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ّةــــــــــــماملقدّ 
 وااله . نْ له وصحبه ومَ الم على رسول هللا وعلى آالة والسّ والصّ احلمد هلل     

 ا بعد :أمّ 
 نككر    سنالم هدندٌ عنر  عنن العنرب  بن  اإسنالم   فلني  ُ ا منن آرر اإة أثرً فقد كانت نشأة العلوم العربيّ 

كنان عنراب النكي  ي عنن اخلأنأ   اإحنو ليعنا القواعند النو  صنون ادلنه لِّ دراسنهدي للتنهدي   فردنر علني ال ّ 
لفنا  هدنرت هدنود علمنال اللتنة    قييند أة   كمنا سنالم بنش ونعوب عنب عربيّن د بندأ هدنوره تنهشنار اإ

رآن ة وخننو  أوا ارمننر علننى القنن العربيّننحننن  هدننور اللّ  ة وضننبش ونن لدا وربد نند معانيدننا   عننب أن  العربيّنن
  فقنند  ننوافرت  ىل ذلنند دواٍ  كةننبةٌ ة   بنن  دعننهدي إىل وضننا العلننوم العربيّنم نه     ننن و ننده الننكي دعننا ي إ

  ووهنندت لننندى ادلسننلمش مننن عننب العنننرب  هِ سننرارِ   أد دة   فدنني القنننرآن ال ننر  و عننر  عبننة الّشننلنند دي الرّ 
ر خنرى و ندخ    صنرا  معدنا  ن ثِّ بلتنات أُ  ة  د بدأت ربهند  العربيّ  ة   كما أن  العربيّ ي ىل  عل  ة إلح   اهة مُ 

   البا ث .ىل لتهدي نررة ادلهأمِّ   ررون إ ر هبا   وبدأ العرب  ي ئكٍ فيدا و هأث  
منننن   ك ننن ًا  و  ةِ العربيّننن معينننارَ  هُ   ف نننان كهابُننن  ننندٌ أ هُ حنننو منننا   صننن عْ سنننيبو ه  ننند صننن ا لل ّ  ن  وؽل نننن القنننول إ    

 ك وز ا . 
دون  علين    أو  وهينه  ما  رتكون   ًمنادي به   فقلّ دي وا همامَ حو ش  لمس وتفَ اهر    راث ال ّ وال ّ     

ة( نفصننال   العربيّننول علننى اهننا رة اإش الّعننمائر م دننا نصننيل   لننكا هننال  ننكا البحننث ليسننلِّ   وكننان للّعنن
 هي البحث تدلصادر  . هائج   وخُ ال ّ   ت أ ي  خاسبة  عم  مة و عقبدما  سبقدما مقدّ  ْشِ ف ان على مبحةنَ 

ا ادلبحنث   وأّمنفنا ادل فصنلة   وضنمائر الرّ  واصنأالً ا نفصنال لتنةً ن  عر ن  اإل فهعنمّ ا ادلبحنث اروّ أّمن   
 صل ادل فصلة .اين فه اول ضمائر ال ّ الةّ 
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ّلوّ املبحثّاأل
ّّّضمائرّالر فعّاملنفصلة

ّ
:تعريفّّّّّّ ّّ:اإلنفصالّلغةاّواصطالحااأو ًلا

علنننننى علنننننوم  ه    قهصنننننر نننننر هنننننا رة ذلنننننا مننننندلوذلا  سنننننل اسنننننهعماذلا   العلنننننوم  أي :إن ننننن  :نفصـــــالإلا 
 .(ٔاكةب من علوم احلياةة   ب  اسهعملهه  العربيّ  اللتة
 نننننننننن(  ٔٔٚعلمنننننننننال اللتنننننننننة   ومننننننننن دي ابنننننننننن م رنننننننننور ا ننننننننننفنننننننننه عننننننننندد منننننننننن : عرّ ّنفصـــــــــالّلغـــــــــةّااإلّوّّّّ

 رلَ الّشنننننننَت نْنَفَصنننننننَ ل وَفَصنننننننلْ فَا اًل َ  بي دمنننننننا  َنْفِصنننننننُ   َفْصننننننن  َفَصننننننن ْشِ ئنَ ينْ احلننننننناه  بنننننننش َوننننننن ال:ااالفصننننننن  

                                                 

معجي اللتة    رر : ( _   ار وال الّشخصّية     العلوم الّسياسّية     احلر  الّص اعّية     القعال 1)
ه(  دبساعدة فر ق عم    عا  ال هل ٕٗٗٔد. أمحد سلهار عبد احلميد عمر  ات :دالعربية ادلعاصرة

  ص ل (ل   الّ ِراعة     علوم اجليلوهيا  العلوم الأِّبّية     رر : مجدرة ا: تب مٕٛٓٓ- ن ٜٕٗٔ  ٔط
(  ربقيق : رم ي م ب   ٜٔٛ/ ٕ:ه(ٕٖٔاتأبو ب ر زلّمد بن احلسن بن در د ارزدّي  :اللتة

 م.ٜٚٛٔ: ٔبعلب ِّر   دار العلي للمال ش _ ببوت   ط
 ن(   ربقيق: عبد احلميد ٛ٘ٗ  بن سيده ادلرسر اتأبو احلسن علر بن إمساعي :احمليش ارعريو احمل ي  

   ٜٖٕ / ٛ: مٕٓٓٓ - ن ٕٔٗٔ: ٔ  داوي   دار ال هل العلمّية _ ببوت   ط
حاح  ن(  ٙٙٙز ن الدِّ ن أبو عبد هللا زلّمد بن أيب ب ر بن عبد القادر احل فّر الرّازي ات: سلهار الصِّ

- ن ٕٓٗٔ  ٘ببوت   صيدا  طربقيق :  وس  الّشيخ زلّمد   ادل هبة العصر ّة _الّدار الّ موذهّية 
   ٕٓٗ:  مٜٜٜٔ

 ن( دار ٔٔٚاإفر قر ات  ن بن م رورزلّمد بن م رم بن علر أبو الفع   مجال الدِّ : لسان العرب
 .ٖٕ٘-ٕٔ٘ / ٔٔ:  هٗٔٗٔ  ٖصادق _ببوت   ط
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نفصنننننن  إ: اا  ننننننال  عمننننننر هننننننارمحنننننند سلفننننننه أعرّ  احملنننننندثش  ومننننننن  (ٔا((نقأاَ ُه  فننننننافانْنَفَصننننننَ   أي : َ أَْعهنننننن
َفِصُ    وادلفعول   نفصااًل ع ه   فص   ا  .(ٕاعن عبه (( رلُ ع ه ل إنْنَفَصَ  الشّ  ُمْ فِص ٌ فدو ُم نْ

   .(ٖا  و اإنقأا   و  ون انقأاعُه ها رًا أو خفيًّا فاإنفصال: ّ:ّحااصطالأم اّاّّّّّّ
 نفصننننننننننال عننننننننننن ال ننننننننننونَنْشِ  اإ صننننننننننال   ننننننننننو ّ ش: اا ننننننننننو وننننننننننرط اإنفصننننننننننال ع نننننننننند ارصننننننننننوليّ واإ       

 (ٗاهبما(( نفصاِل  مباال دانفصال َ و  ِفَد عليدما   و ا  وامتنفصال نررك إليد

 .(٘اذلد ي  ول ن  هو ّ ال ونَنْش أصاًل  ّه    َن نَْفِص ْ و  احلقيقة ان
 
ي وادلخاطنننننل  منننننن ادلنننننه لِّ  و  نننننون ل ننننن ٍّ  هنننننرى رلنننننرى ادلردنننننر   اسنننننهبداده   منننننا مب ادل فصننننن  والّعننننن  

مب ادل فصننننننن  والّعننننننن  (ٙارّ وال غُلننننننن نصنننننننًبا أو افًعنننننننعنننننننرب ر اه  و ُ ةنننننننه  ومفنننننننرده  ومة ّننننننن وم نّ  رهوالتائل منننننننككّ 
 .(ٚا((ب فسه اا ادل فص   و الكي  سهق    ع د ابن  شام

                                                 

مشس العلوم   ٜٕٖ / ٛعري: احمل ي واحمليش ار  ٜٛٔ/  ٕاللتة : مجدرةو  رر:  ٕٔ٘ / ٔٔلسان العرب : -( ٔا
زلّمد عبد هللا  دار الف ر  ودوال كالم العرب من العلوم  نشوان بن سعيد بن علر اإرايين  د. وس 

ال لِّّيات   ٜٛٔ٘ / ٛ:مٜٜٜٔ- نٕٓٗٔ ٔادلعاصر ببوت _لب ان  دار الف ر  دمشق _سور ة  ط
معجي   ادلصألحات والفروق اللتو ّة   أ ّوب بن موسى احلسييّن القرؽلّر ال وّ    أبو البقال احل فّرا 

 .ٙٛٙ: م س سة الّرِسالة _ ببوت ن(   ربقيق : عدانن درو ش _زلّمد البصرّي   ٜٗٓٔ
ادلصباح ادل ب   عر ل الّشرح ال بب  أمحد بن زلّمد   رر : و   (  ص ل ا:تب ةمعجي اللتة العربيّ  -(ٕا
  .ٗٚٗ / ٕ:  ببوت– ن(   ادل هبة العلمّية ٓٚٚبن علر الع بو ر مثّ احلموّي أبوالعّباس ا تا
معجي ادلصألحات وارلفا  الفقدّية   د. زلمود عبد الّرمحن عبد    ٔٙٛ / ٕ  رر: مجدرة اللتة :  - (ٖا

  .ٜٖٔ / ٕ :دل عي   مدرِّس أصول الفقه ب لِّّية الّشر عة والقانون _هامعة ارز ر   دار الفعيلة
مدارج الّسال ش بش م ازل إاّيك نعبد وإاّيك نسهعش   دمحم بن أيب ب ر بن أ ّوب بن سعد مشس -(ٗا

 ن(  ربقيق زلّمد ادلعهصي تهلل البتدادّي   دار ال هاب العريّب _ ببوت   ٔ٘ٚ يِّي اجلوز ّة ا الدِّ ن إبن
 .ٖٓٔ  ٜٖٓ/ ٖ: مٜٜٙٔ- ن ٙٔٗٔ  ٖط
 .ٖٔٔ/ ٖال ش:  رر :مدارج السّ  -(٘ا
 -سّر ص اعة اإعراب   أبو الفهح عةمان بن هينِّ   ربقيق : د.  سن   داوي   دار القلي  رر:  - (ٙا

 .ٙٙٔ: مٜ٘ٛٔ  ٔدمشق   ط
ورح  أر الّ دى وبّ  الّصدى  عبد هللا بن  وس  بن أمحد بن عبد هللا بن  وس   أبو زلّمد -(ٚا

   ٔٔ ن(  ربقيق: زلّمد زلير الدِّ ن عبد احلميد   القا رة   طٔٙٚ مجال الدِّ ن  إبن  شامات
 . ٜ٘:  نٖٖٛٔ
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الفعننننن    نننننون  ديلر أبن  الّسننننن  نننننراه  ننننندخ     ركيبنننننة ال نننننالم وال لمنننننة  و نننننكا منننننا ةو نننننكه الرنننننا ر        
ا  ننننننننر  قننننننننوم ب فسنننننننندا الفعنننننننن   ننننننننو  ركننننننننة الفاعنننننننن   واحلركننننننننة ال ن  أدبفعولننننننننه لو  بفاعلننننننننه ال صنننننننناًل مهّ   وإَّن 
  ننننننننننالوا : دبفعولننننننننننه  وذلننننننننننكا  ي مننننننننننا بفاعلننننننننننه ال صنننننننننناًل   ننننننننننون الفعنننننننننن  مهّ فوهننننننننننل أْن دننننننننننا صننننننننننلة دبحلِّ مهّ 

: اضنننننننننننننرب ز ننننننننننننند الفاعننننننننننننن   ودلنننننننننننننا  نننننننننننننالوا نننننننننننننرو    اضنننننننننننننربِت( فجعلوا ضنننننننننننننمب الفاعننننننننننننن  كنننننننننننننبع 
 صننننننننح  والفاعنننننننن  ال نفصننننننننال م  نننننننن ذن تإم  رّن النننننننناّل (   فأضننننننننافوا تلنننننننناّل لعمرو( اضننننننننرب ز نننننننند عمننننننننرًا

نننننوشلّننننن (ٔاادلعننننن .  فصننننن  ع نننننه   كمنننننا ال انفصننننناله عنننننن الفعننننن  لفرًنننننا الفاعننننن  هننننن ل منننننن الفعننننن    د أن  ا   كِّ
    امنننننت   ننننند( ولو:اع ننننندما  قنننننول سنننننياإ لهأنينننننث اوإظّلننننن الفعننننن   لهأنينننننث تلفعننننن   ال أنينننننثالهّ   لحنننننق

 .(ٕالفع أنيث تالهّ عالمة  إحلاقدلا هاز  وإاّل من الفع   اه لً  ع غلعلوا الفا
دخلننننننننننننت   علننننننننننننوم اللتننننننننننننة   ًاكببًالت  يِّننننننننننننوننننننننننننت الننننننننننننودة و ادلهعنننننننننننندِّ نفصننننننننننننال  ر اإهننننننننننننوا ومننننننننننننن      
مائر   حبةنننننننننننننننننننننر انفصنننننننننننننننننننننال الّعننننننننننننننننننننن   اولنننننننننننننننننننننتُ ا ة وعب حو ّنننننننننننننننننننننة وال ّ و يّ ة والّصنننننننننننننننننننننرفيّ الّصنننننننننننننننننننننة العربيّ 

ننننننننا  ل اراجلنننننننن خننننننننكتصننننننننل أّن ضننننننننمائر ال ّ أ  ادلرفو  وادل صننننننننوب م دننننننننا ماأظلوذًها كننننننننثمن البحننننننننث  رَّن 
وكيننننند كاننننننت عبنننننارة عنننننن إونننننارات زلصنننننورة بنننننش الهّ فنننننا النننننو  بعنننننمائر الرّ  حننننناة مقارننننننةً ال ّ  ع ننننندأكةنننننر وروًدا

 ق به.صل وما  عل  تل ّ   البحث أسوةً صت ذلا م اانً والعأ  لوالو خصّ 
 -: فعنفصالّيفّضمائرّالرّ :اإلاثنياّا

ادلعنننننمر وادلردنننننر   الفصننننن  سنننننوال عامننننن  سنننننيبو ه ادلعنننننمر وادلردنننننر   الفصننننن  سنننننوال   نننننال: اا       
ڭ  ڭ  ڭ  ې   ژ   : م ننننننند(  و نننننننال هللا عنننننننّ  وهننننننن  ز نننننننًدا  نننننننو خنننننننبًاأ نننننننت  نننننننرى أنّننننننند  قنننننننول : ار   أال

 .(ٖا (( [ ٙسبأ: ] ژې    ۉ  ۉ      ې  ې  ٴۇ      ۋ  
 
 

       

                                                 

للس ديلّر   أبو القاسي عبد الّرمحن بن عبد هللا بن أمحد الس ديلّر ا نهائج الف ر   الّ حو      رر : - (ٔا
 .ٜٕٚ: مٕٜٜٔ - ن ٕٔٗٔ   ٔه(   دار ال هل العلمّية _ ببوت   طٔٛ٘ت

عبد الرمحن أيب الوفال دمحم بن عبد هللا هـ(755)تريب الثكات ابن ارنباري :أسرار العربّية  رر :  - (ٕا
 . ٓٛ: م1997هـ ـ1117، 1د. فخر صاحل  دارة  دار اجلي  ن ببوت ط أ.: بن أيب سعيد  ربقيق

 ن(  ٓٛٔعمرو بن عةمان بن   ث احلارثّر تلوالل   أبو بشر   ادللّقل سيبو ه اتال هاب لسيبو ه:  – (ٖا
: مٜٛٛٔ - ن ٛٓٗٔ  ٖ ن(  ربقيق عبد الّسالم زلّمد  ارون   م هبة اخلاصلر   القا رة   طٓٛٔات

ٕ /ٖٛٚ . 
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مب ادل فصننننن    سنننننوال كنننننان مرفوًعنننننا أو م صنننننوًت صننننن  تلّعنننننمب ادلهّ ة أهنننننازوا اكيننننند الّعنننننوعلمنننننال العربيّننننن 
فنننننننا ادل فصننننننن  وضنننننننمب الرّ  (ٔا ارأ هنننننننين أان( وامنننننننررت بنننننننه  نننننننو((  و ل ضلنننننننو : افَنَعْلنننننننَت أَنْنننننننتَ  أو رلنننننننرورًا

دننننننننا علنننننننني أن   ننننننننكه احلننننننننرو  كلّ صنننننننن     ننننننننال : اا إوصننننننننًفا للمهّ ( و عننننننننّده ص لننننننننه سننننننننيبو ه ا تتً خّصنننننننن
أنننننننت(   مب ن   وذلنننننند  ولنننننند : امننننننررت بنننننند للمجننننننرور   وادل صننننننوب  وادلرفننننننو  للّعنننننن   ننننننون وصننننننًفا

خص للّشنننننن فات ادلالزمننننننةو ننننننو    قصنننننند تلوصنننننن  الّصنننننن  (ٕا َت أنننننننت( ((ْنأََلْقننننننوارأ هنننننند أنننننننت(  واا
ننننا دب  لننننة انفسننننه(   ضلننننو : امننننررت بننننه إو نننن  (ل و الأّ  و نننن   (  ضلننننو: امننننررت ب  نننندٍ الننننو  ننننر دب  لننننة االأّ  ظل 

 معمر .د للا  شب إىل أن ه  قصد به ضمب الفص  ادل كِّ . شلّ (ٖا  و  و (
فننننننننننننا ضننننننننننننمب الرّ  اكينننننننننننند ( مننننننننننننن أن   ننننننننننننن ٚٔٗٔت ا ارفتنننننننننننناينوضننننننننننننحه  سننننننننننننعيد أ و ننننننننننننكا مننننننننننننا      
فس والعنننننننش (  إالّ بعننننننند اكيننننننندعلا ال غلنننننننوز اكيننننننندعلا بنننننننن االننننننن ّ  فس والعنننننننش  أبن نننننننه تل ّ صننننننن  وادلهّ ادلسهرت

 ْي(  علننننننى ع ننننننس ضننننننمب (  وا بلننننننهي أنننننننهي أعيُننننننن ُ  هُ بعننننننمب م فصنننننن    ضلننننننو اأخننننننوك سننننننافر  ننننننو نفُسنننننن

                                                 

ورح ال افية الّشافية  زلّمد بن عبد هللا بن مالد الأّائر اجلي اين  أبو عبد هللا  مجال الدِّ ن    رر: – (ٔا
 ن( ربقيق :عبد ادل عي أمحد  ر دي  هامعة أمِّ القرى مرك  البحث العلمّر وإ يال الرّتاث ٕٚٙات

ورح الّرضّر على ال افية   ٙٛٔٔ/ ٖ:ٔطاإسالمّر كلِّّية الّشر عة والدِّراسات اإسالمّية مّ ة ادل ر مة .
 رضّر الدِّ ن اإسرتاّتذي   صحيح و عليق: وس   سن عمر ارسهاذ ب لِّّية اللتة العربّية والدِّراسات 

الّلمحة   ورح   ٜٕٗ/ ٕ:م(هامعة  ار  ونسٜٛٚٔ نٜٖٛٔاإسالمّية  مجا  قوق الأّبا زلفوهة ا
 ن(   ربقيق : ٕٓٚو عبد هللا مشس الدِّ ن ادلعرو  تبن الّصائغ اتادللحة   زلّمد بن أيب ب ر اجل امر أب

إبرا يي بن سا  الّصاعدّي   عمادة البحث العلمّر تجلامعة اإسالمّية ادلد  ة ادل ّورة ادلمل ة العربّية 
ورح الّهصر ح على الّهوضيح أو الّهصر ح دبعمون   ٗٔٚ/ ٕ: مٕٗٓٓ - ن ٕٗٗٔ: ٔالّسعود ّة   ط

ضيح   الّ حو  خالد بن عبد هللا بن أيب ب ر بن زلّمد اجلرهاوي ارز رّي  ز ن الدِّ ن ادلصرّي  وكان الّهو 
دلي    ٕٗٔ/ ٕ: مٕٓٓٓ- نٕٔٗٔ ٔ ن( دار ال هل العلمّية _ببوت  لب ان طٜ٘ٓ عر  تلو ّاد ات

دسّر احل بلّر الأّالبش ل الم الّ حوّ ش   مرعر بن  وس  بن أيب ب ر بن أمحد ال رمّر ادلق
- ن ٖٓٗٔال و ت   عام الّ شر : – ن( إدارة ادلخأوطات وادل هبات اإسالمّية ٖٖٓٔات

 اوية الّصّبان على ورح ارمشوين رلفّية ابن مالد  أبو العرفان زلّمد بن علر الّصبان   ٕٖ:مٜٕٓٓ
  ٕٚٔ/ ٔ مٜٜٚٔ- ن ٚٔٗٔ:  ٔ ن(  دار ال هل العلمّية ببوت _ لب ان   طٕٙٓٔالّشافعّر ات

لب ان   ط: - ن(دار الف ر _ببوتٚٔٗٔادلوه     واعد اللتة   سعيد بن زلّمد بن أمحد ارفتاين ا ت
 .  ٜٖٗ:مٖٕٓٓ- ن ٕٗٗٔ

 . ٖ٘ٛ/ ٕ  رر: ال هاب:  – (ٕا
 . ٖٚٛ-ٖ٘ٛ/  ٕادلصدر نفسه:   رر : – (ٖا
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ننننننَّنّ   فإ صننننننل واجلننننننرِّ ال ّ  دا بعننننننمب م فصنننننن    ضلننننننو : اأكرمهنننننند عي نننننند( مننننننا غلننننننوز  وكينننننندعلا وإْن     ك 
 . (ٔا(   وامررت به نفسه(  أو امررت به  و نفسه(أو اأكرمهد أنت عي د

ااوضنننننننمب الرفنننننننا ادل فصننننننن    كننننننند مجينننننننا العنننننننمائر سنننننننواٌل أكاننننننننت ضنننننننمائر رفنننننننٍا أم ضنننننننمائر نصنننننننٍل أم 
نفسنننننه( ضنننننمائر هنننننٍر   ضلنننننو : اسنننننافرت أننننننت نفسننننند( و اأمسعهننننند أننننننت عي ننننند( و امنننننررت بنننننه  نننننو 

 (ٕاٍل أو هٍر  بعاً للعمب ادل كد((  والعمب ادل كد   ون   موضا رفٍا أو نص

فس والعننننننننش   أبن  ل هننننننننواز اكينننننننند ادل صننننننننوب  تلنننننننن ّ ب ننننننننن( سننننننننٚٚ٘  ابننننننننن ارنبنننننننناري ات وعلّنننننننن      
 نفصننننننال على:اإة  قد ره   نيّننننننصنننننن  فإن نننننن  اللفننننننة بصننننننورة ادلهّ صنننننن    وإْن كننننننان ادل صننننننوب ادلهّ  مبالّعنننننن

 . (ٖاقد رفإن ه مهص    اللفة  والهّ فا الرّ  خال  ضمب
 

مب خننننر عنننننب   ر نننننر العمنننناد   و نننننو   ر نننننر الّعنننننآ صننننن  منننننن وهنننننهٍ ادلهّ  مبالّعننننوكننننكلد غلنننننوز   ر نننننر      
رورة والّعننننناللفة    ففنننننر ادلرفنننننو   قنننننول : ا ضنننننربت أننننننت ( ل و نننننكا   نننننون منننننن تب   نننننرار  ادل فصننننن 
مب ة و ننننننننو  الّعننننننننعلّنننننننن ضننننننننرّ  الرّ .وبننننننننش   (ٗاصنننننننن ال غلننننننننوز   ر ننننننننر العننننننننمب ادلهّ  هرن ننننننننادلخالفة  إىلدعننننننننت 

 علننننننى رلرورًا  أو أو م صننننننوتً ا سننننننوال كننننننان مرفوًعننننننضننننننمٍب مّهص ٍ  ريِّ   الفريًّنننننن كيننننننًداادلرفننننننو  ادل فصنننننن  ا
 عليلننننننه  وفننننننقوا و .(٘افةخك  ننننننكه الّصننننننفننننننا وأصننننننالهه أة ضننننننمب الرّ  بسننننننبل  ننننننوّ مب ادل صوبع ننننننس الّعنننننن

  كا عدد من العلمال.

                                                 

 .   ٜٖٗ  رر: ادلوه     واعد اللتة العربّية: - (ٔا
   رر ادلصدر نفسه. -  ((ٕ
عبد الّرمحن أبو الوفال دمحم  اإنصا    مسائ  اخلال  بش الّ حوّ ش البصرّ ش وال وفّيش    رر: – (ٖا

 ن  ن ٕٗٗٔ  ٔ  ادل هبة العصر ّة   ط هـ(755)تبن عبد هللا ارنصاري أبو الثكات ابن ارنباري
 . ٜٖٓ/ ٕ:مٖٕٓٓ

ورح ابن عقي  على ألفّية   ٗٔٚ/ ٕاللمحة   ورح ادللحة:   ٙٛٔٔ/ ٖورح ال افية الّشافية :  رر:  – (ٗا
 ن(  ربقيق: زلّمد زلير ٜٙٚابن مالد  إبن عقي   عبد هللا بن عبد الّرمحن العقيلّر اذلمدايّن ادلصرّي ات
   ٕٓلّسّحار ووركاؤه  طالدِّ ن عبد احلميد  دار الرتّاث _القا رة  دار مصر للأِّباعة  سعيد هودة ا

خ انة اردب ولّل لباب لسان العرب   عبد القادر بن عمر     ٕٚٔ/ ٖ : مٜٓٛٔ - نٓٓٗٔ
: ٗ ن( ن ربقيق وورح : عبد الّسالم زلّمد  ارون   م هبة اخلاصلر   القا رة  طٖٜٓٔالبتدادّي ات

 . ٜٖٖ-ٕٖٖ/ ٘: مٜٜٚٔ- ن ٛٔٗٔ

 . ٖ٘ٙ/ ٕ:  رر: ورح الّرضّر على ال افية  – (٘ا
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ْن إ ادلسننننننننهرت مبّعننننننننمننننننننن ال مب ادل فصنننننننن  بننننننننداًل هننننننننواز أن   ننننننننون الّعنننننننن إىلسننننننننيبو ه  أوننننننننارو نننننننند        
  نننننننو(   اأننننننننت  شنننننننم  و نننننننكا   وافعلنننننننت أننننننننت(   افعننننننن   نننننننو( ضلنننننننو: أردت أْن  بننننننندل منننننننن ادلرفنننننننو .

   .(ٔاوأخوا هتما
بنننننن  ؽل ننننننن أْن   ننننننون ضننننننمب  ع نننننند الفعنننننن  العامنننننن  ادلعلننننننوم  وكينننننند    سننننننهقرّ و ننننننكا اإبنننننندال أو الهّ        

د ك(  قنننننننول ادلنننننننثّ صنننننننل اإايّ اصنننننننل لعنننننننمب ال ّ مب ادلسنننننننهرت   الفعننننننن  ال ّ للّعننننننن فنننننننا ادل فصننننننن  اكينننننننًداالرّ 
نننننننننٕ٘ٛات  ك(ك أننننننننننت وز ننننننننند (ل رن  منننننننننا اإايّ قلنننننننننت : اإايّ فونننننننننئت  دت رفعنننننننننت إنْ  نننننننننن( : ااوإْن أك 

نننننا  نننننو : ا نننننكر   نننننرى أن  معننننن  اإايّ  النننننكي نصنننننبدا أالب النننننكي   الفعننننن  م  و نننننو الّعنننننضنننننمبًا ك(   إظل 
لننننننننكلد  وز ننننننننًدا(   فجعلننننننننت اأنننننننننَت(  وكيننننننننًداأنننننننننَت  كَ إايّ اضلننننننننو ذلنننننننند   وإْن وننننننننئَت  لننننننننت : و   ننننننننِق  وا

َك وز ننننند(   فدنننننو  بنننننيح   و نننننو علنننننى  بحنننننه هنننننائ  كجنننننوازه   ا نننننْي وز ننننند(  ادلعنننننمر   فنننننإْن  لنننننت:  اإايّ 
 .(ٕا ((

 ن( إىل أن ه ؽل ن ٕٜٖ اتا ر أو تلع س   أوار ابن هينِّ على الرّ  مب عأًفا  ون العّ  وؽل ن أنْ      
 ال غلوز   ّت فا ر   ضلو : ا ام ز د وأنت (ل أّما عأ  الرا ر على ادلعمر عمر على الرّ عأ  ادل

 ا  ْي وز د( من عب  وكيد ن أْن  قول:سهحسَ نَت وز د (  و   ُ د بعمب رفا   ضلو : ا ْي أ  ك  
  ې  ې  ى  ى  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   ٴۇ  ې  ې  ۉ  ۉ  ې  ې  ڭ  ڭ ژ ل بقوله  عاىل :على ارو   واسهشدد

  ۅ  ۋ  ۋ   ٴۇ  ې  ې  ۉ  ۉ  ې  ې  ڭ  ڭ ژ ل بقوله  عاىل :رو  على ا   .(ٖا(( [٥٣البقرة: ]   ژ ې

 .(ٔا(( [٥٣البقرة: ]   ژ ې  ې  ې  ى  ى  ۅ

                                                 

 وضيح ادلقاصد وادلسالد بشرح ألفّية ابن مالد  أبو زلّمد بدر الدِّ ن   ٖٙٛ/ ٕ  رر : ال هاب: – (ٔا
 ن(   ورح وربقيق : عبد الّرمحن علر ٜٗٚ سن بن  اسي عبد هللا بن علر ادلرادّي ادلصرّي ادلال ّر ا

 ٕ:  مٕٛٓٓ - ن ٕٛٗٔ: ٔالعريّب   طسليمان   أسهاذ اللتواّيت   هامعة ارز ر   دار الف ر 
ورح ارمشوين على ألفّية ابن مالد  علر بن زلّمد بن عيسى  أبو احلسن  نور الدِّ ن ارمشوين   ٜٙٛ/

 .   ٕٖ٘/  ٕ: مٜٜٛٔ ٔ ن(  دار ال هل العلمّية ببوت_لب ان  طٜٓٓالّشافعّر ات
 ن( ربقيق: ٕ٘ٛبو العّباس ادلعرو  تدلثّد اادلقهعل   زلّمد بن    د بن عبد اركث ارزدّي   أ – (ٕا

متين الّلبيل عن كهل ارعار ل    و  رر:  ٕٕٔ/ ٖ:زلّمد  عبد اخلالق ععيمة  عا  ال هل _ ببوت
 ن(  ربقيق: ٔٙٚعبد هللا  وس  بن أمحد بن عبد هللا بن  وس  أبو زلّمد مجال الدِّ ن إبن  شام  ا ت

 . مٜ٘ٛٔ  ٙدمشق   ط -د هللا   دار الف رد. مازن ادلبارك   زلّمد علر مح
 ن(  ربقيق: فائ  فارس   دار ٕٜٖالل ما   العربّية   أبو الفهح عةمان بن هينِّ ادلوصلّر ات – (ٖا

ادلفص     ص عة اإعراب  أبو القاسي زلمود بن عمر بن   ٜٙ:ال هل الةقافّية _ ال و ت   ط ال  وهد
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 قننننننول  ل وهبننننننكا غلنننننوز أنْ مب   أن   ننننننون معأوفًننننناالّعننننن انفصننننننالان مننننننن الواهبنننننات  يّننننن أبننننننو دّ وعننننن      
 .(ٕا: ا ام ز ٌد وأنَت(   وال خال    هواز ذلد 

اابنننن  منننننن موهنننننل انفصننننال العنننننمب كوننننننه   نننننون معأوفنننناً فيجنننننوز ا نننننام ز ننننٌد وأننننننت(   و اخنننننرج ب نننننٌر 
 (ٖاوأان(   ال خال    هواز ذلد((

 ننننننن(  كقولنننننند ٙٛٙسننننننرتاتذي ا تا ر   ننننننون عأنننننن  نسننننننق ع نننننند اروعأنننننن  ادلعننننننمر علننننننى الرّنننننن     
 .(ٗامب وصًفا: اهالين ز ٌد وأنَت(   حبيث ال  قا العّ 

سنننننيبو ه    وذلنننننكا عننننند   مرا ر علنننننى ادلعنننننمنننننن ونننننروط عأننننن  الرّننننن َعننننند  د للمعنننننمر  نُ مب ادل ّكِنننننوالّعننننن       
فعنننننن  وعبننننننُد ضلو:افعلننننننت وعبنننننند هللا( وااا ر علننننننى ادلعننننننمر مننننننن دون اكيننننننده  مننننننن القننننننبح عأنننننن  الرّنننننن

 .(٘ا هللا(
 زعننننننني اخلليننننننن  أنّ و القنننننننبح منننننننن خنننننننالل رأي ونننننننيخه اخللي   نننننننال: اا سنننننننبل  نننننننكا   سنننننننيبو هوعلّننننننن       
 ا بح من  ب  أّن  ك اظلّ  كا إ

ذا بعنننننند الفعنننننن  عننننننن  الننننننه إ ردننننننر معننننننمرًا  تننننننبُِّ  شننننننرك ادل سننننننهقبحوا أنْ ابنننننن  عليننننننه الفعنننننن   ف ُ  اإضننننننمار
 .(ٙا م ه ((

أكيننننند الهّ  خبصنننننوص وهنننننوب ىل ذلننننند  علياًل د منننننا ذ نننننل إلينننننه اخلليننننن  وسيبو هلوأضنننننا  إادلنننننثّ ووافنننننق    
االبال(الو  نننننننننر  ت ُسننننننننن ِّ ا كنننننننننان ضلو:اَضَرْبَت( ذلنننننننننا الفعننننننننن  عّمننننننننن  نننننننننال: اا  نننننننننون لنننننننننه عالمنننننننننة  هتنننننننننّب 

                                                                                                                                            

:  ٔ ن( ربقيق: د.علر أبو مسلي   م هبة اذلالل _ببوت   طٖٛ٘أمحد الّ سلشرّي هار هللا ات
 . ٕٚٔ: مٖٜٜٔ

ات –( ٔا اتٜٙه(:ٜٖ٘  رر: الل ما   العربية: البن هينِّ  ٕٚٔه(: ٖٛ٘  ادلفص     ص عة اإعراب: للّ سلشريٍّ
. 
 :قيق  رب ( ن517ت) ارندلسرّ  ان يّ  أبيب دبالشّ   وس  بن دزلمّ   الّهفسب   أبو  ّيان  احمليش البحر   رر: – (ٕا

لإلمام العاّلمة بدر  :الث ان   علوم القرآن   4/14: ه1141، 1بريوت، ط-صد ر زلّمد مجي    دار الف ر  
أيب الفع  إبرا يي دار إ يال ال هل العربّية عيسى هـ(، حتقيق: 591)تالدِّ ن زلّمد بن هبادر بن عبد هللا الّ ركشرّ 

 . ٗٔٔ/ ٗ: م197ٚ ن ن 135ٙ، 1احلليب ووركاؤه  طالبايب 
   رر: ادلصدر نفسه .  -( (ٖ

 .ٜٕٗ/ ٕ  رر:ورح الّرضّر على ال افية : – (ٗا
 ن(   اذليئة ادلصر ّة العاّمة ٕٜٖاخلصائص أبو الفهح عةمان بن هينِّ ادلوصلّر ا ت  ٖٛٚ/ ٕ  رر:ال هاب : – (٘ا

 .ٖٛٛ/ ٕ: ٗلل هل   ط
 . ٖٛٚ/ ٕال هاب:  – (ٙا
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رل لّشنننننمنننننا  كاصنننننا به فد أ ننننندعلا عنننننن  د    فنننننالفعننننن  والفاعننننن  ال مب رنّ االم(الفعننننن  منننننن أهننننن  الّعننننن
 .(ٔا الوا د((

ا ر علنننننننى ادلعننننننننمر منننننننن دون اكيننننننننده   عليننننننن  عأنننننننن  الرّننننننن   ننننننننن(  ٙٔٙالع نننننننثي ات او وّسننننننن     
ضلنننننو : ا نننننام وز ننننند( ا رً فنننننإن كنننننان مقننننند   بنننننه  أو ملفوهًنننننا  الفعننننن   أْن   نننننون مقننننند رًا نننننال: ااالؼللنننننو إّمنننننا 

اجلنننن ل مننننن  م  لننننةَ  لُ  نننن   ال  ُ لهّنننناف  (ضلو:اُ ْمننننُت وز نننندبننننه   كننننان ملفوهًننننا  علننننى فعنننن  وإن  أن ننننه عأنننن  امسًنننناف
 .  (ٕا الفع  (( على ه ل  سياإالفع    فصار كعأ  

ش   ش و البصنننننننر ّ بنننننننش ال نننننننوفيّ  صننننننن     صننننننن  فينننننننه خنننننننال مب ادلرفنننننننو  ادلهّ ومسنننننننألة عأننننننن  الّعننننننن     
مب ادلرفنننننو  علنننننى الّعنننننون إىل أن نننننه غلنننننوز العأننننن  اذ نننننل ال وفيّنننننا نننننن ( : ٚٚ٘نبننننناري اتبنننننن ار نننننال ا

علنننننننى  ون إىل أن نننننننه ال غلنننننننوز إاّل ار ال نننننننالم   ضلنننننننو : اُ ْمنننننننُت وز نننننننٌد( ل وذ نننننننل البصنننننننر ّ خهينننننننصننننننن    اادلهّ 
نننننن  هوأمجعننننننوا علننننننى أن ننننننه غلننننننوز إذا كننننننان   نننننناك  وكينننننند أو فصنننننن  فإن ننننننه غلننننننوز معننننننعر ل  ننننننبح   ضننننننرورة الشِّ
 .  (ٖا العأ  من عب  بح((

 [ٚ - ٙالنننننننننن جي: ] ژ ڦ  ڦ  ڦژ ون إىل مننننننننننا ذ بننننننننننوا إليننننننننننه بقولننننننننننه  عنننننننننناىل :ال وفيّنننننننننن  ننننننننننهجّ او       
نننننننل وكنننننننكلد ا ((اْســـــــ ـ    ااالفعننننننن    مب ادلرفنننننننو  ادلسنننننننه نّ مب ا و(عأننننننن  علنننننننى الّعنننننننفالّعننننننن وا  هج 

 : (ٗايب ربيعةرب على هواز العأ  ل  ال عمر بن أب الم الع
 

ّّّّّّّّّّّّ
َّ تّ ّوز ْهرّ ّتّْأقبلّ ّإذّقلتّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّ ِنع ّاا ّك  ّر ْمالالّتّـ ِجّامل ّّّّّّّّّّّّّّّّّ ع سَّْفن 

ّ(5)ّ

                                                 

 ن( ربقيق زلّمد أيب الفع  إبرا يي  دار الف ر ٕ٘ٛال ام    اللتة واردب  ريب العّباس بن    د ادلثّد ات –( ٔا
 . ٖٓ/ ٖ  و  رر:ٕٗ٘/ ٔ: مٜٜٚٔ-  ن ٚٔٗٔ    ٖالعريّب_ القا رة  : ط

هللا الع ثي البتدادّي زلّل الدِّ ن ورح د وان ادله يب  أبو البقال عبد هللا بن احلسن بن عبد  –( ٕا2
   ٜٖٕ / ٔ :  ن( ربقيق:مصأفى الصّقار  إبرا يي اربياري  عبد احلفية وليب  دار ادلعرفة _ببوتٙٔٙات

 . ٖٓٛ/ ٔو  رر:
 . ٖٛٛ/ ٕاإنصا    مسائ  اخلال : –( ٖا
  ٖٛٛ/ ٕ  اخلصائص: ٖٓ/ ٖ  ٕٗ٘/ ٔ  ال ام    اللتة:ٜٖٚ/ ٕ  و  رر : ال هاب : ٖٖٗ/ ٔد وانه:  -ّ(ٗا
الل باب   عل  الب ال واإعراب   أبو البقال عبد هللا بن احلسن عبد هللا الع ثي البتدادّي زلّل الدِّ ن   ٖٛٛ/

  ورح د وان ٖٔٗ/ ٔ:  مٜٜ٘ٔ- ن  ٙٔٗٔ: ٔ ن (  ربقيق : عبد اإله الّ بدان   دار الف ر _دمشق   طٙٔٙات
 . ٖٓٛ-ٜٖٕ/ ٔادله يب :

 . ٖٛٛ/ ٕ  واخلصائص:  ٖٛٛ/ ٕ  رر: اإنصا    مسائ  اخلال : –( ٘ا
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نننننناج الّشنننننند مننننننا ا هننننننو ننننننكا العأنننننن  بنننننندون اكينننننند عنننننند ه ادلننننننثّ  ّّّّّ عر ػلهنننننناج مننننننا ال اعر إليننننننه   رن  الشِّ
 .(ٕاعر على  بحزه   الشِّ . وسيبو ه هو   (ٔاػلسن   ال الم

ي البصنننننننر ّ  أّمنننننننا        نننننننون فنننننننإَّن  صننننننن    و  ادلهّ مب ادلرفنننننننعلنننننننى عننننننندم هنننننننواز العأننننننن  علنننننننى الّعننننننن واا هج 
ل  ضلننننو: ا ننننام وز ننننُد( بننننه   فننننارو   ونننننه مقنننند رًا   الفعنننن    أو ملفوهًنننناب مننننن كالّعنننن وذلنننند رن ننننه ال ؼللننننو

ال(   الفعننننن   االهّننننن   فنننننإنّ اين   ضلنننننو: ا منننننَت وز نننننٌد(ا   الةّنننننعلنننننى فعننننن  ل أّمننننن اامسًنننننعأننننن    ف أن نننننه  ننننند 
سنننننني علننننننى ا ر  ل ننننننان دب  لننننننة عأنننننن  اإكنننننناجل ل  مننننننن الفعنننننن  فع نننننند ي لننننننو هنننننناز عأنننننن  الرّنننننن  ننننننون  

 . (ٖاالفع   و كا ع د ي ال غلوز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  ورح د وان ادله يب: ٖٔٗ  وككلد الل باب   عل  الب ال واإعرابٕٗ٘/ ٔ  رر : ال ام    اللتة واردب :  -ّ(ٔا
ٔ /ٕٖٜ- ٖٛٓ. 
 .ٜٖٚ/ ٕال هاب :   رر:  -ّ(ٕا
 . ٜٖٓ/ ٕ  رر:اإنصا    مسائ  اخلال  :-ّ(ٖا
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ّاملبحثّالثاين
ّ

ّصب:ّيفّضمائرّالنّ ّنفصالاإلّّّّ
برت ينننننننل ة علمنننننننال العربيّننننننن  نننننننهيّ او  وادلخاطنننننننل والتائنننننننل(ل ي مائر  شم اضنننننننمب ادلنننننننه لِّ و ننننننكه الّعننننننن      
علنننننننننننننى   وادلخاطنننننننننننننل ي علنننننننننننننى ضنننننننننننننمب ادلخاطنننننننننننننلم ضنننننننننننننمب ادلنننننننننننننه لِّ صننننننننننننناللفيقد   ّ مائر   اإالّعننننننننننننن

ادلخاطنننننننننل  علنننننننننى ادلخاطنننننننننل وال التائل ضلو:اأعأيه ه(واك هه( واه ه نننننننننه( والغلوز  قننننننننند  التائنننننننننل
ر ي ي( واالنننننننننندِّ  واسننننننننننله إايّ ه(ضلو:اسننننننننننلين إايّ   ئتمننننننننننا ونننننننننن م  اإنفصننننننننننال فقنننننننننندِّ أّمننننننننننا يلعلننننننننننى ادله لِّ 

 .(ٔا ي(ه(  واكان إايّ د ق ك ت إايّ ك(  واالصّ اأعأيهه إايّ ه(  وعأيهد إايّ أ
نننننننن او       ه( واأعأيهنننننننند ايّ ي( واخلهننننننننه إايّ  ننننننننل مننننننننن الواهننننننننل اإنفصننننننننال   ضلننننننننو : اسننننننننلين إاد الر  ربِّ

 .(ٕا  بة ضلو:اسل يين( واأعأيهد( واخلهده(اد الر  اربِّ صال    ّ ك( وال غلوز اإايّ إ
نفسنننننننننه  ال:فإْن بننننننننندأ  ي تدلخاطنننننننننل أوالتائنننننننننل  بننننننننن أْن  بننننننننندأ ادلنننننننننه لِّ  و ننننننننند اسنننننننننهقبح سنننننننننيبو ه       

أعأنننننننننا وين( فدو  بننننننننندأ تلتائنننننننننل  بننننننننن  نفسنننننننننه فقال:ا دعأاكين( أو  فقال:اأنفسنننننننننه ادلخاطنننننننننل  بننننننننن 
 .(ٖا(( بيح

ي  بنننننندأ ادلننننننه لِّ  أنْ  ظّلا  ننننننبح ع نننننند العننننننرب كرا يننننننةوإوعلنننننن  سننننننيبو ه  ننننننبح  ننننننكا االسننننننهعمال بقوله:ا       
ي( فدنننننننكا كنننننننالم ايّ ( واأعأننننننناه إاّييول نننننننن  قول:اأعأننننننناك إ  ار نننننننرب بننننننن   تربعننننننند   نننننننكا ادلوضنننننننا 

 .(ٗا العرب((
والتائنننننننل علنننننننى  موا التائنننننننل علنننننننى ادلخاطنننننننل ع ننننننندما  ننننننندّ   حنننننننو شورّد سنننننننيبو ه علنننننننى كنننننننالم ال ّ        
ي   نننننه لِّ  نننننو ونننننرل  اسنننننوه   فإظّلنننننا  وين( ا ننننند أعأا وك وأعأنننننا حنننننو ش:ااوأّمنننننا  نننننول ال ّ ل: ا ي لِّ ادلنننننه 

 .(٘ا((ا ً ي به كان  يِّ  لِّ  ُ  موضعه وكان  ياس  كا لوعب    به العرب ووضعوا ال الم
نننننننز سنننننننيبو ه   اوهنننننننو           ينننننننث   أو انفصنننننننااًل صنننننننااًل  ِّ كالعلنننننننا عائنننننننل   ا  ْشِ  نننننننل ذكنننننننر مفعنننننننولَ اد الر  ربِّ

(  هنننننناز   و ننننننو (  واأعأا نننننناها و نننننفقلننننننت اأعأاعلننننننا عائننننننل   كال ْشِ مفعنننننولَ  إذا ذكننننننرتَ فنننننن قنننننول : اا
                                                 

: أليب بكر دمحم بن سهل الّسرّاج الّنحوّي ارصول   الّ حو  ٖٔٔ/ ٖ  ادلقهعل: ٖٗٙ/ ٕ  رر: ال هاب :  -( ٔا
 ٕ: م1999هـ 1141، 1.عبد احلسني الفتلي، مؤّسسة الرِّسالة، بريوت ـ لبنان ، طدهـ(، حتقيق:313البغدادّي)ت

   اوية الّصّبان : ٜٛ/ ٔ  ورح ارمشوين: ٖٙٚ/ ٔ   وضيح ادلقاصد: ٕٗٗ/ ٕ  ورح الّرضّر على ال افية:  ٜٔ/
 . ٗٗٔ:ال حو ادلصّفى   زلّمد عيد   م هبة الّشباب . ط ال وهد  ٖٚٔ/ ٔ
 . ٛٚٔ -ٚٚٔ/ ٔ   اوية الّصّبان : ٜٜ/ ٔ  رر: ورح ارمشوين:  -( ٕا
 .  ٖٖٙ/ ٕال هاب : -( ٖا
 .  ٖٗٙ/ ٕادلصدر نفسه:  –( ٗا
 . ٖٗٙ/ ٕال هاب:  -( ٘ا
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مننننننا كالعلننننننا عائننننننل  و ننننننكا لننننننيس تل ةننننننب   كالمدنننننني    تأدنننننني بنننننندعلينننننند أب ِّ العننننننريب   و  مننننننن  بنننننن  أَّن 
 .(ٔا ه( ((واركةر   كالمدي : اأعأاه إايّ 

نننننننني اسننننننننهت وا و ننننننننو   غلننننننننوِّ         ز سننننننننيبو ه أْن  قننننننننول : اضننننننننربهين (  وال اضننننننننربت إاّيي (  وذلنننننننند رَّن 
 . (ٕا اّيي ضربت(وإبن اضربُت نفسر عن ذلد 

مائر ادل فصنننننننلة ال غلنننننننوز الّعننننننن ش نفصنننننننال   فع ننننننند البصنننننننر ّ مائر   هنننننننا رة اإودخننننننن   ركينننننننل الّعننننننن     
نننننا ال نرنننننب ذلننننن وا ننننندٍ  علنننننى  نننننر ٍ    نننننون أنْ  مب (  نننننر الّعننننن  كالمدننننني   وذلنننننكا   نننننالوا: إن  اإايّ  ا رَّن 

    بًامب رن  ذلنننننننننا نرنننننننننالّعننننننننن(  نننننننننر   نننننننننون اإايّ  اال نننننننننا  واذلنننننننننال والينننننننننال(  فوهنننننننننل ع ننننننننند ي أنْ دون 
 .(ٖاكالمدي

ي ايّ إمائر اة تلّعنننننننننا همنننننننننام علمنننننننننال العربيّننننننننن دت  نفصنننننننننال وهنننننننننعنننننننننر لرنننننننننا رة اإومنننننننننن خنننننننننالل  هب       
اخلنننننننة عليدنننننننا الدّ  فعنننننننالرا  مائر خرى ومنننننننا  شنننننننتله  نننننننكه الّعنننننننمائر ارأكةنننننننر منننننننن الّعننننننن  ه(ايّ  وإكايّ وإ

  نننننننون مااكنننننننان عننننننن  لوكيننننننن  و ادلكينننننننل أالرتّ خنننننننالل   نفصنننننننال دون إ حبينننننننث مو عدنننننننا غليننننننن  ذلنننننننا اإ
                ربننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة أخواهتننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا   خواهتننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا( َما أنّ وأ
صنننننننل  فعنننننننال النننننننو  الوهيفنننننننة منننننننن نصنننننننل خث نننننننا  وار شنننننننبه اكنننننننان( ا  ُ  همنننننننام العلمنننننننال على أَّّننننننننت

فعنننننننال مننننننن ار ْشِ لَ و  صننننننل مفعننننننن خواهتننننننا(  ومنننننننا وأ تب ا هننننننننّ  أصننننننلدما مبهننننننندأ وخننننننث   و   ْشِ مفعننننننولَ 
 من تب اكان(. الو   هفر دبفعول وا د   وذلكا ابهدأت دبا نصل ضمبًا ة ادلهعدِّ 

 كان:ّّــّ/

صننننننال   إذا كننننننان خننننننث اكننننننان( أصننننننله خننننننث مبهنننننندأ  وكهبننننننت ع ننننننه نفصننننننال واإ ّ اإخننننننث اكننننننان(بش      
ننننننننوا  الننننننو  ننننننندخ  مننننننن ار و نننننننر (ٗا  نننننننون م فصنننننناًل  نْ صنننننن  أ  وارصننننننناًل ومهّ  م فصنننننناًل   نننننننون  هنننننناز أنْ 

  نننننننون أصنننننننله   بشنننننننرط أنْ   نننننننون م فصاًل  أنْ  ص  فينننننننه وخث ا ارنادلبهننننننندأ واخلثنننننننةنننننننن مسيّ علنننننننى اجلملنننننننة اإ
   .(٘ا (يايّ إ ه( وا وكانايّ خثًا دلبهدأ  قول:اك ت إ

ّن و ننننننننا ضننننننننمبًا أْن   ننننننننون م فصنننننننناًل ر ذاَمننننننننن اسهحسننننننننن   خننننننننث اكننننننننان( إن العلمننننننننال وِمننننننن           
مننننننننا اكننننننننان(  نفصنننننننناللأّما رليئننننننننهه اإ ق نننننننن اجلمنننننننن    واخلث    ركيبننننننننةخننننننننث مبهنننننننندأ ارصنننننننن    مبالّعنننننننن

    .ه(أ سن من اك هه(ايّ فلشبده تدلفعول به فعلى  كااك ت إ صاًل مهّ 

                                                 

 . ٖ٘ٙ/ ٕادلصدر نفسه :  – (ٔا
  . ٖٙٙ/ ٕ  رر: ال هاب:  - (ٕا
 .ٔٚ٘/ ٕ  رر: اإنصا    مسائ  اخلال  : - (ٖا
 .ٜٔ/ ٔ  رر: ارصول   الّ حو:  - (ٗا
 . ٜٔ/ ٔ  رر: ارصول   ال حو:  - (٘ا
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و ننننننا  ذاكننننننان ار سننننننن   خثاكننننننان(إ  ظّلننننننا ال:ااوإ وا  ننننننكا  يننننننثمننننننن الننننننك ن اسننننننهحق   والع ننننننثيّ      
 أنْ كنننننننان(ظّلنننننننا سنننننننا   اصننننننناًل وإمهّ   نننننننون  بهننننننندأ الم خنننننننث ارصننننننن نّنننننننه   ون م فصننننننناًل ر  ننننننن نْ ضنننننننمبًا أ

 .(ٔا (( اك هه(  سن منأ (هايّ ه تدلفعول فعلى  كااك ت إمشبّ  هرن   صاًل مهّ    ون
  وعنننننننننبه  (ٕ)صـــــــــا تّ اإل( ك هنننننننننه)اهلـــــــــا ( مـــــــــ  )صننننننننن    ي عنننننننننن ابنننننننننن مالننننننننند أن  ارونقننننننننن  ادلنننننننننراد     

ــــــا ي )) غــــــري  :  يننننننث  قننننننول  (ٖ)نفصننننننال   و نننننني كةننننننر   ومنننننن دي سننننننيبو هاخهاراإ   و نننننني نفصننننننالاإ اخت
نفصننننننال اخلننننننث اإ صنننننن    و ننننننق  خننننننث   ار ْشِ مب   البننننننابنَ ه أن  الّعننننننداركةننننننرون   ومنننننن دي سننننننيبو ه ووه

 .(ٗ) ((وكالعلا مسمو 
ن  ذلننند اًل معلِّنننن نفصنننال صنننال   وارصننن  ع نننده اإ ّ اج   اك هنننه( اإنفصنننال واإرّ بنننن الّسنننز اوهنننوّ      

ه اإنفصنننننال  ق ننننن ي(  أيه(  واكنننننان إايّ دلبهننننندأ   قنننننول : اك نننننت إايّ  أن نننننه إذا كنننننان أصننننن  ادل فصننننن  خنننننثًا
 اك هننننننننه(   واإنفصننننننننال ع ننننننننده اسهحسنننننننناانً خننننننننث دلبهنننننننندأ  وغلننننننننوز اكننننننننانين(  و نكننننننننان ننننننننن  رن  خث ننننننننا نننننننننن  

(٘)للمع 
  . 

و   سنننننننهح ي عالمنننننننات بقولنننننننه: ا   نننننننكا ه( منننننننا اكنننننننان( ل وعلّننننننناسنننننننهعم  اإايّ وثبنننننننت أن  سنننننننيبو ه      
 عدنننننا كمنننننا اسنننننهح مت   الفعننننن    ال قنننننال : اعجبنننننت منننننن ضنننننرب ين( ااّي( مو النننننو ال قنننننا اإضنننننمار اإ

ا  نننننبح  نننننكا ي   وال: امنننننن ضنننننرهبيد(   إْن بنننندأت تلبعيننننند  بننننن  القر نننننل   فلّمنننننإْن بنننندأت بنننننه  بننننن  ادلنننننه لِّ 
إاّي(ع نننننند ي    ننننننكا ادلوضننننننا   و   سننننننهح ي  ننننننكه احلننننننرو  ع نننننند ي    ننننننكا ادلوضننننننا صننننننارت اع نننننند ي 

ةننننن  ذلننننند : اكنننننان إاّيه (  م  دب  لهدنننننا   ادلوضنننننا النننننكي ال قنننننا فينننننه وننننرل منننننن  نننننكه احلنننننرو  . و لننننكلد
 (ٙ) ((. كه احلرو   ا  ا رن  اكانه(  ليلة   و   سهح ي

 

                                                 

 .  ٖٖٕن ٕٖٕ/ ٔو ورح ال افية :ٓٚٔ/ ٔ  رر: الل باب   عل  الب ال واإعراب : -( ٔا
   اوية ٜٚ/ ٔ وورح ارمشوين:ٗٓٔ/ ٔ  ورح ابن عقي :  ٕٖٚ/ ٔ  رر:  وضيح ادلقاصد وادلسالد : -( ٕا

 .  ٙٚٔ/ ٔالصبان: 
 .  ٖٛ٘/ ٕ  رر : ال هاب :  -( ٖا
 . ٕٖٚ/ ٔ وضيح ادلقاصد وادلسالد  -( ٗا
عر ّة ومفدومدا لدى   ٜٜن ٜٛ/ ٔ  ورح ارمشوين:ٕٔٔ/ ٕ  ٜ٘/ ٔ  رر: االصول   ال حو : -( ٘ا الّعرورة الشِّ

الّ حوّ ش دراسة على ألفّية ابن مالد   إبرا يي بن صاحل احل دود   اجلامعة اإسالمّية تدلد  ة ادل ّورة   ط الّس ة الةّالةة 
 .  ٕ٘ٗ: مٕٔٓٓ ن ٕٔٗٔعشر بعد ادلئة   والّةالثون   العدد احلادي 

 . ٜٛ/ ٔ و   رر:ورح ارمشوين:ٖٛ٘/ ٕال هاب :  -( ٙا
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نننننننفومنننننننا  نننننننكا    ن  قنننننننول ابننننننن منننننننا اكنننننننان( ااذلنننننننال(  هةسننننننناو  ح الوصننننننن  علنننننننى الفصننننننن  د ننننننناك منننننننن ره 
 (يهِ  ِ لْ اَسنننننننننننننننننننننننننن مننننننننننننننننننننننننننن   ضلو:ااذلننننننننننننننننننننننننننال( اّل إم ننننننننننننننننننننننننننان الوصنننننننننننننننننننننننننن  إمننننننننننننننننننننننننننا  فصنننننننننننننننننننننننننن وال شام:اا

(ٔ) برهحان(( (هُ هَ  نْ اكُ ( وهُ  َ هُ  نْ ة واهَ نَ هو يّ ر دب
 . 

 إىلو  ننننناك مننننن ؽليننننن  اكننننان(  انفصننننال خثد رال العلمننننال صلنننند   ننننناك مننننن    ِّنننننومننننن  ننننكا العنننننر  آ     
هدي  نننننول نفصنننننال كاننننننت  ج  اإالنننننك ن وافقنننننوا سنننننيبو ه علنننننى اخهينننننار  فمنننننةاًل م دمنننننا دليلنننننه  ا صنننننالهلول  ٍّ 

 .(ٕ) ربيعة  أيب عمر بن
ه ّل ق ْدّحاّّّّّّّّّّّّّّّ ّكان ِّإَّيَّ ّبـ ْعدّ ل ِئْن ّّّّّّّّّّل  ّرّ  ـ غ يـَّّيّـ ِدّواإلْنس ان ّق ْدّاْلع هّع نَن 

فيه  س  در اسهخدم واًل لإل (   ورح َّنج البالعة ن ٙ٘ٙاحلد دات  أيبوككلد ذكر ابن       
 داأ   ( كَ دبُْكنٍل َفَصِفَح ع ه:فقال له بع  هلسائه:الو ك ُت إايّ س  در خثاكان(م فصاًل :  ااأيت اإ

 .(ٖ)  ((قهَ (   ُ كَ ي( والاك ُت إايّ ايّ ه   ال:فإذاا    ن إادللد لقهلهُ 
  اك هه( إاّل مسدا م على ا هقد   ؽل ن أنْ  نفصال  و أّن خثاكان(   اإ هُ هُ اكر  ج   ّ سّ وال      

 .(ٗ)اهحنفصال  و الرّ واإ ه( أواك ت إايّ 
 
 
 
 
 

                                                 

منت  أر الّ دى وبّ  الّصدى  عبد هللا بن  وس  بن أمحد بن عبد هللا بن  وس  أبو زلّمد مجال الدِّ ن  إبن  -( ٔا
 .ٕٖلأّالبش ل الم الّ حو ش :  و  رر :دلي  اٛ: ٔ ن( دار العصيمر للّ شر والّهوز ا طٔٙٚ شام ا

  أوضح ٖٗٗ/ ٕ  ورح الّرضّر على ال افية :ٓٚٔ  و  رر: ادلفص     ص عة اإعراب : ٔ٘ٔد وانه:  -( ٕا
  ٕٔٔ/ ٔ  ورح الّهصر ح على الّهوضيح :ٜٚ/ ٔ ورح ارمشوين :ٗٔٔ ٕٓٔ/ ٔادلسالد إىل ألفّية ابن مالد : 

  الّ حو ٛٓٔ/ ٔ  ضيال السالد إىل أوضح ادلسالد :ٜٓٔ   واعد اللتة العربّية :  ادلوه  ٙٚٔ/ ٔ اوية الص بّان :
 .ٖٗٔادلصفى :

وننننرح َّنننننج البالعننننة  عبنننند احلمينننند بننننن  بننننة هللا بننننن زلّمنننند بننننن احلسننننن بننننن أيب احلد نننند  أبننننو  امنننند  عننننّ  النننندِّ ن  -( ٖا
 . ٖٛٔ/ ٛٔ: يسى البايب احلليب  ووركاه ن( ربقيق :زلّمد أيب الفع  إبرا يي  دار إ يال ال هل العربّية عٙ٘ٙات

مفهنننناح العلننننوم    وسنننن  بننننن أيب ب ننننر بننننن زلّمنننند بننننن علننننر الّسننننّ اكر اخلننننوارزمّر احل فننننّر أبننننو  عقننننوب   رننننر:  -( ٗا
- ن ٚٓٗٔ  ٕ ن(  ضبأه وكهل  وامشه وعل ق عليه   نعيي زرزور   دار ال هل العلمّية ببوت _ لب ان   طٕٙٙات

 .ٜ٘:مٜٚٛٔ
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لد ادلسمو  من كالم العرب ن نةرًا ي على ذدُ هنُ صال   خث اكان(   كانت  ج   ِّ اخهاروا اإوالك ن      
  فال  َ ُ ْ هُ  َعَلْيِه  وإاّل اد : ااإْن َ ُ ْ ُه فَنَلْن ُ َسل َش   ابن صيّ  ( ا دٍ زلمّ  يبِّ وم ه  ول ال ّ    ن   ووعرًا

َر لد    َنْهِله(( َخينْ
 (ٔ)  

أن   كا احلد ث  علًما   (ٕ) صال ااذلال ( ما اُكْ ُه(ة على ا ِّ علمال العربيّ  و كا احلد ث اسهشدد به      
  ون بلفة ادلعار     ر :أنْ  ن(     مسألة  ك  نون اكان( ادلشروط أبمو ٔٙٚذكره ابن  شام ات 

  ون بصيتة  ص    والغلوز أنْ ون ساكن   وال قا بعده ضمب مه  ال  قا بعد ال ّ    وأنْ  اوادلعار  رل ومً 
 .(ٖ)عب ادلعار  اكان و كن (   وال بصيتة : ا و   ون( والن   ون( النهفال اجل م 

   وال   ضلو  وله  ااإْن ال  ْ ه( إذ  ال : ون الساك ة من ا  ْ ه(  وا وككلد الغلوز  ك  ال ّ        
َر لد    َنْهِله((ااإْن َ ُ ْ ُه فَنَلْن ُ َسل َش َعَلْيِه  وإ( : ا   .(٘) (((ٗ) الّ َ ُ ْ ه   فال َخينْ

اك ة ع د اجل م ون السّ سهشدد به   مسألة  ك  ال ّ ان  احلد ث ومن خالل كالم ابن  شام فإ      
 و ا  ون(  ب  دخول اجل م عليه فع دما ه م  كفت االواو( من الفع  ادلعار  علماً أن  أص  ا  ْ ه(  

فال غلوز  ليه صارت ا  ْ ه( ع ون من اجل م   و ون( الو أخكت  ركة السّ اك ش االواو(  واال ّ لهواا السّ 
نفصال   وعليه ة اإ  ون ااذلال( على نيّ  ون  ؽل ن أنْ  كفان   آن وا د   ودلا     ن  ك  ال ّ 

 اهح . دي  و الرّ وا اإنفصال ما اكان(   ون رأ فالك ن اخهار 
 
 
 

                                                 

صنحيح البخنارّي   ع دما رهعت إىل كهل احلد ث وهدُت أن  : اأاّل ُ ْ ُه(   ارصن  ا وإْن ْ   ُ ْ نُه(    رنر:  -( ٔا
 ٕ: هٕٕٗٔ  ٔزلّمد بن إمساعي  أبو عبد هللا البخارّي اجلحفّر   ربقيق : زلّمد ز ب بن انصنر دار طنوق الّ جناة ط:

 ن(   ربقيق: زلّمد ف اد عبد البنا ر ٕٔٙشبّي الّ يسابورّي اتصحيح مسلي بن احلّجاج أبو احلسن الق  ٓٚ/ ٗ ٖٜ/
مس د الّشامّيش   إمساعي  بن أمحد أ ّوب بن مأر الّلخمّر الّشنامّر   ٕٕٗٗ/ ٗ:   دار إ يال الرّتاث العريب _ ببوت

م ّسسننننة  م ٜٗٛٔ- ننننن٘ٓٗٔ: ٔ ننننن(  ربقيق:محنننندي بننننن عبنننند ا ينننند الّسننننلفّر   طٖٓٙ  أبننننو القاسنننني الأّننننثايّن ات
 .  ٕٕٙ/ ٗ  ٖٗ/ ٖ: الّرِسالة_ببوت

أوضح ادلسالد إىل ألفّية ابن مالد  عبد هللا بن  وس  بن أمحد بن عبد   ٖٕٔ/ ٔ  رر ورح ال افية الّشافية: -( ٕا
 نننن(   ربقينننق :  وسننن  الّشنننيخ زلّمننند البقننناعّر   دار الف نننر ٔٙٚهللا بنننن  وسننن    أبنننو دمحم   مجنننال الننندِّ ن بنننن  شنننام ا

  ٕٔٔ/ ٔ  ورح الّهصر ح على الّهوضيح :ٜ٘/ ٔ ورح ارمشوين: ٗٔٔ/ ٔ: باعة و الّ شر و الّهوز ا   ط ال  وهدللأِّ 
عر ة:ٖٗٔ  الّ حو ادلصفى:٘ٚٔ/ ٔ اوية الص ّبان :  . ٕٚٗ  الّعرورة الشِّ

 .  ٕٗٗه(: ٔٙٚ  رر :ورح وكور الّك ل: البن  شامات -( ٖا
 .ٕٕٙ/ ٗ ٖٗ/ ٖ  مس د الّشامّيش :ٕٕٗٗ/ ٗ  صحيح مسلي: ٗ/ٓٚ  ٖٜ/ ٕ  رر:صحيح البخارّي : -( ٗا
 . ٕٗٗ  رر :ورح وكور الّك ل البن  شام:  -( ٘ا
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 : (ٔ)ؤاسود الد  صال   فدو  ول أيب ار ِّ عر على اإا وا د ي من الشِّ مّ وأ     
 دب اَّنا ًيا ِ تْ أخاه مُ  إّنين           رأ تُ ف ةُ او ا التُ  شرهبْ  د  اخلمرَ 

 َّناابلب هُ أم   هُ  ْ كَ أخو ا عَ  ه فإنّه               ْ دا أو   ُ  ْ ال   ُ  فإنْ 
اكان ( دخلت على  ركيل اجلملة  رب   خث اكان(   رن  م صلد اإنفصال  و ارا  قدّ وشلّ      

ن   ون بعد دخول كان كيل   ون م فصاًل .فال ؽل ن أة امبهدأ ن خث( واخلث   أص   كا الرتّ مسيّ اإ
 . صاًل عليه مه  

 ونداة اجل م  عليدا و ك  االواو(  وس خول أا  ون( ع د د  له ابن  شام   مسألة ه موما علّ      
مةله الّعمب من  الفع   كفش   آٍن وا د  و كا ادلانا ( و  ربهم  ب يةمن أثر اجل م   ا  ْ ه ون(اال ّ 
  وكان العلماللنفصال معدا كما  و ما اكان(يًبا   م افسة اإ( نصِ اكان و  صلد رخواتنفصال اإ

ل:  ا اكان( اسي على ي  لّ  ل ع دمااتذيسرت ارأخواهتا ربهدا و كا صلده ع د  دمج قهصرون على 
اجل ل    ون ك ّت  رّن امسدا   احلقيقة ليس فاعاًل  نفصالر   خث اكان(وأخواهتا: اإا كان ادلخهاااإظلّ 

كما غليئ      (ام ز دي ا   ائًما ل ائن    ولد:  اكان ز دٌ من عامله ب  الفاع  معمون اجلملة :رن  ا
ّ.(ٕ) ا صة ((فعال ال ّ ار

ي ؽليلون إىل أنْ خو عدوة أ اكان( من علىي به العلمال وشلا   لّ         وب عن أخواهتا وما  اهتا  بدو أَّن 
وارات ق إىل أخواهتا   و و على و   إأر  ػلص  رخواهتا   وما  كا صلد ي ؼلهصرون   الهّ ػلص  ذلا  

(  وال  ون كنفصال ما اليس(   ال : اا قول : ا أ وين ليس إايّ سيبو ه على اإي بسيأة   فع دما   لّ 

                                                 

ال ّا ننر   معنناين كلمننات ال ّنناس   زلّمنند بننن  اسنني بننن زلّمنند بننن بّشننار   أبننو ب ننر   ٖٙٓ  ٕٙٔ  رننر: د وانننه : -( ٔا
:  مٕٜٜٔ - نن ٕٔٗٔ: ٔط  –بنبوت  –  م س سة الّرِسنالة  ن(  ربقيق : د.  امت صاحل الّعامن ٕٖٛارنباري ات

الِعْقد الفر د   أبو وداب الدِّ ن أمحد بن زلّمد بن عبد رب ه بن  بيل بن  يدر سا  ادلعرو  تبن عبد رب ه   ٖٛٚ/ ٔ
نننحاح اج اللتنننة   ٔ٘/ ٛ:  نننن ٗٓٗٔ ٔ نننن(   دار ال هنننل العلميّنننة _بنننبوت   ط: ٕٖٛارندلسنننّر ات وصنننحاح الصِّ

 – ن(  ربقيق: أمحد عبد التفور عأّار  دار العلني للمال نش ٖٜٖالعربّية   أبو نصر إمساعي  بن محّاد اجلو رّي الفارايّبا 
ادلخّصنننننص  أبنننننو احلسنننننن علنننننر بنننننن إمساعيننننن  بنننننن سنننننيده ادلرسنننننر   ٜٕٓٔ/ ٙ:مٜٚٛٔ - نننننن ٚٓٗٔ:  ٗبنننننبوت   ط

  ٘ٗٔ/ ٗ:مٜٜٙٔ- ننن ٚٔٗٔ:  ٔبننبوت ط -اث العننريّب  ننن( ربقيق:خلي  إبننرا يي هفننال  دار إ يننال الننرتّ ٛ٘ٗات
 ن (  ٓٗ٘ورح أدب ال ا ل البن  هيبة  مو وب أمحد بن زلّمد بن اخلعر بن احلسن   أبو م صور بن اجلواليقر ا ت

  وننرح د ننوان ٛٚٙ -ٚٚٙ/ ٕ  اإنصنا :ٕٙٔ:   ند م لننه : مصنأفى صننادق الرّافعنر   دار ال هنناب العنريّب   بننبوت
 ننن(  ٜ٘ٙاحلماسننة البصننر ّة   علننر بننن الفننرج بننن احلسننن   صنندر النندِّ ن   أبننو احلسننن البصننرّي ات  ٖٙٗ/ ٖادله ننيب :

 ٔ  اوننية الّصننّبان :   ٖٖ٘ -ٖٖٔ/ ٘  خ انننة اردب : ٗٚ/ ٕ: ربقيننق : سلهننار النندِّ ن أمحنند   عننا  ال هننل بننبوت
عر ّة : ٛٚٙ - ٚٚٙ/ ٕ  ٙٚٔ/  .ٕٙٗ  الّعرورة الشِّ
 . ٖٗٗ- ٕٗٗ/ ٕعلى ال افية:  ورح الّرضرّ  -( ٕا
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من اال ا ( وااذلال(   كا   اذلال  ا  ا  فصارت اإاّي(بداًل د ال قدر على ال ا    والاإاّيه( لرنّ 
  : (ٔ)اعرادلوضا.  ال الشّ 

 ر ًبادٌر           ال نرى فيه عَ يَ  ولَْيَت  كا اللّ 
(ٕ) ((                ك وال زبشى ر يًباليس إاّيي وإايّ 

 

ي  إىل ؽل َمنْ  ن العلمال. ومِ (ٖ) العال ة    سهح ي ما اليس إاّيه( خر أوار إىل أنّ آموطن   و        
ي  ب  العلمال  شب إىل أَّنّ ا   أخوات اكان( من وس  .وعدم الهّ (ٗ)( واذ  ر وليسهالفص    وأن  اليس

ا سرتاتذي : ال   أبق على اأخواهتا(    قول ارنفصامن مسألة اإ انوا بن اكان(   وما  قا معدااسهع
ا ادلخهار   خث اكان( وأخواهتا اإ    ون كاجل ل من  ّت  امسدا   احلقيقة ليس فاعاًل  نفصال   رن  إظل 

 فرد اكان( لو د ا    انفصال خث ا.خواهتا  و   ُ اكان( وأ. ف جده مجا بش (٘) عامله ((
ّخ اتا:وأّـّظن2َّّ     
نفصال   ون ا ها رة اإ هب   لوخث  ومن خال أصلدما مبهدأ ْشِ ادلقاربة  اخك مفعولَ فعال من أ     

 ال  وافقدي نْ   اك مَ ّن ح اإنفصال  ما أ ره  ع د العلمال بش دلبهدأ   اين و و   ارص  خثادلفعول الةّ 
ة الو  لبياَّنا وم ا شة اردلّ  رال العلمال  آلةلوسو  نهعرّ كه ادلسأه    هُ وك   له  ج  نفصال على اإ

 وا هبا . ا هج  
ات  اجرّ وار ابن السّ   أة ا ادلبهدأ واخلث ( مسيّ عملدا ع د دخوذلا على اجلملة اإ ومن  يث     
 ا ادلفعوالن  اخواهتا   علا اادلبهدأ واخلث( ل  ال: اافأمّ وأ(   تب اهن   ْشِ ادلفعولَ  ن( إىل أن  أص  ٖٙٔ

 .(ٙ) ه  هد إاّيه( ((:ا سن أْن نقول كما هال   اكان(  فاراخلث( بهدال فأصلدا ااإ(وأخواهتا ْ تُ ه نَ 
      
 ن ات (    قول مجال الدِّ اهن   مب ماصال العّ لة انفصال وا ِّ مسأ ي   والعلمال  هبا ن آراؤ      
  هصال ِّ يح اإنفصال لوع دي أن  اه ه( برته ن لةاين م صويّب   ضلو : اه  (: ااو د   موا ن أ ًعا ن ٕٚٙ

                                                 

     البيت لعمر بن أيب ربيعة و  د وانه  الّروا ة زبهل  عّما نقلدا الّ حاة:  -( ٔا
 ليس إاّلي وإاّي               ا وال طلشى عر ًبا   

 .ٜٚ  رر:د وانه : 
 . ٖٗٔادلصّفى:  والّ حو  ٕٗٗ/ ٕ  و  رر : ورح الّرضّر على ال افية: ٖٛ٘/ ٕال هاب : -( ٕا
 . ٖ٘ٙ/ ٕ  رر : ال هاب :   -( ٖا
 ٔ: ه(   د.تٕٚٛٔ اوية اخلعري على ابن عقي    زلّمد بن مصأفى اخلعرّي الّشافعّر ات  رر:  –( ٗا
/ٔٗٓ . 
 . ٕٗٗ/ ٕورح الّرضّر على ال افية:  -( ٘ا
 .ٕٔٔ/ ٕارصول   الّ حو:   -( ٙا
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صال  ِّ على اإ-نفصال نفس ادل ان   ا   نفسه برتهيح اإ. و  (ٔ) بفع  (( ْشِ ىل ل رن ه رين م صوبنَ أوْ 
 (أبن ه ما كونه خث مبهدأ   ارص :م صوب جبائ انفصال رين مفعوا اهن  و د  رهح اا  قول:  

 . (ٕ)ىل((ما اإعمال أوْ  انفصاله ف ان  م فصاًل ال   ون إاّل  واإلتالعليق .وما الهّ  واإلتالعليق الهّ 
 . (ٖ) نقول : اه هد إاّيه(   (( أنْ  فار سننفصال    ال: اااج اإرّ واسهحسن ابن السّ      

د ق : ا الصّ   ضلو للألو  سبة اين تل ّ ة ادلفعول الةّ نفصال معهمد ن على  وّ صال واإ ِّ وصلد ي  وردون اإ
 .(ٗ) ه(د إايّ هُ  ه  وه  ادلخلص ه  هُ 

 م ن انفصال التائل .أ رب ر بة  فالتائل رن ه أأي أن  ادلخاطل  و أ وى من      
 أنْ  لارو  ( إىل ادلفعول ى اهن  . وأْوَهَل إذا  عدّ  ْشِ ادلفعولَ   عم    اأَّنّ  إىل(   عم  اهن  د و ك ل ادلثّ 

 .(٘) ذا مال (  إاّيه ز ًداه يّن بهدال واخلث   ضلو : ا اين   اإل والةّ ارو   اين  رنّ ص  تلةّ  هّ 
ىل م ه   نفصال   اتب خلت(   أوْ رتاتذي اإس(   عد  اإخوات اهن  و ر من أله يه( واخ     

ل رن  ادلفعول ارو   ىل م ه   اتب أعأيت( خلت( أوْ  نفصال   اتباتب أعأيت(   ال: اا واإ
 .(ٙ)   اتب أعأيت( فاع  من  يث ادلع  ((

اين    قول : اا و  مفعوّا اخلت(  فإذا بعد رائحة النفصال ادلفعول الةّ  وأضا  إىل ما ذكره  علياًل    
اين ىل   الةّ وْ ذلما لقربه من الفع    فارَ صال أو  نفصال ووهل ا ِّ دما اإ ق   نِ  ْ واخلث   اللكَ ادلبهدأ 

 . (ٚ) رصله(( نفصال رعا ةً اإ
نفصال   على اخهيار اإ  وافق سيبو ه ابن مالد   أبن ه عن  ما  اله ادلص ِّ  وأورد وو ر ضي      

ه( ياهي  ال: ااوأّما ضلوا خله هي ل و كا عب صحيح   رن  ابن ال ّ اعن ابن ال ّ   نقاًل (ٛ) ه(ياتب خله 
يه... أن ه غلوز    ه فعلى ما فيه من اخلال    و ككر رأ هكر   لي بِّ ه أفرده تلكِّ فمن تب سل يه  ول  ّ 

                                                 

 .ٖٙٚ/ ٔ    رر:  وضيح ادلقاصد وادلسالد : ٕٖٕ-ٖٕٔ/  ٔورح ال افية الشافية:   -( ٔا
 ادلصدر نفسه.   -( ٕا
 . ٕٔٔ/ ٕارصول   الّ حو:   -( ٖا
 . ٗٗٔ  رر : الّ حو ادلصّفى :  -( ٗا
 . ٜٔٔ -ٖٔٔ/ ٖ  رر : ادلقهعل :  -( ٘ا
 .ٜٖٗ/ ٕورح الّرضّر :   -( ٙا
 ادلصدر نفسه .  -(ٚا
:  ن(  دار ادلعار ٕٙٗٔ  أمحد وو ر عبد الّسالم ضي  الّشدب بشو ر ضي ات ادلدارس الّ حو ّة  رر :   -( ٛا

ٖٙٔ. 
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ص    وليس رأن ه خث   انررًا إىل نفصال   ؼلهار اإ نْ  دي مَ أن  مو  نفصال   صال واإ ِّ اذلال من اإ
 . (ٔ) ((دبرضرّ 
سدي    صلد أن ه ما انفصال ااذلال(  الو ؽلة  ضمب إىل ما  اله ابن مالد   كهاب الهّ رهع ا وإذا      

أ د أفعال القلوب له ه(   كونه رين مفعوا مب كدال اخِ إذا كان العّ التائل   اخله ه(   ال: اا
 . (ٕ)   ارص  و د  ج ه عن الفع  م صوب آخر(( ىل  رن ه خث مبهدأنفصال به أوْ فاإ

  اك هه(وإْن كان   ارص  خث مبهدأ   إاّل أن   اه  ا عن   كه ااذلال( زبهل  عن ااذلال( وعد       
   فص   اّل     ف أن  الفع  مباورة  وعليه ا هعى أمن الفع و ضمب رفا ل وادلرفو    ون ه ًلاالفع   

 ياًسا على ااذلال( مناضربهه(  ص  خلش فيما  صده ةي  ك هه نننن فع دما ذكر  كا الّهم  نننننن اذلال من
 ( من اضربهه(  و   ه اول ا اذلال( من اخله يه(سيبو ه   من انفصال ااذلال(من اك هه(  ياًسا على ااذلال

(ٖ) . 
ل اك هه( فإن ه اخبال   اال  ال:  ر على عب مقصودهسِّ ا سبق أن  كالم ابن مالد فُ ونسه هج شلّ      

رفو    وادلرفو  كج ل من مضمب اّل ه إص    ول  ه وبيه بن ا ال( اضربهه(   أن ه   ػلج  خث مبهدأ   ار
 ال( اضربهه(  إال أن ه    فص   كما ال   فص  ااّل له   ف ان مقهعى  كا أ الفع    ف أن  الفع  مباور
 . (ٗ)  بعه(( نْ لسيبو ه ومَ  ال راهًحا خالفًا أهي  اإنفصال به مرهوً ا

  ما ذ ل إليه   أبن ه كان فعاًل انسًخا    ال: نفصال   اخله يه(   وعلّ ح اإرهّ ابن  شام  ول نّ      
 . (٘)  ضلو اخله يه( فاررهح ع د اجلمدور الفص  ((إْن كان فعاًل انسًخاو اا 

  ودبا أن   ْشِ ى إىل مفعولَ فع   هعدّ  نفصال مااخله يه(  أبن هسبل اإ  ن (ٕٚٙ ات  اجلي اينوبّش      
صال  ِّ ه(   فيجوز   ا ال( اخله يه( اإخله ي ص  خث لفعٍ  انسٍخ   ضلو : از دٌ اين م دما   ارالةّ 

 . (ٔ) ه(نفصال   ضلو: اخله يه  وخلهين إايّ واإ
                                                 

ورح ابن الّ اهي على ألفّية ابن مالد  إبن الّ اهي أبو عبد هللا بدر الدِّ ن دمحم بن اإمام مجال الدِّ ن زلّمد بن   -( ٔ)
ال هل العلمّية_ببوت ن   ن( ربقيق: زلّمد تس  عيون الّسود زلّمد علر بيعون دارٙٛٙمالد ات

 . ٔٗ - ٓٗ:  مٕٓٓٓ- نٕٓٗٔلب ان ط:
ه(  ربقيق : د. ٕٚٙورح  سدي  الفوائد   دمحم بن عبدهللا   ابن مالد الأائر اجلياين   مجال الد ن ات  -( ٕ)

 . ٗ٘ٔ/ ٔ: مٜٜٓٔ –ه ٓٔٗٔ   ٔعبدالرمحن السيد   د. دمحم بدوي ادلخهون .  جر للأباعة وال شر والهوز ا   ط
 . ٖٙٙ  ٖٛ٘/ ٕ  رر: ال هاب:   -( ٖ)
علا اذلواما   ورح مجا اجلواما   عبد الّرمحن بن   ٜٛ/ ٔ  و  رر:ورح ارمشوين:ٗ٘ٔ/ ٔورح  الّهسدي  :  -( ٗ)

 ٔ: ن( ربقيق: عبد احلميد   داوي   دار ادل هبة الّهوفيقّية _ مصرٜٔٔبن أيب ب ر   هالل الدِّ ن الّسيوطّر ات
/ٕ٘ٗ . 
   ضيال الّسالد إىل ٖٙ٘  ادلدارس الّ حو ّة: ٗٓٔ/ ٔ  و  رر:ورح ابن عقي  :ٜٜ/ ٔأوضح ادلسالد:  -( ٘)

 .  ٙٓٔ/ ٔأوضح ادلسالد: 
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إْن  و :ااخالد ارز ريّ  ال نفصال اذلال ع د اجلمدور ثر   اه اركان ل  نِ  ْ اخله يه(   ضمبَ وعم      
ع د اجلمدور الفص لرنّه  ررهح( ضلواخله يه( فا من تب اهن   انسًخا فعاًل  ْ نِ مبَ كان العام    العّ 

                      . (ٕ) ح بعده((اسخ فيرتهّ  ب  وهود ال ّ الفص   هُ خث   ارص   و ق  
 نفصال مارى سيبو ه أّن اإاين   و (ان ش العلمال ماػلص  دلفعوذلا الةّ أخوات اهن    منلَ سِ و َ      

ه( ل رّن ا ين إايّ هَ بنْ سِ ه   و َ إايّ  دَ هُ بنْ سِ : ا َ  قولو صال    ال: اا  ِّ (  و أكةر اسهعمااًل من اإلَ سِ ا َ 
                           . (ٖ) ي    كالمدي ((.ه(  ل َ هُ بنْ سِ يه و َ  ِ هُ بنْ سِ  َ 

 على ادلبهدأ وادلبينِّ  خالنِ ُت دب  لة اكان(إظّلا  دبْ سِ  َ  نّ صال   ال : اا وذلد رنف   كا اإوعلّ ّّّّّّّ
 . (ٗ)  هياج على  ال ((  اإ عليه   في واننِ 

نفصال  ص  اإ ال ذلد أبنّ نفصال   معلِّ  أن  سيبو ه اخهار اإبّش ف ن ( ٜٓٓأّما ارمشوين ات       
 . (٘)نفصالاخلث اإ مب خثًا   و ق  و و  العّ بسبل 

 :عر امن البسيش (نفصال تدلسمو  من العرب و و الشِّ اسهشدد على اإو 
  

ُهَد إاّيه  و د ُمِلَئْت          أ  . (ٙ)نِ اُل َصْدرِِك تَرْضتاِن واإ َ أرهَ ِخر َ ِسبنْ
  

صال على  ِّ اه   و و اإا ما  ب ّ نفصال ل أمّ لي  الو يد على اإ و الدّ  ا دَ اهي  كا الشّ ابن ال ّ  وعد       
ارنفال: ] ژڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ       ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻژ   عاىل:  ه هال   كهاب هللا أنّ 

ٖٗ .] (ٚ)  
(   ضلو: لَ سِ اين ما ا َ نفصال للمفعول الةّ صال واإ ِّ  ن (  اإٚٔٗٔز سعيد ارفتاين ات وهو  

 . (ٛ) إاّيه(. دَ هُ بنْ سِ   و َ هُ  َ هُ بنْ سِ  َ ا

                                                                                                                                            

ادلكّكرات الّ حو ّة   ورح ارلفّية  اإمام أبو عبد هللا زلّمد بن عبد هللا مجال الدِّ ن بن مالد الأّائّر    رر :  -( ٔ)
 . ٜٚ/ ٔ:  ن(   بقلي الدكهور : عبد الّرمحن بن عبد الّرمحن مشي  ار ول   ادلدرِّس دبعدد احلرم الّشر  ٕٚٙاتاجلي اين

 . ٔٔٔ/ ٔورح الّهصر ح على الّهوضيح:   -( ٕ)
 . ٖ٘ٙ/ ٕال هاب:   -( ٖ)
 ادلصدر نفسه .     -( ٗ)
 . ٙٚٔ/ ٔ و اوية الّصبّان:ٔٔٔ/ ٔ  وورح الّهصر ح على الّهوضيح: ٜٚ/ ٔارمشوين:    رر:ورح  -( ٘)
  ورح الّهصر ح على ٜٚ/ ٔ  ورح ارمشوين : ٕٔٔ/ ٔ   ُكَكر  ائله  و و من ووا د أوضح ادلسالد :   -( ٙ)

 . ٙٓٔ/ ٔلد:   ضيال الّسآٜٔ  ادلوه     واعد اللتةالعربّية نسبه إىل طرفة : ٔٔٔ/ ٔالّهوضيح :

 .  ٔٗ  رر: ورح ابن ال ّاهي :   -( ٚ)
 .ٜٓٔ  رر ادلوه     واعد اللتة العربّية:  -( ٛ)
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أّما الكي خا  نفصال    قول : ااصال واإ ِّ حاة خبصوص اإد عيد على ما خا  فيه ال ّ ق زلمّ وعلّ  
ل على ذلد نفصال ن وما  ر ّ صال واإ ِّ ن اإ  ْشِ اين من  فصي  و رهيح للوهدَ حاة   ادلوضا الةّ فيه ال ّ 

 . (ٔ)  اهة ب ا إليه((ال  و  ه هدد واقّ فإنّ د اآرال من اخلال  و عد  
 

ّ كيدّبنيّالبدلّوال ّ 
ه(   ون ك  وإايّ ه إاّيه(      اإايّ ك(  وارأ هُ إايّ  دَ صل   ضلو: ارأ هُ حاة اخهلفوا     رار ضمب ال ّ ال ّ    

ك(   إايّ  دَ ارأ هُ    لت: من معمر أْن ذبع  معمرًا بداًل  و ه: اافإْن أردتَ    قول سيب بداًل أم  وكيًدا
 . (ٕ) ه إاّيه( ((وارأ هُ 
 م ه ل رن  ه إاّيه  و خبًامب ادل فص  ل  ال: ااوككلد اأه   ه رار العّ ل و  موطن آخر عّده  وكيًدا     

 . (ٖ) ((وكيد   والهوكيد م هئ من الهّ   الفص  غلُ 
 .(ٗ)((إاّيه( فدكا ضرب من البدل دَ ارأ هُ اوادلعمران اد من الك ن ؽليلون إىل البدل    ال : وادلثّ      
فا ضمب الرّ  صل ما   رار  رار ضمب ال ّ  أكيد من خالل مقارنةه ؽلي  إىل الهّ تذي فإنّ اسرت أّما ار     

كيد  و  ا أنت (   ا دَ  فص    ضلو : اضربهُ حاة .... إن  ادل   ال: اا و ال ال ّ اوو وعه  وكيدً 
ل دبع اه فيجل أْن   ون  و  ر اروا د   و و   ر  ْشِ ينَ و كا عجيل   فإن  ادلع نَ ضربهد إاّيك(   بدل   

 .(٘)م دما(( ك ٍّ  دِّ  كما  ردر     يد مع ويّ كأ  والفرق بش البدل والهّ  ْشِ ينَ اد ادلع نَ ربِّ ال اكالعلا اكيدً 
 صوب ادل فص    ص  تدلادلهّ مب ذا أ ْنبَنْعَت العّ ش ع د ي إي ف جد البصر ّ سَ و كا اخلال    ػلُ      

 .(ٙ)ك بوا إىل أن ه اكيد وليس بداًل ن فا ال وفّيو   أمّ  إاّيك( فدكا   ون بداًل  دَ ضلو:ارأ هُ 
مب ادل صوب ادل فص  ما أن  ؽليلون إىل البدل ما العّ ي رال العلمال صلد أَّنّ ومن خالل اسهعرا  آ     

 ادلع  ؽلي  إىل البدل. اللفة  و ر أن ه بدل . ول نّ 

                                                 

 . ٘ٗٔالّ حو ادلصّفى:   -( ٔ)
 . ٜٕٙ/ ٗ  و  رر:ٖٙٛ/ ٕال هاب:   -( ٕ)
 . ٖٙٛ/ ٕادلصدر نفسه:   -( ٖ)
 . ٕٛٔ/ ٖ:  علا اذلواما ٚٙٔ  و  رر :متين الّلبيل: ٜٕٙ/ ٗادلقهعل:   -( ٗ)
 . ٖ٘ٙ/ ٕورح الّرضّر على ال افية :  -( ٘)
إئهال  الّ صرة   اخهال  ضلاة ال وفة والبصرة   عبد الّلأي  بن أيب ب رالّشرهّر ال ّبيدّي    رر: –( ٙ)

  ٕٛٔ/ ٕ  و علا اذلواما ٓٙ: م  ٕٚٓٓ- نٕٛٗٔ ٕعا  ال هل ط- ن(  ربقيق: د. طارق اجل ايبٕٓٛات
 .ٖٖٔ و ادلدارس الّ حو ّة: ٖٜٔ/ ٖو اوية الّصبّان:
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أكيد ل سوال كان ادلعأو  ص  فإن ه ال ػلهاج إىل ضمب الهّ مب ادل صوب ادلهّ ا العأ  على العّ وأمّ      
 ولد : ادل صوب وذلد  للمردر إوراًكا وعّدهسهحس ه سيبو ه ها رًا   و كا مااأ و  ضمبًا م فصاًل 

 . (ٔ) م ألقان(( اد وز دً نّ وز ًدا ( وإ دَ ارأ هُ 
 
 

وإاّيه( وككلد   عأ    ْنُهدَ عأ  ادلعمر على ادلعمر ضلو:ارأَ  أن  تإم ان  ابن هينِّ و رى       
ادل صوب على   ز عأ  ادلعمرومن العلمال من هو   ل(ٕا (ًداو ز  هُ  هُ أر ضلو : ا در  ادلردر على ادلر

 . (ٖ) وإاّيك( ُت خالًداا ر ادل صوب   ضلو : اأكرمالرّ 
ّ:(ّاوخبّاّأصلهماّليسّ)مب دءااّنْيِّمفع لّ ّـّماينصب3

 ب  ادلخاطل   أو ي ب فسه (مو عه   إْن بدأ ادله لِّ ايّ  الكي ال  قا  اإاين سيبو ه   ادلفعول الةّ بّش        
ضلو:  ع ده مقبول لأّما إذا بدأ ادلخاطل  ب  نفسه فدكا عأانيه(التائل ضلو : اأعأانيد(  وا أ

ي به  ما أن  أو التائل  ب  نفسه ضلو: ا أعأا وين( فدو  بيح ع ده   رن  العرب    ه ل  اأعأاكين ( 
ا  ُبح ع د العرب  ظلّ   سبل  بح ذلد اإسهعمال ع د العرب    ال: اا وإ  وعلّ  (ٗ)ش  اسوهحو ّ ال ّ 

ادلوضا تربعد  ب  ار رب   ول ن  قول : اأعأاك إاّيي  وأعأاه   كا   يكرا ية أْن  بدأ ادله لِّ 
 . (٘) فدكا كالم العرب (( إاّيي( 

ال الم   عب    وعّد ذلد من  بي  وضاي به العرب حاة   الكي    ه ل  سيبو ه  ياس ال ّ  ورد       
ا  و ورل  اسوه  أا وين(  ش : ا د أعأا وك   وأعحو ّ ا  ول ال ّ قال: اا وأمّ فموضعه    ي به   ه ل  فإظل 

 . (ٙ)(( ً اي به كان  يِّ   ووضعوا ال الم   عب موضعه   وكان  ياس  كا لو ُ  لِّ العرب
به  ب  التائل   فال غلوز أعأا وك  فدو  بيح ع ده   ول ن إذا  دلخاطل غلل البدلوع ده ا       

نفصال ع د بع  العلمال  بيح . واإ(ٚ)رن ه انفص  ع هجائ    فأاه إاّيك( أت تلتائل   و لت: اأعبد

                                                 

 . ٖٚٚ/ ٕ  رر :ال هاب :  -( ٔ)
 .  ٜٙ  رر:الل ما   العربّية: –( ٕا
 . ٘ٓٔ  رر: ادلوه     واعد اللتة العربّية :  -( ٖ)
 . ٜٛ/ ٔ  ورح ارمشوين: ٕٓٔ/ ٕ  رر: ارصول   الّ حو :  -( ٗ)
 .ٕٔٔ/ ٕ:     رر: ارصول   الّ حوٖٗٙ/ ٕال هاب   -( ٘)
 .ٖٗٙ/ ٕال هاب  –( ٙ)
   رر: ادلصدر نفسه. –( ٚ)
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 نْ مَ ان : اا و دِّ بّ  قول الصّ   خي   س   فإنْ بْ ن الل  وورط ذلد أمْ   (ٔ)وعب ارخصِّ   بيح  قد  ارخصِّ 
 .(ٕ)((سبْ ن الل    وورط ذلد أمْ  نِ  ْ مبَ نفصال رين العّ نفصال   أي    ال ا  ا ما وئتَ 

 دَ أعأيهُ  س  اا وهل  قد  الفاع  م دما   ادلع  ضلو : از دٌ بْ ل    أيمن الإذا  وع ده أ ًعا        
 . (ٖ)ه(((إايّ 
 

 . (ٗ)نفصالصال    كه احلالة أرهح من اإ ِّ أّما ارمشوين فع ده اإ       
ع   أفو ما الفع  أ سن  صال ِّ ادلخاطل على التائل .  ون اإم اهي ع د  قد  و رى ابن ال ّ         

نفصال [. علًما أن  اإ ٕٛ ود: ] ژ               مئ  مئ  مئ  مئژ    سهشدد بقوله  عاىل:او 
ُ ْي وَلْو والَ  يْ  ُ إن  هللا مل  َ ( : ااد بقوله ااسهشدعة   و ع ده هائ    الس   ُكيْ  ُديْ دلل  َ  إاي    (٘ا ((إاي 

ان ع د  فسب بو  يّ أوار أ. و  (ٙ)لمب ارو  العّ من  اين رن ه أخص  مب الةّ انفصال العّ  اًل معلِّ      
م ضمب ادلخاطل على ضمب التائل   ذلد بهقد    وعلّ  ْشِ صلَ مه   نِ  ْ مبَ ه هرل تلعّ أنّ إىل ا(  َ وْ مُ  ُ مُ  ِ لْ اأننُ 

ز هو   سلشريّ ال ّ  أنّ  . علًما(ٚ)صال ِّ ز اإدلن هو   ادلخاطل   خالفًا  وع ده لو كان الع س النفص  
ک    کڑ   ڑ  ک  کژ   (  وككلد    وله  عاىل :  اين   كقوله : اأنل م ي إاّي اانفصال الةّ 

ورتط ماا ط شرت  فيد إاّيه( و  نفصال ضلو: اسيز اإ  هو   [ٖٚٔالبقرة: ] ژڳ  ڳ  ڳ        گگ
ات  ارز ريّ . وذكر خالد (ٛ)ة وعدمدامن  يث اخلصوصيّ  لارو  اين على مب الةّ عبه    قد  العّ 

نفصال د مدلوذلا اإائبش ما  عد    الت اواخهالفد بة اد الرّ    ال اربِّ  اهي عن ابن ال ّ   ن ( نقاًل ٜ٘ٓ
   ضلو : اهار ة ا د مدلولَْيِدمَ ة  عد  ي التيبة لصحّ خهال    ضمبَ اإ   ال: ااوصحّ 

من  من أْن ال ؼلهل  لفردما   فالبد   نِ  ْ مبَ  رتز تخهال  لفة العّ او   (أهدو از د أعأيهداه وأع
 .(ٜ)هه إاّيه( الفص  ضلو: ا مال ز ٍد أعأي

                                                 

 .ٖٙٚ/ ٔ وضيح ادلقاصد:   -( ٔ)
 .٘ٓٔ    رر: ادلوه     واعد اللتة العربّية: ٚٚٔ/ ٔ اوية الّصّبان:   -( ٕ)
 .  ٚٚٔ/ ٔ اوية الّصبان:  -( ٖ)
 .ٖٜ/ ٔ  رر: ورح ارمشوين :  -( ٗ)
  ث ادلعهمدة   الّهخر ج .  أعةر عليه   كهل احلد  –( ٘ا
 . ٜٖ  و  رر: ورح ابن الّ اهي  :ٖٔٔ/ ٔ  رر: ورح الّهصر ح على الّهوضيح : –( ٙ)
 .  ٕٚٔ/ ٘  رر: البحر احمليش:  –( ٚ)
ال ّشا  عن  قائق الهّ     وعيون ار او     وهوه الّهأو     أبو القاسي زلمود بن عمر الّ سلشرّي   رر:  –( ٛ)

 .ٕٚٔ/ ٘  البحر احمليش: ٜٖٙ/ ٕ:   دار الّ شر : إ يال الرّتاث العريّب _ ببوت اخلوارزمرّ 

 . ٕٗن  ٔٗ  و  رر: ورح ابن ال ّاهي  :ٗٔٔ/ ٔورح الّهصر ح على الّهوضيح :  - (ٜ)
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ّ
ّاخلامتة

 له وصحبه أمجعش .الم على رسول هللا وعلى آالة والسّ احلمد هلل والصّ             
  -ليدا   و ر :  إهائج الو  وص  ال ّ   ن  سجي  أ يِّ البحث حبمد هللا  عاىل   ؽلُ  متّ  بعد أنْ          

   و و ع د ىل ذلد ابن هينِّ ا ر أو الع س   كما أوار إ ن عأ  ادلعمر على الرّ ؽلُ  .ٔ
 سرتاتذي عأ  نسق . ار

مب   العّ    رن     ون م فصاًل  أنْ    خث اكان( إذا و ا ضمبًان اسهحسن ن العلمال مَ مِ  .ٕ
 صاًل ا رليئه ما اكان( مه  نفصال   أمّ اإ هُ ارص  خث مبهدأ   واخلث    ركيبة اجلم     ق  

عن ابن مالد  ه(   ونق  ادلرادي   سن من اك هُ ه( أإايّ  فلشبده تدلفعول به   فعلى  كا اك تُ 
 صال .  ِّ ارص    ااذلال( ما اك هه( اإ أن  

بدل ه( ه إايّ ك( و ارأ هُ د إايّ صل   فسيبو ه  رى   ارأ هُ حاة     رار ضمب ال ّ خهل  ال ّ إ .ٖ
 د فباه ضرتً ا ادلثّ مب ادل فص    أمّ له رار العّ   وكيًدا هُ خر عد  معمر من معمر   و  موطن آ

 من البدل .

( و اطل أو التائل   ضلو : اأعأانيدي إذا بدأ ب فسه  ب  ادلخادله لِّ   رى سيبو ه أن   .ٗ
( أو التائل اأعأاكين ب  نفسه   ضلو :  ا إذا بدأ ادلخاطلاأعأانيه( فدو ع ده مقبول   أمّ 

ذلد من  بي  وضا ال الم   عب  د  عأا وين( فدو  بيح ع ده   وعَ  ب  نفسه   ضلو :  اأ
 موضعه .

صال ما الفع   ِّ م على ضمب التائل   ون اإضمب ادلخاطل إذا  قد   اهي أن  ال ّ   رى ابنُ  .٘
ان وع ده لوك ْشِ صلَ هرل هبما مه   نِ  ْ مبَ العّ  ان إىل أن  بو  يّ أوار أ أ سن وأفع    ل نْ 

 اين .الةّ  انفصالَ  سلشري  ز ال ّ صال   وهو   ِّ ز اإدلن هو   الع س النفص  ادلخاطل   خالفًا
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ّصّالبحثملخَّّ
  همامدي تلّ حو   فقّلما  رتكون   ًما دونالّ حو ش وا  َ  لمس وتَ  ىل  راث الّ حو العريبّ إ إن  الّ اهر   

ول على ها رة  علي  أو  وهيه وكان للّعمائر نصيل من  كا اإ همام لكا هال  كا البحث ليسلِّش العّ 
 اإنفصال   العربّية .

بفاعله الدبفُعوله   وأن   مه صاًل  ا رة  دخ     ركيبة ال الم وال لمة   ذلد أن  العق    ونإذ إن   كه الرّ   
ا  ر مه   ةالفع   و  ركة الفاع    واحلرك  دا فوهل أْن   ون الفع  مه صاًل صلة دبحلِّ ال قوم ب فسدا   وأَّن 

 الوا  الفاع  كبع   رو  الفاع    ودلا  ي ما  الوا : اضربِت(   فجعلوا ضمب بفاعله ال دبفعوله   وذلكا
 تإنفصال   والفاع  ال صح   نُ ذِ  ْ م رن  الاّلم  نُ رٍو(   اَضْرُب ز ٍد عمرًا(   فأضافوا الاّل : اَضْرُب ز ٍد لعم

   كما ال  فص  ع ه ادلع  .  انفصاله عن الفع  لفرًا
ا ر أو الع س   كما أوار إىل ذلد ابن هينِّ   و و ع د ومن هوا ر اإنفصال عأ  ادلعمر على الرّ   

 ارسرتاتذي عأ  نسق . 
أ سن  –اهي كما  رى ابن ال ّ   –اإ ِّصال ذا  قد م على ضمب التائل   ون وإن  ضمب ادلخاطل إ  

 وأفع  . 
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conclusion 

 

 

      The beholder to the heritage of Arabic grammar touches passion and 

interest for grammar and rarely leave their verdict without explanation or 

direction and for the conscience was share for this interest so this research 

came to shed light on the phenomenon of secession in Arabic as this 

phenomenon interferes in speech and word combination As the act be 

connected to actor not to it's effect and the act is actor movement and the 

movement is not doing itself but it is connected to it's place so it should thw 

act be connected to it's actor not to it's effector. So when they said (hitted) 

they regard the conscience of the actor as some of the actor letters and when 

they said (hiting of Zaid to Amr), (Zaid hits Amr) they have been added the 

letter (Al lam) because this letter allow separation and the actor not allowed 

for it's separation from it's act in pronunciation and meaning. 

 

      Also from separation phenomenona, It is the kindness of the implicit  on 

the apparent or vice versa, as pointed out by Ibn Jini and it is at Al-Istrabadi 

assort kindness. 

      And the conscience of the opponent if progress on the third person the 

connection as Ibn Al-Nathum see, will be better and better. 

 

 

 

  

 
 
  

  
 


