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 يف النحو العريب الفصل بني املتالزمني 
 

  عبد هللا علي الشكريأ.                                                                            
 جامعة مصراتة -كلية الرتبية                                                               

 

 الػمقدمة
إفَّ الناظر إىل األساليب العربية جيد أف ىناؾ ثوابت، يؤسس على مقتضاىا بناء اجلملة 
ادلفيدة، فأصبح الدارس للغتنا يعرؼ ابلضركرة أف لكل فعل فاعل، كلكل مبتدأ خرب يكوف ظاىران أك 

كلكل مضاؼ مضاؼ إليو، فمثل ىذه الًتاكيب، كالفعل كالفاعل، مقدران، كلكل موصوؿ صلة، 
كادلبتدأ أك اخلرب كغَتىا، مسيتها )متالزمات(؛ ألنو تربط بُت أجزائها صالت قوية، حيث يستحيل 

 حذؼ أحد أجزائها؛ ألنو ركن أساسي يف اجلملة، أك فصلو عن جزئو ادلكمل لو إال إذا قوم الدليل. 
مقتصرين على الفصل بُت  -ظاىرة الفصل –علماء النحو ذلذه الظاىرةكمل يتعرض كثَت من 

ادلتضايفُت؛ إال اإلماـ )أبو الفتح بن جٍت(؛ فقد ذكر ذلك يف خصائصو، مبينان مسوغ الفصل بُت 
ادلتالزمُت من عدمو، كيسمي ذلك الفصل أك الفرؽ دبعٍت كاحد، فقاؿ: "كأما الفركؽ كالفصوؿ 

قبيحها الفرؽ بُت ادلضاؼ كادلضاؼ إليو، كالفصل بُت الفعل كالفاعل فمعلومة للواقع...، فمن 
ابألجنيب...، أال ترم إىل جواز الفصل بينهما ابلظرؼ، ضلو قولك: كاف فيك زيده راغبان...؟، كعلى 

 .(1)اجلملة فكلما ازداد اجلزءاف اتصاالن قوم قبح الفصل بينهما"
فلم تكن زلددة حبيث ال يتجاكزىا  -ادلتالزمُتكىي ادلفردات اليت تفصل بُت  -كأما الفواصل

العد، كإمنا أتيت كثَت من ادلفردات فاصلة بُت ادلتالزمُت، إال أف أكثرىا كجودان كاستعماالن الظرؼ كاجلار 
 كاجملركر، فادلفعوؿ بو، مث أتيت الفواصل األخرل على غَت ترتيب، مثل: القسم، كالنداء.

صل يف النص الواحد، كىذا البحث ىو دراسة ذلذه الظاىرة كيف كثَت من النصوص تتعدد الفوا
يف سبهيد كستة مباحث، رتبتها حسب كثرة ما كرد فيها، مث  -بعد ادلقدمة -كصفان كربليالن، فجاء

 اخلاسبة، كتفصيلها يف اآليت:
 التمهيد: يتضمن احلديث عن ظاىرة الفصل بُت ادلتالزمُت ضلوايِّ.

 ضاؼ كادلضاؼ إليو.ادلبحث األكؿ: الفصل بُت ادل

                                                           

 ./266اخلصائص، أتليف: أيب الفتح عثماف بن جٍت، ربقيق: عبد احلكيم بن دمحم، ادلكتبة التوفيقية دبصر، )د.ت(،  (1)
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 ادلبحث الثاين: الفصل بُت ادلوصوؿ كالصلة.
 ادلبحث الثالث: الفصل بُت األفعاؿ الناسخة )كاف كأخواهتا( كأمسائها.

 ادلبحث الرابع: الفصل بُت الفعل كالفاعل.
 ادلبحث اخلامس: الفصل بُت حرؼ العطف كادلعطوؼ. 

 أخواهتا( كأمسائها.ادلبحث السادس: الفصل بُت احلركؼ الناسخة )إف ك 
 مث اخلاسبة كفيها أىم النتائج

 التمهيد
مل يرد مصطلح الفصل بُت ادلتالزمُت كالفعل كالفاعل، كادلبتدأ كاخلرب، كادلوصوؿ كالصلة، كبُت 
نواسخ اجلملة اإلمسية كأمسائها، إال يف الفصل بُت ادلضاؼ كادلضاؼ إليو، فإذا كقع شيء بينهما فهذا 

كه فاصالن؛ لشدة الصلة بُت ادلضاؼ كادلضاؼ إليو، كحدث حوؿ ىذه ادلسألة ىو الفاصل، كاعترب 
جدؿ كبَت بُت ادلدرستُت )مدرسة البصرة كمدرسة الكوفة(؛ فمنهم من أنكر الفصل إال يف حدكد 

 ضيقو، كالضركرات، كمنهم من توسع، بناء على أتكيلهم كثَتان من الشواىد.
ضاؼ إليو يعللوف سبب منعهم بشدة االتصاؿ بُت كإذا كاف مانعو الفصل بُت ادلضاؼ كادل

اجلزأين، حىت كأهنما جزء كاحد، كشدة االتصاؿ بُت اجلزأػُت إذا كانت ىي ادلانع للفصل بينهما فهذا 
احلكم يصدؽ على كثَت من الًتاكيب األخرل، غَت ادلضاؼ كادلضاؼ إليو، فاالتصاؿ شديد بُت الفعل 

وؿ كصلتو، كغَتىا كثَت، فإذا كقع شيء بُت جزئيها فهو فاصل، ككثَت كفاعلو، كادلبتدأ كخربه، كادلوص
من ادلفردات تفصل بُت جزئي كل متالزمُت، كإف مل تتخذ اسم )الفصل(. كتكوف أحياانن بسبب تقدمي  
كلمة على كلمة، ضلو: تقدمي ادلفعوؿ بو يف الفعل ادلتعدم، على الفاعل، فيفصل بُت الفعل كفاعلو، أك 

 ادلعٌت، كإقحاـ القسم بُت ادلتالزمُت، أك لضركرة، كغَت ذلك شلا سيأيت مفصالن. لغرض تقوية
كالفصل خالؼ األصل، كىو أمر طارئ؛ كلذلك ال بد من بياف بعض الضوابط ادلستنبطة من 
الشواىد اليت كقع فيها الفصل، كىي ادلستدؿ هبا على ىذه الظاىرة؛ كتحديد ما يقع فيو الفصل من 

يب، كبياف ما يقع بو الفصل بُت ادلتالزمُت، كما اتفق فيو العلماء، كما اختلفوا فيو من اجلمل كالًتاك
 الفواصل. 

 ادلبحث األكؿ: الفصل بُت ادلضاؼ كادلضاؼ إليو
إف ادلضاؼ كادلضاؼ إليو كالكلمة الواحدة، ذات اجلزأين، ككل منهما كطيد الصلة ابآلخر، 

فالقياس يقتضي عدـ الفصل بينهما إال على سبيل  كادلضاؼ إليو من سباـ ادلضاؼ، كعلى ىذا
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الضركرة، كقد نقل ابن األنبارم اخلالؼ بُت البصريُت كالكوفيُت، كعلى الرغم من اتفاقهما على جواز 
الفصل بُت ادلتضايفُت؛ إال أهنما اختلفا يف تعدد الفواصل، ففي حُت دينع البصريوف الفصل بُت 

اجملركر، جييز الكوفيوف الفصل بغَتمها، كلعل منع البصريُت مجيع ادلتضايفُت بغَت الظرؼ كاجلار ك 
الفواصل عدا الظرؼ كاجلار كاجملركر، على اعتبار شدة االتصاؿ بُت ادلضاؼ كادلضاؼ إليو، ك"إمنا قلنا: 
إنو ال جيوز ذلك؛ ألف ادلضاؼ كادلضاؼ إليو دبنزلة شيء كاحد؛ فال جيوز أف يفصل بينهما، كإمنا جاز 

 ، فحسب.(1)بينهما ابلظرؼ كحرؼ اجلر"الفصل 
كىناؾ خالؼ آخر بُت النحاة فيما إذا كاف الفصل جائزان على إطالقو، أـ خيتص ابلضركرة 
فقط، فمن النحاة من جييز الفصل يف ضركرة الشعر كاالختيار، كمنهم من ال جييز ذلك إال يف الضركرة، 

، كلكن ادلتتبع (2)بُت ادلتضايفُت إال يف الشعر" قاؿ ابن ىشاـ: "زعم كثَت من النحويُت أنو ال يفصل
ألساليب العرب يف لغتها جيد كثَتان من ىذه األساليب زبالف ىذا األصل، كىو الفصل يف الضركرة، 
كأف يكوف الفاصل ظرفان أك جارٌان أك رلركران، كلكن كيف نوفق بُت منع الفصل بغَت الظرؼ كاجلار 

؟ كلعل التوفيق بُت الرأيُت -كما سيأيت  –، كما كرد بو كثَت من الشواىدكاجملركر، كإجازة الفصل بغَتمها
أف ادلنع ىو ابلنظر إىل الغالب يف تراكيب اللغة، كشدة اتصاؿ ادلضاؼ ابدلضاؼ إليو، يف حُت توسع 
الكثَتكف يف تعدد الفواصل، زلتكمُت إىل الشواىد، كما يطرأ على األصل من تغَتات ال ربط من قيمة 

 بل قد تقويو أحياانن. ادلعٌت،
كفيما اتفق فيو العلماء يكوف ادلقدـ من ىذه الفواصل ىو الظرؼ كاجلار كاجملركر، كقد   

 فيصل ابلظرؼ كما يف قوؿ )عمرك بن قميئة(:
 (3)ا رأت ساتيدما استعربت *** هلل درُّ اليـو من المهاػػػػػػػػػػػػػػػدل

(، ككقوؿ الشاعر:  ( كادلضاؼ إليو كىو )مىٍن( ابلظرؼ كىو )اليـو  ففصل بُت ادلضاؼ كىو )درُّ
 (4)كما خيطَّ الكتابي بكفًٌ يومان *** يهودمٌو يقارب أك يزيلي 

                                                           

اإلنصاؼ يف مسائل اخلالؼ، أتليف: كماؿ الدين أيب الربكات عبد الرمحن دمحم بن أيب سعيد األنبارم، ربقيق: دمحم زليي الدين  (1)
 .2/436ـ، 1961-ق1380(، 4عبداحلميد، ادلكتبة التجارية الكربل دبصر، ط)

ـ األنصارم، ربقيق: دمحم زليي الدين عبد احلميد، أكضح ادلسالك إىل ألفية ابن مالك ، أتليف: مجاؿ الدين عبد هللا  بن ىشا (2)
 .3/151ـ، 2004دار الطالئع، 

(، مكتبة 4خزانة األدب كلب لباب لساف العرب، أتليف: عبد القادر بن عمر البغدادم، ربقيق: عبد السالـ دمحم ىاركف، ط) (3)
 (.319، الشاىد رقم )4/415ـ، 2006 –ق1427اخلاصلي ابلقاىرة، 

 (.358، الشاىد رقم )1/149سالك أكضح ادل (4)
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( كادلضاؼ إليو كىو )يهودمَّ(، ك"معلـو أف   ففصل ابلظرؼ )يومان( بُت ادلضاؼ كىو )بكفًٌ
 .(1)ليو؛ ألنو مل يتعلق بو"ىذا الظرؼ أجنيب من ادلضاؼ إ

كالفصل ابلظرؼ ال يقتصر على الشعر، بل جاء يف االختيار، ضلو قوذلم: "ترؾي يومان نفسك 
، ادلضاؼ ىنا ىو ادلصدر )تٍرؾ( كادلضاؼ إليو )نفسك( كىو فاعل ادلصدر، كقد فصل (2)كىواىا"

 بينهما ابلظرؼ )يومان(.
كأما الفصل بُت اجلار كاجملركر فشواىده كثَتة، كنكتفي أبمثلة منها كما اكتفينا دبا كرد يف 

 الظرؼ؛ خشية اإلطالة، فمنها قوؿ الشاعر: 
 (3)كأفَّ أصوات مٍن إيغاذلنَّ *** بنا أكاخر ادليس إنقاض الفراريج

من إيغاذلن بنا  فقد فصل لضركرة الشعر بُت ادلتضايفُت، أم: )كأفَّ أصوات أكاخر ادليس
أصوات(، كادلضاؼ إليو )أكاخر ادليس(، ففصل ابجلار كاجملركر كىو : (إنقاض الفراريج(، فادلضاؼ ىو

 )من إيغاذلن(. 
 كمن الفصل ابجلار كاجملركر قوؿ الشاعر:

 (4) ألنت معتادي يف اذليجا مصابرةو *** ... ... ... ... ... ...
ُت ادلضاؼ إليو كىو )مصابرةو( ابجلار كاجملركر كمها )يف فقد فصل بُت ادلضاؼ كىو )معتادي( كب

اذليجا(، كىو من إضافة ادلصدر إىل مفعولو، أم: )ألنت معتادي مصابرةو يف اذليجا،( فالفصل ابلظرؼ 
كاجلار كاجملركر بُت ادلضاؼ كادلضاؼ إليو شلا اتفق النحاة على جوازه بدكف خالؼ، كتبقى الفواصل 

كن االحتكاـ إىل الشواىد يؤيد تعدد الفواصل، دكف االقتصار على الظرؼ األخرل زلل خالؼ، كل
، كما يهمنا ىنا ىو ثبوت الفصل (5)كاجلار كاجملركر، كلسنا بصدد تفصيل اخلالؼ بُت ادلانعُت كاجملوزين

 بُت ادلتضايفُت بغَت الظرؼ كاجلار كاجملركر، بغض النظر عمن يتوسع يف ذلك، كعمن يضيَّق.
 فاصالن بُت ادلضاؼ كادلضاؼ إليو: كشلا جاء  

 الفصل ابدلفعوؿ بو، كقد جاء يف الشعر كيف النثر. كمنو يف الشعر قوؿ الشاعر:
                                                           

 .1/159ينظر: ىامش أكضح ادلسالك  (1)
 .1/153أكضح ادلسالك  (2)
 (.269، الشاىد رقم )4/108خزانة األدب  (3)
(، 1ارتشاؼ الضرب من لساف العرب، أتليف: أيب حياف األندلسي، ربقيق: رجب عثماف دمحم، مكتبة اخلاصلي ابلقاىرة، ط) (4)

 .4/1842، كصدر البيت: )فرشٍت خبَت ال أكونىٍن كمٍدحيت(. ينظر: ىامش ارتشاؼ الضرب 4/1842ـ، 1998 –ق1418
 . 2/436ينظر: اإلنصاؼ يف مسائل اخلالؼ  (5)
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 (1)فززجتها دبزٌجة *** زىجًٌ القلوصى أيب فرادة
 ،) فقد فصل بُت ادلضاؼ )زج( كبُت ادلضاؼ إليو، كىو )أيب( ابدلفعوؿ بو كىو )القلوصى

 ككذلك قوؿ الشاعر:
 (2)اىا احلصي يف كل ىاجرة *** نفي الدراىيم تنقاد الصياريفتنفي يد

فصل ابدلفعوؿ بو كىو )الدراىيم( بُت ادلضاؼ، كىو )نفي( كادلضاؼ إليو  -أيضان  -كىنا  
 قوؿ الشاعر: -أيضان  -كىو: )تنقاد(، ك)نفي( مصدر مضاؼ إىل فاعلو. كمنو

 (3)لرايضى السحائبً محلت إليو من لساين حديقةن *** شفاىا احًلجىا سٍقيى ا
( كادلضاؼ إليو كىو  فقد فصل ابدلفعوؿ بو كىو )الرايض( بُت ادلضاؼ كىو )سٍقيى

 )السحائب(. كمن ذلك قوؿ الشاعر:
 (4)... ... ... ... ... ... ... *** فسقناىم سوؽ البػيغىاتى األجاًدؿ

( كادلضاؼ إليو )األجادؿ( ابدلفعوؿ بو )البػي   غىات(.كىنا فصل بُت ادلضاؼ )سوؽى

ۇ  ۇ      چ كجاء الفصل ابدلفعوؿ بو يف غَت الشعر، كقراءة ابن عامر:

 -بضمًٌ الالـ -، حيث فصل ادلضاؼ كىو )قتلي([137]سورة األنعاـ آية  چۆ
 . -(5)بفتح الداؿ-ابدلفعوؿ بو كىو )أكالدىىم( -بكسر اذلمزة -كادلضاؼ إليو كىو )شركائهم(

ىذا كقد "يكوف ادلضاؼ كصفان، كادلضاؼ إليو إٌما مفعولو األكؿ، كالفاصل مفعولو الثاين،  
 .  (6)[47]سورة إبراىيم آية  چڳڱگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ كقراءة بعضهم: 

( كبُت ادلضاؼ إليو كىو )رسًلو( بكسر  -فقد فصل بُت ادلضاؼ كىو اسم الفاعل )سللفى
 .-بفتح الداؿ -ابدلفعوؿ الثاين كىو )كعدىهي( كىو ادلفعوؿ األكؿ لػ)سللف( -الالـ

                                                           

 .319، الشاىد رقم:4/415خزانة األدب،  (1)
 .320، الشاىد رقم:4/426خزانة األدب، ( 2)
 .4/1845ارتشاؼ الضرب ( 3)
 (.303الشاىد رقم )، 3/152أكضح ادلسالك ( 4)
البصريوف يذىبوف إيل كىٍىي ىذه القراءة، فقالوا: "إذ لو كانت صحيحة لكاف ذلك من أفصح الكالـ، كيف كقوع اإلمجاع على ( 5)

خالفو دليل على كىي القراءة، كإمنا دعا ابن عامر إىل ىذه القراءة أنو رأل مصاحف أىل الشاـ )شركائهم( مكتوبة ابلياء كمصاحف 
 .2/436حلجاز كالعراؽ )شركاؤىم( ابلواك". اإلنصاؼ يف مسائل اخلالؼ أىل ا

 .1/154أكضح ادلسالك ( 6)
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 مفصوالن يف قوؿ الشاعر: -أيضان  -كجاء ادلضاؼ اسم فاعل
 

 (1)... ... ... ... ... ... *** كسواؾ مانعي فٍضلىوي احملتاج"
فقد فصل بُت ادلضاؼ، كىو اسم الفاعل )مانع(، كفعلو )منع( ينصب مفعولُت، كبُت 

األكؿ )احملتاج( ابدلفعوؿ الثاين كىو )فضلىو( كاألصل: كسواؾ مانعي احملتاجى ادلضاؼ إليو، كىو ادلفعوؿ 
 فضلىو.

كجاء الفصل بُت ادلضاؼ كادلضاؼ إليو ابلقسم يف النثر، كقد مثل لذلك: بػػػػ"ىذا غالـي كهللا 
ا(، يريد:ىذا غالـ زيدو  ، زيدو، كحكى أبو عبيدة عن العرب: )الشاةي لتجتسر فتسمع صوت كهللا رهبَّ

 . (2)كتسمع صوت رهٌبا كهللا"
 كجاء الفصل بنعت ادلضاؼ كقولو:

 (3)كلئن حلفتي على يدٍيك ألحلفٍن *** بيمُت أصدؽ من ديينك ميقًسم
حيث فصل بػػ)أصدؽ( كىو نعت لػ)ديُت( كىو مضاؼ، كبُت ادلضاؼ إليو كىو )مقًسم(، 

 كاألصل: بيمُت مقسم أصدؽ من ديينك.
 قوؿ الشاعر:كجاء الفصل ابلنداء ضلو 

 (4)كأف برذكفى أاب عصاـ *** زيدو محاره ديؽَّ ابللًٌجاـ
، ففصل بُت ادلضاؼ، كىو )بٍرذكف( كبُت ادلضاؼ إليو، كىو )زيدو(  أم: كأف برذكف زيدو محاره

 ابدلنادم، كىو )أاب عصاـ( كقد حذؼ حرؼ النداء، كتقديره: )اي أاب عصاـ(.
 مة ادلازين(: ككذلك قوؿ الشاعر )كىو جبَت بن أيب سل

( جبٍَت منقذه لك من *** تعجيل هتليكة كاخلٍلدي يف سقر  (5)كفاؽ )كعبي

                                                           

(، كينظر: شرح األمشوين على ألفية ابن مالك، ربقيق: عبد احلميد السيد دمحم 354، الشاىد رقم )1/154أكضح ادلسالك ( 1)
 .2/520عبد احلميد، ادلكتبة األزىرية، )د.ت(، 

 .2/431، كينظر: اإلنصاؼ يف مسائل اخلالؼ 4/1845ضرب ارتشاؼ ال( 2)
(، كينظر: 242، الشاىد رقم )3/70ـ، 2004شرح ابن عقيل، ربقيق: دمحم زليي الدين عبد احلميد، دار الطالئع، القاىرة،  (3)

 .2/525شرح األمشوين 
 (. 244، الشاىد رقم )3/72، كينظر: شرح ابن عقيل 2/527شرح األمشوين ( 4)
 .4/1844(، كينظر: ارتشاؼ الضرب من لساف العرب 243، الشاىد رقم )3/71شرح ابن عقيل ( 5)
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( كبُت ادلضاؼ إليو كىو )جبَت( ابلنداء كىو )كعب(،  فقد فصل بُت ادلضاؼ كىو )كفاؽي
 كاألصل: كفاؽ جبَت اي كعب منقذ لك.

 كجاء الفصل بػ)إمَّا( بُت ادلضاؼ كادلضاؼ إليو ضلو:
 إساره كمنَّةه *** كإمَّا دـه كالقتل ابحلرًٌ أجدري "مها خطتا إما 

فمن ركل البيت على جرًٌ )إسار( فػ)خطتا( مضاؼ، ك)إسار( مضاؼ إليو، فقد فصل   
 .(1)بُت ادلضاؼ كادلضاؼ إليو بػ)إمَّا(

 ىذه ىي أىم ادلواضع اليت يفصل فيها بُت ادلضاؼ كادلضاؼ إليو. 
 كالصلةادلبحث الثاين: الفصل بُت ادلوصوؿ 

غامضة ادلدلوؿ، مبهمة ادلعٌت؛ كلذلك ال بد ذلا من  -احلرفية كاالمسية -إف ادلوصالت كلها
شيء يزيل غموضها، كجيلي معناىا، فكانت الصلة ضركرية ذلذا الغرض؛ "فالصلة ىي اليت تعُت مدلوؿ 

يستغٍت عنها ادلوصوؿ، كتفٌصل رلملو، كذبعلو كاضح ادلعٌت، كامل اإلفادة، كمن أجل ىذا كلو ال 
؛ كلذلك فالصلة ىي: "اجلملة اليت تذكر بعده فتتم معناه، كتسمى: (2)موصوؿ امسي، أك حريف..."

 .(3)صلة ادلوصوؿ"
كيظهر من األساليب العربية، كشلا أمجع عليو النحاة: أف ادلوصوؿ كصلتو كجزئي كلمة كاحدة، 

دلوصوؿ كاسم كاحد، ال يتقدـ بعضو بعضان، فال جيوز الفصل بينهما على إطالقو، قاؿ ادلربد: "الصلة كا
 .(4)فهذا القوؿ الصحيح الذم ال جيوز يف القياس غَته...، كاعلم أف الصلة موضحة لالسم"

كقاؿ ابن مالك :"ادلوصوؿ كالصلة يف حكم كلمة كاحدة، ال من كل كجو، فادلوصوؿ كصدر 
يء منها أبجنيب، كأعٍت ما ال الكلمة، كالصلة كعجزىا، فحقهما أف يتصال، كال تفصل ىي كال ش

 .(5)يتعلق هبا، كال يغٍت تعلقو ابدلوصوؿ"
كمن ىنا يظهر أف منع الفصل بُت ادلوصوؿ كصلتو ليس على إطالقو، كإمنا دينع ذلك إذا كاف 
الفاصل بينهما أجنبيان؛ ألف الفاصل األجنيب ليس من مجلة الصلة نفسها، كأما غَته فدلت الشواىد 

                                                           

 .7/500خزانة األدب  (1)
 .1/373، 13النحو الوايف، أتليف: عباس حسن، دار ادلعارؼ، )د.ت( ط (2)
 .109ص:ـ، 2005 -ق1426جامع الدركس العربية، أتليف: مصطفى الغالييٍت، دار احلديث، القاىرة،  (3)
 .3/197ـ، 2009 –ق1430ادلقتضب، أتليف: أيب العباس دمحم بن يزيد ادلربد، ربقيق: دمحم عبد اخلالق عضيمة، القاىرة،  (4)
شرح الكافية الشافية أتليف: مجاؿ الدين عبد هللا بن دمحم بن عبد هللا بن مالك، ربقيق: عبد ادلنعم ىريدم، طبع جامعة أـ  (5)

 .3/308)د. ت(،  القرل، مكة ادلكرمة،
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بو بُت ادلوصوؿ كالصلة، كقد تعددت الفواصل اجلائز الفصل هبا بُت ادلوصوؿ على جواز الفصل 
كالصلة، كليس بُت النحاة إمجاع على إحصاء ىذه الفواصل، فتجد بعضها عند أحدىم، كال ذبدىا 

على غَت  –، كإذا تتبعنا ىذه الفواصل اليت كردت هبا الشواىد فنجد أشهرىا-كما سيأيت  –عند غَتىم
 :-رهتا كقلتهاترتيب يف كث
النداء: "كقد فصل بينهما ابلنداء فصالن مستحسنان إف كاف الذم يلي ادلنادل ىو ادلنادل   -1

 يف ادلعٌت، كقوؿ الشاعر:
 (1)كأنت الذم اي سعد يؤتى دبشهدو *** كرميو كأثواب ادلكاـر كاحلٍمًد"

 إال أنو "إف كيل النداء غَت سلاطب مل جيز إال ضركرة، ضلو:
 .(2)... ... ... *** فكن مثل من اي ذئب يصطحباف"... ... ... 

القسم: كشلا كرد من الفواصل بُت ادلوصوؿ كالصلة: القسم، قاؿ أبو حياف: "ادلوصوؿ  -2
كالصلة كجزئي اسم، كذلما الًتتيب بتقدمي ادلوصوؿ كأتخَت الصلة عنو، كال يفصل بينهما إال جبملة 

 االعًتاض، كالقسم، ضلو:
 .(3) يصًرؼي مالكان *** ... ... ... ... ... ... ..."ذاؾ الذم كأبيك 

كابن مالك جييز الفصل جبملة االعًتاض دكف أف حيددىا إف كاف قسمان أك غَته، قاؿ: "كمن 
 الفصل ادلستحسن الفصل جبملة االعًتاض كقويل: 

 ... ... ... ... ... ...  ساء من *** كما التشكي انفع يشكو الزمن
الزمن، كما التشكي انفع، ففيصل هبذه اجلملة؛ ألف ذكرىا مقوٌو دلعٍت  أم: ساء من يشكو

 .   (4)الكالـ"
أما إذا كاف ادلوصوؿ )أؿ(، كال تكوف موصولة إال إذا دخلت على اسم مشتق كػ)اسم الفاعل، 
كاسم ادلفعوؿ، كاسم التفضيل(، كىنا ال ديكن فصل ادلوصوؿ عن صلتو؛ ألف )أٍؿ( ال أتيت إال متصلة 

السم الذم بعدىا، كيعترب ذلك االسم كمرفوعو ىو صلتها؛ كلكن إذا تقدـ معموؿ الصلة على اب
مث ادلوصوؿ كصلتو،  -كرتبتو يف األصل بعد الصلة –ادلوصوؿ، يصبح ترتيب الكالـ؛ ادلعموؿ أكالن 

                                                           

 .3/308شرح الكافية الشافية  (1)
 .2/1041ارتشاؼ الضرب  (2)
 .2/1040ارتشاؼ الضرب  (3)
 .1/311شرح الكافية الشافية  (4)
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صوؿ كرليء ادلوصوؿ بعد ادلعموؿ يصبح فاصالن بُت الصلة كمعموذلا، قاؿ أبو حياف: "فإف كاف ادلو 
)أٍؿ( على مذىب من يقوؿ: ىو موصوؿ، فال جيوز الفصل بُت )أؿ( كصلتو بشيء ألبتة، كجاء ما 
ظاىره تقدمي معموؿ الصلة على )أؿ(، إذا كاف ادلوصوؿ كادلعموؿ رلركرين؛ ادلوصوؿ بػ)ًمٍن(، كادلعموؿ 

]سورة األعراؼ آية  چۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ    چ  :-تعاىل  –حبرؼ جر، ضلو قولو

ھ  ھ  ے  چ  ،[168]سورة الشعراء آية  چک  ک  ک    گ  گچ  [21

، كعلى ىذا احلكم يكوف ادلوصوؿ قد فصل بُت الصلة (1)"[20]سورة يوسف آية  چے
كمعموذلا، ففي ادلثاؿ األكؿ تقدـ معموؿ الصلة اجملركر ابلالـ كىو )لكما( على ادلوصوؿ كصلتو اجملركر 

 بػ)ًمن( كىو )الناصحُت(؛ فأصبح ادلوصوؿ ) أٍؿ( فاصالن بُت الصلة كمعموذلا.      
اجملركر ابلالـ )لعملكم( على ادلوصوؿ كصلتو اجملركر  كيف ادلثاؿ الثاين، تقدـ معموؿ الصلة

 بػ)من( كىو )القالُت(؛ فأصبح ادلوصوؿ )أؿ( فاصالن بُت الصلة كمعموذلا.
تقدـ ادلعموؿ اجملركر بػ)يف(، كىو الضمَت يف )فيو( على ادلوصوؿ  -أيضان  -كيف ادلثاؿ الثالث

 وؿ )أٍؿ( فاصالن بُت الصلة كمعموذلا.كصلتو اجملركر بػ)ًمٍن( كىو )الزاىدين(؛ فأصبح ادلوص
 ادلبحث الثالث: الفصل بُت األفعاؿ الناسخة )كاف كأخواهتا( كأمسائها

أتيت يف كثَت األحواؿ على غَت الًتتيب  -كىي كاف كأخواهتا -األفعاؿ الناسخة للمبتدأ كاخلرب
ضي األمر أف يلي )كاف( أك الطبيعي للجملة، فإذا كانت ىذه األفعاؿ الداخلة على اجلملة االمسية يقت

إحدل أخواهتا امسها الذم ىو يف األصل )مبتدأ(، كىو ادلسند إليو؛ فلو أكؿ الذكر يف اجلملة، مث أييت 
ادلسند كىو )اخلرب( يف اجلملة االمسية، كىو اخلرب أيضان للفعل الناسخ، كدبا أف اخلرب ىو زلط الفائدة يف 

عل الناسخ كامسو، كلكن قد يتقدـ ىذا اخلرب على االسم كجوابن إذا  بياف ادلعٌت؛ فًتتيبو الطبيعي بعد الف
كاف يف االسم ضمَت يعود على اخلرب، كأحياانن يتقدـ جوازان لداعو بالغي، أك ضركرة، كما سيأيت؛ 
كلذلك جيب توسط اخلرب بُت الفعل الناسخ كامسو عندما يكوف مضافان إىل "ضمَت يعود على شيء يف 

؛ ففي ادلثاؿ األكؿ تقدـ خرب (2)غالـ ىند بعلها(، ك)ليس يف تلك الدار أىلها(" اخلرب، ضلو: )كاف
)كاف( كىو )غالـ( على امسها كىو )بعليها(؛ ففصل بُت )كاف( كامسها، ككذلك يف ادلثاؿ الثاين تقدـ 

 خرب )ليس( كىو )يف تلك الدار( على امسها كىو )أىليها(؛ ففصل بُت )ليس( كامسها. 
                                                           

 .2/1042ارتشاؼ الضرب  (1)
 .321 -1/320شرح األمشوين  (2)
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كالفصل بُت ىذه األفعاؿ كأمسائها بتوسط اخلرب بينها مطرد يف مجيعها، كيف ذلك يقوؿ ابن 
 مالك : 

 (1)كيف مجيعها توسط اخلىبػىٍر *** أجز ككيلّّ سبقىوي دىاـ حىضىرٍ 
قاؿ ابن عقيل: "مراده أف أخبار ىذه األفعاؿ... إف مل جيب تقدديها على االسم، كال أتخَتىا 

بُت الفعل كاالسم، فمثاؿ كجوب تقدديها على االسم: قولك: )كاف يف الدار عنو، جيوز توسطها 
، فإذا (2)صاحبيها(، فال جيوز ىا ىنا تقدمي االسم على اخلرب؛ لئال يعود الضمَت على متأخر لفظان كرتبةن"

مل يكن االسم متصالن بضمَت يعود على بعض اخلرب، جاز الفصل بتوسط اخلرب بُت ىذه األفعاؿ 
 ئها كعدمو.  كأمسا

]سورة  چھ  ھ  ھ  ے   ےچ  :"-تعاىل –كمن الشواىد اليت تؤيد ذلك قولو

 ،(3)[ 2]سورة يونس آية  چپ  پ   ڀ   ڀ  ڀچ  :-تعاىل –، كقولو[47الرـك آية 
كيف  كامسها. (كاف)ففصل بُت  ؛)نصري ادلؤمنُت( االسم ى)حىقِّان علينا( عل تقدـ اخلرب األكىل ففي اآلية

اخلرب )عجبان( على االسم، كىو: ادلصدر ادلؤكؿ من )أف كالفعل(، كتقديره:  تقدـ -أيضان  -الثانيةاآلية 
]سورة البقرة  چٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پچ )كحيينا(؛ ففصل بُت )كاف( كامسها. كقرأ محزة كحفص:

 بنصب الربَّ. كقاؿ الشاعر:   [177آية 
 (4) ... ... ... ..."ال طيب للعيش مادامت منغصةن *** لذاتوي ... ... ... 

فنجد يف اآلية على قراءة النصب )ليس الربَّ( تقدمي اخلرب؛ ففصل بُت )ليس( كامسها كىو 
: )توليةي كجوىكم قبل ادلشرؽ كادلغرب براِّ(، -كهللا أعلم –ادلصدر ادلنسبك من )أف( كما بعدىا، كتقديره

 كأما يف قوؿ الشاعر فتقدـ خرب )داـ( كىو )منغصةن( على امسها؛ ففصل اخلرب بُت )داـ( كامسها.
 كمن ذلك قوؿ الشاعر:

                                                           

 .1/244شرح ابن عقيل  (1)
 .1/245شرح ابن عقيل  (2)
،  354، 345، /2343تعددت اإلشارة إىل ىذا ادلوضوع عند ادلربد يف )ادلقتضب(، ينظر:  ، كقد4/87ينظر ادلقتضب  (3)
3/95  ،4/390 ،391 ،101. 
، كينظر: شرح قطر الندل كبل الصدل، أتليف: أيب 1/320(، كشرح األمشوين 86، الشاىد رقم )1/215أكضح ادلسالك  (4)

، الشاىد رقم 130 -129ق: دمحم زليي الدين عبد احلميد، )د.ت(، ص:دمحم عبد هللا مجاؿ الدين بن ىشاـ األنصارم، ربقي
 .1/320(، كشرح األمشوين 66، الشاىد رقم )1/245(، كشرح ابن عقيل 42)
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 (1)سلي إف جهلت الناس عنٌا كعنهم *** فليس سواءن عامله كجهوؿي 
ى امسها كىو )عامله(؛ شلا جعل ىذا التقدمي يفصل بُت حيث قدـ خرب )ليس( كىو )سواءن( عل

 )ليس( كامسها. 
كشلا تقدـ نرل أف الفاصل بُت )كاف( كامسها ىو تقدمي اخلرب على االسم، كىناؾ صور أخرل 

 للفصل، منها:
تقدمي معموؿ اخلرب على االسم مع بقاء اخلرب يف ترتيبو بعد االسم، يقوؿ ابن ىشاـ: "كجيوز  

يلي ىذه األفعاؿ معموؿ خربىا إف كاف ظرفان أك رلركران، ضلو: كاف عندؾ أك يف ادلسجد زيده ابتفاؽ أف 
 .(2)معتكفان"

أف يتقدـ معموؿ اخلرب على ىذه األفعاؿ نفسها ال على امسها فحسب،  -أيضان  -كمن ذلك
وؿ أخبارىا، كيف ىذه احلالة تصبح األفعاؿ الناسخة ىي الفاصل بُت معمويل )كاف( كأخواهتا كبُت معم

: غالمىو كاف زيده يضرب، كاف جيدان أف تنصب الغالـى بػ)يضرب(؛ ألف ما جاز  قاؿ ادلربد: "كلو قلتى
أف يتقدـ من األخبار جاز تقدمي معمولو...، ككذلك لو قلت: غالمىو كاف زيده ضرب، لكاف جيدان؛ 

 .(3)ألف )كاف( دبنزلة )ضرب(، أال ترل أنك تقوؿ: ضارابن أخاؾ ضربت...؟"
؛ فعندما قدـ كلمة )غالمىو( -يف ادلثالُت السابقُت -كاألصل: كاف زيده يضرب أك ضرب غالمىو

كىي معموؿ اخلرب، كىي مجلة )يضرب أك ضرب( ففصلت )كاف( بُت ىذا ادلعموؿ، كىو ادلفعوؿ بو 
 )غالمىو( كبُت امسها كخربىا.

 ادلبحث الرابع: الفصل بُت الفعل كالفاعل
ا ركنا اجلملة الفعلية، كمن ادلعلـو أف الفاعل ىو الذم فعل الفعل ضلو: قرأ الفعل كالفاعل مه

دمحم الصحيفةى، أك اتصف ابلفعل، ضلو: انكسر الزجاج، كزلل الفاعل التأخر عن الفعل كمالزمتو لو، 
فرتبتو األصلية بعد الفعل مباشرة، كشدة اتصاؿ الفعل ابلفاعل ذبعل الفصل بينهما غَت جائز إال يف 

 واضع معينة، أك زلدكدة، كمن أشهرىا: م

                                                           

 .130 -129شرح قطر الندل، ص: (1)
 .1/220أكضح ادلسالك  (2)
 .102 -4/101ادلقتضب  (3)
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ۀ   چ  :-تعاىل -تقدـ ادلفعوؿ بو على الفاعل، فيفصل بينو كبُت فعلو، كىو كثَت، ضلو قولو

 .  (1)[ 124]سورة البقرة آية  چہ   ہ    ہ
كقد توسع ابن جٍت كثَتان يف احتماؿ كركد تعدد الفواصل بُت الفعل كالفاعل ابإلضافة إىل 

قاؿ: "كيندرج ربتو كثَت من ادلفردات اليت يعًتيها التقدمي كالتأخَت، كتقدمي ادلفعوؿ بو على ادلفعوؿ بو، 
الفاعل، حيث يفصل بُت الفعل كفاعلو، ضلو: "ضرب زيدان عمرك، ككذلك الظرؼ، ضلو: قاـ عندؾ 

و: ما زيده، كسار يـو اجلمعة جعفر، ككذلك احلاؿ، ضلو: جاء ضاحكان زيده...، ككذلك االستثناء، ضل
 .(2)قاـ إال زيدان أحده"

كىذه الفواصل اليت ذكرىا )ابن جٍت( يف ىذه األمثلة، كالفصل ابلظرؼ، كاحلاؿ، كاالستثناء، 
من  -فيما أعلم -إخل، حيتمل كركدىا، كلكنو مل يعززىا بشواىد من كالـ العرب، كأما ما كرد فيو شواىد

 كفاعلو، كمن ذلك، قوؿ الشاعر:صور ىذا الفصل فهو الفصل ابدلفعوؿ بو بُت الفعل 
 (3)فػىقىٍد كالشكُّ بُتَّ يل عناءه *** بوشك فراقهم صيرىده يصيحي 

(، كبُت فاعلو الذم ىو )صيرىده(" خبرب ادلبتدأ الذم ىو  كصلد أنو فصل بُت الفعل الذم ىو )بُتَّ
 . (4))عناءه(، كقدـ لو )بوشك فراقهم( كىو معموؿ )يصيح("

البيت كما قالو الشاعر، كبُت أف نضع كل كلمة يف رتبتها الطبيعية، كأف كإذا كازان بُت تركيب 
صلد فرقان كبَتان يف قوة أتثَت األسلوب،  (5)نقوؿ: )فقد بُتَّ يل صرده يصيح بوشك فراقهم كالشك عناء(

 كمجاؿ السبك الذم حيقق هبذه الفواصل بُت كل متالزمُت.
أكثر الفواصل يف ىذا الباب، كشلا كرد فيو كيعترب توسط ادلفعوؿ بُت الفعل كالفاعل من 

اخلالؼ بُت النحاة يف الفصل ابدلفعوؿ بو بُت الفعل كالفاعل: إذا كاف أحدمها زلصوران، قاؿ األمشوين: 

                                                           

(، 2حسن عمر، منشورات جامعة قاريونس، بنغازم، ط) ينظر: شرح الرضي على الكافية، تصحيح كتعليق: يوسف (1)
 .1/338ـ، 1996

 .2/260اخلصائص  (2)
، كيف ىذا الشاىد فواصل كثَتة من غَت ادلفعوؿ بو الذم يفصل بُت الفعل كالفاعل، كفيو الفصل بُت ")قد( 2/267اخلصائص  (3)

(، كىذا قبيح؛ لقوة اتصاؿ )قد( دبا تدخل عل يو من األفعاؿ...، كفصل بُت ادلبتدأ الذم ىو )الشك( كبُت كالفعل الذم ىو )بُتَّ
 .2/267اخلرب الذم ىو )عناء( بقولو: )بٌُت يل(...". اخلصائص 

 .2/267اخلصائص  (4)
 .2/267أكرد ابن جٍت ىذا الًتتيب دكف موازنتو. ينظر: اخلصائص  (5)
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، كمنو قوؿ (1)"الفاعل احملصور ضلو: ما ضرب عمران إال زيده، أك إال أان، كإمنا ضرب عمران زيده أك أان"
 )رلنوف ليلى(:

 (2)ن ليلى بتكليم ساعةو *** فما زاد إال ضعفى ما يب كالميها""تزكدت م
حيث فصل بُت الفعل الذم ىو )زاد( كبُت الفاعل الذم ىو )كالميها( بتقدمي ادلفعوؿ بو 

( على الفاعل. كمنو قوؿ )دعبل اخلزاعي(:  الذم ىو )ضعفى
 كدلا أتى إالٌ مجوحان فؤادهي *** كمل يٍسلي عن ليلى دباؿ كال أىل

حيث قٌدـ ادلفعوؿ احملصور، كىو قولو: )إال مجوحان(؛ ففصل بُت الفعل )أتى( كفاعلو 
 .(3))فؤاديه(

كإمنا كاف الفصل بُت الفعل كالفاعل خيالف األصل؛ ألف الفعل كالفاعل كالكلمة الواحدة، إال 
اآلية السابقة يف  أننا صلد يف كثَت من األساليب ما جيب فيو تقدمي ادلفعوؿ بو على الفاعل، كما كرد يف

، كذلك ألنو لو قدـ الفاعل [124]سورة البقرة آية  چۀ  ہ   ہ    ہ چ :-تعاىل -قولو
ادلفعوؿ، للـز عود الضمَت على متأخر لفظان كرتبة، كىذه حالة كجوب، أما يف حالة االختيار  كأخر

 فجائز الفصل كعدمو، ضلو قوؿ الشاعر:  
 *** كما أتى ربَّو موسى على قدرً "جاء اخلالفةى أك كانت لو قدران 

؛ ألف الضمَت ىنا يف كلمة )ربَّوي( يعود على متقدـ (4)فلو قيل: كما أتى موسى ربَّو، جاز"
 لفظان كرتبةن. 

 ادلبحث اخلامس: الفصل بُت حرؼ العطف كادلعطوؼ
 ىذا النوع من الفصل ال يتحقق إال يف عطف )النسق( الذم ىو "التابع ادلتوسط بينو كبُت

، كىي: )الواك، الفاء، مث، أك، أـ، حيت، بل، ال، لكن(، "اليت تقتضي (5)متبوعو أحد حركؼ العطف"
أف يكوف ما بعدىا اتبعان دلا قبلها يف اإلعراب، كيسمى ما بعد حرؼ العطف معطوفان، كما قبلها 

                                                           

 .2/312شرح األمشوين  (1)
 (.273، رقم الشاىد )2/114شرح األمشوين  (2)
، كالذم أجاز تقدمي احملصور ىو الكسائي، كذىب بعض البصريُت إىل منع تقدمي احملصور مطلقان، 2/115شرح األمشوين  (3)

 .2/116كاختاره اجلزكيل. ينظر: شرح األمشوين 
 .184شرح قطر الندل كبل الصدل، ص: (4)
 .3/184، كشرح ابن عقيل 301شرح قطر الندل كبل الصدل، ص: (5)
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يء إليو، كلكن ، كإذا كاف ادلعطوؼ اتبعان للمعطوؼ عليو فاألكىل أف يكوف أقرب ش(1)معطوفان عليو"
 أتيت بعض الفواصل فتفصل بُت ادلعطوؼ كحرؼ العطف، منها:

"الفصل ابلظرؼ أك غَته بُت العاطف كادلعطوؼ ادلرفوع، أك ادلنصوب، إذا مل يكن الفاصل 
، كجاءين زيد كاليـو  معطوفان، بل كاف معموالن من غَت عطف...، ضلو: ضرب زيده كعمران بكره

ذم يفصل بُت حرؼ العطف كادلعطوؼ مل يطرد إال يف ادلرفوع كادلنصوب، ، كىذا الفاصل ال(2)عمرك"
كمل خيتلف العلماء يف ىذا، كال جيوز يف اجملركر، ضلو: "مررت اليـو بزيد كأمس عمروك، كما ال جيوز: 

، كعلى ىذا نقوؿ يف ادلثاؿ األكؿ: مررت اليـو بزيدو كعمرًك أمس. كيف (3)مررت بزيدو كأمس خالدو"
 الثاين: مررت بزيدو كخالدو أمس.ادلثاؿ 

كمن الفواصل األخرل اليت كرد ذكرىا يف مثل ىذه األساليب: الفصل ابلقسم بُت العاطف 
كادلعطوؼ، إذا كاف ادلعطوؼ غَت رلركر، ضلو: "قاـ زيده مث كهللا عمرك؛ ألنو مل يكن ادلعطوؼ مجلة، فال 

 للقسم، فيلزمها حرؼ اجلواب، فال يكوف ما تقوؿ: مث كهللا قعد عمر؛ ألنو يكوف اجلملة إذف جواابن 
 .(4)بعد القسم عطفان على ما قبلو، بل اجلملة القسمية إذف معطوفة على ما قبلها"

 كشلا كرد فيو الفصل بُت حرؼ العطف كادلعطوؼ، قوؿ الشاعر:
 الى "يومان تراىا كمثل أردية العٍصػػػػػػػػػػػػػػ *** ػػػػػػػػػػػػػػػػػب كيومان أدديها نغً 

فإنو أراد : تراىا يومان كمثل أردية العٍصًب كأدديها يومان آخر نغال؛ ففصل ابلظرؼ بُت حرؼ 
 .(5)العطف كادلعطوؼ بو على ادلنصوب من  قبلو كىو )ىا( من تراىا"

 كمن الفصل بُت ادلعطوؼ كادلعطوؼ عليو قوؿ لبيد:
اءو احلقتهم ابلشلل"  .(6)"فصلقنا يف مراد صلقةن *** كصيدى

 دلبحث السادس: الفصل بُت )إف كأخواهتا( كأمسائهاا
إف الفصل بُت )إف كأخواهتا( كأمسائها ليس متسعان كما ىو يف األفعاؿ الناسخة )كاف 

 -كأخواهتا(، على الرغم من اتفاقهما )أم: كاف كإفَّ( يف نسخ اجلملة االمسية، كمل يرد يف ىذا الباب
                                                           

 .407ق، ص:1395(، 2التمهيد يف النحو كالصرؼ، أتليف: دمحم مصطفى رضواف كآخرين. منشورات جامعة بنغازم، ط) (1)
 .3/480ـ، 2004 -ق1425دراسات ألسلوب القرآف الكرمي، أتليف: دمحم عبد اخلالق عضيمة، دار احلديث، القاىرة،  (2)
 3/380دراسات ألسلوب القرآف الكرمي  (3)
 .3/484دراسات ألسلوب القرآف الكرمي  (4)
 .2/270اخلصائص  (5)
 .2/271اخلصائص  (6)
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خواهتا( كأمسائها إال ما كاف من تقدـ معموؿ اخلرب على من مسوغات الفصل بُت )إف كأ -فيما أعلم
االسم، فيفصل بُت )إف كأمسائها( كما عدا ىذا ادلوضع ال صلد مواضع أخرل، فمعموؿ اخلرب "جيوز أف 

 يتقدـ على االسم، إف كاف ظرفان، أك رلركران حبرؼ جر، ضلو: )إف عندؾ زيدان مقيمه(، كقاؿ الشاعر:
 .(1)حببها *** أخاؾ مصابي القلب جٌم بالبلو"فال تلحٍت فيها، فإين 

كقد علق البغدادم على ىذا الشاىد بقولو: "كأنك أردت: إف زيدان راغب، كإف زيدان مأخوذه، 
، أك إف بك زيدان (2)كمل تذكر )بك( كال )فيك(" ، كمعٌت ذلك أنو أراد أف يقوؿ: إف فيكى زيدان راغبه

ات معمولُت خلرب )إف( يف اجلملتُت، ففصلتا بُت )إف مأخوذه؛ فنجد أف كلميت )فيك، كبك( جاء
 كامسها(.

كأما تعليقو على الشاىد السابق )البيت( فقاؿ: "كقاؿ )أبو علي( يف إيضاح الشعر: الظرؼ 
؛ -البيت -قد استجيز فيو من االتساع ما مل يستجز يف غَته؛ أال ترل أنو قد جاء )فال تلحٍت فيها(

مل جيز ذلك، كالظرؼ متعلق  (3)إٌف( كامسها، كلو كاف مكاف الظرؼ غَته)حببها( بُت ) :ففصل بقولو
، كاجلار كاجملركر ىنا مها معموال اخلرب، كىو من (4)ابخلرب، كأنو قاؿ: إٌف أخاؾ مصابي القلًب حبٌبها"

 التقدمي اجلائز كليس من الواجب.
 ككرد الفصل بُت )كأف( من أخوات )إفَّ( كامسها، كما يف قوؿ الشاعر:

 "فػأصبحت بعد خٌط هبجتها *** كأٌف قفران رسومها قلماى 
أراد: فأصبحت بعد هبجتها قفران كأٌف قلمان خٌط رسومها...؛ ففصل بُت )كأٌف( كامسها الذم 

 .(5)ىو )قلما( أبجنبيُت، أحدمها )قفران( كاآلخر )رسومها("
 
 
 
 

                                                           

 .8/452اخلزانة  (1)
 .8/452اخلزانة  (2)
 يقصد ابلظرؼ ىنا: اجلار كاجملركر. (3)
 .8/452اخلزانة  (4)
 .2/268اخلصائص  (5)
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 اخلامتة:
شلا سبق ذكره كبيانو من خالؿ تتبع ظاىرة الفصل بُت ادلتالزمُت، ديكن تلخيص بعض  

 النتائج يف اآليت: 
إف ظاىرة الفصل بُت ادلتالزمُت صلدىا يف كثَت من األساليب العربية الفصيحة، كيف   -1

خلرب، كتنتاب مقدمتها الكتاب العزيز، ككذلك ىي ظاىرة تنتاب العيمد كالفعل مع الفاعل، كادلبتدأ مع ا
 غَتمها، كادلوصوؿ كالصلة كادلضاؼ ك ادلضاؼ إليو.

مل يتفق العلماء على مجيع ما كقع فيو الفصل، كلكنهم اتفقوا على بعض مواضعو؛    -2
 كالفصل بُت ادلتضايفُت، كاختلفوا يف غَت ذلك.

ع على من أشهر ما يقع بو الفصل بُت ادلتالزمُت: )الظرؼ كاجلار كاجملركر(، كىذا شلا أمج  -3
 جوازه علماء النحو.

كلكنها ليست زلل إمجاع، كمن أكثر  -غَت الظرؼ كاجلار كاجملركر -تتعدد الفواصل  -4
 : ادلفعوؿ بو، كالقسم، كالنداء، مث أتيت بعض الفواصل األخرل من غَت ربديد.–الفواصل األخرل كركدان 

 يوجد أحياانن أكثر من فاصل يف أسلوب كاحد، كما تبُت يف بعض الشواىد.  -5
يف كثَت من  –يًتتب على الفصل بُت ادلتالزمُت ما يغَت يف نسج العبارة كترتيب الكالـ  -6

 ، سواء أكاف ذلك ابلتقدمي كالتأخَت، أـ إبقحاـ فواصل بُت ادلتالزمُت ضلواٌين.-األحواؿ
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 واملراجعاملصادر 
   .القرآف الكرمي بركاية حفص 
ارتشاؼ الضرب من لساف العرب، أتليف: أيب حياف األندلسي، ربقيق: رجب عثماف دمحم،  -1

 ـ.1998 -ق1418(، 1مكتبة اخلاصلي ابلقاىرة، ط)
اإلنصاؼ يف مسائل اخلالؼ، أتليف: كماؿ الدين أيب الربكات عبد الرمحن دمحم بن أيب سعيد   -2

 -ق1380(، 4ق: دمحم زليي الدين عبد احلميد، ادلكتبة التجارية الكربل دبصر، ط)األنبارم، ربقي
 ـ.1960

أكضح ادلسالك، أتليف: مجاؿ الدين بن ىاشم األنصارم، ربقيق: دمحم زليي الدين، دار  -3
 ـ.2004الطالئع، القاىرة، 

نغازم، التمهيد يف النحو كالصرؼ، أتليف: دمحم مصطفى رضواف كآخرين، منشورات جامعة ب -4
 ـ.1975 -ق1395(، 2ط)
 -ق1426جامع الدركس العربية، أتليف: مصطفى الغالييٍت، دار احلديث، القاىرة،  -5

 ـ.2005
خزانة األدب كلب لباب لساف العرب، أتليف: عبد القادر بن عمر البغدادم، ربقيق:  -6

 ـ.2006 -ق1427(، 4عبدالسالـ دمحم ىاركف، مكتبة اخلاصلي ابلقاىرة، ط)
أتليف: أيب الفتح عثماف بن جٍت، ربقيق: عبد احلكيم بن دمحم، ادلكتبة التوفيقية.  اخلصائص: -7

 دبصر)د، ت(.
دراسات ألسلوب القرآف الكرمي، أتليف: دمحم عبد اخلالق عضيمة، دار احلديث، القاىرة،  -8
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