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. مّما تمتاز بھ اللغة العربیّة مرانة التركیب، مّما یتیح تنّوعا في أسالیب العربیة، واتّساعا بھا
ي التركیب اللغوّي، ظاھرة من ظواھر ھـذا االتســــاع، إال أّن والفصل بین الشیئین المتالزمین، ف

النحویین حاولوا الحــّد مـن ھذا االتسـاع، وتضیق مـا جعلتھ اللغة انفساحا، برفضھم كثیرا مـن
.ظواھره، ألنّھا ال تتوافق وما أّصلوه

ا، رجــاء وغایة ھذا البحث ھا ھنا ھي رصد ما أمكن من ھذه الظواھر، ولــمُّ شعثھـ
الكشف عنھـا أمـام عیون الشادیـن والمھتمین بدقائق اللغة، وتنّوِع أسالیبھا، من أبناء ھذه اللغة، 
لعلنا نتجاوز الجدار الذي أقامھ النحویون، ونقترب من واقعیّة الوضع التركیبّي الذي كان سائدا 

.حین وِضعت القواعد النحویّة

:مدخل
. : . : ة
. فانفصل، أي قطعتھ فانقطع

.)1(الشيء وإبانتھ منھ
. )2("ما یتمیّز بھ النوع عن اآلخر بذاتھ: " وأّما في االصطالح ، فھو عند المنطقیّین

:" وعند العروضیّین
.)3("یكون بإسقاط حرف متحّرك فصاعدا، فإذا كان كذلك سّمي فصال

:" قال القزویني. وعند البالغیّین یقترن الفصل بمصطلح الوْصل
")4( . :

م، 21969: )1(
4/505.
.137م، ص 1991، 1مناھل، بیروت، ط مفاتیح العلوم، تقدیم جودت فخر الدین، دار ال: الخوارزمي)2(
).فصل ( م، 1977القاموس المحیط، الھیئة العامة للكتاب، : الفیروز أبادي)3(
، )د ت(: القزویني)4(

.175ص 
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.الجملة الثانیة جوابا عن سؤال مفھوم من الجملة األولى
 :)5( ،

.ھو موضوعناو. غیر ذلك

.البالغیّون، أْن تمدَّ ِعْلَم المعاني وتغنیھ
)6(. ولم یكن النحویّون ب

.ھذه الفصول، وجعلوھا مستقبحة، مرذولة

 "

. )7("واالبتداء والخبر، والمفعول وفعلھ، وغیر ذلك
.وفیما یأتي بیان لظواھر الفصل وعللھا

:الفصل بین ها التنبیه واسم اإلشارة
 :

)1(وأخواتھ) أنا(واسم اإلشارة بضمیر المشار إلیھ، كـ ) ھا(الخ، وأشار النحویّون إلى أنّھ یفصل بین ...

 :}
ھَ {: بعد الفصل توكیدا، كقولھ تعالى) ھا(وقد تعاد . )2(}تُِحبُّونَھُم

.)3(}الدْنیا
: " وقد بیّن الفراء حقیقة ھذا الفصل وعلّتھ بقولھ

)ذا(و) (
... : : أیَن أنَت؟ فیقول القائل: ونغیرھا، فیقول

... : موصولة بذا، فیقولون) ھا(غیر التقریب، أو كان مع اسم ظاھر جعلوا 

.23م، ص 1982و الكوفي، رسالة ماجستیر، جامعة الیرموك، في مصطلح النح: حمدي الجبالي: ینظر)5(
)6( . :  :

.وما بعدھا2/390، )د ت(، دار الھدى للطباعة والنشر، بیروت، 2الخصائص، تحقیق محمد علي النجار، ط 
م، 11978المسائل الحلبیات، تحقیق حسن ھنداوي، ط : و علي الفارسيأب)7(

.143ص 
م، 21973-1977: )1(

: 105ـ1/104) د ت(لعربیة، القاھرة، شرح األشموني، دار إحیاء الكتب ا: ، واألشموني2/197
.4/471، ) د ت ( خزانة األدب، دار صادر، بیروت ، 

.119سورة آل عمران اآلیة )2(
.109سورة النساء اآلیة )3(
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" . )4("بذلك بین معنى التقریب وبین معنى االسم الصحیح
. )5("ھذا زید: أنك ال تقصد الخبر عن ھذا االسم، فتقول

 "
 :

.)6("بین الناس في ذلكاختالف 
:، كقولھ)إنّ (، وبـ )8(}أَھََكَذا َعْرُشكِ {)7(:ویفصل بینھما أیضا بكاف التشبیھ، كقولھ تعالى

]البسیط [ ) 9(فَإّن َصاِحبَھا قْد تَاهَ في البَلَـــــدِ ھا إّن تا ِعْذَرةٌ إْن لم تَكْن نَفََعتْ 
: وبالواو، كقولھ

]الطویل [ ھََذا لَھَا ھَا َوَذا لِیَا     : فَقُْلُت لَھُمْ الَماَل نِْصفَْیِن بَْینَنَاَونَْحُن اْقتََسْمنَا
:وبالقسم، كقول زھیر بن أبي سلمى. )10(وھذا لي، ففصل بالواو بین ھا وذا: أي

[ ) 11(لِكُ تََعلََّمْن ھَا لَعْمُر هللاِ َذا قََسمــاً 
]البسیط 

:الفصل بین الصلة والموصول

:ا الفصل جائز في الضرورة الشعریّة؛ كقول الشاعر، وأّن ھذ)1(نفسھا، أي باألجنبي
]الوافر [ لَِسانِي َمْعَشٌر عْنھُْم أَُذوُد       وأَْبَغُض َمْن وضْعُت إِلَيَّ فِیِھ 

، وھو أجنبّي؛ ألنّھ متعلق بما قبل )إليّ (بـ ) وضعتُ (، وبین ما یتعلقان بھ، وھو )فیھ لساني(ففصل بین 
.)2()أبغضُ (الموصول، وھو 

 :
. ) 3(ممتنع

.)4(الحال، والنداء، وغیر ذلك

ب : : . 1/231232م، 21980: )4(
.403ـ1/402م 1988، عالم الكتب، بیروت، 3القرآن، تحقیق زھیر غازي زاھد، ط 

.1/463م 1994، دار الحدیث القاھرة، 1معاني القرآن وإعرابھ، تحقیق عبد الجلیل شلبي، ط : الزجاج)5(
.1/463المصدر نفسھ )6(
.42سورة النمل اآلیة )7(
، و 2/128م 31973: )8(

3/261.
.4/487، و 2/479خزانة األدب : ، والبغدادي1/105شرح األشموني : األشموني)9(
.4/471، و 2/479خزانة األدب : ، والبغدادي2/354الكتاب : سیبویھ)10(
)11( :1

.1/258م، 1986المكرمة، 
: 3/193، )د ت(المقتضب، تحقیق محمد عبد الخلق عضیمة، عالم الكتب، بیروت، : المبرد)1(

.1/249شفاء العلیل : ، والسلسیلي2/402
)2( :1

.1/249شفاء العلیل : ، والسلسیلي1/551م، 1984القاھرة، 
.1/303م، 1992ھمع الھوامع، تحقیق عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بیروت، : السیوطي)3(
1/303ھمع الھوامع : ، والسیوطي2/481زانة األدب خ: ، والبغدادي141المسائل الحلبیات ص : أبو علي الفارسي)4(

، وإن لم یكن وأنت الذي، یا سعد، أُْبَت بمشھدٍ : ونقل السیوطي عن ابن مالك أن تكون جملة النداء بعد الخطاب، كقولھ. 
.مخاطٌب ُعّد الفصل أجنبیا ضرورةً 
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فقد نقل )5(على مذھب من یثبت كونھا اسما موصوال) ال(وأّما 
.)7(وظاھر كالم أبي علّي الفارسّي جواز الفصل بغیر األجنبيّ . )6(مطلقا

:من یقومون وینظر في أمورنا قوُمك، وأّما إْن لم یقع فصل، نحو: فصل، نحو
 .

.)8(الفصل
)أنّ (، و )أنْ (، و )(وأّما إن كان الموصول حرفیا؛ كـ 

) (
أردت أْن : ) أنْ (. )9(المصدریة

) أزورك(إْن تزْرني أزوَرك، بالنصب، مع تجویزھم اإللغاء، وجزم 
.)10(الكسائي المنع

:الفصل بین الفعل والفاعل
من األصول المق

)1( .
ـل إذا : األصل، وفُِصل الفعُل من الفاعل جـوازاً بالمفعول بـھ، نحو

.)2(ضربني زید: كان الفاعل ظاھرا والمفعول ضمیرا، نحو
 .

)4()3(حذُف ھذه العالمة، بل إنّھ كلّما بُعَد الفاعل عن فعلھ قِوَي حذفُھا منھ

ْیَحةُ {: ، كقولھ تعالى)5(َوضا منھاالفاصل عِ  . )6(}َوأََخَذ الَِّذْیَن ظَلَُموا الصَّ

) إال(. ) 7(
: و على الضرورة الشعریة، كقولھالقلیل، أ

]الرجز [ )8(فِي َحربِنَـــا إِال بَنَاُت الَعمِّ َما بَِرئَْت ِمن ِریبٍَة َوَذمِّ 

.1/291ھمع الھوامع : السیوطي: ینظر في الخالف في موصولیتھا)5(
.1/304ھمع الھوامع : ، والسیوطي1/551ارتشاف الضرب : بو حیانأ)6(
.141المسائل الحلبیات ص : أبو علي الفارسي)7(
.1/301ھمع الھوامع : السیوطي: وینظر. 1/541ارتشاف الضرب : أبو علي الفارسي)8(
: . 11/113: األشموني)9(

.133، مطبعة السعادة، مصر، ص 11شرح قطر الندى، ط : ھشام
.558م، ص 1986، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1تذكرة النحاة، تحقیق عفیف عبد الرحمن، ط : أبو حیان)10(
.2/259ھمع الھوامع : السیوطي)1(
.260ـ2/259المصدر نفسھ )2(
.168، ص )د ت(النحو، تحقیق محمد إبراھیم البنا، دار االعتصام، القاھرة، نتائج الفكر في: السھیلي)3(
.80م، ص 1985، عالم الكتب ومكتبة النھضة، بیروت، 2اللمع في العربیة، تحقیق حامد مؤمن، ط : ابن جني)4(
.338، و 2/148المقتضب : المبرد)5(
.67سورة ھود اآلیة )6(
1: ، وابن الدھان1/351ارتشاف الضرب : أبو حیان)7(

.14م، ص 1988ومؤسسة الرسالة بیروت، 
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 "
:، ومن قول الشاعر"قوَي قُْبح الفصل بینھما

]الوافر [ بَِوْشِك فَِرااقِھْم ُصَرٌد یَِصْیُح الشَّكُّ بَیََّن لِي َعنَاٌء فَقَْد وَ 
.)9()عناء(بخبر المبتدأ الذي ھم ) ُصرد(، وبین فاعلھ )بیّن(ففصل بین الفعل 

: ومن ھذا الباب أن الضمیر المنفصل في نحو
. )10(ما یقوم إال أنا: لالفعل بإال، تقو

: ومنھ أیضا جواز االعتراض بین الفعل والفاعل، كقولھ
ةٌ ـ  ]الطویل [ )11(بِأَنَّ اْمَرأَ القَْیِس بِن تَْملَِك بَْیقََراأَال ھَْل أَتَاھَا ـ َوالَحَواِدُث َجمَّ

:الفصل بین المبتدأ والخبر
)1( .

.)2(الذي عندك والخادم فمؤّدبٌ : وبین المبتدأ بالمعطوف، فال یقال
 :

: قائٌم؟ وخالفھم الفراء، ورأى أّن العرب إذا أرادت ذلك فصل
{: . )3(قائمٌ 

.)5(وأّما االعتراض بین المبتدأ والخبر فجائز مستحسن. )4(}َمن َراق
:نواسخ المبتدأ والخبر

:ـ كان1
: منع النحاة أن یفصل ب

. عبَد هللا ثوبُك َعلَُمھُ ُمْعجباً 
 : :

.) 6(ومنھم من منع المسألة مطلقاً . زیداً الحّمى تأخذُ 

: الجار والمجرور؛ للتوسع فیھما، إذا كانا معمولین للخبر، نحو
.)7(زیٌد جالسا

)8( :1/351 :
: وابن ھشام، 481م، ص 1986، دار الكتاب العربي، بیروت، 1الصالحي، ط 

.156، ص )د ت(
.391ـ.2/39الخصائص : ابن جني)9(
.411نتائج الفكر في النحو ص : السھیلي)10(
.146المسائل الحلبیات ص : أبو علي الفارسي)11(
: ،1/80، )د ت(: )1(

1/17.
.1/524، )د ت(، دار المعارف بمصر، 4النحو الوافي، ط : عباس حسن)2(
.2/26معاني القرآن : الفراء)3(
.1/444ارتشاف الضرب : أبو حیان: وینظر. 27سورة القیامة اآلیة )4(
.146المسائل الحلبیات ص : أبو علي الفارسي)5(
.، وینظر حاشیتھ أیضا99ـ4/98المقتضب : المبرد)6(
.2/92ھمع الھوامع : السیوطي: ، وینظر25شرح شذور الذھب ص : ابن ھشام)7(



6

:ما العاملة عمل لیسـ 2
 :

.)9(ما فیك زیٌد راغباً : وأّما إذا كان الفصل بالظرف فجائز، نحو. )8(ما أنا زیٌد لقیتُھُ 
)إال() إنْ (

باألولى یبطل عمل ما، لشبھ إْن الخفیفة الزائدة بالنافیة، فكأنھ دخل نفٌي على نْفي؛ وألن الفصل بالثانیة 
.)10(یبطل معنى النفي في ما فینقُض التشبیھ بلیس

ھَ : )إال(
البالغیّون إلى فضلھ، ومزیّتھ، وجعلوه من باب قصر الصفة على الموصوف، أي أنھ لیس للموصوف 

.)1(بدل القیام صفة، وھو معنى ال یتأتى إْن لم تقع إال فصالً ھنا
:ـ ال العاملة عمل لیس3

: ) ال(ومنع النحویون أن یفصل بین 
.)2(تكرارھا؛ لكونھا ملغاة، وأن ما بعدھا مرتفع على أنھ مبتدأ

:ـ إنّ 4
" )3(واسمھا بالفعل) إنّ (ومنع النحاة أیضا الفصل بین 

" )4("إّن بالفعل
جمی

.)5("فلما كان معناھا موجودا في الكالم أجازوا تقدیمھا والفصل بھا بین إّن واسمھا. زمان، أو مكان
ونقل ثعلب عن الفراء والكسائي أنّھ إذا فصل بین إّن وأخواتھا وبین أسمائھ

)6(

. )8(وھو ما أكده الفراء في معاني القرآن. )7(العمل، مبطلة، وعن الفراء  أنھا عاملة
، أو أْن )9(: ) إنّ () (

.)10(إّن زیدا لمذ یومان أو یومین سائر، وھو ما أجازه الكسائي: ، نحو)مذْ (یفصل 

.326، 1/268شرح الكافیة : ، ورضي الدین االستراباذي1/147الكتاب : سیبویھ)8(
.8/329، )د ت(البحر المحیط، مطابع النصر الحدیثة، الریاض، : أبو حیان)9(
، ص )د ت(: )10(

)د ت(146ـ145
.1/166، 19رقم 

.266م، ص 1976منعم خفاجي، مكتبة القاھرة، دالئل اإلعجاز، تحقیق محمد عبد ال: عبد القاھر الجرجاني)1(
1: ، وأبو علي الشلوبین4/382المقتضب : المبرد)2(

: ، والمالقي 2/898م، 1993الرشید، الریاض، 
.335م، ص 1985لم ، دمشق، ، دار الق2
.3/110الكتاب : سیبویھ)3(
.3/572خزانة األدب : البغدادي)4(
)5( :1

.113م، ص 1985
.35، ص )د ت(ار المعارف بمصر، ، د2مجالس ثعلب، شرح وتحقیق عبد السالم ھارون، ط : ثعلب)6(
. 1/232م، 11985: )7(

.602تذكرة النحاة ص : أبو حیان: وینظر
)8(2/94.
.2/176ھمع الھوامع : السیوطي)9(
.2/146ارتشاف الضرب : أبو حیان)10(
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) إنّ () أنّ (
.)11(إّن أّن عندي زیدا قائم: ، نحو)أنّ (و) إنّ (بالخبر بین 

) إنّ (
) إنّ (: : : " قال). إنّ (تفصل عن اسمھا بـ 
.)1(واسمھا إال بالظرف

: ) إنّ (
. )2() إنّ (

.)3(واالعتراض كثیر في كالم العرب، وھو جاٍر مجرى التوكید، والتشدید
)4()إنّ (وإذا ما دخلت الم االبتداء، أو الم التوكید في باب 

)5(}{: ) إنّ (

إّن زیدا لفي الدار : وإن كان الفصل بین الالم والخبر جاز بالظرف فقط، نحو. )6(المعنى، وھو التوكید
.)7("لكثرتھ في الكالم" قائم؛ 

) ()إنّ (
ا لَیَُوفِّیَنَّھُم َربَُّك أَْعَمالَھُم{: ، كقولھ تعالى)7(الزائدة؛ كراھیة اجتماع  الالمین .)8(}وإنَّ ُكالً لَمَّ

) إنّ (بین ) ما(وأما إذا فصلَْت 
. )9(إبطالھا، وإلغاء عملھا

)أنّ (وتخفف 
)(، أو )ال(، أو )لم(شرط، أو قد، أو رّب، أو نفي بـ 

. )أنّ (فة من وھو التشدید واالسم، وللداللة على أنّھا المخفّ 

.)10(اسمیة، أو في الضرورة، لم یحتج إلى شيء من ھذه الفواصل
)()(

.) 11()لم(
:ـ ال التبرئة5

: ، والمرادي2/158فسھ، المصدر ن)11(
.4/294خزانة األدب : ، والبغدادي409م، ص 1983الجدیدة، بیروت، 

.1/146شرح الكافیة : الرضي)1(
.3/283لقرآن وإعرابھ معاني ا: الزجاج: وینظر. 148، 146، 145المسائل الحلبیات ص : أبو علي الفارسي)2(
.12/626، )د ت(لسان العرب، دار صادر، بیروت، : ابن منظور: راجع )3(
: األصل أن تكون ھذه الالم بعد إن، وقبل: قیل)4(

.129الجنى الداني ص : المرادي: ینظر. ومعمولھا بحرف لھ الصدر
.248سورة البقرة اآلیة )5(
.1/362شفاء العلیل : ، والسلسیلي245، 2/243المقتضب : المبرد)6(
.2/391خزانة األدب : البغدادي)7(
: ، وابن ھشام2/356شرح الكافیة : الرضي)7(

.372ص م،1972، دار الفكر، دمشق، 3حمد هللا، ط 
.111سورة ھود اآلیة )8(
.114شرح عیون اإلعراب ص : المجاشعي)9(
: 798، و 2/795: أبو علي الشلوبین: ینظر)10(

: دھان66ـ65م، ص 1982تحقیق عبد المعین الملوحي، مطبوعات مجمع اللغة العربیة، دمشق، 
.2/795خزانة األدب : ، والبغدادي2/233شرح الكافیة : ، والرضي19

.159شرح قطر الندى ص : ابن ھشام)11(
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) إنّ () ال(شرط أكثر النحاة إلعمال 
؛ )1()إنّ (

) " ال(ألّن ما بعد 
")2( . :

.)3(الفصل لضعف عملھا، فال تقدر على العمل في البعید عنھا
وینّص النحاة، إذا ما فصل بین

) ال(" بعد العطف؛ 
.) 4("ألنّھم جعلوھا، إذا رفعْت، مثلھا إذا نصبْت، ال تَفصل؛ ألنّھا لیست بفعل

) ال(:وإذا عطف على اسمھا المبنّي، نحو
.) 5(اسما واحدا ، لمكان فصل حرف العطف بینھما

)ال(: )ال(وإذا نعت اسم 
.)6(عتال رجل عندنا ظریفا، امتنع بناء الن: البناء، وأّما إذا فُصل بین اسمھا ونعتھ، نحو

:الفعل
:ـ الفصل بین قد والفعل1

. )7(. والناصب، وحرف التنفیس
)8("أال تراھا تُعتّد مع الفعل كالجزء منھ. من األفعاللقّوة اتّصال قد بما تدخل علیھ" كان فصال قبیحا؛ 

:وأُجیز الفصل بینھا وبین الفعل بالقسم، كقولھ. 
]الطویل [ )9(َوَما الَعاِشُق الَمْظلُوُم فِینَا بَِساِرقِ أََخالُِد قَْد َوهللاِ أَْوطَأَْت َعْشَوةً 

:ـ الفصل بین السین أو سوف وبین الفعل2
. )10(ذكر سیبویھ 

:وغیره أّن سوف تنفرد عن السین بأنّھا قد تفصل بالفعل الملغى، كقولھ
)1(أقَْوٌم آَُل ِحْصٍن أَْم نَِساءُ َوَما أَْدِري َوَسْوَف إَِخاُل أَْدِري 

:الفصل بین الم القسم والفعل
. م الم القسممن أقسام الال

.)3(}ولَئِْن ُمتُّْم أو قُتِْلتُْم ِإللى هللاِ تُْحَشُروَن { : نحو قولھ تعالى)2(النون

.248ـ247أسرار العربیة ص : األنباري)1(
.122شرح عیون اإلعراب ص : المجاشعي)2(
.1/258شرح الكافیة : الرضي)3(
)4( :2/298299 . : :4/361 :1/384

.1000، و 3/999شرح المقدمة الجزولیة الكبیر : الشلوبین
.1005ـ3/1004شرح المقدمة الجزولیة الكبیر : أبو علي الشلوبین)5(
.1/262شرح الكافیة : الرضي)6(
.3/114الكتاب : سیبویھ)7(
.2/391الخصائص : ابن جني)8(
.260الجنى الداني ص : المرادي)9(
.3/115الكتاب ص : سیبویھ)10(
.185مغني اللبیب ص : ابن ھشام)1(
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وّمما یتص
، وقُْمنانِّ : نون اإلناث ونون التوكید بألف زائدة؛ كراھیة اجتماع األمثال، نحو .)4(ھل تضربنانِّ

:نصب الفعل المضارع
وھي ـ كما . من الحروف التي تنصب الفعل المضارع أْن، ولن، وكي، وإذن

. )5(عوامل ضعیفة، ال تقوى على العمل مع الفصل بینھا وبین معمولھا
.وفي المسألة تفصیل، ھذا بیانھ. )6(أْن تفصل بین الفعل وما ینصبھ بسوى إذن

:الفصل بین أْن ومعمولها
)7()8()9(

أردت أْن إْن : : جوازه بالظرف وشبھھ، نحو
.)11(، وعن أصحاب الفراء منع ذلك في السَّعة)10(تزرني أزورك، بالنصب والجزم

وصرح جماعة. )12(ونقل البغدادي أن الفصل بین أْن ومعمولھا قبیح
.)13(النافیة) ال(بـ 

. وّمما یتصل بأْن إضمارھا
: : األخفش، وابن الّسّراج بالظرف ، نحـو 

)1( . : :
. )2(اصبر حتى إلیك یجتمَع الناسُ : حتى، زیدا، أضرَب، وبالمجرور، نحو

 :
.)3(حقّي
:صل بین لن ومعمولهاالف

، وال )ال(
: : بغیرھا، وأجاز الكسائي الفصل بمعمول الفعل، نحو

 :
. )4(لن أظنُّ أزوَركَ : أزوَرك، وبالظّن، نحو

8/4201/104، و 3/97: 127ـ126الجنى الداني ص : المرادي)2(
105.

.158سورة آل عمران اآلیة )3(
: ، والمرادي486مغني اللبیب ص : ، وابن ھشام55الفصول في العربیة ص : ، وابن الدھان3/526الكتاب : سیبویھ)4(

.2/887شفاء العلیل : ، والسلسیلي143الجنى الداني ص
.290شرح شذور الذھب ص : ابن ھشام)5(
.2/149األصول في النحو : ابن السراج)6(
.3/110الكتاب : سیبویھ)7(
.4/90ھمع الھوامع : السیوطي)8(
.1/556، وارتشاف الضرب 1/111البحر المحیط : أبو حیان)9(
.4/91ھمع الھوامع : السیوطي)10(
.558، وتذكرة النحاة ص 1/111البحر المحیط : أبو حیان)11(
.3/655خزانة األدب : البغدادي)12(
.1/104قرآن وإعرابھ معاني ال: ، والزجاج2/798شرح المقدمة الجزولیة الكبیر : أبو علي الشلوبین)13(
.4/116ھمع الھوامع : السیوطي)1(
.4/116ھمع الھوامع : ، والسیوطي558، وتذكرة النحاة ص 2/407ارتشاف الضرب : أبو حیان)2(
.4/118ھمع الھوامع )3(
.392ـ2/391، وارتشاف الضرب 558تذكرة النحاة ص : أبو حیان)4(
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" حیان؛ 
لألسماء، فكما 

.)5("عوامل األسماء
. )6(ھماوأجاز بعضھم الفصل بین لن ومعمولھا بالظرف والجار والمجرور، للتوسع فی

:الفصل بین كي ومعمولها
جئت كي زیٌد یقوَل : مذھب سیبویھ أنّھ ال یجوز الفصل بین كي ومعمولھا المنصوب، فال یقال

. )8(. )7(ذاك
) ال(. )9(بینھما قبیح

:الزائدة، كقولھ) ما(، وبـ ) 10(}َكیال یَكوَن ُدولةً {: كقولھ تعالى
ْیفَاِن فِي ِغْمــــــِد        تُِریِدیَن َكْیَما تَْجَمِعینِي َوَخالًِدا  ]الطویل [ َوھَْل یُْجَمُع السَّ

:وبھما معا، كقولھ
]الطویل [ )11(َسَراِویُل قَْیٍس َوالُوفُوُد ُشھُودُ ْیَما یَْعلََم النَّاُس أنّھُ أََرْدُت لِكَ 

. ) (و ) ال(
 : :

. )1(: كرُمك كي غالمي تكرُم، وبالقسم، نحوأُ 
. )3(. )2(وأجازه الفراء بالشرط، فتعلّق كي عن العمل

.)4(أّن ابن مالك وولده أجازا الفصل بما ُذكر مع العمل
: وذكر األُشمونّي أ

. )5(: : " فیك أرغَب، ثّم قال
: النادر أن تقع الالم بعد كي، نحو

.)6(فعل بالالمال
:الفصل بین إذن ومعمولها

)8()7(. إذْا فُِصلْت إذن من المستقبل وجب رفعھ

:تأكیٌد لربط إذن، كقولھ

.4/96ھمع الھوامع : السیوطي)5(
.2/411الخصائص : جنيابن)6(
.558تذكرة النحاة ص : أبو حیان: وینظر. 3/110الكتاب : سیبویھ)7(
.4/100ھمع الھوامع : السیوطي)8(
.3/655خزانة األدب : البغدادي)9(
.7سورة الحشر اآلیة )10(
.4/100ھوامع ھمع ال: ، والسیوطي2/597خزانة األدب : ، والبغدادي9241/ 2شفاء العلیل : السلسیلي)11(
.2/294ارتشاف الضرب : أبو حیان)1(
.1/69معاني القرآن : الفراء)2(
.2/924شفاء العلیل : السلسیلي)3(
.4/100ھمع الھوامع : السیوطي)4(
.2/280شرح األشموني : األشموني)5(
.4/100ھمع الھوامع : السیوطي)6(
.558النحاة ص تذكرة: أبو حیان: وینظر. 3/12الكتاب : سیبویھ)7(
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]الوافر [ تِشیُب الطِّْفَل ِمْن قَْبِل الَمِشیِب   َوهللاِ، نَْرِمیَھْم بَِحْرٍب إَِذْن، 
: )9()أنْ ()ال(

. )10(: على تقدیر أن یكون الحرف مقّدما، كأنّك قلت
 :

.)11(أرغبَ 
. وأنبھ آخرون متأّخرون إلى اغتفار الفصل بین إذن والمستقبل في مواضع أُخرَ 

: فھو مغتفر عند ابن بابشاذ بالنداء، والدعاء، نحو
)12( .)13()14(

. إذن، غدا، أكرَمك، وإذن في الشدائد تجَدني: والمجرور، نحو
.)15(والظرف، والمجرور
:جزم الفعل المضارع

1-
. )2()لم(وأشار ابن جني إلى جواز الفصل مع . ) 1(المجزومة بھا

:في الضرورة الشعریة بالمجرور والظرف؛ كقولھ
]الطویل [ تُباِكُر َمـــْن لـْم باِلحَوادِث تطـــــــُرِق  َزْل نَوائُب مْن لَدِن اْبِن آدَم لْم تَـــ

:وقولھ
]الطویل [ )3(َكأَْن لْم ِسَوى أَْھل مَن الوْحِش تُؤھلُ فَأْضَحْت َمَغانِیھا قِفَاًرا ُرُسوُمھا 

.)4(وأطلق جوازه آخرون في الضرورة
: ، ومع)(، أو )(

.)5(وھو ما منعھ ھشام بن معاویة. تزْرني أزْرك
) ال(ونقل عباس حسن جواز الفصل بین 

: أّن بعض النحویین أجازه بالظرف، أو المجرور، وھو ما استحسنھ، نحو قولك للطائش
.)6(وُم یجّدونوالق

: : ینظر. وعلیھ تجد بعض المتأخرین ینصون على الفصل بالقسم فقط. 2/11المقتضب : المبرد)8(
.59شرح قطر الندى ص : ، وابن ھشام362الجنى الداني ص : ، والمرادي52في العربیة ص 

: 226: ابن مالك)9(
.31مغني اللبیب ص 

.15/50م، وما بعدھا، 1967-1964تھذیب اللغة، تحقیق عبد السالم ھارون، : أبو منصور األزھري)10(
.32مغني اللبیب ص : ، وابن ھشام4/105ھمع الھوامع : السیوطي: وینظر. 559تذكرة النحاة ص : أبو حیان)11(
.4/105ھمع الھوامع : ، والسیوطي362الجنى الداني ص : ، والمرادي32مغني اللبیب ص : بن ھشاما)12(
.4/105ھمع الھوامع : السیوطي)13(
.362الجنى الداني ص : ، والمرادي32مغني اللبیب ص : ابن ھشام)14(
2ط : أبو حیان)15(

.145م، ص 1988
.3/111الكتاب : سیبویھ)1(
.2/410الخصائص : ابن جني)2(
.3/626خزانة األدب : ، والبغدادي366مغني اللبیب ص : ابن ھشام)3(
.296الجنى الداني ص : المرادي)4(
.4/315ھمع الھوامع : ، والسیوطي2/545ارتشاف الضرب : ارتشاف الضرب)5(
.4/384النحو الوافي : عباس حسن)6(
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)8(}إْن ال تَْفَعلُوهُ {: كقولھ تعالى)7(،)ال(والفعل المجزوم جائٌز بـ ) إنْ (والفصل بین -2

 : .
. غیر عامل) إنْ (ماضیا، فالفصل جائز جیّد؛ ألّن 

: الشاعر
]البسیط [ )9(َوأَْسِعِد الیَْوَم َمْشُغوفًا إَِذا طَِربَـــــــــاَعاِوْد ھََراةَ َوإِْن َمْعُموُرھا َخِربَا 

)إن(ونّص النحاة على أّن ھذا الفصل في غیر 
أمُّ ) إنْ (؛ ألّن )إنْ (: " . سوا

:الجزاء، وال تزول إلى غیره، فأّما أخواتھا فال یجوز ذلك فیھا إال في الشعر، قال عدي بن زید
ــــــو  اقِــــــــــي  هُ َوتُْعطَْف َعلَیِھ َكأُْس افََمتَى َواِغٌل یَُزْرھم یَُحیـُّ ]الخفیف [ لسَّ

:وقولھ
یُح تَُمیِّلُھَا تَِمـــــــــــــلْ َصْعَدةٌ نَابِتَةٌ في َحائِــــــــــــٍر  ]الرمل [ )10("أَْینََما الرِّ

خاصة والمجزوم سھل، سواء أكان الفعل مستقبال أم ماضیا؛ ) إنْ (وذكر الفراء أن الفصل بین 
. ) 1("سم، ولھا عود إلى الفتح، فتلقى االسم والفعل، وتدور في الكالم فال تعملألنّھا شرط ولیست با" 

) إنْ (ونقل عن الكسائي أنّھ أجاز الفصل سواء أكانت األداة 
: أن من الكوفیین من منعھ بالمرفوع، وأجازه بالمنصوب والمخفوض، نحو

.)2(أكرمھوبمن یمر 

" . : : نحو
.)3("تقدمة النصب في جواب الجزاء، وال یجّوز تقدمة المرفوع

. ویذ-3

) 4(}فأّما إن كان من المقّربین فروح وریحان { : شرطا، كقولھ تعالى

 :
.)5(فاألمر كذا

 : :
 : :

، أو ) 6(}{ : : 
 : : :

. ) 7(ائزٌ ضربا فاضرب؛ فج

.323مغني اللبیب ص : ابن ھشام)7(
.150سورة البقرة اآلیة )8(
.117ـ2/116معاني القرآن وإعرابھ : ، والزجاج2/74المقتضب : ، والمبرد3/112الكتاب : سیبویھ)9(
)10( :2/432 . : :2/75 ، :

.552ـ2/551
.2/236األصول في النحو : ابن السراج: وینظر. 1/422معاني القرآن : الفراء)1(
.326ـ4/325ھمع الھوامع : ، والسیوطي552ـ2/551ارتشاف الضرب : أبو حیان)2(
.2/557الضرب ، وارتشاف7/251البحر المحیط : أبو حیان: وینظر. 1/422معاني القرآن : الفراء)3(
.89ـ88سورة الواقعة اآلیة )4(
.1/225شرح المقدمة الجزولیة الكبیر : أبو علي الشلوبین: وینظر. 526ـ 524الجنى الداني ص : المرادي)5(
.11سورة الضحى اآلیة )6(
.1/119البحر المحیط : أبو حیان: وینظر. 526-525الجنى الداني ص : المرادي)7(
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 :
 : .

. )8(المنصوب معموال لفعل مضمر
:ما یعمل عمل الفعل من األسماء

: : مصدر من معمولھ بتابع، أو بغیره، فال یقالال یفصل ال
، كما ال )9(إني أبادر إلى تلبیٍة صارخا المستغیث: إنّي أقوى على تأدیٍة في الصباح أعماال مختلفة، وال

.)10(یفصل باألجنبي
)11(

:الشعر، كقولھ
]الرجز [ )1(طَبّاِخ َساَعاِت الَكَرى َزاِد الَكِسلْ ُربَّ اْبِن َعمٍّ لُِسلَیَمى ُمشَمِعــّل 

.)2(ھو كریٌم فیھا َحَسب األبِ : وكذلك ال یفصل بین الّصفة المشبھة ومعمولھا، فال یقال
) ( : .

)لو(، وبـ )3(}النبيُّ أَْولَى بالُمْؤِمنِیَن ِمن أَْنفُِسِھمْ {: بمعمولھ ، كقولھ تعالى) من(الفصل بینھ وبین 
:اتصل بھ، كقولھ

[ َولَفُوِك أَْطیَُب لَو بََذْلِت لَنَــــا
]الكامل 

. )4(وال یجوز الفصل بغیر ذلك: وقال األُشمونيّ 
:غیر أن البغدادي ذكر جواَز الفصل بمعمول اسم التفضیل، وبالنداء، كقولھ

[ لَْیالً َوأَْخبََث بِالنَّھاِر نَھَـــــــاَرا      لَْم أَْلَق أَْخبََث یَا فََرْزَدُق ِمْنُكمُ 
[

) (" ّن األقوى عدم الفصل؛ وأضاف أ
")5(

.)7(، وبالنداء قلیال)لو(وجعل السیوطي الفصل بـ . )6(باألجنبي
:التعجب

) ()(أجاز النحویون ا
. )8(ما كان أحسن زیدا؛ لیُعلَم أّن ذلك وقع فیما مضى: فعل من معناھا، نحو

، 527: 2/57: 83م: )8(
.4/359ھمع الھوامع : ، والسیوطي1/93شرح الكافیة : والرضي

.2/647شفاء العلیل : ، والسلسیلي177، 1/164البحر المحیط : وأبو حیان5/70ھمع الھوامع : السیوطي)9(
.619مغني اللبیب ص: ابن ھشام)10(
.1/204إعراب القرآن : أبو جعفر النحاس)11(
.2/172خزانة األدب : البغدادي)1(
.3/451خزانة األدب : ، والبغدادي1/115الكتاب : سیبویھ)2(
.6سورة األحزاب اآلیة )3(
.2/52شرح األشموني : األشموني)4(
.3/494خزانة األدب : البغدادي)5(
.1/229المصدر نفسھ )6(
.5/116ھمع الھوامع : السیوطي)7(
.2/309شرح الكافیة : ، والرضي1/106األصول في النحو : ، وابن السراج1/73الكتاب : سیبویھ)8(
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" )() (جواز أْن تكون 
.)9("یكون إال أفعل، منقوال من فعل، فجعلھ على غیر ھذا البناء عدیم النظیر

: ، نحو)أمسى(، و)أصبح(وأجاز قوم الفصل بـ 
) (و) (). كان(من باب 

.)10(أضحى، وصار، وما زال: ، لجاز ذلك في)كان(فیھما؛ ألنّھما من باب 
.وفي جواز الفصل بین فعلي التعجب ومعمولھما خالف، واضطراب في نقل المسألة

1)11(

)12(والفارسي، والمازني

)2()1(وبینواختاره الشل

)3( .)4( "
")5( . " :

.)7(، وابُن الّسّراج)6(..."ما أحسن إنسانا قام إلیھ زید، وما أقبح بالرجل أْن یفعل كذا: وتقول
" ونسب الصیمرّي المنع إلى سیبویھ؛ 

ألنّھم لم یریدوا أن "وظاھر كالم سیبویھ المنع؛ . )9(ورّد الشلوبین ھذه النسبة. )8("فضعف عن العمل
.)10("یتصرف

: وأطلق بعضھم الظرف وحرف الجر، وقیّده آخرون بكونھما معمولین لفعل التعجب، فلو قلت

. )11(آلمر ولخطیب لم یصّح ذلك

.)12(ما أحقَّ بالمریض أْن یصبرَ : مشتمال على ضمیر یعود على المجرور، نحو
ـ وذكر األُشمونّي أنّھ ورد في فصیح الكالم ما یدّل على جواز الفصل بالنداء، كقول علّي بن 2

.)13(أبا الیقظاِن أْن أراك صریعا مجّدالأعزْز عليَّ : أبي طالب ـ كّرم هللا وجھھ ـ 
3)14()15(

.ومنعھ الجمھور. ما أحسن إحسانا زیدا: التعجب، ومعمولھما بالمصدر، نحو

.7/150، )د ت(شرح المفصل، عالم الكتب بیروت، ومكتبة المثنى القاھرة، : ابن یعیش)9(
.152ـ7/151ح المفصل شر: ابن یعیش: ، وینظر1/406األصول في النحو : ابن السراج)10(
.86، ص )د ت(الموفي في النحو الكوفي، شرح محمد بھجة البیطار، المجمع العلمي العربي بدمشق، : الكنغراوي)11(
.2/309شرح الكافیة : الرضي)12(
.2/892شرح المقدمة الجزولیة الكبیر : أبو علي الشلوبین)1(
1980، 1المساعد على تسھیل الفوائد، تحق: ابن عقیل)2(

2 ،2/157.
.وما بعدھا2/603شفاء العلیل : السلسیلي)3(
.2/309شرح الكافیة : الرضي)4(
.2/91ھمع الھوامع : ، والسیوطي2/309شرح الكافیة : الرضي: ، وینظر4/178المقتضب : المبرد)5(
.4/187الصدر نفسھ )6(
.107ـ1/106األصول في النحو : ابن السراج)7(
.1/268ھـ، دار الفكر، دمشق، 1403، 1التبصرة والتذكرة، تحقیق فتحي مصطفى، ط : ابن إسحق الصیمري)8(
.2/892شرح المقدمة الجزولیة الكبیر : أبو علي الشلوبین)9(
.1/73الكتاب : سیبویھ)10(
.2/309شرح الكافیة : الرضي: نظر، وی137النكت الحسان ص : أبو حیان)11(
.3/359النحو الوافي : عباس حسن)12(
.2/28المصدر نفسھ )14(.     28ـ2/27شرح األشموني : األشموني)13(
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: معمولھما، نحوـ وأجاز ھشام من الكوفیین الفصل بینھما بالحال، إْن تعلق الحال ب4
 .

. . )16(كالحرف
.) 17(غیر صحیح

.األسلوب العالي الفصیح
:المدح والذم
نقل

جواز الفصل؛ لتصرف فعل المدح في ) البسیط(ونقل عن كتاب . الذم، وفاعلھما، ال بظرف، وال بغیره
. )1(رفعھ الظاھر، والمضمر، وعدم التركیب

 : .
. )2("وال أعرفھ مسموعا من كالم العرب: " الّسّراج بقولھ

: على جوازه، كقولھ
یَاَر یَزْفَن فِیھَــــــــا ]افـر الو[ َوبِْئَس ِمَن الَملِیَحاِت البَِدیــــــُل    فَبَاَدْرَن الدِّ

:، والقسم، كقولھ)إذن(بل إنّھ ورد مفصوالً بـ 
ّ◌ِة َوالَوْصِل   أَُروُح َولَْم أُْحِدْث لِلَیلَى ِزیَاَرةً  ]الطویل [ لَبِْئَس إَِذْن َراِعي الَمَودَّ

:وكقولھ
]ـل الرم[ )3(فَقََرْوا َجاَرھُْم لَْحمـــــاً َوِحرْ بِْئَس َعْمُر هللاِ قَوٌم طُِرقُـــوا

.)5(}بئس للظالمین بدال{: ، كقولھ تعالى)4(ظرف، أو جاّر ومجرور
)(و ) ذا() (

: بین حبذا والمخصوص بالمدح بالنداء، كقول كثیّر عّزةوأجیز الفصل. ) 7(واحدة
]الطویل [ )8(أَال َحبََّذا یَا َعزُّ َذاَك التََّساتُرُ َوقُْلُت َوفِي األَْحَشاِء َداٌء ُمَخاِمرٌ 

:المنصوبات
:الفصل بین الفعل ومفعوله

:یجوز الفصل، باالعتراض، بین الفعل ومفعولھ، كقول أبي النجم
ِل، َوبُ  ْھُر ُذو تَبَدُّ لَْت، َوالدَّ ْمأَلِ دِّ بَا َوالشَّ ]الرجـز [ )9(ھَْیفًا َدبُوًرا بِالصِّ

.2/90، )د ت(شرح التصریح على التوضیح، دار إحیاء الكتب العربیة، البابي الحلبي، القاھرة، : األزھري)15(
.86، والموفي في النحو الكوفي ص 5/61الھوامع ، وھمع 2/157المساعد )16(
.381ھـ، ص 1367منھج السالك في الكالم على ألفیة ابن مالك، تحقیق سدني جلیزر، نیوھافن، : أبو حیان)17(
.5/32ھمع الھوامع : السیوطي)1(
.1/119األصول في النحو : ابن السراج)2(
.33ـ5/32ھمع الھوامع : السیوطي)3(
.1/119األصول في النحو : ابن السراج: ، وینظر2/604شفاء العلیل : سیليالسل)4(
.50سورة الكھف اآلیة )5(
.5/46ھمع الھوامع : السیوطي: وینظر. 3/309شرح المقدمة الجزولیة الكبیر : أبو علي الشلوبین)7(
.5/48ھمع الھوامع : السیوطي)8(
.12/242لسان العرب : ، وابن منظور1/80اإلنصاف : ، واألنباري148المسائل الحلبیات ص : أبو علي الفارسي)9(



16

 :
إال أْن ترید " ضربـــت، 

.)1("معنى الھاء مع ضعفھ فترفع
وتُعلّق األفعال القلب

.)2(القسم، واالستفھام، وما وإْن وال النافیات، ولو، ولعل

:بینھ وبین االستفھام بالظرف، كقولھ
]البسیط [ َشْملِي بِِھم؟ أَْم تَقُوُل البُْعَد َمْحتُوما  ٍد تَقُوُل الدَّاَر َجاِمَعةً أَبَْعَد بُعْ 

:أفي الدار تقوُل زیدا جالسا، وبمعمول الفعل، كقولھ: وبالمجرور، كقولك
اال تَقُـوُل بَنِي لَُؤيٍّ  ]افر الو[ )3(لََعْمُر أَبِیَك أَْم ُمتََجاِھلِینَــــــــــاأَُجـھـَّ

)4(: ویذكر النحاة أنّھ إذا فصل بینھما بغیر ما سبق تعیّنت الحكایة، نحو

.
 .

، أو )5(فصول ال یعمل، وال یفّسرزید أنت تضربھ؛ ألّن الم: فیتعیّن الرفع إذا فُصل بینھما بأجنبّي، نحو
)6( .

 :
)() أنت(

 : "
.)8(؛ وألن الفصل بالظرف كال فصل)7("االستفھام، إذْن، أْن تقّدر داخلة على فعل

:الفصل بین المفعول معه والواو
: ومن أحكام الم

 .
.)9(مجروره

:الفصل بین المنادى وأداة النداء
: ادى، كقول الشاعرویجوز الفصل باألمر، اعتراضا، بین أداة النداء والمن

]الوافر [ واْذري الّدْمَع تَْسَكاباً َوِكیفا         أَال یَا، فَاْبِك تَْھیاًما، لَِطیفاً 
.)10(یا لطیفة، فرخم، وفصل باألمر: أراد

:ومنعوا فصل المنادى المضاف بالالم، إال في الضرورة الشعریة، كقولھ
اًرا ألَْقــَوامِ أََسـٍد قَالَْت بَنُو َعاِمٍر َخالُوا بَنِي ]البسیط [ )1(یَا بُْؤَس لِْلَحْرِب َضرَّ

.1/127الكتاب : سیبویھ)1(
م، ص 1984: علي الحمد ویوسف الزعبي)2(

.155ـ154
.4/23خزانة األدب : ، والبغدادي380ـ379شرح شذور الذھب ص : ، وابن ھشام1/123الكتاب : سیبویھ)3(
.381شرح شذور الذھب ص : ، وابن ھشام1/123الكتاب : سیبویھ)4(
.5/151ھمع الھوامع : ، والسیوطي1/333شرح األشموني : األشموني)5(
.2/759شرح المقدمة الجزولیة الكبیر : أبو علي الشلوبین)6(
.1/173: ، وینظر1/168شرح الكافیة : الرضي)7(
.1/336شرح األشموني : األشموني)8(
3/240ھمع الھوامع : السیوطي)9(
.3/45ھمع الھوامع : ، والسیوطي2/804شفاء العلیل : السلسیلي)10(
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: ) أيّ (وذكر الرضي أّن 
.)2(والمنادى

:العدد وكنایاته
الشعریة؛ كقول األصل عند النحویین أنّھ ال یجوز الفصل بین العدد وتمییزه، إال في الضرورة

:الشاعر
]الكامل [ )3(َما أَْستَِطیُع َعلَى الفَِراِش ُرقَاِديلِي َخْمَس َعْشَرةَ ِمْن ُجَماَدى لَْیلَةً 

{ : )4()( ) 10ـ 3(
كما یجوز الفصل بین العد. )5(}فخذ أربعة من الطیر

.)6(اشتریت خمس عشرة بین ناقة وجمل، أو خمس عشرة من ناقة وجمل: كقولك

والعلة في جو. بالظرف والمجرور، وبعامل كم، وبالخبر
.)7(بینھا وبین ما عملت فیھ ِعَوضا من التصّرف، الذي ُمنعتھ

 ) ()8(.

، ومنعوا الفصل مع جر التمییز إال في الضرورة )9(المعنى إلى االستفھام، فتنصب النكرة على التمییز
: الشعریة، كقولھ

]الرمل [ )10(َوَكِریٍم بُْخلُھُ قَْد َوَضَعـــــــــھْ ــى َكْم بُِجوٍد ُمْقِرٍف نَاَل الُعلَــــــ
: ومذھب یونس جوازه إْن كان الفصل بالظرف الناقص، نحو

)11( .
.)13(بل إنّھما یجریان مجرى واحداوالناقص في الفصل، 

)1( ،
، ال ) ( . )2(

:لھوأجازه المبّرد في الشعر، كقو. )3(باإلضافة

.40ـ3/39ھمع الھوامع : ، والسیوطي1/265شرح الكافیة : الرضي)1(
.143، 1/142شرح الكافیة : الرضي)2(
.2/579شفاء العلیل : ، والسلسیلي3/55المقتضب : ، والمبرد1/292ـ، ھ1316سیبویھ، بوالق، : الكتاب)3(
.260سورة البقرة اآلیة )4(
.359، 1/356ارتشاف الضرب : أبو حیان)5(
.3/317خزانة األدب : ، والبغدادي2/573شفاء العلیل : ، والسلسیلي1/368ارتشاف الضرب : أبو حیان)6(
.97الفصول في العربیة ص : ، وابن الدھان4/211معاني القرآن وإعرابھ : ، والزجاج3/55المقتضب : المبرد)7(
.4/82ھمع الھوامع : ، والسیوطي1/377ارتشاف الضرب : أبو حیان)8(
م،  ص 21986: ابن ھشام)9(

216.
)10( :2/164167 :11216

.1/223شرح الكافیة : ، والرضي113ـ2/112المساعد :عقیل
.1/377ارتشاف الضرب : أبو حیان)11(
.4/83ھمع الھوامع : السیوطي)13(
.1/377ارتشاف الضرب : أبو حیان: وینظر. 2/167الكتاب : سیبویھ)1(
.4/83ھمع الھوامع : ، والسیوطي11اإلنصاف مسألة رقم :األنباري)2(
.4/83ھمع الھوامع : ، والسیوطي113ـ 2/112المساعد : ابن عقیل)3(
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]البسیط [ )4(إِْذ ال أََكاُد ِمَن اِإلْقتَاِر أَْحتَِملُ َكْم ناَلَنِي ِمْنھُُم فَْضًل َعلَى َعَدِم 
) (

.) 7()من(وذكر بعضھم وجوب . ) 6(}كم تركوا من جنات { : ) 5(یلتبس بمفعول الفعل، كقولھ تعالى

:فصلھا منھ بالجملة، كقولھ
ٍج  ]الطویل [ یَِجيُء أََماَم األَْلِف یَْرِدي ُمقَنََّعا  َوَكائِْن َرَدْدنَا َعْنُكُم ِمْن ُمَدجَّ

:كقولھوبالظرف،
]الوافر [ )8(یََرانِي لَْو أُِصْبُت ھَُو الُمَصابَاَوَكائِْن بِاألَبَاِطِح ِمْن َصِدیـــٍق 

:الفصل بین حرف الجر ومجروره
)9(ألّح النحاة على أّن الجار والمجرور بمنزلة الشيء الواحد

و. ) 10(
) 11(بینھما، وقِوي قُبُحھ

)17(، والفحش)16(، ووصفوه بالقبح)15(، بالظروف وما أشبھھا) 13(في الشعر

.)19(وبأنّھ خبث)18(لیھبین المضاف والمضاف إ
:)1(وذكروا منھ الفصل بالظرف، كقولھ
]الخفیف [ إِنَّ َعْمًرا ُمَكثُِّر األَْحـــــــــَزاِن   إِنَّ َعْمًرا ال َخْیَر فِي، الیَْوَم، َعْمٍرو
: )2(والفصل بالجار والمجرور، كقولھ

] الطویل [ لَْیَس إِلَى، ِمْنھَا، النُُّزوِل َسبِیُل   وَ ُمَخلّقةٌ ال یُْستَطَاُع اْرتِقَاُؤھَـــــــا
. )3(. اشتریتھ بوهللاِ درھمٍ : والفصل بالقسم، نحو

، وهللاِ، : )( ربَّ

.4/83ھمع الھوامع : ، والسیوطي1/377ارتشاف الضرب : أبو حیان: وینظر. 3/61المقتضب : المبرد)4(
.25سورة الدخان اآلیة )5(
م، 21969بھ الرحمن، تحقیق وتصحیح إبراھیم عطوة عوض، ط إمالء ما مّن : العكبري)6(

1/90.
م، 11986الكافیة في النحو، تحقیق طارق نجم عبد هللا، ط : ابن الحاجب)7(

.97ص 
.4/85ھمع الھوامع : ، والسیوطي1/388ارتشاف الضرب : أبو حیان)8(
.216أسرار العربیة ص : األنباري)9(
)10( :

.506ـ1/506الدینیة، 
.2/390الخصائص : ابن جني)11(
: 1/422: 178180، 175، 1/174الكتاب : سیبویھ)13(

،3/62وإعرابھ 
.3/62المقتضب : المبرد)15(
.3/502الكتاب : سیبویھ)16(
.3/23شرح المفصل : ابن یعیش)17(
.2/295الخصائص : ابن جني)18(
.2/124الكتاب )19(
.2/682شفاء العلیل : ، والسلسیلي2/487شرح األشموني : األشموني: ینظر)1(
: : . : ویروى صدره. 1/507شرح جمل الزجاجي : فورابن عص)2(

.2/487شرح األشموني 
.2/682شفاء العلیل : ، والسلسیلي2/487شرح األشموني : األشموني)3(
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, . )4(ومن. 
. )6("إال أّن االحتیاط أال یقدم علیھ إال بسماع" ولم یستبعده أبو حیان، . )5(أیضا

. )7(أختھ بأّدى ألِف درھمٍ : والفصل بالفعل، فقد نقل عن الكسائي أنھ حكى
:، كقولھ)كان(وذكر ابن جني الفصل بـ 

َمِة الِعــَراِب   ِجیَاُد بَنِي أَبِي بَْكٍر تََساَمـــــــــى  ]الوافر [ َعلَى، َكاَن، الُمَسوَّ
.)8("من قِبَِل أنّھا زائدة مؤّكدة " وأجازه 

) ()9(: الزائدة، نحو) ال(ومنھ الفصل بـ 
. )11(}عّما قلیٍل { : ، وقولھ)10(}بما نقِضھم میثاقَھم ف{ : الزائدة، كقولھ تعالى

.)12(غیر مستكره
:الفصل بین المضاف والمضاف إلیه

)13()14(

، )18()17()16(، والفا)15(. العرب
)19()20()21()1()2()3( ،

.1/422األصول في النحو : ابن السراج)4(
.457ـ2/456ارتشاف الضرب : بو حیانأ: وینظر. 1/506شرح جمل الزجاجي : ابن عصفور)5(
.4/227ھمع الھوامع : السیوطي)6(
.3/23شرح المفصل : ، وابن یعیش2/474ارتشاف الضرب : أبو حیان)7(
.1/298م، 1954، مطبعة البابي الحلبي، القاھرة، 1سر صناعة اإلعراب، تحقیق السقا وآخرین، ط : ابن جني)8(
.2/202ھمع الھوامع : ، والسیوطي2/94خزانة األدب : ، والبغدادي323مغني اللبیب ص : ابن ھشام)9(
.155سورة النساء اآلیة )10(
.40سورة المؤمنون اآلیة )11(
.1/478شرح األشموني : ، واألشموني1/298سر صناعة اإلعراب : ابن جني)12(
.2/409الخصائص : ابن جني)13(
.1/293شرح الكافیة : الرضي)14(
2/252خزانة األدب : البغدادي. كأن قفرا رسومھا قلمافأصبحت بعد، خط، بھجتھا : لھكقو)15(
.      = =2/726شفاء العلیل : السلسیلي. إْذ نجاله فنْعَم ما نجـــال أنجَب أیاَم، والداهُ بـــــــــھ،: كقولھ)16(

، القلوَص، أبيفزجْجتھا بمزّجــــــــــــــٍة :كقولھ)17(= .2/427اإلنصاف : األنباري. مـــــــــــزادهزجَّ
.4/297ھمع الھوامع : السیوطي. معاِوُد، جرأةً، وْقِت الھــــــــواديأشمُّ كأنّھ رجل عبـــــــوسٌ : كقولھ)18(
.2/726لعلیل شفاء ا: السلسیلي. زیٍد حماٌر ُدّق باللّجــــــــــــــــــامِ كأّن برذون، أبا عصـــــــاِم، : كقولھ)19(
.2/727شفاء العلیل : السلسیلي. مِن ابِن أبي، شیخ األباطِح، طالبنجوَت وقد بلَّ المرادي سیفَھ: كقولھ)20(
: . . اإال عاللة، أو بــــــــــــــد: كقولھ)21(

.247ـ2/246
.1/293شرح الكافیة : الرضي. ّ◌ تیم تیم عـــــــــــــــــديیا : كقولھ)1(
.2/432اإلنصاف : األنباري. یھوديٍّ یُقاِرُب أو یُزیــــــــــــــلُ كما ُخطّ الكتاُب بكفِّ یوما : كقولھ)2(
2/250األدب خزانة: البغدادي. أواخِر المیس أنقاُض الفراریــــــجكأّن أصواَت، من إیغالھن بنا :كقولھ)3(
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) 9()8(، وأنْ )7()6(، وإّما)5(، والجملة الشرطیة)4(والقسم

.وعلى الرغم من ذلك فلم یكن موقفھم واحدا من ھذه المسألة.)10(غیر الجارة

. )13(، وھو ما أكده الرضي) 12(، ونقل آخرون أنھ قید ذلك بالظرف التام خاّصة)11(الجر في الّسعة
)14 ( .

.)15(غیرھما

"؛ ) 16(المضاف من مفعول، أو ظرف، أو شبھھ
")17( .

.)18(ل بالمضاف ضعف عندهالضرورات، وأنّھ إْن لم یتعلّق الفاص
 :

 .
وال. 

: . قسما
 . . .

.)1(بالفصل بالنداء
وذكر األُشمونّي أّن من الفصل ما ھو جائز في ال

: ومن ذلك جواز نصب المنادى المكرر إذا ولي الثاني اسم مجرور، كقولھ. ) 2(بالشعر، مطلقا
]البسیط [ )3(ال یُْلقِیَنَُّكْم فِي َسْوأٍَة ُعَمرُ یَا تَْیَم تَْیَم َعِديٍّ ال أَبَا لَُكُم 

.2/435اإلنصاف : األنباري. ھذا غالُم، وهللاِ، زیدٍ : حكى الكسائي)4(
.1/293شرح الكافیة : الرضي. ھو غالُم، إْن شاء هللاُ، أخیك: حكى ابن األعرابي)5(
.843للبیب ص مغني ا: ابن ھشام. وإماّ دٍم، والقتُل بالحّر أجـــــــدرُ ھما خطتا، إّما، إسـاٍر ومنّةٍ : كقولھ)6(
.79األزھیة ص : الھروي. َحُرمْت عليَّ وإْن لم تحــــــــــــرمِ یا شاة، ما، قْنٍص لمن حلّت بھ : كقولھ)7(
.96سورة یوسف اآلیة . }فلما، أْن، جاء البشیر{: كقولھ تعالى)8(
.2/297الكتاب : سیبویھ. یا بؤَس للجھِل َضّرارا ألقـــــوامقالت بنو عامر خالوا بني أسد : كقولھ)9(
.1/293شرح الكافیة : الرضي. ومثل ھذا منقاس عند یونس. 4/374المقتضب . ال أبا لك، وال غالمي لك: كقولھم)10(
.4/83ھمع الھوامع : السیوطي)11(
.3/942شرح المقدمة الجزولیة الكبیر : أبو علي الشلوبین)12(
.2/293، و 1/266شرح الكافیة : الرضي)13(
: 2/390: 4/376: 1/178الكتاب : سیبویھ)14(

: 3/168169: 2/8182، و 358/ 1
.1/293شرح الكافیة : ، والرضي944ـ 3/942المقدمة الجزولیة الكبیر 

: 2/604: : . 2/427، ص 60: )15(
.4/295الھوامع 

.45ـ3/44م، 1974، 9شرح ابن عقیل، دار الفكر، بیروت، ط : ابن عقیل)16(
.726-2/725العلیل شفاء: السلسیلي)18(.    375شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ ص : ابن مالك)17(
)1( :6

.236ـ2/226م، 1980العربي، بیروت، 
.2/529شرح األشموني : األشموني)2(
.1/146شرح الكافیة : الرضي)3(
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.)4(وده في القراءة القرآنیةوصحح أبو حیان الفصل بالمفعول بھ لوج
" وذھب بعض المحدثین إلى أّن 

. وجریا على مراعاة النسق األصیل في تركیب األسالیب
یخلو من إسدال ستار ما على المعنى، ال یرتفع، وال یزول إال ب

")5( .
.رأي غیرھم تضییقا وحصرا ألسالیب العربیة

:التوابـــع
:التوكید

. حروفا، أم جمال، أم غیر ذلك
)6(

:یكرر وحده، إال في الشعر؛ كقولھ
]الرجز [ َوَصالِیَاٍت َكَكَما یَُؤْثفَیْن   

إّن : ل، جاز تكریره وحده، نحووإذا لم یكن غیر المستقل على حرف واحد، وال واجب االتصا
.إّن في الدار إّن زیدا قائم: إّن زیدا قائم، واألحسن الفصل بینھما، نحو

: وأّما توكید المستقل فیجوز بال فصل، نحو قول الشاعر
]الكامل [ أََخَذْت َعلَيَّ َمَواثِقًا َوُعھُوَدا   ال ال أَبُوُح بُِحبِّ َمیَّةَ إِنَّھَا 

: ، وقول الشاعر)1(}وھم باآلخرة ھم كافرون{: كقولھ تعالىأو مع فصل،
]الرجز [ )2(تََراِكھا مْن إِبٍل تََراِكھا

: ویجوز كذلك الفصل بین ألفاظ التوكید المعنوي ومؤّكداتھا، كقول الشاعر
ْھَر أَْبِكي أَْجَمَعا   إَِذا ظَلَ إَِذا بََكْیُت قَبَّلَْتنِي أَْربَعا  ]الرجز [ ْلُت الدَّ

.)4(}وال یحزّن ویرضیّن بما آتیتھن كلھن{: )3(وقولھ تعالى
سأسعُد بالقوم إّما كلھم، : بین المؤكَّد والمؤكِّد، نحو) إّما(وقد اختلف النحاة في الفصل بالحرف 

.)5(وإّما بعضھم؛ فأجازه الكسائي والفراء، ومنعھ الجمھور
 :

.)6(أنا نفسي
:النــعـــت

)7( .

.230ـ4/229البحر المحیط : أبو حیان)4(
.3/71النحو الوافي : عباس حسن)5(
)6( . :

.1/331شرح الكافیة : الرضي
.19سورة ھود اآلیة )1(
.2/744شفاء العلیل : ، والسلسیلي332ـ1/331شرح الكافیة : الرضي)2(
.51سورة األحزاب اآلیة )3(
.2/357خزانة األدب : ، والبغدادي2/82شرح األشموني : ، واألشموني800مغني اللبیب ص : ابن ھشام)4(
.2/476المساعد : ، وابن عقیل2/662ارتشاف الضرب : أبو حیان)5(
1400: ابن الحاجب)6(

266.
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: لصحة الفصل بین النعت والمنعوت أال یكون الفاصل أجنبیّا، نحو
 :}{)7() (

ألنّ " . ) 8()(
. ) 9("ممتنع

 :

.)10(حرف الجر ناقصا
. )11(: )إال(وذكروا أنّھ ال یفصل بین الصفة والموصوف بـ 

 : :
.)12(الرجلُ 

 :}{)13( .
:وقول الشاعر

لٍة تَبِیُت    أَال َرُجالُ َجَزاهُ هللاُ َخْیًرا  ]الوافر [ یَُدلُّ َعلَى ُمَحصِّ
.) 1()جزاه هللاُ خیرا(ینھما جملة ، وقد فصلت ب) رجال(في موضع النصب، صفة لـ ) جملة یدل(بجعل 

.) 3(}وإنَّھُ لَقََسٌم، لَو تَْعلَُمون، َعِظیمٌ {: ) 2(كما ذكروا صحة االعتراض بینھما، كقولھ تعالى
:العـطــف

)4(

. ، ثّم اختلفوا
:ل بالجملة فھو ممتنع، إال في الضرورة الشعریة عند الجمھور؛ كقول الشاعرفإن كان الفص

]الرجز [ َوال َخال الِجنِّ بِھَا إِْنِسيُّ    َوبَْلِدٍة لَْیَس بِھَا طوِريُّ 
. )5()خال الجنّ (بجملة ) بھا طوري(، والمعطوف )الواو(إذ فصل بین العاطف 

.)6(جوازه، في السَّعة، عن األحمر الكوفيالّسّراج نقل 

" الكسائي، والفراء، وأبو علي الفارسي؛
، )8(. )7("ول وبین معطوفھ، كما ال یفصل بین العامل والمعم

.4/85البحر المحیط : أبو حیان)7(
.48سورة المائدة اآلیة )7(
.2/418خزانة األدب : ، والبغدادي3/305البحر المحیط : ، وأبو حیان1/217إمالء ما مّن بھ الرحمن : العكبري)8(
.1/99: وینظر أیضا. 1/75شرح الكافیة : الرضي)9(
.529ثعلب ص مجالس : ثعلب)10(
.3/275ھمع الھوامع : السیوطي)11(
.176سورة النساء اآلیة ) 13. (162، و 1/143شرح الكافیة : الرضي)12(
.783مغني اللبیب ص : ، وابن ھشام3/406البحر المحیط : أبو حیان)1(
.76سورة الواقعة اآلیة )2(
.147المسائل الحلبیات ص : أبو علي الفارسي)3(
.2/391خزانة األدب : ، والبغدادي702، ومغني اللبیب ص 332شرح شذور الذھب ص : شامابن ھ)4(
.2/3المصدر نفسھ )6(. 2/3خزانة األدب : البغدادي)5(
.794ـ2/793شفاء العلیل : السلسیلي: وینظر. 1/324شرح الكافیة : الرضي)7(
.3/240ھمع الھوامع : السیوطي)8(
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. )10(ومنعھ بعضھم. )9(في الضرورة الشعریة
ا{: قولھ تعالى ا وِمن َخْلفِِھْم َسّدً : ، فإْن كان المعطوف فعال، نحو)11(}وَجَعْلنا ِمن بیِن أَیِدیِھم َسّدً

.)12(الدار قعد، فممتنعوفي 
 :

: : زید ثّم وهللاِ عمٌرو، وبالشرط، كقولك

.) 13(معطوفھما، وال أم المتصلة؛ ألنّھ یلیھا ما یلي االستفھام الذي قبلھا في األغلب

)14( : :}
{)15( :}

.) 2(}َما أَْشَرْكنَا َوال آبَاُؤنَا{ : ، أو ال النافیة، كقولھ تعالى)1(}َصلَحَ 
، غیر أن (3)ھ منع االعتراض بین العاطف والمعطوفونقل أبو حیان عن أبي علّي الفارسّي أنّ 

) ( ." :
.)4(..."االعتراض ـ بین المعطوف والمعطوف علیھ فیما أنشده أبو زید من قول الشاعر 

:خالصة

. . واتّساعا بھا

العرب ما لم تتّ 

: مبنّي على مقولتھم
.یقتصر فیھ على الضرورة الشعریّة

.الذي بھ یتّضح الكالم، ویقوى نفیا أو إثباتا، ویزداد حسنا، وتبیینا

. لكّل من تبصر وتدبّر
.اعتناف، أو تعجل

Abstract

.2/136حاشیة الشیخ یس على شرح التصریح : الشیخ یس: وینظر. 2/341خزانة األدب: البغدادي)9(
.2/391خزانة األدب : ، والبغدادي5/232البحر المحیط : ، وأبو حیان702، و 418مغني اللبیب ص : ابن ھشام)10(
.9سورة یس اآلیة )11(
.325ـ1/324المصدر نفسھ ) 13. (2/799شفاء العلیل : السلسیلي)12(
.2/792شفاء العلیل : ، والسلسیلي1/319شرح الكافیة : ، والرضي130ـ129النكت الحسان ص : أبو حیان: ظرین)14(
.54سورة األنبیاء اآلیة )15(
.23سورة الرعد اآلیة )1(
.148سورة األنعام اآلیة )2(
.1/85البحر المحیط : أبو حیان)3(
.147المسائل الحلبیات ص : أبو علي الفارسي)4(
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The objective here is that the flexibility of structure characterizes Arabic. This
flexibility produces diversity and expansion in Arabic patterns. The partition between two
linguistically correlated structures is one feature of linguistic diversity. Yet the
grammarians adopted two inconsistent attitudes. The first is positive, good and
conceivable to the extent that the Arabs adopted it much widely than other attitudes, and it
became widespread in Arabic language. While the other attitude was negative, bad and
mean. The Arabs tried to restrain it and to confined what the language made expanded
through rejecting many features of distinction. Those features do not conincide with what
they consolidated or what is built upon their saying: the more connection between the two
parts increases, the more separation between them becomes repulsive. Such aspect, in the
sentence, is only confined to the poetic license.

But the total distinctions whether they are good or bad, stand for assertion which
illustrates speech, reinforces it positively or negatively and adds goodness as well as
manifestation .

ثََبت المصادر
).د ت(شرح التصریح على التوضیح، دار إحیاء الكتب العربیة، البابي الحلبي، القاھرة، : األزھري خالد-
: األزھري أبو منصور-

.م1964-1967
).د ت( رح الكافیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ش: االستراباذي رضي الدین-
) + د ت(شرح األشموني على ألفیة ابن مالك، دار إحیاء الكتب العربیة، القاھرة، : األشموني-

م1955، مطبعة السعادة، مصر، 1الحمید، ط 
د (-: األنباري أبو البركات-

).ت
).د ت(اإلنصاف في مسائل الخالف، تحقیق محمد محیي الدین، دار الفكر، -

).د ت ( خزانة األدب، دار صادر، بیروت ، : البغدادي عبد القادر-
.م1949-1948بمصر، ، دار المعارف 2مجالس ثعلب، شرح وتحقیق عبد السالم ھارون، ط : ثعلب أبو العباس-
.م1976دالئل اإلعجاز، تحقیق محمد عبد المنعم خفاجي، مكتبة القاھرة، : الجرجاني عبد القاھر-
).د ت ( ، دار الھدى للطباعة والنشر، بیروت، 2الخصائص، تحقیق محمد علي النجار، ط -: ابن جني أبو الفتح-

.م1954، مطبعة البابي الحلبي، القاھرة، 1خرین، ط سر صناعة اإلعراب، تحقیق السقا وآ-
.م1985، عالم الكتب ومكتبة النھضة، بیروت، 2اللمع في العربیة، تحقیق حامد مؤمن، ط -

- :-
.ھـ1400

-1
.م1986

.م1982في مصطلح النحو الكوفي تصنیفا واختالفا واستعماال، رسالة ماجستیر، جامعة الیرموك، : حمدي الجبالي-
- :-1

.م1984القاھرة، 
).د ت(البحر المحیط، مطابع النصر الحدیثة، الریاض، -
.م1986، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1تذكرة النحاة، تحقیق عفیف عبد الرحمن، ط -
.ھـ1367ھافن، منھج السالك في الكالم على ألفیة ابن مالك، تحقیق سدني جلیزر، نیو-
-2

.م1988بیروت، 
.م1991، 1مفاتیح العلوم، تقدیم، جودت فخر الدین، دار المناھل، بیروت، ط : الخوارزمي أبو عبد هللا-
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- :1
.م1988بیروت، 

.م1994، دار الحدیث القاھرة، 1معاني القرآن وإعرابھ، تحقیق عبد الجلیل شلبي، ط : الزجاج أبو اسحق-
.م1985، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1األصول في النحو، تحقیق عبد الحسین الفتلي، ط : ابن السراج أبو بكر-
- :1

.م1986المكرمة، 
).د ت(نتائج الفكر في النحو، تحقیق محمد إبراھیم البنا، دار االعتصام، القاھرة، : السھیلي أبو القاسم-
+ م 1977-21973سالم ھارون، ط الكتاب، تحقیق عبد ال: سیبویھ-

.بوالق
.م1992ھمع الھوامع، تحقیق عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بیروت، : السیوطي-
.م1993ض، ، مكتبة الرشید، الریا1شرح المقدمة الجزولیة الكبیر، تحقیق تركي العتیبي، ط : الشلوبین أبو علي-
.ھـ1403، دار الفكر، دمشق، 1التبصرة والتذكرة، تحقیق فتحي مصطفى، ط : الصیمري ابن إسحق-
).د ت( ، دار المعارف بمصر، 4النحو الوافي، ط : عباس حسن-
- :

).د ت(الدینیة 
.م1974، 9شرح ابن عقیل، دار الفكر، بیروت، ط -: ابن عقیل -

.م1980المساعد على تسھیل الفوائد، تحقیق وتعلیق محمد كامل بركات، دار الفكر، دمشق -
2: العكبري أبو البقاء-

.م1969
.م1984المعجم الوافي في النحو العربي، منشورات دار الثقافة والفنون، عّمان، : علي الحمد ویوسف الزعبي-
..م1973، المكتبة العصریة، بیروت، صیدا، 3جامع الدروس العربیة، ط : الغالییني مصطفى-
2ط مقاییس اللغة، تحقیق عبد السالم ھارون،: ابن فارس أبو الحسین أحمد-

.م1969-1972
.م1978، دار القلم دمشق، ودار المنارة بیروت، 1المسائل الحلبیات، تحقیق حسن ھنداوي، ط : الفارسي أبو علي-
.م1980، عالم الكتب، بیروت، 2معاني القرآن، ط : الفراء أبو زكریا-
.م1977یئة العامة للكتاب، القاھرة، القاموس المحیط، الھ: الفیروز أبادي-
- :

).د ت(بیروت، 
).د ت(الموفي في النحو الكوفي، شرح محمد بھجة البیطار، المجمع العلمي العربي بدمشق، : الكنغراوي صدر الدین-
.م1985، دار القلم، دمشق، 2رصف المباني في شرح حروف المعاني، تحقیق، أحمد الخراط، ط : المالقي أبو جعفر-
).د ت(شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ، تحقیق عدنان الدوري، مطبعة العاني، بغداد، : ابن مالك جمال الدین-
).د ت(، عالم الكتب، بیروت، المقتضب، تحقیق محمد عبد الخلق عضیمة: المبرد أبو العباس-
.م1985، مكتبة المنار، الزرقاء، األردن، 1شرح عیون اإلعراب، حققھ وقدم لھ حنا حداد، ط : المجاشعي أبو الحسن-
- :

.م1983بیروت، 
).د ت(لسان العرب، دار صادر، بیروت، : نظور محمد بن مكرمابن م-
.م1988، عالم الكتب، بیروت، 3إعراب القرآن، تحقیق زھیر غازي زاھد، ط : النحاس أبو جعفر-
- :

.م1982دمشق، 
6-:بن ھشام جمال الدینا-

.م1980التراث العربي، بیروت، 
-1

.م1986بیروت، 
.م1986، عالم الكتب، بیروت، 2اسة وتحقیق علي محسن عیسى، ط شرح جمل الزجاجي، در-
).د ت(شرح شذور الذھب، دار الفكر، بیروت -
.م1963، مطبعة السعادة، مصر، 11شرح قطر الندى وبل الصدى، ط -
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.م1972شق، دم
).د ت(شرح المفصل، عالم الكتب بیروت، ومكتبة المثنى القاھرة، : ابن یعیش موفق الدین-


