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 الفصل بين المتالزمين في باب التوابع بين النحويين والمفسرين
 رافع خلف جاسم الجنابي م.د. 

 جامعة االنبار ـ كلية التربية للعلوم اإلنسانية

  

 الممخص 

 لػتي ك اكح،  فػي بػاب التكابػ شياء المتالزمػ  على ظاىرة الفصؿ بيف األ لقي الضكءى يي  ىذا البحثي    
ا الفصػؿ منرػرن  ا ال يجيػزي كقػؼ متشػ  ن  يـ مف من فٌ أف فتبيٌ ، ي ىذه الظاىرة راء العلماء فآجم  أ فٍ أ

 رػػافى  فٍ إ–مػػف قبيػػؿ الشػػذكذ  أك-اشػػعرن  رػػافى  فٍ إ–ذلػػؾ ، كمػػا كر  مػػف ذلػػؾ فيػػك مػػف قبيػػؿ الضػػركرة 
 إلػىذلػؾ لػكرك ه عػف العػرب الفصػحاء فػي غيػر الشػعرع فػال   اعػي  أجػازكمنيـ مػف غير ذلؾ ، 
ف لػيس فيػو ضػركرة ، كمػنيـ آالفصػؿ ، كالقػر  تجيػزف آص رثيرة مف القػر فجاءت نصك  نرراف ذلؾ ،

ا فػال يجػكز الفصػؿ ، أجنبيػالفاصػؿ  رػافى  فٍ ا  ا ،  ك أجنبيػلـ يرف الفاصػؿ  فٍ إمف يرل جكاز الفصؿ 
لتبػػاس ا مػػف الجمػػؿ ، فػػالراجج عػػ ـ جػػكاز الفصػػؿ  ػػكؼ اإالفاصػػؿ رثيػػرن  رػػافى  فٍ إكمػػنيـ مػػف يػػرل 
 ،ا بت ػػريا النصػػكص مػػف مصػػا رىافػػي صػػفحات البحػػث مشػػفكعن  ذلػػؾ نػػتي ك كٌ  َلطػػكؿ الفاصػػؿ 

مػا أراهي مناسػبنا إسػتعماؿ  كرجحػتي  اآلراءى  صػحابيا، كناقشػتي أ إلى-غير المنسكب – قكاؿى األ كنسبتي 
 َكاهلل المكفؽ كالمعيفلغتنا ، جاعالن النصكص القرآني  الفيصؿ في ىذه الظاىرة ، 

Abstract 

   This research shed lights to the subject of disconnecting between 

close related words .I tried to collect scientists
,
 opinions concerning 

this subject. Some scientists do not allow separation and what 

mentioned about this is by necessity if it is poetry or by irregularity if 

other than that . Other scientists allow this case since it is known 

from the eloquent Arabs but in other than poetry , so there is no 

necessity to ignore that . Many texts are mentioned in the Holy 

Quran that allow separating and the Holy Quran has no necessity 

.Some of them see that it is possible to be separated if the separator is 

not foreign if it is so therefore the separation is not allowed . Others 

see that the separation is not allowed if the separator is more than a 

sentence since it may cause confusion . I wrote down that in my 

research supported by their references and I mentioned their owners 

even those whose owners are not mentioned . I discussed these 

opinions and preferred  what I think it is suitable for our language  

use .      
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 الفصل

، بكف ما بيف الشيئيف.ال :لغة      كالفىٍصؿي مػف الجسػ : مكضػ  المفصػؿ، كبػيف رػؿ فصػليف كصػؿه
: القضاء بيف الحؽ كالباطؿ، كاسػـ ذلػؾ القضػاء الػذم يفصػؿ فيصػؿ، كىػك قضػاءه فيصػؿه  كالفصؿي

ؿ: عبيػ : فصػيل  الرجػ أبػككقػاؿ  كفاصؿ. الفىصيل ي: الًقطع  مف أعضاء الجس ، كىي  كف القبيلػ .
 ُتْؤِويييوِ  الَِّتييي َوَفِصيييَمِتوِ : ، قػػاؿ اهلل جػػؿ كعػػزرىطػػو األ نػػكف، كرػػاف يقػػاؿ العبػػاس فصػػيل  النبػػي 

رؿُّ مكض  مػا بػيف جبلػيف يجػرم فيػو ك المفصؿ: مفرؽ ما بيف الجبؿ كالسيؿ.  ك  َ ُّالمعارج: :
يْيَنا: تعػالىكالًفصػاؿ: الًفطػاـ، قػاؿ اهلل  الماء فيك مىفصؿ. ْنَسيانَ  َوصَّ  َحَمَمْتيوُ  ۖ   ِإْحَسياًنا ِبَواِلَدْييوِ  اْلِْ

 َسَنةً  َأْرَبِعينَ  َوَبَمغَ  َأُشدَّهُ  َبَمغَ  ِإَذا َحتَّى   ۖ   َشْيرًا َثاَلُثونَ  َوِفَصاُلوُ  َوَحْمُموُ  ۖ   ُكْرًىا َوَوَضَعْتوُ  ُكْرًىا ُأمُّوُ 
 َتْرَضيياهُ  َصيياِلًحا َأْعَمييلَ  َوَأنْ  َواِلييَديَّ  َوَعَمييى   َعَميييَّ  َأْنَعْمييتَ  الَِّتييي ِنْعَمتَييكَ  َأْشييُكرَ  َأنْ  َأْوزِْعِنييي َرب   َقييالَ 

يَِّتيي ِفيي ِليي َوَأْصيِم ْ  ن يي ِإَلْييكَ  ُتْبيتُ  ِإن يي ۖ   ُذر  المعنػى: مػ ل  ، ُٓاألحقػاؼ: : اْلُمْسيِمِمينَ  ِمينَ  َواِ 
ػػلتي  إلػػىحمػػؿ المػػرأة  منتيػػى الكقػػت الػػذم ييفصػػؿ فيػػو الكلػػ  عػػف رضػػاعيا ثالثػػكف شػػيران. كيقػػاؿ فىص 

: إذا راف نظمو ميفصالن بأف يجعؿ بيف رؿ لؤلؤتيف مرجان   جػكىرة تفصػؿ بػيف  أكشػذرة  أكالكشاحى
 ا ر اآليات في رتاب اهلل فكاصؿ، بمنزل  قكافي الشِّعر، كاح تيا فاصػل .أك اثنتيف مف لكف كاح . ك 
ييَمتْ  ِكتَييابٌ كقػػكؿ اهلل جػػؿ كعػػز:  لػػو معنيػػاف:  ،ّفصػػلت:  :َمُمييونَ َيعْ  ِلَقييْومٍ  َعَرِبيِّييا ُقْرآًنييا آَياتُييوُ  ُفص 

لناه: ٌبٌيناه. كقكلو جػؿ كعػز:  :أح ىما   َعَميْيِيمُ  َفَأْرَسيْمَناتفصؿ آياتو بالفكاصؿ، كالمعنى الثاني فص 
يييلَ  َواْلَجيييرَادَ  الطُّوَفيييانَ  يييَفاِد َ  َواْلُقمَّ ييياَلتٍ  آَيييياتٍ  َواليييدَّمَ  َوالضَّ  ينَ ُمْجيييِرمِ  َقْوًميييا َوَكييياُنوا َفاْسيييَتْكَبُروا ُمَفصَّ
ػالت مبي نػات ، ُّّاألعراؼ:  كيقػاؿ: فصػؿ فػالف مػف عنػ م  ،بيف رػؿ آيتػيف مييلػ . كقيػؿ: ميفىص 

ييافيصػػكالن: إذا  ػػرج. كفصػػؿ منػػي إليػػو رتػػاب: إذا نىفىػػذ، قػػاؿ اهلل جػػؿ كعػػز:   َقييالَ  اْلِعيييرُ  َفَصييَمتِ  َوَلمَّ
ففصؿ يركف الزمان    رجت. :أم ، ْٗيكسؼ:  :ُتَفن ُدونِ  َأنْ  َلْوَل  ۖ   ُيوُسفَ  ِري َ  ََلَِجدُ  ِإن ي َأُبوُىمْ 
ذا راف كاقعن ككاقعن  ػ ، ا فمص ره الفىصػؿا، كا  ذا رػاف الزمن كفصػلت المػرأة كلػ ىا  ا فمصػ ره الفيصػكؿ.كا 

  ُكفسلتو: أم: فطمتو.

ىػػػك مػػػا عنػػػاه الفصػػػؿ ىػػػك كجػػػك  حػػػاجز يحػػػكؿ بػػػيف شػػػيئيف متالزمػػػيف، كىػػػذا المعنػػػى اصيييطالحا: 
جػزاء الترريػب أرثػر بػيف أ أك، فيرػكف الفصػؿ عنػ ىـ : كجػك  صػيغ  النحكيكف في ال رس النحكم 

الفصػؿ بػيف  تػأبىجػزاء المترابطػ  األ أكفالعناصر َالتي تحتـ قكاع  اللغ  تكالييا  كف حاجز بينيا
 َِ رح ىا عف اآلأ جزائيا لركنيا متالزم  ، بحيث ال ينفؾي أ

 

                                                           
 ِِّْ/ّٕكلساف العرب: ٕٓ/ٔكالقامكس المحيط: ُِٕ/ٕينظر العيف: )فصؿ( :  ُ
 ِ-ُينظر اثر الفصؿ كالتكسط في التكجيو النحكم في رتاب البحر المحيط: ِ
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 الفصل بين التوكيد والمؤكد

كمػػف  َّمنيمػػا  أجنبػػيذا رػػاف الفاصػػؿ غيػػر إبػػيف التكريػػ  كالمؤرػػ   النحكيػػكف الفصػػؿ أجػػاز      
 بي النجـ العجلي :أقكؿ الشكاى  على ذلؾ 

 ْإلَّ َجبيٌن أجَمُع  اذَ  ُس أا رَ مَ ُع        رجِ ستَ ًة تَ مَ ت قائِ مَ أقبَ فَ 

جػػاء الفصػػؿ بػػيف التكريػػ  كالمؤرػػ  فػػي عػػ   مػػف اآليػػات ك   َٓ جبػػيفالٌ إجمػػ  أرا  : مػػا راس ذا أ  
 ۖ   َتَشياءُ  َمينْ  ِإَلْييكَ  َوتُيْؤِوي ِمْنُينَّ  َتَشاءُ  َمنْ  ُتْرِجي :تعػالىفي قكلو  رى رً ذررىا المعربكف ،منيا ما ذي 

ِليكَ  ۖ   َعَمْيكَ  ُجَناحَ  َفاَل  َعَزْلتَ  ِممَّنْ  اْبَتَغْيتَ  َوَمنِ   ِبَميا َوَيْرَضيْينَ  َيْحيَزنَّ  َوَل  َأْعُييُنُينَّ  َتَقيرَّ  َأنْ  َأْدَنيى   ذَ 
قيػػؿ  ،ُٓاألحػػزاب:   َحِميًمييا َعِميًمييا المَّييوُ  َوَكييانَ  ۖ   ُقمُييوِبُكمْ  ِفييي َمييا َيْعَمييمُ  َوالمَّييوُ  ۖ   ُكمُُّييينَّ  َتُينَّ آَتْييي

كمػػػف ذلػػػؾ مػػػا جػػػاء فػػػي قكلػػػو َٕفصػػػؿ تيػػػتيف(آ،ك)مػػػا ٔ)رليف(بػػػالرف  تأريػػػ  للنػػػكف فػػػي )يرضػػػيف(:
،يقكؿ ِِالفرقاف: : َمْحُجورًا ِحْجرًا َوَيُقوُلونَ  ْمُمْجِرِمينَ لِ  َيْوَمِئذٍ  ُبْشَرى َل  اْلَماَلِئَكةَ  َيَرْونَ  َيْومَ  :تعالى

مػػػػا بمػػػػا  ؿ عليػػػػو )ال بشػػػػرل(،أم :يػػػػكـ يػػػػركف إالزم شػػػػرم :)يػػػػكـ يركف(منصػػػػكب بأحػػػػ  شػػػػيئيف :
مػا بضضػمار )اذرػر( أم: اذرػر يػـك ا  ك َالمالئر  يمنعكف البشػرل ،أم : يعػ مكنيا ،ك)يكمئػذ(للتررير

للرثيػر مػف المعػربيف  عراب غير مػرضو ىذا اإ كلرفٌ َٖللمجرميف( ثـ قاؿ:)ال بشرل يكمئذو  يركف ،
 فٌ ،أل بػػػػ ؿريػػػػ  بػػػػو الأـ أريػػػػ  بػػػػو التكريػػػػ  اللفظػػػػي أا سػػػػكاء ترريػػػػرن  أف يرػػػػكفى ذلػػػػؾ ألنػػػػو ال يجػػػػكز  ع

(منصػػكب بػػػ )اذرػػر(  سػػـ ال يعمػػؿ فيػػو مػػا بػػػ )يعػػ مكف البشػػرل(،كما بعػػ  )ال(العاملػػ  فػػي اإ أك)يـك
 منو قكلو جاعالن  التكاب   مف المتبكع بغير مبايف محضو  جكاز فصؿ ىإلالسيكطي كذىب  َٗقبليا
يفى ًبمىا ءىاتىيػتىييف  ريلُّييػف  (  :تعالى يىرضى الفاصػؿ  رػافى  فٍ إ ففصػؿ بػيف التأريػ  كالمؤرػ ، ،) كىالى يحزىف  كى
اب  بالرليػػ  مػػف التػػ أجنبػػي :أم ،محػػضو  ال يجػػكز الفصػػؿ بمبػػايفو ا فػػأجنبيػػ رػػافى  فٍ ض، فػػ أجنبػػيغيػػر 

   َُٓ أبلؽو  عاقؿو  على فرسو  برجؿو  تي مررٍ  :كالمتبكع فال يقاؿ

 

                                                           
 ُٖٗ-ُٖٔ/ٓكىم  اليكام  :ِٕٖ/ّشرح التسييؿ : ينظر ّ
 َكفيو:كاقبلت كالي  تفج  ِٖٖ/ّكشرح التسييؿ:َُّ/ِينظر الرامؿ في اللغ  كاال ب: ْ
 ِٖٖ/ّينظر شرح التسييؿ:  ٓ
كىي قراءة ابي اياس جؤي  بف عائذ بالنصب تكري  لضمير ّْٗ/ٓكحاشي  الصباف:ِْْ/ٕكالبحر المحيط:َُُ/ِينظر التبياف:ٔ
 ِٔٔ/ِينظر المحتسب:َلنصب في )اتيتمكىف(ا
 ِٕٖ/ّينظر شرح التسييؿ:ٕ
 ِّٕ/ْينظر الرشاؼ:ٖ
 ِْٗ/ٔكالبحر المحيط:ٖٓ/ِكالتبياف:َِّ/ِكالبياف:ُِّ/ِينظر مشرؿ اعراب القراف:ٗ
 ّٗ-ِٗ/ّينظر ىم  اليكام : َُ
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 الفصل بين الصفة والموصوف

ىن   فجرل مجرل )مر بغالـً  قاؿ الفارقي :))فتركف ق  فرقت بالفاعؿ بيف الصف  كالمكصكؼ ،
تصالو إ ة لما يقتضيو المجركر مف ش زي  العاقل ( كىك يضعؼ في المجركر كيقكل في غيره،

نما ىك ا  ؿ ،ك ك ليس بفصؿ بيف عامؿ الجر كمعمكلو األ ألنوس بذلؾ ،أكلرف ال بََعمؿ بو  اممٌ 
يضا :))الفصؿ بيف الصف  أكقاؿ  ،ُُ((كذلؾ يسيؿ قليالن  بينو كبيف كصؼ ما عمؿ فيو ،

عصفكر:))كال يجكز الفصؿ بيف الصف   أبفكيقكؿ  َُِقبيج(( كالمكصكؼ بمتعلؽ ال بر ،
 :تعالىنحك قكلو  كىي رؿ جمل  فييا تس ي  للرالـ ، ، تراضاإع بجمؿ الٌ إكالمكصكؼ   

            : نحك ال في ضركرة ،إكال يجكز فيما ع ا ذلؾ  ،ٕٔالكاقع 

 قكلو:

 ٖٔجرّيًا ُيعيُنياُأخرى  إلىرسوًل *      وأرسَمتْ  من الكتّاِن خيطاً أَمَرْت  

رر كمنو ما ذي َُْالرسكؿ لجريو في ا اء رسال  ((  رل رسكال جريا ،كالجرم:أ إلى رسلتأيري  : ك 
 :تعالىفي قكلو                        

                          

                           :ْٓالمائ ة، 

ييًحبُّكنىوي{ جتعالىقكليو  أف يركفى فيحتمؿ  قاؿ السميف الحلبي: ـٍ كى تراض ألف  فييا عإ ى مل: }ييًحبُّيي
ـه ل ٍك تعالىتق ي بيف الصفً  كمكصكًفيا رقكلو  اإعتراضتأري ان كتس ي ان للرالـ، كجمل ي  ن وي لىقىسى : }كىاً 
{فػ "عظيـ" صف ه ل ؿ بينيما بقكلتىٍعلىميكفى عىًظيـه ؿى ىنا بيف ػ "قىسىـ" كق  فىصى { فرذلؾ فىصى و: }ل ٍك تىٍعلىميكفى

ييًحبُّكنىوي{ فعلى ىذا ال يركف ليا محؿُّ  -كىي "أذل  قكلو "بقكـ" كبيف صفتيـ  ـٍ كى أعزة" بقكًلو }ييًحبُّيي
 :تعالىقكلو  في  رركمنو ما ذي َُٓمف اإعراب                

                      

                                                           
 ِٓ/ُتعليؽ المقتضب:ُُ
 ٖٗ/ْتعليؽ المقتضب:ُِ
 أ رل. إلى:ففصؿ بيف رسكؿ كصفتو بقكلو: ِٗٓ/ِجي:كشرح جمؿ الزجأّٗ/ِينظر ال صائص:ُّ
 ّٔٗ/ِال صائص: كينظرِِٖ/ُالمقرب:ُْ
 ِّٗ/ٕكاللباب:ُٕٖ/ٔال ر المصكف:ُٓ
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                  :قكلو : " ًمٍف ًعٍنً  اهلًل " فيو ،ٖٗالبقرة

رتاب رائف مف  :و في محٌؿ رف  صف  لػ " رتاب " ، فيتعٌلؽ بمحذكؼ ، أمأح ىما : أنٌ  :كجياف
                 .ُٔ (البقاء أبكقالو )بت اء غاي  المجيءحٌؿ نصب إفي م أف يركفى عن  اهلل .كالثاني : 

لما فيو مف الفصؿ  ا بػ )جاءىـ(ال يركف )مف عن  اهلل(متعلقن : بي البقاء قائالن أحياف على  أبككر  
 َُٕح ىماأبيف الصف  كالمكصكؼ بما ىك معمكؿ لغير 

 :تعالىذرره الزم شرم في قكلو  كمنو ما                   

                        

                   

     :قلت :ما محؿ )الذم لو  فٍ ضليرـ(،فإ،قاؿ:)جميعا( نصب على الحاؿ مف )ُٖٓاألعراؼ

عني(، كىك الذم يسمى أ) بضضمارا منتصبن  أف يركفى حسف األ قلت: ات كاالرض( ؟ك املؾ السم
حيؿ بيف الصف  كالمكصكؼ  فٍ ا  ا على الكصؼ ،ك جرن  أف يركفى كيجكز  النصب على الم ح ،
أف ا على الزم شرم بقكلو:))كيبع  البقاء العربرم ذلؾ را ن  أبككلـ يجز  َُٖبقكلو:)اليرـ جميعا(

 َُٗمنو لما فيو مف الفصؿ بينيما بػ )اليرـ( كحالو(( ب الن  أكصف   يركفى 

 بالمبتدأالفصل بين النعت والمنعوت 

  :تعالىقاؿ حسف،  ، أجنبيمتصال بمتبكعو ، فاف فصؿ بينيما بغير  أف يركفى حؽ التاب       

                            

                         

                       :فػ َُإبراىيـ 

ففصؿ بالمبت أ بيف  ََِأ)فاطر(:صف  لػ )اهلل( كال يضر الفصؿ بيف المكصكؼ كصفتو بالمبت 

                                                           
 ِّٕ/ِكاللباب: ّٓٗ/ُكال ر المصكف:   َّّ/ُينظر: البحر المحيط: ُٔ
 َّّ/ُينظر البحر المحيط:ُٕ
 ُٔٔ/ِينظر الرشاؼ :ُٖ
 ُٔٗ/ِكالجمؿ :َْٓ/ْكينظر البحر المحيط:َُٔ/ُالتبياف:ُٗ
 َْٗ/ٓكالبحر المحيط:ّٓ/ِينظر التبياف:َِ
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ؿ ك يتعيف األ فٍ أمبت أ ،كينبغي  أكفاعؿ  فػ )شؾ( َُِالصف  كالمكصكؼ، لركنو بعض ال بر
فاف  ، ؿك ب الؼ األ )كىك المبت أ( أجنبيو يلـز في الثاني الفصؿ بيف الصف  كالمكصكؼ ب،ألنٌ 

مالؾ : ))لك راف المكصكؼ غير مبيـ كال شبيو بو جاز  أبفكيقكؿ    َِِا أجنبيالفاعؿ ليس 
 :تعالى((كرقكلو ََ: ))افي اهلل شؾ تعالى،رقكلو الفصؿ بينو كبيف صفتو        

                        

               :تعالىكرقكلو  ، ُْاألنعاـ:     

                              

             :ُٗالمؤمنكف         

           :تعالى،كرقكلو  ِٗالمؤمنكف:       

                          

                           

ففصؿ بيف المكصكؼ كالصف  بالعطؼ،  :ىذاف رجالف كزي  منطلقاف،ِّ،كحرى سيبكيو ّسبأ: 
 الشاعر :كفي قكؿ 

 َمعاِشر فييُم َرُجٌل َجمارا  *       أَلْم َتر أنَّني لَقْيُت يومًا 

 ٕٗإذا ما آَنَس الَّْميُل النَّيارا *       َفِقيُر الَّْميِل َتْمقاُه َغِنياِّ      

 َِٓ((كصفتو ىك)فقير الليؿ( عني)جمارا(كبيف )رجؿ(أكصفتو ، فصؿ بيف )معاشر( فصالف :

 والمنعوت بالخبر الفصل بين النعت

                                                           
 ِٕٖ/ّينظر شرح التسييؿ:ُِ
 َٗٓ/ِكحاشي  الجمؿ :ُِٕ/ُُينظر ال ر المصكف: ِِ
 ُٖ/ِينظر الرتاب:ِّ
  ُْْ/ْكاللساف)جمر(:ُّْ/ِينظر غريب الح يث:ِْ
 ِٕٖ/ّشرح التسييؿ:ِٓ
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 :تعالىمنو قكلو                           

       :مف عذاب(:صف  لػ )كيؿ( كال يضر الفصؿ بال بر ، كال ِإبراىيـ(،

{ جاز االبت اءي بو  الحلبي: قاؿ السميف َِٔمص ر  وألنٌ ا بو متعلقن  أف يركفى يصج  ٍيؿه قكلو: }كىكى
ـي ألنٌ  { متعلِّؽه بالكيؿ. كمن ع ألنو يىٍلزى و  عاء رػ "سالـه عليرـ". ك "للرافريف"  بره. ك }ًمٍف عىذىابو

{ بػ "سالـ" كلـ يىٍعترضكا عليو  بىٍرتيـٍ ك زكا تعلُّؽى }ًبمىا صى منو الفصؿي بيف المص ًر كمعمكًلو، كلذلؾ جى
: ما كجوي اتصاًؿ قكًلو: }ًمٍف عىذىابو ِٕكال فرؽى بيف المكضعيف.بشيء،   : "فضٍف قلتى كقاؿ الزم شرمُّ

ٍلًكلكف مف عذاب ش ي ". { بالكيؿ؟ قلت: ألف  المعنى ييكى شىً ي و
"فظاىره ي ؿُّ على تق ير عامؿو  ِٖ

{. كيجكز أٍف يتعل ؽى بمحذكؼو ألنو صف ه لل مبت أ، كفيو سىالم ه مف يتعل ؽي بو }ًمٍف عىذىابو شىً ي و
 ِٗالمتق ـ، كال يىضيرُّ الفصؿي بال بر. اإعتراض

 الفصل بالفعل ومفعولو

 : تعالىكمنو ما جاء في قكلو                        

                          

      :قرأ الجميكر "فاطر" بالجر، كفيياك قاؿ السميف الحلبي:  ،ُْاألنعاـ 

صف  للجالل  المجركرة بػ  -عطي   أبفك  ُّكالحكفي  َّكبو قاؿ الزم شرم -ت ريجاف، أح ىما 
رُّ الفصؿ بيف الصف  كال مكصكؼ بيذه الجمل  الفعلي  كمفعكلياع ألنيا ليست "غير"، كال يىضي

ليو نحا  - ، إذ ىي عامل  في عامؿ المكصكؼ. كالثاني أجنبيب سـً إمف  ب ؿو أنٌ  -البقاء  أبككا 
ؿ بيف ب ؿو فر  مف الفصؿ بيف الصف  كمكصكفا، فضف قيؿ: ىذا الزـه لو في الاهلل، كرأنٌ  ، فضنو فىصى

ع ألف  ال الب ؿ كالمب ؿالفصؿ بيف  : إفٌ التاب  كمتبكًعو أيضان. فيقاؿ على ني  تررار  ب ؿأسيؿي
: كىك أف  "فاطر"  إلىالعامؿ فيك أقرب  و بكجوو آ رى ج ت ريجي سـ فاعؿ، كالمعنى إالفصؿ، كق  ترج 

ٍصؼي المعرف  بالنررة ألنٌ  ليس على المضيِّ حتى تركفى  و في ني  إضافتيو غيرى محض  فيلـز كى

                                                           
 ّٕٓ/ِكَْْ/ٓينظر البحر المحيط :ِٔ
 ِّّ/ُُكاللباب:ُٕٔ/ُُينظر ال ر المصكف:ِٕ
 َٓٓ/ِالرشاؼ:ِٖ
 ّّّ-ِّّ/ُُكاللباب/ُٕٔ/ُُال ر المصكف:ِٗ
 ّٓ/ٖكاللباب:ُُ/ِينظر الرشاؼ:َّ
 ِّْ/ّسي ة: بفكاعراب القراف ألّٓ/ٖينظر اللباب:ُّ



 (2102الثالثة )السنة  –ن العدد الثام      الفصل بين المتالزمتين في باب التوابع بين النحويين والمفسرين  

 

241 
 

قاؿ: اهلل فاطر السمكات كاألرض فيما مضى، فال ييرا  حاؿ كال ضاف ، كال يي نفصاؿ مف اإاإ
 َِّستقباؿ قطعان، كي ؿُّ على جكاز ركنو في ني  التنكيفإ

ر جو أبي عبل  برفعو، كت ريجو سيؿ، كىك أنٌ  أبفكقرأ  عطي  على  أبفو  بر مبت أ محذكؼ. ك ى
 ،ؿك و ضمير األ في ه ب الؼ تق ير المبت أ فضنٌ تق ير  بر، ال الل ي عليو  إلىو مبت أ فيحتاج أنٌ 

مف "كلي ان"  ب ؿو البقاء على كجييف، أح ىما: أنٌ  أبكأم: ىك فاطر: كقرئ شاذان بنصبو، ك ر جو 
و جعؿ كفيو نظر فضنٌ  ،قاؿ: "كالمعنى على ىذا أجعؿي فاطر السمكات كاألرض غيرى اهلل" رذا ق  ر

و صف ه لػ "كلي ان" قاؿ: ق ير عرسي الترريب األصلي. كالثاني: أنٌ ؿ، فالتأك المفعكؿ الثاني مفعكالن 
سـ الفاعؿ إ صف  لػ "كلي ان" كالتنكيفي مرا ه" قلت: يعني بقكلو: "التنكيف مرا " أفٌ  أف يركفى "كيجكز 

 نفصاؿ، كلذلؾ كق  كصفان للنررة رقكلو:فيك في ني  اإ ،عامؿ تق يران        

                            

        :كىذا الكجو ال يرا  يىًصجُّ إذ يصير المعنى: أأت ذ غيرى اهلل  ،ِْاألحقاؼ

ففصؿ بالفعؿ كمفعكلو  و فاطر السمكات.بأنٌ آ ره، فيصؼي ذلؾ الكلي  إلىكلي ان فاطر السمكات 
 َّّاأجنبيليو فلـ يع  الفاصؿ إؿ ك المفعكؿ األ إضاف الثاني بيف الصف  كالمكصكؼ ،

                        

 اْلعتراضالفصل بين النعت والمنعوت ب                              

 : تعالىمنو قكلو             : فصؿ بيف الصف   ،ٕٔالكاقع

و اعترض بو بيف عتراض ع ألنٌ إعتراض في إ قاؿ الزم شرم: َّْكالمكصكؼ بالجمل  الشرطي 
فه رىًريـه ( كاعترض بػ) ل ٍك تىٍعلىميكفى ( بيف المكصكؼ آالمقسـ كالمقسـ عليو ، كىك قكلو : ) ًإن وي لىقيرٍ 

: تعالىكمنو قكلو  َّٓكصفتو                     

             :فاطر ُُالشكرل:  چ  ٻٻ  ٻچ ٱ       َُالشكرل(،

                                                           
 ِّٓ/ٕال ر المصكف:ِّ
 ِِٓ/ٕينظر ال ر المصكف:ّّ
 ُِْ/ٖكالبحر المحيط:ُّْ/ِينظر التبياف:ّْ
 ْٕٔ/ْالرشاؼ:ّٓ
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لجمل  رمء بالجر صف  لػ )اهلل(، كاكقي  َ بر بع   بر أكىك فاطر ،  السمكات(:بالرف  ، أم:
  َّٔعتراض بيف الصف  كالمكصكؼإ

 (لّ إالفصل بين الصفة والموصوف بي)

 أبكف من  الفصؿ بينيما الصف  كالمكصكؼ رالشيء الكاح  فال يفصؿ بينيما ، كممٌ  فٌ إ     
 :تعالىكتبعو الفارسي في قكلو  ّٕ فشالحسف األ             

 تعالىكفي قكلو ، ُْٔالصافات:                        

( ، كيمن   ح (أصف  لػ) )كار ىا(أف يركفى قاؿ الفارسي: كيمن  ، ُٕمريـ:  كرذلؾ )لو مقاـ معلـك
ليو إ))كما ذىبا  :مالؾ قائالن  أبف تار ذلؾ أك َّٖسـ كصفتواإ (ال م  ؿ ليا بيفالٌ إ) فٌ أمف ذلؾ 

الصف  تكضج مكصكفيا رما تكضج  فٌ المكصكؼ كالصف  رشيء كاح  كأل فٌ أل ىك الصحيجع
، فال  تستأنؼ، كالصف  ال  مستأنف كما بع ىا في حرـ جمل   (الٌ إ) فٌ كألََالصل  المكصكؿ 
لى، ك ّٗ(( مستأنؼتركف في حرـ  ىشاـ  أبفك  َْذلؾ ذىب رثير مف النحكييف رالمرا م ا 

 َِْكالسيكطي  ُْارماالنص

 افأٌمػ محػذكؼ ، قػاؿ الفارسػي: بػ ؿصف  ل ال(إما بع  ) فٌ أما محمكؿ على إفيك كما كر  مف ذلؾ 
 رجؿ ظريػؼ الٌ إ و قاؿ :نٌ أقام  الصف  مقاـ المكصكؼ ، رإو على نٌ ضف ( ظريؼه الٌ إ ح ه أني )ما جاءى 
 رجػالن  فػي قكلنػا:) مػا لقيػتي  ا(ا محمػكؿ علػى الحػاؿ بجعػؿ )راربنػٌمػأك  َّْؿ ((ك مف األ ب ؿ، على ال

 َْْحاالن  ا(: راربن الٌ إ

 ْٔنبػػػػػػػارمكاألْٓمػػػػػػػنيـ الزم شػػػػػػػرم (الٌ إ ػػػػػػػركف الفصػػػػػػػؿ بػػػػػػػيف الصػػػػػػػف  كالمكصػػػػػػػكؼ بػػػػػػػػ)آ أجػػػػػػػازك 
المفرغ معناه نفي الحرـ عف  اإستثناء فٌ أفمف المعلـك  َْٗالحاجب أبفك  ْٖيعيش أبفك ْٕكالعربرم

                                                           
ينظر َمحيصف كالحسف بال فض ، كالباقكف بالرف   أبفقرا عاصـ كحمزة كالرسائي ك لؼ ككافقيـ  َٗٓ/ٕحيط:ينظر البحر المّٔ

 ْٗٗاتحاؼ فضالء البشر :
 ُِْ/ٕكال ر المصكف:َُّ/ِينظر شرح التسييؿ: ّٕ
 ُْٖ-َْٖ/ِينظر المسائؿ البصريات: ّٖ
 َِّ-َُّ/ِشرح التسييؿ: ّٗ
 ُٖٓاني:كالجنى ال َِٕ/ِينظر تكضيج المقاص  : َْ
 ِٕ/ُينظر مغني اللبيب: ُْ
 ِٕٓ/ّينظر ىم  اليكام  : ِْ
 ُْٖ/ِالمسائؿ البصريات: ّْ
 َٖٓ/ِكشفاء العليؿ:ُٖٓ/ُينظر المساع  : ْْ
 ْٖٓ/ِينظر الرشاؼ: ْٓ
 ٓٔ/ِينظر البياف في غريب اعراب القراف: ْٔ
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ثبتػػو أكاحػ  ك  ، نفيػت المجػيء عػػف رػؿِّ  زيػػ ه  الٌ إمػا جػاءني  ففػي قكلػػؾ : ، ، مػا عػػ ا المسػتثنى الرػؿٌ 
 بيػػ ٌ ال  وألٌنػػ،   ظريػػؼه الٌ إ حػػ ه أمػػر الػػذم ال يتحقػػؽ فػػي الصػػف  فػػي مثػػؿ قكلنػػا: مػػا جػػاءني لزيػػ  ، األ

نتفػاؤه إو نفي لما يمرػف الجكاب انٌ يتصؼ بغيرىا فريؼ يكجو مثؿ ىذا؟  فٍ أللمتصؼ بصف  ظراف  
 فٌ ا  ك َنتفاؤىػػػاإجميػػػ  الصػػػفات ال يصػػػج  فٌ أـك معلػػػ وألٌنػػػمػػػف الكصػػػؼ المضػػػا  للكصػػػؼ المثبػػػت ع 

 ََٓف مػػا  كف فػػي حرػػـ العػػ ـاثبػػات الكصػػؼ المػػذركر ، حتػػى رػػإالقصػػ  بالحصػػر المبالغػػ  فػػي 
 رريـ الٌ إح  أت  ؿ بيف الصف  كمكصكفيا ، رقكلؾ: ما مررت ب (الٌ إ) فٌ أعلـ إ :يعيش  أبفكيقكؿ 

نتفاء المركر بغير مف ا  ثبات مركرؾ بقكـ رراـ ، ك إ (الٌ إا ، فأف ت بػ) عالمن الٌ إا ح ن أ، كما رأيت فييا 
 َُٓثبت رؤي  قكـ علماء كنفيت رؤي  غيرىـأىذه صفتيـ ، كرذلؾ 

بػػيف الصػػف  كالمكصػػكؼ ،  (الٌ إا الفصػػؿ بػػػ) فػػش مانعنػػف ع فتبػػ  األاف م تلفػػابػػي حيػػاف رأيػػكرػػاف أل
ا قالػو مػف النحػكييف ، كىػػك حػ ن أالبقػاء ، ال نعلػػـ  أبػكا الػذم قالػو الزم شػػرم كتبعػو فيػو قػاؿ: ))كىػذ

. قػػاؿ : األ فػػش ال يفصػػؿ  ذلػػؾ  صػػف  ، كقػػ  منعػػكا أف يرػػكفى يجػػكز  (الٌ إمػػا بعػػ  ) علػػى افٌ  مبنػػيٌ 
 رجػؿ رارػب ، تقػ يره : إالٌ  راربه إالٌ  ما جاءني رجؿه  :بيف الصف  كالمكصكؼ باإسـ ، قاؿ : كنحك
 قائمػػان ، بأحػػ  إالٌ  قػػكؿ مػػا مػػررتي علػػي الفارسػػي : ت أبػػك، كفيػػو قػػبج بجعلػػؾ الصػػف  راإسػػـ. كقػػاؿ 

ال تعتػرض بػيف الصػف  كالمكصػكؼ. كقػاؿ  (إالٌ ) قػائـ ، ألٌف كال يجكز إالٌ  (أح )حاؿ مف  (اقائمن ػ)ف
 زيػ   يػر إالٌ  بأحػ و  مػا مػررتي  :مالؾ : كق  ذرر مػا ذىػب إليػو الزم شػرم مػف قكلػو : فػي نحػك أبف

لتفػت إليػو. ، فػال يي  كال ركفيٌ  عرؼ لبصرمٌ ب لـ يي و مذىصف  ألح  ، أنٌ  (إالٌ )منو ، أٌف الجمل  بع  
تكسػػػطت لتأريػػػ  لصػػػكؽ الصػػػف  بالمكصػػػكؼ. كقػػػاؿ  الػػػكاكمالػػػؾ قػػػكؿ الزم شػػػرم أٌف  أبػػػفكأبطػػػؿ 

ىػػي التػػي تعطػػي أٌف الحالػػ  التػػي بعػػ ىا فػػي اللفػػظ ىػػي فػػي  الػػكاكالقاضػػي منػػذر بػػف سػػعي  : ىػػذه 
الزمييير اُبَييييا  أبو : }ِإَذا َجآُءوَىيييا َوُفِتَحيييْت  تعػػػالى، كمنػػػو قكلػػػو  الػػػكاكالػػػزمف قبػػػؿ الحالػػػ  التػػػي قبػػػؿ 

ٖٚ))ٕ٘ٓ 

 :تعالى ر يجيز الفصؿ ، ففي قكلو اآل يوً أكفي ر                

                          

                                                                                                                                                                      
 ُٗ/ِينظر التبياف في اعراب القراف: ْٕ
 ّٗ/ِينظر شرح المفصؿ: ْٖ
 ّٕٕ/ُفي شرح المفصؿ: ينظر االيضاح ْٗ
 ّٖٕ-ّٕٕ/ُينظر االيضاح في شرح المفصؿ: َٓ
 ّٗ/ِينظر شرح المفصؿ : ُٓ
 ِِِ/ُُكال ر المصكف :ْْٓ/ٓالبحر المحيط: ِٓ
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          :كأحسف ما ي رج  ّٓبالرف  (غير)أبي عبل  :  أبفكقرأ قاؿ: )) ُالمائ ة ،

ما بع ىا مماثالن  أف يركفى صف  لقكلو : بييم  األنعاـ ، كال يلـز مف الكصؼ بغير  أف يركفى عليو 
، ك رج أيضان على  اإستثناءالمنعكت بللمكصكؼ في الجنسي  ، كال يضر الفصؿ بيف النعت ك 

الصي  ىك في المعنى بمنزل  غير  يعطي  : ألف غير محل أبفقاؿ  (يتلى)الصف  للضمير في
 ىذا الترلؼ على ت ريجنا محلي الصي  كأنتـ حـر جمل  إلى. كال يحتاج ْٓمستحؿ إذا راف صي ان 

ءة الجميكر آكقر ،  ٕٓ ثيفكبعض المح ٔٓف كافقو على ذلؾ السميف الحلبيكممٌ . ٓٓحالي ((
 َٖٓفكا(أك مف ضمير الفاعؿ في ) أك)لرـ( أك بنصب)غير(على الحاؿ مف الضمير في )عليرـ(

 اإسػتثناء، كال يضر الفصؿ بيف الصػف  كالمكصػكؼ بأجنبيالفاصؿ غير  فٌ جكاز ذلؾ أل الراججك 
كا رػػذلؾ أجػػاز ( فالٌ إ)المبتػػ أ كال بػػر كبػػيف الحػػاؿ كصػػاحبو بػػػكا الفصػػؿ بػػيف أجػػاز النحػػاة  افٌ  امػػفر، 

 َٗٓالفصؿ بيا بيف المكصكؼ كصفتو

  جنبيباَلالفصل بين الصفة والموصوف ل يجوز 

  : تعالىقاؿ                       

           :ـ في بـ تعلقت الاٌل  قلت: فٍ ضالزم شرم:))ف يقكؿ ،ِِْالبقرة

يتعلؽ بػ  فٍ أكيجكز َاا كحجازن برز ن  أليمانرـكال تجعلكا اهلل  بالفعؿ ،أم: قلت: (؟أليمانرـ)
بمعنى :ال تجعلكه شيئا يعترض البر مف اعترضني  ، اإعتراضلما فييا مف معنى  )عرض (

كال تجعلكا اهلل  بالعرض  ،أم: أكبالفعؿ ،  بركا(ف تأـ للتعليؿ ، كيتعلؽ )تركف الاٌل  فٍ أكيجكز َرذا
 أليمانرـا كال تجعلكا اهلل معرضن   رل :تبركا كمعناىا على األ فٍ يمانرـ بو عرض  ألأ ألجؿ

 بيف العامؿ كالمعمكؿ فيو فصالن  فٌ أل كال يصج ىذا التق ير ،  ََٔ،فتبتذلكه برثرة الحلؼ بو((
 (عرض )تبركا(بػ )عرض (، فق  فصؿ بيف فٍ أؽ )ا( ، كعلٌ بػ )تجعلك (أليمانرـؽ )علٌ  ألنوع أجنبيب

، كذلؾ ال  (تجعلكاػ)معمكؿ عن ه ل وألنٌ منيماع  أجنبي(، كىك أليمانرـتبركا(بقكلو:) فٍ أكبيف )
                                                           

 ـتق يره: أنتمحذكؼ ،  لمبت أك رجت قراءة رف  )غير( على انيا  بر ،  ُْٖ/ّكالبحر المحيط:ُٗٔ/ِينظر المحرر الكجيز:  ّٓ
 ِْْ/ُاءات الشكاذ:ينظر اعراب القر َغير
 ُٗٔ/ِالمحرر الكجيز: ْٓ
 ُْٖ/ّالبحر المحيط: ٓٓ
 ُٖٓ/ْينظر ال ر المصكف: ٔٓ
 ْٖٔكالنحك القراني:ّْٓ/ّينظر مثال النحك الكافي: ٕٓ
 ُّّ/ُكالتبياف في اعراب القراف:ِِٖ/ُكالبياف في غريب اعراب القراف :ُٕٗينظر مشرؿ اعراب القراف: ٖٓ
 ّٗ/ِفصؿ:ينظر تفصيؿ ذلؾ في شرح الم ٗٓ
 ِٖٔ-ِٕٔ/ُالرشاؼ:َٔ
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و ال نٌ أكا على كنصٌ  ا(، فيذا ال يجكز ،:)امرر كاضرب بزي  ىن ن أٍف تقكؿه أجاز كنظيره ما  ،يجكز 
 َُٔجنبيباأللما فيو مف الفصؿ  بلؽ(أ راربه  ذك فرسو  يجكز :)جاءني رجؿه 

  :تعالىكمنو قكلو         :ؾ( سـ ربٌ إصف  لػ ) على(لك جعؿ )األ ،ِاألعلى

لغيره ، لك ق  حاؿ بينو كبيف المكصكؼ صف   وألنٌ ؾ(،)الذم  لؽ(صف  لػ )ربٌ أف يركفى ال يصج 
بصف   تأتيثـ  بصف  )ىن ( تأتي فٍ أ بي ٌ بؿ ال  لـ يجز، (الحسن ً  العاقؿى  ىن و  غالـى  رأيتي قلت : )

بؿ رف   ؾ(صف  لػ )ربٌ  لـ يجعؿ )الذم( فٍ ض(،فالعاقؿى  الحسن ً  ىن و  غالـى  رأيتي )الغالـ(، فتقكؿ:)
 َِٔؾ(سـ ربٌ إصف  لػ ) على()األأف يركفى جاز  ، نصب أكالمحذكؼ   بر

 :تعالىكمنو قكلو                     

                       :أف عراب )الذيف(إكا في أجاز  ،ّإبراىيـ

لػ صف   أك،  ب الن  أكفعؿ ،  بضضمارا منصكبن  أكا لمحذكؼ ، برن  أك لئؾ(أك  بره ) مبت أن يركفى 
فيو  فٌ كىك ال يجكز ع أل البقاء ، أبكلرافريف(، كنص على ىذا اال ير الحكفي كالزم شرم ك )ا

كىك قكلو:)مف عذاب ش ي ( سكاء راف في  منيما ، أجنبيٌ بالفصؿ بيف الصف  كالمكصكؼ 
 لزي و  :)ال اري أٍف تقكؿاذا راف صف   –كنظيره  ، متعلقا بفعؿ محذكؼ أكمكض  الصف  لػ )كيؿ(

منيما، كىك  أجنبيٌ بكصفتو  فصلت بيف )زي ( ؾألنٌ  فيذا الترريب ال يجكزع (قرشيٌ ال الحسن ي 
 القرشيٌ  لزي و  )ال اري أك(القرشيٌ  لزي و  الحسن ي  :)ال اري أٍف تقكؿصف  )ال ار(، كالترريب الفصيج 

  َّٔ(الحسن ي 

لك جعؿ  ،)العزيز(ِغافر:  َعِميمِ الْ  اْلَعِزيزِ  المَّوِ  ِمنَ  اْلِكتَابِ  َتْنِزيلُ  ُغافر:  حم : تعالىكمنو قكلو 
 أكك)تنزيؿ( بر لػ )حـ( ا بػ )تنزيؿ(متعلقن  يركفى  أفٍ ا )مف اهلل(امٌ  فٌ صف  لػ )الرتاب( ال يجكز ،أل

 ك)تنزيؿ( في مكض  ال بر، أك فال يجكز الفصؿ بيف الصف  كالمكصكؼ ، محذكؼ ، لمبت أ
 تليى  فٍ اترريب الصحيج في نحك ىذا كال يضا،أفال يجكز الفصؿ بيف الصف  كالمكصكؼ  ، مبت أ

ن  فلذلؾ مي  المبت أليو إضيؼ أي ما نٌ ا  ،ك  مبت أكىنا المكصكؼ ليس َْٔالصف  مكصكفيا
  :تعالىفي قكلو كمنو ما جاء َٓٔالفصؿ                

                                                           
 ُٕٗ-ُٕٕ/ِينظر البحر المحيط:ُٔ
 ْٖٓ/ٖينظر البحر المحيط:ِٔ
 َْْ/ٓكالبحر المحيط:ّٓ/ِكالتبياف:ّٕٓ/ِينظر الرشاؼ :ّٔ
 ِْ/ٖينظر البحر المحيط :ْٔ
   ّْٔ/ّينظر  راسات ألسلكب القراف الرريـ : ٓٔ
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                          :قاؿ  ،ُٖآؿ عمراف

 إالٌ ا بالقسط قائمن  لوى إ:ال  قيؿ رأنو صف  للمنفي ، )قائما بالقسط(أف يركفى الزم شرم:))ىؿ يجكز 
 اهللً  عب إاٌل  ال رجؿى ََيتسعكف في الفصؿ بيف الصف  كالمكصكؼ رأيناىـال يبع  ،فق   قلت: ىك؟

 َٔٔا ((شجاعن 

فصؿ بيف الصف  كالمكصكؼ  وألنٌ  :))كىذا الذم ذرره ال يجكز عحياف عليو قائالن  أبككر      
 ىك(إاٌل كليسا معمكليف لجمل  )ال الو  لك العلـ(أك كىك المعطكفاف اللذاف ىما )المالئر  ك  أجنبيب

فليس  ا(شجاعن  اهللً  عب إاٌل  كىك)ال رجؿى ؿ بو ا المثاؿ الذم مثٌ مٌ أك ََبؿ ىما معمكالف لػ )شي (
فيك تاب  على  على المكض  مف )ال رجؿ( ب ؿ اهلل( عب إاٌل قكلؾ) فٌ ،أل اآلي نظير ت ريجو في 

 ك)شجاعا( ب ؿ وألنٌ ا في جكاز ىذا الترريب نظرن  فٌ أ،على  أجنبيٌ بفليس  المكض ،
لى و عكسبب ذلؾ انٌ  ، ب ؿكالكصؼ ق ـ الكصؼ على ال ب ؿجتم  الإذا إو نٌ أكالقاع ة :َكصؼ

: تعالىكمنو قكلو َٕٔني  تررار العامؿ على المذىب الصحيج ، فصار مف جمل  ا رل((
                            

                              

                   :التي(:نعت لػ ُّٕاألعراؼ(،

فقكلو ضعيؼ للفصؿ بالعطؼ  نعتا لػ)االرض( أف يركفى  أجازيا(،كمف مغاربرض ك )مشارؽ األ
 َٗٔرم االمريفاالنبا أجازك َٖٔبيف المنعكت كالنعت

 منو البدل والمبدلالفصل بين 

رما يجكز الفصؿ بال بر بيف الصف   منو بال بر ، الب ؿ كالمب ؿيجكز الفصؿ بيف     
في َُٕمنو  ب ؿذا راف الفاصؿ معمكال للعامؿ في المإكيجكز الفصؿ رذلؾ  ََٕكالمكصكؼ 

كال يفصؿ  ،ِٕ أجنبيٌ الفاصؿ منو بالمعطكؼ عالف  الب ؿ كالمب ؿحيف لـ يجز النحاة الفصؿ بيف 

                                                           
 ّْْ/ِالرشاؼ :ٔٔ
 َْٓ/ِالبحر المحيط:ٕٔ
 ّٕٔ/ْكالبحر المحيط:ُٕٓ/ُينظر التبياف:ٖٔ
 ِّٕ/ُينظر البياف :ٗٔ
 ّٕٓ/ْينظر البحر المحيط :َٕ
 َْْ-َّْ/ٓينظر البحر المحيط:ُٕ
 َْٗ-َْٓ/ّينظر البحر المحيط:ِٕ
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اسـ  وألنٌ  كال تفرؽ بيف الصل  كالمكصكؿعََيقكؿ المبر : ))َّٕب ؿبعاض الصل  بالأبيف 
م  كجك   ب ؿفيقكلكف بال ،ال يبالكف بالفصؿ يـأنٌ ف يرل آكمف يتتب  المعربيف للقر ْٕ((ََكاح 

 :تعالىفي قكلو ف على مثؿ ذلؾ : أمثل ليؾ ا  ك َٕٓمنو الب ؿ كالمب ؿالفاصؿ الطكيؿ بيف   

                        

       :النساء                    

                              

                     :َُْالنساء      

                            

                         

               :مف )الذيف  ب ؿ ،)الذيف يتربصكف(ُُْالنساء

 : تعالىكمنو قكلو     َ ٕٔ رثيرةمنو جمالن  الب ؿ كالمب ؿيركف الفاصؿ بيف  يت ذكف(   

                                

                           :األنعاـ 

رثر أكعليو  مف قكلو)حمكل  كفرشا(كىك الظاىر، ب ؿ،انتصب )ثماني (على الُّْ
عراب إحياف على الزم شرم في  أبككر   ع الفاصؿ ثالث جمؿ فٌ أعلى الرغـ مف َٕٕالمعربيف

  :تعالىفي قكلو  منو بجملتيفالب ؿ كالمب ؿ  لو فصؿ بيف           :مريـ 

في  مف الياء ب الن ا مجركرن يركفى  أفٍ جو :أك  عكا( ثالث   قاؿ الزم شرم::))في )اف ،ُٗ
 َٕٗمنو بجملتيفب ؿ الب ؿ كالمع  ، لرثرة الفصؿ بيف حياف :ىذا فيو بي  أبكقاؿ    َٖٕ((ََ)منو(

                                                           
 ُّٔ-ُِٔينظر مغني اللبيب:ّٕ
 ُّٗ/ّالمقتضب:ْٕ
  ِٔ/ّينظر  راسات ألسلكب القراف الرريـ:ٕٓ
 ّٕٓ/ّينظر البحر المحيط:ٕٔ
 ِّٗ/ْكالبحر المحيط:ِٓٗ/ُينظر مشرؿ اعراب القراف:ٕٕ
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  :تعالىكمنو ما جاء في قكلو               

               :ىك كقيؿ  ك بر، مبت أرـ الذم(:،)ربٌ ٔٔاإسراء

)الذم فطررـ(مف  الفٌ ََٖتباع  ما بينيما  فٍ ا  ائز ك كذلؾ ج منو ع ب ؿ أكصف  لػ )الذم فطررـ(،
رثر الفكاصؿ التي تفصؿ أفما  ع)السا س  كالستيف( اآلي مف  رـ()الحا ي  كال مسيف(ك)ربٌ  اآلي 
كالفاصؿ بينيما  ب الن  أعرب وألنٌ حياف على الزم شرم  أبك كق  ر ٌ ََمنوالب ؿ كالمب ؿ بيف 

 : تعالىالزم شرم في قكلو  هأجاز نو ما كم    َفما بالؾ بفكاصؿ رثيرةُٖجملتاف،    

    :على الرغـ مف  ،ِٖصعك ا( سأرىقومف قكلو) ب الن  سقر( سأصليوفيركف قكلو) ،ُٕالم ثر

 أرثرفما  )السا س  كالعشريف(، اآلي ؿ مف ب كال )السا س عشرة( اآلي ؿ منو مف ب الم افٌ 
 َّٖالفكاصؿ بينيما

 جنبيباَلالفصل 

  :تعالىاهلل بف مسعك  في قكلو عب ءة آج الزم شرم قر  رٌ          

                                 آؿ

 بيف فيو فصالن  فٌ حياف أل أبككر  ذلؾ  ،ْٖمف )ىك(ؿ ب  قكلو)القائـ بالقسط( فٌ أب، ُٖعمراف: 
كلك راف العامؿ في  ؿ منو ،ب يما معمكالف لغير العامؿ في المعألنٌ  أجنبيٌ منو ب الب ؿ كالمب ؿ

ـ جتمعا ق ٌ إؿ ب و إذا العطؼ كالألنٌ  ؿ منو لـ يجز ذلؾ أيضا ع بالمعطكؼ ىك العامؿ في الم
 أ كؾى  زي ه  ما الرالـ )جاءى إنٌ  لـ يجز، عائش  أ كؾ(ك  زي ه  لك قلت:)جاءى  ؿ على العطؼ،ب ال

 َٖٓ(كعائش ه 

                                                                                                                                                                      
 ْٓ/ّالرشاؼ :ٖٕ
 ُِٗ/ٔينظر البحر المحيط:ٕٗ
 َٓ/ِينظر التبياف:َٖ
 ُِٗ/ٔينظر البحر المحيط:ُٖ
 َٓٔ/ْينظر الرشاؼ:ِٖ
 َُّ/ْينظر  راسات ألسلكب القراف الرريـ :ّٖ
 َكقرمء )القائـ(بالرف   بر لمحذكؼُْٕ/ُينظر الرشاؼ :ْٖ
 َْٓ/ِينظر البحر المحيط:ٖٓ



 (2102الثالثة )السنة  –ن العدد الثام      الفصل بين المتالزمتين في باب التوابع بين النحويين والمفسرين  

 

251 
 

     :تعالىكمنو قكلو                

                           

       :ال يف(  فٌ إكبفتج ىمزة ) قبليا ، في )انو( (فٌ إرمء بفتج ىمزة )قي  ،ُٗآؿ عمراف

 فٌ إال ترل أؿ الشيء كىك ىك ،ب جعلتو مف  تى شئ فٍ إ: علي أبكفقاؿ  ،ٖٔءة الرسائيآقر كىي 
ؿ  بجعلتو مف  شئتى  فٍ ا  ك َالمعنى  كىك ىك في يتضمف التكحي  كالع ؿ ، اإسالـال يف الذم ىك 

 فٌ مف القسط ، أل ب الن يشتمؿ على التكحي  كالع ؿ ، كاف شئت جعلتو  اإسالـ فٌ شتماؿ ،ألاإ
الشيء مف الشيء ، كىما لعيف  ب ؿيضا مف أ قسط كع ؿ ، فيركف اإسالـال يف الذم ىك 

كىك ال يجكز  كىك العطؼ ، ، جنبيباألفيو الفصؿ  فٌ كليس بجي  أل يضا عأو غيره ك رجٌ  َكاح ة
 َٕٖفٌ أب كت رج على حذؼ حرؼ الجر ،أم:َكىك ال يجكز  منو ، ب ؿكبالحاؿ لغير الم ،

   :تعالىكمف ذلؾ قكلو                   

                    :فٌ أٖٗكغيره  ٖٖيرل مري ،ُُّطو 

 ب ؿو نٌ أعلى  كحذؼ التنكيف للسارنيف ، كجر)الحياة( مف )ما( أك حاؿ مف الياء في)بو( )زىرة(
ا مف )ازكاج( امٌ  ب ؿ أكاتيناىـ  أكمفعكؿ بتق ير : جعلنا ليـ ،  )زىرة( فٌ أمف )ما( ، كالصكاب 

 َا للمبالغ  يـ جعلكا نفس الزىرة مجازن نٌ أ أككم زىرة بتق ير : ذ

 فٌ أب  ٌ كري  مف )ما(، ب ؿكقيؿ : ََٗكىذا على مذىب الركفييف  للياء ، أك تمييز لػ )ما( قاؿ الفراء:
المكصكؿ ال يتب  قبؿ  فٌ أ، كب أجنبيبالصل  بعاض أ)لنفتنيـ( مف صل )متعنا( فيلـز الفصؿ بيف 

بناء  كبعضيـ يمنعو ع اؿ مف العائ  ،ب اء كفيو ما ذرر كزيا ة االكقيؿ : مف اليَصلتو  رماؿ
العامؿ في  إلىالنحاة  نظر إلىكال الؼ في ذلؾ يعك    َُٗمنو في ني  الطرح ب ؿالم أفٌ  على
 بالسماع كالقياس، است الالن  ، ؿك األالعامؿ فيو مق ر مف جنس  أففيرل فريؽ منيـ ،  ب ؿال

 :تعالىفالسماع نحك قكلو                       

                                                           
 ُِّينظر اتحاؼ فضالء البشر :َكذم كالباقكف بالرسر على االستئناؼ كافقو الشنب ٖٔ
 َْٗ-َْٓ/ِكالبحر المحيط:ّْْ/ُينظر الرشاؼ :ٕٖ
 ْٕٓ/ِينظر مشرؿ اعراب القراف:ٖٖ
 ْٖٗ/َُكتفسير الرازم:ِٗٔ/ٔكالبحر المحيط:ِْٕ/ُّينظر اللباب:ٖٗ
 ِٖ/ِمعاني القراف:َٗ
 ُّٔ-ُِٔينظر مغني اللبيب:ُٗ
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كالقياس ركنو  ،ّّالز رؼ: ِٗ

 فش األ : ا ،كعليونريرن ا كتمنو تعريفن  ب ؿللملذا ال يشترط مطابقتو  ا بالذرر ع كمقصك ن مستقالن 
 ب ؿىك العامؿ في الم ب ؿالعامؿ في ال أفٌ  آ ركفكيرل  َّٗالمتأ ريف كأرثر كالرماني كالفارسي،

 َْٗسيبكيو كالمبر  كالسيرافي كالزم شرم  كعليو: المتبكع في حرـ الطرح، إذ ، منو

 الفصل بين المعطوف والمعطوف عميو

عطفت  فٍ ضف بت اء ،تعطؼ)عمرا(على اإ ك،كعمره  فيؾى  راغبه  زي ه  جاء في االصكؿ: ))تقكؿ :   
)عمرا(على الضمير  عطفتى  فٍ ضف ، ك راغباف فيؾى كعمره  زي ه  تقكؿ: فٍ أمف  بي ٌ لـ يرف  على)زي (

لـ يجز  كالمبت أبت اء إعلى  عطفتى  فٍ ضف ، ك فيؾى ىك كعمره  راغبه  زي ه  : قلت الذم في )راغب(،
تفصؿ بينيما  فٍ أفال يجكز  ف )فيؾ(معلق  بػ )راغب(،ال ،زي  راغب كعمرك فيؾ :أٍف تقكؿ

ق  فصلت  ؾألنٌ ، ك رغبكعمره  فيؾى  زي ه  :أٍف تقكؿلـ يجز : ))  رآكيقكؿ في مكض   ،ٓٗ((ََ
يضا أك بره بالمعطكؼ ، كق مت ما ىك متصؿ بالفعؿ ، كفرقت بينيما بالمعطكؼ  المبت أبيف 
 :تعالىقكلو بعضيـ في اؿ ق َٔٗ((                    

                      :الظرؼ راف  إفٌ  ،ُِٖالبقرة

لعاطؼ كىذا يلـز منو الفصؿ بيف ا ،نتصب على الحاؿ أـ علييا فثـ ق ٌ  (أم  لػ )صف  
فما الظف بالحاؿ التي ىي شبيي  بالمفعكؿ بو ، علي ال يجيزه بالظرؼ  أبكك ، كالمعطكؼ بالحاؿ 

 : تعالىو ا فقاؿ الزم شرم في قكلسمن إكأما المنصكب  َٕٗ      

                  ؿيرأنو قٖٗفيمف فتج الباء  ُٕ: ىك: 

 :ككىبنا لو إسحاؽ كمف كراء إسحاؽ يعقكب على طريق  قكلو

                                                           
ؿ :انػػػػػو مرفػػػػػكع ألنػػػػػػو معرفػػػػػ  نعػػػػػت لمعرفػػػػػػ  ،كعليػػػػػو الفػػػػػراء رمػػػػػػا فػػػػػي معػػػػػػاني ك جيػػػػػػو ىػػػػػذه القػػػػػراءة ثالثػػػػػػ  آراء: األكللمعػػػػػربيف فػػػػػي تك ِٗ

كالثاني:انػػو  بػػر مبتػػ أ محػػذكؼ ،كعليػػو َّْ/ْكالقرطبػػي فػػي الجػػام  إحرػػاـ القػػراف:ُّٔ/ُ،كالنحػػاس فػػي إعػػراب القػػراف:ََِ/ُالقػػراف:
كالثالث:انػو َُٓ/ّكااللكسػي فػي ركح المعػاني:ٗ/ِم فػي أنػكار التنزيػؿ:أك كالبيضػُِٖ/ُالعربرم)في اح  قكليو(التبياف في إعػراب القػراف:

 ٗ/ِم:أنكار التنزيؿ:أك كالبيضِٖ/ُال الو إال ىك((كعليو العربرم في التبياف:((تعالىمف)ىك(في قكلو  ب ؿ
 ََّ/ُينظر شرح الرضي :ّٗ
 ََّ/ُينظر شرح الرضي :ْٗ
 ٕٔ/ِاالصكؿ في النحك:ٓٗ
 ٕٕ/ِاالصكؿ في النحك:ٔٗ
 َِٕ/ُينظر مغني اللبيب :ٕٗ
 ِّْكاتحاؼ فضالء البشر:َِٓينظر الرنز:َعامر ككافقيـ المطكعي ،كقرا الباقكف بالرف  أبفكىي قراءة الشامي كحمزة كحفص ك  ٖٗ
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 ٓٓٔ   99َوَل َناِعٍب إلَّ ِبَبْيٍن ُغرَاُبَيا *   َمَشاِئيُم َلْيُسوا ُمْصِمِحيَن َعِشيَرًة 

البػػػاء فػػػي مصػػػلحيف  و تػػػكىـ أفٌ نبارم:))فقػػػاؿ ناعػػػب بػػػالجر بػػػالعطؼ علػػػى مصػػػلحيف ألٌنػػػقػػػاؿ األ
قػػػاس عليػػػو ىػػػذا نػػػا ر ال يي  ا ك ال  ػػػالؼ أفٌ رػػػاف منصػػػكبن  مكجػػػك ة ثػػػـ عطػػػؼ عليػػػو مجػػػركرا ك إفٍ 

كمػػف كراء إسػػحاؽ كىبنػػا  :أم (كىبنػػا  )كقيػػؿ ىػػك علػػى إضػػمار ََُُفرػػذلؾ ىينػػا فاعرفػػو تصػػب((
كقيػؿ ىػك مجػركر  ،بالشيء في معنى اليب   تعالىالبشارة مف اهلل  يؿ ) فبشرناىا ( ألفٌ ب ليعقكب 
و ال يجكز الفصؿ بيف العاطؼ ؿ أنٌ ك كير  األ ،و ا على محلٌ منصكب عطفن  أكى بضسحاؽ ا علعطفن 

 ََُِ(كعمره  كاليكـى  بزي و  مررتي رػ )كالمعطكؼ على المجركر 

و أٌنػػػ إلػػػى تلػػػؼ المعربػػػكف فػػػي التكجيػػػو اإعرابػػػي لقكلػػػو )يعقػػػكب ( بفػػػتج البػػػاء، فػػػذىب بعضػػػيـ إ
كتبعيمػا الف ػر ََُْعطيػ   أبػف، ك َُّلفارسػيعليو الرالـ، رػأبي علػي ا منصكب بفعؿ مضمر  ؿٌ 

كذىػػب بعضػػيـ  ََُٖحيػػاف أبػػكسػػتظيره أ،ك َُٕالعربػػرم البقػػاء أبػػكه أجػػاز ك  ََُٔلكسػػيكاآلَُٓالػػرازم 
ليػو ذىػب ه الفتح  ألنٌ ا  كعالم  جرٌ و مجركر عطفن أنٌ  إلى و ممنكع مف الصػرؼ للعلميػ  كالعجمػ . كا 
حػػاتـ فقػػاؿ : "كالرسػػائي  جعفػػر النحػػاس ذلػػؾ للرسػػائي كأبػػي أبػػككنسػػب ََُٗالحسػػف األ فػػش أبػػك

 ََُُحاتـ يق ركف "يعقكب" في مكض   فض أبككاأل فش ك 

ا سػبؽ نقلػو عػف األ فػش ك مٌمػبػ كي َُُُو ضػعؼ ىػذا الكجػواأل فػش أٌنػ إلػىالقيسػي  مرػيكنسب 
"كال يجػكز ال فػض  فقاؿ: اء ىذا الكجو،كق  اعترض الفرٌ َأنو لـ يضعؼ ىذا الكجو، بؿ ذىب إليو

 َُُِإال بضظيار الباء"

                                                           
الفػػػػػػػػػػػػػرز ؽ رمػػػػػػػػػػػػػا  إلػػػػػػػػػػػػػىكينسػػػػػػػػػػػػػب ٓٔٓ/ِكاالنصػػػػػػػػػػػػػاؼ:َّٔ/ُاال ػػػػػػػػػػػػػكص اليربػػػػػػػػػػػػػكعي رمػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػي : الرتػػػػػػػػػػػػػاب: إلػػػػػػػػػػػػػىينسػػػػػػػػػػػػػب ٗٗ

 ُْٖ/ُكاسرار العربي :َّٓ/ُمف غير نسب  رما في: الرامؿ :ك ّٓٗ/ُكاالنصاؼ:ِٗ/ّفي:الرتاب:
 ّٖٖ/ِينظر الرشاؼ:ََُ
 ُْٖ/ُاسرار العربي :َُُ
  َُِ/ٓكالبحر المحيط:ِْ/ِينظرالتبياف:َُِ
 َُٗ/ّينظر رايو في المحرر الكجيز:َُّ
 َُٗ/ّالمحرر الكجيز:َُْ
 ّٕٓ/ُٖتفسير الرازم:َُٓ
 َّٓ/ٖينظر ركح المعاني:َُٔ
 ِْ/ِالتبياف:َُٕ
 َُِ/ٓحيط:البحر المَُٖ
 َّٖ/ُينظر معاني القراف:َُٗ
 ّّٖ/ُاعراب القراف :َُُ
 َّٕ/ُينظر مشرؿ اعراب القراف: ُُُ
 ُُٕ/ِمعاني القراف:ُُِ
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بعو الطبرم فقاؿ : "كق  أنرر ذلؾ أىؿ العلـ بالعربي  مف أجؿ   كؿ الصف  بيف حرؼ العطػؼ كت
زيػػ ، كأنػػت عػػاطؼ بزيػػ  علػػى  كفػػى الػػ ارً  الػػ ارً  فػػيك بعمػػرو  تي يقػػاؿ: مػػررٍ  سػػـ، كقػػالكا:  طػػأ أفٍ كاإ

عا تيا فضف لـ تع  راف كجو الرالـ عن ىـ الرف  كجاز النصب"عمرك إالٌ   َُُّ بتررير الباء كا 

المجػػػركر بػػػيف حػػػرؼ العطػػػؼ  أكحيػػػاف، قػػػائال : "ألنػػػو ال يجػػػكز الفصػػػؿ بػػػالظرؼ  أبػػػككتبعيمػػػا  
 رػػاف جػػاء ففػػي شػػعر، فػػضفٍ  ك. فػػضفٍ عمػػرو  كأمػػسً  اليػػكـى  بزيػػ و  كمعطكفػػو المجػػركر، ال يجػػكز: مػػررتي 

ـى  أكلمعطػكؼ منصػكبا ا ا زيػ ن  ك، كضػربتي عمػره  كاليػكـى  زيػ ه  مرفكعػا ففػي جػكاز ذلػؾ  ػالؼ نحػك: قػا
كاسػتبع  َُُٓ"بضسػحاؽو منصػكب عطفػا علػى مكضػ  " ،"أنٌ  إلىكذىب بعضيـ   َُُْا"عمرن  كاليكـى 

عػػػػػػػػػ  أيضػػػػػػػػػا للفصػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػيف حػػػػػػػػػرؼ العطػػػػػػػػػؼ ، فقػػػػػػػػػاؿ: "كفيػػػػػػػػػو بي  مرػػػػػػػػػي القيسػػػػػػػػػي  ىػػػػػػػػػذا الكجػػػػػػػػػو
تكجيػو ىػذه  فػيكتبايف المعربكف َُُٕبضـ الباء ء إسحاؽ يعقكبآكقرئ : كمف كر َُُٔكالمعطكؼ"

مبتػ أ ك بػره الظػرؼ السػابؽ. رػأبي علػػي  (يعقػكب):  تعػالىقكلػو  أفٌ  إلػىفػذىب بعضػيـ  ،ءة آالقػر 
 َُِّ، كالشػكرانيُِِحيػاف، كأبػي ُُِعطيػ  أبػف، ك َُِ، كالزم شػرمُُٗالقيسػي ، كمريُُٖالفارسي

بشػػركىا بضسػػحاؽ  :جعفػػر النحػػاس، قػػاؿ : "كيرػػكف فػػي مكضػػ  الحػػاؿ، أم أبػػك، ك ُِْه الزجػػاجأجػػاز ك 
نصػػب علػػى الحػػاؿ المقػػ رة مػػف القيسػػي : "كالجملػػ  فػػي مكضػػ   كقػػاؿ مرػػيَُِٓمقػػابال لػػو يعقػػكب"

 ىذا الكجو أيضا أجازك  َُِٔالمضمر المنصكب في "بشرناىا"، فيركف "يعقكب"  ا ال في البشارة"
و أٌنػ إلػىكذىػب بعضػيـ  َُِٗ، كالسػميف الحلبػىُِٖالبقػاء العربػرم أبك ذرره كجو كىكَُِٕالقرطبي

كذىػػػب َُُّالسػػػميف، ك َُّالبقػػػاء العربػػػرم أبػػػك ذرػػػرهكجػػػو كىػػػك  مرفػػكع علػػػى الفاعليػػػ  بالجػػػار قبلػػػو،
                                                           

 ّٕٗ/ُٓجام  البياف:ُُّ
 ِْْ/ٓالبحر المحيط: ُُْ
 َّٕ/ُينظر مشرؿ اعراب القراف:ُُٓ
 َّٕ/ُمشرؿ اعراب القراف:ُُٔ
 ِّْكاتحاؼ فضالء البشر :َِٓينظر الرنز:ُُٕ
 ُُُ/ٓسي ة: بفكاعراب القراف ألِّٔ/ٓالبحر المحيط:ينظر رايو في ُُٖ
  ّٗٔ/ُمشرؿ اعراب القراف: ينظرُُٗ
 ّٖٖ/ِالرشاؼ:َُِ
 َُٗ/ّالمحرر الكجيز:ُُِ
 ِّٔ/ٓالبحر المحيط:ُِِ
 ُُٓ/ِفتج الق ير:ُِّ
 ُْٓ/ُاعراب القراف للزجاج: ُِْ
 ّّٖ/ُاعراب القراف للنحاس:ُِٓ
 َّٕ/ُمشرؿ اعراب القراف:ُِٔ
 ٗٔ/ٗالجام  ألحراـ القراف: ُِٕ
 ِْ/ِالتبياف في اعراب القراف:ُِٖ
 ُّٕ/ٖال ر المصكف:ُِٗ
 ِْ/ِالتبياف في اعراب القراف:َُّ
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ء آجعفػػػر النحػػػاس، كقػػػاؿ : "التقػػػ ير: كمػػػف كر  أبػػػكه أجػػػاز أنػػػو يرفػػػ  بضضػػػمار فعػػػؿ، ك  إلػػػىبعضػػػيـ 
      َُّّالقيسػػػػيٌ  كتبعػػػػو مرػػػػيُِّعلػػػػى ىػػػػذا  ا ػػػػال فػػػػي البشػػػػارة" إسػػػػحاؽ يحػػػػ ث يعقػػػػكب ، كال يرػػػػكفي 

لػػػػػػػػػىك                   َُّٓذررىػػػػػػػػػا السػػػػػػػػػميف التػػػػػػػػػي جػػػػػػػػػوك األ، كىػػػػػػػػػك ثالػػػػػػػػػث ُّْىػػػػػػػػػذا الكجػػػػػػػػػو ذىػػػػػػػػػب القرطبػػػػػػػػػي ا 
ذلػؾ ىػك الرػالـ  اع ألفٌ ءة مػف قػرأه رفعنػآءتيف في ذلؾ بالصكاب عنػ م قػر آلى القر أك اؿ الطبرم : ك ق

ا ءة األمصػار، فأٌمػآال يتنارره أىؿ العلػـ بالعربيػ ، كمػا عليػو قػر  مالمعركؼ مف رالـ العرب ، كالذ
لسػف العػرب، رتػاب اهلل نػزؿ بأفصػج أ ال أحب القراءة بوع ألفٌ  يلو كجيا غير أن النصب فيو، فضفٌ 

 َُّٔنزؿ بو مف الفصاح " لى بالعلـ بالذمأك كالذل ىك 

ءة سػػبعي  كليػػا آءة النصػػب قػػر آقػػر  إفٌ  :  فيػػو بعػػض النظػػر، حيػػثي  (رحمػػو اهلل الطبػػرم) كلرػػف قػػكؿ
 َءة صحيح  ال غبار عليياآكجو في العربي  فيي قر 

لـ يرف  تيار إفٍ  الفصؿ بيف العاطؼ كالمعطكؼ بالظرؼ كالجار كالمجركر جائز في اإ فٌ إ  
  :تعالىقاؿ السميف الحلبي في قكلو ، ا، كىك في القرآف رثير ا مجركرن  كال اسمن المعطكؼ فعالن 

                              

                           :الكاك  :ٖٓالنساء 

بمق ر  أكللعطؼ كالظرؼ متعلؽ بما بع  )أف( كىك معطكؼ على ) أف تؤ كا ( كالجار متعلؽ بو 
متلبسيف بذلؾ إذا  أككيأمررـ ) أف تحرمكا ( باإنصاؼ كالسكي   كق  حاال مف فاعلو ،أم :

كىذا مبني على مذىب مف يرل َيرضى بحرمرـ  أكالناس ممف ينفذ عليو أمررـ  قضيتـ بيف
جكاز تق ـ الظرؼ المعمكؿ لما في حيز المكصكؿ الحرفي عليو كالفصؿ بيف حرؼ العطؼ 

كفي التسييؿ الفصؿ بيف العاطؼ كالمعطكؼ إذا لـ يرف فعال بالظرؼ   َُّٕكالمعطكؼ بالظرؼ
ذىىىبى  َُّٖ الفا ألبي علي كالجار كالمجركر جائز كليس ضركرة منعو ميٍستىً الن بأن وي إذا  إلىالذم ى

كرةو رقكؿ  ري عيؼى ، فال يتكٌسط بينو كبيف ما عطفو إاٌل في ضى ٍرؼو كاح و ، فق  ضى رافى على حى
 االعشى:

                                                                                                                                                                      
 ُّٖ/ٖال ر المصكف:ُُّ
 ّّٖ/ُاعراب القراف للنحاس:ُِّ
 َّٕ/ُمشرؿ اعراب القراف:ينظر ُّّ
 ٗٔ/ٗالجام  ألحراـ القراف:ُّْ
 ُّٕ/ٖال ر المصكف: ُّٓ
 ِٕٗ/ُٓجام  البياف:ُّٔ
 ُْٔ/ُٕال ر المصكف:ُّٕ
 ُْٕ/ُٕكال ر المصكف: ّْٖ/ّالتسييؿ:ينظر شرح ُّٖ
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 9َٖٔعْصِب َوَيْومًا أديَمَيا َنِغالَ ٓٓٓي َيْومًا َترَاَىا َكِشْبِو أْرِدَيِة الْ 

ؿ بػ " يىٍكمان " ، كذىىىبى غى تق يره : كترل أ ي   ميٍستىً اٌل بقكلو : جكازه إلى يرهميا نغالن يكمان ، ففىصى

                          

                      :اًحبي ىذا القكؿ   ُِالطالؽ كقاؿى صى

ٍرؼي المعطكؼ نحك : امرٍر  ٍرًؼ ، أيعي ى ذلؾ الحى كران ًبحى بزي و  : إف  المىٍعطيكؼى عليو إذىا رافى مىٍجري
ة حسن  " ، كقكلو كغ ان ًبعىٍمرك ، كىذه الش كاى ي ال  ىليؿى فييا .أم ا " في ال نيا حسن  ، كفي اآل ر 

ـٍ ( ، فألنو عطؼ على شىٍيئىٍيًف : عطؼ اآل عىٍلنىا ًمف بىٍيًف أىٍيً يًي ا ىًة ال افض )كىجى  رة على ال ٍُّنيىا بضعى
سىن  األ لى ، كرذلؾ عطؼ " مف  لفيـ " على " مف بيف أي ييـ " ك ك كعطؼ حسن  الثاني  على حى

ؿ لػ " تىرىاىا " ، ك " ك و " أ يميا " على المفعكؿ األ" س  ا " على " س  ا " ، كرذلؾ البيت عطؼ في
، فال فصؿ فيو حينئذو ،  ؿك نىغالن " على الثاني كىك رشبو ك " يكمان " الث اني على " يىٍكمان " األ

ًليٌ كحينئذ يي  كرىةى ، فضف ما استشي  بو ميؤك ؿ  يأٍف يمن ى مطلقان ، كال يستثن قاؿ : ينبغي ألبي عى ري الض 
 .َُْذررناه  على ما

ًلٌي مف ذلؾ ع ألن وي ييؤ ِّم  أبكفضف قيؿ : إن ما لـ يجعلو  ت صيص الظ ٍرًؼ الث اني بما كق   إلىعى
ـى المعطيكؼ حرـ  ك ًؿ ، كىك أن و تراىا رشبو أر ي  العصب في اليـك األك في األ ٍر ًؿ كالثاني ع ألف  حي

بٍ  رى ٍي  تي المعطكؼ عليو ، فيك نىًظيري قكلؾ : ضى ٍمعىً  ، كيكـى زى ، فػ " يىٍكـى " الس ٍبت  الس ٍبتً  ان يىٍكـى الجي
مع  ، لرف الغىرىضى أف  اليكـى الث اًني في البيت ميقىي  ه ًبقىٍي و آ ر  ميقٌي ه بضرب  زي  رما ييقىي  ي بو يىٍكـى الجه

ؤيى ي أ يميا نغالن . ييً  الٌظرؼ الث اني بمعنى كالظ اىر مف غير تىقٍ  فالجكابي : أنو لك تررنا ، كىك ري
معىً  كعىمران  آ ر راف الحرـ رما ذررت  ألف الظاىر رما ذررت في مثالؾ : ضربت زي ان يكـ الجي

أما إذا قي  تو بشيًء آ ر ، فق  تررت ذًلؾى الظ اًىرى ليذا النص ، أال تىراؾى تىقيكؿي :  ،يىٍكـى الس ٍبًت 
ٍمعى  ، كعم  ران يكـ الس بت ، فرذلؾ ىىذىا ، كىك مىٍكًض ه يحتاجي ًلتىأمًُّؿ . ضربتي زي ان يىٍكـى الجي

اًر     اؽ ، بػؿ منصػكبان بضٍضػمى كأما " فبشرناىا بضسحاؽ " ، فيعقػكب لػيس مجػركران عىٍطفػان علػى إٍسػحى
ًفػػ  ، فضن يىػػا مؤذنػ  باٍنقطىاًعػػًو مػػف الًبشىػػ يىػ يؿُّ عليػػو قػػراءةي الر  ، بػػو ارىة فعػؿ أم : ككىبنػػا ليػػا يعقػػكبى ، كى

ريؼ كق  تىق  ـ أف  ىذا القائؿ يىقيكؿي : إن وي متى رػاف المىٍعطيػكؼي عليػو مجػركران ، أيعيػ ى مػ  المىٍعطيػكًؼ 
مػف عامػؿ لو  بي ٌ ا " أف يؤ كا األمانات " ، فال  الل  فييا أيضان ع ألف " إذىا " ظرؼ ال الجار . كأمٌ 

                                                           
كلساف َٔٓ/ُ"رشبو أر ي  ال مس". كينظر البحر المحيط: َُٕكالركاي  في ال يكاف :ُّٗ

 ِِ/ِكال رالمصكف:ٖ/ُِك)ا ـ(:َٕٔ/ُُالعرب)نغؿ(:
 ّْٕ-ّْٔ/ٔاللباب: ينظر َُْ
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ػػكٍا  )ا ، كعاملػػو إٌمػػ ٌمػػكىػػك الظ ػػ (أىف تىٍحريمي ـٍ  )ا اًىري مػػف حيػػث المعنػػى ، كا  ؿي ممتنػػ  ، ك فػػاأل (يىػػٍأميريري
فٍ  ـي عليو عنػ  البصػرييف ، كأٌمػا الريكًفيُّػكف  كا  راف المعنى عليو ع ألف  ما في حيز المكصكؿ ال يتق  

 :  العجاج فيجكِّزكفى ذلؾ ، كمنو اآلي  ًعٍن ىىيـ ، كاستى ىلُّكا بقكؿ

 َٔٗٔكاَن َجزَاِئي ِبالَعَصا أْن ُأْجَمَدا*       َدَداَربَّيُتُو َحَتى إَذا َتَمعْ 

 :  ربيع  بف مقرـك الضبي كق  جاء ذًلؾى في المفعكؿ الص ريج في قكؿ

 َٕٗٔوِشَفاُء َغي ِك َخاِبرًا أْن َتْسأِلي*       ىاّل سألِت وُخْبُر قوم عندىم

ٍقتى الحرـ ، رذا قالو فريؼ بالظرؼ كشبيو .كالثاني ممتن ه أيضان ع ألف  األٍمرى ليس ك   أبكاقعان كى
ي اف ذا بىطىؿى ىذا فالعاًمؿي فيو ميقى  ره ييفىسىريهي ما بىٍع ىهي تىٍقً يره : " كأف تحرمكا إذا  ُّْحى ع كفيو نىظىره ،كا 

كال يمتن  العطؼ عليو  كف فصؿ .ُْْلى . ك حرمتـ " ، ك " أف تحرمكا " األ يرة  ال  على األ
فعطؼ "الع ـ"  كف فصؿ،  كؿ بعضيـ: "مررت برجؿ سكاء كالع ـ"مف ق سيبكيو كمنو ما حرى

 كمثلو قكؿ جرير:، ُْٓك كف ضركرة على ضمير الرف  المستتر في "سكاء"

 َٙٗٔما َلْم َيُكْن َوَأٌب َلُو ِلَيَنالَ *       َوَرَجا اَُلَخيِطُل ِمْن َسَفاَىِة رَْأِيوِ 

ا-كىذا  مفعكال  أف يركفى ف نصب "أب" على لتمرف الشاعر م ،فعؿ م تار غير مضطر -أيضن
  تيار قكؿ عمر بف أبي ربيع :ضطرار كالترلـ كباإكمثلو في ع ـ اإ معو.

 َٚٗٔكِنَعاِج الَمال َتعسَّفَن َرمال *      ُقمُت إْذ أقَبَمْت وُزىٌر َتَياَدى

   ُْٖمعػػػو. مفعػػػكالفرفػػػ  "زىػػػرا" عطفػػػا علػػػى الضػػػمير المسػػػترف فػػػي "أقبلػػػت" مػػػ  الػػػتمرف مػػػف جعلػػػو 
معنى قكليـ: العطؼ على عامليف: أف تعطؼ بحرؼ كاح ، معمكليف، م تلفيف اف  الرضييرل ك 

المرفػػػكعيف، علػػػى معمػػػكلي  أكمتفقػػػيف رالمنصػػػكبيف  أكرانػػػا فػػػي االعػػػراب رالمنصػػػكب كالمرفػػػكع، 
عػػامليف م تلفػػيف، نحػػك: إف زيػػ ا ضػػرب عمػػرا، كبرػػرا  الػػ ا، كىػػذا عطػػؼ متفقػػي االعػػراب علػػى 

لفيف، كقكلؾ إف زيػ ا ضػرب غالمػو ، كبرػرا أ ػكه، عطػؼ م تلفػي االعػراب، معمكلي عامليف م ت
                                                           

 ّٖ/ْكشرح الرضي:ْٔ/ُكالتبياف في اعراب القراف: ٕٔملحقات  يكانو ُُْ
 ُّٓ/ٖكال ر المصكف:ّٖ/ْكشرح الرضي:َُٗ/ِِينظر االغاني:ُِْ
 ِٖٗ/ّينظر البحر المحيط: ُّْ
  ّْٗ-ّْٖينظر اللباب:ُْْ
 ِِّ/ُالرتاب:ُْٓ
 ُِِ/ُكشرح االشمكني:ُُٗ/ِكال رر:ُْٓال يكاف:ُْٔ
 ّٕٗ/ِكالرتاب:ْٖٗال يكاف ُْٕ
 ّْٕ-ّّٕ/ّينظر شرح التسييؿ : ُْٖ



 (2102الثالثة )السنة  –ن العدد الثام      الفصل بين المتالزمتين في باب التوابع بين النحويين والمفسرين  

 

265 
 

معمكلييما، فليذا القػكؿ مػنيـ علػى حػذؼ المضػاؼ،  كال يعطؼ المعمكالف على عامليف، بؿ على
م تلفػػيف علػػى معمػػكلي عامػػؿ كاحػػ ، فػػال بػػأس بػػو، نحػػك:  أككأمػػا عطػػؼ المعمػػكليف، متفقػػيف رانػػا 

ـى ا قاع ن ا كعمرن ا قائمن زي ن  تي ا، كظننٍ  ال ن  ا، كبرره عمرن  زي ه  ضربى  ، كبشػر ا فاضالن ا بررن عمرن  زي ه  ا، كأعل
رالعػامليف،  أف يرػكفى  ال ا محم ا رريما، كذلؾ ألف حرؼ العطؼ رالعامؿ، كال يقكل حػرؼ كاحػ  

جيػز العطػؼ األ فػش يي  أرثػر، كاعلػـ أفٌ  أكثالثػ ،  أكرعامػؿ كاحػ  يعمػؿ عملػيف  يرػكفى  أفٍ كيجكز 
  إذا كقػػ  فصػػؿ بػػيف العػػاطؼ كالمعطػػكؼ المجػػركر، نحػػك:   ػػؿى طلقػػا، إالٌ ف م تلفػػيف مي علػػى عػػاملي

ف جػكز العطػؼ علػى عػامليف، كمػف ك، كبرر  ال ، فيذا ال يجػكز إجماعػا مػنيـ، مٌمػعمرو  إلى زي ه 
ا عن  مف بيف العاطؼ الذم ىك رالجار، كبيف المجركر، كأمٌ  ز فللفصؿا عن  مف جكٌ مٌ أز، لـ يجكٌ 
 َُْٗفليذا كللعطؼ على عامليفز، لـ يجكٌ 

من  منو  المنصكب، فم تلؼ فيو، أكغيره بيف العاطؼ كالمرفكع  أكا الفصؿ بالظرؼ كأمٌ 
علي في السع ، كذلؾ إذا لـ يرف الفاصؿ معطكفا، بؿ يركف معمكال مف  أبكالرسائي كالفراء ك 

، كعمرا برر، زي ه  المنصكب الذم بع ه، نحك: ضربى  أكغير عطؼ، لعامؿ المعطكؼ المرفكع، 
 ك، كق  فصؿ الشاعر بالظرؼ، قاؿ: عمره  كاليكـى  كجاءني زي ه 

 لَ أو َأَتْعِرُف َأْم ل َرْسَم داٍر ُمَعطَّاًل ... ِمن اْلعاِم َيْغشاُه وِمن عاِم 

 َٓ٘ٔقطاٌر وتَارَاٍت َحريٌق َكأنَّيا ... َمَضمَُّة َبوٍّ في َرِعيٍل َتَعّجال

على مثلو، لـ ي تلؼ في جكازه في المرفكع كالمنصكب، كفي  راف الفاصؿ، أيضا، معطكفا فضفٍ 
ا،  ال ن  ا، كبرره عمرن  زي ه  ، كضربى زي ه  ك، كاليكـى عمره  ع ـ جكازه في المجركر، نحك: جاءني أمسً 

علي:  أبك، قاؿ  ال و  كأمسً  بزي و  ك، رما ال يجكز: مررتي عمرو  كأمسً  بزي و  اليكـى  كال يجكز: مررتي 
ليس بمعطكؼ، ألف العاطؼ رالنائب  المنصكب بما أكف العاطؼ، كالمرفكع ما قبج الفصؿ بيإنٌ 

 أجازعف العامؿ، فال يتس  فيو بالفصؿ بينو كبيف معطكفو، رما يفصؿ بيف العامؿ كمعمكلو، ك 
ذلؾ غيرىـ في السع ، لجكاز الفصؿ بيف الراف  كالناصب، كمعمكلييما، كامتناع ذلؾ بيف الجار 

ـى  كالمجركر، كيجكز الفصؿ ، ثـ، زي ه  بيف العاطؼ كالمعطكؼ، غير المجركر، بالقسـ، نحك: قا
و تركف الجمل ، إذف، ك، ألنٌ عمره  قع ى  ك، إذا لـ يرف المعطكؼ جمل ، فال تقكؿ: ثـ كاهللً ، عمره كاهللً 

جكابا للقسـ فيلزميا حرؼ الجكاب، فال يركف ما بع  القسـ عطفا على ما قبلو، بؿ الجمل  
 زي ا، ثـ، إفٍ  عطكف  على ما قبليا، كيجكز الفصؿ بالشرط، أيضا، نحك: أررـٍ القسمي ، إذف، م

 أكالعاطؼ الفاء   يركفى ك، بشرط أالٌ ، عمره ، أظفُّ أك، محم ه  أررمتني، عمرا، كبالظف، نحك:  رجى 
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 3/455: الرضي شرح ينظر
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، لركنيما على حرؼ كاح  فال ينفصالف عف معطكفييما، كال )أـ( ألف )أـ( العاطف  أم الكاك
ي األغلب، رما يجئ في حركؼ يا مثؿ ما يلي ىمزة االستفياـ التي قبليا فالمتصل ، يلي

  َُُٓالعطؼ

ا يعترض بيف العامؿ السراج: "كحركؼ العطؼ ال يفرؽ بينيا كبيف المعطكؼ بشيء ممٌ  أبفكقاؿ 
كالمعمكؿ فيو، كاألشياء التي يعترض بيا: األيماف، كالشركؾ، كالشركط. كق  يجكز ذلؾ في "ثـ" 

ـى " ك أكك "  ثـ كاهللً  زي ه  "ال"ع ألنيا تنفصؿ، كتقكـ بأنفسيا، كق  يجكز الكقكؼ علييا، فتقكؿ: قا
 َُِٓك"ك، كثـ ػ أظف ػ عمره عمره 

 اكثر أوالفصل بينيما بجممة 

عصفكر الذم يقكؿ:  أبفق  كقؼ النحكيكف بيف معارض للفصؿ كبيف مؤي ، فمف المعارضيف ل
 :لىتعانحك قكلو  ،قبج ما يركف ذلؾ بالجمؿأك                 

                      

                              

                               

                        

              :ففصؿ بيف  ٔالمائ ة ،

 أبككتبعو ُّٓكبيف المعطكؼ عليو كىك)كجكىرـ( بالجمل  ، كىي )كامسحكا برؤكسرـ( (( )ارجلرـ(
 :تعالىحياف في بعض المكاض ، ففي قكلو              

               :مريـ ُّ            

    :و معطكؼ : إنٌ  ُْٓالبقاء أبكبفتج الباء فقاؿ الحكفي ك }َوَبرَّا    كمف قرأقاؿ: )) ِّمريـ

صاني( أك ع  للفصؿ بيف المعطكؼ كالمعطكؼ عليو بالجمل  التي ىي)كفيو بي ًكا  }ُمَبارَ على

                                                           
 ّْٔ/ِينظر شرح الرضي :ُُٓ
 َٔ/ِاالصكؿ في النحك:ُِٓ
 ِٗٓ/ُعصفكر:  بفشرح جمؿ الزجاجي أل ُّٓ
 َُٕ/ِينظر رايو في التبياف: ُْٓ
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رلء كبر برسر و قي البقاء أنٌ  أبكم ك ك الى إضمار فعؿ أم كجعلني . كحرى الزىر ك كمتعلقيا ، كاأل
 :تعالىكفي قكلو .٘٘ٔ}َنِبيِّا * َوَجَعَمِنى ُمَباَرًكا  (( الباء كالراء عطفان على       

                  :ُُالصافات      

       :قاؿ الزم شرم : معطكؼ على مثلو في }َفاْسَتْفِتِيْم  ،  )):يقكؿُْٗالصافات 

فٍ أك  الن ، أك ستفتاء قريش عف كجو إنرار البعث ضسكلو ببينيما المساف . أمر ر  تباع تٍ  ؿ السكرة ، كا 
كيبع   ََُٔٓستفتائيـ عف كجو القسم  الضيزلضبثـ ساؽ الرالـ مكصكالن بعضو ببعض ، ثـ أمر 

ذا رانكا ع ٌ ما قالو مف العطؼ ،  زي ان ك بزان ،  لحمان كاضربٍ  ؿٍ كا الفصؿ بجمل  مثؿ قكلؾ : ري كا 
، ُٕٓ((قصص متباين  ؟ فالقكؿ بالعطؼ ال يجكزرثيرة ك  مف أقبج الترريب ، فريؼ بجمؿو 

كلقائؿو أف الذم قاؿ : )) السميف الحلبيك  ُٖٓرشياب ال يف رثير مف المفسريف : كاعترض عليو
ٍف رىثيرى بيف الجمًؿ المتعاطفً   -يقكؿ: إف  الفىٍصؿى  . كأم ا المثاؿي الذم ذرره فًمٍف قبيًؿ  -كا  مغتفره

 :تعالى، كفي قكلو ُٗٓ((زان" على لىٍحمان؟المفر اًت. أال ترل ريؼ عطؼ " ب     

                     

                       

، بضضمار فعؿ .  َُٔكجنات بالرف  ، كقرأ الحسف : بالنصبكقرأ الجميكر : ، يقكؿ :))ْالرع : 
بالجر على  أك: بالعطؼ على زكجيف اثنيف ،  ُُٔكقيؿ : عطفان على ركاسي . كقاؿ الزم شرم

، كالفصؿ بينيما  لى إضمار فعؿ لبع  ما بيف المتعاطفيف في ىذه الت ارياك رؿ الثمرات . كاأل
 :تعالىكفي قكلو ،  ُِٔ((بجمؿ رثيرة .               

    :ك)رؿ( عطفان على )الساع ( ،  أف يركفى على  ُّٔ، يقكؿ: ))ك رجو الزم شرم ّالقمر

                                                           
 ُٖٖ/ٔالبحر المحيط: ُٓٓ
لىك  ْٔ/ْالرشاؼ:  ُٔٓ  ُّّ/ُٓذلؾ ذىب القرطبي في الجام  ألحراـ القراف: ا 
 ّٕٔ/ٕالبحر المحيط: ُٕٓ
 ّْٗ/ُٔاللباب في علكـ الرتاب: ينظر ُٖٓ
 ُٕٔ/ُٓال ر المصكف: ُٗٓ
 ُِ/ٕكال ر المصكف : ِٗٗ/ّكينظر المحرر الكجيز:ِٗٔينظر اتحاؼ فضالء البشر:  َُٔ
 ّْٗ/ِينظر الرشاؼ : ُُٔ
 ّّٔ/ٓالبحر المحيط: ُِٔ
 ُِْ/ْينظر الرشاؼ: ُّٔ
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لو ، كىذا بعي  لطكؿ الفصؿ أم: اقتربت الساع  ، كاقترب رؿ أمر مستقر يستقر كيتبيف حا
 تي  بزان كضربٍ  تي بجمؿ ثالث ، كبعي  أف يكج  مثؿ ىذا الترريب في رالـ العرب ، نحك : أرلٍ 

بني فالف كلحمان ، فيركف كلحمان عطفان على  بزان ، بؿ ال  إلىف يجيء زي  أررمو كرحؿ ازي ان ، ك 
 :تعالىحياف الفصؿ قكلو  أبك فييا أجازكمف المكاض  التي َُْٔيكج  مثلو في رالـ العرب.((

                               

                         

                              

             :قراءة الجميكر }َوَجنَّياٍت م ْن َأْعَناٍب  : ))قاؿ، ٗٗاألنعاـ

 كرذلؾ قكلو : ََكىك مف عطؼ ال اص على العاـ لشرفو (نبات)ء عطفان على قكلوبرسر التا
ْيُتوَن َوالرُّمَّاَن  .  ،  ٘ٙٔ((معطكؼ عليو}َوَجنَّياٍت   رما أفٌ  (نبات)و معطكؼ علىفظاىره أنٌ }َوالزَّ

 :تعالىكمنيا قكلو                     :الفرقاف

ا ان )كالظاىر عطؼ  قاؿ:))، ّٖ    (كىعى

ـٍ ًللن اًس ءايى ن ): يركف معطكفان على الياء كالميـ في ُٔٔإسحاؽ  أبكقىٍكـه (. كقاؿ )ك  على عىٍلنىاىي كىجى
ا  يؿ كع نا الظالميف بالعذاب ككع نأك الت ألفٌ ( ظ اًلًميفى ال)معطكفان على  أف يركفى (. قاؿ : كيجكز 

ثىميك ىاٍ  ا ان كى  َُٕٔ((َعى

 مف العلماء منيـ : جم  رثيره أكعلى ذلؾ كال مان  مف الفصؿ بيف المتعاطفيف بجمل  كاح ة ، 
عطي  كاالنبارم  أبفزنجل  كمري كالزم شرم ك  أبف الكيو ك  أبفالفراء كالطبرم كالنحاس ك 

                                                           
 ُِٕ/ٖالبحر المحيط:  ُْٔ
 ُُٗ-َُٗ/ْالبحر المحيط: ُٓٔ
  ٖٔ/ْعرابو للزجاج:ينظر معاني القراف كا ُٔٔ
:))رلو منصكب بالعطؼ على)قكـ نكح(اذا نصب َِٓ/ِقاؿ االنبارم في البياف في اعراب غريب القراف : ْٖٗ/ٔالبحر المحيط: ُٕٔ

 بالعطؼ على )كجعلناىـ( (( أف يركفى بالعطؼ على) مرناىـ(، كال يجكز  أكبتق ير )اذرر(
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 فٍ ا  ك ََ ُٖٔلكسياني كاآلرثير كالشكر أبفتيمي  ك  أبفم كالنسفي ك ك اكالعربرم كالقرطبي كالبيض
  َُٗٔلتباس لطكؿ الفاصؿ راف الفاصؿ رثيرا مف الجمؿ ، فالراجج ع ـ جكاز الفصؿ  كؼ اإ

 

 المصادر والمراجع

 َالقراف الرريـ -

إتحاؼ فضالء البشر في قراءات األربعػ  عشػر، المسػمى: منتيػى األمػالي كالمسػرات فػي علػـك  -
ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: الػػػػػ رتكر شػػػػػعباف محمػػػػػ  ُُٕٔ)ت القػػػػػراءات: أحمػػػػػ  بػػػػػف محمػػػػػ  البنػػػػػاء الػػػػػ مياطي

 . ُٕٖٗإسماعيؿ، بيركت 

فػػػي التكجيػػػو النحػػػكم فػػػي رتػػػاب البحػػػر المحػػػيط البػػػي حيػػػاف االن لسػػػي اثػػػر الفصػػػؿ كالتكسػػػط  -
 َـََِْ=ىػُِْٓ المملر  العربي  السعك ي  ،  –)اطركح   رتكراه( جامع  اـ القرل 

ق (،  ٕٕٓمحمػػػ  بػػػف ابػػػي سػػػعي  االنبػػػارم )ت الػػػرحمف  عبػػػ اسػػػرار العربيػػػ  / البػػػي البررػػػات  -
 ( .  ُٕٓٗ=  ُّٕٕتحقيؽ : محم  بيجت البيطار ، مط الترقي ،  مشؽ ) 

 عبػػ الػػ رتكر  ىػػ(،تحقيؽ:ُّٔبرػػر بػف سػػيؿ بػػف السػراج البغػػ ا م )ت  أبػكاالصػكؿ فػػي النحك/ -
 َ(ـُٕٖٗىػ =َُْٕلبناف ،الطبع  الثاني  )–بيركت  الحسيف الفتلي ،مؤسس  الرسال ،

 عبػػػ َاهلل الحسػػػف بػػػف احمػػػ  بػػػف  الكيػػػو ،تحقيػػػؽ   عبػػػ كعلليػػػا /البػػػي  اعػػػراب القػػػراءات السػػػب  -
 َـُِٗٗىػ=ُُّْ،  ُالرحمف بف سليماف العثيميف ، نشر مرتب  ال انجي ، القاىرة ، ط

/ البػػي البقػػاء العربػػرم ،  راسػػ  كتحقيػػؽ : محمػػ  السػػي  احمػػ  عػػزكز ، اعػػراب القػػراءات الشػػكاذ  -
 َـُٔٗٗىػ=ُُْٕ،  ُتب ، بيركت ، طعالـ الر

 َىػ( ْٖٓاالن لسي ) سي ة بفاعراب القراف أل -

ىػػ( اعتنػى بػو الشػيل  الػ  العػاني  ،  ار المعرفػ   ّّٖإعراب القرآف ألبي جعفر النحاس) ت  -
 ـ.ََِٔ ، ُبيركت لبناف   ط 

                                                           
كاعػػػػػػراب القػػػػػػراءات ٗ/ِكاعػػػػػػراب القػػػػػػراف للنحػػػػػػاس:ُِٔ/ٔجػػػػػػام  البيػػػػػػاف :ك َِّ/ُينظػػػػػػر علػػػػػػى الترتيػػػػػػب :معػػػػػػاني القػػػػػػراف للفػػػػػػراء: ُٖٔ

كالبيػػاف فػػي ُّٔ/ّكالمحػػرر الػػكجيز:ٖٗٓ/ُكالرشػػاؼ:َْٕ/ُكالرشػػؼ عػػف كجػػكه القػػراءات السػػب :ُِِكحجػػ  القػػراءات:ُّْ/ُالسػػب :
ك قػائؽ ُِٕ/ُكتفسػير النسػفي:ََّ/ِكانػكار التنزيػؿ:ُٗ/ٔكالجام  الحرػاـ القػراف:ُّٖ/ُكالتبياف للعربرم:ِْٖ/ُغريب اعراب القراف:

 ٕٔ/ٔكركح المعاني:ِِ/ِكفتج الق ير:ِٔ/ِكتفسير القراف العظيـ:ِٓ/ِالتفسير:
 َِٗينظر اثر الفصؿ كالتكسط في التكجيو النحكم في رتاب البحر المحيط: ُٗٔ
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بيػػػػركت  -  الفرػػػػر  ار، تحقيػػػػؽ : سػػػػمير جػػػػابر، ىػػػػػ(ّٔٓ)األصػػػػفياني الفػػػػرج : ألبػػػػياالغػػػػاني -
 َ،الطبع الثاني 

 أبفالرحمف  عب البررات  أبكاالنصاؼ في مسائؿ ال الؼ بيف النحكييف البصرييف كالركفييف / -
الحميػػػػػ  ،مطبعػػػػػ  السػػػػػعا ة  عبػػػػػ محمػػػػػ  محيػػػػػي الػػػػػ يف  ىػػػػػػ(،تحقيؽ:ٕٕٓمحمػػػػػ  االنبػػػػػارم)ت 

 َـ(ُُٔٗىػ =َُّٖ،مصر)

ىػػػػ(  ار ُٕٗم) تك ااصػػػر الػػػ يف البيضػػػن أبػػػي سػػػعي  يػػػؿ ، تػػػأليؼ:أك أنػػػكار التنزيػػػؿ كأسػػػرار الت  -
 َبيركت –النشر:  ار الفرر 

 – َٕٓالحاجػب )  أبفااليضاح في شرح المفصػؿ /البػي عمػرك عثمػاف بػف عمػر المعػركؼ بػ -
 ـ .ُِٖٗالعاني ، بغ ا  ،  بع ىػ ( تحقيؽ :  . مكسى بنام العليلي ، مط ْٔٔ

،الطبعػ   ىػػ(، ار الفرػر ،بيػركتْٕٓحياف محم  بف يكسؼ االن لسػي )ت  أبكالبحر المحيط / -
الحفػػػػػيظ سػػػػػػلطاف  عبػػػػػػ ـ ،مصػػػػػكرة عػػػػػػف طبعػػػػػ  مػػػػػػكالم السػػػػػلطاف ُٖٕٗىػػػػػػػ =ُّٖٗالثانيػػػػػ )
 َىػُِّٖ،المغرب،

 عبػ ىػػ (  تحقيػؽ  . طػو ٕٕٓاالنبػارم  )ت  أبفالبياف في غريب إعراب القرآف ألبي البررات  -
 ـ.ُٗٔٗالحمي  طو مراجع  مصطفى السقا  ار الرتاب العربي القاىرة 

تػػػاج العػػػػركس مػػػػف جػػػػكاىر القػػػػامكس /السػػػػي  محمػػػػ  مرتضػػػػى الحسػػػػيف الزبيػػػػ م ،كزارة اإرشػػػػا   -
السػػػػػػػػتار احمػػػػػػػػ  فػػػػػػػػراج، مطبعػػػػػػػػ  حركمػػػػػػػػ  الركيػػػػػػػػت  عبػػػػػػػػ كاألنبػػػػػػػػاء فػػػػػػػػي الركيػػػػػػػػت ،تحقيػػػػػػػػؽ :

 َـُُٕٗىػ=ُُّٗ

ىػػػػ(، تحقيػػػؽ: إبػػػراىيـ عطػػػكة عػػػكض، ُٔٔالبقػػػاء العربػػػرم )ت أبػػػكالتبيػػػاف فػػػي إعػػػراب القػػػرآف:  -
 .ُُٔٗمصر 

/للحػػافظ عمػػا  الػػ يف اسػػماعيؿ بػػف رثيػػر القرشػػي ال مشػػقي ،  ار الفرػػر ، تفسػػير القػػراف العظػػيـ  -
 َىػَُُْبيركت ، 

 بف محم  ال يف ف ر الفيام  البحر كالحبر العالم  العالـ الغيب : اإماـ مفاتيج التفسير الربير -
  َُ، طـ  َََِ -ىػ ُُِْ -بيركت  -العلمي   الرتب الشافعي ، ار الرازم التميمي عمر

اهلل بػػف احمػػ  بػػف محمػػك  النسػػفي ،  ار الرتػػاب العربػػي ،  عبػػ /البػػي البررػػات تفسػػير النسػػفي  -
 َبيركت
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 ىػػ(،تحقيؽ:ْٕٗمالؾ/الحسف بف قاسػـ المػرا م)ت  أبفتكضيج المقاص  كالمسالؾ بشرح الفي   -
 َالعربي ، القاىرةـ ، ار الفرر ََُِىػ = ُِِْلى،ك الطبع  األ الرحمف علي سليماف، عب 

يؿ آم القراف المعركؼ تفسير الطبرم/اإماـ محم  بف جرير بف يزي  بػف أك جام  البياف عف ت  -
ىػػػػػ،تحقيؽ:احم  محمػػػػ  شػػػػارر َُّ-ِِْجعفػػػػر الطبػػػػرم ت  أبػػػػكملػػػػي ،رثيػػػػر بػػػػف غالػػػػب األ

   َـ َََِىػ=َُِْلى:ك ،مؤسس  الرسال  ،الطبع  األ

ىػػ(  ار ُٕٔاهلل محم  بف أحم  األنصارم القرطبي)ت عب الجام  ألحراـ القرآف، تأليؼ: أبي  -
 َالقاىرة –النشر:  ار الشعب 

 ةك اىػػ( تحقيػؽ:   . ف ػر الػ يف قبػُٕٓالجمؿ في النحك، تأليؼ: ال ليؿ بػف أحمػ  الفراىيػ م)ت -
 َـُٓٗٗىػ ُُْٔ -الطبع : ال امس ،

فيػػػؽ الحمػػػ ، مؤسسػػػ  ىػػػػ(، تحقيػػػؽ: علػػػي تك َّْالقاسػػػـ الزجػػػاجي )ت أبػػػكالجمػػػؿ فػػػي النحػػػك:  -
 .ُْٖٗالرسال ، بيركت، ك ار األمؿ، عماف 

ة أك ف ػػػر الػػػ يف قبػػػَفػػػي حػػػركؼ المعػػػاني /للحسػػػف بػػػف قاسػػػـ المػػػرا م ، تحقيػػػؽ  الجنػػػى الػػػ اني  -
 َـُِٗٗىػ= ُُّْ،  ُكمحم  ن يـ فاضؿ ،  ار الرتب العلمي  ، بيركت ، لبناف ، ط

اللييػػ  بتكضػػيج تفسػػير الجاللػػيف للػػ قائؽ حاشػػي  الجمػػؿ علػػى الجاللػػيف المسػػمات بالفتكحػػات ا -
 َتَ ال في  :سليماف الجمؿ ، تصكير  ار احياء التراث العربي ، بيركت ، 

مالػػػؾ / محمػػػ  بػػػف علػػػي الصػػػباف ) ت  أبػػػفحاشػػػي  الصػػػباف علػػػى شػػػرح االشػػػمكني علػػػى الفيػػػ   -
لبػػػػي ق ( كمعػػػػو شػػػػرح الشػػػػكاى  للعينػػػػي ،  ار احيػػػػاء الرتػػػػب العلميػػػػ  ، عيسػػػػى البػػػػابي الحَُِٔ
 َكشرراه

الػػػرحمف بػػػف محمػػػ  بػػػف زنجلػػػ  ، تحقيػػػؽ: سػػػعي  االفغػػػاني ،  عبػػػ /البػػػي زرعػػػ  حجػػػ  القػػػراءات  -
 َـُٕٗٗىػ=ُُْٖ،  ٓطمؤسس  الرسال  ، 

محمػػػ  علػػػي  ىػػػػ(،تحقيؽ:ِّٗالفػػػتج عثمػػػاف بػػػف جنػػػي المكصػػػلي النحػػػكم)ت  أبػػػكال صػػػائص / -
 َـَُٗٗ ار الشؤكف الثقافي  العام  ،بغ ا  ، النجار،

ؿ: الحركؼ كاأل كات، ك ال الؽ عضيم ، القسـ األ عب ات ألسلكب القرآف الرريـ: ال رتكر  راس -
 ت(. -المملر  العربي  السعك ي  ) 
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احمػػ  محمػػ   ىػػػ (تحقيػػؽ  .ٕٔٓالػػ ر المصػػكف فػػي علػػـك الرتػػاب المرنػػكف للسػػميف الحلبػػي) ت -
   َ ـُٕٖٗ  -  ُال راط  ار القلـ  مشؽ ط 

محم  السي ، مؤسس  علـك القراف ، َالحليـ بف تيمي  ، تحقيؽ   عب بف /ألحم  ائؽ التفسير  ق -
 َىػَُْْ،  ِ مشؽ ، ط

 بيػركت  يكاف االعشى الربير /شرحو كق ـ لو : مي م محم  ناصر ال يف ، ار الرتب العلمي ، -
 َـ(ُٕٔٗىػ =َُْٕلى )ك ،الطبع  األ

 َـ(َُٔٗىػ =ُّٕٗ يكاف جرير / ار صا ر بيركت) -

 َ ُٕٗٗؤب  بف العجاج: تحقيؽ: كليـ بف الكر ، بيركت  يكاف ر  -

 َىػَُّّ، شرح محم  العناني ، مطبع  السعا ة بمصر،  يكاف عمر بف ابي ربيع   -

العالمػػ  أبػػػي الفضػػؿ شػػػياب  ركح المعػػاني فػػػي تفسػػير القػػػرآف العظػػيـ كالسػػػب  المثػػاني، تػػػأليؼ: -
 َإحياء التراث العربي، بيركتىػ(،  ار َُِٕال يف السي  محمك  األلكسي البغ ا م)ت

مالؾ ( كمعو رتػاب  أبفالفي   إلىمالؾ المسمى ) منيا السالؾ  أبفشرح االشمكني على الفي   -
، مرتبػػػ   ّالحميػػػ  ، ط  عبػػػ )كاضػػػج المسػػػالؾ لتحقيػػػؽ مػػػنيا السػػػالؾ / محمػػػ  محيػػػي الػػػ يف 

  النيض  المصري  .

اهلل بف  عب اهلل بف  عب اؿ ال يف محم  بف شرح التسييؿ  تسييؿ الفكائ  كترميؿ المقاص  / جم -
القػػػا ر عطػػػا ك طػػػارؽ  عبػػػ ق ( تحقيػػػؽ : محمػػػ  ِٕٔمالػػػؾ الطػػػائي الجيػػػاني االن لسػػػي ) ت 

)  ُفتحي السي  ،  منشػكرات محمػ  علػي بيضػكف ،  ار الرتػب العلميػ  ، بيػركت ، لبنػاف ، ط
 ـ ( .ََُِق = ُِِْ

 أبػػػكىػػػػ(، تحقيػػػؽ: الػػػ رتكر صػػػاحب ٗٔٔالحسػػػف بػػػف عصػػػفكر )ت أبػػػكشػػػرح جمػػػؿ الزجػػػاجي:  -
 . ُِٖٗ-َُٖٗجناح، المكصؿ 

ق ( تصحيج كتعليؽ : يكسؼ ٖٔٔشرح الرضي على الرافي  / رضي ال يف االستراباذم ) ت  -
 ـ . ُٔٗٗ،  ِحسف عمر ، منشكرات جامع  قار يكنس ، بنغازم ، ط 

ي بػف يعػيش النحػكم ) شرح المفصؿ / للشػيل العالمػ  جػام  الفكائػ  مكفػؽ الػ يف يعػيش بػف علػ -
 َق ( ، الطباع  المنيري  ، مصرّْٔت 
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ىػػ(،  راسػ  َٕٕاهلل محمػ  بػف عيسػى السلسػيلي ) عبػ في ايضػاح التسػييؿ /البػي شفاء العليؿ  -
،  ُاهلل الحسػػػيني البررػػػاتي ، المرتبػػػ  الفيصػػػلي  ، مرػػػ  المررمػػػ  ، ط عبػػػ الشػػػريؼ َكتحقيػػػؽ  
 َـُٖٔٗىػ=َُْٔ

 ، السػامرائي ابػراىيـَك  الم زكمػي ميػ م .  :تحقيػؽ ،الفراىيػ م أحمػ  بػف لل ليػؿ العػيف/ -
 .ـ ُٖٖٗ − ػى َُْٖ،  ُط ،لبناف ، بيركت ، للمطبكعات األعلمي مؤسس 

ىػػػ(،مطبع   ائػػرة المعػػارؼ العثمانيػػ  ِِْغريػػب الحػػ يث البػػي عبيػػ  القاسػػـ بػػف سػػالـ اليػػركم ) -
 َـ ُْٔٗ=ُّْٖلى ،ك ،حي ر ابا  ال رف ،الين  ،الطبع  األ

فتج الق ير الجام  بيف فني الركاي  كال راي  مف علـ التفسير، تأليؼ: محم  بػف علػي بػف محمػ   -
    َبيركت –ىػ(   ار الفرر َُِٓالشكراني)ت

،  ُ/ لمحمػػػ  بػػػف يعقػػػكب الفيػػػركز ابػػػا م ،  ار الرتػػػب العلميػػػ  ،بيػػػركت ، ط القػػػامكس المحػػػيط -
 َـُٗٗٗىػ=َُِْ

الفضػؿ إبػراىيـ  أبػكىػػ( تعليػؽ محمػ  ِٖٓحمػ  بػف يزيػ  المبػر  )ت الرامؿ فػي اللغػ  كاأل ب: م -
 َكمحم  شحاتو ، ار النيض  مصر ،  .ت

 السػالـ محمػ  ىػاركف، عبػ : كشػرح ،تحقيػؽ رتاب سيبكيو/ابي بشر عمػرك بػف عثمػاف بػف قنبػر -
 َـ،مرتب  ال انجي،القاىرةُٖٖٗ-قَُْٖالطبع  الثالث ،

القاسػػـ محمػػك  بػػف عمػػر  أبػػكيػػؿ / أك يػػؿ فػػي كجػػكه التك االقالرشػػاؼ عػػف حقػػائؽ التنزيػػؿ كعيػػكف ا -
ال ه بمصػػػػر ) أك ق ( ، مػػػػط مصػػػػطفى البػػػػابي الحلبػػػػي ك  ّٖٓ – ْٕٔالزم شػػػػرم ال ػػػػكارزمي ) 

 ـ ( . ُْٖٗق = ُّٕٔ

السػػػػب  كعلليػػػػػا كحججيػػػػا /البػػػػػي محمػػػػ  مرػػػػي بػػػػػف ابػػػػي طالػػػػػب الرشػػػػؼ عػػػػف كجػػػػػكه القػػػػراءات  -
 َـُٕٗٗىػ=ُُْٖ، ٓمؤسس  الرسال ، ط محي ال يف رمضاف ، َىػ(،تحقيؽ  ّْٕالقيسي)

ىػػ(حققو كعلػؽ عليػو االسػتاذ َْٕالمػؤمف ) عبػ اهلل بػف  عبػ الرنز في القػراءات العشػر /االمػاـ  -
 َجماؿ ال يف محم  شرؼ ،  ار الصحاب  للتراث ، طنطا 

 الرتػب الحنبلػي ، ار ال مشػقي عػا ؿ أبػف علػي بػف عمػر حفػص أبػكالرتػاب :  علػكـ في اللباب -
 َلىك ـ ،الطبع  : األ ُٖٗٗ-ىػ  ُُْٗ -بيركت / لبناف  -مي  العل
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الفضؿ جماؿ ال يف محم  بف مرـر بف منظكر االفريقي المصػرم )  أبكلساف العرب / العالم   -
 ق ( ،  ار صا ر بيركت . ُُٗت 

ابػػي الفػػتج عثمػػاف بػػف جنػػي  تػػأليؼالمحتسػػب فػػي تبيػػيف كجػػكه شػػكاذ القػػراءات كااليضػػاح عنيػػا / -
القػػػا ر عطػػػا ، منشػػػكرات محمػػػ  علػػػي بيضػػػكف ، ار الرتػػػب  عبػػػ ػ( راس  كتحقيػػػؽ محمػػػ  ىػػػِّٗ)

 َـ(ُٖٗٗىػ=ُُْٗلى )ك الطبع  األ لبناف،-العلمي  ،بيركت

غالب بف عطي   الحؽ بف عب المحرر الكجيز في تفسير الرتاب العزيز / للقاضي أبي  محم   -
 ار  الشػػافي محمػػ  ، عبػػ الـ السػػ عبػػ ـ،تحقيػػؽ :ُُْٔ-ـَُٖٖىػػػ=ُْٓ-ىػػػُْٖاألن لسػػي  ت 

 َىػ ُِْٖـ=ََِٕلبناف ،الطبع  الثاني ،-الرتب العلمي  ،محم  علي بيضكف ،بيركت

محمػػ  الشػػاطر ، مطبعػػ  َىػػػ(، تحقيػػؽ ك راسػػ   ّٕٕ/البػػي علػػي الفارسػػي)المسػائؿ البصػػريات  -
 َـُٖٓٗىػ=َُْٓ، ُالم ني ، المؤسس  السعك ي  بمصر،ط

ىػػػ( تحقيػػؽ الػػ رتكر محمػػ  رامػػؿ ٕٗٔ: بيػػاء الػػ يف بػػف عقيػػؿ ) علػػى تسػػييؿ الفكائػػ  المسػػاع  -
 َـ َُٖٗالعزيز ،  ار الفرر ،  مشؽ ، عب بررات ، جامع  الملؾ 

تحقيػؽ:  .  ىػ(  ّْٕ)ت محم   أبكمشرؿ إعراب القرآف، تأليؼ: مري بف أبي طالب القيسي  -
 َبع : الثاني ، الطَُْٓبيركت   -حاتـ صالج الضامف،  ار النشر: مؤسس  الرسال  

الحسػػػػػػػػف سػػػػػػػػعي  بػػػػػػػػف مسػػػػػػػػع ة المجاشػػػػػػػػعي البل ػػػػػػػػي  أبػػػػػػػػكسػػػػػػػػط ك معػػػػػػػػاني القػػػػػػػػراف/اال فش األ -
 َـُُٖٗىػ=َُُْىػ(حققو: ال رتكر فائز فارس ،الطبع  الثاني  ،ُِٓالبصرم)

عرابػػػو /ألبػػػي إسػػػحاؽ الزجػػػػاج إبػػػراىيـ بػػػف السػػػرم ت  - ىػػػػ،شرح كتحقيػػػػؽ: ُُّمعػػػاني القػػػراف كا 
  َـُٖٖٗىػ=َُْٖلى ،ك بي ،عالـ الرتب، الطبع  األه شلعب الجليؿ  عب ال رتكر 

ق ( ، مػػػػط  ار الرتػػػػػب  َِٕ – ُْْزرريػػػػا يحيػػػػػى بػػػػف زيػػػػا  الفػػػػػراء )  أبػػػػػكمعػػػػاني القػػػػراف /  -
 ـ (.ُٓٓٗق = ُّْٕالمصري  للتأليؼ كالترجم  ) 

اهلل بػػػف يكسػػػؼ بػػػف احمػػػ  بػػػف ىشػػػاـ  عبػػػ / جمػػػاؿ الػػػ يف  األعاريػػػبمغنػػػي اللبيػػػب عػػػف رتػػػب  -
 الحمي  ، مط الم ني ، القاىرة . عب ق ( تحقيؽ : محم  محيي ال يف  ُٕٔ االنصارم ) ت

ىػػ(  ار ُٔٔمفاتيج الغيػب )التفسػير الربيػر( : ف ػػر ال يػػف محمػ  بػػف ضػياء الػ يف الػرازم )ت  -
 الرتب العلمي  ، طيراف ،  .ت.

 ( .ت-ال الؽ عضيم ، بيركت )  عب المقتضب: محم  بف يزي  المبر ، تحقيؽ: محم   -
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اهلل  عبػػػ السػػػتار الجػػػكارم، كالػػػ رتكر  عبػػػ الحسػػػف بػػػف عصػػػفكر، تحقيػػػؽ: أحمػػػ   أبػػػكالمقػػػرب:  -
  .ُٖٔٗالجبكرم، بغ ا  

،  ِ، مرػػػػػػ  المررمػػػػػػ  ،ط جميػػػػػػؿ احمػػػػػػ  ظفػػػػػػر َقكاعػػػػػػ  كشػػػػػػكاى  / تػػػػػػأليؼ   النحػػػػػػك القرآنػػػػػػي -
  َـُٖٗٗىػ=ُُْٖ

 ـ . ُِٔٗ –مصر  –(  ّ: عباس حسف ،  ار المعارؼ ، ط ) النحك الكافي -
العػاؿ  عبػ ، تحقيػؽ: الػ رتكر ىػػ(ُُٗ)ىم  اليكام  شرح جم  الجكام : جالؿ الػ يف السػيكطي -

، الركيت   . ُٕٗٗسالـ مرـر


