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 ـ المقدمة ـ

هُعلىُرسولُهُالمُ والسُ ُالةُ والصُ ،ُحمدًاُكثيرًاُطيبًاُمباركًاُفيهُُالعالمينُ ُربُ ُللُهُالحمدُ 
ُ:ُاُبعدُ ،ُأمُ ُاألمينُه

ُالزمُهالتُ ُمنُخاللُهُتحكمُ ُالمعياريةُهُالقاعدةُهُوفقُ (ُحويةُ النُ ُاألزواجُ ُ)المتالزماتُهُفإنُ 

ُالبنيويُ وتأليفُهُالعربيةُهُالجملةُهُلعناصرُهُركيبيُ التُ  ُُها ُيفضي ُلفظيةُ ُقرينةُ ُإلىمما
ُالزمُ(ُ.التُ )ُأوُ(ُضامُالتُ )ُقرينةُىُبتسمُ هاُهاُببعضُهارتباطُ تحكمُُ 

ُالتيُعنيُبهاُعلماء ُالن حوُ ُالمتالزماته ُمنُبينه ُتقعُفيُبابُالعطفُهيُالتيإن 
ُ ،ُ ُوالت ركيبية  ُالوظيفية  ُأحوال ها ُفتتبعوا ُإلىُُوقد، ُتؤدي ُعليها ُتطرأ  ُظاهرًة ُأيضًا الحظوا

هاُوتمنع ُاتصال هاُ ُوقُوالمباشرُتنافيهاُعنُبعضه ُبينهاُينتج ُعنهُانفصالُ منُخالله ُفاصل  هاُعه
،ُفقسموهُإلىُقسمينُهُ،بابُههذاُالفيُهُقواُبينقدُفرُ ُو(ُ،ُُحويُ النُ ُىُبـُ)ُالفصلُهوهوُماُيسمُ ،ُ

ُهماُ:ُ

ُإقحامُ هومدخولُ ُالعاطفُ ُبينُ ُالفصلُ  - ُوهو ُالحيُ ُنحويُ ُعنصريُ ُ: ُُزُهفي ُحرفُهُبينُ الواقعه
ُالدُ ُوالتفصيلُهُاالهتمامُهُوهوُمحلُ ُ،ُوبينُالمعطوفُهُالعطفُه ُراسةُهفيُهذه ُوقد ُإليهُأشيرُ ،

 أدناهُ.ُُراساتُهالدُ ُفيُبعضُهُبصورة ُمبسطةُ 

ُالمسائلُهُالفارسيُ ُأبوُعليُ ُاةُهإليهُمنُالنحُوكانُأولُمنُأشارُ  ُالعسكرياتُهُفيُ)
ُالتُ ُالعكبريُ ُ،ُوأبوُالبقاءُهُبعةُ(ُمثالًُاءُالسُ للقرُ ُ(و)ُالحجةُه (ُُالقرآنُهُفيُإعرابُهُبيانُهفيُ)

(ُُالمحيطُهُفيُ)ُالبحرُهُ(ُ،ُوأبوُحيانُ ُفيُ)ُالكشافُهُمخشريُ ،ُومنُالمفسرينُالزُ ُاوغيرهم
ُ.فيُثناياُالد راسةهُُوغيرهماُكماُسيأتي

ُالتُ ُالمتعاطفينُ ُبينُ ُالفصلُ  - ُوهو ُُفريقُ : ُشيئاًُُوالمعطوفُهُالعاطفُهُبينُ بفاصل  ُباعتبارهما
 پپڀڀڀچهُتعالىُ:ُعليهُ،ُكماُفيُقولُهُالمعطوفُهُوبينُ ُواحداًُ

ُ[ُ.٦ُُُُالمائدة: ]چ ٿٺٺٺٺ ڀ
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 األول   المطلب  

 فيه والخالف  ه داللت   الفصل  

،ُهمابينُالحاجزُهُأوُالشيئينُهُبينُب ْونُهعلىُالُ(ُيدلُ فصلُ)ُُللجذرُهُالمعنىُاللغويُ ُإنُ 
ُ:ُُإلىُفرعينُفيُالعربيةُهُاصطالحاًُُويتفرعُ ،ُ(1)وفصلتُالشيءُفانفصل،أيُ:ُقطعتهُفانقطع

ُيُوُ:الفصل البالغي   .1 ُُالبالغيونقصد ُبعضُ ُعلىُالجملُهُبعضُهُعطفُهُتركُ به
 .،ُوهذاُمماُليسُنحنُبصددهُ(2)بحروفه

ُيحددُه:ُحوي  الفصل الن   .2 ُاكتفواُاالصطالحيُ ُعريفُ التُ ُقديماًُُحويونُ النُ ُلم ُبل ،
قدُغيرهمُفُوُجنيُ ُابنُ ُوراجُالسُ ُابنُ منُأبرزهمُسيبويهُُوهمُ،ُوكانُإليهُفيُثناياُكتبُهُاإلشارةُهب

ُ ُالظاهرةُ تناولوا ُآراءُ ُهذه ُوعرضوا ُفيها ُهم ُمرةًُ، ُعليها ُاالعتراضُه)ُبـُفاصطلحوا ُومرةًُ( ،ُ
ُ،ُفلمُيخصصُ (ُ)ُالفصلُهُأخرىُبـ ُنحويًا ُلهُبابًا نُ فيهُمالمحُ ُنبينُويوا ُبحثوهُأثناءُ هُ،ُوا  ُما
ُيجوزُ النُ ُهمُلألبوابُهمعالجتُه ُما ُفذكروا ُيمتنعُ ُحويةُ، ُلمدُوما ُوالعقليةُهُاألصوليةُهُمهرسُهاوفقًا

 .ُإليهاُُونُ التيُينتم

ُ(ُاشتملُ ُأخيرُهوالتُ ُقديمُهاهُ)ُفصلُالتُ هُالخصائصُسمُ بابًاُفيُكتابُهُجنيُ ُابنُ ُعقدُ لقدُ
ُبهُماُأطلقُ ُهُ،ُوألحقُ جوازُهُهُوسببُهحسنُهُةُهوعلُ ُالعربُهُفيُكالمُهُأخيرُهوالتُ ُقديمُهالتُ ُعلىُوجوهُه

ُكلُ ُوالفصولُهُعليهُبمصطلحُ)ُالفروقُه ُيقعُ ُ(،ُوأرادُبها ُوالمجرورُهُوالجارُهُرفُهمنُالظُ ُما
ُ:ُكُأوُالمتطالباتُهُالمتالزماتُهُبينُ ُواألجنبيُ  ،ُإليهُُوالمضافُهُوالمضافُه،ُوالفاعلُهُالفعلُهـ
ُ.ُ(3)...ُألخُُوالمعطوفُهُوالعاطفُه

عنصرًاُُالنحويينُهُالتحليليينُهُالعنصرينُهُحدُهأُاستالزمُ ُاُوعدُ المحدثينُُالنحويينُ ُنُ إالُأ

ماُيتنافىُمعهُُإلىأشارواُُو،ُُحويُ النُ ُركيبُهفيُالتُ )ُالتالزمُ(ُضامُ التُ ُشكاًلُمنُأشكالُهُآخرُ 

ُ)ُالتُ  ُمتالزمينُهُبينُ ُعلىُالفصلُهُيدلُ كلُماُ،ُوهوُأوُ)ُالفصلُ(ُنافيُ(ُفالُيلتقيُبهُبـ

                                                           

ُ،ُاللسانُ/ُمادةُ)ُفصلُ(.1/131ُينظرُ:ُالمحكمُوالمحيطُاألعظمُ(1) 
ُ.33ُينظرُ:ُالتعريفاتُ(2) 
ُ.2/392ينظرُ:ُالخصائصُ(3) 
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ُُوالمعطوفُهُكالعاطفُه ُالتُ الُينتميُلنمطُهُهألنُ ؛الجملةُهُهوُدونُ ُبفاصلُ مثاًلُـ ،ُفهوُركيبيُ ها
،ُ(ُالزمُهلتُ اسببُ)ُقرينةُبُبطُهالرُ ُقوةُهمنُُهالماُبينُ ؛ُلهاُُبصلةُ ُوالُيمتُ ُهامفرداتُهعنُُأجنبيُ 

 .ُ(1)فيهُمنُلبسُ ُبالكالمُهُوماُيحيطُ (ُضامُهالتُ ُقرينةُه)ُعلىُُفيُالحفاظُهُهُيصبُ وهذاُكلُ 

ُفُعرُ  ُعمومًا ُالن حوي  ُالدُ الفصل  ُبأنُ ُالحديثُهُحويُ النُ ُرسُهفي ُبينُ ُلفظُ ُوضعُ ُ))ه
ُِهُ،ُكأنُُْهماُإلىُاآلخرُهفيُالجملةُ،ُينتميُأحدُ ُآخرينُهُلفظينُه هماُأوُبينُ ُيكوناُمتالزمينه

ُ.ُ(2)((ضامُهالتُ ُمنُصورُهُأيةُصورةُ 

منُُفاصلُ ُوقوعُهُمنُخاللُهُحويُ النُ ُفيُالبحثُهُيستعملُ ُهُلفظُ إليهُبأنُ ُوكذلكُأشيرُ 
ُالجملةُهُبينُ ُخاص ُُنوعُ  ُأجزائُهُجزأي ُالمتواليةُهأو ُويشترطُ ُها ُالفاصلُهُ، ُيكونُُفي ُال أن

نُُْوظيفياًُُالجملةُهُأجزاءُهُمتصاًلُبأحدُه ُ.(3)هاُمعنىًُبأسرُهُبهُأوُبالجملةُهُكانُعلىُاتصالُ ُ،ُوا 
ُ ُأيضًا: ُبه ُالعادةُهُالمتصلينُهُبينُ ُالقطعُ ُ))ويقصد ُوالصُ ُكالمتضايفينُهُفي معُُفةُه،

ُأوُفيُمنزلةُهُالواحدُهُ،ُوماُهماُكالجزءُهُالخبرُهُمعُ ُ،ُوالمبتدأُهُالفاعلُهُمعُ ُ،ُوالفعلُهُالموصوفُه
ُ.ُ(1)((تالزمهماُُمنُحيثُ ُالواحدُهُالجزءُه

ُيشغلُ (ُلغويةًُُوحدةًُ)ُاًُنحويُاًُعنصُرُأنُ بهُ:ُماُمفادُ بهاهناُُالقولُنايمكنُ ُأخرىُوبعبارةُ 

ُبينهماُوفكُ ُطالبُهعلىُتنافيُالتُ ُ،ُويعملُ المتعاطفينُهُهُأوُبينُ ومعطوفُهُالعاطفُهُبينُ ُالحيزُ 
ُارتباطُه ُالحاجزُ ُيقطعُ ف،ُهما ُبينهُالمباشرةُ ُويمنعُ ُاالتصالُ ُاللفظيُ ُهذا ُيقعُ ُ،ُكأنُْاُمفيما

ُفيُالعالقاتُهُوالمجرورُ ُأوُالجارُ ُرفُ مثاًلُالظُ  ُةُهالليُ والدُ ُركيبيةُهالتُ ُ،ُمماُيؤديُإلىُتغيير 
ُ.الجمليُأليفُهالتُ نطاقُُداخل

 :والقبول   فض  الر   بين   الفصل  

قبواًلُرفضًاُُوُدخولهومُالعاطفُهُبينُ ُفصلالُوقوعُهُقديمًاُبشأنُهُويينُ النحُنظرةُ ُتُْتفاوت
ُيكونُمثاًلُأحاديًاُأوُمتعددُ ُكأنُُْالعاطفُهُونوعيةُهُالفاصلُهُوخصوصيةُهُص ُالنُ ُلماهيةُهوفقًاُ؛ُ

                                                           

ُ.212ُُُ،ُاللغةُالعربيةُمعناهاُومبناها1/109ُُ،112ُُ:ُالبيانُفيُروائعُالقرآنُُينظر(1) 
ُ.2/111ُُُينظرُ:ُالبيانُفيُروائعُالقرآنُ(2) 
ُ.339ُينظرُ:ُالتفكيرُالنحويُ(3) 
ُ.123معجمُالمصطلحاتُالنحويةُوالصرفيةُُ(1)
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ُيراهُ ُحسبُ ُكلُ ُمختلفةًُُمسالكُ همُنظرُهُوجهاتُ ُ،ُوقدُسلكتُُْالحروفُه ُُما ُهمُؤآراوكانتُ،
ُ:ماُيليُك

 ل :األو   أير  ال

ُُفريقُ ُرفض ُ بينهماُُالفصلُهُحدوثُ ُوتفصيالًُُجملةًُُالفارسيُ ُأبوُعليُ فيُمقدمتهم

ُُةُهثريُ النُ ُصوصُهفيُالنُ  ُمطلقًا ُالُسيُ ، ُمنها ُالقرآنية ُما ُأمُكانُالفاصلُ ُسواءُ ، جارًاُُظرفًا
ُوجوبُ هُمنُكالمُهفهمُيُ هُغيرُأنُ ؛ُأكثرُأمحرفًاُواحدًاُُكانُالعاطفُ ُسواءُ ُوكذلك،ُومجرورًاُ

ُ،ُوهماُ:ُُذلكُيتحققُ ُكي؛ُمعًاُُمقترنينُهُشرطينُهُتوفرُه

  ُُيكون ُالتُ اللغويُ ُص ُالنُ ُأن ُالتُ ) ُأو ُالجمليُ أليف ُُركيب ُُشعراًُ( ،ُ ُنثرًا ُمقيداًُال
 :ُاألعشى،ُ...ُ،ُوقالُُعرُهفيُالشُ ُوقدُجاءُ ُ))فقالُ:ُ،ُُضرورةُهالب

الهاُنُ ويومًاُأديمُ ُصبُ عُ ـُُالـُُأرديةُ ُيومًاُتراهاُكشبهُ   (1)غ 

ُأشركُ ُصبُهفيُالنُ ُالمشتركُهُبينُ ُرفُهبالظُ ُففصلُ ُُ ُوما ،ُ ُفيه ُ(2)ُ((ه ُفصلُ ، ُبينُ ُفقد
ُ.(ُُأديمها)ُُ(ُوالمعطوفُهُيوماًُ)ُُرفُهبالظُ ،ُوهوُالواوُ،ُالعاطفُه

ُهُالُيجوزُ ن ُأُو،ُعريُ الشُ ُضطرارُهباالبينهماُُالفصلُهُعلىُتقييدُهُدأكُ ُهأنُ ُكرُهبالذُ ُوجديرُ ُُ
ُ:ُُ(3)آخرُشاعرُ ُ،ُمستداًلُبقولُهُالختيارُهواُعةُهفيُالسُ ذلكُ

ُ(1)االـأثُوآونـةًُُارُ وعمُ ُُقناُوطلقُ يؤرُ ُأبوُحنشُ ُُُ

ُوالمعطوفُ)ُأثاالُ(ُ.،ُوهوُالواوُ،ُالعاطفُهُبينُ )ُآونةُ(ُُرفُهبالظُ ُفقدُفصلُ ُُ

 ُ ُمشغوالًُُزُ الحيُ ُيكونُ أن ُيوصفُ ُبينهما ُبُبما ُالُعلقُهالتُ خاصية ُوهما أوُُرفُ ظُ ،
ُُمجرورُ الُوُجارُ ال ُذلك ُويرجع ُ؛ ُأنُ إلى ُبمحذوفُ ُبمذكورُ ُتعلقانُهيهما ُالتُ ُأو ُوهذا ُقُ علُ ،

                                                           

ُ.213ُالبيتُلألعشى،ُوهوُمنُالمنسرحُ،ُينظرُ:ُديوانهُ(1) 
ُ.2ُ/113ُجةُللقراءُالسبعةُالح(2) 
ُ.223ُ-2/221،ُالمسائلُالبصريات166ُُ-161ينظرُ:ُالمسائلُالعسكريةُ(3) 
ُ.3/231ُ،ُخزانةُاألدب2/321ُُ،ُالخصائص1/313ُُالبيتُلعمروُالباهليُ،ُوهوُمنُالوافرُ،ُينظرُ:ُالكتابُ(1) 
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ُضجعلُ  ُالحتياجُهنُهيعيفهما ُلغيرُه؛ ُهما ،ُ ُيتسعُ ُفيتسعُ هما ُال ُما ُهوُغيرُهُفيُفيهما ُكما هما
ُ.ُ(1)((هاُكثيرُ وفيُغيرُهُروفُهفيُالظُ ُوسعُ التُ ُ))بأنُ ُويينُهحالنُ ُعندُ ُمقررُ ُأصلُ 

مؤلفًاُمتالزمًاُواحدًاُويًاُيتركيبًاُبنُفيُالجملةُهُيشكالنُهُماهلكونُههذاُ؛ُهُرفضُ ُينطلقُ ُو
ُ ُفهما ،ُ ُمعًا ُُوالُينفصلُ ُالُيتجزأُ ُواحدُ ُشيءُ منهما ُإذ ُيكملُ أحدُ ، ُومنُهناُاآلخرُ ُهما ،

ُيمنعُ ُحائلُ ُأوُحاجزُ ُقوعُهُوُفكرةُ ُاستقبحُ  ُاالتُ بينهما ُمن ُالمباشرُهُصالُههما ُعبُ ، عنُُرُ وقد
،ُوالُُالعاملُهُمنابُ ُوهوُنائبُ ،ُُبمعطوفهُهُصالُهاالتُ ُشديدُ ُالعاطفُ ُإنُ ُ))هُهذهُقائاًلُ:ُفكرتُه

ُ.(2)((أولىُهُ،ُفالنائبُ ومعمولُهُالعاملُهُبينُ ُيفصلُ 

ُاني :الث   أير  ال

ُعندُ ُالفاصلُهُخصوصيةُهأوُُالعاطفُهُةُهإلىُماهيُ ُفيُهذهُالمسألةُهُالعكبريُ لمُيلتفتُ
إليهُالُمنُُفلمُيشرُْ،ُاهتمامًاُيذكرُ ُللغويُ اُص ُالنُ ُلمُيولُهبلُ،ُُراكيبُهأوُالتُ ُالمفرداتُهُعطفُه
ُيجوزُ ُ؛ُلذلكُنراهُ ُاآلخرُهعلىُُلواحدُ ُالُميزةُ ُهُسواءُ عندُ ُثرُ والنُ ُعرُ ،ُفالشُ والُمنُبعيدُ ُقريبُ 

،ُفيُاللغةُهُالوقوعُهُبهُومتحتمُ ُمُ مسلُ ُاألمرُ ُأنُ ُإلىُ،ُإذُنظرُ ُأوُشرطُ ُقيدُ ُمنُدونُهُالفصلُ 
ُ:ُُأنُههذاُالشُ ُهُبخصوصُهمماُقالُ ُليكُنماذجُ ا ُُو

  ُُعندُ چېېچالمعطوفالواوُُوُالعطفُهُحرفُهُبينُ ُإذاُ(رفُ)بالظُ ُالفصلُ ُزُ جو
ُچىۉېېېېۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉچ:ُاآليةُهُإعرابُه

ُُ[31النساء:] :ُ ُفقال ،ُ ُانيالثُ ُالوجهُ )) ُتنصبُ ُأنُْ: (ُ ُإذا )ُ بهُُچېېچ،وچۈچبـ

ُوالتُ  ،ُ ُلكنُفصلُ چېېچمعُالعطفُهُحرفُ ُيكونُ ُأنُُْقديرُ أيضًا ُبالظُ ُ، ،ُرفُهبينهما
 األعشىُ:ُُكقولُه

ُالـُ ُ.ُ(3)ُ((ويومًاُأديم هاُن غ الُعصبُ ـُُيومًاُتراهاُكشبه ُأردية 

                                                           

ُ.1/211ُاإلغفالُ(1) 
ُ.2/121ُالمساعدُلمُأقفُعلىُهذاُاالقتباسُفيُكتبُأبيُعليُونقلتهُمنُُ(2) 
ُ.362ُ-1/366التبيانُ(3) 
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ُلرأيهُه ُالبيتُهُالفصلُ ُنُ إفُوطبقًا ُُرفُهبالظُ ُيكونُ ُفي )ُ ُيومًا ُوقعُ ) ُحيث بينُُ،
ُالواوُ،ُوالمعطوفُ،ُوهوُ)ُأديمهاُ(ُ.ُ،ُوهوُحرفُ ُالعاطفُه
  ُُبينُ ُالفصلُهُبوقوعُهُقطع ُُراكيبُهالتُ ُفيُعطفُههما ُذكرُ لمُ الجملية :ُُاآليةُهُإعرابُ ُا

ُُ[12التوبة:]چکگگگگڳڳچ ُنصُ قائاًل  گگچ)):ُهما

ُالنُ چڳڳ ُفي ُخالدون ُوهم :ُ ُأي ُوقعُ ُارُه، ُوقد ُالعطفُهُحرفُهُبينُ ُرفُ الظُ ُ،
 .ُ(1)ُ((والمعطوفُه

 

عنُرأيُأبيُُالبعدُهُكلُ ُ،ُفابتعدُ ُهُالعكبريُ منحىُسابقُههُفيُ(2)مخشريُ كذلكُنحاُالزُ 
ُعليُ  ُإلىُالقبولُه، ُُواتجه ُمطلقاًُبه ُإذ ُرأيُ ُيتمثلُ ، ُأيُ:ُُهمابينُ ُالفصلُهُصيرورةُهُأنُ فيُه ـ

ُسواءُ ُهاُ،ُبلُهيُواقعةُ يحكمُ ُضابطُ ُأويقيد هاُُلهاُشرطُ ليسُُو،ُممكنةُ العاطفُومعطوفهُـ

ُجملةُ ُشبهُ ُيكونُ ُأنُُْالفاصلُهُ،ُوليسُمنُضروراتُهُأكثرُأمُواحدُ ُعلىُحرفُ ُكانُالعاطفُ 

ُالحقًاُ.ُكماُسيأتيُ،ُهمفعواًلُألجلُهأوُحااًلُُيكونُ ُأنُُْ،ُبلُيمكنُ 

 الث : الث   أير  ال

ُوالُيرفضُ ُبالكليةُهُالفصلُهُوقوعُ ُالُيقبلُ ُاتجاهاًُُثالثُ ُفريقُ ُسلكُ  ُبالكليةُه، ُبلُُه ،

هُفيُوقوعُهمحتجينُبُمالكُ ُابنُ همُ،ُومنُأبرزُهفيُالمعطوفُهُفصيلُهمنُالتُ ُإلىُشيءُ ُيميلُ 
ُ:ُ(3)وهيُكالتالي،ُُاًُلذلكُشروطُوااشترطُ ُ،ُولكنُهُواذكرُ حسبماُُفصيحةُ ُنثريةُ ُنصوصُ 

 ُْظرفًاُأوُجارًاُومجرورًاُُالفاصلُ ُيكونُ ُأن. 

 ُُُْالمعطوفُ ُيكونُ ُأن ُاسمًا ُأوُمنصوبًا ُُكانُ ُفإنُْ،ُمرفوعًا معهُُهُيجبُ فإنُ مجرورًا
 .ُ(1)لسيبويهُمتابعةًُُالجرُ ُإعادةُحرفُه

                                                           

ُ.2/639التبيانُ(1)
ُ،ُوغيرهُمنُالمواضعُ.2/361ُينظرُ:ُالكشافُ(2) 
ُ.299-2/291،ُشفاءُالعليل2/121ُُ،ُالمساعد3ُ/311ُُينظرُ:ُشرحُالتسهيلُالبنُمالكُ(3) 
،1/21ُُجـــوازُالعطـــفُعلـــىُاالســـمُالمجـــرورُمـــنُدونُإعـــادةُحـــرفُالجـــرُ.ُينظـــرُ:ُالكتـــابُوذهـــبُالكوفيـــونُإلـــىُ(1) 

ُ.1/163ُاإلنصافُ
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 ُُْزيدُ ُ:ُقامُ ُ،ُفالُيقالُ ُالفصلُ ُيجزُهُلمكذلكُُكانُ ُفعاًلُ،ُفإنُُْالُيكونُالمعطوفُ ُأن

 .قعدُ ُارُهوفيُالدُ 

 ابع :الر   أير  ال

ُفيُماهيةُهُاآلخرينُمعُ ُيتفقُ رأيًاُُوانُ كوُ ُو،ًُاُبهمُهذاُالرأيُطريقًاُخاصُ ُأصحابُ ُشقُ 
،ُانُحيُ ُووأبُعصفورُ ُابنُ همُ،ُومنُأبرزُهفيُالعاطفُهُفصيلُهإلىُالتُ ُيميلُ ،ُولكنُُالفاصلُه
ُ ُفإنهما ُمنهجاًُُألقوالُهلُمغايرةًُُنظرةًُُالمسألةُهُإلىنظرا ُفسلكا ُعلىُشرطينُهُعتمدُ يُاألخرى
ُ:ُ،ُهماُُأساسينُه

 ُْهماغيرُهبُالفصلُ ُ،ُوالُيجوزُ ُاًُومجروُرُاًُجاُرُوًاُأظرفُوأُاًُقسمُالفاصلُ ُيكونُ ُأن. 

 ُْ(ُ،ُفإنُْ...ُألخُ،ُأوُُ)ُثمُ :ُكـُُمنُحرفُ ُأكثرُهعلىُُالعاطفُ ُالحرفُ ُيكونُ ُأنُ

القصوىُُُفيُالحاجةُهإالذلكُُلمُيجزُْ(ُالواوُهُوأُالفاءُهـُ:ُ)ُكُواحدُ ُعلىُحرفُ ُكانُ 

 .ُ(1)فقطُُرورةُهالضُ فيُ،ُأيُ:ُُعرُهفيُالشُ 

ليسُلهُاسمًاُُالمعطوفُهُفيُكونُهُمالكُ ُهُابنُ ماُاشترطُ ُأنُ بُالتنبيهُ هناُُومنُالمهم

ُالُفرقُ عندهماُ،ُُوكانُاسمًاُأمُفعاًلُفاألمرُسيانُُسواءُ ُعندهماُ،ُفالمعطوفُ ُعنايةُ ُكبيرُ 

ُاألمرُ  ُكذلك ،ُ ُللنُ ُبينهما ُالضُ ُثريةُهالنُ ُصوصُهبالنسبة ُانصبُ ةُهعريُ الشُ ُرورةُهأو ُولكن ،ُ

ُ.انيُأعالهُالثُ ُرطُهكماُفيُالشُ ُهماُعلىُالعاطفُهتركيزُ 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ُ.2021ُ-1/2023،ُاالرتشاف212ُُ-1/216ينظرُ:ُشرحُجملُالزجاجيُ(1) 
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 انيالث   المطلب  

ُدخولهوم العاطف   بين   الفواصل  

ُالفاصلُهـبُيقصدُ ُ (ُُ )ُ ُالعنصرُ بأنُ اصطالحًا ُيقحمُ ُاألجنبيُ ُ))ه ُمتواليينُهُبينُ ُالذي
ُألخُ(1)((إليهُوالمضافُهُكالمضافُهُمتصلينُه ...ُ ُالتجاهاتُه، ُفإنُ ُالعلماءُهُوهوُتبعًا ُه هناُها

ُ:ُي،ُهُفروعُ ُثالثةُهإلىُُيتفرعُ 

ُ(:ُاألول ُالز ائد  ُالذيُالُيرتبط ُببؤرتههاُارتباطًاُُ) ُفيُالجملةه ،ُوهوُاللفظ ُالمندرج 
ُمعناها ُبتركيبههاُوالُيفسد  ُاالستغناء ُعنهُفالُيخل  ،ُكماُفيُُ(2)تركيبيًاُأوُدالليًاُ،ُبلُيصح 

ُ)ُالُ(ُالز ائدةُ.

منُُالمتالزمينُهُبينُ ُنُهفصاليُامهبأنُ ُانتميُزوي،ُ(والمجرورُ ُرفُأوُالجارُ الظُ ):الث انيُ
ُ.ووظيفةًُُفيهماُتركيباًُُيتوسعُ اُ،ُوهماُممُ ُأوُقيدُ ُشرطُ ُوبدونُهُتكلفُ ُغيرُه

ُُالثالثُ ُ :ُ ُ(األجنبيُ ُغيرُ ) ُبأنُ ُاألجنبيُ ُفُ يعرُ ف، ُيعملُُْ))ه ُلم ُالعاملُ ُما ؛ُُ(3)((فيه

ُبُويرتبطُ ُوظيفياًُُفيهُالعاملُ ُهوُماُيؤثرُ ُاألجنبيُ ُغيرُ ُلذلكُفإنُ  ُأركانه :ُمثلُُالجملةُهأحده
ُ:ُُيأتيماُكـُأيُ:ُالفواصلُـُ،ُوهيُكماُسنرىُُلهُوالحالُهُبهُوالمفعولُهُالمفعولُه

ائدة : ل ل أولا   ( . الز 

ُُ ُالن افية ُالز ائدة ُالحي ز  ُ)ُالُ( ُكلُ تشغل  ُبين  ُُ))ُالواقع  ُمتطالبينه معترضًةُُ(1)((شيئينه
ُبأن هماُ ُيوصفانه ُمتالزمينه ُكل  ُبين  بين هماُمؤديًةُإلىُتنافيهماُ،ُوبعبارة ُأكثرُوضوحًاُتفصل 

((ُُ ُبعض هُإلىُبعض  ُ،ُكماُ:ُُ(3)((مم اُيحتاج 

 .بالُكتابُ ُالطالبُ ُمثلُ:ُجاءُ ُ:والمجرورُهُالجارُ ُبينُ  .ُأ

                                                           

ُ.122ُمعجمُالمصطلحاتُالنحويةُوالصرفيةُ(1) 
ُ.19ُُالفصلُالنحويُبينُاألزواجُالمتالزمةُ(2) 
ُ.66ُُةُتأليفهاُوأقسامهاُالجملةُالعربي(3) 
ُ.1/322ُمغنيُاللبيبُ(1) 
ُ.312ُرصفُالمبانيُ(3) 
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ُ .ُب ُوالمنعوتُهُعتُهالنُ وبين  ُوتعالى ُسبحان ه ژڑ ژڈڍڌڌڎڎڈچ:كقولهه

 .[03-03]المرسالت :چڑ ک ک 

ُ .ُت ُوالمعطوفُهُالعاطفُهوبين  :((ُُ ُنحو: ،ُ )ُ ُال (ُ ُالفاصله ُمن ُعد   ٿٹچوقد

ُُ[111األنعام:]چٹٹ ُبين  ُال ُوالمعطوفه ُالعطفه ُحرفه ُبين  ُوقع  ُفاصل  ُوهذا ،
ُعليهُ ُوالمعطوفه ُ.ُعليهاهناُهاُُالكالمُ ُوسيخصص ُ،ُُ(1)((المعطوفه

ُالجمليُمعُ ُبمعطوفههُفيُالت أليفه ُالعاطفه ُتالزمه ُإلىُالفصلُبـُ)ُالُ(ُبين  ُالميل  إن 
ُوأغراضُيقصد هاُالمتكلم ُ،ُأهمهاُ:ُ ُحذفههاُمنهُيعودُألسباب  ُإمكانه

ُعنُالمعنىُ(ُُ:ُقطعيةُالنص ُ .1 ُاالحتماله ُالذيُُ(2)ويطلق ُعليهُبـُ)ُرفعه ُداللة ُالت عبيره ،ُفإن 
ُمنهاُ،ُفالوظيفة ُالداللي ة ُالتيُتؤديهاُهيُقطع ُ ُعنُمغايرههُالمجر ده تقع ُفيهُ)ُالُ(ُتختلف 

ُ ُواحد  ُعلىُاحتمال  ُوالت نصيصه ُاالحتماالته ُمنفي ُُ))فيؤتىُبهاُ؛ُ،ُتعدديةه ُالفعل  ُأن  ليعلم 
ُ ُواالفتراقه ُاالجتماعه ُ،ُفإذاُقلناُمثالُ:،ُفإذاُجرد ُُ(3)((حال  ُمختلفينه ُوجهينه  منهاُاحتمل 

 .ُ ماُجاءنيُمحمد ُوخالد 

 .ُ ماُجاءنيُمحمد ُوالُخالد 

ُاآلخرُهُهماُدونُ أحدُهُمجيءُ ُ،ُوتحتملُ ُهماُبالكليةُهمجيئُهُنفيُ ُاألولىُتحتملُ ُالجملةُ ُفإنُ 
،ُوالُمفترقينُهُمجتمعينُهالُمطلقًاُهماُعلىُنفيُمجيئُهُهاُنص ُفإنُ ُانيةُ اُالثُ ،ُأمُ ُأيُ:ُمفترقينُه

ُهشامُ: ُابن  ُ،ُوأْنُيراد ُُ))قال  ُحال  ُمنهماُعلىُكل  ُواحد  ُكل  ُمجيءه ُنفي  ُالمراد  يحتملُأن 
ُفيُالمعنىُ ًا ُنص  ُالكالم  ُصار  ُالُ( (ُ ُبـ ُجيء  ُفإذا ،ُ ُالمجيءه ُفيُوقته هما ُاجتماعه نفي 

ُ ُ.(1)((األوله

                                                           

ُ.130ُالنكتُالحسانُ(1) 
ُ.231ُ،ُالجملةُالعربيةُوالمعنى2/313ُُينظرُ:ُشرحُالكافيةُللرضيُ(2) 
ُ.161ُالجنىُالدانيُ(3) 
ُ.1/322ُمغنيُاللبيبُ(1) 
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ُُُ[2الفاتحة:]چڦڦڦڄڄچونظير هُقول هُتعالى:ُ ُالعاطفه ُبين  فقدُفصل 
ُ،ُفإن هُ ُ)ُالُ(ُالز ائدةه الينُ(ُ؛ُلئالُُ))ومعطوفههُبـ ُعليهمُوالض  لمُيقْلُ:ُ)ُغيرُالمغضوبه

ُ:ُ)ُغيرُ ُم ْنُلمُيجمْعهماُ،ُفإن هُلوُقال  ُدون  ُوالض الل  ُالمباينة ُلم ْنُجمع ُالغضب  يفهمُأن 
ُالمباينةُ  الينُ(ُ؛ُلت وهمُأن  ُُالمغضوبُعليهمُوالض  ُ،ُفلم اُذكر  ُوالض الل  لمنُجمع ُالغضب 

ُمنهماُ ُالمباينة ُلكل ُصنف  ُ.ُ(1)(()ُالُ(ُجعل 

ُ ُتعالى ُقول ه ُله ُالزائدة  )ُ ُال (ُ ُجاءْت ُما  ڻڻڻڻۀچوشبيه 

ُ[9المنافقون:]چہۀہہ ُ)ُالُ(ُمعُ، ُبـ ُوالمعطوفه ُالعاطفه ُبين  ُأن هُقدُفصل  إذُنلحظ 
ُمعًاُ ُأوُباالثنينه ُاآلخره هماُدون  ُبأحده ُحذفههاُ،ُإالُأن هُجيءُبهاُللن هيُعنُاالنشغاله إمكانه

هماُوأن هُلوُُ))،ُ ُعنُاجتماعه ُالن هي  ُأْنُيكون  ُ)ُالُتلهكمُأموال كمُوأوالد كمُ(ُالحتمل  ولوُقال 
ُبواح ُمنهماُلمُيدخْلُفيُالن هيُانشغل  ُ.ُُ(2)((د 

ُ ُتعالى: ُقول ه  ڻۀۀہہہہھھھھےچومثل ه

ُ،ُوبينُالمعطوفُ[13النساء:]چ ےۓ ُ،ُوهوُالواو  ُالعاطفه )ُُچۓچ،ُإذُفصل ُبين  بُـ
ُ ُالز ائدةه ُُ))الُ( ُالحالينه ُمنُهذينه ُواحدة  ُمعُكل  ُالص الةه ُعنُقربانه ُالن هي  ُعلىُأن  تنبيهًا

ُآكد ُوأولىُ ُالحالينه هماُ،ُفالن هي ُعنهاُمعُاجتماعه  .ُُ(3)((علىُانفراده

نُْفإنُ ،ُركيبيةُ تهاُالتُ فائدُ ُومنُهناُتظهرُ  ُإالُأنُ ُحويينُهالنُ ُفيُاصطالحُهُزائدةُ ُكانتُُْهاُوا 
ُوظيفةًُ ُُاالستغناءُ ُالُيمكنُ ُةًُتعبيريُلها ُمنُالكالمُهإخراجُ ُالُيجوزُ ُ))؛ُلذلكُعنها لئالُ؛ُها

 .ُُ(1)ُ((فيُوالمعنىُعلىُالنُ ،ُإثباتًاُُفيُ النُ ُيصيرُ 

غرضًاُدخولهُمبينُالعطفُُوُبينُحرفُهُالفاصلةُ ُافيةُ تؤديُ)ُالُ(ُالنُ ُ:ُفيتأكيدُمعنىُالنُ  .2

ُفيالنُ ُ،ُأالُوهوُتأكيدُ ُهُالمتكلمُ يريدُ ُلقصدُ ُالكالمُههاُفيُتكرارُهُمنُخاللُهُمعنويًاُمهمًاُيبرزُ 
                                                           

ُ.63ُلمساتُبيانيةُ(1) 
ُ.121ُالعربيةُوالمعنىُُالجملة(2) 
ُ.690ُ-3/619الدرُالمصونُ(3) 
ُ.312رصفُالمبانيُ(1)
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ُإلىُالت أويلُه ُوالُيميل  ُُعليهُوالمعطوفُ ُالمعطوفُ ُ؛ُليشملُ ُتأكيدًاُالُيقبلُالشك  معًاُ،ُفإن 
ُالمؤكدُهأكيدُفيهاُمعنىُالتُ ُياداتُهالزُ ُ)) ُأقوىُمنُداللةهُغيره ُالمؤكده ُداللة ُالكالمه  .(1)ُ((..؛ُألن 

ُالزُ ُإنُ  )ُ ُال ُُالفاصلةُ ُائدةُ ) ُتعالىُومعطوفُهُالعاطفُهُبينُ دخلْت ُقوله ُفي ه

ُُدتُْفاأ،ُف[111األنعامُ:]چٿٿٿٿٹٹٹچ ُويشمل  ُالن فيُ؛ُليعم  ُتأكيد  دالليًا

ُمعاًُ ُالمتعاطفينه ُُهقولُ ُفُ طُهعُ ))قدف، :ُُهقولُهُفيُيرُهالض مُلُهف اعُعلىچٹٹچ:

مُبتأكيدُ ُهناُيأتُهُولمچٿٹچ ْفعُ ُيرُ بض  ف ْينُهُبينُلُ ف اصُوالُ،ُلُ م ْنف صُر  ُالم تعاطه
ُ.ُ(2)ُ((والمعطوفُهُالعطفُهُحرفُهُبينُ ُفاصلةًُُللتأكيدُهُ)ُالُ(ُالزائدةُهُبوجودُهُاكتفاءًُ

ُتعالىُ ُقولهه ُفي ُومعطوفهه ُالعاطفه ُبين  ُزائدًة ُالنافية  )ُ ُال (ُ ُأقحمْت وكذلك

ُلآليةهُُ[32سبأ:]چھےےۓۓڭڭڭچ ُالجملي  فأثرْتُدالليًاُفيُالت ركيبه

ُ ُفإن  ،ُ ُقبل ها ُالن في ُتأكيد  ُلتأكيدُهچےۓچفيُالعاطفُهُبعدُ ُالنافيةُهُ(ال)ُتكريرُ ))مفيدًة
ُاللُهُإلىُيقربُ ُاممُ ُهكونُهُبنفيُمقصوداًُُواحدُ ُكلُ ُليكونُ ؛ُينُهالمذكوُرُكالُعلىُفيالنُ ُتسلطُه

 .ُ(3)((ُإليهُهُوملتفتاًُ

ُ)ُدفعُهُعليهُالمفسرونُ ُوهوُماُأطلقُ ُس:لتباااُلُمنع .3 ُوهمُ(ُالتُ ُبـ ُالس امعه ُ،ُفقدُيظنُ عند 

ُأنُ  ُُالمعطوفُهُقبلُ ُعلىُاسمُ ُقدُعطفُ ُفيُالكالمُهُالمعطوفُ ُظان  ُعليه فيفضيُذلكُ،

ُ)ُالُ(ُالنُ ُالمتكلمُهُمرادُ ُماُعكس ُوربُ ،ُعبيرُهالتُ ُهُإلىُاختاللُهعندُ  ُُافيةُه،ُفيؤتىُبـ ُبعدُ الز ائدةه
ُالس امع ُ؛ُلتحديدُهُالعطفُهُحرفُه ُ،ُفالُيشك  ُالت أويله ُالُتقبل  ُواضحة  ُبصورة  طرفيُالعطفه

ُفيُتمييزههماُ.  بهماُأوُيلتبس 

ُقولُهُويظهرُ  ُفي ُجليًا ُ:ذلك ُتعالى  ڤڤڤڦڦڦڦڄڄچه

ُ:]چ ُف[2الفاتحة ُالعاطفُهُإقحامُ ، ُبعد )ُ ُال ُالس امعُهُإلىُإزالةُهُىأدُ) ُعند  ماهيةهُفيُُاإليهامه

                                                           

ُ.2/222اإليضاحُفيُشرحُالمفصلُ(1)
ُ.1/216ُُ.ُوينظرُ:ُالبحرُالمحيط3/210ُالدرُالمصونُ(2)
ُ.22/213التحريرُوالتنويرُ(3)
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ُمتناهيةُ ُالعطفُه ُعليهُبدقة  ُوالمعطوفه ُالمعطوفه ُهاُ،ُفلوالُزيادتُ ُوتشخيصه ُالت ركيب  الختل 
؛ُلذلكُُاآليةُه(ُ،ُوليسُهذاُمرادُصراطُالذينُأنعمتُعليهمُوالضالينُ)ُالمعنىُ:ُُلكانُ ُو

ُُقالُ  ُذلك ُعلة  ُمبينًا ُمكي  ُچڄڄچ:هفيقولُه(ال)دخلتُُْو)):  ڄچأنُ ُيتوهمُ ُلئال؛

ُ)ال(ُامتنع ُأْنُيتوهم ُمتوهم ُذلكُچڤڤچقولههفيُچڤچعلىُعطفُ چ ُُ(1)ُ((،ُفبدخوله

ُ ُجيءُ كما ُالثُ ُقد )ُ ُال (ُ ُزائدةًُبـ ُقولُهُانية ُتعالىفي  ٹٹٹٹڤڤڤچ:ُه

ُ:](2)چڤڦ ُ[21البقرة ُفحذفُ ُص ُمنُالنُ ُوااللتباس ُُكُ أزالتُالشُ ُهانُ فإ، ُيؤديُإلىُ، ُقد ها

ُالشُ  ُك ُُچڤڦچعطفُهفي ُچڤڤچعلى ُعلى ُالمفهومُ ُيربكُ فچٹٹچأو

ُذلكُلسببينُ:ُُإلىُمنعُهُهاُأدتُْزيادتُ ُ،ُولكنُ ُلآليةُالدالليُ 

1) ُ ْتُعلىُنفيُالمعطوفه ُعليهُچڤڤڦچأن هاُنص  ُالمعطوف   ٹٹچ؛ُألن 

 .ُ(3)كذلكُ؛ُألن هماُفيُالمعنىُواحدُ ُمنفيُ ُچ

2) ُ ُأن  ُچٹٹچكما ُلـ ُوچٹچصفة  ُُچڤڤچ، ُلـ ُفهيُچٹٹچصفة ،
ُ،ُ ُبسببهه ُفتذل  ،ُ ُلألرضه ُإثارتهها ُنفي :ُ ُفالمعنى ،ُ ُقبل ها ُالنفي ُحيزه ُفي داخلة 

ُُچڤڤڦچ ُلـ ُمعادل  ُآخر  ُُچٹٹڤڤچنفي  ُ،ُأيُ:ُالحرث  ،ُوالصفتانه
ُالمعنى ُعنهاُمنُحيث  ُ،ُمنفيتانه والس قي 
(1)ُُُ. 

 ( . رفالظ  ل اا : نيثا

)ُُالمتالزماتُهبينُُيفصلُ ُنحويُ ُعنصرُ هُبأنُ ُالعربيةُهُعمومًاُفيُاللغةُهُرفُ الظُ ُسمُ يتُ 
ُ ُالُسيما ُهُومدخولُ ُالعاطفُ األزواجُالنحويةُ(ُـ ُهفيُعُ وسُ قدُتُ ُألن ه؛شرطُ ُأوُقيدُ ُمنُدونُهـ

ُخاصيةهذهُالبُصفُ ت ُي؛ُلذلكُفهوُ(3)هُفيُاالستعمالُهلكثرتُه؛ُبذلكُُص ُوخُ ُوالفصلُهُقديمُهبالتُ 
                                                           

ُ.1/113ُالهدايةُإلىُبلوغُالنهايةُ(1) 
ُ.1/111ُينظرُ:ُالكشافُ(2) 
ُ.1/26ُ:ُالتبيانُُينظر(3)

ُ.1/329ُينظرُ:ُالبحرُالمحيطُ(1) 
ُ.1/331ُُينظرُ:ُاألشباهُوالنظائرُ(3) 
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ُالجارُهُانفردُ ُالتي ُمع ُُماهغيرُهمنُُعلىُالعكسُهُوالمجرورُهُبها ُُوهي، ُهتقديمُيمكنكونه
ُ.الجمليُُأليفُهالتُ ُعناصرُهُبينُ ُبسهولةُ ُهوتأخيُر

ُكشفُ همُيوأقوالُهوالمفسرينُُحاةُهالنُ ُأراءُهفيُُظرُهإنعامُالنُ وكذلكُقصيُوالتُ ُالبحثُ ُإنُ 

أيضًاُُناولكنُ ،ُهُومدخولُهُالعاطفُهُفاصاًلُبينُ ُرفُ فيهاُالظُ ُوقعُ ُقدُالحكيمُهُمنُالذكرُهُآياتُ بأنُ 

ُُآخرينُأنُ ُنجدُ  ُمنهم ُقد ُالن ثريُ رفضوه ُالت ركيبه ُفي ُممتنعًا ُكلُ باعتبارهه هُمنظارُهُحسبُ ُ،

ُكالتاليُ:ُهيُُو،ُواألصوليُ ُمنطقيُ هُالسُهاوأسُحويُ النُ 

  ُُقولُ :األولىُاآلية ُُوه ۉۉ ۅۆۆۈۈٴۇۋۋۅچتعالىُسبحانه

ُ.[ ٨٥النساء: ]چىې ې ې ې

ُقدُاآليةُ ُهمُـُبأنُ عليهُمنُأقوالُهُنُـُحسبماُوقفتُ يوالمفسُرُحاةُهالنُ منُُجمعُ ُيتفقُ ُيكادُ 

عليهُُمعطوفُ چۈٴۇچهُ:ُقولُ ُ،ُفإنُ هُومعطوفُهُالعاطفُهُبينُ ُرفُهبالظُ ُالفصلُ فيهاُُجازُ 

الواوُُالعطفُهُرفيةُبينُحرفُه)ُإذاُ(ُالظُ ُوقدُأقحمتُْ،ُهوُالمعطوفُ ُچېېچ:هُقولُ ،ُُو
ُُ،(1)چېېچ،ُوالمعطوفُه ُمُ )ُتحكمُ(ُ،ُوقدُقدُ ُللفعلُهُظرفًاُمعموالًُُ)ُإذاُ(وحينهاُيكون 
ُمنُ،ُوهوُُالمعطوفُهُوُالعطفُهُحرفُهُبينُ ُفأقحمُ ،ُهُعلىُمعمولُه ُالمنسبك  (ُُأنُْ)ُالمصدر 
ذا،ُ...ُُبالعدلُهُوالحكمُهُاألماناتُهُأداءُهبكمُيأمرُ ُاللُ ُ:ُإنُ ُقديرُ والتُ ،ُهاُومدخولُهُالمصدريةُه ُوا 

ُلناُماُيليُ:ُُيظهرُ ُفيهاُناُماُقيلُ ناهاُوتتبعُْرصدُْ

ُالمنظومُه،ُكماُفيُالمنثورُهُفيُالكالمُهُممكنُ ُرفُههُبالظُ ومعطوفُهُالعاطفُهُبينُ ُالفصلُ ُنُ أ .ُأ
وقولهُ،ُ....ُ،ُالمنثورُهُالكالمُهُفيُأفصحُهُوهوُجائزُ ُ)):ُُمالكُ ُابنُ ُقال،ُسواءُ ُعلىُحدُ 

النساء: ]چىېېېۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېچ:تعالى

٨٥]))(2)ُ. 

                                                           

،ُاللبـاب1/9ُُ،ُالـدرُالمصـون3/219ُُ،ُالبحـرُالمحـيط3/311ُُ،ُشـرحُالتسـهيلُالبـنُمالـك1/366ُُينظرُ:ُالتبيـانُ(1) 
ُ.3/93ُ،ُالتحريرُوالتنوير3/61ُُ،ُروحُالمعاني6/132ُُ

ُ.3/93ُُ،ُالتحريرُوالتنوير1/9ُُ،ُالدرُالمصون1/366ُُ.ُوينظرُكذلكُ:ُالتبيان3/311ُُالبنُمالكُُشرحُالتسهيل(2) 
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مقتصرًاُعلىُُرفُهبينهماُبالظُ ُالفصلُ ُجعلُ ُالذيُأبيُعليُ رأيُعلىُُفيهاُردُ ُاآليةُ ُأنُ  .ُب
،ُُالمنثورةُهُراكيبُهفيُالتُ ُيقعُ ُأنُُْبلُيمكنُ ،ُُاألولُهُمُفيُالمطلبُهكماُتقدُ ُعرُهالشُ ُضرورةُه
ُُحيانُ ُأبوقالُ ُبالشُ ُيخص ُُوأبوُعليُ )): ُ(1)((،ُوليسُبصوابُ ُعرُههذا ُ))،وكذلكُقالُ:

نُ  ُيستدلُ وا  ُُما ُعليُ ُمذهبُهُضعفُهعلى ُأبي ُبقوله  ۆۆۈۈٴۇچ...

 .(2)(([٨٥النساء:]چىېېۉۉېې ۅ ۋۋۅ

هماُبينُ ُقبواًلُهوُالفصلُ ُاألكثرُ ُالوجهُ ُأوُأكثرُ،ُلكنُ ُإعرابيًاُعلىُوجهينُهُهاُتتوجهُ أنُ  .ُت

ُرفُهبالظُ  ُالحلبيُ ، ُُقال ُقولُ ُأنُ ُاهرُ والظُ ُ)): :ُ علىُُمعطوفُ چېېچه

 .ُ(3)((رفُهبالظُ ُوالمعطوفُهُالعطفُهُحرفُهُبينُ ُقدُفصلُ ُ...،ُفيكونُ ُچۈٴۇچ

ُ

  ُ[ ٥٨: األنعام]چۇئۇئىىائائەئەئوئوئچسبحانهُقوله:ُانيةُ الثُ ُاآلية. 

فيُأيُتلكُاآلراءُُاعتمدتُْهاُأنُ ُإلىُنخلص ُُاآليةُهفيُُمنُآراءُ ُماُقيلُ ُمتابعةُهُعندُ 
ُماُاستشكلُ ُنُ تبيُ ُأنُْمنُخاللههماُُحاولتُُْاثنينُهُعلىُتفسيرينُهُيُ أساسُبشكلُ ُحويُ النُ ُالتوجيهُه
ُ:ُهماُالتفسيرانُه،ُُوفيهاُ

 :ُُوالمعطوفُ ُالعاطفُ ُبينُ ُالفصلُ  .ُأ

ُالعكبريُ وجُ  ُنظرُ ُه ُفي ُالعطفُهُحرفُهُبينُ ُقُ فرُ ُرفُ الظُ ُبأنُ ُالقولُهُنحوُ ُاآليةُهه
ُومعطوفُه ُه ُُفصلُ ف، ُفإنُ بينهما ُوُمعطوفُ چۇئۇئچ، ُكماُُمعطوفُ ُچائچ، ،ُ عليه

ُالتُ أصلُ ُظرفُ چەئەئچأنُ  ُأخيرُ ه ُقدُ فلمُ ، ُأقحمُ ُمُ ا ُُوُالواوُهُبينُ ُففصلُ ،  چۇئۇئچبينُ،

ُُالمعطوف ُلرأيهُهُهتقديرُ ُوالكالمُ ، ُأكنةًُعلىُقلوبُهُوجعلناُ:ُوفقًا ُفيُآذانُهُهم ُإذُهمُ،ُووقرًا ،

ُوأشارُ ُرفُهبالظُ ُبالفصلُهُاالعتدادُهُبعدمُهُحُ صرُ  ُقولُهبُإليهُ، :ُ علىُُمعطوفُ چۇئۇئچوُ))ه

                                                           

ُ.3/219ُالبحرُالمحيطُ(1) 
ُ.2/312ُ،ُوينظرُ:ُالدرُالمصون2/113ُالبحرُالمحيطُ(2) 
ُ.10ُُُ-1/9الدرُالمصونُ(3) 
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ُچائچ ُيعدُ ، ُألنُ ُوالمعطوفُهُالعطفُهُحرفُهُبينُ ُالفصلُ ُوال ُ؛ ُأحدُ ُرفُ الظُ ُفصاًل
ُفيهاُعطفْتُ(1)((هُهُوتأخيرُ تقديمُ ُ،ُفيجوزُ ُالمفاعيلُه ُالواو  ُيرىُأن  ُالعكبري  ،ُومنُهناُنفهم ُأن 

ُالث انيُ ُآخرُ،ُوليسْتُكماُوض حْتُفيُالت فسيره  .شيئًاُعلىُشيء 

ُ:ُُنُ متماثليعلىُُنُ متماثليُعطفُ  .ُب

علىُُشيئينُهُلعطفُهُاالواوُفيهُ))هاُأنُ مفادُ ُعلىُقاعدةُ ُلآليةُآخرُ ُلقدُانبنىُتفسيرُ 
ُ(2)((شيئينُه ،ُ ُمُ حيث  ُالتُ ُىتبنُنُْنحا ُليسإلىُأنُ ُفسيرُ هذا ُيندرجُ ممُ ُتُْها ُبينُ ُالفصلُهُتحتُ ُا

ُوذلكُلسببينُهمُ؛ُاُتقدُ مخالفًاُلمُ ُوأولهُتأويالًُُهاهُفيوقوعُ ُ،ُفأنكرُ رفُههُبالظُ ومدخولُهُالعاطفُه
ُ:ُُ(3)هما

ُلُجاءتُُْالواوُ ُأنُ  .1 ُشيئينُهُشيئينُهُعطفُهفيها ُمتقدمينُهُعلى ُفي، ُ:ُقولُهُكما ُتعالى ه

ُ[٥33لبقرة:]اچۈٴۇۋۋۅۅۉۉچ ُعطف، علىُچۇئۇئچُِ إذ
 .ُالجرُ ُحرفُهُبإعادةُهُچائچعلىچەئچ،ُوعطفُ چائچوهو،ُهُمثيلُه

ُ.معهُُالفصلُ ُيجوزُ الُاُ،ُوهوُممُ ُأكثرالُُواحدُ ُعلىُحرفُ هاُفيُالعاطفُ ُأنُ  .2

  ُ[3١لتوبة:]اچکگگگگڳڳچقولهُتعالى:الثةُ الثُ ُاآلية. 

ُُناظرتُْ ُُابقةُ السُ ُعندُالعكبريُ ُأيضاًُُاآليةُ هذه ُأنُ كونُهفيُأعالهُوشابهتها ُممُ ها اُها

علىُُاسميةًُُجملةًُُعطفتُُْالواوُ ُهُيرىُأنُ ،ُفإنُ ُهبمعطوفُهُالعاطفُهُتالزمُهُبينُ ُالظ رفُ ُفصلُ 

ُفالمعطوفُ  ،ُ ُعندُ ُأخرى ُقولُ ه ُوالمعطوفُ چڳڳۋۋچ:ههو ُقولُ ُ، ُهعليه

ُفإنُ ُچکگگچ: ُوعليه مُقدُ چڳچالخبرُهبُمتعلقُ ُچۋۋچ،

ُ ُجملةُهُالعاطفُهُبينُ ُالفصلُهُإلىفأدى ُوبين ،ُ ُالواو ُوهو ُوهوُُچڳڳچ، ،

                                                           

ُ.1/111ُُالتبيانُ(1) 
ُ.2/113ُُالبحرُالمحيطُ(2) 
ُ.1/10ُُُ،ُاللباب1/321ُُ:ُالدرُالمصونُُينظر(3) 
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ُخالدونُ ُ،ُأيُ:ُوهمُچڳگگڳچ))هُ:ُذلكُبقولُهُإلىقالُمشيرًاُ،ُُالمعطوفُ 

ُ.ُ(1)((ُوالمعطوفُهُالعطفُهُحرفُهُبينُ ُرفُ الظُ ُ،ُوقدُوقعُ ُارُهفيُالنُ 

ُهاأنُ ُتجاههذاُاالُعدُ ف،ُهُالعكبريُ ماُأوردُ ُيخالفُ ُآخرُ ُاتجاهُ فيهاُُأخرىُنشأُ ُجهةُ ُمن
نُ اُنحنُبصددُهممُ ُتُْليس ُ:ُ(2)أبرزهاُونلحظ ُأموراًُ،ُُآخرُ ُجهاُتخريجاًُماُخرُ هُ،ُوا 

  ُُللعطفُهُوليستُْ،ُهيُلالستئنافُهُالواوُ ُأن. 

  ُُمعطوفةًُُوليستُْ،ُُاستئنافيةُ ُالواوُهُبعدُ ُالجملةُ ُأن. 

  ُُخبرُهچۋۋچتقديمُ ُأن ُالمتعلقُهعلى ُُه ُاالهتمامُ سببُ چڳچبه ُومراعاةُ ُه
 هُ.ومعطوفُهُالعاطفُهُبينُ ُهُالفصلُ ،ُوليسُسببُ ُالفاصلةُه

  ُُالُجملتينُهُمفردينُهُالمتعاطفانُهُكانُ ُإذاهُومدخولُهُالعاطفُهُبينُ ُتحققُ يُالفصلُ ُأن. 

ُ( . والمجرور الجار  ل اا : لثثا
ُلمبدأُهُوالمجرورُ ُالجارُ ُيخضعُ ُُ ُنحويًا ُالجملةُهُداخلُ ُرتيبُهوالتُ ُصفُهالرُ ُكونهُعنصرًا

ـُكماُبهُهوُُماُيتميزُ ُوأبرزُ ،ُاألخرىُحويةُالنُ ُالعناصرُهُحالهُفيُذلكُحالُجميعُهُالعربيةُه
ُرفُأعالهُالظُ  ُإلىُالت وسعه ُإضافًة ُـ ُ)ُالتُ ُطلقُ يمكنُأنُنما بهُُ(ُ،ُوالمقصودُ ُعلقُهعليهُبـ

ُيكونأنُُيجبُ إذُ،ُُ(3)((صلُهالمتُ ُبُهبأحدُركنيُالمركُ ُالفاصلُهُللعنصرُهُالمعنويُ ُاالرتباطُ هوُ))
لُعمُهوقدُاستُ هُ؛ُومدخولُهُبهُبينُالعاطفُهُأجنبيُحتىُيمكنُحينُذاكُالفصلُ ُغيرُ ُفاصالًُ

ُُمواضعُ ُستُهفيُُامهفاصاًلُبينُ  ُالعزيزه ُوهيُكماُيليُ:ُ،حاةمنُالنُ ُرأيُلفريقُ ُوفقُ منُالذ كره

 .[ ٥33البقرة:]چ ۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉچتعالىُهُ قولُ أواًلُ:

                                                           

ُ.2/639ُُالتبيانُ(1) 
ُ.13ُ-10/11،ُاللباب6/30ُُينظرُ:ُالدرُالمصونُ(2) 
ُ.313ُاألسسُالمعرفيةُوالمنهجيةُ(3) 
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ُونظيرتُ ُالكريمةُ ُاآليةُ ُتمثلُ ُُ [ ٩يس: ]چڳڱڱڱڱںںڻچها

ُ ُشكالأساسُاًُحجُرُوُمهماًُمحورًا ُبشكلُ ُمختلفينُهُاتجاهينُهًُا ُالنُ ُاعتمدا ُإلىُظرُهرئيسُعلى
ُ،ُوهماُ:ُُالعطفُهُحرفُهالليةُلالدُ ُوظيفةُهال

 .والمعطوفُ ُالعاطفُ ُبينُ ُالفصلُ :ُلاألوُ ُجاهُ االتُ  .ُأ

ُاألنعامُهُ(ُمنُسورةُه23ُ)ُُفيُاآليةُهُابقُهالسُ ُالعكبريُ رأيُبُمالكُ ُابنُهُتأثرُ ُيبدوُأنُ ُُ
ُفيُمسألةُالفصلُه ،ُفسلكُفيُهاتينُوالمجرورُهُهُبالجارُ ومعطوفُهُالعاطفُهُبينُ ُبداُواضحًا

ُ:ُُ(1)مذهبًاُيتلخصُبماُيليُاآليتين

ُوقعُ ُاألولىفيُهُ،ُفومدخولُهُالعاطفُهُبينُ ُوالمجرورُ ُفيهماُالجارُ ُفصلُ ُاآليتينُهُأنُ  (1

ُچگڳچوالمجرورُ ُالجارُ  ُالمعطوفُهُوبينُ ُالعطفُهُحرفُهُبينُ فاصاًل

 .چڻچبينُُو،ُالواوُبينُ چڃڃچوقعُ ُانيةوفيُالثُ ،ُچۉچ
ُتفيدُ ُالواوُ ُأنُ  (2 ُفإنُ ُآخرُ ُعلىُشيءُ ُواحدُ ُشيءُ ُعطفُ ُفيهما ُقدُُاآليةُ ُ، األولى

ُنياُحسنةًُأيُ:ُآتناُفيُالدُ ،انيةالثُ ُچۉچعلىُاألولىُُچۉچفيهاُعطفُ 

انيةُ،ُالثُ چڻچعلىُُاألولىچڻچانيةُعطفُ الثُ ُوفيُاآليةُه،ُُفيُاآلخرةُهُوحسنةًُ

ُ :ُ ُبينُهأي ُمن ُخلفُهُوجعلنا ُمن ُوسدًا ُسدًا ُأيديهم ُفقدُ هم علىُُچڃڃچمُ ،
 .ُفصارُفاصاًلُبينهُوبينُالعاطفُُالمعطوفُه

ُعلىُُدليلُ فيهماُُاآليتينُهُأنُ  (3 ُالفصلُُوقوعُهجوازه ُوالمجروره المنثورُُفيُالكالمُهبالجار 
 .رورةُمخصوصًاُبالضُ ُهبجعلُهُالمتمثلُهُأبيُعليُ ُعلىُمذهبُهُردُ ُو
 

 .نُ متماثليعلىُُنُ متماثليُعطفُ انيُ:الثُ ُجاهُ االتُ  .ُب

ُمذهبُ ُسلوكُهجهُإلىُفاتُ ،ُاآليتينُهفيُسابقًاُلماُجاءُُهُبوضوحُ نُتابعُ ومُ ُانُ ىُأبوُحيُ تصدُ ُ
ُ:ُُ(1)هي،ُعلىُأمورُ ُيرتكزُ فيهماُ

                                                           

ُ.3/311ُينظرُ:ُشرحُالتسهيلُالبنُمالكُ(1) 



19 
 

ُالجارُ ُاآليتينُهُأنُ  -1 ُبينُ ُوالمجرورُ ُلمُيقعُفيهما هُ،ُوليسُومعطوفُهُالعاطفُهُفاصاًل
 .ُالفصلُهُمنُبابُههماُليساُُو،ُعلىُذلكُُفيهماُدليلُ 

ُلعطفُهُالواوُ ُأنُ  -2 ُشيئينُهُشيئينُهُفيهما ُُآخرينُهُعلى ُاآليةُهُكونُ في، ُُفي قدُاألولى

علىُُچگڳچتُْفُ طُه،ُوعُ ُانيةُهالثُ ُچۅچولىُعلىُاألچۉچتُْفُ طُهعُ 

ُخاللُهچۋۋچ ُحرفُ ُالعاملُهُإعادةُهُمن ُوهو ُُالجرُ ُ، ،ُ ُانيةُهالثُ ُاآليةُهوفي

 ڱڱچعلىُُچڃڃچطفتُْ،ُوعُ ُانيةُهالثُ چڻچعلىُُاألولىچڻچطفتُْعُ 

 .چڱ
ُيردُ ُاآليتينُهُأنُ  -3 ُما ُمذهبُهُليسُفيهما ُعلى ُعليُ ُبه ُألنُ أبي ُبابُه؛ ُمن ُليسا ُهما

نُ ُالفصلُه  .ُآخرينُهُنظيرينُهعلىُُنظيرينُعطفُهُماُمنُبابُه،ُوا 

ُ.ُ[3١هود:]چ ۀڱڱںںڻڻڻڻڱڳڳچُوجلُ عزُ ُهولُ ق:ثانياًُ

فيُاآليةهُچۀڻچهُ:ُوردتاُفيُقولُهُقراءتانُهُمنُالعلماءُهُجمعُ ُانتباهُ ُلقدُلفتتُه
ُ ُالكريمةه ُفكانتا ُلرأيه، ُوفقًا ُُمـ ُمنُمعالمُهُالنشكُ تـ هُ،ُومدخولُهُالعاطفُهُبينُ ُالفصلُهُمعلمًا
ُهماُ:ُ،ُُوُهاُهناعليهماُُوءُ الضُ ُطُ وسنسلُ 

 .(ُفعُ الرُ ُقراءةُ )ُ:األولىُ

ُوغيرُ ُالعكبريُ ُعدُ ُُ ُُالباءُهُضمُ بُالعشرةُهُاءُهالقرُ ُةُهعامُ ُةُ قراءه ُقولُهفي  ڻچه

ُ:ُُ(3)يليماُبُحُ ،ُوقدُصرُ همابينُ ُوالمجرورُهُبالجارُ ُالفصلُهُشاهدًاُعلىُجوازُه(2)چۀ

ُوراةُ التُ ُأيُ:ُأنُ ُ،ُمعطوفُعليهُچںچ،ُومعطوفُ چڻۀچهقولُ ُأنُ ُ .ُأ

 .ُصديقُهفيُالتُ ُم (ى اهلل عليه وسلَّ) صلّمحمدًاُُيتلوانُهُواإلنجيلُ 

                                                                                                                                                                      

ُ.3/131ُللبابُ،ُا1/111ُ،ُمغنيُاللبيب2/312ُُ،ُالدرُالمصون2/113ُُينظرُ:ُالبحرُالمحيطُ(1) 
ُ.3/3363ُُُينظرُ:ُالهدايةُإلىُبلوغُالنهايةُ(2) 
ُ.12/21ُ،ُالتحريرُوالتنوير2/692ُُينظرُ:ُالتبيانُ(3) 
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ُ،ُُوُ،ُوهوُالواوُ ُالعاطفُهُفاصاًلُبينُ ُالحيزُ ُشغلُ چڃچچوالمجرورُ ُالجارُ ُأنُ  .ُب بين 
 هُ.موسىُمنُقبلُهُوكتابُ يتلوهُشاهد ُ،ُأيُ:ُچڻۀچالمعطوفُه

ُ.(ُصبُ نُ الُقراءةُ )ُ:انيةُثُ ال

ُجهُإلىُتُ قدُاُآخرُ فريقًاُُأنُ ُنلحظُ كذلكُُ فيُُوالمجرورُهُبينهماُبالجارُ ُالفصلُهإمكانه
ُ:ُُ(2)ذلكُفيُماُيأتيُويتلخص ُ،ُُ(1)چڻۀچقولهُُفيفتحُالباءُُنُْمُ ُقراءةُه

ُوهوُُالغائبُهُعلىُضميرُهُمعطوفُ چڻۀچأنُ  .ُأ ،ُ ُعلىُالمفعوليةه المنصوبه

 موسىُ.ُ:ُيتلوهُويتلوُكتابُ ُقديرُ والتُ ُ،چںچفيُالهاء ُ

ُفاصالًُُچڃچچوالمجرورُ ُالجارُ ُأنُ  .ُب ُُالعاطفُهُبينُ ُوقع ُُوالواو ُالمعطوفُهبين 

 .ُچڻۀچ

مماُالُهُبأنُ ُولمُيعترْضُها،ُفيُاإلعرابيُ ُهُ يوجتُ زُهذاُالجوُ هُومنُتابعُ ُأباُحيانُ ُأنُ  .ُت
ُذلكُفيُ ُُواحدُ ُعلىُحرفُ ُوالعاطفُ ُوالمجرورُهُبالجارُ ُالفصلُهُبابُهيمكن  وقدُ،

ُأنُ  ُسابقًا ُاشترطُ علمنا ُالُُالعاطفُ ُيكونُ ُبأنُُْه ُفصاعدًا ُمنُحرفينه ُومتركبًا مؤلفًا
ُ ُمنفرد   .علىُحرف 

ُُاهرُ وجيهُهوُالظُ هذاُالتُ ُأنُ  .ُث ُللملفوظُهُفعالًُُرُ منُقدُ ُ؛ُألنُ ُإعرابياًُواألقرب  ،ُمشابهًا

ُبالجارُ ُالفصلُ ُيولُهلمُهُكأنُ ف،ُرُهالمقدُ ُبالفعلُهُمفعوالًُُچڻۀچوجعلُ ُبينهما
 .بينهماُُزُالفصلُ ،ُولمُيجوُ اهتمامًاُُوالمجرورُه

ُ.[٨3هود:]چۈۓڭڭڭڭۇۇۆۆۓھھےےچهُهُسبحانُ قولُ :ثالثاًُ

ُبينُ ُفريقُهتُ المنُُفيهاُركيبيُ التُ ُظمُ نُ الُتألفُ يالتيُُهاُمنُاآلياتُهبأنُ ُإلىُاآليةُهُشيرُ أُ 
ُومعطوفُهُالعاطفُه ُُشكلُ يفُوالمجرورُهُبالجارُ ه ُبينهما ُيُ فاصاًل ُولم ُالرأيُ ُنسبُْ، إلىُُهذا

                                                           

ُبذلكُ،ُينظرُ:ُمختصرُفيُشواذُالقرآنُ(1)  ُ.3/211ُ،ُالبحرُالمحيط39ُُقرأُمحمدُبنُالسائبُالكلبي 
ُالمصـون3/211ُُ،ُالبحرُالمحيط1/639ُُ،ُإعرابُالقراءاتُالشواذ3/3363ُُ:ُالهدايةُإلىُبلوغُالنهايةُُينظر(2)  ،ُالد ر 

6/301ُ.ُ
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ُأنُْـُُـُوفقًاُلماُأشيرُ ناُنستطيعُ ،ُولكنُ إلماحاًُلهُُلمحُ أُ بلُ،ُواضحُ ُبشكلُ ُإليهُقُْتطرُ ولمُيُ ،قائلُ 
ُ:ُُ(1)بماُيليُأدقُ ُذلكُبشكلُ ُنشخص ُ

ُقولُ ُأنُ  -1 ُُمعطوفُ ُچےچه ُقبلُ على ُما ُوهوه ُوالتُ [٥٨هود:]چںچ، :ُُقديرُ ،

 .ُوأخاهمُهودًاُإلىُعادُ ....ُچ ڻڻڱںںچ

وهوُُالعاطفُهًُاُبينُ حاجزًاُلفظيًاُوفاصاًلُنحويُ ُ)ُإلىُعادُ(ُوقعُ ُوالمجرورُ ُالجارُ ُأنُ  -2

 .ُچےچ،ُوهوُالمعطوفُهُالواوُ،ُوبينُ 

ُ:(2)ةُاليالتُ ُلألسبابُآخرُ ُجتُعلىُوجهُ رُ وخُ ُهذاُالرأيُ ُغُْسُ ستُ أخرىُلمُيُ ُمنُجهةُ 

1- ُ ُُچےچأن  ُأخاهمُهودًاُ؛ُوذلكُألن  ُ،ُأيُ:ُوأرسلناُإلىُعاد  ُمقدر  ُبفعل  منصوب 
ُ ُفر قُبين  ُطويل  ُلماُبين هماُمنُكالم  ُالفصله ُالس ابقهُيؤديُإلىُطوله هُعلىُالوجهه تخريج 

ُ.ُ  اآليتينه

،ُچڻڻچ(ُعلىُُ)ُإلىُعادُ ُ،أيُ:علىُالمجرورُهُالمجرورُ ُفيهاُعطفتُهُالواوُ ُأنُ  -2

ُالمنصوبُ  ُالمنصوبُهُوعطفت ُ:ُعلى ُأي ُُچےچ، ُچںچعلى ،ُ ُتعطف  كما

 .والمنصوبُهُعلىُالمرفوعُهُالمرفوع ُوالمنصوبُ 

 .واحدُ ُعلىُحرفُ ُالعاطفُ ُ؛ُألنُ ُوالمجرورُهُبالجارُ ُليسُمنُالفصلُهُاآليةُ ُأنُ ُ -3

 ( . المفعول به ل رابعاا : 

ُجملةًُمكونًاُوالفاعلُُعلُهمعُالفُيتشكلُ ُاًُنحويُ ُاًُوعنصُرُاًُتركيبيُ ُاًُبهُجزءُالمفعولُ ُمثلُ يُ
ُ.(ُُركيبيُ التُ ُرتيبُهعليهُبـُ)ُالتُ ُنطلقُ ُأنُُْنستطيعُ وخاضعًاُلماُقبلهُُفيهُالعاملُ ُمؤثراًُُفعليةًُ

ُفيُنسقُهدخولههُومُالعاطفُهُبينُ بهُُالفصلُ ُهُيجوزُ وموافقيهُفإنُ ُووفقًاُلرأيُالعكبريُ 
ُكريماتُ ُذلكُفيُآياتُ إلىُُقدُأشارُ ُوهُ،ُهُعلىُعاملُهتقديمُ ُهُيمكنُ ؛ُألنُ المتعاطفاتُهُالجملُه

ُ،ُوهي:ُ
                                                           

ُ.6/311ُينظرُ:ُالدرُالمصونُ(1) 
ُ.6/311ُ،ُالدرُالمصون3/232ُينظرُ:ُالبحرُالمحيطُ(2) 
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 [11]ُاألنعامُ:چچڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦچ:األولى.ُ

،ُوهوُوالمعطوفُ،ُالواوُ،ُوهوُالعطفُهُحرفُهُبينُ ُحدثُ ُهرؤيتُهلُطبقاًُُالفصلُ ُإنُ 

ُوالفاصلُ چڃچ ُُالمفعولُ ُ، ُعاملُهُالمقدمُ به ُعلى ،ُ ُه المنصوبُچٹچوهو

هُعلىُهماُبتقديمُهبينُ ُالحيزُ ُهماُوقدُشغلُ خاللُ ُمتوسطُ ُ،ُوهوُحينئذُ الثانيُُچڃچبالفعلُه
ُكلُ :ُأي،ُعليهُُمعطوفُ هيُالُمعترضةُ ُجملةُ چڄڄچهُتعالىُقولُ ُفإنُ ،ُهُعاملُه

ُهديناهمُهؤالء ُيعني، سحاقُإبراهيم: ُويعقوبُوا  ُتعالى ُوقوله ُچچڃڃڃڃچ،

ُالُجملةُ  ُمعطوفُ هي ُقبلُه، ُمن ُنوحًا ُوهدينا ُأيُ: ُمنُعطفُههم ُوهذا ُ(1)راكيبُهالتُ ُ، هناُُو،
ُهماُ:ُ،ُمهمينُُبعدينُهُمُمنُخاللُهتقدُ ُحسبماُاآليةُهُإلىُنظرُ ي

ُُوُبهُالمفعولُ ُإنُ ف:ُركيبيُ التُ ُالبعدُ  .1 ُلفظًا ُُوالفاعلُالفعلُهُبعدُ ُرتبةًُمتأخر  فيُترتيب 
ُ ُأنُ ُالفعليةُهُالجملةُهُداخلُ متسلسل  ُإال ُفعلُهُيقدمُ ُه، ُعلى ُرتبةًُه ُال ُُلفظًا ُوجوازًا ،ُوجوبًا

ُاآليةُهُوالتقديمُ  ُأليُ ُفي ُيخضع ُضوابطُهُضابطُ ُال ُلذلكُُقديمُهالتُ ُمن ُ؛ وجوبًا
 .بهُمقدمُ ُهُمفعولُ علىُأنُ چٹچبُ نصُه
ُالمنطلقُ ُالفعليُ ُركيبُهفيُالتُ ُالمفعولُهُإلىُتقديمُهُالنزوحُ ُإنُ :ُالليُ الدُ ُالبعدُ  .2 ُوظيفةُ ه

ُقديمُ التُ ُىأدُ قدُ،ُُو...ُألخُأوُالعنايةُ ُأوُاالهتمامُ ُهُاالختصاص ُداللتُ ُيكونُ ُكأنُْ،ُعبيريةُ التُ 
ُ،ُهوُهناُ قالُ،هُومدخولُ ُ،ُهماُالعاطفُ الزمينُهمتُبينُ ُهُفصلُ لكنُ ،ُاالهتمامُ معنًىُدالليًا

ُ.ُُ(2)((لالهتمامُهُچڃچعلىُمقد مُ ُمفعولُ ُأن هُعلىچٹچانتصبُ ))ابنُعاشورُ:

ُنحويُ ُتأويلُ ُإلىُااللتفاتُ ُلُ فضُ ذلكُ،ُبلُُإلىُهميلُ ُآخرُ ُفريقُ ُاستبعدُ ُبالمقابلُهُو
ُالقائلُه ُرأيه ُةُهحويُ النُ ُاألزواجُهُبينُ ُالفصلُهُبصعوبةُهُيتماشىُمع ،ُ ُلقاعدةُهإخضاعُ وهو )ُُها

،ُوالتقديرُهُالمذكورُ يفسرُ ُمضمرُ ُبفعلُ ُمنصوبُ ُچٹچ،ُأيُ:ُأنُ (ُفسيرُهالتُ ُثمُ ُاإلضمارُه

                                                           

ُ.2/111ُ،ُفتحُالقدير2/32ُُ،ُاللباب2/31ُُ،الجامعُألحكامُالقرآن2/132ُ،المحررُالوجيز1/313ُالتبيان:ُينظر(1) 
ُ.3/12ُالتحريرُوالتنويرُ(2) 
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ُمنُقبلُ  ُهدينا ُنوحًا ُ(1):ُوهدينا ُللمذكورُهُماًُمقدُ ُمفعوالًُُهيجعلُُْلمُماإنُ ))و، ُبينُ ُيفصلُ ُلئال؛
ُعلىُهذاُالرأيُماُيليُ:ُُماُيالحظُ ُوأبرزُ ،ُ(2)((بشيءُ ُوالمعطوفُهُالعاطفُه

ُأنُ ُمتكلفُ،ُفيُحينُهُغيرُ ُالمؤخرُهُهُبالفعلُه،ُونصبُ اآليةُهفيُُقديمُهالتُ ُجائزُ ُالمفعولُ ُأنُ  .1

ُالمذكورُ يفسرُ ُفعلُ ُتقديرُ  ُفلُهُه ،ُ ُتكلفًا ُوقتُ ُكلفُهالتُ ُإلىُيصارُ ُمُ أشد ُنستطيعُ ُفي

 ؟!ُ.منهُُخلص ُالتُ 
ُوتقديمُ ُمخصوصُ ُدالليُ ُيأتيُلمعنىًُُالمعمولُهُتقديمُ ُأنُ  .2 ُُالمفعولُهُ، منهُُمقصودُ فيها

ُ.ُُهُتحقيقُهُوعدمُههذاُالمعنىُُفواتُهُإلىيؤديُُقديرُ والتُ ،ُُاالهتمامُ 

  ُ[19]مريمُ:چجئییییۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئچ:انيةالثُ

إذُأنُ،ُُاآليةُههذهُفيُُجليةُ ُهُبصورةُ ومدخولُهالعاطفُُبينُ ُأيضًاُالفصلُ ُظهرُ لقدُُ

ُفصلتُُْالواوُ  ُعنُمدخولُهُقد ُألنُ ُچیچالفعلُهبها ُاًُمقدمُأوالًُُمفعوالًُُيعربُ چڄچ؛

ُ.(3)يًاُثانُمفعوالًُچجئچ،ُوچیچعلىُ

ـــوقـــدُ ـــُلوســـيُ اآلُحوض  ُ،ُأالُوهـــوُالوظيفـــةُ هنـــاُُهقديمـــلتُ ُاللجـــوءُهُإلـــىُاعيالـــدُ ُببُ الس 
ُواحــدُ ُكــلُ :ُأيچیچ)):ُقــائالًُ،ُعلــىُبعــضُ ُاألنبيــاءُهُبعــضُهُالمــرادةُمــنُتخصــيصُهُالدالليــةُ 

:ُُتعــالىُهلقولهــُأولُ ُمفعــولُ ُوهــو،ُالســالمُعليــهُإبــراهيمُ ُومــنُمنهمــاُأوُويعقــوبُ ُقُ اإســحُمــن
ــُإلــىُبالنســبةُهُالُلكــن،ُخصــيصُهللتُ ُعليــهُمُ قــدُ ،ُچی جئچ ُإلــىُبالنســبةُبــل،ُعــداهمُنُْم 

ُ.(1)((بعضُ ُدونُ ُهمبعضُ ُالچی جئچمنهمُواحدُ ُكلُ :ُأي،ُهمبعضُه
  ُ[22]األنبياءُ:چۈئ ۈئ ېئ ۆئوئ وئ ۇئ   ۇئ ۆئچ :لثةاالث.ُ

                                                           

ُ.2/392ُُإرشادُالعقلُالسليمُينظرُ:(1) 
ُ.3/113ُروحُالمعانيُُ(2) 
ُ.11/12ُ،ُاللباب2/602ُُ،ُالدرُالمصون2/126ُُينظر:ُالتبيانُُ(3) 
ُ.1/12ُروحُالمعانيُُ(1) 
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ــــابقتينُهُفــــيُاآليتــــينُهُمثيل ــــههُيشــــابُ چیچهُومدخولهــــُالــــواوُهُبــــينُ ُالفصــــلُ ُإنُ ُ ،ُُالس 

،ُُ(1)مفعـواًلُثانيـاًُچېئ چو،ُُچیچمفعـواًلُأواًلُللفعـلُهُأيضـًاُتعـربُ ُچڄچفإنُ 

والُ،ُُهــذاُالوجــهُهُغيــرُ ُالُيحتمــلُ ُاإلعــرابُ ُأنُ ُإلــىُابقةُهالس ــُاآليــةُههنــاُوفــيُُاإلشــارةُ ُوتجــدرُ 
ُ.ُهُاألولُ مفعولُ ُلمُيستوفُُْالفعلُ ُ؛ُألنُ مفسرُ ُهُمنصوبًاُبفعلُ أنُنقدرُ ُيمكنُ 
 [39]الفرقانُ:چڳ ڳ ڳ ڳگ گ  گ  گچ :ُابعةرُ الُ.ُ

ُأكدُ ُ ُخاللُهمذهبُ ُالعكبريُ ُلقد ُمن ُضمنًا ُهنا ُُه ُفاصاًلُُوقوعُهُجوازُ إقرارهه المفعول

ُفيهُإعرابُ ُيتوجهُ ُآخرُ ُوجهُ ُهُالُيوجدُ إلىُأنُ ُأشارُ ُمامنُذلكُحينُأبعدُ ُبينهماُ،ُبلُذهبُ 
ُ.ُ(2)((الُغيرُ ُچڳ چبـُُفمنصوبةُ ُانيةُ الثُ ُچڄچاُوأمُ ُ)):ُقائاًلُُاآليةُه

ــهلمــاُتقــدمُُالزمخشــريُ ُأشــارُ كمــاُُ ُبمــاُدلُ ُمنصــوبُ ُاألولُ چڄچوُ)):ُُبمــاُنص 
لهُُهُفارغُ ؛ُألنُ ُچڳ چناُ،ُوالثانيُبـُحذرُْ:ُناُ،ُأوُ،ُوهوُ:ُأنذرُُْچڳگ  گ گ چعليهُ

))(3)ُُ.ُ
،ُُبــهُبينهمــاُبــالمفعولُهُالفصــلُهُإلــىُجــوازُهُصــريحُ ُبشــكلُ أبــوُحيــانُُلــمُيشــرُْهنــاُهــاُُو

نسـتطيع ُأْنُ،ُُوآخـرُ ُوجهاًُُالُتحتملُ ُاآليةُ ُ؛ُألنُ يوحيُبذلكُُوحيداًُُإعرابياًُُاًُوجهُهُتبنىلكنُو
،ُأيُ:ُوأنــــذرناُكــــاًلُ،ُُاألولُعلــــىُاالشــــتغالُهُچڄچانتصــــبُ ُ)):ُهمــــنُقولهــــهــــذاُنفهــــم ُ

ُ.ُ(1)((اإلعرابُهُمفعواًلُ،ُوهذاُمنُواضحُهُهُلمُيأخذُْ؛ُألنُ ُچڳ چبـُُهُمفعولُ انيُعلىُأنُ والثُ 
ُ
 ( . المفعول لهل خامساا : 

ــــُالعــــاطفُهُبــــينُ ُالفصــــلُهُمناقشــــةُ ُإنُ  ُبــــينُشخصــــيتينُهُدارتُُْلــــههُبــــالمفعولُومعطوفه
رأييهمــاُُتفاصــيلُ ُ،ُوتظهــرُ وأبــوُحيــانُ ُ،ُهمــاُالزمخشــريُ ُفســيرُهوالتُ ُحــوُهفــيُعلمــيُالنُ ُبــارزتينُه

ُكماُسيأتيُالحقًاُ.ُسورةُاألنعاممنُ(113ُُعندُتناولهماُآية)ُ

                                                           

ُ.2/922ُينظر:ُالتبيانُُ(1) 
ُ.1/111ُ.ُوينظرُ:ُالدرُالمصون2/919ُُالتبيانُُ(2) 
ُ.3/211ُالكشافُُ(3) 
ُ.6/131ُالبحرُالمحيطُُ(1) 
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هُعلـىُعاملهـلـهُُالمفعـولُهُتقـديمُ ُأنُ ُإلـىُاإلشارةُهمنُُذلكُالُبدُ ُإلىُطرقُهالتُ ُولكنُقبلُ 

يجاباًُرفضًاُ،ُفانقسمواُعمومًاُحويينُالنُ ُبينُ ُإشكاالًُُبُ سبُ ُالوظيفيُ  ُ،ُهماُ:ُُفريقينُهعلىُُوا 
ُمالـكُ ُوابـنُ ُهمُالرمـانيُ هُ،ُومنُأبـرزُهلهُعلىُعاملُهُالمفعولُهُتقديمُ ُفريقُ زُجوُ ُاألولُ:

ـُمتصـرفُ ُالعامـلُ ُأنُ ُ))إلـىهُسـببُ ُويعودُ هماُ؛ُوغيرُ  ُإالُأنُْهُفـيُمعمولهـُفيتصـرفُ ،ُهُفـيُنفسه
)ُجزعـًاُ(ُوُ)ُشـوقًاُ(ُُالمفعـولينُهُبتقـديمُهواُعلـىُذلـكُواسـتدلُ ،ُُ(1)((طـار ُ ُمنُذلـكُمـانعُ ُيمنعُ 

ُ:ُهُقولُ ُهما،ُأولُ اثنينُهُشاهدينُه(ُفيُُبكيُ(ُوُ)ُأطربُ علىُناصبيهماُ)ُأُ 
ُ(2)يرانُ نياُاعتُ ًاُعلىُالدُ صُ رُ والُحُ ُُُيُبكُ أ ُُاسُ النُ ُعًاُوربُ فماُجزُ 

ُ:هُقولُ ُخرُ واآل
ُ(3)يلعبُ ُيبُ يُ،ُوذوُالشُ والُلعبًاُمنُ ُُطربُ أ ُُيضُ البُ ُإلىوقًاُوماُشُ ُبتُ طرُ 

بـهُُأيُلمُيقبلُْ،ُوهذاُالرُ ُهمُثعلبُ ،ُفيُمقدمتُهمطلقًاُذلكُُآخرُ ُفريقُ ُمنعُ ُوثانيهماُ:
ُ.ُ(1)بذلكُُماعُهالسُ ُلورودُه؛ُ

هُتعـــالىُمـــنُقولهـــُالكريمـــةُهُاآليـــةُهُبخصـــوصُهُمخشـــريُ الزُ ُفـــيُكـــالمُهُظـــرُهالنُ ُتـــدقيقُ ُإنُ 
األنعـــــــــــــــــامُ]چۇۓ ڭ ڭ ڭ ڭۀہ ہ ہ ہھھ ھ ھے ے ۓ  ۀچ

ُهماُ:ُ،ُُنحويتينُهُفيُمسألتينُهُرأيينُهلُيهتبنُلناُجلياًُُرُ يظهُه[113:
ُجـوزُ هُيفإن ـ،ُُلـهُعلـىُالعامـلُهُالمفعـولُهُمُهيقـدتُأعـالهُمـنُجـوازُهُاألولُ ُالفريقُ ُيرىُماُيراهُ  -ُأ

ُ ُإعرابي  بماُُأشارلىُذلكُا ُُو،ُچ ڭچهُناصبُهعلىُچۓچلهُُالمفعولُهُتقديمُ فيُوجه 

لـهُمـنُُمفعـوالًُُيكـونُ ُأنُُْويجـوزُ ،ُ...ُهُقبل ـُعلـىُالمنصـوبُهُعطفُ چۓ ۓچ)):ُُهمفادُ 
ُ.(3)((بهُفسقًاُ،ُُاللُهُلغيرُهُلُ هُه:ُأُ ُ،ُأيُُْچڭچ

ـفُ چۓچالعـاطفُ ُفإنُ لهُ،ُُهُبالمفعولُهومدخولُهُالعاطفُهُبينُ ُالفصلُهُإمكانُهُإلىُاتجهُ  -ُب ُلُ صه
ُلــــهُ،ُبفاصــــلُ ُچ ڭچوهــــوُجملـــةُ هُ،ُعـــنُمعطوفهــــ ُ،ُوحينئــــذُ ُچۓچوهــــوُالمفعـــول 

ُچ ڭچجملـةُ ُولـيسُالمفـرداتُ،ُفـإنُ ُراكيـبُهالتُ ُعطـفُهُمـنُبـابُهذلكُُيكونُ ُرأيهُهُحسبُ 

                                                           

ُ.210ُ-3/229المقاصدُالشافيةُُ(1) 
ُ.1/123ُُ،ُالدررُاللوامع3/133ُُالبيتُقائلهُمجهولُ،ُوهوُمنُالوافرُ،ُينظرُ:ُهمعُالهوامعُُ(2) 
ُ.1/123ُ،ُالدررُاللوامع1/313ُُ،ُخزانةُاألدب1/11ُُمغنيُاللبيبُُالبيتُللكميتُ،وهوُمنُالطويلُ،ُينظرُ:ُ(3) 
ُ.3/133ُ،ُهمعُالهوامع2/113ُُ،ُشرحُاالشموني296ُُتنظرُهذهُالمسألةُفيُ:ُالقواعدُوالفوائدُُ(1) 
ُ.2/31ُالكشافُُ(3) 
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ُاللُهُلغيــرُهُهــلُ ....ُأوُأُ ُميتــةًُُيكــونُ ُ:ُإالُأنُُْقــديرُ ،ُوالتُ (1)چہچجملــةُعلــىُةُ معطوفــ

المُ ،ُ؟ُُچڭچتعطــفُ ُ:ُفعــالمُ ُقلــتُ ُنُْإفــ))هُ:ُذلــكُمــنُقولهــُبــهُفســقًاُ،ُويفهــمُ  ُيرجــعُ ُوا 
ـــ ُ،ُويرجـــعُ ُچہچعلـــىُُ:ُيعطـــفُ ُقلـــتُ ،ُ؟ُُعلـــىُهـــذاُالقـــولُهُچڭچفـــيُُميرُ الض 

 .(2)((چہچالمستكنُفيُُإليهُيرجعُ ماُُإلىُميرُ الضُ 

ُ
هُمنُكالمُهُه،ُإذُنلحظُ عنُرأيُسابقُهمختلفًاُُرأياًُُهانفسُهُفيُاآليةُهُلقدُكانُألبيُحيانُ 

ُ،ُهما:ُُاثنينُهُأمرينُه
ُهُمعطـوفُ ،ُوهـوُأن ـُچۓچ:هُتعـالىواحدًاُفـيُقولهـإعرابيًاُهُيرىُوجهًاُأنُ ُ:ُاألول

ُعطـــفُهُهُمـــنُبـــابُهذلـــكُعنـــدُ ُ،ُويكـــونُ ُچھ ھ چقبلـــه،ُوهـــوُقولـــهُ:ُالمنصـــوبُهعلـــىُ
ُُچۇڭ ڭ ڭ ڭ چأنُ كمـاُ،ُراكيبُوليسُالتُ ُالمفرداتُه ُصـفةًُُنصـبُهُفـيُمحـلُ ُجملـةًُيعـرب 

ــُاهرُ الظ ــُچۓ ۓچ))لــهُ،ُقــالُ:ُ ُچڭچهُ،ُ...ُ،ُوُقبل ــُعلــىُالمنصــوبُهُمعطــوفُ هُأن 
ُ.ُ(3)((المحلُ ُلهُمنصوبةُ ُصفةُ 

ُُسـلكُ هُأن ـوالثـانيُ: أوُُرفُهالظ ـُبغيـرُهُالمتالزمـينُهُبـينُ ُالفصـلُ ُمنـعُ يـُكمـاُسبق ــُمـذهبًا
ُمفعـوالًُُچۓچفـيُعـدُ ُهُ منكرًاُرأيُ ُمخشريُ الزُ ُتعقبُ يهُـُـُكعادتُههُ؛ُلذاُنجدُ ُوالمجرورُهُرُهاالج
ُهُعلـىُناصـبُهُماًُمقـدُ ُله ُالعـاطفُهُبـينُ ُالفصـلُهُإلـىذلـكُيفضـيُُ؛ُألنُ چڭچ،ُوهـوُالفعـل 

ــدُعليــهُشــدُ ُوقــد،ُوالمعطــوفُ علــىُهــذاُُ،ُوتركيــبُ جــدًاُُمتكلــفُ ُوهــذاُإعــرابُ ُ)):ُهُبمــاُنص 
ُ.ُ(1)((جائزُ ُوغيرُ ُعنُالفصاحةُهُخارجُ ُاإلعرابُه

ُ
ُ:ُ،ُهماُأمرينُهُإلىُنخلص ُُلماُتقدمُ مناقشتهماُُعرضُهُبعدُ ُو

ُعليـهُبـأنُ ُْضُ،ُولمُيعتـرُهُالفاصلُهُةُهلماهيُ ُمنُاألشكالُهُبأيُشكلُ ُأباُحيانُلمُيتطرقُُْأنُ  .1
ُ)):ُُهبقولهـــاكتفـــىُُ،ُبـــلُههُومدخولهـــُالعـــاطفُهُبـــينُ بـــهُُالفصـــلُ ُممـــاُالُيجـــوزُ ُلـــهُالمفعـــولُ 

                                                           

ُ.1/116ُ،ُاللباب3/199ُُينظرُ:ُالدرُالمصونُ(1) 
ُ.2/31ُالكشافُُ(2) 
ُ.1/211ُالبحرُالمحيطُُ(3) 
ُ.1/211ُالبحرُالمحيطُُ(1) 



27 
 

ُأنُ ُاالعتبــــارُهُأخــــذناُبعــــينُهإذاُ،ُهــــذاُ(1)((هُبــــالمفعولُلهــــُچڭچوُچۓچبــــينُُوفصــــلُ 
 .ُاألولُهُكماُتقدمُفيُالمطلبُهُوالمجرورُهُأوُالجارُهُرفُهبالظُ ُمقيدُ ُهعندُ ُالفاصلُ 

ُعنـــهُوقـــدُنقهـــ،ُُهـــوُالجـــوازُ هُعلـــىُعاملهـــُلـــهُالمفعـــولُهُتقـــديمُهُفـــيُمســـألةُهُأيـــهُ رُُأنُ  .2 كـــالم ُل 
ـــُبخصـــوصُه لـــهُعلـــىُُالمفعـــولُهُعلـــىُتقـــديمُهُ...بـــهُُاستشـــهدُ ُ)):ُأنـــهبُآنفـــاًُانيُالث ـــُاهدُهالش 

ُُوُاألولُ ُالفريقُ ماُذهبُإليهُُيطابقُ هذاُُو،ُُ(2)ُ((ذلكُُمنعُ ُنًُْاُعلىُمُ هُردُ عاملُه الزمخشـري 
فـيُُهُ متناسـيًاُرأي ـُاآليـةُهعليـهُفـيُُفـيُالـردُ ُواضحُ ُبشكلُ ُرأيهُنقض ُقدُإالُأنناُنراهُ،ُمعًاُ

ُالفصاحةهُكماُسبق ُ.ُاإلعرابُ واصفًاُُالمسألةُه ُخارج ُعنُمعياره ُوالت ركيب   بأن هُمتكلف 
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ُ.1/211ُالبحرُالمحيطُُ(1) 
ُ.1/316ُخزانةُاألدبُُ(2) 
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ُفهرسُالمصادرُوالمراجعُــُ

  ُُاأل،ُهـُتقريبًاُ(900ُ:ُعليُبنُمحمدُبنُعيسىُ)ُتُُاألشموني ُألفيةُشرح ُعلى شموني
 .ُُُم2002ُ-ُهـ1123ُ،1ُالصفا،القاهرة،طُالجميل،مكتبةُبنُمحمود.ُُتحـ:ُُابنُمالك

  ُالقرآنُروحُالمعانيُفيُتفسيرُ،ُهـُ(1220ُ:ُمحمودُبنُعبدُاللُالحسينيُ)ُتُُاآللوسي

 .ُلبنانُ–ُالعربي،بيروت،ُُُالتراثُإحياءُدار:ُُبعُالمثانيالعظيمُوالسُ 

  ُاإلنصافُفيُمسائلُ،ُهـُ(322ُأبوُالبركاتُعبدُالرحمنُبنُعبيدُاللُ)ُتُ:ُُابنُاألنباري
 مُ.1ُُ،1991ُ:ُتحـُ.ُحسنُحمدُ،ُدارُالكتبُالعلميةُ،ُبيروتُ،ُطُالخالف

  ُُهـُ(1039ُ)ُتُُعمرُبنُالقادرُعبد:ُُالبغدادي،ُ ُاألدب :ُُالعربُلسانُلبابُولبُ خزانة
 مُ.1992هـُـ1ُُ،1111ُطُ،ـُمصرُتحـُ.ُعبدُالسالمُهارونُ،ُمكتبةُالخانجيُ،ُالقاهرةُ

 ُُبوعلي :.ُ ُفؤاد ُالنُ ُد. ُللخطاب ُوالمنهجية ُالمعرفية ُالعربياألسس ُالكتبُُحوي ُعالم :
 مُ.2011األردنُ،ُُ–الحديثُ،ُُأربدُ

  ُالث:ُ :ُدراسةُوتحقيقُد.ُالقواعدُوالفوائدُُهـُ(ُ.112عمرُبنُثابتُبنُإبراهيمُ)ُتُُمانيني 
 مُ.2003هـُـ1ُُ،1121ُعبدُالوهابُمحمودُالكحلةُ،ُمؤسسةُالرسالةُ،ُبيروتُـُلبنانُ،ُط

  ُُبيارياألُإبراهيم.ُُتحـ:ُُعريفاتالتُ ُهـُ(ُ.116)ُتُُعليُبنُمحمدُبنُعلي:ُُالجرجاني،ُ
ُ.ُهـ1103ُ،1ُطُبيروت،ُ،ُالعربيُالكتابُدار

  ُُالجزري ُ(ُ.133:ُأبوُالخيرُمحمدُبنُمحمدُالدمشقيُ)ُتُُابن ُالقراءاتُُهـ ُفي الن شر
 :ُتحـُ.ُعليُمحمدُالضباعُ،ُدارُالكتبُالعلميةُ،ُبيروتُـُلبنانُ.ُُالعشر

  ُُجني ُ(ُ.392:ُأبوُالفتحُعثمانُالموصليُ)ُتُُابن ُُهـ ُ.ُمحمدُعليُالخصائص :ُتحـ
 لكتبُ،ُبيروتُ.ُالنجارُ،ُدارُا

 ُلـاإليضاحُفيُشرحُالمفصُ ُهـُ(ُ.616:ُعثمانُابنُأبيُبكرُبنُيونسُ)ُتُُابنُالحاجب
ُط ُدمشقُ، ،ُ ُوالنشر ُللطباعة ُالدين ُسعد ُدار ُاللُ، ُعبد ُمحمد ُإبراهيم ُأ.د. ُتحـ. :1ُُ،

 مُ.2003هـُـ1123ُ

  ُُالقرآنُامُ.:ُد.ُتمُ ُانحس ُروائع ُفي ُمعناهاُاللُ ُوُدارُالكتبُ،ُمصرُ.ُ:ُالبيان ُالعربية غة
 :ُطبعُفيُالهيئةُالمصريةُالعامةُللكتابُ،ُالقاهرةُـُمصرُ.ُومبناها
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  ُربُمنُلسانُارتشافُالضُ هـُ(ُ.213ُ:ُمحمدُبنُيوسفُبنُعليُاألندلسيُ)ُتُُانأبوُحي
م1991ُهـُـ1ُ،1111ُ:ُتحـُ.ُد.ُرجبُعثمانُمحمدُ،ُمكتبةُالخانجيُ،ُالقاهرةُ،ُطُالعرب

،1ُتحـُ.ُجماعةُمنُاألساتذةُ،ُدارُالكتبُالعلميةُ،ُبيروتُـُلبنانُ،ُط:ُُالبحرُالمحيطُو.ُ
:ُتحـُ.ُأ.ُد.ُحسنُالهنداويُُسهيلكميلُفيُشرحُكتابُالتُ ذييلُوالتُ التُ ُوُم.1993هـُـ1113ُ

فيُشرحُغايةُكتُالحسانُالنُ ُوُ.م1991ُهـُـ1ُُ،1119ُـُسورياُ،ُط،ُدارُالقلمُ،ُدمشقُ
 مُ.1913ُهـُـ1،1103ُ:ُتحـُ.ُد.ُعبدُالحسينُالفتليُ،ُمؤسسةُالرسالةُ،ُطُاإلحسان

 عنيُبنشرهُجُ.ُُ:مختصرُفيُشواذُالقرآنُهـُ(ُ.320الحسينُبنُأحمدُ)ُتُ:ُُابنُخالويه
 مُ.2009هـُـ1130ُبرجشتراسرُ،ُمؤسسةُالريانُ،ُبيروتُـُلبنانُ،ُ

  ُُالسُ التُ هـُ(ُ.111ُ:ُأبوُعمروُعثمانُبنُسعيدُ)ُتُُانيُ الد ُالقراءات ُفي .ُتحـ:ُُبعيسير
 .ُم1913ُ،3ُبيروت،طُالعربي،ُالكتابُ،دارُبرتزلُأوتو

  ُُدار:ُُافيةضيُعلىُالكُ شرحُالرُ ُهـُ(ُ.616ُ)ُتُُاالسترباذيُالحسنُبنُمحمد:ُُالر ضي
 .م1913هـُـ1103ُُُلبنان،ُ،ُبيروتُ،ُالعلميةُالكتب

 ُُبنُعمرُبنُمحمدُ)ُت ُ:ُمحمود ُ.ُهـ331الز مخشري  ُغوامضُالكُ ُ( ُحقائق ُعن شاف

،ُدارُابنُمنير:ُضبطُوتوثيقُأبيُعبدُاللُالدانيُُأويلنزيلُوعيونُاألقاويلُفيُوجوهُالتُ التُ 
 مُ.2001هـُـ1129ُالكتابُالعربيُ،ُبيروتُـُلبنانُ،ُ

  ُُُنادُ:ُد.ُاألزهرُ.الز ُوالنحو ُالمعجم ُبين ُما ُالداللة ُفي ُالدارُالعربيةُللعلومُ،ُفصول :
 مُ.2010ُهـُـ1ُُ،1131ُلبنانُ،ُطُبيروتُـ

  ُُد.ُفاضلُصالحُ.ُامرائيُ الس ُوأقسامهاُ: ُتأليفها ُالعربية دارُالفكرُ،ُعمانُـُُ:ُالجملة
دارُالفكرُ،ُعمانُـُاألردنُ:ُالجملةُالعربيةُوالمعنىُوُمُ.2009هـُـ3ُُ،1130ُ،ُطُاألردن
2ُُ،1130ُ،ُط ُـ ُُوُمُ.2009هـ ُبيانية ُالتُ لمسات ُنصوص ُنزيلفي الفكرُ،ُعمانُدارُ:

 ُمُ.2001هـُـ1ُُ،1129ُاألردنُ،ُط

  ُُالس ُالعماديُ)ُتُُعودأبو ُبنُمحمد ُ(ُ.931:ُمحمد ُُهـ ُالسليم ُالعقل ُمزاياُإرشاد إلى
ُ.م1991ُُ-هـ1ُُ،1111ُ،ُطلبنان-بيروتُالعربي،ُالتراثُإحياءُدار:ُُالقرآنُالعظيم

 ُُمحمدُبنُعيسىُبنُعبدُاللُ)ُت:ُ ُالعليلُفيُإيضاحُالتسهيلشفاءُُهـُ(ُ.220الس لسيلي 
 مُ.1916ُهـُـ1ُُ،1106ُ:ُتحـُ.د.ُالشريفُعبدُاللُ،ُالمكتبةُالفيصيلةُ،ُمكةُالمكرمةُ،ُط
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  ُالمصونُفيُعلومُالقرآنُُرُ الدُ ُهـُ(ُ.236:ُأحمدُبنُيوسفُالحلبيُ)ُتُُالس مينُالحلبي
 مُ.1991ـُهـ1ُ،1113ُ:ُتحـ.ُد.ُأحمدُمحمدُالخراطُ،ُدارُالقلمُ،ُدمشقُ،ُطُالمكنون

 (ُ.110)ُتُُقنبرُبنُعثمانُبنُعمرو:ُُسيبويهُ ُُالكتابُهـ ُ،بوالقُاألميريةُالمطبعة:
 .ُهـ1316ُ،مصرُ

 م1931ُ:ُدارُالحديثُ،ُالقاهرةُ،ُُالمحكمُوالمحيطُاألعظمُعليُبنُإسماعيلُ.:ُُهابنُسيد 

  ُُُالس يوطي ُتُُمحمدُبنُبكرُأبيُبناُالرحمنُعبد: (ُ 911ُالخضيري .ُ )ُ األشباهُُهـ
ُالنُ والنُ  ُفي ُالهوامعُولبنانُ.ُُ–:ُدارُالكتبُالعلميةُ،ُبيرونُُحوظائر ُشرحُهمع جمعُُفي

 م1992ُهـُـ1113ُ،ُُبيروت،ُُمؤسسةُالرسالةد.ُعبدُالعالُمكرمُسالمُ،ُأُ.:ُتحـ.ُالجوامع

  ُُُاطبيُ الش ُتُ: ُبنُموسىُ) ُإسحاقُإبراهيم ُ.290أبو )ُ ُشرحُُهـ ُفي ُالشافية المقاصد
ـُجامعةُُاإلسالميالتراثُُإحياءمركزُتحـُ.ُد.ُعبدُالرحمنُبنُسليمانُ،ُ:ُُالكافيةالخالصةُ
 مُ.2002ُهـُـ1ُ،1121ُط،ُمكةُالمكرمةُأمُالقرىُ،

  ُُجمعُشرحُالهوامعُهمعُعلىررُاللوامعُلدُ اُهـُ(ُ.1331مينُ)ُتاأل:ُأحمدُبنُُالش نقيطي
ُُُُُُُُُُُُُُُ،1ُ،طلبنانُُ،بيروتالكتبُالعلميةُُداروضعُحواشيهُمحمدُباسلُعيونُالسودُ،ُ:ُالجوامع
ُ.ُم1999/هـ1119

  ُ(ُ.1230)ُتُُمحمدُبنُعليُبنُمحمد:ُُالش وكانيُ ُالقديرُهـ ُ–ُدارالفكر،بيروت:ُُفتح
 .ُلبنان

  ُُمعهدُالبحوثُالعلميةُ،ُمكةُُداللةُالسياقُ:ُد.ُردةُاللُبنُردةُبنُضيفُاللُ.ُالط ليحي:
 هـُ.1ُُ،1121ُالمكرمةُ،ُط

 م1911ُ:ُالدارُالتونسيةُللنشرُ،ُتونسُ،ُُالتحريرُوالتنويرُ:ُمحمدُالطاهرُ.ُابنُعاشور 

 ُتحقيقُُاللبابُفيُعلومُالكتابُهـُ(ُ.110)ُتُبعدُُعادلُبنُعليُبنُعمر:ُُابنُعادل:
 .م1991هـُـ1ُُ،1119ُطُ،ـُلبنانُُبيروتدارُالكتبُالعلميةُ،ُجماعةُ،ُ

 ُعصفور ُالزجاجيهـُ(ُ.669ُ:ُعليُبنُمؤمنُبنُمحمدُاالشبيليُ)ُتُُابن ُجمل :ُُشرح
ُمُ.1910ُهـُـ1100ُتحـ.ُد.ُصاحبُأبوُجناحُ،ُوزارةُاألوقافُوالشؤونُالدينيةُ،ُالعراقُ،ُ

 محمدُعبدُالخالقُ:ُُعضيمة.ُُ ُالعظيمُألسلوبدراسات :ُدارُالحديثُ،ُالقاهرةُ،ُُالقرآن
 مُ.2001هـُـ1123ُ


