّز: (نا قولُ  ذلك ومثُل  

  والجملـةُ  ، المعترضـةِ  الجملة مثـل الجملـةِ    في   ه لم يعملْ  ؛ ألنّ )رأيت(بالزائد  

قد فـصلنا     لمفعوليها نكونُ   متوسطةً  األفعالِ  هذهِ وقوِعب ف ، أصالً زائدةٌ  المعترضةُ

  معترضةً  جملةً  وفي هذه الصورة يكون الزائدُ     ،)ظن وأخواتها  (بينهما بالزائد وهو  

  .)3(اإلعراِب لها من ال محَل

 ،)4() زيداً هم كان ِلضفْإن ِمن أَ  : ( بين اسم إن وخبرها قولنا     )كان( ِة زياد نوِم  

وخبرها شبه الجملة المتقـدم     ) زيداً(الزائدة بين اسم إن المتأخر      ) كان (تْلَص فَ إذ

  ).ن أفضلهمِم(

  : وما أصلهما كذلك المبتدأ والخبِر بين الفصِل بضميِرُلصالفَ

 بين المبتدأ والخبـر     ُلِصفْ عند البصريين فاصالً زائداً ي      الفصلِ عد ضميرُ ُي

 مـن    بل هو عندهم لـه محـلٌّ       ،ون كذلك  الكوفي ُهدُع وال ي  ،وما أصله مبتدأ وخبر   

ـ ما ي   أن لىون إ  الكوفي ذهب :"  أبو البركات األنباري    يقولُ ،عراباإل  بـين   ُلِصفْ

لى ون إ  البصري وذهب...  من اإلعراب    ، وله موضع  ادامى عِ مس و الخبر يُ   ِتعالنَّ

  مـضارعا لنعـتِ     الخبرُ ذا كان الخبر إ  بين النعت و   ه يفصلُ ؛ ألنّ ى فصال مسأنّه يُ 

 لـه مـن     وال موضـع   ،)زيد هو العاقل  : ( كقولك عِت معنى النَّ  ن مِ  ليخرج االسِم

  .)5( "اإلعراب 

                                                 
 .191: ابن هشام األنصاري، شرح قطر الندى: ينظر)1(
 .2/54: ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك: ينظر)2(
 .39-2/38: حسن، النحو الوافي: ينظر)3(
 .265: الزمخشري، المفصل في علم العربية: ينظر)4(

 .2/213: أبو البركات األنباري، اإلنصاف في مسائل الخالف)5(
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  المبتدأ و الخبرِ    بين ُلِصفْ، ي  زائداً يسين فاصٌل ل   الكوفي  عند  الفصلِ فضميُر

 بـين المبتـدأ و      ُلِصفْ ي  زائد ين فاصلٌ  البصري ، وهو عند  عِت بالنَّ  الخبرُ ا يلتبس لّلئ

  . الخبر

 ،برصله مبتدأ و خ   أ بين المبتدأ و الخبر وما       ُلِصفْ ي  فاصلٌ فهو ،لٍّوعلى كُ 

يحسب البص- على ما سنتعامل به وهو زائدن ري- .  

ما عن  ُهي أحدُ ِنغْتَس بين شيئين ال ي     يفصل ؛ ألنّه ي فصالً مُِّس"  الفصلِ      فضميُر 

يه  عل دمتَعه مُ ؛ ألنّ اداًمي عِ مِّ، و سُ   الخبر تابعاً  ِم عن توه  امِع الس ، والنفصالِ اآلخر

ـ  تالِ  بأن عالُماإل: وفائدته" )1("  البيان يِدِز وم راِد المُ في تقريرِ  ُهي  ـ    خبـر ، ابع ال ت

  .)2("صاصاالختو :، قال البيانيونوالتأكيد

 صلهما مبتدأ و خبر تحقيقـاً      المبتدأ و الخبر وما أ      بين  الفصلِ زاد ضميرُ        وُي

ـ  عالم اإل  بين المتالزمين يفيدُ    الفصلَ ن في أ  ُلة، وتتمثَّ ولى تركيبي األ: لقيمتين  ن ِم

أ  األمرِ ِلأو ن  الضميرِ  ما بعد  خبر   فعندما نقولُ  ، ال تابع :) فْ قد يُ  ) النشيط زيدأ ُمه ن 

 بـين المبتـدأ     ُل تفصِ ك حينما ، ولكنّ ُهدع ب  لم يأتِ   الخبر ن، وأ  لزيد نعتٌ) النشيط(

 ال نعـت،    خبـر ) النشيط (ن أ  قد أظهرتَ  تكوُن)  هو النشيط  زيد: (الخبر بقولك و

، )زيـد ( إلـى    شاِط النّ نسبِة ل توكيد)  هو النشيط  زيد: (كداللية، ففي قولِ  : والثانية

  )3( .هراِنق أشاط من بين سائِر بالنّه ينفرُدنّ إلى أوإشارةٌ

 ن المبتدأ والخبر واسم كان وخبرهـا واسـم إ          بين ُلِصفْ ي  الفصلِ  وضميُر      

نت ما يكون فيه هو وأ    ( في باب    سيبويِه ، يقولُ انيوخبرها والمفعول به األول والثّ    

 ما بعده عن حالـه      ُريغَ ال يُ   فصالً  ما كان  نواعلم أ  ":) فصالً خواتهنأنا ونحن وأ  و

  كان (، و) منك هو خيراًداًـ زيتُبِسح: (، وذلك قولكركَذْن ُي أ عليها قبَلتي كانالّ

                                                 
 .1/167: ابن مالك، شرح التسهيل)1(
 .1/227: السيوطي، الهمع: ينظر)2(
 .11": الفصل النحوي: "علي، بحث:  ينظر)3(
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ـ وا العِ وتُ أُ ينِذى الَّ ريو(: -عز وجل -، وقال اهللا    ) هو الظريفَ   اهللاِ عبُد ـ  ملْ ي ِذ الّ

  )2(")1( )قَّ الحوك ُهبِّر ن ِمليك ِإَلِزنُْأ

والمفعول به الثاني   ) زيداً(ل  و المفعول به األ   بين) هو ( الفصلِ  ضميرُ َلصفَ      فَ

مـا  ، وهو فصٌل بين     )ريفالظَّ(وخبرها  ) عبد اهللا ( بين اسم كان     َلصفَ و ،)خيراً(

  . مبتدأ و خبرأصله

ه تعالى ا بخصوص قولِ       أم فإن ، قد فَ  )هو ( الفصلِ  ضمير بين المفعول به    َلص 

 فـي   )ذيالّ(": اسح النّ بو جعفر  أ ، يقولُ )الحقَّ(والمفعول به الثاني    ) ذيالّ(ل  واأل

فاصـلة،  ) وهو(،   ثانٍ مفعوٌل) الحقَّ(و ليرى،   ُلو أ ه مفعولٌ نّ على أ   نصبٍ موضِع

خبره، ) الحقُّ(مبتدأ و ) هو ( يكون  على أن   الرفعُ يجوُزعماد، و :  يقولون ونالكوفيو

  .)3("ينحوي النَّ جميِع عندالالُم و فيما كانت فيه األلفُ أكثُرُبصلنَّاو

ِم       وهُ واُهللا(:  تعالى ُهلخبر قولُ  بين المبتدأ و ا     الفصلِ ن و الغني  4( )يُدِم الح(، 

 ،)الغنـي (وخبـره   ) اهللا (بين المبتدأ لفظ الجاللـة    ) هو(فصل   ال  ضميرُ َلصفقد فَ 

  )5( .نيعراب حسب البصريإل له من ا ال موضعزائداً) وه(ويكون 

ـ ِلفْ المُ ُم هُ كِئولَُأ( و )6( )ونُراِف الكَ ُم هُ كِئولَُأفَ(:  تعالى ُه قولُ ُه      ومثلُ  إذ؛  )7()ونُح

   .)المفلحون(و) الكافرون (خبرهو) ولئكأ(بين المبتدأ ) مه ( الفصِل ضميُرَلصفَ

كان و خبرها قوله تعالى      بين اسم   الفصلِ       ومن  :)اللهُ اوالُ قَ ذِْإو إ م ـ  ن  ان كَ

، وخبرهـا   )هذا( الفصل بين اسم كان       ضميرُ فصَل، ف )8( )كِدنْ عِ نهذا هو الحقَّ مِ   

                                                 
 .6:  سبأ)1(
 .2/390:  سيبويه، الكتاب)2(
: العكبري، إمالء ما من به الـرحمن      : ، وينظر 3/228: أبو جعفر النّحاس، إعراب القرآن     )3(

2/195. 
 .15:  فاطر)4(
 .3/249: أبو جعفر النحاس، إعراب القرآن:  ينظر)5(
 .44:  المائدة)6(
 .157: األعراف )7(
 .32:  األنفال)8(
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ما نّإ ُهنَّ؛ أل  .... فاصلةٌ  وسيبويهِ وهو عند الخليلِ  " :اسح النّ بو جعفر ، يقول أ  )الحقَّ(

  أ جيء بها ليعلم ن معرفةٌ  الخبر    أ، و  المعرفةَ  أو ما قارببنعـت،   لـيس ) الحقَّ( ن 

، )مـا  ( زائدةٌ كزيـادةِ   صلةٌ) هو: ( األخفشُ  وقالَ ،)وقع(ليست بمعنى   ) كان (نوأ

 كـان  نإ: (ون فيقولون وبنو تميم يرفعُ  : خفشُ قال األ  ،عماد) هو: (ون الكوفي وقاَل

خبـره،  ) والحـق (بتداء،  ا) هو (يكوُن: بو جعفر أ، قال   ) عندك ن مِ  الحقُّ وهذا هُ 

  )1(" كان خبُرةُوالجملَ

 كَئ شـانِ  نإ(:  تعالى ُه وخبرها بضمير الفصل قولُ    نإ      ومن الفصل بين اسم     

وخبرهـا  ) شـانئك  (بين اسـم إن   ) هو(فقد فصل ضمير الفصل     ،  )2( )بتُرو األ ه

  .)3(" توكيد أو فصلومبتدأ أ) هو(و ": العكبري يقوُل،)بتراأل(

    المبتدأ والخبر وما أصلهما كذلك بينِداِئ الزَّ بالحرِفُلصالفَ

:  تعـالى  ُه ومن ذلك قولُ   ، بين المبتدأ والخبر   ائدةُ الز ةُ الجار  الباءُ ُلِصفْقد تَ 

جـزاء  ( بين المبتدأ     الباءُ تْلَصفَ فَ ،)4( )اهِلثِْم بِ ٍةَئيِّ س اُءز ج ِتيَئاس ال اوُبس كَ ينِذوالّ(

ـ   ) جزاء سيئٍة بمثلهـا   (تكون جملة    و ،)مثلها(وخبرها  ) سيئٍة ـ (خبـراً لـ  ،)ذينالّ

ـ وتَ مُ  ذلك  ومثلُ )5( ، والباء زائدة  ،)بمثلها( وخبره   ،مبتدأ ثانٍ ) جزاء(و  علـى   فٌقِّ

األخفشِ  وهو قولُ  ،ماعالس ، و متَ ن ابالّ  وهو من الموجبِ   ،ُهع   6(  عليه اُسقَنْذي ال ي(، 

وع الرضي وتُ: "يقول ، ذلك شاذّاً  دأي غيـر   – شاذّاً في خبر المبتدأ الموجـب        اُدز

  .)7(" بمثلهائٍةسيجزاء :  نحو-المنفي

 واسم مـا العاملـة عمـل لـيس          ، بين اسم ليس وخبرها     الباءِ ومن زيادةِ 

 مـا اهللاُ  و(و  )  زيـد بقـائمٍ    ليس: ( للجنس وخبرها قولنا   افيِة واسم ال النّ   ،وخبرها

                                                 
 .2/96:  أبو جعفر النّحاس، إعراب القرآن)1(
 .3: لكوثرا )2(
 .2/295:  العكبري، إمالء ما من به الرحمن)3(

 .27:  يونس)4(
 .2/27: العكبري، إمالء ما من به الرحمن:  ينظر)5(
 .4/282: ، والرضي، شرح الرضي1/110: ابن هشام األنصاري، مغني اللبيب:  ينظر)6(
 .4/282: الرضي، شرح الرضي )7(
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 ،)2( وهو مما ينقاس عليه؛ ألنّه غير موجب   ،) اُر النَّ ُهدع ب  بخيرٍ ال خير ( و   )1()بغافٍل

وخبـره  ) زيد( بين اسم ليس     فتم الفصلُ  .) بمثلها ٍةَئيِّس جزاُء(:  تعالى ِه قولِ بعكِس

 واسم ال النافية للجنس    ، وكذلك بين اسم ما العاملة عمل ليس وخبرها        ،بالباء) قائم(

 في   الباءُ ادز أن تُ   واألكثرُ ، عليه اُسقَنْألنّه ي  وهو من باب الفصل الجائز؛       ،وخبرها

ـ َأ(:  وقوله تعـالى   )3( )اٍف عبدهُ كَ بِ  اهللاُ سيلََأ(:  تعالى ُه ومنه قولُ  ،خبر ليس  تُ سلَ

  :  ُحميد بن ثور أيضاً قوُل ذلكن وِم،)5( )ينِراِفكَوا بها ِبُسيلَ(:  وقوله)4( )بربِّكم

  ِ)6(دـ الُملِْحاُم بالشّحيِحـ  ليس اإلم     بيبيِن قَِديِر الخُ ِمن نَصيـقَدِن

: قديُر التَّ  إذِ ،)الشحيح(وخبرها  ) اإلمام(فصلت الباء الزائدة بين اسم ليس       ف 

)الشَّ  اإلمامُ ليس حيح ولعلَّ ،) الملحد  لكنـه   ، بضرورة الوزن والـروي     يرتبطُ  ذلك 

  . جائز بالباء بين اسم ليس وخبرهافصٌل

  : األخرى غير المسند والمسند إليهِةحويَّ النَّ األزواِج بينِداِئ بالزَُّلصفَال-ب

  : والموصوِلِةلَالزائدة بين الصِّ) كان(ـ بُلصالفَ

ِمون جاء الّ : (انَ قولُ  ذلك الزائـدة بـين    ) كان(فصلت  ف ،)7()ُه أكرمتُ ذي كان

 ،ى الزمن الماضي فقط    عل )كان(؛ لداللة   )أكرمته(وصلته  ) ذيالّ(االسم الموصول   

ـ   بالفـصل بـين    )8( )اِقب شاركته في السِّ   ذي كان كرمت الّ : (انَ قولُ  ذلك ومثُل ذي  الّ

  ).شاركته(وصلته 

  
                                                 

 .74:  البقرة)1(
: الرضي، شـرح الرضـي    : ، وينظر 1/110: األنصاري، مغني اللبيب  ابن هشام   :  ينظر )2(

4/282. 
 .36:  الزمر)3(
 .172: األعراف) 4(
 .89: األنعام )5(
، 1/170: ، وابـن هـشام األنـصاري، مغنـي اللبيـب          2/371: سيبويه، الكتاب :  ينظر )6(

 .5/371: والبغدادي، خزانة األدب
 .1/288: ابن عقيل، شرح ابن عقيل: ينظر )7(
 .1/378: حسن، النحو الوافي: ينظر )8(
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  : والموصوِفِةفَبين الصِّ) كان( بـُلصالفَ

  الزائـدة  كانب  وفيه فصل  ،)1(" قائمٍ ٍل كان ـمررت برج : " العربِ ومنه قولُ   

  : اعِر الشَّ قوُلك أيضاً ومن ذل،)رجٍل(ا وموصوفه) ئمقا(ن الصفة ـبي

   )2(وِركُـشْ مان كٍَيعـس ِباكنَ ُهمُه         لَتْبجي وـِتا الّيلْ الُعِة الجنَِّفري غُِف

  ).سعٍي(والموصوف ) مشكور(فصلت كان بين الصفة  ف

  : الفرزدقومنه قوُل  

  )3(ا ِكراِمـنَوا لَـانُاٍن كَرـيِج  و         وٍم   ـررتُ بدار قـا مذَ ِإفَيكَفَ

: قـديرُ  التّ  إذِ ،)كـرام  (والصفة) جيراٍن(بين الموصوف   ) نواكا (تْدي زِ ذِْإ

 وزيادتها توكيداً وتبيينـاً     )كان( لغاُء فيه إ  الشاهُد: " قال الشنتمري  ،)وجيراٍن كرامٍ (

 5( سيبويهِ  وهذا مذهبُ  ،)4("لمعنى المضي(،  ها ابـنُ   وقد عاٍم هـش  د  زائـدةٍ   غيـر  

 وعدها المبرد غير زائدة على      .)6( اسمها  مع اُدز ال تُ  )كان(صالها باسمها؛ ألن    التّ

  )7( ).لنا( فخبر كان هو ،)وجيراٍن كراٍم كانوا لنا: (تقدير

  ُلثِْموالَ جابر الكُ قوُل ذلكبي :  

                                                 
 .1/288: ابن عقيل، شرح ابن عقيل:  ينظر)1(
إبـراهيم محمـد، دار األنـدلس       : ، ضرائر الشعر، تحقيق   )م1980(ابن عصفور   :  ينظر )2(

 .9/213: ، والبغدادي، خزانة األدب77: لبنان-بيروت
، وسـيبويه،   ) رأيت ديار قومي   فكيف إذا : ( وفي الديوان  2/290: الفرزدق، ديوانه :  ينظر )3(

، وابن مالـك، شـرح      1/232: ، وابن هشام األنصاري، أوضح المسالك     2/135: الكتاب

، 1/228: ، والفرخان، المستوفى في النحـو     1/289: ، وشرح ابن عقيل   1/361: التسهيل

 .9/219: ، والبغدادي، خزانة األدب4/116: والمبرد، المقتضب
، تحـصيل عـين الـذهب،       )هـ476ت(بن سليمان بن عيسى،     األعلم الشنتمري، يوسف     )4(

 .290: ، مؤسسة الرسالة، بيروت2زهير عبد المحسن سلطان، ط: تحقيق
 .2/153: سيبويه، الكتاب)5(
 .1/232: ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك: ينظر)6(
 .4/117: المبرد، المقتضب: ينظر)7(
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وكُاُؤمذي لَ الُّبذْما العِر شَوِلنَفَ        ِشُهتُب فٍْس كَاءانطاَل اع 1(اِتاللُه(  

طـال  (وصـفته جملـة     ) نفـس (فصلت كان الزائدة بـين الموصـوف        ف

  ).هاـاعتالل

  :ها ومدخوِل األداِة بينِداِئ بالزُلصالفَ-ج

  :ِهِم واسِخاِس النّ بين الحرِف)ما( ةُاديِز

  الزائدة ) ما(وتدخل : " السراج ابُن يقوُل، الزائدة بين إن واسمها)ما( ُلِصفْتَ  

 ، إعرابـاً  ُريِّغَ ال تُ  ،هاها كخروجِ  دخولُ ، ملغاةً فمرة تكونُ : ِنيبرعلى ض ) إن(على  

 ُلطُبيفَ ،ى معها بناء  نَبتُ فَ ، للعمل كافّةً) إن( وتدخل على    ،)إنّما زيداً منطلقٌ  (: تقوُل

ـ لْ مُ  فعلِ هنا بمنزلةِ  فإنّما ه  ،)إنّما زيد منطلقٌ   (: فتقول ،ا بالفعل هُهبشَ ففـي  . )2("ىغَ

ـ  وتَ ،زائدةً) ما ( تكونُ -انَصخُوهو ما ي  – األولى   الحالِة  بـين إن واسـمها      ُلِصفْ

  . األقوىي هواِن الثّ على الرغم من أن الوجه،)زيداً(

  :ابغة الذبياني النّ قوُل ذلكومثُل  

  )3(ِدــُه فَقَـنَا ونصفُمت     إلى حما   ام لنا     ا هذا الحممتَي لَالَ َأتْالَقَ

بـدل  ) الحماُم( و ،على اعتبار أن ما كافّة    ) الحماُم( بالرفع   اهُد الشّ يِووقد رُ 

 وفي  ،أحسن) ليت( وهي في    ،زائدة) ما( على اعتبار أن     ى بالفتحِ ور ويُ ،)هذا(من  

)4(إذا وصلت بها قبيح   ) أن(، َف من فَ رع) الحمام (ـ ج زلـة  بمن) مـا (و  ) ليـت  (َلع

 أال ليت الحمام  : ( فكأنّه قال  ،زائدة) ما ( ومن نصب جعل   ، فتكون ما كافّة   ،)ماكأنّ(

                                                 
 .1/219: ابن عقيل، شرح ابن عقيل: ينظر)1(
 .1/232: ابن السراج، األصول)2(
، )حمامِتنَا(و  ) هذا الحمامُ : (، وفي الديوان  9: علي الهروط : تحقيق: النابغة الذبياني، ديوانه  )3(

، وابـن   124: ، و أبو جعفر النحاس، شرح أبيات سيبويه       1/233: وابن السراج، األصول  

: ، وشرح قطر النـدى    365: ، وشرح شذور الذهب   1/63: هشام األنصاري، مغني اللبيب   

165. 
 .366: ، وابن هشام األنصاري، شرح شذور الذهب1/233: ابن السراج، األصول: ينظر)4(
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علـى اعتبـار أن     ) هـذا (واسمها اسم اإلشـارة     ) ليت(بين  ) ما(فصلت   ف ،)1()لنا

  .بدٌل منه) الحمام(

  

  :هاِتلَ ما الموصولة وِص بين)إن (ةُاديِز

  : اعِر الشّومنه قوُل  

  )2(وُبـ    وتَعِرُض ُدون أبعِدِه الخُط      اُه رـا إن ال يى المرُء مُيرجَّ

  )3( .الزائدة) إن(ب) ال يراُه(وصلتها ) ما الموصولة( بين وفيه فصٌل

ةُزياد) إن (ما المصدرية وفعلهابين :  

  : ِراِع الشَّ قوُل ذلكنوِم

  )4(نِّ خيراً ال يزاُل يزيُدـسُِّه         على الا إن رأيتَ مِرـى للخيتَ الفَورجِّ

:  يقـول الـشنقيطي    ،)رأيتـهُ (بين ما المصدرية وفعلها     ) إن(فقد فصلت   

بعد ما المصدرية الظرفية؛ أي مدة دوامه يزيد على         ) إن(واستشهد به على زيادة     "

  .)5("السنِّ

ةُزياد) بين الجار والمجرور) أن:  

  : اعِر الشَّومنه قوُل  

وماً تُويـينَاِفوجا ِبويٍة تَ    كٍَم        ٍه ُمقَسظَب أنطُعاِرو إلى ولم6(ِق الس(  
                                                 

 .125: أبو جعفر النحاس، شرح أبيات سيبويه: ينظر)1(
، 211: ، والمـرادي، الجنـى الـداني      1/25: ابن هشام األنصاري، مغني اللبيـب     : ينظر)2(

 .1/246 :والشنقيطي، الدرر اللوامع
 .1/247: الشنقيطي، الدرر اللوامع: ينظر)3(
، وابن هشام األنـصاري،     211: ، والمرادي، الجنى الداني   4/222: سيبويه، الكتاب : ينظر)4(

، والسخاوي، المفضل فـي     81: ، والزجاجي، كتاب حروف المعاني    1/25: مغني اللبيب 

 .276: شرح المفصل
 .1/247: الشنقيطي، الدرر اللوامع: ينظر)5(
، وشـرح   1/33: ، وابن هشام األنصاري، مغنـي اللبيـب       2/134: سيبويه، الكتاب : ينظر)6(

، 29: ، والزجـاجي، حـروف المعـاني      171: ، وشرح قطر الندى   371: شذور الذهب 

 .222:  والمرادي، الجنى الداني151: والكنغراوي اإلستانبولي، الموفي في النحو الكوفي
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) الكـاف ( ففصلت بين حـرف الجـر        ،)1( بعد كاف الجر   )أن( زيدت   وفيه

  .)2(على رواية الجر) ظبيٍة(واالسم المجرور 

  : ولوالقسمبين لما وفعلها وبين ) أن (زيادة

  :  كما في قوله تعالى، بين لما وفعلهاُلِصفْا؛ أي تَبعد لم) أن(وتطّرد زيادة 

 )جاء ا أنكما في قَ)4( وبين القسم ولو)3( ،) البشيُرفلم ِراِع الشَِّلو :  

  )5(ِقـ وال العتي،رِّ أنتـ   وما بالُح     راً   ـ حتَـو كنـا واِهللا أن لمَأ

  . فصل جائز وهو،)لو(وبين القسم و) جاء(و) لما(فصلت أن بين ف

  : الجار والمجروربين) ما(زيادةُ 

  ا مِبفَ(: وقوله تعالى)6( )مُه لَتَنْ ِلكبِّ رنٍة ِممحا رمِبفَ(: ومنه قوله تعالى  

الزائدة بين البـاء    ) ما(ففصلت   )8( ،)عما قليلٍ (: وقوله تعالى  )7( )مُهاقَيثَِضهم مِ نَقْ

الجارة واالسم المجرور   ) عن( وبين   ،)همنقض(و) رحمٍة(الجارة واالسم المجرور    

ـ  فإنّما جاء؛ ألنّهُ  : " سيبويهِ  يقولُ ، وسائغ  جائز ٌلص وهو فَ  )قليٍل( معنى ) ما( ليس ل

قبَلسوى ما كان تجيء ِم فَ،وكيد إالّ التَّ أنثَن م9(" ذلك جاز(.  

  :النافية بين الجار والمجرور) ال (ةُاديِز

                                                 
 .2/326: السيوطي، الهمع: ينظر)1(
 .372: ، وابن هشام األنصاري، شرح شذور الذهب223: المرادي، الجنى الداني: ينظر)2(
 .96: يوسف)3(
 .221: المرادي، الجنى الداني: ينظر)4(
، والمرادي،  2/398: ، والسيوطي، الهمع  1/33: ابن هشام األنصاري، مغني اللبيب    : ينظر)5(

 .222: الجنى الداني
 .159: آل عمران)6(
 .155: نساءال)7(
 .40: المؤمنون)8(
 .5/64: ابن يعيش، شرح المفصل: ، وينظر181-1/180: سيبويه، الكتاب)9(
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 هاها فيمـا بعـد    ا قبلَ  م ى تأثيرُ ين الجار والمجرور، ويبقَ   النافية ب ) ال (اُدزتُ

 فـصلت ال النافيـة بـين        ، إذ )1( )غضبتُ من ال شيءٍ   (و  )  بال زادٍ  جئتُ: (كقولنا

 وقد جيء   ،)شيٍء(و) نِم( بين   ، وكذلك )ٍدزا(واالسم المجرور   ) الباء(حرف الجر 

اسما ) ال( الكوفيين عدوا    الّ أن  وهو فصل جائز، إ    ،بها لمجرد النفي مع بقاء العمل     

  .)2(؛ أي بغير زاد)جئتُ بال زاٍد: (في قولنا) غير(بمعنى 

 ة المعترضة بين الخافضِ   النافي) ال( أقسام   نِم: " هشام األنصاري   ابنُ يقوُل  

 وعن الكوفيين أنهـا     ،) ال شيء  نغضبت مِ (و) جئت بال زادٍ  : ( نحو ،والمخفوِض

 ، وأن ما بعدها خفـض باإلضـافة       ،يها نفسها  وأن الجار والمجرور دخل عل     ،اسم

زيـد كـان    : ( في نحـو   )كان( ونمس كما يُ  ، ويسميها زائداً  ،وغيرهم يراها حرفاً  

  )3( " زائدة)فاضٌل

  :  زهيرا قوُلهِتاد زينوِم  

اِح فَ الى تآوى إلىـتّحا َأيٍح إذَِحوال شَ ِرٍم      ٍش بصِدُمُهاُبـح4(وا ع(   

  .النافية الزائدة) ال(بـ) فاحش(ومدخولها ) إلى(ين وفيه فصل ب

ـ  ، وعلى الجملة  ـ     ) الزائد( فالفصل ب ) مـا (جائز بين الجار والمجرور بـ

 على الـرغم مـن شـذوذ        -فيما سنرى -وكان الزائدة والجملة المعترضة      )ال(و

والذي دفعهم إلى قبول الفصل بين الجار والمجرور بالزائـد           "،الفصل بينهما بها  

 فإذا فصلت بين المتالزمـين      ، التركيبية هم إليه على أنّه زائد على الهيئة      رتهو نظ 

  .)5(" فكأنّك لم تفصل،بالزائد

  : الناصبة ومدخولها)أن( افية بينالنّ) ال (ةُاديِز

                                                 
 .300: المرادي، الجنى الداني: ينظر)1(
 .301: المرجع نفسه: ينظر)2(
 .2/245: ابن هشام األنصاري، مغني اللبيب)3(
: ، دار صادر، بيروت   1ني، ط أكرم البستا : ، ديوانه، تحقيق  )م1960(ابن أبي سلمى، زهير     )4(

، رصف المبـاني فـي شـرح        )م2002) (هـ702(، والمالقي، أحمد بن عبد النور       94

 .342: ، دار القلم، دمشق3أحمد محمد الخراط، ط: حروف المعاني، تحقيق
 .13": الفصل النحوي"علي، بحث )5(
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ذ فصلت ال النافيـة بـين       ، إ )1( )ما منعك أالّ تسُجد   (: ومن ذلك قوله تعالى     

، وقد جيء بها لمحض النفـي       )يسُجد(لمنصوب  الناصبة والفعل المضارع ا   ) أن(

  .فقط

  : األنصاري األحوِصومن ذلك قوُل

  

  

   )2(لّهِو داٍع دائب غيُر غافِلِل       وهِو أالّ ُأِحبَُّه          ي في اللّويلْحينَِن   

 الناصبة وفعلها المـضارع     )أن( بين   النافية المدغمة بأن  ) ال( فصلت   وفيه

ـ  )حبه ال أ  في اللهو أن  (: ، والتقدير )ُهأحب(المنصوب   لتفصل بينهما  ) ال(، فجيء ب

  .مع بقاء معنى النفي فقط دون عمل آخر

   بين حرف العطف والمعطوف النافيةزيادة ال

:  و من ذلـك قولُنـا      ،النافية الزائدة ) ال(وُيفْصُل بين الواو ومعطوفها بـ        

 فَـصٌل بـين واو العطـف ومعطوفهـا          ففي العبارةِ ،  )3( )رأيتُ زيداً وال عمراً   (

َأنْعمتَ علـيهم غيـِر المغـضوِب       (:  ومن ذلك قولُه تعالى    ،النافية) ال(بـ  )عمراً(

 وبمعنـى غيـر عنـد       ،زائدة عند البـصريين   ) ال(فـ ،)5)(4( )عليهم وال الضالّين  

) الـضالّين (؛ ألن   )الـضالّين (الكوفيين، وقد فصلت بين واو العطف والمعطوف        

    )6( .على المغضوب عليهمعطفٌ 

   :بين كي والفعل) ما(النافية و) ال(زيادة 

                                                 
 .12: األعراف)1(
محمد نبيل الطريفي،   : ح وتحقيق ، ديوانه، جمع وشر   )م2001(األحوص األنصاري   : ينظر)2(

،  والمرادي،الجنى   1/248: ، وابن هشام األنصاري، مغني اللبيب     240: ، عالم الكتب  1ط

 .570: ، وأبو حيان األندلسي، تذكرة النحاة302: الداني
 .342: المالقي، رصف المباني: ينظر)3(
 .8: الفاتحة)4(
 .342: المالقي، رصف المباني: ينظر)5(
 . 1/22: بو جعفر النحاس، إعراب القرآنأ: ينظر)6(
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  ) ما(النافية وبـ) ال(يجوز باإلجماع الفصل بين كي ومدخولها بـ  

ـ  ا يكـون   لَ يكَ(: النافية قوله تعالى  ) ال( ومن زيادة    ،)1(الزائدة وقولـه   ،)2( )ة ُدولَ

ـ     )3( )مكُاتَوا على ما فَ   سْأ ال تَ  يكَِل(: تعالى النافية ) ال( بالفصل بين كي ومعمولها ب

  :  ومما ورد فيه زيادة ما قول أبي ذؤيب الهذلي،الزائدة

  

    )4(مِدِك في ِغحي واِنفَي السَُّعمج ُي وهْلداً     اِلخَيني وِعمجا تَمي كَينتُريِد

  .بما الزائدة) تجمعيني(ومعمولها ) كي(وفيه فصل بين 

  :قول الشاعر) ما و ال(ه الزيادة باالثنتين ومما ورد في  

  )5(  ومن ذا الذي يعطي الكماَل فَيكُْمُل     أردتُ لكيما ال ترى ِلي ِعشْرةً  

ـ     ) كي(وفيه فصل بين     النافيـة وهـو    ) ال(ومدخولها ترى بما الزائدة وبـ

  .صل جائزف

ـ   اًكلمة أو حرف  (لى القول إن الفصل بالزائد المفرد       ونخلص إ  ) اًمير أو ض

صلهما كذلك،  المسند والمسند إليه وما أ    : نحويةيخرق قرينة التالزم بين األزواج ال     

 وبـين األداة ومـدخولها      ...وبين األزواج النحوية األخرى كالصفة والموصوف     

أما  متالزمة، وهو خرق جائز في مثل الحاالت التي أوردتها،           اًباعتبارهما أزواج 

مستقلة تحت باب االعتراض؛ لما لهـا مـن         زئية  فردت له ج  الزائد بالجملة، فقد أ   

  . استقاللية خاصة عند جميع النحاة

                                                 
 .2/292: السيوطي، الهمع: ينظر)1(
 .7: الحشر)2(
 .23: الحديد)3(
ياسـين  : سوهام المـصري، مراجعـة    : ، ديوانه، شرح  )م1998(الهذلي، أبو ذؤيب     :ينظر)4(

، 2/292: ، والـسيوطي، الهمـع    95: دمـشق -، المكتب اإلسالمي، بيروت   1األيوبي، ط 

 .2/10: درروالشنقيطي، ال
 .2/10: ، والشنقيطي، الدرر2/292: السيوطي، الهمع: ينظر)5(
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ـ        هي الجملة التي تُ     المعترضةَ  الجملةَ نإ   ذي فيد تأكيدا وتـسديدا للكـالم الّ

تَاعرجزائه، وشرطُ أ تْض  اِسنَ مُ ها أن تكونتكـون    للجملة المقـصودة بحيـثُ     ةًب 

شيء مـن أجـزاء      ل  معمولةً نبيه على حال من أحوالها، و أالّ تكون       كالتأكيد أو التّ  

لة بذاتها بخالف    بها إالّ بين األجزاء المنفص      الفصلُ الّ يكون الجملة المقصودة، وأ  

، )المـضاف (كالتنوين منـه    ) ليهالمضاف إ (ليه؛ ألن الثاني    المضاف والمضاف إ  

  )1( . لزيٍد-علم فا-ال أخا :  بينهما، نحو قطععِمعلى أنه قد ُس

بين المضاف   الفصل بها    عِمز الجملة المعترضة بحرية شبه مطلقة سُ      يفلتم  

 رثُوقد كَ ). كاالسم وتنوينه (ليه على الرغم من أنّهما كالشيء الواحد،        المضاف إ و

ة اللفـظ،   ا من باب الفصاحة وقـو     هداُم استخ دُع المختلفة، و  ياقاِتها في السِّ  وروُد

 ودالٌّ على   ،واالعتراض في شعر العرب ومنثورها كثير وحسن      : " جنّي يقول ابنُ 

  .)2( " وامتداد نَفَِسه، وقوة نَفِْسه،مفصاحة المتكلّ

  :وما أصلهما كذلكإليه  المسند والمسند  بين المعترضِة بالجملِةُلصالفَ-أ

  : والفاعِل الفعِل بينُلصالفَ

  ار قوُلومن ذلكمي الد:  

   )3(ُعزِلاٍف وال ـ     أسنَّةُ قوٍم ال ضع    -والحوادثُ جمَّةٌ–ي وقد أدركتن

) أدركتني(بين الفعل )  جمةٌوالحوادثُ (ففصلت الجملة المعترضة االسمية

  . وهو فصل جائز ومطّرد بين الفعل والفاعل،)أسنّة(وفاعله 

  
                                                 

 .2/254: السيوطي، الهمع: ينظر)1(
 .1/341: ابن جنّي، الخصائص)2(
، 1/331: ، وابـن جنّـي، الخـصائص      2/387: ابن هشام األنصاري، مغني اللبيب    : ينظر)3(

ن في علوم الكتـاب المكنـون،       ، الدر المصو  )م1994(والسمين الحلبي، أحمد بن يوسف      

، 1/381: ، دار الكتـب العلميـة، بيـروت       1علي محمد معوض وآخـرون، ط     : تحقيق

، وابن منظـور، لـسان      2/376: ، وابن مالك، شرح التسهيل    2/255: والسيوطي، الهمع 

ـ 89(ديوان شعر مسكين الدارمي   : ، والبيت ليس في ديوانه    15/183): هيم(العرب   ) هـ

 ..ين صادر، دار صادر، بيروتكار: ، تحقيق)ت.د(

  االعتراض: ثالثا
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  )1(ناـذل العاذليـأ بعـ  ولم تعب         ا ـ ربُع الظاعنين-أظن-شجاك 

  ).ربُع(والفاعل ) شجاك(بين الفعل ) أظن(إذ فصلت الجملة المعترضة 

  : اعر الشَّوأيضاً قوُل

  )2(اِدـيوُن بني ِزُب لَتْقَا الَـم    ِب         -يِمنْ تَواألنباُء- كــيِتْأ يملََأ

  

  

  

  على الوجه  ،)ما( وفاعله   )تيكيأ(بين الفعل   ) واألنباء تنمي (ففصلت جملة   

 الباء زائدة و   ُعالذي ي ولعل فائدة هذه الجمل تنـدرج تحـت        . )3( هي الفاعل ) ما(د

  .التأكيد والتنبيه

  : كذلكماه وما أصلُ المبتدأ والخبِر بينُلصالفَ

  : معن بن أوس قوُل ذلكنوِم  

اُمواأليَّ– نَّيِهِفوثُرعبالفتى ي ـ    نَ        -نواِدُب ال يلَلْنَُه ونَم4 (ُحـاِئو(  

بين المبتدأ المتـأخر    ) واأليام يعثرن بالفتى  ( بالجملة المعترضة    وفيه فصلٌ 

  ).فيهن(وخبره المتقدم ) نوادب(

 َلصإذ فَ ،)1()ثُور ال نُ  - األنبياءِ معاشر– ُنحنَ): (ص ( اهللاِ  رسولِ ومنه قولُ 

ال نورث (وخبره  ) نحن( المبتدأ   بين(     ةبالجملة االعتراضية االختصاصي )  معاشـر

  : ومثله قول هند بنت عتبة،)2( )األنبياء

                                                 
 .342: ، وأبو المكارم، التفكير النحوي2/387: ابن هشام األنصاري، مغني اللبيب: ينظر)1(
) يأتيك(، و 443: ، وشرح جمل الزجاجي   2/387: ابن هشام األنصاري، مغني اللبيب    : ينظر)2(

 .1/336: جزم بلم بإسكان الياء في محل جزم، وهي لغة، وابن جنّي، الخصائص
، )م1982) (337(، والزجاجي، أبو القاسم     1/36: أبو البركات األنباري، اإلنصاف   : ينظر)3(

 .104: ، دار النفائس، بيروت4مازن المبارك، ط: اإليضاح في علل النحو، تحقيق
، 1/339: ، وابـن جنّـي، الخـصائص      2/387: ابن هشام األنصاري، مغني اللبيب    : ينظر)4(

 .1/519:  والشنقيطي، الدرر،2/254: والسيوطي، الهمع

  :ِراِع الشَّ قوُلُهومثلُ
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  .)3(قْاِرمي على النَِّشم نَ                          -قْاِت طاِرنَب– ُنحنَ   

بين المبتدأ وخبره   )  طارق بناِت(فصلت الجملة االعتراضية االختصاصية     ف

  ).نمشي على النمارق(

  :  محمد بن بشير اسم إن وخبرها بالجملة المعترضة قوُل بينفصِلن الوِم  

  

  )4( لك في ِتلْك القَلوِص بداُء         بدا     - لقاؤهوالموعود حقٌّ–لَعلَّك 

 فالكاف الواقع   ،استشهد به على االعتراض بين ما أصله المبتدأ والخبر        "إذ  

) والموعود حـقٌ  ( وجملة   ،لِّ خبره  في مح  )بدا لك ( و ،اسماً للعّل مبتدأ في األصل    

  .)5("اعتراضية

  : هرمة ابِن قوُل ذلكومثُل  

 مُسلَإنى ـي–لَكْواُهللا ينَّ       -اُؤهشَ ِبتْـ      ضُؤهايٍء ما كانزر6( ي(  

وخبرهـا  ) ُسـليمى (بين اسم إن    ) واهللا يكلؤها (ففصلت الجملة المعترضة    

  .)1(بمعنى الدعاءوقد جاءت جملة ابتدائية ) ضنّت(

                                                                                                                                          
، تفسير القـرآن العظـيم،      )م2006) (هـ774(ابن كثير، أبو الفداء الحافظ الدمشقي     : ينظر)1(

، وابـن   3/1372: محمد بنيس، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيـروت        : بإشراف

 .2/269: ، واألزهري، شرح التصريح2/387: هشام األنصاري، مغني اللبيب
 .2/387: ابن هشام األنصاري، مغني اللبيب: ينظر)2(
الدِّينَوِري، أبو محمد عبد اهللا   ، وابن قتيبة  2/387: ابن هشام األنصاري، مغني اللبيب    : ينظر)3(

، مؤسـسة الرسـالة     1علي محمـد زينـو، ط     : ، أدب الكاتب، تحقيق   )م2008(بن مسلم   

 .120:  سوريا-ناشرون، دمشق
، السيوطي،  224: ، وشرح شذور الذهب   2/388:مغني اللبيب ابن هشام األنصاري،    : ينظر)4(

، 1/393: ، واألزهـري، شـرح التـصريح      1/520: ، والشنقيطي، الدرر  2/254: الهمع

 .8/363: والبغدادي، خزانة األدب
 .1/520: الشنقيطي، الدرر: ينظر)5(
نفّـاع،  محمد  : ، شعر إبراهيم بن هرمة القرشي، تحقيق      )ت.د) (هـ176(ابن هرمة   : ينظر)6(

، وابن هـشام األنـصاري،      55: وحسين عطوان، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق      

 .2/378: ، وابن مالك، شرح التسهيل2/388: مغني اللبيب
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  :  رؤبةُلوومنه أيضاً قَ

َأإنّي وطْراً              لَـاٍر ُسِططَسس ناِئقَرُر نَصراًـٌل يا نَصنَص 2(ر(  

؛ )3(بين معمولي إن  )  سطراً نرِطوأسطاٍر سُ ( بجملة القسم    وفيه االعتراضُ 

 الياء(إذ إن (و اسم إن)خبرها) لقائٌل.  

  : أبي النجم العجليلمفعول األول والثاني قوُلومن الفصل بين ا  

  

  

  )4(ِلَأما والشَّـباً بالصَّورـ   هيفاً دُب        -ٍلدـبو تَ ذُُرـهوالدَّ–وُبدِّلَتْ 

إذ  ؛)5("اعتراض بين المفعـول األول والثـاني      ) والدهر ذو تبدل  : (فقوله"

ب الفاعـل والثـاني وهـو       فصلت الجملة المعترضة بين المفعول األول وهو نائ       

يتعـدى إلـى    ) بـدل ( وخاصة أن    ،ه مبتدأ وخبر  ل وهو فصل بين ما أص     ،)هيفاً(

  )6(. وتَعديه للثاني بالباء،مفعولين

  : غير المسند والمسند إليه األخرىحوية النَّ األزواِج بينُلصالفَ-ب

  : والموصوِلِةلَ الصِّ بينُلصالفَ

  
                                                                                                                                          

 .2/378: ابن مالك، شرح التسهيل: ينظر)1(
، 1/340: ، وابـن جنّـي، الخـصائص      2/388: ابن هشام األنصاري، مغني اللبيب    : ينظر)2(

، 4/209: المقتـضب : ، والمبرد 1/520: ، والشنقيطي، الدرر  2/254: همعوالسيوطي، ال 

 .2/193: والبغدادي، خزانة األدب
 .1/521: الشنقيطي، الدرر: ينظر)3(
عالء الدين أغا، مكتبة الملـك      : ، ديوانه، صنعه وشرحه   )م1981(العجلي، أبو النجم    : ينظر)4(

:  هـشام األنـصاري، مغنـي اللبيـب       ، وابن 180: فهد الوطنية، النادي األدبي، الرياض    

، والعكبري، إمالء مـا     1/523: ، والشنقيطي، الدرر  2/255: ، والسيوطي، الهمع  2/386

 .1/38: من به الرحمن
 .1/336: ابن جنّي، الخصائص: ينظر)5(
 .1/38: العكبري، إمالء ما من به الرحمن: ينظر)6(
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ا اذَم–وتْال عفي الم وِرُدقْب-ت ُرمـِح بالنَّ أما       يكفيكوتَج رأم خُس 1(يُلِلض(  

االسـم  ) ذا(بـين   ) مقـدور الوال عتب في    ( بالجملة المعترضة    ففيه فصلٌ 

ـ   وهو من باب التّ    ،)رمت(الموصول وصلته      الجملـةِ  شديد لمـضمونِ  وكيد والتّ

وال : " يقول الشنقيطي،اسماً موصوالً) ذا( فيه دع تُذي على الوجه الّ، بها الموصوِل

ماذا( في   ُنيتعي(    تكون أن )إذ يُ  ،موصـولة ) ذا ـ تَح ُلم   تكـون هـا  كلُّ) مـاذا  ( أن

  .)2("استفهامية

  جزاءُ ئاِتيِّوا السَّ ُبسين كَ ِذوالَّ(:  بين أجزاء الصلة قوله تعالى     ومن الفصلِ   

ـ ،)3( ) لهم من اهللا من عاصم     سيئٍة بمثلها وترهقهم ذلّة ما     مبتدأ وخبره  ) الذين( ف

اعتراض بـين المبتـدأ     ) جزاء سيئة بمثلها  ( وجملة   ،)ما لهم من اهللا من عاصم     (

فهـي مـن    ) كـسبوا (عطف على   ) ترهقهم( و   ،)4(والخبر على وجه من الوجوه    

 الصلة وهي الصلة والجملـة المعطوفـة عليهـا          فتم الفصل بين ُجزَأي   . )5(الصلة

  ).جزاء سيئٍة بمثلها(الجملة المعترضة ب

  : والموصوِفِةفَ الصِّ بينُلصالفَ

 قوله: " العكبري  يقولُ ،)6( )يمِظ ع ونُملَع تَ وم لَ سقَ لَ ُهنَِّإو(: ومنه قوله تعالى    

  ) لو تعلمون( فجملة ،)7("هو معترض بين الموصوف والصفة) لو تعلمون(تعالى 

  .)8( )عظيم(وصفته ) قسم(موصوف جملة معترضة فصلت بين ال

                                                 
 .1/166: ، والشنقيطي، الدرر2/286: السيوطي، الهمع: ينظر)1(
 .1/167: الشنقيطي، الدرر: ينظر)2(
 .27: يونس)3(
 .2/27: العكبري، إمالء ما من به الرحمن: ينظر)4(
 .2/254: ، والسيوطي، الهمع2/291: ابن هشام األنصاري، مغني اللبيب: ينظر)5(
 .76: الواقعة)6(
 .2/254: العكبري، إمالء ما من به الرحمن: ينظر)7(
، 2/335: ، وابـن جنّـي، الخـصائص      2/390: م األنصاري، مغني اللبيب   ابن هشا : ينظر)8(

 .3/115: والسيوطي، الهمع

   :اعِر الشَّ قوُل ذلكنوِم
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ففصل بـين الموصـوف     : "وقد علّل عبد العزيز موسى هذا الفصل بقوله         

 ويستدعي اهتمامهم إلى عظمة هذا    ،توقف المؤمنين سلي) لو تعلمون (وصفته بجملة   

فكير في اآلفاق وفي     األنظار إلى التّ    أخرى فيه صرفُ    ومن جهةٍ  ، من جهة  ِمسالقَ

 جلـيالً    علماً إشعار للمؤمنين بأن ثمةَ   ) لو تعلمون (ه تعالى   ي قولِ  فف ،مواقع النجوم 

فـال  (:  تعالى ُه وخاصة أن قبلها قولَ    )1("ون فيه ُر حبذا لو تتفكَّ   جوِم النُّ  بمواقعِ يتصُل

 وتفخيمه  عظيم لهذا القسمِ   هنا هي التّ    االعتراضِ فائدةُ  و  ،)2( )وِمُج النُّ ِعاِقوم بِ ُمِسقُْأ

  .)3(لهم بهذه الحقيقةبيان جهثم 

  :الفصل بين المضاف والمضاف إليه

  ة فقطُلُيفصلورود ؛ بين المضاف والمضاف إليه بالجملة المعترضة القسمي 

القَ  ؛ في الكالم النثري    كدليلٍ ذلك وألن سالّ  من الفواصلِ  م   تدومن ذلك   ، بها تي ال ُيع 

 نقلهـا أبـو      وعبـارةٌ  ،) زيدٍ -اِهللاو-هذا غالُم   : ( عن العرب   نقلها الكسائي  عبارةٌ

 ففـصل بـين المـضاف       ،)4( )هاربِّ-واِهللا- ر فتسمع صوتَ   لتجت اةَإن الشّ : (عبيدةَ

) ربِّهـا (والمضاف إليـه    ) صوت( وبين المضاف    ،)زيد(والمضاف إليه   ) غالم(

  .بالجملة المعترضة القسمية

مضاف إليـه    الفصل بين المضاف وال    على الرغم من أن البصريين منعوا       

  .)5( الكوفيونذلك  وأجاز،بغير الظرف والجار والمجرور في الضرورة

 في   بالقسم الفصل بين المضاف والمضاف إليه    أجاز  نصاري   هشام األ  ابُنف  

سِةع      ا يجملة القسم مم ُرثُكْ الكالم؛ ألن د حتّـى أنّهـم ليغتفـرون       ،ه في الكالم  ُرو 

 فلورود الفصل   ،)6( ) زيد  قام  واهللاِ قد: (لون فيقو ،الفصل بها بين الحرف ومدخوله    

  .بينهما في الكالم النثري أجيز عند الكوفيين وتحفّظ عليه البصريون

                                                 
 ).11: (علي، الفصل النحوي)1(
 .75: الواقعة)2(
 .1/118: حسان، البيان في روائع القرآن: ينظر)3(

 .3/165: ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك: ينظر)4(
 .1/382: نصافأبو البركات األنباري، اإل: ينظر)5(
 .3/165: ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك: ينظر)6(
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على عبـارتي   وا  ين الذين استندُ   على الكوفي  رد أبو البركات األنباري   قد  و  

دِّ ورودهما بين الم    ، وأبي عبيدةَ  الكسائيضاف والمـضاف إليـه فـي غيـر          ِبع

وأما مـا حكـى     : " في ذلك   يقولُ ،رأخّقدم وليس التّ  هما التّ  ألن موضع  هما؛موضع

عن بعض العـرب      وما حكاه أبو عبيدةَ    ،) زيدٍ  واهللاِ هذا غالمُ : ( من قولهم  الكسائي 

 ذلك في اليمـين؛ ألنّهـا       إنّما جاز :  فنقول ،)ها ربِّ  واهللاِ فتسمع صوتَ : (من قولهم 

 اسـتدركوا ذلـك     ،هم لما جازوا بها موضـعها     نّ فكأ ، على أخبارهم للتوكيد   تدخُل

 ؛"لغـواً "حو   أدركوا من الكالم؛ ولهذا يسمونها في مثل هذا النّ         بوضع اليمين حيثُ  

 والذي يدّل على صحة هذا أنّا أجمعنا        ،لزيادتها في الكالم في وقوعها غير موقعها      

ير اليمين في    عنهم الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغ       م يجئ أنّه ل وإياكم على   

 ذلـك    علـى  التحفظ في   ُهتْمكَّتي ح  هي الّ  ةَ المعياري وكأن القاعدةَ . )1("اختيار الكالم 

لقاعـدة   فجاء تأويله للعبارتين مسايرة ل     ،النثري الرغم من وروده في الكالم       على

  .المعيارية

  :ِه وجواِب الشرِط بينُلصالفَ

 َلصفْ واألصل أالّ يُ   ، السياقات اللغوية  ن في  متالزما ُه وجواب ِطر الشَّ إن فعلَ   

ـ  ِإفَ(:  ومن ذلك قوله تعالى    ، بالجملة المعترضة   إالّ أنّه يجوزُ   ،بينهما ـ عفْ تَمن لَ وا لُ

لَوفْ تَنقُوا فاتَّلُعفَ)3(جملة معترضة) ولن تفعلوا( فجملة ،)2( )وا النّار بين فعل تْلَص 

 جـاء مـن بـاب        ولعّل االعتراض بها   ،)النّارتقوا  فا(وجوابه  ) لم تفعلوا (رط  الشَّ

 .)4(التنبيه

وا الُا ُينَزُِّل قَ  م بِ ُملَع آيٍة واُهللا أَ   انكَآيةً م وإذا بدَّلْنَا   (: ه تعالى لومثل ذلك قو    

  فعـلِ بـين ) ا ينـزِّلُ م ِب أعلُمواُهللا ( المعترضةُ الجملةُِت ففصلَ،)5( ) ُمفْتٍَرتَنْا أَ مإنَّ

) ا ينـزِّلُ  م بِ  أعلمُ واُهللا(قوله تعالى   : " يقول العكبري  ،)قالوا(وجوابه  ) لنابد (ِطرالشَّ

                                                 
 .1/388: أبو البركات األنباري، اإلنصاف: ينظر)1(
 .24: البقرة)2(
 .1/116: ، و حسان، البيان في روائع القرآن1/131: الزمخشري، الكشاف: ينظر)3(
 .1/116: حسان، البيان في روائع القرآن: ينظر)4(
 .101: النحل)5(
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 لهـا    ال يكـون    وأن ، حـاالً   أن تكـون    فيجـوزُ  ، بين إذا وجوابها    فاصلةٌ الجملةُ

جِ  معترضةٌ  على اعتبار أنّها جملةٌ    ،)1("موضع يء     بها احترازاً من إفهام أن  يكون  

  .)2( تدبيٍر وال بال غايٍةبديُلالتَّ

  :ِهاِبو وجِمس القَ بينُلصالفَ

  ِمون فَ اَلقَ(:  تعالى ُه قولُ  ذلك قُّالح َألَ∗وُلقُالحقَّ أَ  وجهنَّ نََّألَم ِكنْ مِ م ـ ِم و  نمَّ

 ففصلت  ،)4( ) الحقَّ أقسم بالحقِّ ألمألن وأقولُ   : ( إذ األصل  ،)3( )ينِعمجتَِبعك ِمنُْهم أَ  

ففـي  . )ألمـألن ( وجوابـه     المحذوفِ  القسمِ بين)  أقولُ والحقَّ(الجملة المعترضة   

النصب إمـا لكونهـا      وب ،أنا الحقُّ أو الحقُّ مني    : الرفع على تقدير  )  األولى الحقّ(

 وإما على تقدير حذف     ،مفعوالً به لفعل محذوف تقديره فأحقّ الحقّ أو فاذكر الحقّ         

   بينهما حقّ أقول معت   وال ،القسم؛ أي فبالحقّ ألمألن ر القسم  ،)5(رضفـالحقّ :  ويقد 

 ، وحمـزة  ، واألعمـش  ، وعاصـم  ، ومجاهـد  ،اس فالرفع قراءة ابن عب    ،)6(قسمي

  .)7( والكسائي، وأهل البصرة،قراءة أهل الحرمين) فالحقَّ(النصب في و

  : بيانيِّ الذُغِةاِب النَّ قوُلُهومثلُ  

  )8(ُعاِرـقَ اَأل ُبطْالً عليَّتْقَطَ نَدقَ     لَ    -مري عليَّ ِبهيٍِّنوما ُع–لَعمري 

                                                 
: ، وابن هشام األنصاري، مغنـي اللبيـب       2/85: العكبري، إمالء ما من به الرحمن     : ينظر)1(

2/389. 
 .2/117: حسان، البيان في روائع القرآن: ينظر)2(
 .85-84: ص)3(
 .2/390: ابن هشام األنصاري، مغني اللبيب: ينظر)4(
 .618: نجلة، حجة القراءات، وابن ز2/213: العكبري، إمالء ما من به الرحمن: ينظر)5(
 .2/390: ابن هشام األنصاري، مغني اللبيب: ينظر)6(
-618: ، وابن زنجلة، حجـة القـراءات  3/318: أبو جعفر النّحاس، إعراب القرآن   : ينظر)7(

619. 
، وأبو  2/70: ، وسيبويه، الكتاب  118: علي الهروط : النابغة الذبياني، ديوانه، تحقيق   : ينظر)8(

، 1/383: ، والسيرافي، شرح أبيـات سـيبويه      118: س، شرح أبيات سيبويه   جعفر النحا 

 .2/390: ، وابن هشام األنصاري، مغني اللبيب2/376: وابن مالك، شرح التسهيل
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) لعمـري (بين القـسم    )  بهين  علي يرموما عُ  ( المعترضةُ  الجملةُ ِتففصلَ

  ). األقارُعطالً علي ُبتَقْطَلقد نَ(وجوابه 

  :الفصل بين األداة ومدخولها-ج

  :ِهوِل ومدخُِخاِس النَّ الحرِف بينُلصالفَ

  ِمونِراِع الشَّ قوُل ذلك :  

  )1(وُلـاتٌ ُمثُـامـا حمـاِفيهث     أ            -وٌل جديدـى حـتَد َأقَو  –نَّ َأكَ

). يهااِفثََأ(بين كأن واسمها    )  جديد ٌلوى ح تَ أَ دقَو ( المعترضةُ  الجملةُ ِتففصلَ

 ابنُ ولم يِقر  ورود االعتراضِ   جنّي    جملة     في البيت الس ابق؛ ألن)قَوـ  ىتَ أَ د ح ٌلو 

جديد ( النَّ ا فموضعه ، من اإلعرابِ  لها موضع بما في    ُبص ) ـ  )كـأن  معنـى   ن ِم

  بعيد وهو تأويلٌ . )2( ُمثُوالً أشبهت وقد أتى حوٌل جديد حماماتٍ       التقديرُ شبيه؛ إذِ التَّ

  .إلى حد ما

  : ةَبْؤ ُر قوُل ذلكنوِم  

  )3(تُيرـتَاً ُبوع فاشْـابب شَ-ليتَ       اً ليتُ     ـَئيُع شَـفَنْوهْل ي–ليتَ 

بين الحرف الناسـخ    )  ليتَ وهل ينفع شيئاً ليتُ   (ففصلت الجملة المعترضة    

 وليـت   ،اسـمها ) شباباً( و ،خبر ليت األولى  ) ُبوع( فجملة   ).شباباً(واسمه  ) ليت(

له  قا ،أي نفعاً :  مفعول مطلق  )شيئاً( و ، فال اسم لها وال خبر     ،األخيرة توكيد لألولى  

  )4( .ابن هشام

                                                 
، 1/337: ، وابـن جنّـي، الخـصائص      2/392: ابن هشام األنصاري، مغني اللبيب    : ينظر)1(

 .2/377: ، وابن مالك، شرح التسهيل1/524: والشنقيطي، الدرر
 .1/337: ابن جنّي، الخصائص: ينظر)2(
، 1/524: ، والـشنقيطي، الـدرر    2/393: ابن هشام األنـصاري، مغنـي اللبيـب       : ينظر)3(

 .1/171: ، واألهدل، الكواكب الدرية2/256: والسيوطي، الهمع
 .1/172: األهدل، الكواكب الدرية: ينظر)4(
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ـ  : ( قولُنا -على قلّته –ومن ذلك       إذ  ،)1( ) ألـِف درهـمٍ    -أرى-اشتريته بـ

  ).ألِف(واالسم المجرور ) الباء(بين حرف الجر ) أرى(فصلت الجملة المعترضة 

  : والفعليِسِفنْ التَّ حرِف بينُلصالفَ

  قَُهنِْمو هير ُزُلو :  

وا َأمِردي وسـ        أقأدري        -إخاُل- فَوآُل ِحص نسـوم 2(اُءـٍن أم(  

والفعـل  ) سوف(بين حرف التنفيس    ) اُلخَِإ ( المعترضةُ  الجملةُ ِتلَصفقد فَ 

 وما بعدها اعتـراض     )سوف( فإن   ، اعتراض آخرُ   وفي هذا االعتراضِ   ،)أدري(

  .)3(بين أدري وجملة االستفهام

  : والفعل)دقَ(  بينُلصالفَ

  :ِراِع الشَّومنه قوُل  

  

 واِهللا–أخالُد قد-ةً                  وشْووطئتَ ع نَّفُ المعروِفا قائُلم4( فينا ُيع(  

  يقـولُ  ،)وطئت( ومدخولها   )قد(بين  ) واِهللا ( المعترضةُ  الجملةُ ِتفقد فصلَ 

المرادي" : واعلم أن)قد (فْال ُي ف،مع الفعل كجزٍء منهالقَ بينهما بغيِرُلص ِمس")5(.  

  :ِهي ومنفيِّفْ النَّ حرِف بينُلصالفَ

  : هرمةَابِن ومنه قوُل  

َأ- الَورـ تَ-ااهحِدثُ لـةً                    تُحـاُل ظالمزـي قَرُؤكَنْتَةً و1(اه(  

                                                 
 .2/256: ، والسيوطي، الهمع2/392: ابن هشام األنصاري، مغني اللبيب: ينظر)1(
: ، وابن هشام األنصاري، مغنـي اللبيـب       12: أكرم البستاني : زهير، ديوانه، تحقيق  : ينظر)2(

، 2/256 و 1/492: ، والـسيوطي، الهمـع    2/377: ، وابن مالك، شرح التسهيل    2/393

  .1/524: والشنقيطي، الدرر
 .2/393: ابن هشام األنصاري، مغني اللبيب: ينظر)3(
، 2/257: ، والـسيوطي، الهمـع    2/393: ابن هشام األنـصاري، مغنـي اللبيـب       : ينظر)4(

 .1/525: ، والشنقيطي، الدرر260: والمرادي، الجنى الداني
 .260: المرادي، الجنى الداني: ينظر)5(

   : والمجروِر الجاِر بينُلصالفَ
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 علـى  ،)أراها(بالجملة المعترضة   ) زالت(ومدخولها  ) ال( بين   وفيه فصلٌ 

 بينهمـا بالجملـة      الفـصلُ   إالّ أنّـه جـاز     )تزال(بـ) ال(صال  الرغم من شدة اتّ   

  إن  بحيثُ ،ف والجار والمجرور  ر من الظَّ   حرية أكثر   من  به ا تتمتّعُ مالمعترضة؛ لِ 

  . على الرغم من الفصلفُُعضرابط بين المتالزمين ال تَ التّةَ بها فإن قوتَلْصفَ

ها للداللـة    بعضِ  إيراد  أحببتُ ،خصوص الجملة المعترضة   ب  كثيرةٌ واألمثلةُ  

ورود فـي   وهي كثيرة ال   ، بين المتالزمين بالجملة وليس المفرد      الفصلِ على جوازِ 

  .ُه إحصاُؤُنِكمالشعر والنثر فيما ال ُي و،القرآن

هذا وقد تناوَل بعض الدارسين المحدثين الفـصَل بـين األزواج النّحويـة               

منطلِق الدرِس اللغوي الحديث متقاربين مع المدرسـِة التحويليـة          المتالزمِة من   

  .التوليدية، كتمام حسان و خليل عمايرة و غيرهما

ام تحـت   ـل من خالل مصطلح التّض    ـفتمام حسان تناول التالزم و الفص       

  ضام عالقة كّل زوجين متالزمين مع ، وبين من خالل التّ)2(ُمسمى قرائن التعليق،

                                                                                                                                          
، وابن هـشام األنـصاري، مغنـي        56: ابن هرمة، شعر إبراهيم بن هرمة القرشي      : ينظر)1(

، 1/225: ، والـشنقيطي، الـدرر    2/257 و   1/356: لسيوطي، الهمع ، وا 2/393: اللبيب

 .9/240: والبغدادي، خزانة األدب
 .190: معناها ومبناها: حسان، اللغة العربية: ينظر)2(
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  .)1(ا باألزواج النحوية األخرى في السياقمضهما بعضاً، وعالقتهبع

                التّقـديم ـاً، إذ عـدتناُوالً سريعاً و عام وتناوَل خليل عمايرة الموضوع

والتأخير و الزيادة من عناصر التحويل، وعرض كثيـراً ممـا يتعلّـق بالتقـديم               

نواة كالحال و التّمييز    الجملة ال والتّأخير، وقصد بالزيادة زيادة الكلمات على أساس        

 في كثير من    -، ونحن عرضنا ذلك من باِب صوِر الفصِل الجائز        )2( ...والمفاعيل

    .-األحيان 

         الفعـل (وذكر التالزم بين األزواج النحوية وارتباطهـا ببـؤرة الجملـة            

  .)3( أو عدمه بعض الحاالت التي تتعلّقُ بجواِز الفصِله، وبين من خالل)المبتَدأو

وي الحديث إن   وأرى أنه ال ضير من إخضاع الفصل النحوي للدرس اللغ           

  .جى من ذلك غير ما قاله القدماءكان هناك فائدة تر

  

  

  

  

                                                 
 .224-216: المرجع نفسه :ينظر)1(
 . 109-88: عمايرة، في نحو اللغة وتراكيبها: ينظر)2(
 . 200-189: المرجع نفسه: ينظر)3(
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  الفصل الثالث

  الفَصُل القبيُح والممنوُع بين المتالزميِن

  

 ،الفصُل فيِه بينَهما  ِقسم يُجوُز   : ِإن الفصَل بين المتالزميِن ُيقْسُم إلى ِقسمينِ        

وهو مـا عالجنـاُه فـي       ، ُمطَِّرداً وساِئغاً    -في كثيٍر ِمن األحيانِ   –ويكوُن الفصُل   

 وهـو   ، وِقسم يمتَِنُع الفصُل فيه ِنهاِئيا َأو يُجوُز على الِقلَِّة والنُّـدرةِ           ،الفصِل الثّاِني 

 وال تَقبل به العربيـةُ      ،قَِبيحاً وإن تَم فيه الفصُل بينهما يكن        ،بهذا ال يكوُن ُمطَِّردا     

ِإالّ في حاالٍت قليلٍة محدودٍة تَحتاُج إلى تأويالٍت أو تخريجاٍت ليستقيم مع القاِعـدِة              

 الّـذي ال    )1( أو يقبلُونَُه من باِب الضرورِة أو يردونَُه إلى  باب الشُّذوذِ           ،المعياريِة

  .ُيقَاُس عليه

 -فـي الغَاِلـبِ   –اٍج نَحِويٍة ال يجـوُز الفـصُل بينهـا          ونحُن ُهنَا أمام أزو     

 وبعـِض   ، وفعِل التَّعجِب ومعموِله   ، والجارِّ والمجرورِ  ،كالمضاِف والمضاِف إليه  

 وِإن أجاُزوا الفـصَل بينهـا       ،وغيرها من األزواِج النَّحِويةِ   ،األدواِت ومدخوالِتها   

الضُرورِة الُمستَكرهِة باستثناِء الزِّيـادِة     بالظَّرِف والجارِّ والمجروِر يكن من باِب       

 وحتَّى إن أجاُزوا ذلك في الشِّعِر يبقَ من         ،والجملِة المعترضِة في بعِض الحاالتِ    

كما في الفصِل بين المضاِف والمضاِف إليـه        ،باِب الفصِل القبيِح بين المتالزميِن      

كمـا  –نٍَة فقط في الضرورة الُمستكرهِة      بينهما بفواِصَل ُمعي  فيه  الّذي ُأِجيز الفصُل    

 الفصُل بين الجاِزِم    -مثَالً- وِمما منَعُه النُّحاةُ ُمطلقاً      ، وليس في النَّثرِ   -سنَرى الِحقاً 

 وغيرهـا مـن     ،)3(والفصُل بين ال النَّافية للجـنِس واسـِمها       ، )2(والمجزوِم باالسم 

  .ِلاألزواِج الّتي سنعِرُضها في هذا الفص

ويعوُد السبُب في منِع الفصِل أو قُبِحِه إلى عالقَِة الُمتالزميِن مع بعـِضهما               

 فثمةَ مجموعةٌ من األزواِج المتالزمِة في العربيِة ال تَتَِّضُح العالقةُ بينهمـا             ،بعضاً

رينـةٌ   وهي ق  ، فكرُهوا الفصَل بينَهما خَوفاً من ضياِع قرينِة التَّالُزمِ        ،إالّ بتالزِمها 
                                                 

 .197: في نحو اللغة وتراكيبها عمايرة،: رينظ)1(
 .3/111: سيبويه، الكتاب: ينظر)2(
 .2/276المرجع نفسه، : ينظر)3(
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 ، فِإذا فُِصَل بين هذِه األزواِج المتالزمةِ      ،دالّةٌ يستنُد إليها الُمتلقِّي في إدراِك المعنى      

فَِإن النَّحويِّين يُعدون هذا الفصَل خَرقاً لقرينِة التَّالُزِم على النَّحِو الَّـِذي يِجـُب َأن         

عليه االستعماُل اللغوي 1(يكون(.  

يجوُز الفصُل فيه بينَهما في     : األول:  األزواُج النَّحويةُ إلى ِقسمين        وتَنقَِسُم هذهِ 

حاالٍت قليلٍة بنوٍع ُمحدٍد ِمن الفواصِل كالفصِل بينَهما بالجملِة المعترضِة أو ببعِض            

 فهو  ،ومدخولِِها) قد(  كَما في الفصِل بين       ،الزواِئِد أو بالظَّرِف والجارِّ والمجرورِ    

ال يُجـوُز   :  والثّاِني ،)2( بغيِر الجملِة المعترضِة القسمية وجاِئز بها      -مثالً–وع  ممن

 وِإن ُأِجيز الفصُل بينَُهما يكن ِضمن الـضرورِة أو الـشُّذُوِذ             ،الفصُل فيِه بينَُهما    

  . َأِو اآلراِء الفرِديِة  الَِّتي ال يجوُز تَعميُمها،الَّذي ال يجوُز في السعِة 

ِإما أن يكون للفصِل بينَُهما تخِريج لُغَِوي ُيسوِّغُ الفـصل          : صةُ القَولِ وخُال  

 وِإما أن يكـون     ، وُيعمُم فقط في مثِل هذِه الحالِة دون غيِرها        ،بينهما كالقسِم اَألولِ  

 كالمـضاِف  )3(قَاُس عليـه ِمن قَِبيِل الضُرورِة الشِّعريِة أو الشُّذُوِذ الَِّذي ُيحفَظُ وال يُ 

  .والمضاِف إليِه والجازِم ومدخوِله وغيِرهما كالقسِم الثَّاِني
  

  :كا كذِلمُه وما أصلُ إليِهوالمسنِد  المسنِد بينو الممنوُع  القبيُح الفصُل 1.3

               ندِمُج الحديثَ عِن المسنِد والمسنِد إليه وما أصلهما كـذلك ُدوننحُن ُهنَا س

؛ ... ثم المبتدأ والخبر   ،لُجزِئيِة إلى عنَاِوين فَرِعيٍة تَشمُل الفعَل والفاعلَ      تقسيِم هذِه ا  

نِع قليلَةٌ وُمختل    ِلَأنالم الفعِل والفاعِل أو المبتدأ والخبـِر           شواِهد ُل بينطَةٌ ؛إذ ُيفص

  . نفسهوما أصلُُهما كذِلك في السِّياِق الّلغويِّ

وَأما : "نوِع بين المسنِد والمسنِد إليِه يقوُل ابُن ِجنّي       وفي الفصِل القبيِح والمم     

ن قَِبيِحهـا الفـرقُ بـين المـضاِف          فَمِ ،الفُروقُ والفُصوُل فمعلومةُ المواِقِع أيضاً    

   َألَا تَرى، وهو دون اَألوِل، والفصُل بين الفعِل والفاعِل باألجنَِبيِّ،والمضاِف إليِه

                                                 
  .12": الفصل النحوي"علي، بحث : ينظر)1(
 .2/391: ابن جنّي، الخصائص: ينظر)2(
 .12: علي، الفصل النحوي: ينظر)3(
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 ويلحـقُ   ،...)كَان ِفيك زيد راِغباً   : (ينَُهما بالظَّرِف؛ نَحو قوِلك   ِإلَى جواِز الفصِل ب   

  .)1("بالفعِل والفاِعِل في ذلك المبتدُأ والخبُر في قُبِح الفصِل بينهما

والمقـصوُد   "،فَيقُْبُح الفصُل بين الفعِل والفاعِل والمبتدأ والخبِر بـاألجنَِبيِّ          

 فال ُيفْصُل بين الفعِل ومعموِله بشيٍء لم يعمْل فيه          ، العاملُ باألجنِبيِّ ما لم يعمْل فيه    

 ، أما غيُر األجنبي فيجـوزُ     ، بمعنى أنّه ال يجوُز الفصُل بينهما باألجنبيِّ       ؛)2("الفعل

  .وهو ما عرضناه في الفصل الثاني

  :  الفصُل فيه بين المسنِد والمسنِد إليه قوُل الشَّاِعِروِمما يقُْبُح  

 ـوالشَّفقدكيَّـ بـ لنِفِكـ  بوشْ   ـاُء  نَي ع ُصمـِهاِقر ي د3(ُحـيِصر(  

فقد ترى إلـى    : " يقوُل ابُن جنّي   ،ما ال وجه لها     والفصولِ وفيه من الفروقِ  

إذ لم تُقْبْل هذِه الفـصوُل      . )4(" وال شيء منها   ،ما فيه من الفصوِل الّتي ال وجه لها       

  :  فتقديُر البيِت،ه؛ ألنّها من باِب الفصِل باألجنبيِّبين المسند والمسند إلي

ـّن لـي ُصـرد يصيـُح        بوشـك فراقهـم والشَّـك عنَـاُء   فقد بي

وفاعلـه  ) بين( وبين الفعل    ،)عناُء(وخبره  ) الشك(وفيه فصٌل بين المبتدأ     

)5()ُصرد (ةٍ بفواصَلهي  أجنبي  :) ن لي( و   )بيبيوهذا ال   )بوشك فراقهم   لي عناءُ  ن 

 إذ ال يجوُز ذلـك      ،)6(لذا أولوا هذهِِ الخروقاِت الممنوعةَ من باِب الضرورةِ       يجوز؛  

 وحتّى الشِّعري؛ ِلما له من فصٍل يؤدي إلى الغمـوض           ،في الكالِم العربيِّ النّثريِّ   

  .)7(واللّبِس

  

                                                 
 .2/390: ابن جنّي، الخصائص: ينظر)1(
 .70: ي، الجملة العربية السامرائ)2(
: ، وابن هشام األنـصاري، مغنـي اللبيـب        1/330،  2/390: ابن جنّي، الخصائص  : ينظر)3(

1/171. 
 .2/391: ابن جنّي، الخصائص: ينظر)4(
 2/391: المرجع نفسه: ينظر)5(
 .1/330المرجع نفسه : :ينظر)6(
 .70: السامرائي، الجملة العربية: ينظر)7(
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قوُل ابِن األعرابي ذلك ِمنو :  

  )1(اًـا قلمـراً رسومهـفقَأن ـ     كـها  ِتجه بطَّـد خَـ بعتْـحبصَأفَ

 ،)2(فََأصبحتْ بعد بهجتها قفراً       كأن قلماً خَطَّ رُسـومها              : فأصُل البيتِ 

وخبرهـا ِبفَواِصـَل    ) هي(الضمير المستتر   ) َأصبحتْ(وفي البيِت فصٌل بين اسم      

وخبرهـا  ) قلمـاً ( وفصل بين اسم كأن    ،)نبعد خطّ بهجتها كأ   (أجنبيٍة كثيرٍة وهي    

 وهذا فصٌل بين ما أصـله       ،)بهجتها وقفراً رسومها  (بأجنبياٍت كثيرٍة وهي    ) خطّ(

 وهو ال يجوز على اإلطالق؛ ِلما فيه من الفواصِل الّتي تجعُل المعنى             ،مبتدأ وخبر 

  . وباُب ذلك الضرورةُ، والتّركيب قلقاً)3(غامضاً

  : اِعِرومن ذلك قوُل الشَّ  

  )4(ُرـ شاكِنـ والدي حافظاً ِهللانـ   وكُا هـ فارعةَـي لم تَرع األمانَمعاو

معاوي لم تَرع األمانةَ شـاكُر  فارعهـا وكـن حافظـاً هللا              : فأصُل البيتِ 

 وهـي   ،)6(بأجنبياٍت كثيرةٍ ) شاكر(وفاعله  ) تَرع( وفيه فصٌل بين الفعل      ،)5(والدين

 وقد ماَل ابُن جنّي علـى الـرغم مـن هـذِه             ،) والدين فارعها وكن حافظاً هللا     (

فـأكثُر مـا فـي هـذا        : " يقول في ذلك   ،األجنبياِت إلى عدِِّه من باِب االعتراضِ     

 وإن لـم    ،فإن كان كذلك فالفصُل بينهما جـائز      . )7("االعتراِض بين الفعل والفاعل   

  .كفواصَل بين الفعِل والفاعِليكن كذلك فهو من باب القُبِح لوروِد أجنبياٍت كثيرٍة 

وخالصةُ القوِل إن الفصَل باألجنبيِّ بين المسند والمسند إليه وما أصـلهما              

 وتعوُد قلّةُ الـشَّواهِد علـى   ، وما ورد منه فهو من باب الضرورة،كذلك ال يجوز 

                                                 
): خطـط : (، وابن منظور، لسان العـرب     2/393، و 1/330: ي، الخصائص ابن جنّ : ينظر)1(

 .75: ، والسامرائي، الجملة العربية4/139
 .75: ، والسامرائي، الجملة العربية2/391: ابن جنّي، الخصائص: ينظر)2(
 .75: السامرائي، الجملة العربية: ينظر)3(
 .340:  التفكير النحوي، وأبو المكارم،2/394: ابن جنّي، الخصائص: ينظر)4(
 .1/330: ابن جنّي، الخصائص: ينظر)5(
 .340: أبو المكارم، التفكير النحوي: ينظر)6(
 .1/330: ابن جنّي، الخصائص: ينظر)7(
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 بينهما   قاعدِة منِع الفصِل باألجنبيِّ تتعلَّقُ بأساسياِت الجملِة؛ وألن الفصلَ         ذلك كون 

وُمطّرد بغيِر األجنبيِّ جائز.  

بلفظ الماِضي بين المبتدأ والخبر وما أصلهما       ) كان(وما ذكرناه عن زيادة       

 وكلُّ ذلك إن ورد فيه      ، وال على المضارع من كان     ،كذلك ال ينطبق على أخواتها    

بين ) تكون(ادةَ   وقد أجاز الفراُء زي    ،فصٌل بها فهو قليٌل ونادر ال يجوُز في السعةِ        

  : كما في قول الراجز)1(المبتدأ والخبر

  )2(ُلـٌل بليَأـمب شَـ      إذا تُه          ُلـد نبيـ ماجوُنـكُ تَتَـنَْأ

وخرجه بعُض المتأخرين على أن اسـم       . ")3( وُيعد شاذاً  ،وهو مما ال يجوز   

): أنـت (خبر  ) ماجد( و ، وخبرها محذوف  ،ضميُر المخاطِب المستتر فيها   ) تكون(

 والجملة اعتراضية بـين المبتـدأ   ،)أنت ماجد نبيٌل تكون أو تكون ذاك    : (والتقدير

  .ال تُزاُد بلفظ المضارِع بين المتالزمين) كان( وكلُّ هذا التأويِل؛ ألن )4("والخبر

ما ( و ،)ما َأصبح أبردها  : ( وقالوا ،)أمسى(و)أصبح(وأجاز الكوفيون زيادةَ      

 وكّل فعٍل الزٍم من غير      ، وأجاز الفراُء زيادةَ سائِر أفعاِل هذا البابِ       ،)أمسى أدفَأها 

زيد أضـحى   ( و ،)ما َأضحى َأحسن زيداً   : ( نحو ، لم ينْقُص المعنى   ا إذ ،هذا الباب 

حيح   ،)قائمكلَُّه ال يجوُز؛ الحتمال التأويـل        -كما يقول السيوطي  – والص ذلك أن ، 

  .)5(ه من ذلك من القلّة بحيثُ ال ُيقَاُس عليهوما ال يحتمل

بلفظ الماضي لتشمل المضارع    ) كان(فالكوفيون ومنهم الفراء وسعوا زيادة        

وهو مـا اليقولـه النُّحـاةُ؛ ألن    ، وكل فعل الزم من غير كان وأخواتها    ،وأخواتها

  .الماضي فقط) كان(الزيادة المطّردة وردت في لفظ 

                                                 
 .1/381: السيوطي، الهمع: ينظر)1(
، واألزهـري، شـرح     1/226: ، والـشنقيطي، الـدرر    1/381: السيوطي، الهمـع  : ينظر)2(

 .1/251: التصريح
 .1/251: األزهري، شرح التصريح: ينظر)3(
 .1/227: الشنقيطي، الدرر: ينظر)4(
 .382-1/381: السيوطي، الهمع: ينظر)5(
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ـ    الفصومما ورد فيه      -على قلّتـه  -الزائدة  ) أصبح(ل بين المبتدأ والخبر ب

  : قوُل الشَّاِعِر

ـعيع ـُدووشَانيهمـنَي 1(وِلــوٌل بمشغـح مشغـ    أصب      ا ـك(  

  وهو ال يجوزُ   ،)2(زائدة بينهما ) أصبح( و ،خبره) مشغوٌل(مبتدأ و ) عدو(ـف

في السِةع.  
  

  :سند والمسند إليه غير الممِة المتالز األزواِج بينُلصالفَ 2.3

  : إليه والمضاِف المضاِف بينُلصالفَ

ف إليـه بغيـر      بين المضاف والمضا    الفصلُ يرى البصريون أنّه ال يجوزُ      

 وأجاز الكوفيون ذلك بغير الظرف وحـرف        ،رف وحرف الجر في الضرورة    الظَّ

  .)3(الخفض لضرورة الشعر

 إالّ فـي الـشعر      )4( ) الدارِ  أهلِ الليلةَ يا سارقَ : (وال يجوز : "يقول سيبويه   

 ،؛ أي بين المضاف والمـضاف إليـه       )5("كراهية أن يفصلوا بين الجار والمجرور     

 بين المتضايفين إالّ فـي      ُلصفْين أنّه ال يُ   حوي من النَّ  زعم كثير : "ويقول ابن مالك  

 وهو من   ، النثر  وليس عُره الشِّ فالظاهر أن الفصل بين المتضايفين مجالُ     . )6("الشعر

باب الفصل القبيح والممنوع على الرغم من إجازته في بعض العبارات النثريـة             

  .بالقسم كما ذكرنا سابقاً

                                                 
 .1/228: ، والشنقيطي، الدرر1/381: السيوطي، الهمع: ينظر)1(
 .1/228: الشنقيطي، الدرر: ينظر)2(
ـ   1/382: أبو البركات األنباري، اإلنصاف   : ينظر)3( ، 2/879: ية الـصبان  ، والصبان، حاش

881. 
، وأبو جعفر النحـاس، شـرح أبيـات         139،  177،  1/175: سيبويه، الكتاب : ينظرالرجز)4(

 .51: سيبويه
 .1/176: سيبويه، الكتاب: ينظر)5(
 .3/158: ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك: ينظر)6(
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 بينهما بغير الظرف والجار والمجـرور فـي   وا الفصَل أجازُ ينلكن الكوفيِّ   

     الشعر مستندين في ذلك على شواهد  بـين المـضاف      فيها الفـصلُ    متعددٍة ورد 

  .الظرف والجار والمجروربغير  إليه بغيرهما؛ أي والمضاف

 بينهما بغيـر الظـرف والجـار         الفصلِ  جوازِ  رفض ونل البصري وقد علَّ   

 إذ  ، الواحـدِ   إليه كالشيءِ   والمضافِ  المضافِ  كون عِر الشِّ والمجرور في ضرورةِ  

بـالظرف وحـرف    في الشعر     وإنّما جاز الفصل بينهما    ، بينهما  الفصلُ ال يجوزُ 

  يقول ابنُ  ،)1(ع في غيرهما   فيهما ما ال يتس    ُعستَّ يُ  الجرِّ  وحرفَ فَرالجر؛ ألن الظَّ  

 ، ألنّهمـا كالـشيء الواحـد      ؛ إليه قبـيح    والمضافِ  بين المضافِ  ُلصالفَ: "يعيش

ـ  فكمـا ال ي    ، التنوين ويعاقبـه    مقام  يقومُ ،فالمضاف إليه من تمام المضاف     ُنُسح 

  .)2(" بينهما الفصُلُنُسح كذلك ال ي،لمنوننوين وا التَّ بينالفصُل

  فالبصري ـ      الفصلُ فقوا على أنّه ال يجوزُ    ون اتّ ون والكوفي بينهما فـي س ِةع 

 من بـاب    - ورد إن– ون هذا الفصلَ  دُعي و ،رف والجار والمجرور  الكالم ولو بالظّ  

الفصل بغير   لكنّهما يختلفان فيما ورد من كالم الشعراء المحتوي على           ،الضرورة

 والكوفيـون   ، هذا الكـالمِ    صحةَ ونُرِكنْ فالبصريون يُ  ،الظرف والجار والمجرور  

  .)3(يحتملونه ويعدونه ضرورةً

ـ  رورِة من الض  دفحتّى الفصل بالظرف والجار والمجرور عُ        ؛ ِةهركْتَس الُم

ـ  ، في النثر إطالقـاً     وهو ال يجوزُ   ، في صحة الكالم   أي مما ال يردُ     فـي   وُز ويج

 والجـار    بالظرفِ  فإن الفصلَ  ، وبناء على ذلك   ،الشعر في الضرورة المستكرهة   

عر وممنوعاً في النثر؛ لذا      جائزاً في الشِّ   د الحدود؛ إذ عُ   والمجرور ُضيِّقَ إلى أبعدِ   

ـ : " جنّي  يقول ابنُ  ،فهو من باب الفصل القبيح في الشعر والممنوع في النثر          ُبح وقَ

                                                 
 .388-1/385: أبو البركات األنباري، اإلنصاف: ينظر)1(
 .2/188: ن يعيش، شرح المفصلاب: ينظر)2(
 .3/159: ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك: ينظر)3(
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 بـين المـضاف     الفـصلُ " و .)1("ف والمضاف إليه بـالظرف     بين المضا  الفصُل

2("اعِر الشّ لكنّه من ضرورِة،والمضاف إليه بالظرف وحرف الجر قبيح(.  

ى الصِّ وأدـ   حاة في هذه المسألةِ    بين النُّ  اُعر  بعـض القـراءات     ِض إلى رفْ

يـه   عن القاعدة المعيارية بالفصل بين المضاف والمضاف إل        ألنّها تخرجُ  ؛القرآنية

ـ و قَتُْل أَ  ينِكِرشْ لكثيٍر من المُ   ن ُزيِّ وكذلك(:  كما في قوله تعالى    ،بالمفعول به   مُهادلَ

 فـصل المفعـول بـه        وفيها ،)4( وهي قراءة ابن عامر وأهل الشام      ،)3()اِئهمكَرشُ

)وهذا ال يجـوز عنـد       ،)همشركاِئ(والمضاف إليه   ) قتُل(بين المضاف   ) همأوالد 

اموا بتضعيف هذه القراءة لخروجها عن القاعـدة المعياريـة         ين الذين ق  البصري، 

 بحجة أن م في الرسم فقرأها كذلك       ابنال تأتي إالّ     القراءةِ  هذهِ  ومثلُ ،)5( عامر توه 

 الكالم صعب جداً وال سـيما       ِةعو ورود مثل ذلك في س     . )6(في ضرورة الشاعر  

 الحرمين وأهـل     أهلِ  قراءةَ على الرغم من أن   .)7( ال ظرف  والمفصول به مفعولٌ  

ليس فيها فصٌل بين المضاف     إذ   )8( )قتَل أوالِدهم شُركاؤهم  (الكوفة وأهل البصرة    

  القراءةَ  وأجازوا هذهِ  ، وهم بهذا رفضوا قراءة الفصل بالمفعول به       ،والمضاف إليه 

  مع العلم أنّه يجوز االحتجاج بالقراءات      ،تي تخلو من معارضة القاعدة المعيارية     الّ

 بل ولو خالفته يحتج بها في مثل        ،ى الشاذة إذا لم تخالف قياساً معروفاً      ها حتّ جميِع

9( عليه القياُسِزُجذلك الحرف بعينه وإن لم ي(.  
                                                 

 .2/390: ابن جنّي، الخصائص: ينظر)1(
 .2/404: المرجع نفسه: ينظر)2(
 .137: األنعام)3(
، 273: ، وابن زنجلـة، حجـة القـراءات       2/33: أبو جعفر النّحاس، إعراب القرآن    : ينظر)4(

 .2/165: يروالشوكاني، فتح القد
 .1/388: أبو البركات األنباري، اإلنصاف: ينظر)5(
 .1/262: العكبري، إمالء ما من به الرحمن: ينظر)6(
 .1/330: ابن جنّي، الخصائص: ينظر)7(
، وابـن   2/165: ، والشوكاني، فتح القدير   2/33: أبو جعفر النّحاس، إعراب القرآن    : ينظر)8(

 .270: مجاهد، السبعة في القراءات
 .51: السيوطي، االقتراح: ينظر)9(
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  ِموذي   بين المضاف والمضاف إليه بالجـار والمجـرور قـولُ           الفصلِ ن 

  : الرمة

  )1(يِجاِرراتُ الفَوصِس َأـ الميِر  أواِخ      انَن ِبِهاِليغَن ِإـاتَ ِموص َأنََّأكَ

 الميِس مـن إيغـالهن بنـا أصـواتُ           أواخرِ كأن أصواتَ : ( البيتِ فأصُل

. )3()يج من إيغالهن بنا   ركأن أصوات أواخر الميس أصوات الفرا     : ( أو )2()الفراريج

بالجـار  ) أواخـرِ (والمـضاف إليـه     ) أصواتَ(ففي البيت فصل بين المضاف      

 فكيف يكون ذلك في     ،)4(وهو قبيح حتّى في الضرورة    ) يغالهن بنا من إ (والمجرور  

  ا أورده البصريعة؟ وهذا الشاهد ممبينهمـا فـي    الفصِلون للداللة على جواِزالس 

  .  والكوفيونون عليه البصريقُِفوهو مما يتَّ. )5(الضرورة

  : ةَ قميئ عمرو بِنومن الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف قوُل  

  )6(اهـامن لَـوم مـر الي د          ِهللا رتْـما استَعب دـتياـما رأتْ سلَ

  ؛ ألن )اليوم(بالظرف ) نم(والمضاف إليه ) در( بين المضاف ففيه فصٌل

  . )7(ن المها اليومهللا در م: التقدير

                                                 
: ، وسيبويه، الكتـاب   )أصوات(بدل  ) أنقاض: (، وفي الديوان  347: ذو الرمة، ديوانه  : ينظر)1(

، 1/386: ، وأبو البركات األنباري، اإلنـصاف     2/404: ، وابن جنّي، الخصائص   1/179

 .4/100: ، والبغدادي، خزانة األدب3/176: وابن يعيش، شرح المفصل
 .2/405: ابن جنّي، الخصائص: نظري)2(
 .50: أبو جعفر النّحاس، شرح أبيات سيبويه: ينظر)3(
 .1/180: سيبويه، الكتاب: ينظر)4(
 .1/386: أبو البركات األنباري، اإلنصاف: ينظر)5(
ديوان : ، مجلة معهد المخطوطات العربية، عنوان المجلة      )م1965(ابن قميئة، عمرو    : ينظر)6(

، 11/182: حسن كامـل الـصيرفي    : ة، عنَى بتحقيقه وشرحه وعلّق عليه     عمرو بن قميئ  

، وابـن يعـيش،     1/385: ، وأبو البركات األنباري، اإلنصاف    1/178: وسيبويه، الكتاب 

 .2/185: شرح المفصل
: ، وأبو جعفر النّحاس، شرح أبيات سـيبويه       1/338: السيرافي، شرح أبيات سيبويه   : ينظر)7(

150. 
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  : النُّميري حيةَ أبيومن ذلك أيضاً قوُل

  )1(ُلـيِزُب أو ُياِرـوِديٍّ ُيقـ      يهاً      ـفِّ يومكَاُب ِبـلكت اطَّـا خُمكَ

) كـفِّ ( في البيت بـين المـضاف        َلِص فُ إذ) بكفّ يهودي يوماً  : (قديروالتّ

 من المضاف؛ ألنّـه لـيس        وهو أجنبي  ،)يوماً(بالظرف  ) يهودي(والمضاف إليه   

  . فقط في الضرورِة جائز وهو فصٌل،)2(معموالً له

 ورد   وإن ، في الشعر دون النثر     بالظرف والجار والمجرور جائز    فالفصُل

في الشعر فهو من باب الضرورة المستكرهة؛ لـذا فهـو مـن الفـصل القبـيح                 

  .والممنوع

   غم من اتّفاق البصريفعلى الربـين المـضاف   على الفـصلِ ين ين والكوفي 

ن لـم    إالّ أن الكـوفيي    ،رورة والمجرور في الض   رف والجار والمضاف إليه بالظّ  

 المضاف   بينهما بمعمول  وا الفصلَ  وإنّما أجازُ  ،رف والجار والمجرور  وا بالظّ يكتفُ

  متعـددةٍ  على شواهدوا في ذلك واستنُد،و باألجنبيِّ) ما ليس أجنبياً عن المضاف  (

  المثـالِ   منها علـى سـبيلِ     ، عليها البصريون ورفضوها في أغلب األحيان      ظَفَّحتَ

ليفصل بين المضاف   ) ُهدعو( بنصب   )3( ) ُرُسِلهِ ُهعد اَهللا ُمخِْلفَ و   نبسحفال تَ  (اءةُقر

ـ  ن حتّـى إ   ،)4( قراءة ضعيفة   وهي ،)ِهِلُسُر(والمضاف إليه   ) مخلف( راء مـن    الف

كمـا   ) 6( ) أوالدهم شـركاِئهم   ُلتْقَ( عامر    ابنِ وكذلك قراءةُ . )5(هاـ رفض الكوفيين

  .اًابقـذكرنا س

                                                 
، وأبو البركات األنبـاري،     2/405: ، وابن جنّي، الخصائص   163: ي، شعره النمير: ينظر)1(

، 1/236و  4/43: ، والمبرد، المقتـضب   2/161: ، والشنقيطي، الدرر  1/386: اإلنصاف

 .1/736: ، واألزهري، شرح التصريح1/179: وسيبويه
 .2/161: الشنقيطي، الدرر: ينظر)2(
 .47: إبراهيم)3(
 .2/530: فالزمخشري، الكشا: ينظر)4(
 .27: الحموز، الكوفيون في النحو والصرف: ينظر)5(
 .137: األنعام)6(
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، وما  ) زيدٍ ِهللا وا هذا غالمُ : ( عن العرب  ى العبارة التي حكاها الكسائي    وحتَّ  

 ،) ربِّهـا   واهللاِ تجتر فتسمع صـوتَ   لاة  إن الش : ( عن العرب قولهم    أبو عبيدةَ  هذكر

  وأولوهـا بوقـوعِ    ، تحفظ عليها البصريون   ،بالفصل بين المضاف والمضاف إليه    

جمعنا وإياكم على أنّـه     أنّا  إ: "بو البركات األنباري   يقول أ  ، موضعه  في غيرِ  ِمسالقَ

لم يِجىء عنهم الفصُل بين المضاِف والمضاف إليه بغير اليمـين فـي اختيـار               

  مـن بـابِ    ؛ ألن القسم  ِمس بينهما بالقَ  وا الفصلَ غم من أنّهم قبلُ    على الر  ،)1("الكالم

. )2( بـين المتالزمـين  في الفصِل ةٌير لها ُح المعترضةُ والجملةُ، المعترضةِ الجملِة

 مما احتج به الكوفيون على جواز الفصل بينهما بغير الظرف           ابقتاِن الس والعبارتاِن

  .)3(والجار والمجرور

 ون قـولُ  ون ورفضها البصري  تي احتج بها الكوفي    الّ عريِة الشّ واهِدومن الشّ   

  : ِراِعالشّ

  )4(هادز أبي م القلوصجَّ         ز        ٍة     ـزجَّـَا ِبمهتُجـجزـفَ

 ففصل بين المضاف والمضاف إليـه       ،)مزاده القلوص أبي   زج: (والتقدير"

 فيه لـم    والفصُل. )5(" وال حرف خفض    وليس بظرفٍ  ، وهو مفعولٌ  ،)القلوص(بـ

بالظَّ يكن  وهو    المضافِ  وإنّما بمعمولِ  ، والمجرور رف والجار )وهـو   ،)القلوص 

  .)6( له قائٌلفُرع؛ ألنّه ال ُيين ال يجوُز البصريِرظَفي نَ

  

    

                                                 
 .1/388: أبو البركات األنباري، اإلنصاف: ينظر)1(
 .2/880: ، وحاشية الصبان3/165: ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك: ينظر)2(
 .1/386: أبو البركات األنباري، اإلنصاف: ينظر)3(
، 1/382: ، أبـو البركـات األنبـاري، اإلنـصاف        2/406: ي، الخصائص ابن جنّ : ينظر)4(

، وابن يعيش،   83:، وابن النّحاس، التعليقة على المقرب     2/880: والصبان، حاشية الصبان  

 .4/381: ، والبغدادي، خزانة األدب2/187: شرح المفصل
 .1/383: أبو البركات األنباري، اإلنصاف: ينظر)5(
 .1/388: ركات األنباري، اإلنصافأبو الب: ينظر)6(
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  : الطّرماح قوُلُهومثلُ

  )1(يَّ الكنائِنِسرِع الِقـَ ِمن قاِديِه  ِبورع    اتِع لم ُيرِزيِّ الموـن ِبحـُيِطفْ

) قـرعِ ( بين المـضاف      وفيه فصلٌ  ،)2( ) القسي من قَرِع الكنائنِ  : (والتقدير

  .وهو مفعول المضاف) الِقِسي(بـ) الكنائن(يه إلوالمضاف 

  ولكن هناك   تبقى آراء  ةٌ فردي  يـزُ ِجين وغيرهم تُ   من البصري  غيـر   ذلـك ، 

فالسيُزِج مثالً يُ  يوطي الظَّ  بغيرِ  ذلك ر والجار والمجرو  ِفر  لـورودِ  رورِة في الض  

ُهيُزِج تُ شواهد،   يقول الـس ـ ال يُ : "يوطي تـضايفين؛ أي المـضاف      الم  بـين  ُلصفْ

ـ   نويِنزل منه منزلة التّ   نَُم و ،ِهاِمم تَ ن مِ ؛ ألنّهُ )اًاختيار(والمضاف إليه     ِه إالّ بمفعوِل

 وقـرئ   ،)3( )همهـم شـركائِ   قتُل أوالد ( عامر    ابنِ  كقراءةِ ،حيِح على الص  ِهوظرِف

ـ  كُ تـارِ  متُنْهل أَ ف: ( البخاري  وحديثُ )4( ) ُرُسله ُهدع و مخلفَ( ـ  و ل 5( )يِباِحي ص( 

ـ     فأجاز ،)7(")6( )ااهد سعي لها في ر    ،ااهوهناً نَفِْسك و  زتَرُك ي : (وقوله فيمـا س قَب 

  . الكالِم في اختياِرالفصَل

 سـعُ وتَ مما يُ  فَر سابقاً بأن الظَّ   در فيما و   الفصلِ  جواز يوطي الس َلوقد علَّ   

  الفاصـلِ   كـونُ   ذلـك   كلَّ نس وح ،بع المتواترة  الس  في تَب به ثَ  ن المفعولَ  وأ ،فيه

 المـضاف ومقـدر     ن مِ  أجنبي  وكونه غير  ، االعتدادِ  لعدمِ  بذلك ُحلُص فإنّه ي  ،فضلةً

                                                 
عزة حسن، مطبوعات مديرية إحيـاء التـراث        : ديوانه، تحقيق ): م1968(الطرماح  : ينظر)1(

: ، وابن جنّي، الخـصائص    486: القديم، وزارة الثقافة والسياحة واإلرشاد القومي، دمشق      

يقـة علـى    ، ، وابن النحـاس، التعل     1/383: ، وأبو البركات األنباري، اإلنصاف    2/406

 .84:المقرب
 .1/384: أبو البركات األنباري، اإلنصاف: ينظر)2(
 .137: األنعام)3(
 .47: إبراهيم)4(
، صـحيح البخـاري،     )م1998) (هـ256(البخاري، أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل      : ينظر)5(

، رقم  699: الصفحة: أبو صهيب الكرمي، بيت األفكار الدولية للنشر، الرياض       : اعتنى به 

 ).3661: (الحديث
 .2/880: الصبان، حاشية الصبان: ينظر)6(
 .2/432: السيوطي، الهمع: ينظر)7(
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 ،)1(رورة الض دهما من بابِ  عين و  بالظرف والمفعول األجنبي    الفصلَ عنَم و ،أخيرالتَّ

  :كقول جرير

  )2(فُ الرَّصِةنَ الُمزاء منمَّضا تَم  كَا   هِتيقَ ِراكوس الِمىداً نَاحيِتي امسِقتَ

) نـدى ( ففصل بـين المـضاف       ،)ا المسواك هِتيقَى رِ د نَ تسقي: (يروالتقد

 وهـو لـيس مفعـوالً       ،)المسواك(بأجنبي وهو المفعول    ) ريقتها(والمضاف إليه   

  . أي أجنبي؛)3(للمضاف

 بينهما فـي بعـض      الفصَلابُن مالك   اً   وضمني ابُن هشام األنصاري   وأجاز  

ابنُ  يقولُ ،ها ومنعه في غيرِ   اِناألحي   هشام األنصاري  الفصلِ مسائَل: " إن   سـبع ، 

    منها ثالثٌ جائزةٌ في السإحداها ،ِةع  :أن إليـه    مصدراً والمضافُ   المضافُ  يكون 

 وإمـا   ،)...همهم شركائِ دقتُل أوال ( عامر    ابنِ  كقراءةِ ُه إما مفعولُ   والفاصلُ ،فاعله

  المـضافُ   يكـون  أن:  والثانية ،)ااهوه و كِسفْ يوماً نَ  ُكرتَ: (هم بعضِ ظرفه كقولِ 

: هم بعـضِ  كقراءِة، إليه إما مفعوله األول والفاصل مفعوله الثاني وصفاً والمضافُ 

هل : (يه الصالة والسالم  أو ظرفه كقوله عل   )...ِهِل ُرسُ ُهدع و فَِلخْ مُ  اهللاَ نبسحفال تَ (

 هذا غالمُ : ( كقولك ،اًمس قَ  الفاصلُ  يكون أن: الثة والثّ ،....)يِباِحو لي ص  كُاِر تَ متُنَْأ

  . ناقشناها سابقاً المسائِل هذِهوكلُّ ،)4( )واهللا زيٍد

                                                 
 .2/432: السيوطي، الهمع: ينظر)1(
، )تـسقي امتياحـاً نَـدى الِمـسواِك ِريقَتَهـا         : (، وفي الديوان  278: جرير، ديوانه : ينظر)2(

: ، والـشنقيطي، الـدرر    2/881: ن، والصبان، حاشية الصبا   2/432: والسيوطي، الهمع 

: ، واألزهري، شرح التـصريح    3/167: ، وابن هشام األنصاري، أوضح المسالك     2/160

1/735. 
: ، واألزهـري، شـرح التـصريح      3/168: ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك    : ينظر)3(

 .2/160: ، والشنقيطي، الدرر1/736
-2/879: حاشية الـصبان  :  وانظر ،165-3/160: ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك    )4(

880. 
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  ونعني به معمولَ   ، باألجنبيِّ الفصُل: اهلُ أو ،عر بالشِّ  تختص  الباقيةُ واألربُع  

  :  األعشى قوُل الفاعِلنِم فَ،)1( فاعالً كان أو مفعوالً أو ظرفاً المضاِفغيِر

  )2(الـجم ما نَـَعِن فَاُهلَـج نَ   إذْ           ِهـ ِباُهدــام واِلـب أيـأنج

بالفاعل األجنبي  ) إذ نجاله (والمضاف إليه   ) أيام(وفيه فصٌل بين المضاف     

  .وهو ال يجوز) 3()والداه(

ـ   : (ابقستشهد به على المفعول قول جريـر الـس        ا ا موم    اكوسنـدى الِم

  .)5( )يوِدُهاً يمو يفِّكَِب: (ومن الظرف األجنبي قول أبي حية النمري) 4()اهِتيقَِر

  :ِراِع الشّ كما في قوِل)6( المضاِف بفاعِل الفصُلانيةُوالثَّ  

ا ِإمنو جا للهوى ِمـنَدبِّ  ِطن    ِد    وال عا قَـنَمـهرو ـجص 7(بِّد(  

 بـين   ففصَل)  وما عدمنا قهر صبِّ وجد     ،وى طباً ما وجدنا لله  : (قديروالتّ

  .)8( )دجو(بفاعل المصدر ) بِّص(والمضاف إليه ) رهقَ(المضاف 

  :  أبي سفيان بِن معاويةَكما في قوِل ،) 9( المضاِفبنعِت: الثةوالثّ  

  

                                                 
: ، واألزهري، شرح التصريح   168-3/165: ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك    : ينظر)1(

1/735-736. 
، وابن هشام األنصاري،    )أنجب أياُم والديهِ  : (، وفي الديوان  )117: (األعشى، ديوانه : ينظر)2(

: األزهـري، شـرح التـصريح     ، و 2/434: ، والسيوطي، الهمع  3/165: أوضح المسالك 

 .2/164: ، والشنقيطي، الدرر2/58: ، والتصريح على التوضيح1/735
 .2/164: الشنقيطي، الدرر: ينظر)3(
 .3/167: ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك: ينظر)4(
 .3/168: المرجع نفسه: ينظر)5(
: التـصريح ، واألزهـري، شـرح      3/169: ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك    : ينظر)6(

1/736. 
، واألزهري، شرح   2/434: ، والسيوطي، الهمع  3/169: ابن هشام، أوضح المسالك   : ينظر)7(

 .1/736: التصريح
 .1/736: ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك: ينظر)8(
 .3/172: المرجع نفسه: ينظر)9(
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والُم وقد بلَّتُنَج اِدريفَُه  ـ س1(ِباِل طَِحاِط األببي شيِخ أ ابِنِنِم       ي(  

) أبـي (، ففصل بين المضاف     )ِح شيخ األباطِ  بي طالبِ  أ  ابنِ نِم: (قديُرالتّو

شـيخ   ( الشنقيطي دُعيو ،)2( )شيخ األباطح (بنعت المضاف   ) طالِب(والمضاف إليه   

  .) 3(  معاً للمضاف والمضاف إليهاًنعت) األباطح

ِراِع الشّداء، ومنه قوُلبالنّ: ابعةوالر :   

   )4(اِمـار ُدقَّ باللّجـٍد ِحمـي      ز           ـاِما عصـب َأنوذَرن ِبَأـكَ

 )بـرذون ( ففصل بين المضاف     ،) زيٍد يا أبا عصام    نوذَر بِ كأن: (التقديرو

ـ  مِ  الفاصـلَ  غم مـن أن   على الر ،  )5( )أبا عصام (داء  بالنّ) زيٍد(والمضاف إليه    ا م

 مـن بـاب   ده لوروده بين المضاف والمضاف إليه عُ  أنّ  فيه في الكالم، إالّ    ُعسوتَُي

ِة اتصال المضاف والمضاف إليهالضواحدةٌ وكأنهما كلمةٌ واتّحادهمارورة لشد .  

المـذهب   و فـقُ  تتّ  الـسبعةَ   المسائلَ  هذهِ  أن  هشام األنصاري  وقد ذكر ابنُ    

رف والجار والمجرور وغيرهمـا بـين المـضاف     في جواز الفصل بالظّ  الكوفي

  منهـا ثـالثٌ     سبع  الفصلِ ين أن مسائلَ   عند الكوفي  والحقُّ: "والمضاف إليه، يقولُ  

  .)6("ِةع في السجائزةٌ

                                                 
، 2/404 :، وابن جنّي، الخـصائص    3/172: ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك    : ينظر)1(

: ، وشرح ابـن عقيـل     1/737: ، واألزهري، شرح التصريح   2/433: والسيوطي، الهمع 

3/84. 
 .1/37: ، واألزهري، شرح التصريح3/173: ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك: ينظر)2(
 .163-2/162: الشنقيطي، الدرر: ينظر)3(
، 3/174: المـسالك ام األنصاري، أوضـح     ، وابن هش  2/404: ابن جني، الخصائص  :ينظر)4(

 .1/738: ، واألزهري، شرح التصريح2/433: والسيوطي، الهمع
، 2/434: ، والـسيوطي، الهمـع    3/174: ابن هشام األنصاري، أوضـح المـسالك      : ينظر)5(

 .1/738: واألزهري، شرح التصريح
: األزهري، شرح التصريح  : ، وينظر 160-3/159: ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك    )6(

1/732. 



 140

  بخصوص الفصل بين المضاف والمـضاف       حاةُ ما قاله النّ   وعلى كُلٍّ، فإن 

كان في إليه إن الضرورة أو في السمالك ال ُي كما عند السيوطي وابِنِةع عفصالً د 

 بجزأيها  تي ترتبطُ جائزاً ومطّرداً؛ ألن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة الّ        

 بين المتضايفين    الفصلَ ديِّقَ نُ  علينا أن   بينهما؛ لذا يجبُ   ارتباطاً يجمعُ   الجملةِ ببؤرِة

 في اللسان    بما ورد عليه حفاظاً علـى قرينـة      وال نقيسُ   فنحفظهُ ، الفصيحِ العربي 

  . لم يقيسوا عليها-حسب استقرائهم– األوائَل حاةَوخاصة أن النّ. )1(الزم بينهماالتّ

حـاة بخـصوص    جاذب بين النّ   الدين عبد الحميد التّ    يل محمد محي  وقد علّ   

   ين إلى الكوفيحاة المتأخرين ين والنّالفصل بين المضاف والمضاف إليه من البصري

وا إلـى    نظـرُ  وا في هذه المسألةِ   لُِصفْ ي  أن  النحاةِ  من  المتأخرون ولما أراد : "بقوله

 هـذه   وا بعـض   فوجدُ ، بين المضاف والمضاف إليه    تي ورد فيها الفصلُ    الّ ِةاألدلَّ

 ثَ وكأحادي ، في بعض آيات القرآن    تْيِو رُ  كالماً ال ضرورة فيه كقراءاتٍ     الدالئِل

ـ و ر  وكعباراتٍ ، العربِ وهو أفصحُ ) ص (بيِّ عن النّ  تْيِوُر ا األثبـاتُ  اه ـ  ع من 

  الفـصلِ  وا مسائلَ  يجعلُ وا إالّ أن   فلم يستطيعُ  ،شافهوهم من العرب المحتج بكالمهم    

وا له  ُدج وذلك فيما و   ، الكالم ِةع في س   يجوزُ ضرب: بين المتضايفين على ضربين   

 وضرب... عراء المعروفين  أو وجدوه شائعاً في شعر الشّ      ،منثوردليالً في الكالم ال   

  ضـرورةً   ويعتبرُ ، في الشعرِ   منه ما ورد    وإنّما يحتملُ  ، الكالم ِةع في س  ال يجوزُ 

 ُهلُ قائِ فْرعذي لم يُ  عر الّ  الشِّ وا له دليالً في غيرِ    ُدِج لم ي  وه و ، الشعرِ من ضروراتِ 

  .)2(" فيه متوافٍر غيُر العربيِّ الكالِمذي يسلكه في مسالِك الّعليَل التّ ولكنفَِرأو ُع

ـ   القاعدةُ ُهدر م حاة األوائلِ  بين النّ  الخالف ولعلَّ ـ  ةُ المعياري علـى   ةُ المبني 

 وا الفـصلَ   وأجازُ  المسائلَ وا هذهِ لُصذين فَ  بعكس المتأخرين الّ   ،االستقراء الناقص 

ومنعوها في أخرىبينهما في مواضع .  

نحن هنا وضعنا الفصل بين المضاف والمضاف إليه في بـاب الفـصل             و  

  ةً ، على رأي األوائل دون إغفال جهد المتأخرين       القبيح والممنوع بناءها  أنَّ  وخاص

                                                 
 .13): الفصل النحوي(علي، بحث: ينظر)1(
 .160-3/159: ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك)2(
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 المتقـدمين   ،ينين والكـوفي  حـاة البـصري    النّ  بـين   الكبيـر  باذُج التَّ ِتيِق لَ مسألةٌ

  .والمتأخرين

ربيِة في القاهرة الفصل بين المتضايفين بالعطف       وقد أجاز مجمُع اللغِة الع      

، وهذا األمر كان معروفـاً عنـد القـدماء،          )1("مكان وموِعُد الحفل  "كما في قولنا    

: ويجوز في الشعر على هـذا     : "وأغلبهم عده من الفصل بالضرورة، يقول سيبويه      

)    ثَم نالمـضاف  و) بخير(؛ أي بالفصل بين المضاف      )2( )"مررتُ بخير وأفضِل م

  ).وأفضِل(بالحرف العاطف والمعطوف ) من(إليه 

  : والمتبوِعابِع التّ بينالممنوُع ويُحِب القَُلصالفَ

  :الصفة والموصوف_ 1

            غم من جواز الفصل بين الصفة والموصوف في حاالت معيإالّ  ٍةنَعلى الر 

  هذا المنـع    ولكن ،)3(ا كالشيء الواحد  مه؛ ألنّ ِلص الفَ ا يقتضي عدم  مرابط بينه ن التّ أ

 ذكرناهـا فـي      بين الصفة والموصوف في حاالتٍ      الفصلُ  إذ يجوزُ  ،ليس مطلقاً 

 أهـو   ، الفاصل  نوعُ ُه مرد  والجوازُ ُعنْ والم ،رخَ أُ  في حاالتٍ   ويمتنعُ ،الفصل الثاني 

أجنبيم حغيُر أمض ؟  أجنبي  

ة ي بالكلّ ؛ أي أجنبي  ٍضحم ٍناِيبُم بين الصفة والموصوف بِ     الفصلُ فال يجوزُ   

 ،)4( ) عاقـٍل أبلـقَ     برجٍل على فرسٍ   تُررم: (اُلقَ فال يُ  ،عن الصفة والموصوف  

 ، ممنوعـانِ   فصالنِ  وفي العبارةِ  ،)مررت برجٍل عاقٍل على فرس أبلقَ     : (فاألصل

 ،)على فرس ( وهو   بأجنبي) عاقل(وصفته  ) رجل( بين الموصوف    الفصُل: األول

 ،)عاقل(بنعت رجٍل وهو    ) أبلق(وصفته  ) فرس(صل بين الموصوف    فال :والثاني

  . عن الصفة والموصوف أجنبي؛ ألن الفاصَل الفصُلُعنَموفي كلتا الحالتين ُي

                                                 
، مظاهر التجديد النحوي لدى مجمع اللغة العربية في القاهرة،          )م2002(أبو الهيجاء، ياسين    )1(

، وفيها آراء العلماء القدماء والمحـدثين       57-54: األردن-، عالم الكتب الحديث، إربد    1ط

 .ص هذه المسألةبخصو
 .1/180: سيبويه)2(
 .2/305: السيوطي، األشباه والنظائر: ينظر)3(
 .3/115: السيوطي، الهمع: ينظر)4(
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  : الورِد بِن عروةَُل بين الصفة والموصوف قو فيه الفصُلعِنومما ُم  

  )1( ُرزِحانواـ ما عندـنَةَ ِبتْـ عِشي   ،واـُح تَروَِّفـيِن في الكَ،قُلْتُ لقوٍم

  ،)يِفِن في الكَة بتنا عند ماوان عشيٍحز ُروِمـ لقتُلْقُ: (تـ البيُلـوأص

 بمعنى  ؛)2( وهو من باب الشذوذ    ، بينهما بأجنبي  َلِصفُ و ،)قوم(ـ صفة ل  )رزح(ـف

في الكنيـف   ( وفصل بينهما بأجنبيات كثيرة      ،صفته) رزح(موصوف و   ) قوٍم(أن  

ة بتنا عند ماوان    تربين الصفة والموصوف     فصلٌ  ألنّهُ ؛وهذا ال يجوزُ  ) وحوا عشي 

بأجنبيم ٍضح.  

ا ال يـستغني عـن الـصفة مـن          م المبهم ونحوه مِ    نعتِ  فصلُ وال يجوزُ   

 ،ذي ال يستغني عنـه     المنعوت المبهم من نعته الّ      فصلُ  بمعنى ال يجوزُ   ؛)3(منعوته

ضرب هـذا   ): (ورُب الع ىرطلعت الشِّع (و  )  زيداً ُلُج الر اذَ ه برض( في   اُلقَفال يُ 

  .)4( )وُرُب العِتعلَ طَىرعالشِّ(و) زيداً الرجُل

؛ ألن المنعوت   )ىرعالشِّ(وموصوفها  ) العبور(فال يصح الفصل بين الصفة        

 وال  ، بصفته  متصلٌ  مبهم ركيب والمعنى؛ ألن المنعوتَ    ومع الفصل يختل التّ    ،مبهم

) هـذا (؛ ألن المنعوت    )الرجل(وصفته  ) هذا( بين الموصوف المبهم      الفصلُ صُحي

ـ  بواألغل. )5( منه ُلصفْ ال يُ   اإلشارةِ  اسمِ تُع نَ : بمعنى ال يستغني عن صفته؛    ع د 

 أيضاً بين البدل    ح الفصلُ ِص فال ي  ، وإن كان كذلك   ،بدالً من اسم اإلشارة   ) الرجل(

  .لحالِة ا هذِه في مثِلوالمبدل منه

                                                 
، دراسة وشرح   )أمير الصعاليك (، ديوان عروة بن الورد      )م1998(عروة بن الورد    : ينظر)1(

ـ              : وتحقيق ة، أسماء أبو بكر محمد، منشورات محمد علـي بيـضون، دار الكتـب العلمي

، والـشنقيطي،   3/115: ، والـسيوطي، الهمـع    )ُرزِح: (، وفي الديوان  51: لبنان-بيروت

 .2/362: الدرر
 .363-2/362: الشنقيطي، الدرر: ينظر)2(
 .3/1031: ، والصبان، حاشية الصبان3/115: السيوطي، الهمع: ينظر)3(
، والصبان، حاشـية    3/287: ، وابن مالك، شرح التسهيل    3/115: السيوطي، الهمع : ينظر)4(

 .3/1031: الصبان
 .33-2/32: ابن السراج، األصول: ينظر)5(
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 مبهم  )هذا(؛ ألن الموصوف    )مررت بهذا واِهللا الرجلِ   : (ومثل األخير قولنا    

   مـررتُ  : (هم قولُ  لذا ساغَ  اهر؛ من احتياج الموصوف الظَّ    يحتاج إلى الصفة أكثر

المـبهم  ) هـذا ( من احتياج     للصفة أقلُّ  )زيد(؛ ألن احتياج    ) النشيط -واهللا-بزيٍد  

؛ )مررتُ بهذا ذي المال   : (ناعهم من أن يقولوا   أما امت و: " يقول الجرجاني  .)1(إليها

 احتاج إلى الصفة كان اتّصالها به أشد مـن اتّـصالها بزيـٍد              األجل أن المبهم إذ   

  .)2("ونحوه

وغيـره؛  ق  قَ كأبيض ي  ، للتبعية ومنعوته  ازٍملَ مُ  بين نعتٍ   الفصلُ وال يجوزُ   

  أبـيضُ  هذا الورقُ (:  مثل ، منعوته  بغيرِ  في االستعمال  ِه ال يستقلُّ بنفسِ   تَعألن النَّ 

3(الص البياض ؛ أي خَ  )قٌقَي(،  ُالفصلُ  فال يجوز  المنعـوتِ   بين )  ونعتـه  ) أبـيض

  . عن منعوتها منفصلةًاِتاقَي في السُِّدِرال تَ) يققٌ(؛ ألن )يققٌ(

  ِموالفَن ِلصلبيد بين الصفة والموصوف قوُل)4(ورة ُر بالض :  

  )5(ْلـلَ بالثَّمـُهتْقَحلْاٍء َأدـُص و      ةً       ـقَلْ صاٍدرـا في ُمـنَقْفَصلَ     

ـ ) ألحقتهم بالثللْ (وصفته  ) صلقةً( بين الموصوف    ففيه فصلٌ  وف ـبالمعط

 عن الموصوف والصفة؛ لذا لم       أجنبي وهو فاصلٌ  ،)6( )اٍءدُصو (والحرف العاطفه 

  .يجز

  

  
                                                 

 .15: الفصل النحوي: علي، بحث: ينظر)1(
 .2/924: الجرجاني، المقتصد في شرح اإليضاح: ينظر)2(
 .3/436: ، وحسن، النحو الوافي3/116: السيوطي، الهمع: ينظر)3(
، الظـاهرة   )م1991(صالح، قاسـم محمـد       ، و 15): الفصل النحوي : (علي، بحث : ينظر)4(

 .209-208: ، عمان1النّحوية بين الزمخشري وأبي حيان، ط
، وابـن   146: لبنان-، ديوان لبيد بن ربيعة العامري، دار صادر، بيروت        )ت.د(لبيد  : ينظر)5(

، والـسخاوي،   2/123): ثلـل، : (، وابن منظور، لسان العرب    2/396: جني، الخصائص 

 .92: ل في شرح المفصلالمفض
، وقاسم ، الظاهرة النحوية بين الزمخـشري وأبـي          2/396: ابن جني، الخصائص  : ينظر)6(

 .209: حيان
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ِراِع الشَّ قوُلُهلُثِْمو :  

  )1(اهينُِعاً ُييى جِررـخْوالً إلى ُأُسر     تْ لَسرَأطاً وياِن خَـرت من الكَتَّمََّأ

ـ   إذ ،)2()وأرسلت إلى أخرى رسـوالً جريـاً      (: وتقدير البيت    بـين  َلِص فُ

  .)3( )إلى أخرى (بالجار والمجرور األجنبيِّ) جرياً(وصفته ) رسوالً(الموصوف 

؛ ألن الجـزأين ال      أجنبـي  ي الصفة بفاصـلٍ    بين جزأ   الفصلُ وال يجوزُ   

 ال يجوزُ ) أ ُينصح وال يقبل خاسر    رإن ام ( ففي عبارة    ،ا عن اآلخر  مُهيستغني أحدُ 

ـ الفصُل ؛ ألنّهمـا جـزءا صـفة ال        )وال يقبل (ومعطوفه  ) ينصح(بين  ) خاسر( ب

أ ينـصح   إن امـر  : ( فإن التقدير  ، على ذلك   وبناء ،)4(ى بأحدهما عن اآلخر   نَغْتَسُي

ال (و  ) ينـصح (بين جزأي الصفة    ) خاسر( بالخبر    وفيها فصلٌ  ،)خاسر وال يقبل  

م مِّتَُم) ال يقبل ( ألن المعطوف    ركيب والمعنى؛  وهذا يؤدي إلى خلل في التّ      ،)يقبل

 فـي    واحـدٍ   لنعتٍ  والمعطوف والمعطوف عليه جزءانِ    ،)ينصح(للمعطوف عليه   

  .)5(المعنى

 ففـي   ،وكيدتي تشبه التّ  بين الموصوف والصفة الّ     أيضاً الفصلُ  وال يجوزُ   

ـ   الفصلُ  ال يجوزُ  ،)6( )ِنينَ اثْ ِنيوا إله ذُِختَّال تَ (: قوله تعالى  ) اثنـين (ين الـصفة     ب

  الفصلُ ذي ال يجوزُ   الّ وكيِد التَّ  توكيد ُهتشِب) اثنين (؛ ألن الصفةَ  )لهينإ(وموصوفها  

  .)7(فيه

  : دؤكّ والُموكيُدالتَّ_ 2

  يقولُ ، به على الصفة والموصوف    يء ما جِ  ِد والمؤكّ ِدـوكي على التّ  قُينطب  

ُم بِ  الفصلُ وال يجوزُ : "السيوطيٍناِيبـ  م ؛ٍضح ـ  بالكلّ أي أجنبـي ـ  ي ابع ة مـن التّ

                                                 
 .2/396: ابن جنّي، الخصائص: ينظر)1(
 .2/396: المرجع نفسه: ينظر)2(
 .208: قاسم ، الظاهرة النّحوية بين الزمخشري وأبي حيان: ينظر)3(
 .3/116:  الهمعالسيوطي،: ينظر)4(
 .3/436: حسن، النحو الوافي: ينظر)5(
 .51: النحل)6(
 .3/286: ابن مالك، شرح التسهيل: ينظر)7(
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وكيـد   التّ  مـن المنـع بخـصوصِ       أكثرُ  الجوازِ  في بابِ  ُداِهووالشّ. )1("والمتبوع

  .دوالمؤكّ

ومـا  " كل" بمعنى أنّه ال يفصل بين كلمة        ؛)2(اوتوابعه) ّلك( ال يفصل بين    

أجمع وجمعاء وأجمعـون    (يليها من األلفاظ الملحقة والمستعملة في التوكيد وهي         

فَـسجد  (: في قوله تعالى  ) أجمعون(و) همكلّ( فال يجوز الفصل بين      )3( ....)وجمع

ُهلُّةُ كُ كَاِئلَالمأَ م جُعم4( )ون( كلمةٍ ِة بأي   الملحقـةِ   هـذه األلفـاظِ    صاِل اتّ ِة أخرى لشد  

  .تي وردت فيه الّ اللغوي االستعماُل حيثُنِم) كّل(بـ

ـ  فـال يُ   ،على األصحِّ ) إما(ـد ب وكيد والمؤكّ التّ  أيضاً بين  وال يفصلُ    : اُلقَ

 ،)هم وإما بعضهم   بهم إما كلّ    وال مررتُ  ، وإما بعضهم   إما أجمعين  ك بقومِ مررتُ(

وأجاز الكس  ذلك اءُ ائياج  ابنُ  يقولُ ،)5(  والفررواعلم أنّه ال يجوزُ   : " الس تقولَ  أن  :

 ؛ ألن أجمعـين   )هم وإما بعضهم   وإما كلّ  ،ا بعضهم وإما أجمعين   مك إِ  بقومِ مررتُ(

مررت بقومك  : ( قلت  فإن ،)هم وإما بهم أجمعين   إما بهم كلّ  : ( تقولُ  ولكن ،ال تنفردُ 

) قومـك ( بين المؤكد     فال يجوز الفصلُ   ،)6("ٍحب على قُ  جاز) مإما كلهم وإما بعضه   

كما فـي المثـال الثـاني؛       ) كلهم(و  ) بهم( وال بين    ،)إما(بـ) أجمعين(والتوكيد  

ـ      فهو من باب الفصل القبيح بين        وحتى لو جاز   ،)إما(النفراد التوكيد عن المؤكد ب

  .المؤكد والتوكيد

  : منه والمبدِل عليه والبدِلطوِف والمع المعطوِف بينُلصالفَ_ 3

وكيـد   على الصفة والموصوف والتّابقين ما ينطبقُابعين الس  على التّ  ينطبقُ  

 على الرغم مـن     ، ومنعه باألجنبيِّ  د من جواز الفصل بينهما بغير األجنبيِّ      والمؤكّ

                                                 
 .3/115: السيوطي، الهمع: ينظر)1(
 .3/116: المرجع نفسه: ينظر)2(
 .3/517: حسن، النحو الوافي: ينظر)3(
 .30: الحجر)4(
 .3/299: ابن مالك، شرح التسهيل: ينظر)5(
 .2/23: بن السراج، األصولا)6(
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 مما ورد فيه   و ، وتحديداً المنع  ، على الجواز والمنع   حاةُتي ساقها النّ   الّ واهِد الشّ ِةردنُ

  : ابق لبيد الس المعطوف والمعطوف عليه قوُل بين جائٍز غيُرفصٌل

  )1(ْلـلَم بالثَّـُهتْقَحلْاٍء َأدـُص  و   ةً         ـقَلْ صاٍدرـا في ُمـنَقْفَصلَ      

 ،)2( )صلقة( بين المعطوف والمعطوف عليه بالمصدر الذي هو         وفيه فصلٌ 

 وهو ال   ،)صلقة(المصدر األجنبي   و) صداء(والمعطوف  ) مراد(وف عليه   فالمعط

  . الكالمِةع في سيجوُز

     غم من أنعلى الر في المعطوف والمعطوف عليه كان بـين        حاِة النُّ  تشديد 

 وليس المعطوف والمعطوف عليه كما سنرى فـي  ،أداة العطف واالسم المعطوف   

  .جزئية األداة ومدخولها

    عن سائر التوابعاُلقَته ُيف عن الموصوف وصيَلما ِق" وخالصة القول إن ، 

 ، وال بين البدل وما أبدل منـه       ،وكيدد والتّ  المحض بين المؤكّ    باألجنبيِّ فال يفصلُ 

 ، بـين هـذه األزواج     ِمالُز التّ  قرينةُ فَُعضوال المعطوف وما عطف عليه؛ لئال تَ      

 مع حرصهم علـى     قُِسابع ومتبوعه يتَّ   بين التّ  الزِمين لضرورة التّ  ي النحو وتقريُر

  .)3("ر قرينة التالزمة واطّرادها من خالل توفّحويراكيب النّ التّوضوِح

  : والموصوللِة الصِّ بينُلصالفَ

 فـي    بين الصلة والموصول جائز    اني أن الفصلَ  لقد وضحنا في الفصل الثّ      

ـ        :ِه حدودِ أضيِق ) كـان ( بالجملة المعترضة وما يلحقها كالنّداء والحال والقسم وب

لة والموصـول بغيـر      بين الصِّ  ُلصفْ بمعنى أنّه يُ    وببعض أجزاء الصلة؛   ،الزائدة

 فيه في الكالم كالجملة المعترضة وملحقاتها       ُعوستَ ومما يُ  ،لة كأجزاء الص  األجنبيِّ

  ).كان(ائد كـداء والحال والقسم وبالزكالنّ

  حديـد   وبالتَّ ،واحد كاالسم ال   بعضهما ببعضٍ   مرتبطانِ  والموصولُ لةُوالص

ه بشطري  لة شَب للموصول مع الصِّ  : " مالك  ابنُ  يقولُ ، مزجٍ ب تركيب كاالسم المركّ 

                                                 
، وابـن   2/396: ، وابن جني، الخصائص   146: لبيد، ديوان لبيد بن ربيعة العامري     : ينظر)1(

 .92: ، والسخاوي، المفضل في شرح المفصل2/123): ثلل: (منظور، لسان العرب
 .2/396: ابن جني، الخصائص: ينظر)2(
 .15): الفصل النحوي: (علي، بحث: ينظر)3(
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 فـي هـذا      ويشتركُ ،)1("ب تركيب مزٍج كبعلبك    وأشبه األسماء بهما المركّ    ،االسم

صول والصلة حرفياً أو    المو: " السيوطي  يقولُ ، واالسمي  الحرفي  الموصولُ المنِع

  الفـصلُ   لذا ال يجـوزُ    ؛)2(" شيٍء بهما االسم المركب تركيب مزجٍ      ُهبشَْأ و ،اسمياً

؛ ألنّنا فـصلنا    )تي سوطاً أخوها جعفر    الّ ضربتُ: (ل مثالً و فال نق  ،بينهما باألجنبيِّ 

 ،وهو أجنبي ) سوطاً(بـ) أخوها جعفر (وجملة الصلة   ) تيالّ(بين االسم الموصول    

تي أخوها جعفر    الّ ضربتُ ( نقولَ ة المسألة أن   وصح ،)ضربت ( الفعلِ وهو معمولُ 

 على الرغم من تأخير معمـول  ،بعدم الفصل بين االسم الموصول والصلة ) سوطاً

سوطاً ضربت  ( أو   )ضربت سوطاً التي أخوها جعفر    : ( أو نقول  ،)ضربت(الفعل  

  .)3( جائز ذلك كلُّ،)التي أخوها جعفر

 ِرعرورة الـشِّ   في ض   باألجنبيِّ ِةلَ الصِّ اِء أجز  بين ِلصد شذوذاً بالفَ  رومما و   

  : ِراِع الشَّقوُل

غََأوبوضعتُـُض م فيه   ـ إلن ِل ي      شَاِنـسعـي مع 4(وُدذُم َأـُهنْر(  

) 5( )إلي(وهو   ،بأجنبي) فيه لساني (ومعمولها  ) وضعتُ(لة   بين الصِّ  َلِصفُفَ

 ،)6()لساني( دع ب  تأخيرهُ  واألصلُ ،)ضأبغ(ق بالمضاف إلى الموصول وهو      المتعلّ

 ومثل ذلك قـول     ،)7() معشر  فيه لساني إلي    وضعتُ ن م وأبغُض(: األصلليكون  

  :األعشى

                                                 
 .1/231: ابن مالك، شرح التسهيل: رينظ)1(
 .1/285: السيوطي، الهمع)2(
 .126: ابن جنّي، اللمع في العربية: ينظر)3(
: ، وابن مالك، شرح التسهيل    1/165: ، والشنقيطي، الدرر  1/286: السيوطي، الهمع : ينظر)4(

 .1/551: ، وأبو حيان األندلسي، ارتشاف الضرب1/233
 .1/286: السيوطي، الهمع: ينظر)5(
 .1/166: الشنقيطي، الدرر: ينظر)6(
 .1/233: ابن مالك، شرح التسهيل: ينظر)7(
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نا كَملَّـ لَسح تْ إياٍدـنهارتَ ترقُُب  ا ـ دبَّ   تَكِْريـ حُيحص اـها أن1(د(  

  تمن حلّ(من ) ادإي( ثم أبدل ،)هارلسنا كمن حلّت دا: (وتقدير البيت

 لفـصلك بالبـدل بـين الـصلة         ؛ حملته على هذا كان لحناً      فإن ،) دارها

 َلِصفْى ال ي   حتّ ؛)3( بمحذوف )دارها(  تعليقُ واُب والص ، وهو ال يجوزُ   ،)2(هاوأجزائ

لة  الـصِّ   بين أجزاءِ   الفصلُ ؛ ألنّه ال يجوزُ   )ت دارها حلّ(بين أجزاء الصلة    ) إياد(

ابن جني ذلك لحناً بالفصل باألجنبي بين            ،)إياد( وهو   بأجنبي وعلى هذا الوجه يعد 

  .ِةلَ الصِّأجزاِء

ففي الظاهر قد   : " يقولُ ،وعد ابُن النحاس أن الفصَل في البيت غيُر موجود        

ـ   الذي هو   ،)دارها(و  ) حلّت(الموصول بين   ) من(الذي هو بدل ِمن     ) إياد(فصل ب

ـ بمفع) دارها( فليس   ،)حلّت(مفعول    بل تمام الـصلة     ،هذه المذكورة ) حلّت(ول ل

ـ  ،منصوب بفعل آخر  ) حلّت دارها : (قوله  فلـم يقـع     ،هذه المذكورة ) حلّت( ال ب

  )4(".الفصل

ومما ورد شذوذاً بالفصل بين الصِّلة والموصول بالنداء الـذي لـم يلـه              

  :قول الشاعر) 5(مخاطب

  )6(ن يا ذئب يصطحباِن م نَكُن ِمثْل         تعشّ فإن عاهدتني ال تخونني 

وصـلتها  ) مـن (فلم يجز الفصل في السعة وجاز في الـضرورة بـين              

  .بالنداء الذي لم يله مخاطب) يصطحبان(
                                                 

، وابن هشام   )ترقب(بدل  ) تمنع(و  ) جعلت إياد : (، وفي الديوان  56: األعشى، ديوانه : ينظر)1(

، وابن النحـاس،    2/402: ، وابن جني، الخصائص   2/541: األنصاري، أوضح المسالك  

 .1/551: ، وأبو حيان األندلسي، ارتشاف الضرب108 :التعليقة على المقرب
 .2/402: ابن جنّي، الخصائص: ينظر)2(
 .2/541: ابن هشام األنصاري، مغني اللبيب: ينظر)3(
 .108: ابن النحاس، التعليقة على المقرب: ينظر)4(
 .1/551: ، وأبو حيان األندلسي، ارتشاف الضرب1/233: ابن مالك، شرح التسهيل: ينظر)5(
، وابـن هـشام األنـصاري،       3/173: ، والشنقيطي، الدرر  2/416: سيبويه، الكتاب : ينظر)6(

، وأبـو حيـان األندلـسي،    1/233: ، وابن مالك، شرح التسهيل    3/173: أوضح المسالك 

 .1/551: ارتشاف الضرب
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 وال   ال بـأجنبي   ، وبين صلتها بحال   الموصولة) أل( بين    الفصلُ وال يجوزُ   

ـ  باالسم العامل فيمـا ب      تتّصلُ  فأل الموصولة  ،نّها كجزٍء من صلتها   بغيره؛ أل  عُهد، 

  وال تكـونُ   ، أو الكتابـة    أو الكـاتبون   ، واشتهر الكاتبـانِ   ،اشتهر الكاتبُ : فنقول

 بـين األلـف والـالم        لذا فالفصلُ  ؛)1( صريحةٍ  على صفةٍ   إالّ إذا دخلتْ   موصولةً

 وألنّها  ؛ بها فة التي توصلُ   بالصِّ  نهائياً؛ ألن األلف والالم تمتزجُ     وصفتها ال يجوزُ  

 ألنهمـا كـالالم    بينهما؛  فال يفصلُ  ،)2( معاملتها لفظاً  فعوملتْ ِفيعر التَّ  أداةَ أشبهتْ

الحِفر3( عليه مع ما دخلتِْةي(.  

  بصلته أشد  ُه بين الموصول الحرفي وصلته؛ ألن امتزاج       الفصلُ وال يجوزُ   

عجبـتُ  : ( نحو ،ها فصلُ  فيجوزُ ،)ما (ى من ذلك  نَثْتَسُي و ، بصلته  االسمِ من امتزاجِ 

 فيجوز الفـصل  ،)4( )أن  وأن  وكي( بخالف    عاملةٍ ؛ ألنّها غيرُ  ) زيداً تضرب  مما

    إذ فَ  ، عاملةٍ بين ما وصلتها كونها غير زيداً (َلص (  ابق بـين    في المثال الس) مـا (

  الفـصلُ   ال يجوزُ  فلكونها عاملةً ) أن وأن وكي  ( أما   ،)تضرب(المصدرية والفعل   

ال خفت أن   (و  )  يقول ذاك   كي زيد  جئتك: (ن نقولَ  أ  فال يجوزُ  ،بينها وبين صلتها  

وصـلتهما  ) كي و أن  ( بالفصل بين الموصول الحرفي العامل       ،)5( )زيد يقول ذاك  

  .؛ المتزاج الموصول الحرفي بصلته)يقول(

 أعجبنـي أن زيـداً ضـربت؛ ألن الحـروفَ         : "وفي ذلك يقول الرضي     

 فيطلب قربهـا    ، بتأويل المصدر   هي والجملة بعدها   ، حروف المصدرية  الموصولةَ

 بين المصدر المـؤول؛ ألنّـه كالكلمـة          ال يفصلُ   بحيثُ ،)6("من متضمن المصدر  

  .الواحدة

                                                 
 .1/356: ، وحسن، النحو الوافي3/69: الرضي، شرح الرضي: ينظر)1(
 .1/237: رح التسهيلابن مالك، ش: ينظر)2(
 .3/69: الرضي، شرح الرضي: ينظر)3(
 .1/287: السيوطي، الهمع: ينظر)4(
 .2/231: ابن السراج، األصول: ينظر)5(
 .3/69: الرضي، شرح الرضي: ينظر)6(
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 بتابع  ُعبتْ بمعنى أنّه ال يُ    ، مجيء صلته   تابع الموصول قبلَ    مجيءُ وال يجوزُ   

 ؛ ألنّه يضعفُ  )1( الصلةِ  تمامِ من نعت أو عطف بيان أو نسق أو تأكيد أو بدل قبلَ           

وال )  اهـتم بدروسـه    ذي المجتهدُ  الّ نجح: (ك قولُ  فال يصح  ،الزم بينهما قرينة التّ 

  .)2(وغيرهما) ذي نفسه زارني بالّفرحتُ: (قولك

  على أساس أن   ،)هدذي اهتم بدروسه المجت    الّ نجح: (فأصل العبارة األولى    

ـ نعتٌ) المجتهد(  بين االسم   ليفصَل) المجتهد( تُع النَّ مدقَتَ أن ي   فال يجوزُ  ،)ذيالّ( ل

  .ِةلَ الصِّ جملِة تماِمقبَل) اهتم(وصلته ) ذيالّ(الموصول 

) نَفِْسِه( على أساس أن     ،)فرحت بالذي زارني نفسه   : (اني المثال الثّ  وأصُل  

توكيد ـ  معنوي  ليفصل بـين    )نَفِْسِه ( المعنوي وكيُدم التّ  أن يتقد   فال يجوزُ  ،)ذيالّ( ل

  .قبل مجيء صلته) زارني(وصلته ) الذي(ول االسم الموص

ـ   ،)أعطيتُ الّذي درهماً أكرمته زيد    : (وال يجوُز قولُنا     ) درهم( فقد فصلت ب

أعطيت الذي أكرمه درهماً    : ( وال يجوز أن تقول    ،)أكرمته: ( وصلتها ،)الذي(بين  

ـ   ،)زيد  الـذي هـو فاعـل       ،)زيد(و  ) أكرمه(األجنبي بين   ) درهم( فقد فصلت ب

 وحتـى   ،فال يجوز الفصل بين الموصول وصلته     ) 3( . وهو بعض الصلة   ،)مهأكر(

  . بينه وبين أجزاء الصلة

  عن الموصول قبـلَ     يخبرُ  والموصول بحيثُ  ِةلَ بين الصِّ   الفصلُ وال يجوزُ   

 ألنّنا فصلنا بـين     ؛)4( )يداً ز مركْ أَ نِسحذي مُ الّ: ( أن نقولَ   فال يجوزُ  ، الصلةِ مجيِء

ـ  وحقُّ ،ِةلَ الـصِّ   مجيءِ قبَل) محسن(وخبره  ) ذيالّ(ول  االسم الموص  :  نقـولَ  ا أن نَ

) الذي أكرم  زيداً محسن  (ِبعبين االسم الموصول وصلته       الفصلِ ِمد )كَْأرزيـداً  م  (

  .ى لو كان المبتدأ اسماً موصوالًبالخبر حتّ

                                                 
 .1/287: السيوطي، الهمع: ينظر)1(
 .1/379: ، وحسن، النحو الوافي14): الفصل النحوي: (علي، بحث: ينظر)2(
 .107: ابن النّحاس، التعليقة على المقرب: نظري)3(
 .1/287: السيوطي، الهمع: ينظر)4(
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 فال  ،)ثنىاألداة والمست ( والموصول باالستثناء    ِةلَ بين الصِّ   الفصلُ وال يجوزُ   

 بـين االسـم     َلصفَ) إالّ زيداً  ( ألن االستثناء  ؛)1( )ذي إالّ زيداً أساء    الّ جاء: (نقوُل

بعدم )  إالّ زيداً  ذي أساء  الّ جاء: ( نقولَ ا أن نَ وحقُّ ،)أساء(وصلته  ) الذي(الموصول  

  . بين الموصول وصلته ليفصَل)2(أخيُر التُّهقُّذي ح الّتقديم االستثناِء

 على االسم الموصول باالسم الموصول على حذف         العطفَ حاةُ أول النُّ  وقد  

  ال تجيـزُ ةَ المعياري وألن القاعدةَ؛ بين االسم الموصول وصلته  َلصفْ؛ لئالّ يُ  ِةلَالصِّ

 حـرف    قبلَ  الواردةَ  فقدروا الصلةَ  ، الصلةِ  تمامِ العطف على االسم الموصول قبلَ    

 والمعطـوف عليـه      المعطوفِ  بين االثنين كون   ركةً مشت وا الصلةَ  أو عد  ،العطف

  .)3(اسمي موصوٍل

  ِمونِراِع الشَّ قوُلِةلَ الصِّذِف ح :  

نةٌ   ذي والالِت الّوعندإح نَكُعد        عليك  كغُْررواِئ فال يُد الع4(ِدـ كَي(  

  والـشاهدُ  ،)5( )الذي عادك : (قديُر والتّ ، أخرى  لداللة صلةٍ   قليلٌ ُهوهذا جوازُ 

 هـذا    وكـلُّ  ،)6(المحذوفة) الذي(على صلة   ) عدنك(وهي  ) الالت( صلة   فيه داللةُ 

  ).والالت(وصلته بالعطف ) الذي( بين  لئالّ يفصَلقديِرالتّ

  :اعِر الشّومن ورود الصلة مشتركاً فيها قوُل  

   )7(ِحُم وإن نأتْ عن مدى مرماُهما الرَّ     رٍةتي منّاً بآصذي والّ الِّلـِص
                                                 

 .1/287: السيوطي، الهمع: ينظر)1(
 .3/69: الرضي، شرح الرضي: ينظر)2(
، والرضـي، شـرح     1/233: ، وابن مالك، شرح التسهيل    1/287: السيوطي، الهمع : ينظر)3(

 .3/69: الرضي
، وابـن   1/287: ، والسيوطي، الهمـع   2/625: ي، مغني اللبيب  ابن هشام األنصار  : ينظر)4(

، وأبـو حيـان األندلـسي،       1/168: ، والشنقيطي، الـدرر   1/233: مالك، شرح التسهيل  

 .1/552: ارتشاف الضرب
 .2/225: ابن هشام األنصاري، مغني اللبيب: ينظر)5(
 .1/168: الشنقيطي، الدرر: ينظر)6(
: ، والشنقيطي، الدرر  1/233: ، وابن مالك، شرح التسهيل    1/287: السيوطي، الهمع : ينظر)7(

 .1/552: ، وأبو حيان األندلسي، ارتشاف الضرب1/168
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 ،مشتركين في صلة واحـدة    ) الذي والتي : ( موصولين  فيه مجيءُ  والشاهُد

صل الذي  : (قديُر التّ  إذِ ، بين الصلة والموصول بالمعطوف    ؛ لئال يفصلَ  )1(وهي منَّاً 

  ).منَّاً والتي منَاً بآصرٍة

 ، للموصول من صلته؛ ألن االسم الموصول مبهم        إنّه ال بد    القولِ وخالصةُ  

 ،ا بعده جملـة فعليـة أو اسـمية         إلى م   يحتاجُ  بحيثُ ، إلى مدلوٍل بعينه    يشيرُ وال

  لتقـوم   الجملـةِ   ببـؤرةِ   ترتبطُ ، واحدةً  صلته في المعنى والحكم كلمةً      مع ويكوُن

ال محل لها من    : (ء هذا بقولهم   القدما  العربُ  النحاةُ  وقد أدرك  ،بدورها في المعنى  

 ؛ وبنـاء علـى ذلـك      ،)2( قبلها ولتخصيصه   االسمِ ؛ ألنّها جاءت لتحديدِ   )عراباإل

 في بعض األحيان فهـو ممـا         ذلك يزِج أُ  بينهما وإن   الفصلَ  بينهما يمنعُ  حاُدفاالتّ

  .يتوسع فيه في الكالم أو بغير األجنبيِّ

  :ِه ومعموِلِبعج التّ فعِل بينُلصالفَ

رف معموله بـالظّ عجب و بين فعل التّ  الفصلِ جوازذكرنا في الفصل األول       

 حـاةِ  النّ  على الرغم مـن اخـتالفِ       متالزمينِ والجار والمجرور كونهما زوجينِ   

 أو  فـصل بظـرفٍ   الواختلفوا فـي    : " هشام األنصاري   ابنُ  يقولُ ،بخصوص ذلك 

  أن مـا أحـسن بالرجـلِ     : ( كقـولهم  ، والصحيح الجواز  ،مجرور متعلقين بالفعل  

ـ  ولو تعلّ،..!). يكذب به أن  ما أقبح ( و ،!)يصدقَ  والجـار والمجـرور   رفُق الظّ

 معتكفـاً فـي     ما أحـسن  : ( نحو ، به اتّفاقاً   الفصلُ  لم يجزِ  ،بمعمول فعل التعجب  

  .)3( !)"أحِسن بجالٍس عندك(و) !المسجد

  جائز  فصلٌ - هشام حسب ابنِ –!)  يصدقَ  أن  بالرجلِ ما أحسن (ففي عبارة     

) بالرجـل (بالجـار والمجـرور     ) صدقَ ي أن(ومعموله  ) أحسن(عجب  بين فعل التّ  

  .!)ما أقبح به أن يكذب( وكذلك في عبارة ،عجبالمتعلق بفعل التّ

                                                 
 .1/168: الشنقيطي، الدرر: ينظر)1(
 .200: عمايرة، في نحو اللغة وتراكيبها: ينظر)2(
: الـسيوطي، الهمـع   : ، وينظر 237-3/236: ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك    : ينظر)3(

3/40. 
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 في المـسجد    ما أحسن : ( نقولَ  أن  فال يجوزُ  ،أما في العبارتين األخيرتين     

عجـب ومعمولـه    بين فعل التّ   ما فصلٌ ه؛ ألنّه في  !) عندك بجالسٍ  نِسحَأ(و  ) معتكفاً

المتعلقـين بمعمـول فعـل      ) عنـدك (وبالظرف  ) في المسجد (ر  بالجار والمجرو 

  .عجبالتّ

 اختلفوا في جواز الفصل بين فعـل         فإن النحاةَ  ، هشام  ابنِ وبناء على قولِ    

 لـضعف   بفعل التعجـب؛  عجب ومعموله بالظرف والجار والمجرور المتعلقين       التّ

 )َأفِْعْل( و ،)أفعل( منه من     بين المتعجب  ُلصفْوال يُ : " يقول السيوطي  ،عجبفعل التّ 

ـ       ف ،بشيٍء لضعفهما بعدم التّصرف    ق أشبها إن وأخواتها إالّ بظرف ومجرور يتعلّ

 ولجواز الفصل بهمـا بـين إن        ، على الصحيح لتوسعهم فيهما    يجوُز فإنُّه   ،بالفعل

ـ ما أَ : ( كقوله ، ولكثرة وروده  ، منها  بأضعفَ  التعجبِ  وليس فعلُ  ،ومعمولها حسن 

 بينهما بالظرف والجار والمجرور      الفصلَ  يجيزُ  فالسيوطي ،")1( )قاءهافي الهيجاء ل  

  . هشام األنصاريالمتعلقين بفعل التعجب مثل ابِن

  وذهـب الفـراءُ    ،وا إلى المنـع   ين مالُ  البصري  وأكثر  والمبرد لكن األخفشَ 

والجرميوالمازني جاج والفارسي2(لوبين إلى الجواز وابن خروف والشّ والز(،   

  .)3(لى قبحع وهناك أيضاً قسم ثالث أجازوه ، إلى سيبويه الرفُضبِسونُ

بالظرف عجب ومعموله    بين فعل التّ    إن الفصلَ  وبناء على ذلك يمكننا القولُ    

ه  أجـاز   وإن ، على اإلطالق   جائزٍ المتعلقين بفعل التعجب غيرُ   والجار والمجرور   

 إنّه   ويمكننا أيضاً القولُ   ، على قبح   أو الجوازِ   إالّ أن األغلبية مع المنعِ     حاِة النّ بعُض

 الفصل بين فعل التعجب ومعموله بغير الظـرف والجـار والمجـرور             ال يجوزُ 

 لذا وضعنا الفصل بـين فعـل التعجـب           على الرغم من قبحه؛    المتعلقين بالفعل 

  .ومعموله في باب الفصل القبيح والممنوع

   ا وردبينهما بـالظرف والجـار      الفصِلبخصوِص    في الكالم النثريِّ   ومم 

ـ ما أَ : ( عمرو بن معديكرب الزبيدي     المتعلقين بالفعل قولُ   والمجرور حسفـي   ن 
                                                 

 .3/40: السيوطي، الهمع: ينظر)1(
 .66-2/65: األزهري، شرح التصريح: ينظر)2(
 .3/40: السيوطي، الهمع: ينظر)3(
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بالجـار  ) اهلقاء(ومعموله  ) نسحَأ(عجب   التّ  بين فعلِ  َلص فَ  إذ ،)1()هاالهيجاء لقاء 

  .)2( السابق فيه حسب قول األزهريفٌ مختلَُه وجواُز،والمجرور المتعلق بالفعل

  :  العباس بن مرداس قوُل ذلكومثُل

    المسلميـِب نَاَلقَو ـيإلينـ وأحب   وا ُمدَّقَ تَن نَـب كُا أندَّقَ الُمون3(ام(  

بالجار ) أن نكون (ومعموله  ) أحبب( بين فعل التعجب      فيه الفصلُ  والشاهُد

  .المتعلق بفعل التعجب) إلينا(والمجرور 

ر أوس بن حج قوُلومن ذلك :  

  )4(الوَّـحتَن َأَأـ ِبتْـالَا حذَِر ِإ  وَأحـا  هـ حزُمام الحزِم ما داِردُم ِبـيِقُأ

إذا (رف  بـالظّ )  أتحـوال  بـأن (ه  ومعمول) أحر(ففصل بين فعل التعجب     

  ).حالت

 بين فعل التعجب ومعموله بالظرف      ل للفص جيز ومانعٍ  إلى مُ  حاِة فانقسام النّ 

جعلنا نضعه في هذا الباب؛ ألنّه على الـرغم         المتعلقين بالفعل   والجار والمجرور   

ـ ج مُ  غيرُ  الجوازِ  وأصالً قاعدةُ  ،ه إالّ أنّها قليلة   جيُز تُ  شواهد من وجودِ  عليهـا   ٍعم 

 ويرتبط  ، لذا فهو فصل غير مطرد وسائغ في الكالم العربي بكثرة           فيها؛ فٌومختلَ

  . العربيِّحِوها في النّ تعميُمُز ال يجو فرديٍة بآراٍء-في الغالب–الجواز 

                                                 
: ، والشنقيطي، الدرر  3/157: ، وابن عقيل، شرح ابن عقيل     3/40: السيوطي، الهمع : ينظر)1(

2/296. 
 .66-2/65: األزهري، شرح التصريح: ينظر)2(
يحيـى  : ، ديوان العباس بن مرداس، جمعه وحقّقـه       )م1991(لعباس  ابن مرداس، ا   :ينظر)3(

) المسلمين(بدل  ) المؤمنين: (، وفي الديوان  142: ، مؤسسة الرسالة، بيروت   1الجبوري، ط 

، 2/297: ، والـشنقيطي، الـدرر    3/38: ، والـسيوطي، الهمـع    )وأحبب(بدل  ) وُحب(و

 .3/157: قيل، وابن عقيل، شرح ابن ع2/62: واألزهري، شرح التصريح
عمـر فـاروق   : ، ديوانه، شرحه وضبط نصوصه وقدم لـه    )ت.د(ابن حجر، أوس    : ينظر)4(

، وابن هشام األنـصاري، أوضـح       69: لبنان-الطباع، دار األرقم بن أبي األرقم، بيروت      

، وأبو حيـان األندلـسي، تـذكرة        2/66: ، واألزهري، شرح التصريح   3/236: المسالك

 .292: النّحاة
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  الفصلُ ِزُج ي عجب لم  التّ  فعلِ  والجار والمجرور بمعمولِ    الظرفُ قَولو تعلَّ   

 فال  ،) بجالٍس عندك  نِسح وأَ ،ما أحسن معتكفاً في المسجد    : (نا قولِ به اتفاقاً في مثلِ   

 لـئال يلـزم     ؛)لٍس بجـا   عندك نِسح معتكفاً و أَ    في المسجدِ  ما أحسن : ( فيهما اُلقَُي

  .)1(الفصل بين العامل ومعموله بمعمول معموله

–مستنداً في ذلك على قول علـي         ، بينهما بالنداء   مالك الفصلَ  وجوز ابنُ   

  يقـولُ  ،)2( )يعاً ُمجـدالً  ِر ص ؛ أبا اليقظاِن أن أراك    أعزز علي : (-رضي اهللا عنه  

وكذلك ال نقول  : "األزهري) :     يا عبد نبالفصل بالمنـادى بـين     )  زيداً اِهللاما أحس

)ن( فصل بين     إذ ،)3("ومعموله بال خالف  ) أحسنيا (بالنداء  ) زيداً(ومعموله  ) أحس

 وقوله  ،علي وهو غير جائز على الرغم من استناد ابن مالك على قول             ،)عبد اهللا 

  . إالّ أنّه يبقى رأياً منفرداً،)4("ح للفصل بالمنادىوهذا ُمصحِّ: "بخصوصه

  زوجو الجرمي  كما في قولنا   ، بينهما بالحال  َلـ الفص  وهشام  :)  ما أحـسن 

  الفـصلَ  ا أجاز إذ ) 6() وأحِسن راكباً بزيدٍ   ، راكباً زيداً  ما أحسن ( و )5( )!ُمقْبالً زيداً 

وأجـاز  ). راكبـاً (وكذلك بالحـال    ) مقبالً(بالحال  ) زيداً(ومعموله  ) أحسن(بين  

وفيه ،)7( )!ما أحسن إحساناً زيداً   : (ا في قولنا   كم ،ا بالمصدر  بينهم  الفصلَ الجرمي  

  يقـولُ  ،)زيـداً (ومعمولـه   ) أحـسن (بين فعل التعجب    ) إحساناً(المصدر  ب فصٌل

أي الفصل بالحال والمصدر؛)8("والجمهور على المنع فيهما: "السيوطي .  

                                                 
، 3/40: ، والـسيوطي، الهمـع    3/237: ابن هشام األنصاري، أوضـح المـسالك      : ينظر)1(

 .3/66: واألزهري، شرح التصريح
 .2/65: ، واألزهري، شرح التصريح3/40: السيوطي، الهمع: ينظر)2(
 .2/65: األزهري، شرح التصريح: ينظر)3(
 .2/65: المرجع نفسه: ينظر)4(
: الهمـع :  هشام بن معاوية الـضرير، ينظـر       ، وهشام هو  3/40: السيوطي، الهمع : ينظر)5(

4/95. 
 .2/65: األزهري، شرح التصريح: ينظر)6(
 .2/65: ، واألزهري، شرح التصريح3/40: السيوطي، الهمع: ينظر)7(
 .3/40: السيوطي، الهمع: ينظر)8(
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  زة  بينهما بل   كيسان الفصلَ   ابنُ وجوما أَ : (نا كما في قول   ،وال االمتناعيحسن 

) زيـداً (ومعمولـه   ) نسحَأ(عجب  فصل بين فعل التّ   ال  إذ أجاز  ،)1()له زيداً لوال بخ 

 وكذلك المرادي رفـض     ،)2(وال حجة له على ذلك    :  قال أبو حيان   ،)لوال بخله (بـ

  .)3( هاالفصل ب

ما أقـره    ع  وهي خروج  ،حاِة النّ  بها أغلبُ   ال ُيقر  ةٌ فردي  السابقةِ  اآلراءِ فكلُّ  

 حتـى   ، وبغير األجنبي   بين فعل التعجب ومعموله باألجنبيِّ      الفصلِ  من منعِ  النحاةُ

 الفـصل   جـوازِ  وضمنياً عدمُ ،الجار والمجرور والظرف المتعلقين بفعل التعجب     

 والقبـيح الـذي ال      ِراِد النّ  وهو من الفصلِ   ،بينهما بالحال والمصدر والنداء ولوال    

  . من باب األمثلة المصطنعة األمثلةَ وفي رأيي أن هذِه،ِةع في الساغُستَسُي

 التعجب لكونه فرعـاً      فعلِ  إلى ضعفِ   في منع الفصل بينهما يعودُ     والسبُب  

 وكذلك كون صيغة التعجب تجري مجـرى     ، عن األصل   ينحطُّ  والفرعُ ،في العمل 

ـ  التّ عـلِ  ف  اتصالِ  في شدةِ  بب هذا س   وكلُّ ،)4(األمثال للزومها طريقة واحدة    ِبعج 

  . بينهما الفصُلُبُعص ي ومتجاوريِن متالزميِنبمعموله كزوجيِن

  :مييز المميز والتّ بينُلصالفَ

     تمييز اإل  ويزيلُ ُح يوضِّ سبِة النِّ نحن نعلم أن    بهام عن جملة سز  ،ُهتْقَبفالممي 

 ،مييز بالتّ ُهتَ عالقَ  حتى نرى   المميز د نحدِّ  أن  لذا ال نستطيعُ   ؛غير محدد كونه جملةً   

 ، الجملـةِ   ملحوظاً بين عناصرِ    كون المميزِ   وملموسٍ  واضحٍ  بينهما غيرُ  فالفصُل

 إذ  ،)شـيباً (حتوي على تمييز وهـو       ي )5( )اًبي شَ ُسْأ الر َلعتَاشْو: (فمثالً قوله تعالى  

ـ ،)واشتعل الرأس  ( عن الجملة كاملةً    واإلبهام  الغموض ل هذا التمييزُ  أزا ) شيباً( ف

 ، محـددٍ  وغيـرُ  واضـحِ  غيُر وبالتالي فالمميُز، إلى الرأس االشتعاِلوضح نسبةَ 

  .ُه تحديُدُنمييز ال يمِكوالفصل أو عدمه بين المميز والتّ

                                                 
 .2/65: ، واألزهري، شرح التصريح3/41: السيوطي، الهمع: ينظر)1(
 .3/41: السيوطي، الهمع: ينظر)2(
 .2/65: األزهري، شرح التصريح: ينظر)3(
 .4/422: ابن يعيش، شرح المفصل: ينظر)4(
 .4: مريم: ينظر)5(
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 بين تمييز الذات وخاصة تمييز األعداد المركبة        وا الفصلَ  منعُ  النحاةِ وُجلُّ  

  مميز  ألن العدد   كذلك؛  األمرُ وإنّما كان : "ك مال  ابنُ  يقولُ ،)العدد(والعقود والمميز   

  كـان   فـي آخـره إن      وبالزيـادتينِ  ، كان مركّباً   إن ركيِب بالتّ اٍلطَتَسبمنصوب مُ 

 فلو فصلنا بشيء ، فصٍل دون منه بعيدمييِز التّ فموضُع،للعشرين أو إحدى أخواتها 

العـشرون لـك    (:  فعند قولنـا   ،)1("رورة إالّ في الض    االنفصالُ عِنُم فَ ،اد بعداً الزد

  .)2( كان قبيحاً في الكالم،)أتاك ثالثون اليوم درهماً(:  ولو قلنا، فيه قبح)درهماً

 بـين المميـز      طويلـةً   مساحةً ُل يمثِّ بِة المركّ  في األعدادِ  ركيِب التّ فوجوُد  

ين  فوجود الزيادت   وكذلك في ألفاظ العقود؛    ، بينهما  الفصلُ والتمييز؛ لذلك ال يجوزُ   

  جوازِ  حائالً دون   يقفُ  وهذا البعدُ  ، عن تمييزه   المميز ُدِعبتُ) الواو أو الياء والنون   (

  .اوتمييزه) األعداد المركبة وألفاظ العقود( بين المميز الفصِل

جملـة  ال بـشبهِ ) درهماً(مييز  والتَّ) العشرون (ِز بين الممي   الفصلُ فال يجوزُ   

 وإن  ،)أتاك ثالثون اليوم درهماً   : ( سيبويه السابق  بالظرف كما في مثال    وال   ،)لك(

  .جاز فهو على قبح

 في  يزِج ومما أُ  ،)3(ِةع في الس  رورة وال يجوزُ   بينهما في الض    الفصلُ ويجوُز  

الضرورة لقبحه ومنعه في الساعِر الشّ قوُلِةع :  

   )4(ياِدـقَ ُر على الفراِش  ال أستطيُعى ليلةً   ادمفي خَمس عشْرةَ ِمن ُج

 وهـذا ال    ،)ادىممن جُ (بـ) ليلةً(وتمييزه  ) ةَرشْ ع سمخَ( بين   وفيه فصلٌ 

  .يجوز في الكالم النثري

  : عباس بن مرداسال ومنه أيضاً قوُل

  

  

                                                 
 .2/419: ابن مالك، شرح التسهيل: ينظر)1(
 .2/158: سيبويه، الكتاب: ينظر)2(
 .1/356: ، وأبو حيان األندلسي، ارتشاف الضرب2/273: السيوطي، الهمع: ينظر)3(
، 3/56: ، والمبرد، المقتضب  1/535: ، والشنقيطي، الدرر  2/273: يوطي، الهمع الس: ينظر)4(

 .1/356: وأبو حيان األندلسي، ارتشاف الضرب
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ـِننَّى َألَععما قَـي ب ددم ـالثُ   ثَ  ى  ـضونجـ ِللْهالً كَـِر ح1(الًـيِمو(  

بالجـار والمجـرور    ) حـوالً (مييـز   والتّ) ثالثون(ز   الممي  بين فيه فصلٌ و

  .)3( وهو من باب الضرورة،)2( وهذا قليٌل ال يقاس عليه،)للهجر(

  الشاعر أيضاً قوُلومن ذلك  :  

  )4(وعشرون منها أصبعاً ِمن ورائنا

 ،)منهـا (بشبه الجملة   ) أصبعاً(وتمييزه  ) عشرون( بين المميز    وفيه فصلٌ 

  . في الضرورةوهو فصل ال يجوز إالّ

  :ِه ومعموِل المصدِر بينُلصالفَ

  درابط بين المصدر ومعموله كونهما يشبهان  على االتّصال والتّحاةُ النّشد  

   ـِه ومعموِل العامِل المصـدِر بين وأقروا أنّه ال يفصُل، والموصوللِة الصِّاتّصاَل

5(بأجنبي(، لُ وأو الّ وا الشواهد  فْ يُ ؛ لئلّا  بينهما باألجنبيِّ  ُل فيها الفص  تي وردبـين   َلص 

  ُلصفْ كذلك ال ُي والموصول باألجنبيِِّةلَ بين الصُِّلصفْ فكما ال ُي،المصدر ومعموله

العامِل المصدِر بين 6( ومعموله بأجنبي(.  

  

  

                                                 
، 2/273: ، والسيوطي، الهمع  2/158: ، وسيبويه، الكتاب  127: ابن مرداس، ديوانه  : ينظر)1(

، والمبـرد،   4/1507: ، والصبان، حاشـية الـصبان     2/419: وابن مالك، شرح التسهيل   

: ، والبغـدادي، خزانـة األدب     3/174: ، وابن يعيش، شرح المفـصل     3/55: المقتضب

3/281. 
 .1/287: أبو البركات األنباري، اإلنصاف: ينظر)2(
 .3/55: المبرد، المقتضب: ينظر)3(
، وابـن يعـيش، شـرح       1/536: ، والشنقيطي، الـدرر   2/373: السيوطي، الهمع : ينظر)4(

 .3/174: المفصل
، والـصبان، حاشـية     2/5: ، واألزهري، شرح التـصريح    3/46: السيوطي، الهمع : ينظر)5(

، والرضـي، شـرح     3/183: ، وابن هشام األنصاري، أوضح المسالك     2/902: الصبان

 .3/406: الرضي
 .2/902: الصبان، حاشية الصبان: ينظر)6(
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ى لَ تُب مو ي ∗راِدقَى رجِعِه لَ  لَُه ع نَِّإ(:  تعالى ُه قولُ  باألجنبيِّ ومما أوهم الفصلَ    

ـ )  تُبلى يوم (إذ عد الزمخشري   ،)1( )ُراِئرالسَّ  وعد أبو جعفر    ،)2( )رجعِه(منصوباً ب

 اس ذلكالنّح   قَ غلطاً؛ ألنّه فر 3( والموصولِ لِة الصِّ  بين(،  َابنُ  وكذلك فعل   جنّـي )4(، 

 د العكبريوالثـاني  ،)قـادر (هو معمول   : أحدها): يوم( لنصب    أوجهٍ  ثالثةَ وحد  :

  يعمـلَ   أن  وال يجوزُ  ،)اذكر( :تقديره:  والثالث ،بيين؛ أي يرجع يوم تبلى    على التّ 

ـ     ،)5(للفصل بينهما بالخبر  ) رجعه(فيه    ،)رجعـه ( فالمعنى يقتضي تعلق الظرف ب

6(واإلعراب يمنعه لما فيه فصل بين المصدر ومعموله بأجنبي(.  

   وقد قدراً لنصب      م  ابنُ رالك عامالً مقد)فيما أوهم   وهكذا يفعلُ : "قولهب) يوم 

وال يجـوز ذلـك      ،منصوب برجعه ) يوم( أن   ُهر فإن ظاهِ  ،...الفصل كقوله تعالى  

يـوم   ( ينصب  أن  ذلك ن مِ ُصلِّخَ فالمُ ،)لقادر(ر إن الذي هو     الستلزامه الفصَل بخب  

  ى ـم تبله يوـبرجع: يَل كأنّه ِق، عليه برجعهدر مدلولـبعامل مق) ى السرائُرلَبتُ

 فكل  ،)8( بينهما بالظرف   الفصلَ  الحاجب اغتفر   أن ابن  ن مِ  على الرغمِ  ،)7("السرائر

 بـين    الفـصلَ  يُزِجتي ال تُ  ة الّ  على القاعدة المعياري   لمحافظِة ل ُهِجاآلراء السابقة تتَّ  

  .المصدر ومعموله

  : الشماخ قوُل الفصَلُمهوومما ُي  

ُوـُهو ـقُنـِظتَنْوفٌ يرقَض ُهنِب   اء ذَاٍةاِحضي عُه وهو ضر9(ُزـاِم َأم(  

                                                 
 .9-8: الطارق)1(
 .2/902: صبان، حاشية الصبان، وال4/737: الزمخشري، الكشّاف: ينظر)2(
 .5/125: أبو جعفر  النّحاس، إعراب القرآن: ينظر)3(
 .3/256: ابن جنّي، الخصائص: ينظر)4(
 .2/285: العكبري، إمالء ما من به الرحمن: ينظر)5(
 .1/309: الزركشي، البرهان: ينظر)6(
 .3/114: ابن مالك، شرح التسهيل: ينظر)7(
 .2/902:  حاشية الصبانالصبان،: ينظر)8(
صـالح الـدين    : ، ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني، حقّقه وشـرحه        )ت.د(الشماخ  : ينظر)9(

، )وهـن وقـوف   (بدل  ) لهن صليلٌ : (، وفي الديوان  177: الهادي، دار المعارف، القاهرة   
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     أن وقـد فـصل بـين       ،)ينتظرن(بـمتعلقٌ  ) احي عذاةٍ بض(وفيه قد ُيظَن 

)ُه(و) ُهقضاءرَأم(،  ولو كان  واألمـُر   ، بين المصدر ومعموله باألجنبيِّ    َلِصفُ لَ  ذلك 

 فال يكـونُ   ،لقاً به الجار والمجرور   متع) ُهقضاء (َلعج أن يُ   إِذ الواجبُ  ،ليس كذلك 

  .)1( بأجنبيبينه وبين منصوبه فصٌل

ـ  ن مِ ذين على الّ  بِتا كُ م كَ اُمي الصِّ ُمليكُ ع بِتكُ(: ه تعالى ومن ذلك قولُ      مكُِلب قَ

منـصوبة  ) أياماً( إلى أن     الزمخشري  فقد ذهب  )2( ،)اٍتودُدعاماً م ي أَ ∗ونقُ تتَّ مكُلعلّ

 ،بأجنبي) أياماً(ومعموله  ) يامالصِّ ( المصدرِ  بين َلِصفقد فُ  ، وبناء عليه  ،)3(يامصبال

  ).ونقُتَّكم لعلّكم تَِلب قَن ِمينِذى الّلَ عبِتا كُمكَ(وهو 

  لكن رفضُ  العلماء   فيه فصالً بين المـصدرِ      وا هذا التقدير ـ  ؛ ألن  ِه ومعموِل

ـ  ينتصب  أن  يجوزُ وال: " العكبري  يقولُ ،باألجنبيِّ المذكور في اآليـة؛    ) الصيام( ب

 ق بينه وب    ،ألنّه مصدرام(ين   وقد فرمل فيه المـصدرُ    ويع ،)كما كتب : (بقوله) أي 

لةكالص،  قُ وال يفر    جعلت صفة الصيام    ، بين الصلة والموصول باألجنبي لم  ، وإن 

يجز   المصدر ال يعملُ  فَِص إذا وُ   أيضاً؛ ألن ،    والوجه أن ـ ( في    العاملُ يكون امأي (

  .)4( )"صوموا أياماً: (محذوفاً تقديره

 من  تُبِجع( وال   ،)5( ) زيداً ديِد الشّ كِبر ض ن مِ تُبِجع: ( أن نقولَ  وال يجوزُ   

 ففـي األولـى     ،)6( المصدر وعامله بتابع    بين ؛ ألنّه ال يفصلُ   ) اللبن كِبرشُ و كِلكَْأ

                                                                                                                                          
، 202: ، وابن هشام األنصاري، شرح جمل الزجاجي      3/114: وابن مالك، شرح التسهيل   

 .1/15: والمبرد، المقتضب
 .3/115: ابن مالك، شرح التسهيل: ينظر)1(
 .184-183: البقرة)2(
 .1/251: الزمخشري، الكشّاف: ينظر)3(
: ، وأبو جعفر النّحاس، إعـراب القـرآن       1/80: العكبري، إمالء ما من به الرحمن     : ينظر)4(

1/94. 
 .3/258 :، وابن جني، الخصائص3/46: السيوطي، الهمع :ينظر)5(
 .3/46: السيوطي، الهمع: ينظر)6(
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 وفي الثانية   ،)الشديد(بنعت المصدر   ) زيداً(ومعموله  ) كِبرض ( المصدرِ  بين ٌلصفَ

  ).وشُرِبك(بالعطف ) اللبن(وعامله ) أكلك( بين المصدر فصٌل

 بين المصدر ومعموله    ؛ لئال يفصلَ   بتابعٍ  فيه الفصلُ   ما ورد  حاةُ النّ وقد أولَ   

  :  الحطيئِة ومن ذلك قوُل،بتابعه

  )1(ِسرِّ كَالياـاً ِللُْحداِرـى طَر   ولن تَ ُمكُاِلون نَـاً ِمـينَاً ُمِبسْأزمعتُ يَأ

 الو فَِمنِم (قُ تعلُّ ِمهيأساً(بـ)  نوالكمن(المصدر ؛ ألن)  ًال يوصـفُ ) يأسـا 

ومعمولـه  ) يأسـاً  ( المصدرِ  بين  الفصلُ  عليه يمتنعُ  ؛ وبناء )2(ُه معمولُ  أن يأتي  قبَل

  . على هذا الوجه جائٍز غيُر وهو فصٌل،)اًمبين(بنعت المصدر ) من نوالكم(

   العلماء لكن ابنُ  يقولُ ، بين المصدر ومعموله   وا ذلك؛ لئال يفصلَ   لُ أو  جنّي  :

 ،متعلقاً بيـأس  ) من نوالكم  (ُه قولُ  أن يكون   فال يجوزُ  ،)أي يأساً من نوالكم مبيناً    ("

  تضمرُ  لكن ، منه انع م  المعنى يقتضيه؛ ألن اإلعراب     كان  وإن ،وصفه بمبين وقد  

يأساً مبينـاً   : ( البيتُ قدير يكونُ  وعلى التّ  ،)3("يئست من نوالكم  : له حتّى كأنّك قلتَ   

  ).مبيناً(ومعموله بالصفة ) يأساً(بعدم الفصل بين المصدر ) يئست من نوالكم

      ائي جوازامربين العامل والمعمـول     أو عدمه   الفصلِ وقد ربط فاضل الس  

 بـين العامـل      الفـصلُ   أنّه يجوزُ  -واهللا أعلم – لي   والذي يظهرُ ":  يقول ،بالمعنى

 ومعموله باألجنبي    ليست من بـاب الـضرورة       فصيحةٌ  فيما وردت له نصوص ، 

ى إلى تعقيد في المعنى أو غموض فيه لـم           ألبس أو أد    فإن ،وكان المعنى مفهوماً  

يجز،وقد أجاز ونالكوفي 4(" المذكورة المنِع حاالِت معظم(.  

                                                 
، ديوان الحطيئة، من رواية ابن حبيب عن ابـن          )م1981(الحطيئة، جرول بن أوس     : ينظر)1(

، 107: األعرابي وأبي عمرو الشيباني، شرح أبي سعيد السكري، دار صـادر، بيـروت            

بـن جنّـي،    ، وا 3/182: ، وأوضح المسالك  2/588: وابن هشام األنصاري، مغني اللبيب    

 .2/304: ، والشنقيطي، الدرر3/46: ، والسيوطي، الهمع3/258: الخصائص
 .2/588: ابن هشام األنصاري، مغني اللبيب: ينظر)2(
: ابن هـشام األنـصاري، مغنـي اللبيـب        : ، وينظر 3/259: ابن جنّي، الخصائص  : ينظر)3(

 .2/304: ، والشنقيطي، الدرر2/588
 .74-73: العربيةالسامرائي، الجملة : ينظر)4(
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  :اه ومعموِلِةهشبَّ الُمِةفَ الصِّ بينُلصالفَ

  ه عند ـرف أو عديلـولها بظـهة ومعم المشبفِة بين الصِّ الفصُلال يجوُز  

هو كريم فيهـا    : ( فتقولُ ، بينهما وال يحُسُن أن تفصلَ   : " سيبويهِ  يقولُ ،)1(الجمهور

ححـسب األب  (عمولهـا   وم) كريم( بالفصل بين الصفة المشبهة      )2( )"ب األبِ س (

  .)فيها(جار والمجرور بال

 حاةُ النّ وقد أجاز الفصلِ  ورود    ومـن ذلـك قـولُ      ،)3(رورة بينهما في الض  

  : الحطيئِة

        ـِسيِري ُأماَألام ِرثَكْ فإنى   ينصح  بونإذاً والطّي نْا ُي مـُبسَأون 4(اـب(  

 ،بإذا ومتعلقاتـه  ) أباً(ومعمولها  ) الطّيبون( بين الصفة المشبهة     وفيه فصلٌ 

  .رورة إالّ في الضوهو ال يجوُز
  

  : األداة ومدخولها بينُلصالفَ  3.3

  :الفصل بين النواسخ ومدخوالتها

  : كان واسمها بينُلصالفَ_ 1

   منع البصريبين كان واسمها بمعمول خبرها المتأخر كما فـي           الفصلَ ون 

كـان  : ( كما في قولنـا     الخبرُ  وكذلك لو لم يتأخرِ    ،)يأكُل زيد   كامع طَ انكَ: (قولنا

  .)5( سيبويه عند جائٍز وهو غيُر،) زيد يأكُلكامعطَ

 بين كان واسمها    ؛ ألن فيه فصالً   ) زيد يأكلُ  كامع طَ كان: (انَ قولُ فال يجوزُ   

)يأكلُ  : ( وتقدير العبارة  ،)طعامك(ها وهو    خبرِ بمعموِل) زيد ـ  طعا كان زيد مك(، 

ـ عكان طَ : ( نقولَ  أن  وال يجوزُ  ، عن كان واسمها   أجنبي) طعامك(فـ اميأكـلُ  ك  

زيد(   ًفيه فصال بين كان واسمها     ؛ ألن )ولم  ،)طعامك يأكل (بالخبر ومعموله   ) زيد 
                                                 

 .3/62: ، والسيوطي، الهمع2/51: األزهري، شرح التصريح: ينظر)1(
 .3/62: السيوطي، الهمع: ، وينظر1/115: سيبويه، الكتاب: ينظر)2(
 .3/62: السيوطي، الهمع: ينظر)3(
، 2/324: ، والـشنقيطي، الـدرر    3/62: ، والسيوطي، الهمـع   16: الحطيئة، ديوانه : ينظر)4(

 .2/68:  الرضيالرضي، شرح
 .1/367: ابن مالك، شرح التسهيل: ينظر)5(
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 بين كان واسـمها إالّ بالجـار والمجـرور           معمول الخبر ليفصلَ   م تقد حاةُ النّ ِزِجُي

  .والظرف

  :  الهاللييد بن ثورم ُح وُحجتهم في ذلك قوُل،وا ذلكفيين أجاُزلكن الكو  

  )1(ى المساكيُنـ   وليس كلَّ النّوى يلقي ُمعرِسهم ـوا والنّوى عالُحبصَأفَ

 وقد تقدم علـى االسـم       ،)يلقى(معموالً للفعل   ) كّل النّوى (فالكوفيون عدوا   

 لكـن   ،خ واسمه بمعمـول الخبـر      بين الفعل الناس    الفصلُ ؛ لذا يجوزُ  )المساكين(

على ليس وال إضمار فيه لـم يكـن إالّ          ) كّل(فلو كان   : "رفض ذلك بقوله   سيبويِه

على ) المساكين( وال يجوز أن تحمل      ،)تُلْقى( ولكنه انتصب على     ،)كّل(الرفع في   

 وهـذا ال    ،ِخـُر يلـي األول     فجعلت الذي يعمل فيه الفعل اآل      ، وقد تقدمت  ،)ليس(

  .)2( وكان قبيحاً،لم يجز) تأخذ الحمى(أو ) ى تأخذُكانت زيداً الحم: (لتَ لو قيحسُن

 وهـذا هـو     ،)يلقـى (فاعل للفعل   ) المساكيُن( و  مستتر ضمير) ليس(فاسم  

  .)3( بين ليس واسمها بمعمول خبرها الفصُلازجتخريج البصريين حتّى ال ُي

  :  الشاعِر قوُل ذلكومثُل

  )4(ادوَّـ عةُـيَِّطاهم ع إيانـا كَـم ِب   مـه بيوِتَلوـح وناُجدَّ هذُـياِفنَقَ

 ،)عـودا (وخبرها  ) عطية(كان  بين اسم   ) إياهم( الخبر    معمولُ َلص فَ وفيه

ويجوز : "ين هذا بقوله   الكوفي  مالك شاهد   ابنُ  وقد أولَ  ،)5(جائز عند الكوفيين  وهو  

 وفـي كـان     ،)الذي( بمعنى   )ام( ويجوز جعل    ،زائدة....  في البيت    )كان(جعل  

                                                 
ـ )1( محمـد يوسـف    : ، وهو ليس في ديوانه، تحقيق     )م1995(حميد بن ثور الهاللي     : البيت ل

: ، وابن السراج، األصول   1/70: سيبويه، الكتاب : ، دار صادر، بيروت، وينظر    1نجم، ط 

، 1/284:  شـرح ابـن عقيـل      ، وابن عقيل،  1/368: ، وابن مالك، شرح التسهيل    1/86

 .4/100: والمبرد، المقتضب
 .1/70: سيبويه، الكتاب: ينظر)2(
: ، والسيرافي، شـرح أبيـات سـيبويه       70: أبو جعفر النّحاس، شرح أبيات سيبويه     : ينظر)3(

1/243. 
 .1/367: وابن مالك، شرح التسهيل: ينظر)4(
 .1/367: ابن مالك، شرح التسهيل: ينظر)5(
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:  وهـو ذو مفعـولين     ،)عود( مبتدأ خبره    )عطية( و ،)كان( وهو اسم    ،ضمير ما 

  .)1(" فحذفت وهي مقدرة،عائدة على ما) ها: (والثاني) إياهم(أحدهما 

   الخبرِ  معمولُ ولو كان      اً ومجروراً جازعلـى   ُه تقديمُ  بإجماعٍ  ظرفاً أو جار 

 زيـد   كان عندك : (الًِصفَنْ ومُ ،)يماً زيد ِق مُ كدنْ عِ كان: (و نح ،االسم متصالً بالخبر  

  .)2( لغيرهما؛ ألن الظرف والمجرور يتوسع فيهما توسعاً ال يكوُن)مقيماً

  : واسمها بين كأنُلصالفَ_ 2

  األعرابـيِّ   ابـنِ   ومن ذلك قولُ   ، بين كأن واسمها بأجنبيِّ     الفصلُ ال يجوزُ   

  :السابق

  )3(اًـا قلمـهراً رسومفْـأن قَـ    كَ  ا هـِتجه بطَّـ خَدـع بتْـحبصَأفَ

 وهـو ال    ،)هاقفراً و رسـوم   (بأجنبيين  ) قلماً ( بين كأن واسمها   َلص فَ وفيه

  ).خطّ(للفعل مفعول به ) هارسوم(و) أصبحت(خبر ) قفراً( فـ،)4(يجوز

  :افية للجنس واسمها ال النّ بينُلصالفَ_3

ا ه اسمُ  يكون  أن ُبِج أي ي  ؛)5( ال النافية للجنس واسمها     بين  الفصلُ وُزال يج   

  فـي االسـمِ     الرفـعُ   اسمها تعين   بينها وبين  َلِص وإن فُ  ،)6(متصالً بها دون فاصل   

؛ )إن(علـى   ) ال (تْيسِق  إذْ ،؛ ألنّها من قياس النقيض    )7( )إن(لضعفها عن درجة    

  .)8(لتوكيد النفي) ال( اإلثبات ولتوكيد) إن( فـ،ألنّها نقيضتها
                                                 

 .1/368: رجع نفسهالم: ينظر)1(
 .1/367: المرجع نفسه:ينظر)2(
): خطـط : (، وابن منظور، لسان العـرب     2/393 و   1/330: ابن جنّي، الخصائص  : ينظر)3(

 .75: ، والسامرائي، الجملة العربية4/139
 .2/391: ابن جنّي، الخصائص: ينظر)4(
ـ      1/466: السيوطي، الهمع : ينظر)5( د سـعيد بـن المبـارك       ، وابن الدهان النحوي، أبو محم

، مؤسسة الرسـالة،    1فائز فارس، ط  : ، الفصول في العربية، تحقيق    )م1988) (هـ569(

 .47: إربد-بيروت، دار األمل
 .2/5: ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك: ينظر)6(
 .1/466: السيوطي، الهمع: ينظر)7(
 .1/463: همع، والسيوطي، ال2/5: ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك: ينظر)8(
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 ألغيت   إذ ،)1( )ٌلوا غَ يها فِ لَ(:  قوله تعالى   بسبب الفصلِ   فيه االسمُ  عِفومما رُ   

  .)2( )فيها(بشبه الجملة ) غوٌل( بينها وبين َلص؛ ألنّه فَ)ال(

   وقد عا سيبويهِ ز واسمها للعالقة المتينة بينهما وكأنّهما     ) ال( بين    الفصلِ  منع

 كمـا ال    ،نفيم وبين ال  )ال( ال تفصل بين      أنّك واعلم: " يقول في ذلك   ، مركّب ددع

ال فيهـا   (:  تقـولَ   لك أن   وذلك أنّه ال يجوزُ    ،وبين ما تعمل فيه   ) ِمن(تفصل بين   

 فيهـا رجـٍل؟     نهل مِ :  في الذي هو جوابه     لك أن تقولَ    كما أنّه ال يجوزُ    ،)رجَل

وا بينهمـا   يفصلُ أنحُبقَ فَ، عشربعدها بمنزلة خمسةَ  وما  ) ال(جعلوا  أنَّهم  ومع ذلك   

 يفصلوا بين خمسة وعشر بشيء من الكالم؛ ألنّها مشبهة           أن عندهم كما ال يجوزُ   

  .)3("بها

 علـى   ،بينها وبين اسمها لضعفها وتركيبها مع اسـمها       لذا يصعب الفصل      

ال ( و   ،)كذلك رجالً ال  : (الرغم من أن الرماني أجاز النصب مع الفصل في قوله         

 اسـم ال المحـذوف فـي        ر قد  السيوطي  لكن ،)ال كالعشية زائراً  (و  ) كزيٍد رجالً 

ـ    ،)4( )"ال أدري (المثـال الثالـث علـى معنـى         في   و ،)ال أحد (المثالين األولين ب

 بين ال واسـمها بالجـار        الفصلَ بأنّه محذوف لئالّ ُيجوِّز   ) ال(فالسيوطي أول اسم    

  . لشدة اتصال ال باسمهاوالمجرور؛

   في عدم الفصل بين ال النافية للجنس واسمها على نظرية           حاةُ النُّ وقد اعتمد 

) ال( فضعف ، وليس من أجل قيمة داللية  ،طلب تركيبي فقط  لمالعامل؛ أي استجابة    

في العمل بوصفها فرعاً على األفعال وقياسها على خمسة عشر يـشكالن مانعـاً              

 في حالـة الفـصل       على الرغم من بقاء المعنى     ،نها وبين اسمها   بي  الفصلَ يمنعاِن

  .)5(وعدمه

                                                 
 .47الصافّات، : ينظر)1(
 .2/6: ابن عقيل، شرح ابن عقيل: ينظر)2(
 .2/276: سيبويه، الكتاب: ينظر)3(
 .466-1/465: السيوطي، الهمع: ينظر)4(
 .16": الفصل النحوي: "علي، بحث: ينظر)5(
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إذ شَـدد    ،وهناك تالزم آخُر بين اسم ال النافية للجنس والالم التي تليهـا             

 وال ،ال أبا لـك : ( كما في قولنا ،والالم التي تليها  ) ال( اسم   النحاة على التالزم بين   

 التالزم هو تشدد النحاة في عـدم الفـصل          الذي لفت انتباهنا إلى هذا     و ،)أخا لك 

  .بينهما لشدة ارتباطهما كالمضاف والمضاف إليه

فال يجوز الفصل بين اسم ال النافية للجنس والالم التي تليهـا بظـرف أو                 

) ال أبا لـك   : ( ومثل ذلك قولنا   ،وإنّما يجوز ذلك في الضرورة     ،مجرور في السعة  

 ،)ال يـدي بهـا لـك      (و) ال أبا اليوم لك   : ( نقول  فال ،)ال يدي لك  (و) ال أخا لك  (و

أبـا  ( في المثالين األخيرين بين اسم ال        َلص فَ إذ. )1(وجوز يونس ذلك في االختيار    

  ).بها(والجار والمجرور ) اليوم(والالم التي تليه بالظرف ) ويدي

) ال( بينها؛ أي بـين اسـم         دون فواصلَ   متصلةً  وردتْ  األنماطَ ولعل هذهِ   

  فالجمهوُر، في التعامل مع هذه األنماط لهم آراء مختلفةٌ  والعلماءُ ،التي تليها والالم  

 االسم والخبر محذوف؛ لذا ال يجوزُ     ، والالم زائدة  ، مضافاً إلى المجرور بالالم    عد  

 وعد هشام وابن كيـسان      ، بينهما على اعتبار أنّهما مضاف ومضاف إليه       الفصُل

 وخبرها محذوف والمجرور بـالالم صـفة        ،وابن مالك هذه األسماء غير مضافة     

 وعـد الفارسـي وابـن       ،الصفة والموصوف بين   وهو من باب عدم الفصل       ،لها

  .)2( والمجرور بالالم الخبر،يسعون وابن الطراوة ذلك على لغة القصر

ال (و  ) ال أب لك  : (القياُسف ، للقياس بناء على ذلك     مخالفةٌ  السابقةُ واألنماطُ

 ، بينهما بالجار والمجرور والظـرف      الفصلُ إذ يجوزُ  ،)3( ) يدين لك  ال(و  ) أخَ لك 

 ، أحسنُ  النونِ إثباتُ)  لك  اليوم ال يدينِ (و)  بها لك  ِنيدال ي : (وتقول: "يقول سيبويه 

 بينهما بالجـار والمجـرور       فيها الفصلُ   يجوزُ  األصليةُ فالصيغةُ ،)4("وهو الوجه 

  . بعكس الصيغ األخرى،والظرف

                                                 
 .466-1/465: السيوطي، الهمع: ينظر)1(
 .1/465: المرجع نفسه: ينظر)2(
 .1/465: لمرجع نفسها: ينظر)3(
 .2/279: سيبويه، الكتاب: ينظر)4(
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 بين هذه األنماط الخارجة عن القيـاس         الفصلِ  جوازِ  عدم  سيبويهِ َلوقد علَّ   

 ليس بينه وبين المـضاف       اسمٍ  بمنزلةِ  فاالسمُ ،)ال أبا لك  (و  )  لك ال يدي : "(بقوله

 حُب قَ ،فتفصل)  بها زيدٍ  ال مثلَ : ( تقولَ  أن حُب؛ فكما قَ  ) زيدٍ ال مثلَ : (إليه شيء؛ نحو  

ي بها  : ( نقولَ أندلك ال ي (، تقول  ولكن ) :   ( و   ،)ال يدين بها لك  يوم الجمعةِ ال أب  

 خبـراً؛ ) لك( ثم جعلت ،) لكال أب يوم الجمعة  ( و   ) بها ال يدينِ : ( كأنّك قلت  ،)لك

 بينهما؛ ألنّهما ليـسا مـضافاً        الفصلُ  يجوزُ ِغي الصِّ ففي أصلِ . )1("فراراً من القبح  

ـ ) لك(جعل   ب ،اً إليه ومضاف )  أخا لك  ال(و  ) ال أبا لك  : (ما في صيغ   أ ،)ال(خبراً ل

 ال تفصل بين المضاف      وكما ، إليه  والمضافَ  فهي تشبه المضافَ   ،)ال يدين لك  (و

  . ال تفصل بين اسم ال النافية للجنس والالم التي تليها،والمضاف إليه

 بـين المـضاف      أن تفصلَ  حُبفكما قَ ":  إلى هذه النتيجة    سيبويهِ صلُوقد خَ   

 ألن المنفـي    ه؛ بين لك وبين المنفي الذي قبل       تفصلَ  أن حُب قَ ،اف إليه واالسم المض 

 فيه ما   حُب قَ ،يه بشيء ل لم تفصل بينه وبين المضاف إ      ذي قبله إذا جعلته كأنّه اسم     الّ

ف إلى اسم لم تجعل بينه وبينه شيئاً؛ ألن الالم كأنّها ههنا لم              في االسم المضا   حُبقَ

  .)3(أفادت تأكيد اإلضافة ولفظ التنكير وهي أي الالم ،)2("تذكر

فلشدة اتّصال اسم ال النافية بالالم في مثل هذه الصيغ الخارجة عن القياس             

  . بينهما كونها مضافاً ومضافاً إليه الفصُلعِنُم

  : الجار والمجرور بينُلصالفَ

ـ  بين الجار والمجرور يجوزُ    ن الفصلَ اني إ لقد قلنا في الفصل الثّ       ) مـا ( ب

 على الـرغم مـن أن النحـاة         ،وبالجملة المعترضة ) ال النافية (وبـ) أن(لزائدة و ا

 واالسـم    الجـرِ  ه؛ ألن حرفَ   حدودِ  بين الجار والمجرور إلى أبعدِ     ضيقوا الفصلَ 

 وضياع المعنـى    ، بشدة االتصال بينهما   األزواج النحوية التي تتميزُ    المجرور من 

داة شديدة االتـصال بمـا      ون حرف الجر أ    وك ،والتركيب في حالة الفصل بينهما    

  . وهو االسم المجرورتدخل عليه
                                                 

 .2/279: سيبويه، الكتاب: ينظر)1(
 .2/280: المرجع نفسه :ينظر)2(
 .95: الزمخشري، المفصل في علم العربية: ينظر)3(
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  :  الشّاعِر ومن ذلك قول،)1(الزائدة) كان( بينهما بـوشذّ الفصُل  

  )2(راِبـة الِعـان الُمسومـى كـ   على ـٍر تسامـي بكـي أبـسراةُ بن

جـار  بـين ال  ) كـان ( زيـدت    إذ)  المسومةِ على كان : (والشاهد فيه قوله  

 قال أبـو    ،)3( ودليل زيادتها أن حذفها ال يخّل بالمعنى       ،)على المسومة (والمجرور  

 فعلى الرغم من جـواز الفـصل بينهمـا          ،)4(وال يحفظ في غير هذا البيت     : حيان

ـ   الفصلُ عِنبالزائد إالّ أنّه ولشدة ارتباطهما مُ        الفـصلُ  دُع و ،الزائدة) كان( بينهما ب

  .بها بينهما شاذّاً

 بين حرف الجر واالسم المجـرور بغيـر          الفصلُ وعلى الجملة ال يجوزُ     

 بينهما   فجاز الفصلُ  ،)5(الزائد؛ ألنّهما يرتبطان ببؤرة الجملة ارتباط الكلمة الواحدة       

ـ     ): مـا ( في معرض حديثه عن       سيبويهِ  يقولُ ،)ما(ببعض الزوائد دون غيرها ك

" ـ   فإنّما جاء  م ثَ نِم فَ ، إالّ التوكيد   أن تجيء   قبلَ كانمعنى سوى ما    ) ما( ألنّه ليس ل

جاز ذلك ،     به أكثر ولو .  وكانا حرفين أحدهما في اآلخر عاملٌ      ، من هذا   إذ لم تُِرد

  .)6("كان اسماً أو ظرفاً أو فعالً لم يجز

  فإن ة  ، أو ظرفاً أو فعالً لم يجز       بين الجار والمجرور اسماً     الفاصلُ  كانلشد

والفصل بين الجار   : " جنّي  ابنُ  يقولُ ، بينهما  الفصلُ حُب إذ قَ  ،باطهمااتصالهما وارت 

 فيـه    وما ورد  ،)7(" منه بين المضاف والمضاف إليه      وهوأقبحُ ،ومجروره ال يجوزُ  
                                                 

، 1/291: ، وابن عقيـل، شـرح ابـن عقيـل         1/251: األزهري، شرح التصريح  : ينظر)1(

 .1/227: والشنقيطي، الدرر
، وابن عقيل، شـرح     1/252: ، األزهري، شرح التصريح   1/381: السيوطي، الهمع : ينظر)2(

، 1/214: ، واألهدل، الكواكـب الدريـة     1/227: ، والشنقيطي، الدرر  1/291: ابن عقيل 

: ، والسخاوي، المفضل في شـرح المفـصل       199: وابن  النّحاس، التعليقة على المقرب     

 .9/209: ، والبغدادي، خزانة األدب126
 .1/292: ابن عقيل، شرح ابن عقيل: ينظر)3(
 .1/381: السيوطي، الهمع: ينظر)4(
 .199: عمايرة، في نحو اللغة وتراكيبها: ينظر)5(
 .181-1/180: سيبويه، الكتاب: ينظر)6(
 .2/395: ابن جنّي، الخصائص: ينظر)7(
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 فـي    بمعنى أنّـه ال يجـوزُ      ؛)1( ضرورةً د بينهما حتّى بالجار والمجرور عُ     فصٌل

الس؛ِةعبين المتالزمين والممنوِعلقبيِح عليه فهو من باب الفصل ا وبناء .  

  ا جاءالشاعر قوُل بين الجار والمجرور بالظرف ضرورةً فيه الفصُلومم  :  

ع إنعمرم في اليوم ٍو راً ال خير       ع إن  ـم2(زاِنـ األحُرـراً مخب(  

في ( بين الجار والمجرور     َلِصفُ إذ   ،)3( ) في عمرو   اليوم ال خير : (والتقدير

:  األشموني  يقولُ ، إالّ في الضرورة    ال يجوزُ   وهو فصلٌ  ،)اليوم (بالظرف) مروع

 بينهما فـي    ُلصفْ وقد يُ  ، في االختيار   بين حرف الجر ومجروره     الفصلُ ال يجوزُ "

  .)4("االضطرار بظرف

  : ِراِع الشّ قوُل والمجروِر بينهما بالجاِرومن الفصِل  

  )5(اِرـيس ذا إاُلـخٍَم يـيِدع  و           ٍمـيِدعٍر كَـوِس ُماِس في النّبَُّر

 بين الجـار     وفي الشاهد فصلٌ   ،)6( ) موسٍر كعديٍم في الناس    رب: (فالتقدير

 وهو فصل جـائز فـي       ،)في الناس (بالجار والمجرور   ) رب موسرٍ (والمجرور  

  .)7(الضرورة

  اعِر الشّ أيضاً قوُلومن ذلك:  

ولُقُيـ أكباِءـفَكْ في اَألونـ منه ربَّه     أالـر همي ن8(اـ بمالكشُـيِعم م(  

  
                                                 

 .2/386: السيوطي، الهمع: ينظر)1(
: ، والشنقيطي، الدرر  3/194: وابن مالك، شرح التسهيل   ،  2/386: السيوطي، الهمع : ينظر)2(

 .2/439: ، واألهدل، الكواكب الدرية2/99
 .3/94: ابن مالك، شرح التسهيل: ينظر)3(
 .2/439: ، واألهدل، الكواكب الدرية2/817: الصبان، حاشية الصبان: ينظر)4(
: ، والشنقيطي، الدرر  2/387 :، والسيوطي، الهمع  3/194: ابن مالك، شرح التسهيل   : ينظر)5(

 .2/439: ، واألهدل، الكواكب الدرية2/99
 .3/194: ابن مالك، شرح التسهيل :ينظر)6(
 .2/440: ، واألهدل، الكواكب الدرية2/817: الصبان، حاشية الصبان: ينظر)7(
 .3/194: ابن مالك، شرح التسهيل: ينظر)8(
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) رب( بـين     إذ في الشاهد فصلٌ    ،)1( )بمالك منهم رب من يعيش    : (والتقدير

  ).منهم(بالجار والمجرور ) من(ومجرورها 

  : ومثله قول الشاعر

  )2(ُلـ سبيا النزوِلـ   وليس إلى منه  شاهٍقنت في خلقاء أو رأِس كُولَ

 بين الجـار     وفي الشاهد فصلٌ   ،) سبيل منها  وليس إلى النزولِ  : (ديرإذ التق 

  ).منها(بالجار والمجرور ) إلى النزول(والمجرور 

  :اعِر الشّ ومنه قوُل،)3( بينهما بالمفعول به في الضرورةوقد ورد الفصُل  

شْي الكَِوطْي َألنِِّإوطَ ما انْوِن من ُدحى و   بالخَُعطَقَْأ و قَروِعُب الهالم 4(ِماِجر(  

 ففصل بالمفعول به بين البـاء       ،)ِم المراجِ وِعُب باله  الخرقَ وأقطُع: (والتقدير

 فيها إالّ    الفصلُ  وال يجوزُ   القائلِ  ومجهولةُ  نادرةٌ  الشواهدِ  هذهِ وكلُّ. )5(ومجرورها

  .في الضرورة وليس في السعة

: ، في مثل قولنـا    ِمس بين الجار والمجرور بالقَ     الفصلِ وقال الكسائي بجوازِ  

 به   الفصلَ لكن. )6( )واهللا بدرهمٍ (أو  ) بدرهٍم واهللا (، والمراد   )اشتريته بواهللا درهمٍ  (

7(نادر( .تلميذُ وقاس   لمبارك األحمر ذلك في      بن ا   الكسائي علي)فـي   ، كمـا  )رب 

 )رجـلٍ (واالسم المجرور   ) رب(، بالفصل بين    )ُرب واهللا رجٍل عالٍم لقيته    : (قوله

                                                 
 .3/194: ابن مالك، شرح التسهيل: ينظر)1(
 .2/395: ، وابن جنّي، الخصائص2/817: الصبان، حاشية الصبان: ينظر)2(
 .2/387: السيوطي، الهمع: ينظر)3(
: ، والشنقيطي، الدرر  2/387: ، والسيوطي، الهمع  3/194: ابن مالك، شرح التسهيل   : ينظر)4(

2/99. 
 .2/387: ، والسيوطي، الهمع3/194: ابن مالك، شرح التسهيل: ينظر)5(
 .3/194: ابن مالك، شرح التسهيل: نظري)6(
 .2/817: الصبان، حاشية الصبان: ينظر)7(
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 عن ذلك    االبتعاد َلض، فأبو حيان فَ    العلماءُ ُهضفَ ر  منفرد ، لكنه رأي  )واهللا(بالقسم  

  .)1( عنده المنُع، واألصح ذلك السيوطيضفَر عليه إالّ بالسماع، وُمدقْاحتياطاً وال ُي

ومجرورهـا  ) رب(الجمهور على أنّه ال يجوز الفصل بين      : "يقول العالئي   

 ، وأجاز خلف األحمر الفصل بينهما بالقـسم خاصـة         ،حروف الجر بشيء كسائر   

  )2( ". ولم يوافقه عليه أحد، وال يجوز ذلك،)رب واِهللا رجٍل عالم لقيته: (قولوأن ت

 وغيـره   ، والسيوطي رفض الفصل بينهما    ،فأبو حيان منع ذلك إالّ بسماع     

ى بالقـسم   ور حتّ  على عدم جواز الفصل بين الجار والمجر       من النحاة، وهذا دليلٌ   

 إلى االعتراض، ولعل األمثلة التي أوردناها جلّها من باب الـضرورة،         الذي يميلُ 

وإن وردفهو من باب الرأي المنفرد أو المثال المصطنع نثر .  

  ال يـؤدى    قـوي   بين الجار والمجرور ترابطٌ    رابطَ إن التّ   القولِ وخالصةُ  

    االسم المعنى المطلوب بانفصالهما؛ ألن المعنى في الداللة علـى       يأخذُ  المجرور 

الزمان أو المكان أو االستعانة أو التبعيض إلى غير ذلك من المعاني من خـالل               

 بينهما  ها؛ لذا فالفصلُ  فُ وانفصالهما يضعِ  ، العالقةَ ي هذهِ ِقبحرف الجر، فاتّصالهما يُ   

اً، وينبغي أن نحفظَ     مرفوضاً وداللي3(قـيس عليـه    ما ورد منـه، وال ن       تركيبي(، 

ا حـصرها   ه تناولَ ن بإسهاب، وم   القضيةَ وا هذهِ  أصالً لم يتناولُ   وخاصة أن النحاةَ  

  رورة الشّ في باب الضة لورودِ عري في الغالـب، وال      القائلِ  ومجهولةِ  قليلةٍ  شواهد 

  .ثري النّها في الكالم العربي تعميُميمكُن

  : ونواصبه وجوازمه المضارِع بينُلصالفَ

 بينها وبين الفعـل      الفصلُ  للفعل المضارع ال يجوزُ     والجوازم واصبإن النّ   

 عليهـا،    على األفعال وهـي فـرع      ؛ ألنّها محمولةٌ   ضعيفةٌ ، فهي عواملُ  بفاصٍل

 عنهـا؛   فـصولةً  بمعموالتها وم   متّصلةً  تعملُ  عن األصل، فاألفعالُ   والفرع ينحطُّ 

                                                 
 .2/387: السيوطي، الهمع: ينظر)1(

 .266: العالئي، الواو المزيدة: ينظر)2(
 .14: علي، الفصل النحوي: ينظر)3(

 بينهـا وبـين     َلِص التعمل إذا فُ    ضعيفةٌ  عواملُ ألنّها عوامل قوية، بينما األدواتُ    

  . )1(معموالتها
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  :اه وأفعاِلواصِب النّ بينُلصالفَ-1

فـي  ) إذن(اخلة عليها باستثناء    واصب واألفعال الد   النّ  بين  الفصلُ ال يجوزُ   

 وغيـر   ،دارة في الجملة   الص  ولها حقُ  ، جامدةٌ  األدواتِ ؛ ألن هذهِ   المواضعِ بعِض

  القواعدِ  هذهِ ى ال تُشَبه بما يعمل في األسماء، وكلُّ       األفعال، وحتّ متصرفّة تصرف   

 أن وأخواتهـا وبـين الفعـل        ولم يفصلوا بين  : " بقوله  وضحها سيبويهِ  والشروِط

 ألنّهـا ال    ضـربت وقتلـت؛   :  في األسماء، نحـو    كراهية أن يشبهوها بما يعملُ    

 إالّ فـي أول الكـالم       ُنضربت وقتلتُ، وال تكو   : ، نحو  األفعالِ تصرف تصرفَ ت

  .)2(" جامدالزمة لموضعها ال تفارقه، فكرهوا الفصل لذلك؛ ألنّه حرفٌ

 تها في عدم الفصل بين إن واسـمها؛       وزيادة على ذلك فهي تشبه إن وأخوا        

  وأخواتها كونها من عوامـلِ     وأخواتها أضعفُ  )لن(ألن يقـولُ  األفعـالِ  من إن ، 

لن وأخواتها من الحروف الناصبة لألفعال بمنزلـة  : " نقالً عن أبي حيان  السيوطي

 بين إن واسمها     الفصلُ إن وأخواتها من الحروف الناصبة لألسماء، فكما ال يجوزُ        

  أقـبحُ   واألفعالِ  األفعالِ  بين عواملِ   بل الفصلُ  ، بين لن وأخواتها والفعل    ال يجوزُ 

  مـن عوامـلِ     أضـعفُ  ِل األفعا ؛ ألن عواملَ   واألسماءِ  األسماءِ منه بين عواملِ  

  .)3("األسماِء

  :أن والفعل

   وال غير  وال قسٍم وال مجروٍر ال بظرٍف)4( بين أن والفعل الفصُلال يجوُز  

                                                 
 .15: المرجع نفسه: ينظر)1(
 .2/149: لابن السراج، األصو: ، وينظر3/13: سيبويه، الكتاب)2(
 .2/288: السيوطي، الهمع)3(
 .194: المالقي، رصف المباني: ينظر)4(

 بـين أن     أن تفـصلَ   حُبقَ: "، يقول سيبويه  )1( والجمهور  سيبويهِ ذلك، وهذا مذهبُ  

  .)2("والفعل
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  عنـدي    أريُد: (، نحو  بينهما بالظرف وشبهه    الفصلَ حاِة النّ  بعضُ وأجاز أن 

ـ  العملِ  مع بقاءِ  )3( )دُعقْ أن في الدار تَ    أريُد(و  ) دُعقْتَ ، ففـي المثـال األول      )أن( ل

 في السعة، يقـول     بالجار والمجرور، وهو مما ال يجوزُ     ) تقعد(و  ) أن( بين   َلِصفُ

  . )4(" مطلقاً الفصَل في االختياِر، ومنهم سيبويه يمنعونأما الجمهوُر: "الصبان

  وأجاز ونتُزرنـي     : ( بالشرط كما فـي نحـو       الفصلَ  الكوفي إن أردت أن

فالكوفيون أجـازوا  . )5(بالنصب مع تجويزهم اإللغاء، وجزم أزرك جواباً ) أزورك

، وأجازوا كذلك إلغـاء     )رنيإن تز (رط  بالش) أزورك(الفصل بين أن ومنصوبها     

 هنـاك   ، وفي هذه الحالة ال يكونُ     )إن( الشرط   جواباً ألداة ) أزورك(عملها بجزم   

إن تزرنـي   ( من الفعل والجـواب      هو جملة الشرط  ) أن ( عندما نعد معمولَ   فصُل

 بالفصل مخالفون لما استقر عليه النحاة من عـدم جـواز الفـصل              ، وهم )كرَأُز

  .بينهما

   :لن والفعل

 علـى  هـا محمولـةٌ  خولها في االختيار؛ ألنّ ومد )لن( بين    الفصلُ ال يجوزُ   

   ُجسيفعل، وكذلك لم يلن تفعلَ : (ز الواو )تضرب: (بنصب)  زيداً وال تضرب ؛ ألن

ـ       ) تـضرب (، فالفصل بين الواو و      )6( )ال(كالعامل، فال يفصل بينها وبين الفعل ب

 بـال   ؛ ألن الفصلَ  ) زيداً لن تفعَل وتضرب  : (، واألصل  جائزٍ مع بقاء النصب غيرُ   

                                                 
 .3/1358: ، والصبان، حاشية الصبان2/288: السيوطي، الهمع: ينظر)1(
 .3/161: سيبويه، الكتاب: ينظر)2(
 .2/284: السيوطي، الهمع: ينظر)3(
 .3/1358: الصبان، حاشية الصبان)4(
 .3/1358: ، والصبان، حاشية الصبان2/284: ، الهمعالسيوطي: ينظر)5(
 .2/288: السيوطي، الهمع: ينظر)6(
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 علـى   محمولـةٌ ) الـواو ( وألن   ؛ال يجوزُ ) تضرب(ومدخوله  ) والوا(بين العامل   

ـ ) لن( بين   ، فكما ال يفصلُ   )لن(  بين العطف المحمول عليه     ال يفصلُ ) ال(والفعل ب

ـ  ، وهذا مذهب البـصريين     )لن ال تضرب زيداً   : ( أيضاً اُلقَ، كما ال يُ   )ال(والفعل ب

  .)ال(بـ) تضرب(ومدخولها ) لن(الفصل بين  بعدم )1(وهشام

  

  ا ووممرفيه الفصُلد ِراِع الشّ لن والفعل قوُل بين :  

  )2(اءـجيد الهـهشَْأاَل وـتَ    أدع الِق الً  ـاِتقَد ُمـيِزا يـبتُ َأيَأا رـمَّلَ    

لـن  (؟ فاألصل   )أدع ( انتصب مِب لما؟ و   أين جوابُ   حتّى ُيسألَ  زوالبيت لُغْ 

 يكتبـا   لغاز، وحقّهما أن  ال خطّاً لإل  ، وُوصِ  في الميم للتقاربِ    النونُ ِتمِغد أُ م، ثُ )ما

  :إذ األصُل. )3(منفصلين

  )4( الهيجاءشهد وأ القتاَل   أدع              الً   ـ مقات أبا يزيدا رأيتُ منلَ  

؟ )ما رأيتُ أبا يزيد مقاتالً    (بـ) أدع(والفعل المنصوب بها    ) لن( بين   َلِصفُفَ

 وليس النثر، ويميل    )5( في هذا االتّجاه من باب الضرورة      فصل رؤيتي، وال  ةَدي مُ أ

  .صريحإلى األلغاز أكثر من التّ

 اختيار  ِةع في الس  مُمعتي ال تُ   الّ  الخاصةِ  اآلراءِ بس ح  فيه الفصلُ  يزِجومما أُ   

   زيداً  أكرمواِهللا لن: ( ومعمول الفعل، كما في قولناالكسائي الفصل بينهما بالقسم،

  1( )ولن زيداً أكِْرم( فَ ، إذ بين   َلص )وكـذلك   )واهللا(بالقـسم   ) أكرم(ومعموله  ) لن ،

، ومثـل ذلـك ال   )زيـداً (وهو ) أكِْرم(بمعمول ) أكرم(ومدخولها  ) لن( بين   َلصفَ

  .ين وغيرهم عند البصرييجوُز

                                                 
 .2/288: السيوطي، الهمع: ينظر)1(
، وابـن جنّـي،     1/425،  694، و 2/529: ابن هشام األنـصاري، مغنـي اللبيـب       : ينظر)2(

 .4/22: ، وابن مالك، شرح التسهيل2/411: الخصائص
 .1/283: اري، مغني اللبيبابن هشام األنص: ينظر)3(
، عبـد اللطيـف،     4/22: ، وابن مالك، شرح التسهيل    2/411: ابن جنّي، الخصائص  : ينظر)4(

 .347: الضرورة الشعرية
 .347: ، وعبد اللطيف، الضرورة الشعرية2/411: ابن جنّي، الخصائص: ينظر)5(
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ـ  صِل الف  جواز ، وزاد ِمس في القَ   الكسائي ووافق الفراءُ    ، كما  )أظن( بينهما ب

مع ) أزورك(و ) لن(بين ) أظن(، إذ فصل )2(بالنصب) كلن أظن أزور : (في قولنا 

  .بقاء النصب

  اُءوزادتَ: ( بينهما بالشرط كما في قولنا الفصَل الفر ُزلن إني أزوِنركر (  

  

، )لن(بين  ) يِنرُزتَإن  (، إذ فصل الشرط     )3( والجزم جواباً  ، وجوز اإللغاء  ِبصبالنَّ

ـ ) لن ( عملِ  إلغاء ، وجوز الفراءُ  )أزورك(ومدخولها   على أنّه  ) أزورك(والجزم ل

لـن إن تزرنـي     : (مجزوم لوقوعه في جواب الشرط، والتقدير على هذا يكـون         

  ).لن(بإهمال ) َأُزرك

 ا البصريون، حتّى أن بعـض     ه ومنع  بها الكوفيون   جاء  فرديةٌ وهذه اآلراءُ   

وا ذلك، يقولُ  ين رفضُ الكوفي ان     السيوطياء ال    : " نقالً عن أبي حيوأصحاب الفـر

  .)4("والفعل اختياراً، وهو الصحيح) لن( بين ونرقُفَُي

  :كي والفعل

) ال(اصبة والفعل بالجار وال بغيره باستثناء       النّ) كي ( بين  الفصلُ ال يجوزُ   

 ألننا فصلنا بـين     ؛)6(قبيح)  ذاك  يقولَ اِهللا عبُدكي  : (، فقولنا )5(الزائدة) ما(افية، و النّ

فأمـا  : " الـسيوطي  ، يقولُ )عبد اهللا (وهو  ) يقول(بمعمول  ) يقول(ومدخولها  ) كي(

ين في   وافقه من الكوفي   نين، وهشام، وم   عند البصري  ، فال يجوزُ  )ما(الفصل بغير   

  .)8(ها بين كي والفعل ب الفصُلتي يجوُزالنافية الّ) ال ( زيادة على،)7("االختيار

                                                                                                                                          
 .2/288: السيوطي، الهمع: ينظر)1(
 .2/288: المرجع نفسه: ينظر)2(

 .2/288: السيوطي، الهمع: ينظر)3(
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 176

   ذي دخلت عليـه، وبالقـسم       بينهما بمعمول الفعل الّ     الفصلَ وأجاز الكسائي

  وبالشرط، وعندها يُلطُب ع لُما، ومن ذلك قولُ   هوُرُزَأ: (كـ وُرُز تَ  كـي واهللاِ   ك ي، ِن

وُرُزِرُمك كي غالمي تُكِرُم، وأَ    كُْأوتكافِ   ك ء أكْرِ ى كي إنكائي ، فأجاز الكـس   )1( )م

بمعمول الفعل  ) تكرم(و  ) كي(، وبين   )واهللا(بالقسم  ) تزورني(و  ) كي(الفصل بين   

، وأجـاز  )كي(ل مع إهما ) ءإن تكاِفى (بالشرط  ) أكرمك(و  ) كي(، وبين   )غالمي(

: ، يقـول فـي ذلـك      )2( السابقة مع بقاء النصب     بينهما بالفواصلِ   الفصلَ ابُن مالك 

و ) أرغـب (، بنـصب    ) أزورك نِسحإن تُ جئت كي   (و  )  كي فيك أرغب   تُْئِج"(

)أزورك( يُزِج يُ ، والكسائي برفع الفعلين دون نصبهما     الكالم ")3(،    فابن مالك أجـاز  

 بينهما بالجـار والمجـرور       الفصلَ ، وزاد  السابقةِ  الكسائيِّ  بينهما بفواصلِ  الفصَل

ـ نُها، و حاالت كلِّ مع بقاء النصب في ال    ) أرغب(و  ) كي( بين   َلصذي فَ الّ) فيك( ل قَِ

ان أنعن أبي حيمالِك ابِن مذهب  مذهبلم يسبق جديد 4( إليه أحد(.  

     ابقة آراءةٌ فكلُّ اآلراء السةٌ  كوفيةٌ  فرديكما عند ابن مالـك      محدثةٌ  وبصري ، 

لها ومعمو) كي( بين   وا الفصلَ  منعُ  األوائلَ حاةَ ألن النّ  ؛ِةعا في الس  ه تعميمُ ال يمكنُ ف

  من باب الفصلِ    اآلراءُ  هذهِ النافية، وبهذا تكونُ  ) ال(الزائدة، و ) ما(بـبشيء سوى   

 علمنـا أن    ا إذ  النحاة عليها، وخاصةً    ولعدم اتّفاقِ  ، لعدم انتشارها  القبيِح و الممنوِع

  . بينهما الفصَلُعنَم ي-كما في كي ومدخولها– بين األداة ومدخولها االرتباطَ

  : والفعلنإذَ

، مع بقـاء    )6( وبال النافية  )5( ومدخولها إالّ بالقسم   )إذن( بين    الفصلُ  يجوزُ ال  

بالظرف كما في قوله     عصفور الفصلَ   ابنُ النصب،وأجاز ) :   ـك1( )إذن غداً أكرم( 

                                                 
 .2/292: المرجع نفسه: ينظر)1(
 .2/292: المرجع نفسه: ينظر)2(
 .4/18: ك، شرح التسهيلابن مال: ينظر)3(
 .2/292: السيوطي، الهمع: ينظر)4(
 .362: ، والمرادي، الجنى الداني3/13: سيبويه، الكتاب: ينظر)5(
، 2/293: ، والـسيوطي، الهمـع    22-1/21: ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك    : ينظر)6(

 .2/269: واألزهري، شرح التصريح
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وأجاز الكسائي  اءُ  وهشامعنـد الكـسائيِّ    ، واالختيارُ  الفعلِ  بمعمولِ  الفصلَ  والفر  

إذن (و) إذن فيك أرغب، و أرغـبُ     : (فع، كما في  حينئذ النصب، وعند هشام الر    

) أكرمـك (ومعمولهـا   ) إذن(بين  ) غداً(، ففصل الظرف    )2( ) أكرُم وأكِرم  كبصاِح

) صاحبك(، وفصل   )أرغب(ومدخولها  ) إذن(بين  ) فيك(وفصل الجار والمجرور    

  ).أكرم(وفعلها ) إذن(بين ) كرمأ(وهو معمول الفعل 

 بينهما بـالظرف والجـار       الفصلَ  أجاز عيسى بن عمر     للنظر أن  تُوالالِف

 إذن بسبب عمرو أحـسن    (و  ) مك أكر  الجمعةِ  يوم إذن: (والمجرور كما في قولك   

؛ ألن الظرف والمجرور مما يتوسع فيه في الكالم، ولكثرة استعمالهما فـي             )إليك

تـي ال   ة الّ رديراء الف اآل عن اإلجماع، ويبقى ضمن       يخرجُ  رأي  لكنّهُ ،)3(السياقات

  .  الجوازميلُها إلى المنع أكثُر من ميلها إلىها، ويُميمكُن تعم

  :  بينهما بالنّداء والدعاء، نحووأجاز أبو الحسن طاهر بن بابشاذ الفصَل  

) إذن( بين    ففصل ،)4( ) يغفُر اُهللا لك ُيدخلَك الجنّة     إذن(و،  )ن إليك إذن يا زيُد أحسِ   (

بالجملة الدعائية  ) كلَُيدِخ(ومدخولها  ) إذن( وبين   ،)يا زيدُ (داء  بالن) ُأحِسن(وفعلها  

 يقول السيوطي نقـالً     ،)5(ُه منعُ  فالصحيحُ ، من ذلك   شيء عمس ولم يُ  ،) لك  اهللاُ يغفُر(

 مـن    إالّ بـسماعٍ    علـى ذلـك    مدقْوال ينبغي أن يُ   : قال أبو حيان  : "عن أبي حيان  

  . إليه االستقراُء أو مما لم يصْلحاِةمن اصطناع النّ  األمثلةَ وكأن هذِه،)6("العرِب

  :ى والفعلحتّ

 وحـرف   ، مـضمرة   جر ُينْصُب ما بعده بأن     ين حرفُ  عند البصري  )حتى(  

ا هو حرف الجر    نَصخُ وما ي  ،)7( نصبٍ ين حرفُ  وعند الكوفي  ،عطف وحرف ابتداء  

                                                                                                                                          
 .362: المرادي، الجنى الداني: ينظر)1(
 .363: ، والمرادي، الجنى الداني2/295: السيوطي، الهمع: ينظر)2(
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نـد  كمـا ع   أو حرف نـصب      ، بعدها بأن المضمرة   ه ونصب عند دخول المضارعِ  

غم من اختالفِ    ،ينالكوفيفْ فال يُ  ، فيها حاِة النُّ  وعلى الربينهـا وبـين الفعـل       ُلص 

  .؛ لشدة تالزمها مع مدخولها)1(بشيء

  اجِ  وابنُ  األخفشُ وأجازرحتى عنـدك    : (ها بالظرف كما في    فصلَ  الس اقُْعد

(وبشرط ماٍض كما في   )  الناسُ يجتمع :  ُبك حتّى إنأصح راهللاُ  قد    الِعلـم 2( ) أتعلم(، 

 وبين  ،بالظرف عندك ) يجتمع(ومدخولها  ) حتّى( بين   َلِصوفي المثالين السابقين فُ   

  حتى أن  حقُّ: " يقول ابن السراج   ،)إن قدر اهللا  (بالشرط  ) أتعلم(ومدخولها  ) حتّى(

 ،يعنـي ال واهللا حتّى إذا أمرتك بأمٍر تط:  وتقول، بينها وبين ما تعمل فيه  ال تفصلَ 

 إالّ أن الفـصل     ، وإن شئت نصبت على حتّى على قبح عندي        ،)إذا(ترفع جواب   

 ويغتفـر   ،ى وفعلهـا قبـيح     فالفصل بين حتّ   ،)3(" من الفصل بغيره   بالظرف أحسنُ 

  .في الكالمفيه بالظرف؛ ألنّه مما يتوسع 

  حتّى  : ( كما في  ، والجار والمجرور  ، والمفعول ، هشام بالقسم  وأجاز براص

ومـدخولها  ) حتّـى (بـين   ) إليك( ففصل الجار والمجرور     )4( )ك تجتمع الناس  إلي

اقْعد حتّـى عنـدك     : ( وهي تشبه عبارة األخفش وابن السراج بالظرف       ،)تجتمع(

  . وهو ما ال يقوله النحاة قاطبة،)يجتمع الناس

  مالك تعليقَ   وابنُ  األخفشُ وأجاز ـ   المذكورِ  الشّرطِ ا عن العمل قبلَ   ه  ُه جواُب

 إلـي  َأصحُبك حتّـى إن تحـسن   : (رط في قولك   بينها وبين مدخولها بالشّ    بالفصل

ِسن إليكُأح(،غم من رفِضعلى الر ان لذلكأبي حي )5(.  

  : ومدخولهاو َأ بينُلصالفَ

 أن   الكـسائيِّ  مذهُب" و ،)1( بأن مضمرة   المضارعُ ها الفعلُ  بعد ُبصنُْي) أو(  

ـ       ين قوم من الكوفي    وذهب ،نفسها للفعل ب   ناصبةٌ هذِه) أو( ه  منهم الفـراء إلـى أنّ

                                                 
 .2/303: السيوطي، الهمع: ينظر)1(
 .2/303: المرجع نفسه: ينظر)2(
 .2/313: ابن السراج، األصول: ينظر)3(
 .2/303: السيوطي، الهمع: ينظر)4(
 .2/303: المرجع نفسه: ينظر)5(



 179

ها  بعـد   والفعـلُ  ، هي العاطفة  هذِه" أو"ين أن    البصري  ومذهبُ ، بالخالف صبتنا

منصوب مضمرة  بأن ،  وهي تشبه حتّى إلى حٍد ما كونهـا أداة          ،)2("حيح وهو الص 

  .ِبواِص النّ باِب تحتَتندرُج

  األخفـشُ   وقد أجاز  ، بينها وبين الفعل بفاصلٍ     الفصلُ  فال يجوزُ  ،وعلى كلٍّ   

ـ  تَ  اهللا  شاء  أو إن  نّكمزلَألْ: ( كما في نحو   ،طروالفعل بالشَّ ) أو( بين   الفصَل ي ِنيِضقْ

ـ  صبالنَّ) تقضيني(ومدخولها  ) أو( بين    وفيه فصلٌ  ،)3( )حقيِّ  ،) اهللا  شـاء  إن(ب بـ

  .ِةع في الس ال يجوُزوهو فصل قليٌل

 ولـشدة   ، المختلفـة  ِةحوي الكتب النّ  انِّظَ شيوعاً في م    األكثرُ ُبواِص النّ فهذِه  

 إالّ في بعـض العبـارات واألمثلـة          بينها وبينه بفاصلٍ   ُلصفْاتّصالها بفعلها ال يُ   

  .المحددة التي تعود لآلراء الفردية أو األمثلة المصطنعة

  :اه وأفعاِل الجوازِم بينُلصالفَ -2

  أن  كمـا لـم يجـز      ،الجوازم وبين األفعال بشيء     بين َلِصفْ تَ  أن ال يجوزُ   

 وال  ، الجر  نظيرُ  ألن الجزم  ؛ وبين األسماء باألفعال   تي تجر  بين الحروف الّ   فصَلتَ

 بين الجـار     لك أن تفصلَ    كما ال يجوزُ   ، بينها وبين الفعل بحشو    َلِصفْ أن تَ  يجوُز

 لقلّة ، منه في الجر أقبحِمز في الجُلصفَ ال وصار، إالّ في الشعر،والمجرور بحشٍو

 بـين الجـوازم      فالفـصلُ  ،)4( وكثرة ما يعمل في األسـماء      ،ما يعمل في األفعال   

ـ  ، من الفصل بين الجار والمجرور حسب سيبويهِ       ها أقبحُ تومدخوال ا مـع   ه وقياُس

 يـز ِج أُ وإن بينهما    الفصلُ ُبُعص إذ ي  ،اه ومدخولِ  األداةِ الجر كون االثنين من بابِ    

  .عر ال النثر الشُِّهُعِضو منيكُ
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  : لم والفعل بينُلصالفَ

 ملَ: ( نقولَ  أن وُزـ فال يج  ،)1( إالّ في الضرورة    بين لم ومدخولها بفاصلٍ    ُلصفْال يُ 

 يأتك (بمعمول فعلها وهو    ) يأتك(ومدخولها  ) لم( بين    بالفصلِ )2( )زيدوهذا  ،)زيد 

  .ال النثُر  الشعُرُهمجالُ

  : ِة ذي الرمعر قوُل لم ومدخولها في الشّ فيه بينَلِصومما فُ  

  )3(ْؤهِل تُِشح الون ِمهٍل كأن لَم ِسوى َأ    وُمهااراً رُسيها ِقفَ مغَاِنتْحضَأفَ

 والبيت شاهد على    ،)4( )كأن لم تؤهل سوى أهٍل من الوحش      : (وأصل البيت 

 وهذا ال يجوز    ،)لم سوى أهل من الوحش    (بـ) تؤهل(لها  ومدخو) لم(الفصل بين   

  .إالّ في الضرورة

  : ِراِع الشّ قوُلُهومثلُ

  )5(اُءرـن في النّاس ُيدركُك الِمـ   تَكُ  ا   ـتَرينَُن امـا نَحذَم ِإـلَ واكذَفَ

  وفـي البيـت    ،)6( ) المراء إذا نحن امترينا    ك يدركُ نكُولم تَ : (وتقدير البيت 

  ).مترينا اإذا نحُن (ِفرومدخولها بالظَّ) لم( بين فصٌل

                                                 
، 2/446: ، والـسيوطي، الهمـع    1/278: ابن هشام األنـصاري، مغنـي اللبيـب       : ينظر)1(

 .269: والمرادي، الجنى الداني
 .3/111: سيبويه، الكتاب: ينظر)2(
، وابن هـشام    )ت مباديها قفاراً ِبالُدها   فأضح: (، وفي الديوان  499: ذو الرمة، ديوانه  : ينظر)3(

: ، والسيوطي، الهمع  2/410: ، وابن جنّي، الخصائص   1/278: األنصاري، مغني اللبيب  
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 .2/175: والشنقيطي، الدرر
 .4/66: ابن مالك، شرح التسهيل: ينظر)6(



 181

   وقد قيعصفور الفصلَ   ابنُ د  ومـدخولها بـالمجرور    ) لم(رورة بين    بالض

 بين لم ومجزومهـا      بيت ذي الرمة السابق وبيتاً آخر فيه الفصلُ         فأنشد ،رفوالظّ

  :  والبيت،)1(بالجار والمجرور

ـِن ابنوائُب من لَدلَِن آد مـ تَمْل  زاِك  تُبـُر ملم 2(ُرِقـ تَطْ بالحوادِثن(  

ومجزومهـا  ) لـم (بـين   ) بالحوادث( بالجار والمجرور     فصلٌ وفي البيتِ 

  . في سعة الكالم بالضرورة ال يجوُز وهو فصٌل خاص،)تطرق(

  :الفصل بين لما والفعل

 وقد أجاز   ،)لم (رورة مثل ومدخولها إالّ في الض   ) لما( بين    الفصلُ ال يجوزُ   

) لمـا إن تزرنـي أُزرك     : ( كما في  ،طرومجزومها بالشَّ ) لما( بين    الفصلَ الفراُء

  ومثلُ ،)كأُزر(ومدخولها  ) لما(بين  ) إن تزرني  ( الشرطُ َلص فَ إذ ،)3(ومنعه هشام 

قليٌلذلك وهو ال يجوز ونادر .  

  : ال الناهية والفعل بينُلصالفَ

 ال   فهو قليـلٌ    ذلك  ورد  وإن ،)4(ن ال الناهية ومجزومها    بي  الفصلُ ال يجوزُ   

الناهية ومدخولها  ) ال( بين    ففصل ،) زيد  يضِرب ال اليوم : ( كما في قولنا   ،عتَد به ُي

)يِرضان  ،)5( وهو معمول الفعل   ،)اليوم(بالظرف  ) ببيقول الص " :وأجاز ب هم ُضع

  .)6( )"بِرض تَال اليوم: ( من الكالم نحوفي قليٍل

 بينهمـا فـي      فيه الفـصلُ    ومما ورد  ، بينهما في الضرورة    الفصلُ ويجوُز  

  :  الشاعرعر على قلّته قوُلالشِّ

                                                 
 .2/175: الشنقيطي، الدرر: ينظر)1(
 .346: ، وعبد اللطيف، الضرورة الشعرية2/175: الشنقيطي، الدرر: ينظر)2(
 .2/488: السيوطي، الهمع: ينظر)3(
 .4/1413: الصبان، حاشية الصبان: ينظر)4(
 .2/446: السيوطي، الهمع: ينظر)5(
 .4/1413: الصبان، حاشية الصبان: ينظر)6(
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ـشَّخَا ال تَـانَخَوا َأالُقَوقَقَّـا حٍم            عزيٍز وال ذَاِلظَ ِلع ـِمو1(ِمـِلظْ تَك(  

الناهية ) ال( بين    فيه الفصلُ   والشاهد ،)2( ) ذا حقّ قومك   وال تظلم : (قديروالتّ

 وفي  ، كذا في العيني   ،)ذا وحق قومك  (: وهما) تظلم(بمفعولي  ) تظلم(ومجزومها  

؛ أي وال تظلم هـذا       بنزع الخافضِ  ه منصوب  ولعلّ ، مفعوالً ثانياً خفاء   )حقّ(كون  

 هذا رديء؛ ألنّه شبيه بالفصل بين       : وقيل في شرح الكافية    ،)3(في حق قومك منك   

  .)4(والمجرورحرف الجر 

ـ الناهية بمدخولها م  ) ال( اتّصال    فإن شدةَ  ،ومهما يكن من أمر        الفـصلَ  عنَ

  وإن ، بخصوصهما تْلَِقتي نُ  الشواهد أو حتّى اآلراء الّ     ةُرد ذلك نُ   ودليلُ ،بينها وبينه 

الفصلُ جاز     أو من بابِ   ، بينهما فهو قليٌل ونادر  فـي   تـي ال يجـوزُ     الّ رورِة الض 

السِةع.  

   : بين الم األمر والفعلُلصالفَ

 اتّصاالً من    وهي أشد  ، وال بغيره  ، فيه ال بمعموله   ل الالم عما تعملُ   صفْال تُ   

  الجـزمِ   ذلك منها؛ ألن عامـلَ     زُج ولم ي  ، فيه الفصلُ  يِوحروف الجر؛ ألنّه قد رُ    

  وهذا دليـلٌ   ، بينها وبين مدخولها   َلِص إذ لم ُيرو أنّه فُ     ،)5( من عامل الجر   أضعفُ

 لشدة اتصالها    الالم  أن هذهِ  واعلم:" يقول المالقي  ،صالها بمعمولها على منعه لشدة اتّ   

  .)6("...بما بعدها حتّى صارت كبعض حروفه

  : أداة الشرط ومجزومها بينُلصالفَ

   بين إن ومجزومها دون بقية األدوات؛ ألنّها  الفصُل إنّه يجوُز-سابقاً-قلنا   

                                                 
، والـصبان، حاشـية     2/446: ، والسيوطي، الهمع  4/64: ابن مالك، شرح التسهيل   : ينظر)1(

 .2/174: ، والشنقيطي، الدرر4/1413: الصبان
 .4/63: ، وابن مالك، شرح التسهيل2/446:  الهمعالسيوطي،: ينظر)2(

 .4/1413: الصبان، حاشية الصبان: ينظر)3(
 .2/445: السيوطي، الهمع: ينظر)4(
 .2/445: السيوطي، الهمع: ينظر)5(
 .303: المالقي، رصف المباني: ينظر)6(
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 مـع    فإن جزمتْ  ،)1( ال تجزم   بشرط أن   الجزاء األدوات وأنّها ال تفارقُ    ِه هذ أصُل

 أو من باب    ، في الكالم النثري   ذي ال يجوزُ  رورة الّ ن ذلك من باب الض     يك الفصِل

  .)2(التي تجزم مع الفصل) لم( عدم وجود  بشرط، عليهاُسقَالشذوذ الذي ال ُي

   ا وردومدخولها م     فيه الفصلُ  ومم قـولُ ) لـم  (وِدُرع الجزم دون وُ    بين إن 

  : ِراِعالشّ

  )3(يُدِزِزدك مـو يستَـن ُهك ْإـ ولَدي   ِهـاِئنَ ثَُله َأتَنَْأ وكـيلَي عـِنثُْي

مع بقاء الجزم   ) يستزدك(ومدخولها  ) إن( بين أداة الشرط     وفي البيت فصلٌ  

 ذلك بشرط إضمار     مثلَ حاةُ النّ  وقد أجاز  ،الجازمة في البيت  ) لم( وعدم وجود    ،فيه

ـ     ) هو (الفعل قبلَ   وهـذا   ،)4( أو ماضياً  ،)لم(ومجيء الفعل بعده مضارعاً مسبوقاً ب

الفعـل   فـورود     فهو ضرورةٌ ال تجوُز في النثـر؛       ،اهد على الش   ال ينطبقُ  األمُر

  .)5( ضرورةًدع ُيماً دون لممضارعاً ومجزو

 وإن ورد   ،بإضمار الفعل ) إن(ر   وأفعالها غي   الشرطِ  بين أدواتِ  وال يفصلُ   

  .)6(ذلك في غيرها فهو من باب الضرورة

 وإنّمـا   ،ِةع في الس   جائزٍ  غيرُ -)إن(غير  - بين أداة الشرط وفعلها      فالفصُل  

هو ): "إن( أدوات الشرط غير     تقدير الفعل بعد   في    األنباري  يقولُ ، الضرورةُ ُهباُب

 وهـو   ،)مـن (و) نماأي(و  ) ىمتَ(ر الفعل بعد    لكالم؛ ألنّه قد   في ا   ال يجوزُ  ضعيفٌ

 وذلك ضعيف   ، الجزم  حرفِ  فيه عملُ   يظهرُ  مضارع  وألنّه فعلٌ  ؛)إن(فرع على   

وهـي  ) إن( وإذا كان ذلك ضعيفاً في       ، فإنّما يجوز في الشعر    ،في الكالم ) إن(في  

                                                 
 .2/135: ، أبو البركات األنباري، اإلنصاف113-3/112: سيبويه، الكتاب: ينظر)1(
 .4/74: ، وابن مالك، شرح التسهيل3/113: سيبويه، الكتاب: ينظر)2(
، والـشنقيطي،   4/93: لرضي، شرح الرضـي   وا،  4/74: ابن مالك، شرح التسهيل   : ينظر)3(

 .2/183: الدرر
 .4/74: ، وابن مالك، شرح التسهيل2/455: السيوطي، الهمع: ينظر)4(
 .2/183: قيطي، الدرر، والشن4/93: الرضي، شرح الرضي: ينظر)5(
: ، وابن مالك، شرح التـسهيل     2/455: ، والسيوطي، الهمع  3/113: سيبويه، الكتاب : ينظر)6(

4/74. 
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 في  ُز بالشعر وال يجو   وهذا كلّه شيء يختص   ... عليه أولى   ففيما هو فرع   ،األصل

  )1(".الكالم

 ا جاءغَ بِ  في الشعر مجزوماً مع الفصلِ     وممِري) عدي بـن زيـد      قوُل) إن 

  :العبادي

  )2(يـاِق السَُّسْأ عليه كَفْـعطَ    ُه وتُو    ـم ُيحيـٌل ينُبُهـاِغى وـتَمفَ

متى ينبهم  : ( واألصل ،)واغٌل(بـ) ينُبهم(ومدخولها  ) متى( بين   وفيه فصلٌ 

 ،)3( )فمتى ينبهم واغٌل ينُبهم   : ( وإذا تقدم ارتفع بفعل مضمر تقديره      ،فقدمه) ٌلواغ

علـى  : قال البغدادي : "ونقل الشنقيطي عن البغدادي قوله     ،)4(وباب ذلك الضرورة  

ـ   ) متى(أنّه فصل اضطراراً بين      ـ  ،)واغٌل(ومجزومه فعل الشرط ب ) واغـلٌ ( فـ

 وكـون   ،)5( ")تى يزرهم واغلهم يزرهم   م(فاعل فعل محذوف ُيفسره المذكور؛ أي       

  . يكون ممتنعاً في النثر، الضرورةاً فيذلك جائز

  : ِراِع الشّ قوُل ذلكومثُل  

عةٌ نَـصـةٌ فـتَاِبدَأ      ٍر     ـاِئي ح   نَييِّلْهـا الرِّيـم6(ْلا تَِمـُح تُم(  

 )الريح ( مرفوع  اسم  وقع  إذ ،)7( االسم على الفعل في أينما      فيه تقديمُ  والشاهُد

 ،)تُميِّلهـا  ( ضـرورةً   مجزوم  مضارع  هذا االسم فعلٌ    ووقع بعد  ،بعد أداة الشرط  

                                                 
 .2/137: أبو البركات األنباري، اإلنصاف: ينظر)1(
محمـد  : ، ديوان عدي بن زيد العبادي، حقّقه وجمعه       )م1965(عدي بن زيد العبادي     : ينظر)2(

وسـيبويه،   ،156: مديرية الثقافة العامـة، بغـداد     -الثقافة واإلرشاد جبار الُمعيبد، وزارة    

، 4/75: ، وابـن مالـك، شـرح التـسهيل        2/456: ، والسيوطي، الهمع  3/113: الكتاب

 .2/76: والمبرد، المقتضب
 .2/77: السيرافي، شرح أبيات سيبويه: ينظر)3(
 .2/455: السيوطي، الهمع: ينظر)4(
 .2/185: الشنقيطي، الدرر: ينظر)5(
، وأبـو البركـات     4/92: ، والرضي، شـرح الرضـي     2/456: السيوطي، الهمع : ينظر)6(

: ، وابن مالك، شـرح التـسهيل      2/185: ، الشنقيطي، الدرر  2/136: األنباري، اإلنصاف 

 .2/75: ، والمبرد، المقتضب3/114
 .2/185: الشنقيطي، الدرر :ينظر)7(
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  وهـذا الفعـلُ    ، المتأخرُ  لفعل محذوف يفسره الفعلُ    واالسم المرفوع هذا هو فاعلٌ    

ومـدخولها  ) أينما( بين    وكّل هذا التأويل لئال يفصلَ     ،)1(المحذوف هو فعل الشرط   

  ).تميلها(

  :  هشام المريومدخولها في الشعر قوُل) نم( الفصل بين ومن  

   )2(فَزَّعاًِس منّا ُمـن ال نُِجزُه ُيمـوم     و آمنتْ وهـِفَمن نَحُن نُؤِمنُْه يب

 ،)3( ضرورة -وهي للشرط -) من( االسم على الفعل بعد       فيه تقديمُ  والشاهُد

ـ )ُهنِْمْؤنُ(وفعل الشرط   ) من(وفيه فصل بين       مقدرٍ  بفعلٍ مرفوع) نحن( و ،)نحُن( ب

 ، فجزمه مع الفـصل ضـرورة      ،)4( )ُهفمن نؤِمنُْه نحُن نؤِمن   : (دير والتق ،)من(بعد  

 هي الجزم وليس الفصل بينهما هو الذي جعـل ذلـك مـن بـاب                وكأن المشكلةَ 

 ينين والكوفي  في اإلنصاف على اختالف البصري      وردتْ  الشواهدُ وهذِه ،الضرورة

 ولعل كالم السيوطي يجمل     ،)5(في عامل الرفع في االسم المرفوع بعد إن الشرطية        

من ) إن( والتفسير بعده مع غير      ،تقديم االسم على إضمار الفعل قبله     : "ما ذكرناه 

  . )6("األدوات ضرورة

  وأجاز اختياراً مع     الكسائي )نم (وإخوته، مثل  فأجاز ) :    من زيداً يـضرب

علـى  ) زيـداً (بمعمول الفعل   ) يضرب(ومعمولها  ) من( بالفصل بين    )7( )أضِربُه

    غم من أنزيداً(الر (وليس مرفوعاً كالشواهد التي عرضناها بالفـصل        منصوب 

  .بين األداة ومجزومها بالمرفوع من باب الضرورة

                                                 
 .2/136: أبو البركات األنباري، اإلنصاف: ينظر)1(
: ، وابن مالك، شرح التـسهيل     2/456: ، والسيوطي، الهمع  3/114: سيبويه، الكتاب : ينظر)2(

 .2/75: ، والمبرد، المقتضب2/184: ، والشنقيطي، الدرر4/74
 .2/184: الشنقيطي، الدرر: ينظر)3(
 .2/78: السيرافي، شرح أبيات سيبويه: ينظر)4(
 .2/134: فأبو البركات األنباري، اإلنصا: ينظر)5(
 .2/455: السيوطي، الهمع: ينظر)6(
 .2/456: المرجع نفسه: ينظر)7(
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     من الكوفي أي المنـصوب والمجـرور؛     ين في غير المرفوع؛     وأجاز قوم

 وأجاز قوم منهم في المرفوع أيضاً إن لم يكن          ،منعوه في المرفوع   و ،ألنهما فضلة 

عفإن أمكن عود الضمير عليه لم      ). أينما(و  ) متى( ضمير على الشرط كما في       ُدو

ُجيمثالً  فال نقولُ  ، بين األداة ومجزومها    االسم ليفصلَ   تقديمُ ز ) :    هو يـضرب نم

 ومهمـا  ،)1(تار هذا المذهب أبو علـي  واخ،)من(؛ ألن المضمر هو    )زيداً أضربه 

 وإن وجـد     فإن الفصل بين األداة ومدخولها في الشرط نادر وقليلٌ         ،يكن من أمر  

  . في الضرورةأو مما يجوُز) إن( من باب نيكُ

والـصحيح  : قال أبـو حيـان    : "ونجمل القول فيما سبق بما نقله السيوطي        

 وهو  ،)2("فعل الفصل بجملة بين األداة  وال       ألن الفضلة والعمدة سيان؛ إذ فيه      المنع؛

  .مما اليجوز

 ، حاالتها الخّاصـة    فلكل أداةٍ  ، غير الجازمة   الشرطِ  أدواتِ وأما بخصوصِ 

 وعلى الجملة فال يفصل بينها وبين       ،هما يقع بعدها الفعل أو االسم أو كال       افمنها م 

ـ  ) لو(مدخوالتها إالّ    ألصالتها في  " إن" مة  وكل: " يقول الرضي  ،)إن(تشبيهاً لها ب

ون بعده   يك  بشرط أن  ، اختياراً على االسم    تدخلَ  جاز أن  ،الشرط وكونها أم الباب   

ـ (: نحـو ) لو( وكذا   ،) زيداً ضربت  إن(و  ) إن زيد ضرب  : ( نحو ،فعل ـ  أَ ولَ  متُنْ

 ذلـك فيهـا إالّ فـي         فإنّـه ال يجـوزُ     ، بخالف سائر كلمات الشرط    )3( )ونكُِلمتَ

 ،ات األخرى دون األدو ) إن(ومدخولها يجوز مثل    ) لو( فالفصل بين    ،)4("الضرورة

  .بقاسكما في قوله تعالى ال

  :داء والمنادى بين أداة النُّلصالفَ

  ها ـّب أمـية تخاطخْع كقول النَّـٍرادى بأمـ بين أداة النداء والمنُلصفْقد ُي  

  :)5()لطيفة(

                                                 
 .2/456: السيوطي، الهمع: ينظر)1(

 .2/457: السيوطي، الهمع: ينظر)2(
 .100: اإلسراء)3(
 .4/92: الرضي، شرح الرضي: ينظر)4(
 .2/35: ، والسيوطي، الهمع3/390: ابن مالك، شرح التسهيل: ينظر)5(
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   )1(اـيفَِكاً وـع تَسكابـ     و أذري الدماً    ـاً لطيفـامِك تَهيـال يا فابَأ

 على الفصل    شاهد  والبيتُ ،)2(ت وفصلتْ  فرخّم ،)يا لطيفة فابكِ  : (والتقدير

  ).فابِك تهياماً(بالجملة ) لطيفاً(والمنادى ) يا(بين أداة النداء 

     هذا النوع الفصل لم يذكر في كتب النحو كدليل على جوازه           من وأرى أن

ـ    ،قبشكل مطل   وهو ما يدّل على أنّه ال يفـصلُ       ) قد يفصل ( إذ ُصدِّرت ألفاظهم ب

ن على القلّة والندرة كمـا       بينهما يك  َلِص فُ  وإن ،بين أداة النداء والمنادى في السعة     

  .في الشاهد السابق

   : بين قد والفعلُلصالفَ

 وهي مع ،)3(وفعلها؛ ألنّها بمنزلة األلف والالم من االسم) قد( بين ال يفصُل  

 بينها   الفصلُ  فألجل ذلك ال يجوزُ    ، تقوم مقام الجزء   ، الزمة له  ،الفعل مختصة به  

 في   المالقي ُه فأجاز ، فيه فَِلتُ حتى القسم اخْ   ،)5( ذلك فقط في القسم     ويجوزُ ،)4(وبينه

  : كما في قول الشاعر)6(الضرورة

  )7(ُحـيِصد يرـم ُصـِك فراقهـ   بوشي   ـي عنَائـ لنـد واهللا بيـفق

ـ     ، بالقسم )بين(والفعل الذي هو    ) قد( بين   فقد فصلَ  صال  وهذا قبيح لقوة اتّ

 علـى الـرغم مـن أن        ،)8( مع الفعل كالجزء منه    دعبما تدخل عليه؛ ألنّها تُ    ) قد(

                                                 
: ، والشنقيطي، الـدرر   2/35: ، والسيوطي، الهمع  3/390: ابن مالك، شرح التسهيل   : ينظر)1(

1/381. 
 .1/382: الشنقيطي، الدرر: ينظر)2(
 .115-3/114: سيبويه، الكتاب وحاشيته: ينظر)3(
 .456: المالقي، رصف المباني: ينظر)4(
، 2/494: ، والـسيوطي، الهمـع    1/171: ابن هشام األنـصاري، مغنـي اللبيـب       : ينظر)5(

 .1/525: ، والشنقيطي، الدرر260: والمرادي، الجنى الداني
 .456: المالقي، رصف المباني: ينظر)6(
: ، وابن هشام األنـصاري، مغنـي اللبيـب        1/330،  2/390: ابن جنّي، الخصائص  : ينظر)7(

 .456: ، والمالقي، رصف المباني1/171
 .2/391: ابن جنّي، الخصائص: ينظر)8(
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عمري بـتّ   قد ل : ( وقد سمع  ، كثير من النحاة   ُه وهو مما أجاز   ،)واهللا( قسم   الفاصَل

  .وفعلها بالقسم على قلٍّة) قد( بالفصل بين )1( ) أحسنتقد واِهللا(و ) ساهراً

  

  

  

ومـدخولها  ) قـد (؛ ألن فيه فصالً بين      )2( )قد زيداً رأيت  : ( يقالَ  أن ويقبُح  

وأما فـي الكـالم فـال       : " يقول المالقي  ،وهو معمول المدخول  ) زيداً(بـ) رأيت(

  .)3("يجوز

  :نفيس ومدخوله بين حرف التُّلصالفَ

 يقول  ، لشدة اتصالهما بالفعل   ،ن ومدخولها وكذلك سوف   ال يفصُل بين السي     

  فيخلِّـصهُ  ، بالفعـل المـضارع أيـضاً       يختص حرفٌ) سوف(اعلم أن   : "المالقي

 فـي التنفـيس مـن        إالّ أنّها أبلغُ   ، ومعناها التنفيس بالزمان   ،لالستقبال مثل السين  

 فلذلك ال يجوز الفصل بينها      ،اً وهي متّصلة به كبعض حروفه كالسين أيض       ،السين

ومـدخولها دون الـسين     ) سـوف (على الرغم من جواز الفصل بـين        . )4("وبينه

 لما لالعتراض من حرية شبه مطلقة في الفـصل بـين األزواج             ؛)5(باالعتراض

  .المتالزمة

                                                 
 .2/494: ، والسيوطي، الهمع1/171: شام األنصاري، مغني اللبيبابن ه: ينظر)1(
 .2/494: السيوطي، الهمع: ينظر)2(
 .456: المالقي، رصف المباني)3(
 .460: المرجع نفسه: ينظر)4(
، 2/377: ، وابن مالك، شرح التـسهيل     2/393: ابن هشام األنصاري، مغني اللبيب    : ينظر)5(

 .2/493: والسيوطي، الهمع

 بينها وبـين     فأشبهتها في أن ال يفصلَ     ،)لَن يفعل : ( وإنّما هي إثبات لقوله    ،األفعال

  .)1("الفعل
  

  

ومن تلك الحروف أيضاً    : " يقول ،وقد شدد سيبويه على عدم الفصل بينهما        

 على   السينُ  وإنّما تدخل هذهِ   ،)سيفعل: (ا بمنزلة السين في قولك    سوف يفعل؛ ألنه  
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   :في العطف ومدخولهما) أو(و ) الواو( بين ُلصالفَ

  ماً ـعطوف فعالً وال اس بين حروف العطف ومدخولها إن لم يكن الم الفصُليجوُز

 ،)3( والفصل بينهما وبين معطوفهما ضرورة     ،)أو(و  ) الواو( باستثناء   ،)2(مجروراً

  :  األعشىومن ذلك قوُل

  )4(اـكَاِئس ِنوِءُر فيها من قُاعا ض     ِلمةً  عفْي الحيِّ ِرـُه ماالً وفـرثوُي

معطوفة ) رفعة( وإن   ،ا ضرورة اهد فيه فصل بين الواو من معطوفه      والش

  . وهذا ال يجوز في النثر،)5(وفصل بينهما بالمجرور) ماالً(بالواو على قوله 

  : ومثل ذلك قول األعشى  

يواً تَـمرِشا كَـاهَأ ِهـبِدرالـِةي     ع ِبـصو يوِداً َأـميم6(الًـِغا نَـه(  

 ،)أديمها يومـاً نغـالً     و ،ِبص الع  كمثل أرديةِ  تراها يوماً : "( جنّي يقول ابنُ 

 وهـو   ،ففصل بالظرف بين حرف العطف والمعطوف به على المنصوب من قبله          

  .)1("من تراها) ها(

                                                 
 .3/115: سيبويه، الكتاب: رينظ)1(
 .3/384: ابن مالك، شرح التسهيل: ينظر)2(
 .3/195: السيوطي، الهمع: ينظر)3(
: ، والـسيوطي، الهمـع    3/384: ، وابن مالك، شرح التسهيل    123: األعشى، ديوانه : ينظر)4(

 .2/467: ، والشنقيطي، الدرر3/195
 .2/467: الشنقيطي، الدرر: ينظر)5(
، وابـن مالـك، شـرح       2/395: ، وابن جنّي، الخـصائص    170:  ديوانه األعشى،: ينظر)6(

 .1/349: ، والفرخان، المستوفى في النحو3/384: التسهيل

) يومـاً (بـالظرف   ) أديمها(والمعطوف  ) الواو(ففصل بين حرف العطف     

ألنّه عطف على الناصب الذي     : " ذلك بقوله   جنّي  وقد علل ابنُ   ،الذي حقّه التأخير  

لواو أيضاً ناصبة والفصل بين الناصب ومنصوبه ليس كالفصل  فكأن ا  ،)ترى(هو  

 على الرغم من قبح الفصل بين االثنين أو منعه وجوازه           ،)2("بين الجار والمجرور  

 والشاهد من شواهد الضرورة التـي ال تجـوز فـي الكـالم              ،في الضرورة فقط  

  .)3(النثري
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  ةـالخاتم

  :  أهمها ما يأتي، نتائج هذِه الدراسة إلى ِعدِةلقد انْتَهتْ ِبي  

 وركناً  ،تُعد األزواُج النّحويةُ المتالزمةُ ِسمةً بارزةً في النّحو العربيِّ        : أوالً  

أساسياً من األركان التي يقوُم عليها؛ إذ تُقَسُم معظُم األبواِب النّحويِة إلـى أزواٍج              

  .غويةنحويٍة ممثّلٍة في مختلَِف التّراكيِب والسياقاِت الل

يرتبطُ كلُّ زوجيِن من هذِه األزواِج النّحويِة بعالقٍة قويٍة ومتينـٍة؛ إذ            : ثانياً  

 ،-فـي الغالـب   –ال ُيَؤدى المعنى المطلوُب من السياِق اللغوي إلّا بوجودهما معاً           

  نفـسها  وإنّما يمكُن أن يأتي في الجملـة ،وهذا ال يعني االكتفاء بهما ِلأداء المعنى  

 ، والجار والمجرور  ، والمضاف والمضاف إليه   ، من زوجين كالفعل والفاعل    أكثُر

  ... .والصلة والموصول

 على الرغم من وجود     ،ُيعد االعتراُض فرعاً يقُع تحت مفهوِم الفصلِ      : ثالثاً  

 إذ ُيعـد    ،فارٍق بين المصطلحين؛ ألن الفصَل أوسُع وأشـمُل مـن االعتـراض           

   فصٍل اعتراضاً   االعتراُض فصالً وال ُيع أي الفواصَل قـد تكـوُن        ،د ةً أنوخاص 

 واالعتراُض يدخُل تحت هذِه األنواِع كنوٍع       ،جملةً أو شبه جملٍة أو كلمةً أو حرفاً       

ٍن من الفواصِل التي يشملها مصطلح الفصل النّحويُمعي.  

 فواصـَل   األصُل في هذِه األزواِج النّحويِة االتّصاُل والتّرابطُ دون       : رابعاً  

 ولكن هذا األصل يمكُن الخروُج عنه في بعِض األزواِج النّحوية التي تمثُل             ،بينهما

                                                                                                                                          
 .2/395: ابن جنّي، الخصائص: ينظر)1(
 .2/395: ابن جنّي، الخصائص: ينظر)2(
 .3/384: ابن مالك، شرح التسهيل: ينظر)3(
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 وما أصلهما كذلك؛ إذ إن التّـرابطَ        ،أساساً للتّركيِب اللغوي كالمسند والمسند إليه     

 وخاصـة   ،بينهما أضعفُ من التّرابِط الموجوِد بين بقيِة األزواِج النّحويِة األخرى         

 ،يمكُن أن يشكَّل المسند والمسند إليه وما أصلهما كذلك جملةً مفيدةً وحـدهما            أنُّه  

بعكس المضاف والمضاف إليه مثالً اللذين ال يشكالن وحدهما تركيباً نحوياً كامالً            

يقبل في النّحو العربي.  

 بل لنـوِع    ،ال يقتصُر جواُز الفصِل أو منُْعُه على المتالزميِن فقط        : خامساً  

 وهذا  ، دور رئيس في ذلك؛ إذْ يجوُز الفصُل بين المتالزميِن بغيِر األجنبي           الفاصِل

 وال يجوُز الفصُل بينهما بـاألجنبي إلّـا ضـمن           ،ينطبقُ على معظِم المتالزماتِ   

الضرورة الشّعرية أو الشّذوذ أو اآلراء الفردية التي ال تُعمـُم أو بعـض اآلراء               

فاصُل مما يتوسع فيه في الكالم كالجـار والمجـرور           وكذلك قد يكوُن ال    ،الكوفية

  . وهذا النّوُع يكاُد يفصُل بين أغلِب األزواِج النّحويِة،والظرف وغيرهما

للخالِف النّحوي بين البصريين والكوفيين أثر بارز في منِع الفصِل          : سادساً  

ي وضعوها على أسـاِس     القاعدِة المعياريِة الت  و إجازته، فالبصريون تَشدُدوا في      أ

 وقـد   ، ومنعوا الكثير من حاالِت الفصِل التي أجازها الكوفيون        ،استقراِئهم النّاقصِ 

  .أشرتُ لكثيٍر من هذِه المسائِل في ثنايا هذِه الدراسِة

 إذْ إن كثيراً من     ،للتّقديم والتّأخير عالقةٌ مباشرةٌ بموضوع دراستي     : سابعاً  

ا تقديم وتأخير لعنصٍر أو عناصـر تفـصل بـين           حاالِت الفصِل هي في حقيقته    

  . األزواج النّحويِة

معظُم حاالِت الفصِل القبيِح والممنوِع وردتْ في الشّعر وُأِحيلَتْ إلى          : ثامناً  

 وكأن الضرورةَ هي المنفُس الوحيـُد       ،الضرورِة حتّى ال تخالفَ القاعدةَ المعياريةَ     

  .التي وضعوهاللفصوِل التي ال تتالءُم مع القاعدة 

كثير من حاالت المنِع الخاصِة بالنثر ُأجيزتْ من ِقبِل بعض النّحاِة           : تاسعاً  

 واستناداً إلى أمثلٍة مصطنعٍة ال يمكُن تعميُم الفـصل          ،بناء على اآلراء الفردية لهم    

  . فيها في النحو كقاعدٍة مطّردة يجوُز اتّباُعها

ن بعِض المتالزمات؛ ألن عدم وجـوِده       ال ُبد من وجوِد الفصِل بي     : عاشراً  

 وخاصـة أن الجملـةَ ال       ، ويحصرها في أزواج متالزمة فقط     ،ُيحدُِّد اللغة ويقيُِّدها  
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 فمثالً الجملةُ االسمية ال تتكون من مبتدأ وخبٍر متّصلين          ،تتكوُن من متالزمين فقط   

ٍظ لفتح المجال    بل وجودهما ضروري مع ما يأتي بينهما من ألفا         ،ومترابطين فقط 

- بعكس األزواج األخرى التي إن فصل بينهما         ،للحرية التعبيرية غير المحدودة   

 وخاصة أنّهما ال يكتفى بهما      ، يحدثْ خَلٌَل في ترابطهما    -كالصلة والموصول مثالً  

  . بل يحتاجان إلى متالزمات أخر إلتمام المعنى،في السياق
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ـ 816(الجرجاني، علي بن محمد بن علي أبو حسن الحنفي           كتـاب  ،  )م1998) (هـ

  .بيروت-، دار الفكر العربي1، طالتعريفات

حمـُدو  : ، اعتنى به وشــرحه ديوانه، )م2005( )هـ110ت (جرير، ابن عطية 

  .لبنان-، دار المعرفة، بيروت2طماس، ط

إعـراب  ،  )م2004) (338ت  (أبو جعفر النحاس، أحمد بن محمـد بـن إسـماعيل            

  .، دار الكتب العالمية، بيروت2 طعبدالمنعم خليل إبراهيم،: ، تحقيقالقرآن

شرح أبيـات   ،  )م1986) (338ت  (أبو جعفر النحاس، أحمد بن محمد بن إسماعيل         

، عالم الكتـب، ومكتبـة النهـضة        1زهير غازي زاهد، ط   : ، تحقيق سيبويه

  .العربية، بيروت
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محمد علي النجار،   : ، تحقيق الخصائص، د ت،    )هـ392(ابن جنّي، أبو الفتح عثمان      

  .ة العامة لقصور الثقافةالهيئ

، دراسـة   سـر صناعة اإلعـراب   ،  )1985) (هـ392(ابن جنّي، أبو الفتح عثمان      

  .، دار القلم، دمشق1حسن هنداوي، ط: وتحقيق

، تحقيق سـميح  اللمـع في العربية، )م1988 ()هـ392(ابن جني، أبو الفتح عثمان   

  .أبو مغلي، دار مجدالوي للنشر، عمان

، شرحه وضبط نصوصه وقدم     ، ديوانه )ت.د) (هـ. ق 2 نحو   :ت(ابن حجر، أوس    

  .لبنان-عمر فاروق الطباع، دار األرقم بن أبي األرقم، بيروت: له

  . ، دار الثقافة ، الدار البيضاءاألصول، )م1991(حسان، تمام 

  .، عالم الكتب 2ط: البيان في روائع القرآن، )م2000(حسان، تمام 

، مطبعة النجـاح الجديـدة،      للغة بين المعيارية و الوصفية    ا،  )م1980(حسان، تمام   

  .الدار البيضاء

، الهيئة المـصرية العامـة      معناها و مبناها    : اللغة العربية ،  )م1979(حسان، تمام   

  .للكتاب

  .النحو الوافي، )د ت(حسن، عباس، 

، من رواية ابن    ديوان الحطيئة ) م1981) (هـ45ت نحو   (الحطيئة، جرول بن أوس     

يب عن ابن األعرابي وأبي عمرو الشيباني، شرح أبي سعيد السكري، دار            حب

  .صادر، بيروت

الكوفيـون فـي النحــو والـصـرف والمـنهج          ،  )م1997(الحموز، عبد الفتاح    

  .، دار عمار1 ، طالوصـفي

ارتـشاف  ،  )م1984) (745ت  (أبو حيان األندلسي، أثير الدين محمد بن يوسـف،          

  .1حمد النماس، طمصطفى أ: ، تحقيقالضرب

، تذكرة النّحاة ،  )م1986) (745ت  (أبو حيان األندلسي، أثير الدين محمد بن يوسف         

  .، مؤسسة الرسالة، بيروت1عفيف عبد الرحمن، ط: تحقيق

إبـراهيم  : ، تحقيـق  ديوان دعبل بن علـي الخزاعـي      ،  )م1998(الخزاعي، دعبل   

  .لبنان-ية، بيروت، منشورات علي بيضون، دار الفكر العلم1األميوني، ط
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، الرتبة النحوية في الجملة العربية المعاصـرة      ،  )م2002(الخلفات، إبراهيم صالح    

  .1ط

التعليق (، وبذيله   سنن الدارقطني ،  )م1986) (هـ385ت  (الدارقطني، علي بن عمر   

أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي،       : ، تأليف )المغني على الدار قطني   

  .، عالم الكتب، بيروت4ط

كـارين  : ، تحقيق ديوان شعر مسكين الدارمي   ، د ت،    )هـ89ت  (الدارمي، مسكين   

  .صادر، دار صادر، بيروت

الفصول فـي   ،  )م1988) (هـ569(ابن الدهان النحوي، أبو محمد سعيد بن المبارك         

  .إربد-، مؤسسة الرسالة، بيروت، دار األمل1فائز فارس، ط: ، تحقيقالعربية

  .، دار مكتبة الحياة، بيروتعجم متن اللغةم، )م1960(رضا، محمد 

ـ 688(الرضي، رضي الدين محمد بن الحسن األسـتراباذي،          ، د ت، شـرح     )هـ

  .يوسف حسن عمر، مطابع الشروق، بيروت: الرضي، تحقيق

ـ 117ت  (غيالن بن عقبة     ذو الرمة،  الخطيـب  : ، شـرح  ديوانـه ،  )م1993) (هـ

، دار الكتـاب    1جيد طـراد، ط   م: التّبريزي، كتب مقدمته وهوامشه وفهارسه    

  .لبنان-العربي، بيروت

ـ 311ت(الزجاج، أبو إسحق إبراهيم بن السري        معـاني القـرآن    ،  )م1988) (هـ

  .، عالم الكتب، بيروت1عبد الجليل عبده شلبي، ط: شرح وتحقيق: وإعرابه

اإليضاح فـي   ،  )م1982 ()هـ337ت(الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحق        

  .، دار النفائس، بيروت4مازن المبارك، ط: ، تحقيقعلل النحو

كتاب حـروف   ،  )م1986) (هـ337ت(الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحق      

، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت، دار        2علي توفيق الحمد، ط   : ، تحقيق المعاني

  .األمل، إربد

: ، تحقيقالبرهان في علوم القرآن، )م1972(الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد اهللا  

  .محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت

، الكشّاف، )م2001) (هـ538(الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي،  

  .لبنان-، دار إحياء التراث العربي، بيروت2عبد الرزاق المهدي، ط: تحقيق



 197

ـ 538ت  (الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمـر الخـوارزمي،           ، )م2004 ()هـ

، دار عمار،   1فخر صالح قدارة، ط   : ، دراسة وتحقيق  المفصل في علم العربية   

  .عمان

، جمـع   ، بلوغ األرب في شرح المية العرب      )م1989() جمع(الزمخشري وأخرون   

محمد عبد الحكيم القاضي، ومحمد عبد الرازق عرفان، دار الحديث،          : وتحقيق

  .القاهرة

: ، تحقيـق  حجة القـراءات  ،  )م2001( بن محمد    ابن زنجلة، أبو زرعة عبد الرحمن     

  . لبنان-، مؤسسة الرسالة، بيروت5سعيد األفغاني، ط

، 1، ط منهج البحث اللغوي بين التراث و علم اللغة الحديث        ،  )م1986(زوين، علي   

  .دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد

  .لمي، منشورات المجمع العالجملة العربية، )م1994(السامرائي، فاضل 

  . األردن-، دار الفكر، عمان2، طمعاني النحو، )م2003(السامرائي، فاضل 

ـ 643(السخاوي، علم الدين علي بن محمد        المفـضل فـي شـرح      ،  )م2002) (هـ

  .يوسف الحشكي، عمان: ، تحقيقالمفصل

، األصول في النحـو   ،  )م1958) (هـ316ت  (ابن السراج، أبو بكر محمد بن سهل        

  .، مؤسسة الرسالة1سين الفتلي، طعبد الح: تحقيق

، دار صـادر،    1أكرم البستاني، ط  : ، تحقيق ديوانه،  )م1960(ابن أبي سلمى، زهير     

  .بيروت

ـ 756ت  (السمين الحلبي،أحمد بن يوسف      الدر المصون في علـوم     ،  )م1994) ( ه

، دار الكتـب    1علي محمد معـوض وآخـرون، ط       :تحقيقالكتاب المكنون،   

  .العلمية، بيروت

: ، تحقيق الكتاب،  )م2006) (هـ180ت  (بويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر         سي

  .، مكتبة الخانجي، القاهرة3عبد السالم هارون، ط

  .، دار المعارف، مصر1، طمدرسة البصرة النحوية، )د ت(السيد، عبد الرحمن، 

 ،شرح أبيات سيبويه  ،  )م1996) (385ت  (السيرافي، أبو محمد يوسف بن المرزبان       

  .محمد الريح هاشم، دار الجيل، بيروت: تحقيق
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، دار الكتـب    األشــباه والنظائــر   د ت،   ) هـ911ت  (السيوطي، جـالل الدين    

  . لبنان-العلمية، بيروت 

طه عبد الرؤوف   :  تحقيق االقتراح،،  )م1999) (هـ911ت  (السيوطي، جالل الدين    

  .سعد، مكتبة الصفا

الهوامع في شـرح جمـع       همـع) م1998) (هـ911ت  (السيوطي، جـالل الدين    

  .لبنان_ ، دار الكتب العلمية بيروت1أحمد شمس الدين ، ط: ، تحقيقالجوامع

يحيى الجبوري،  : ، تحقيق شعر عمرو بن شأس األسدي    ،  )م1983(ابن شأس، عمرو  

  .، دار القلم، الكويت2ط

دة ارتقاء الـسيا  الشاوي المغربي الجزائري، يحيـى بن محمد أبـي زكريا، د ت،           

عبـد الـرزاق عبـد الـرحمن        :،تحقيقلحضرة شاه زاده في أصـول النحو     

  .السعدي

: ، تحقيق األمالي،  )م1992(ابن الشجري، هبة اهللا بن علي بن محمد الحسني العلوي           

  .، القاهرة1محمود محمد الطناحي، ط

ـ 22ت  (الشماخ، ابن ضرار     ، حقّقـه   ديوان الشماخ بن ضرار الـذبياني     د ت،   )  ه

  .الح الدين الهادي، دار المعارف، القاهرةص: وشرحه

محمـد  : ، تحقيـق  الدرر اللوامع ،  )م1999) (هـ1331(الشنقيطي،أحمد بن األمين    

  .لبنان-، دار الكتب العلمية، بيروت1باسل عيون السود، ط

الجامع في فنـي الروايـة      ، د ت،    )هـ1250(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد       

  .، عالم الكتب3، طوالدراية من علم التفسير

، 1الظاهرة النحوية بين الزمخشري وأبي حيـان، ط       ،  )م1991(صالح، قاسم محمد    

  .عمان

علـى شـرح     حاشـية الـصبان   ،  )م2003() هـ1206ت  ( الصبان، محمد علي    

  .دار الفكر، بيروتاألشموني، 

  .، دار المعارف، القاهرة6، طالمدارس النحوية، )د ت(ضيف، شوقي، 
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عزة حسن،  : ، تحقيق ديوانه،  )م1968) (هـ125ت نحو   (م بن الحكم    الطرماح، حكي 

مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم، وزارة الثقافـة والـسياحة واإلرشـاد            

  .القومي، دمشق

،دار 2، ط نـشأة النحـو وتـاريخ أشـهر النحـاة         ، محمد   )د ت (الطنطاوي، محمد   

  .المعارف، القاهرة

  .، جدارة، عمـان1، طور المصطلــح النحويتط، )م2006(عبابنة، يحيى القاسم 

، ديوان عدي بن زيد العبادي، )م1965) ( ق هـ35ت نحو (العبادي، عدي بن زيد 

مديريـة الثقافـة    -محمد جبار الُمعيبد، وزارة الثقافة واإلرشاد     : حقّقه وجمعه 

  .العامة، بغداد

، مكتبة  ـةالقافيـة واألصـوات العربي  ،  )م1977(عبـد الرؤوف، محمـد عونـي     

  .الخانجي، مصـر

ـ  60ت  (ابن العبد، طرفة     ، حمدو طمـاس،    ديوان طرفة بن العبد   ،  )م2003) ( ق ه

  .، دار المعرفة، بيروت1ط

  .، دار غريب، القاهرةبناء الجملة العربية، )م2003(عبد اللطيف، محمد حماسة 

 دار  ،الضـرورة الشّعرية في النحـو العربـي      ،  )د ت (عبد اللطيف، محمد حماسة،     

  .العلوم

عالء الدين أغا، مكتبة الملـك  : ، صنعه وشرحهديوانه، )م1981(العجلي، أبو النجم   

  .فهد الوطنية، النادي األدبي، الرياض

الـشرح  ،  شرح جمل الزجـاجي   ، د ت،    )هـ669ت  (ابن عصفور، علي بن مؤمن      

  .صاحب أبو جناح:، تحقيقالكبير

: ، تحقيـق  ضـرائر الـشعر   ،  )م1980) (هـ669ت  (ابن عصفور، علي بن مؤمن      

  .لبنان-إبراهيم محمد، دار األندلس بيروت

أحمد عبـد  : ، تحقيقالمقـرب ، )م1986) (هـ669ت (ابن عصفور،علي بن مؤمن    

  .الستار الجواري، وعبداهللا الجبوري، مطبعة العاني، بغداد

محمـد  : تحقيـق : شرح ابن عقيـل   ،  )م1999) (هـ769ت  (ابن عقيل، بهاء الدين     

  .دين عبد الحميد، دار التراث، القاهــرةمحـيي ال
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ـ 616ت  (العكبري، أبو البقاء عبداهللا بن الحسين بن عبداهللا          إمالء ما  ،  )م1979) ( ه

  .، دار الكتب العلمية، بيروت1، طمن به الرحمن

الفصول المفيدة فـي    ،  )م1990) (هـ761(العالئي، صالح الدين خليل بن كيكلدي،       

  .األردن-، دار البشير، عمان1سن موسى الشاعر، طح: ، تحقيقالواو المزيدة

: ، تحقيقالتكملـة ، )م1981) (هـ377ت (أبو علي الفارسي، الحسن بن عبد الغفار     

  .كاظم بحر المرجان، طباعة مديرية دار الكتب للطباعة و النشر، الموصل

  .،مكتبة المنار، الزرقاء1، طفي التحليل اللغوي، )م1987(عمايرة، خليل أحمد 

  .، عالم المعرفة1، طفي نحو اللغة وتراكيبها، )م1984(مايرة، خليل أحمد ع

، عالــم الكتـب،   4، طالبحث اللغوي عنـد العـرب    ،)م1962(عمر، أحمد مختار    

  .القاهـرة

الفصل النحوي بين مطالب التركيب     " : ، بحث )م2006( عبد العزيز موسـى     ،علي

، 33االجتماعيــة، المجلـد     دراسـات العلوم اإلنـسانيـة و    ،  "و قيم الداللة  

  .1: العدد

ـ 395ت  (ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن زكريا الرازي          الصاحبي في  ، د ت،    ) ه

  .عمر فاروق الطّباع، مكتبة المعارف، بيروت: ، تحقيقفقه اللغة

، )م1987(الفُرخان، كمال الدين أبو سعد علي بن مسعود بن محمـود بـن الحكـم                

  .محمد بدوي المختون، دار الثقافة، القاهرة: قيق، تحالمستوفى في النحو

  .، دار صادر، بيروتديوانه، )م1966) (هـ110ت (الفرزدق، همام بن غالب 

  .القاموس المحيطالفيروز أبادي، د ت، مجد الدين محمد بن يعقوب، 

ـ 276ت  (ابن قتيبة الدِّينَوِري، أبو محمد عبد اهللا بـن مـسلم             أدب ،  )م2008) (هـ

 -، دمـشق  1علي محمد زينو، مؤسسة الرسالة ناشـرون، ط       :  تحقيق ،الكاتب

  .سوريا

: ، شرح وتعليـق وتنقـيح     اإليضاح في علوم البالغة   ،  )م1989(القزويني، الخطيب   

  .لبنان-محمد عبد المنعم خفاجي، الشركة العالمية للكتاب، بيروت

هيم إبـرا : ، تحقيـق  ديوان القطـامي  ، د ت،    )هـ130ت  (القطامي، عمير بن شييم     

  .بيروت-السامرائي وأحمد مطلوب، دار الثقافة
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ديـوان  : ، عنوان المجلـة   مجلة معهد المخطوطات العربية   ابن قميئة، عمرو د ت،      

  .حسن كامل الصيرفي: عمرو بن قميئة، عنَى بتحقيقه وشرحه والتعليق عليه

ـ   1إحسان عبـاس، ط   : ، تحقيق ديوان كثير عزة   ،)م1975(كثير،عزة   ة، ، دار الثقاف

  .بيروت

، تفسير القـرآن العظـيم    ،  )م2006) (هـ774(ابن كثير، أبو الفداء الحافظ الدمشقي     

  .محمد بنيس، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت: بإشراف

: ، تحقيق الكليات،  )م1993) (هـ1094(الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الُحسيني      

  .، بيروت2عدنان درويش ومحمد المصري، ط

: ، جمـع وتقـديم    شعر الكميت بن زيد األسدي    ،  )م1969(الكميت، ابن زيد األسدي     

  .داوود سلّوم، مكتبة األندلس، بغداد

: ، تحقيـق  الموفي في النحو الكوفي   ،  )م1349(الكنغراوي، صدر الدين اإلستانبولي     

  .محمد بهجت البيطار، سوريا

، دار  بن ربيعـة العـامري    ديوان لبيد   ، د ت،    )هـ41ت  (لبيد، ابن ربيعة العامري     

  . لبنان-صادر، بيروت

رصف المباني في شرح حروف     ،  )م2002) (هـ207(المالقي، أحمد بن عبد النور،      

  .، دار القلم، دمشق3أحمد محمد الخراط، ط: ، تحقيقالمعاني

ـ 672( ابن مالك، جمال الدين محمد بن عبداهللا الطـائي الجيـاني األندلـسي،             ) هـ

عبد الـرحمن الـسيد، ومحمـد بـدوي         : ، تحقيق يلشرح التسه ،  )م1990(

  .، هجر، مصر1المختون، ط

تحقيق محمد عبـد    : المقتضب،  )دت) (هـ285(المبرد، أبو العباس محمد بن يريد       

  .الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت

شـوقي  :  ، تحقيقالسبعة في القراءات، كتاب )د ت(ابن مجاهد، أبو بكر بن موسى     

  .عارف، القاهرة،  دار الم2ضيف، ط

فخر : ، تحقيق الجنى الداني في حروف المعاني    ،  )م1992(المرادي، الحسن بن قاسم     

  . لبنان-، دار الكتب العلمية، بيروت1الدين قباوة، ومحمد نديم فاضل، ط
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يحيـى  : ، جمعه وحقّقـه   ديوان العباس بن مرداس   ،  )م1991(ابن مرداس، العباس    

  .، مؤسسة الرسالة، بيروت1الجبوري، ط

  .، دار الفكر، عمانبحوث لغوية، )م1987(مطلوب، أحمد 

، تاريخ النحو العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري، )م1971(أبو المكارم، علي 

  .القاهرة الحديثة للطباعة

  .لبنان_، مطابع دار القلم، بيروتالتفكير النحوي ،أبو المكارم، علي، د ت

ـ 711ت  (حمد بن مكـرم     ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين م       لـسان  ،د ت،   )هـ

، 3أمين محمد عبد الوهاب، ومحمد الـصادق العبيـدي،ط        : ، اعتنى بها  العرب

  .دار إحياء التراث، بيروت لبنان

ـ  18ت  (النابغة الذبياني، زياد بن معاوية       ، اعتنـى بـه     ديوانـه ،  )م2005) ( ق ه

  .، دار المعرفة، بيروت2حمُدو طماس، ط: وشرحه

محمد بن : ، شرحديوانه، )م1993) ( ق هـ18ت (اني، زياد بن معاوية النابغة الذبي

  .علي الهروط، جامعة مؤتة: إبراهيم بن محمد الحضرمي، تحقيق

، صـفوة   ضياء السالك إلى أوضح المـسالك     ،  )م2001(النّجار، محمد عبد العزيز     

  .لبنان-، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت1الكالم على توضيح ابن هشام، ط

التعليقـة علـى المقـرب،      ) م2004) (هـ698(ن النحاس، بهاء الدين أبو عبداهللا       اب

  .األردن_ ، عمان1جميل عبداهللا عويضة، ط: تحقيق

يحيـى الجبـوري،    : ، تحقيـق  شعر أبي حية النميري   ،  )م1975(النميري، أبو حية    

  .منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق

 -حـسن حمـد، دار الجيـل      : ، تحقيق جواهر البالغة الهاشمي، السيد أحمد، د ت،      

  .بيروت

ياسـين  : سوهام المـصري، مراجعـة    : ، شرح ديوانه،  )م1998(الهذلي، أبو ذؤيب    

  .دمشق-، المكتب اإلسالمي، بيروت1األيوبي، ط

محمد نفّاع، وحـسين    : ، تحقيق )هـ176(شعر إبراهيم بن هرمة القرشي    ابن هرمة،   

  .العربية بدمشقعطوان، مطبوعات مجمع اللغة 
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ت (ابن هشام األنصاري، جمال الدين أبو محمـد عبد اهللا جمال الدين بـن يوسـف       

محمد محيي الدين عبد الحميد،     : ، تحقيق أوضح المسالك ،  )م1994) (هـ761

  .المكتبة العصرية، بيروت

ت (ابن هشام األنصاري، جمال الدين أبو محمـد عبد اهللا جمـال الديـن بن يوسف     

، 1مازن المبارك، ط  : ، تحقيق رسالة المباحث المرضية  ،  )م1987() هـ761

  .دار ابن كثير، دمشق

ابن هشام األنصاري، جمال الدين أبو محمـد عبد اهللا جمـال الديـن بـن يوسـف                         

علي محسن عيـسى،    : ، تحقيق شرح جمل الزجاجي  ،  )م1986) (هـ761ت  (

  .روت، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، بي2ط

 761ت  (ابن هشام األنصاري، جمال الدين أبو محمد عبد اهللا جمال الدين بن يوسف            

بركات يوسف هبود، ويوسـف     : ، تحقيق شرح شذور الذهب  ،  )م2003) (هـ

  .، دار الفكر، بيروت، لبنان1الشيخ محمد البقاعي، ط

ـ               ف           ابن هشام األنصاري، جمال الدين أبو محمـد عبد اهللا جمـال الديـن بـن يوس

محمـد محيـي    : ، تحقيق شرح قطر الندى وبّل الصدى    ، د ت،    )هـ761ت  (

  .الدين عبد الحميد، مصر

ت (ابن هشام األنصاري، جمال الدين أبو محمـد عبد اهللا جمال الدين بـن يوسـف       

محمد محيي الدين عبد الحميـد،      : ، تحقيق مغني اللبيب ،  )م1987) ( هـ761

  .وتالمكتبة العصرية، صيدا، بير

محمد يوسف نجـم،  : ، تحقيقديوانه، )م1995)(هـ30ت (الهاللي، حميد بن ثور ،     

  .، دار صادر، بيروت1ط

 لدى مجمع اللغة العربية فـي       مظاهر التجديد النحوي  ،  )م2002(أبو الهيجاء، ياسين    

  .، عالم الكتب الحديث، إربد، األردن1القاهرة، ط

، دراسة وشرح )أمير الصعاليك(لورد ديوان عروة بن ا،  )م1998(ابن الورد، عروة    

أسماء أبو بكر محمد، منشورات محمد علي بيـضون، دار الكتـب            : وتحقيق

  .لبنان-العلمية، بيروت
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، لسيبويه) الكتاب(التراكيب غير الصحيحة نحوياً في      ياقوت، محمود سليمان، د ت،      

  .دراسة لغوية، دار المعرفة الجامعية

ـ 643(قاء يعيش بن علي بن يعيش الموصـلي         ابن يعيش، موفق الدين أبو الب      ) هـ

،  دار الكتـب     1إميل بـديع يعقـوب، ط     : ، تحقيق شرح المفصل ،  )م2001(

  .العلمية، بيروت لبنان

  


