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 :ملخص

الصناعة النحوية في صورتها األولى واألهم هي قواعد النحو، وتوصف اختصارا 
بأنها لفظية، والمعنى هو مبدأ العملية اللغوية فهو األصل الذي يراد التعبير عنه، ولذا 
يتعاون المعنى وهو األساس مع األداة المعبرة عنه وهي األلفاظ اللغوية شفاها أو كتابة. 

لضمير وانفصاله في اللغة العربية تنبني على مراعاة اللفظ والمعنى في وقاعدة اتصال ا
 تجلياتها المتنوعة سواء أكان االتصال واجبا أم ممنوعا أم جائزا.

وقد فصل العلماء الكالم في هذه القواعد، ويتبين من البحث أن الصنعة اللفظية 
إال أنه في بعض وإن حظيت بالنصيب األكبر في تحديد حكم االتصال واالنفصال 

 المواضع يصعب الفصل بين المعنى والصناعة في تحرير قاعدة االتصال واالنفصال.

ويمكن القول إن شهرة صياغة هذه القاعدة في ألفية ابن مالك الشهيرة ال يجعلها غفال قبله 
بل مظاهرها متجلية لكونها قاعدة نحوية أصيلة ، وقد حاول العلماء جمع مواضعها 

 وقمت بجمعها من مصادر متعددة ودراستها تحت مفهومي الصناعة والمعنى.وتحريرها، 

وأؤكد أن الصناعة اللفظية إن ظفرت بالنصيب األكبر من مواضع االتصال واالنفصال 
فذلك ألنها ليست مواضع يستوجب اللفظ فقط اتصالها أو انفصالها بل لها أيضا أسبابها 

ل يقتضيه عقال فهو به ألصق فإن كان الفاعل المنطقية ، فالفاعل قرين الفعل ، والفع
ضميرا والضمائر تأتي لالختصار فاتصاله بالفعل له ما يبرره عقال وسماعا ، وكذا 
المفعول في األفعال التي تقتضيه، فكالهما مرتبط بالفعل ، وبالتالي إن كان أحدهما أو 

ما لم يعرض مانع من كالهما ضميرًا كانا لشدة طلب الفعل لهما أقرب إلى االتصال به 
 ذلك، وهذا ما تم الكشف عنه في ثنايا البحث. 
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Abstract: 

     The grammatical industry in its first and most important form is grammar; it 

is briefly described as verbal, and meaning is the principle of the language 

process, it is the origin we want to express. Therefore, the meaning -which is 

the basic-, cooperates with the tool that reflects it, which is the linguistic words 

orally or in writing. The rule of communication and separation of the pronoun 

in the Arabic language is based on the observance of the word and meaning in 

its various manifestations, whether it is a mandatory, forbidden or permissible. 

Scientists have explained these rules in detail, the research also shows that the 

verbal industry, although the largest share in determining the rule of 

communication and separation, but in some places it is difficult to separate 

between the meaning and industry in establishing the rule of communication 

and separation. 

It can be said that the fame of the formulation of this rule in the millennium of 

the son of Malik does not make it anonymous, but its manifestations are 

manifested as an authentic grammatical rule, so the scientists have tried to 

collect and edit its positions, and I collected them from multiple sources and 

studied them under the concepts of industry and meaning. 

And I emphasize that the verbal industry, if obtained the largest share of the 

positions of communication and separation, it is because the positions of the 

pronunciation not only require communication or separation, but also have 

logical reasons, the subject is spouse to the verb, and the verb requires it by 

mind as it is most relevant to it. If the subject was a pronoun- and pronouns 

comes for abbreviation- its communication with the verb has what justified it 

through the mind and through hearing. As well as the object in the verbs that 

require it, both are related to the verb. Consequently, if one or both of them 

were a pronoun, they were closer to communicate to the verb- If there is no 

objection- and this is what revealed in the search. 
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الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى 

 آله وصحبه وسلم، وبعد...

فقد شاعت القاعدة النحوية المشهورة: )كل موضع أمكن أن يؤتى فيه بالضمير  
المتصل ال يجوز العدول عنه إلى المنفصل( وقد سعى بعض العلماء لحصر مواضع هذه 

ة منها ما ذكره ابن مالك في التسهيل، وصاغها في ألفيته الشهيرة، وتابعه القاعدة المشهور 
 شراحه المرادي في توضيح المقاصد، والشيخ خالد في التصريح وغيرهم. 

 والمتأمل لهذه المواضع التي تكلم عنها العلماء سيجد منها:

 ما يتصل بالصناعة النحوية.  -
 ومنها ما يتصل بالمعنى المقصود من الكالم. -
 ومنها ما يرجع إلى اللفظ. -
 ومنها ما يرجع إلى اللفظ والمعنى.  -

فالقاعدة المصاغة هنا ليست قاعدة معيارية فرضها النحاة بل قاعدة استنبطها 
النحاة من المسموع ولها ما يبررها نقاًل وعقاًل، وهو ما أحببُت أن أبرزه وأبينه من خالل 

 لنحوية والمعنى.دراسة هذه القاعدة ومواضعها بين الصناعة ا

 الباعث على الدراسة:

لقد دفعني إلى هذه الدراسة اطالعي على حصر العلماء لمواضع هذه القاعدة 
النحوية المشهورة، وقد أردت التعمق في فهمها وإبراز دور الصناعة النحوية والمعنى في 

 صياغتها واإلحاطة بها.
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 هدف البحث:

صنعة النحوية والمعنى في تحليل يهدف البحث إلى الكشف عن أثر تعاضد ال
 وتفسير اتصال الضمير وانفصاله.

 الدراسات السابقة:

تعد الكتب النحوية التي حصرت مواضع اتصال الضمير وانفصاله، من الدراسات 
 السابقة لهذا البحث.

 خطة البحث:

ويتألف البحث بعد المقدمة من تمهيد ومبحثين، وخاتمة، وقائمة للمصادر 
 والمراجع. 

 لتمهيد:ا

 وفيه بيان لمفهوم:  
 الصناعة النحوية  -1
 والمعنى. -2

 المبحث األول: تحرير القاعدة وتوثيقها. -
  المبحث الثاني: أحكام مواضع اتصال الضمير وانفصاله. -

 اخلامتة: 

 وفيها أوجزت ما انتهى إليه البحث من نتائج. 

موضوع، وأن أسد ثغرة في هذا وهللا أسأل أن أكون قد وفقت في تجلية أبعاد هذا ال
بنيان النحو العربي، وأن أقدم عماًل يفيد منه الباحثون والدارسون، وأن يكون عملي هذا 
خالًصا لوجه هللا الكريم، وأن يكون في ميزان حسناتي، وأشكر كل من ساعد، وأعان على 

 إتمام هذا العمل، إنه سميع مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

 باحثال
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 الصناعة النحوية :  - 1

هذا المصطلح لم يغب عن تصور العلماء، وكتب النحويين القدماء، ومن سار 
على نهجهم، فقد ورد عندهم، وكان مألوًفا لديهم، وإذا استعرضنا طائفة من أقوالهم 
سيتضح لنا ما يعنون بالصناعة النحوية، بوصفه من مصطلحاتهم النحوية، قال ابن 

ل  أهُل علِم العرِب ما استمر من الكالم في اإلعراب وغيره من مواضع جني: " فج   ع 
1)الصناعة مطردا، وجعلوا ما فارق ما عليه بقية بابه وانفرد عن ذلك إلى غيره شاًذا" ) .

 فمواضع الصناعة المراد بها صناعة النحو ويعني قواعده.

.لكنها أشياء يؤدي إليها وقال أبو حيان: "وقد طال بنا الكالم في )إيا( ولواحقه ..
2)علم الصناعة النحوية" ) . 

وتفسير اإلعراب من مالحظة  وجاء في معجم الكليات عند حديثه عن التفسير:"
3)الصناعة النحوية" ، وجاء أيًضا: " وقد تدل الصناعة النحوية على التقدير، كقولهم في (

4))ال أقسم(: ال أنا أقسم؛ ألن الفعل الحالي ال يقسم عليه" . وهذا النص األخير أعمق في (
الداللة على المراد بوضوح حيث إنه جعل االحتكام للقواعد )الصناعة النحوية( مبيًنا 

 للحذف، فكأنه نص ُصر اٌح في أن الصناعة النحوية هي قواعد النحو.

وورد عند ناظر الجيش، قال:" وإن أطلق على الوارد من المختلف المعنى بتثنية 
5)الصناعة النحوية، فإنما ذلك بطريق المجاز ال الحقيقة"أو جمع من حيث  ). 

ويؤكد ناظر الجيش أن الصناعة النحوية هي القواعد، فيقول:" والذي قال الشيخ 
ظاهر من حيث الصناعة النحوية، وينبغي التعويل عليه؛ ألن فيما قاله المصنف خرقا 

6)للقواعد" ). 



 
                    د.عبد اهلل بن فهيد البقمي   208    

ية المراد منها قواعد النحو، إال أن فالذي استقر لدى النحاة أن الصناعة النحو 
 هناك نصين شديدي األهمية عن الصناعة النحوية:

: ألبي البركات األنباري، يقول فيه: " هذا وإن كان صحيحا من جهة المعنى، إال أولهما 
7)أنه فاسد من جهة اللفظ، وهذه الصناعة لفظية؛ فالبد منها مع مراعاة اللفظ"  ). 

" )قوله: وإال فسد اللفظ( أي: من جهة الصناعة النحوية )قوله وإال  وهو للصبان: :والثاني
8)فسد المعنى( أي المعنى المراد" ). 

فنالحظ في النصين جعل  الصناعة النحوية لفظية ، بل جعل ها في مواجهة المعنى 
 فهناك المعنى المراد، والصناعة الحاكمة للفظ المعبَّر به عن المعنى المراد ، وهذا إن كان
مقبواًل فإنه مقبول مع تحفظ فاللفظ المعبر به عن المعنى شديد الصلة بالمعنى والقاعدة 
الحاكمة للكالم اللفظي المعبر عن المعنى هي في الحقيقة استجابة للمعنى المراد صبه 
فيما يليق به من اللفظ مع مراعة قواعد النظم وتكوين الجملة المفيدة ، ولذا قال اإلمام عبد 

الجرجاني: " اعلم أن ليس النظم إال أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه علم القاهر 
النحو وتعمل على قوانينه وأصوله ، وتعرف مناهجه التي ُنِهجت فال تزيغ عنها ، وتحفظ 

9)الرسوم التي رسمت لك ، فال تخل بشيء منها" ). 

في الحقيقة  فالفصل الحاد بين قواعد للفظ، ومعنى في النفس أو متبادر من اللفظ
ليس صواًبا وال مراًدا عند النحاة، ألنك "لست بواجد شيًئا يرجع صوابه إن كان صواًبا، 
وخطؤه إن كان خطأ إلى النظم، ويدخل تحت هذا االسم إال هو معنى من معاني النحو قد 
أصيب به موضعه، ووضع في حقه أو عومل بخالف هذه المعاملة، فأزيل عن موضعه، 

1)ر ما ينبغي له"واستعمل في غي 0 ) . 
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فارتباط الصناعة النحوية بالمعنى وثيق واضح، ويمكننا إذًا أن نطمئن إلى القول 
بأن المقصود بالصناعة النحوية "هي القواعد واألصول التي تقتضي أن يقال عن هذا 

 اللفظ: إنه فاعل أو مفعول أو حال أو منصوب على نزع الخافض.

وجوده في الجملة وإعرابه نابع من األصول  إعراب اللفظ وفقوبعبارة أخرى: 
والقواعد المعروفة، وهذا اإلعراب في األعم األغلب يكون موافًقا للمراد، وعليه تكون 

1)الصناعة موافقة للمعنى ، وقد يكون مخالفا للمراد فتكون المخالفة بينهما" 1 ). 

 املعنى: – 2

نقله إلى السامع، وقد تبين المعنى المراد من الكالم هو ما يرغب المتكلم في أن ي
لنا أن "الوصف النحوي وصف للعالقات التي تربط عناصر الجملة الواحدة بعضها 

 ببعضها اآلخر، والعالقة التي تصفها القواعد النحوية هي نفسها مستمدة من أمرين:

: لغوي يحكمه وضع الكلمات بطريقة معينة وبصبغة معينة في كتل أحدهما
 صوتية. 

عقلي وهو المفهوم المترتب على الوضع السابق من حيث ارتباط كل هيئة  :رــــواآلخ
تركيبية بداللة وضعية معينة، وكال األمرين متعاونان بطريقة متداخلة، وال يمكن فصل 

1)أحدهما عن اآلخر" 2 ) 

 ومعنى الكالم نحوًيا أو عموًما ينقسم قسمين: 

 المعنى الوظيفي للكلمة في الجملة. -
 ثم معنى الجملة. -

يقول الدكتور تمام حسان: " إن النظام النحوي للغة العربية الفصحى ينبني على 
 األسس اآلتية:

 طائفة من المعاني النحوية العامة التي يسمونها معاني الجمل أو األساليب. -1
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مجموعة من المعاني النحوية الخاصة، أو معاني األبواب المفردة كالفاعلية والمفعولية  -2
 .واإلضافة إلخ

مجموعة من العالقات التي تربط بين المعاني الخاصة حتى تكون صالحة عند  -3
تركيبها لبيان المراد منها، وذلك كعالقة اإلسناد والتخصيص )وتحتها فروع( والنسبة 
)وتحتها فروع( والتبعية )وتحتها فروع أيًضا( وهذه العالقات في الحقيقة قرائن معنوية 

 كالفاعلية والمفعولية.على معاني األبواب الخاصة 

ما يقدمه علماء الصوتيات والصرف لعلم النحو من قرائن صوتية أو صرفية،  -4
كالحركات والحروف ومباني التقسيم ومباني التصريف وما اصطلحنا من قبل على 

 تسميته بالقرائن اللفظية.

1)ة أفراده"القيم الخالفية أو المقابالت بين أحد أفراد كل عنصر مما سبق وبين بقي -5 3 ) 

فكل ما سبق يتعاضد في تبيان المعنى، والمعنى المراد هو معنى الجملة المكون 
مفردة للقيام بالمعنى المنوط من معاني أجزائها )الكلمات مفردة( ووظائفها، وصالحية ال

 ."بها

وبذلك يكون التفسير الداللي النحوي مركًبا من المعنى األساسي وهو معنى 
ظائف النحوية بشروطها ومن اختيار المفردات التي تشغل هذه العالقات بين الو 

1)الوظائف" 4 ). 

فصالحية الكلمة لشغل الوظيفة النحوية أمر مهم لتكون الكلمة قادرة على الدخول 
1)في عالقة نحوية مع غيرها من الكلمات في الجملة 5 ). 

من خالل وتعريف الصناعة النحوية، وكذلك المراد بالمعنى هو ما سأحاول تبيانه 
 مواضع فصل الضمير واتصاله كما قرره النحاة.
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 املبحث األول

 حترير القاعدة وتوثيقها  

1)الضمير أو المضمر أو المكني 6 هو أحد أنواع المعارف وينتمي إلى األسماء  (
من أقسام الكلمة ، وقد تلمس العلماء أسباًبا لوجود الضمائر في العربية ، حصروها في 

ال الشك وإزالة اللبس ، قال السيرافي: "ُأْدِخل  االسم المضمر في الكالم طلب الخفة بعد زو 
ْكِني ؛ وذلك أن األسماء  خوًفا من اللبس واحتراًسا منه ، ومن النحويين من يسميه الم 

تدل على المختص منها إذا  الظاهرة كثيرة االشتراك وااللتباس ، وليس لها أحوال تقترن بها
: كثير من أحواله الصفاُت ، كقولنااختصاص المختص منها في  ، وإنما يدل علىالتبست

 .، وبرجل ظريفمررت بزيد البزَّاز، وبهذا الرجل

والمضمرات تستغني عن ذلك باألحوال المقترنة بها المغنية عن صفاتها، وهي 
ثالثة أقسام: المتكلم، والمخاطب، والغائب، واألحوال المقترنة بها: حضور المتكلم 

والمشاهدة لهما، وتقدم ذكر الغائب الذي يصيره بمنزلة الحاضر المشاهد في والمخاطب 
1)الحكم" 7 ). 

علة ذلك أن األسماء المضمرة  وقد أفاض ابن جني شرًحا لهذه المسألة، قال: "
إنما ُرِغب  فيها، وُفِزع  إليها طلًبا للخفة بها بعد زوال الشك بمكانها؛ وذلك أنك لو قلت: زيد 

ت بعائده مظهًرا مثله لكان في ذلك إلباس واستثقال. أما اإللباس فألنك إذا ضرب زيًدا فجئ
قلت: زيد ضربت زيًدا، لم تأمن أن ُيظ ن أن زيًدا الثاني غير األول، وأن عائد األول متوقع 
مترقب، فإذا قلت: زيد ضربته علم بالمضمر أن الضرب إنما وقع بزيد المذكور ال محالة 

له وسببه. وإنما كان كذلك؛ ألن المظهر يرتجل فلو قلت: زيد وزوال تعلق القلب ألج
 ضربت زيًدا لجاز أن يتوقع تمام الكالم، وأن يظن أن الثاني غير األول كما تقول: زيد 

ضربت عمرا، فيتوقع أن تقول: في داره أو معه أو ألجله، فإذا قلت: زيد ضربته 
ل، والمضمر تابع غير قطعت بالضمير سبب اإلشكال من حيث كان المظهر يرتج
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مرتجل في أكثر اللغة. فهذا وجه كراهية اإلشكال. وأما وجه االستخفاف فألنك إذا قلت: 
ب يثران شممته، فجعلت موضع التسعة واحدا كان أمثل من أن تعيد التسعة كلها، فتقول:  الع 

ما تحته  العبيثران شممت العبيثران، نعم وينضاف إلى الطول قبح التكرار المملول، وكذلك
1)من العدد الثماني والسباعي فما تحتهما، هو على كل حال أكثر من الواحد. " 8 ). 

وبعد أن عللوا وجود الضمائر تحدث العلماء عن المتصل والمنفصل، ومجمل ما 
أرادوه أن المتصل أخف من المنفصل وإذا كان الضمير عموًما قصد به الخفة وإزالة 

ربما تكون حروفها كثيرة، فالمتصل أخف وأدخل في تأدية  اللبس وعدم تكرار الكلمات التي
 المراد.

"ومن أجل أن المتصل أقل حروًفا من المنفصل كان النطق  قال السيرافي:
بالمتصل أخف، فلم يستعملوا المنفصل في المواضع التي يقع فيها المتصل؛ ألنهم ال 

1)يؤثرون األثقل على األخف إال في الضرورة" 9 ). 

ي: "وأيًضا فإن المضمر المتصل وإن كان أضعف من الضمير وقال ابن جن
المنفصل، فإنه أكثر وأسير في االستعمال منه، أال تراك تقول: إذا قدرت على المتصل لم 

2)تأت بالمنفصل، فهذا يدلك على أن المتصل أخف عليهم وآثر في أنفسهم" 0 ). 

2)فلدينا ضمائر وظيفتها االختصار وإزالة اللبس 1 مت إلى ضمائر ، وقد انقس(
 متصلة وأخرى منفصلة. 

وقد حكم النحاة على الضمائر بأنها معارف، قال سيبويه: "وإنما صار اإلضمار 
ُث قد عر ف من تعِني وما تعِني، وأنك  دَّ معرفة؛ ألنك تضمر اسًما بعد ما تعلم أن من ُيح 

2)تريد شيًئا يعلمه" 2 ). 

 في ألفيته الشهيرة، فقال:وقد صاغ ابن مالك قاعدة اتصال الضمير وانفصاله 

 وفيييييييي اختييييييييارف ال يجييييييييُء المنفصيييييييل
 

إذا ت يييييييييأ تَّى أ ْن ي جييييييييييء  المتصيييييييييل  
(2 3 ) 
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قال ابن عقيل شارًحا هذا البيت من األلفية: "كل موضع أمكن أن يؤتى فيه 
2)بالضمير المتصل ال يجوز العدول عنه إلى الضمير المنفصل" 4 ). 

د سيبويه، قال: "وال يقع )أنا( في موضع وهذه القاعدة لها إشاراتها الواضحة عن
التاء التي في: فعلُت، ال يجوز أن تقول: فعل أنا؛ ألنهم استغنوا بالتاء عن )أنا(، وال يقع 

2))نحن( في موضع )نا( التي في: فعلنا، ال تقول: فعل نحن" 5 ) 

، لو قلت: فعل  هو لم   ل  وقال: "وال يقع )هو( في موضع المضمر الذي في: ف ع 
2)"يحز 6 ) 

وقال بعد أن عدَّ ضمائر الرفع:" ال يقع شيء منها في موضع شيء من 
العالمات مما ذكرنا وال في موضع المضمر الذي ال عالمة له؛ ألنهم استغنوا بهذا 

2)فأسقطوا ذلك" 7 ) 

وحكم بالقبح على اإلتيان بالضمير المنفصل مع القدرة على الضمير المتصل، 
: رأيت فيها إياك، ورأيت اليوم إياه، من ِقب ِل أنك قد تجد فقال: "واعلم أنه قبيح أن تقول

اإلضمار الذي هو سوى )إيا( وهو الكاف التي في رأيتك فيها والهاء التي في: رأيته اليوم، 
فلما قدروا على هذا اإلضمار بعد الفعل ولم ينقض معنى ما أرادوا لو تكلموا بإياك استغنوا 

2)عن )إياك( و )إياه(" 8 ). 

لتوضيح األخير لسيبويه يفسر بوضوح علة هذه القاعدة فإنهم ))لما قدروا وهذا ا
على هذا اإلضمار بعد الفعل، ولم ينقض معنى ما أرادوا لو تكلموا بإياك استغنوا عن 

 )إياك( و )إياه((( 

أي أن الضمير لما كان لالختصار والخفة وأمكن مجيء المتصل ولم يؤثر ذلك 
اجتمع السبب اللفظي )الخفة واإلمكانية(، مع السبب المعنوي  في الوفاء بالمعنى المراد

ع م ا أولوية اتصال الضمير إذا ُقِدر  عليه.  )ولم ينقض معنى( ود 
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على أنَّا نرى القاعدة التي ذكرها سيبويه ونظمها ابن مالك وشرحها ابن عقيل 
 واضحة ووافية عند الكثيرين من النحاة المتقدمين.

أن كل موضع تقدر فيه على المضمر متصاًل، فالمنفصل ال  يقول المبرد: "اعلم
، ال يصح: ضربت إياك. وكذلك:  يقع فيه، تقول: قمُت وال يصح: قام أنا، وكذلك ضربُتك 
ظننتك قائًما، ورأيتني، وال يصح رأيت إياي. فإن كان موضع ال يقع فيه المتصل وقع فيه 

2)المنفصل" 9 ). 

ولوية اتصال الضمير على انفصاله، متى وهو متفق مع ما قاله سيبويه في أ
 تحقق له خفة اللفظ، وتمام المعنى. 

وقال ابن السراج: "والموضع الذي يصلح فيه المتصل ال يصلح فيه المنفصل، ال 
تقول: فعل أنا.... وجميع المواضع التي يقع فيها المنفصل ال يقع المتصل ، والموضع 

نفصل كالظاهر ، تقول : إني وزيًدا منطلقان ، وال الذي يقع فيه ال يقع المنفصل ؛ ألن الم
3)تقول : إن إياي وزيًدا منطلقان..." 0 ). 

وهذا يؤكد ما بيّناه من أن قاعدة اتصال الضمير وانفصاله، التي سبق أن أشرنا 
 إليها كانت موضع اتفاق بين نحاة العربية متقدمهم ومتأخرهم، وهو سمت كالم العرب.

عامة التصال الضمير وانفصاله، وتوثيقها من أقوال النحاة وبعد تحرير القاعدة ال
بقي أن نتحدث عن مواضع اتصال الضمير وانفصاله ونبين دور الصناعة والمعنى في 

 هذا االتصال أو االنفصال.
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 املبحث الثاني

 أحكام مواضع اتصال الضمري وانفصاله 

 تقتضي القسمة العقلية أن يكون هناك ثالثة أقسام:

 وجوب اتصال الضمير.  -أوًل  

 وجوب انفصال الضمير. -ثانًيا 

 جواز األمرين. -ثالًثا 

 وجوب اتصال الضمير: -أوًل 

3) كما أن كل قسم من هذه األقسام إما أن يكون الضمير فيها مرفوًعا أو منصوًبا       1 ) 
أتي أو مجروًرا ، والضمير الذي يتصل وينفصل ال يكون إال مرفوًعا أو منصوًبا، وال ي

 مجروًرا ألن المجرور ال ينفصل بل يأتي متصاًل دائًما .

قال السيرافي: " المجرور ال يتقدم على عامله وال يفصل بينه وبين عامله بشيء؛ ألن     
الجر إنما يكون بإضافة اسم إلى اسم، أو دخول حرف على اسم، وال يجوز تقديم 

المضاف إليه، ومن أجل ذلك لم المضاف إليه على المضاف، وال الفصل بين المضاف و 
3) يكن ضميره إال متصاًل بعامله" 2 ). 

ولعلنا نالحظ هنا أن حرف الجر يلزم دخوله مباشرة على مجروره، كما أن 
المضاف ال يفصل بينه وبين ما أضيف إليه، فالصناعة النحوية ألزمت عدم فصل 

 الضمير المجرور، ولذا لم يرد الضمير المجرور إال متصاًل.

 بغي أن نتساءل: لماذا انقسمت الضمائر إلى متصلة ومنفصلة؟وين

قال ابن يعيش: "فإن قيل: ولم كانت المضمرات متصلة ومنفصلة؟ وهال كانت 
كلها متصلة أو منفصلة ، قيل: القياس فيها أن تكون كلها متصلة ؛ ألنها أوجز لفًظا 
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ماء التي تضمر ، فبعضها وأبلغ في التعريف ، وإنما أتى بالمنفصل الختالف مواقع األس
يكون مبتدًأ نحو : زيٌد قائٌم ، فإذا كنيت عنه قلت : هو قائٌم ، أو أنت قائٌم إْن كان 
مخاطًبا ؛ ألن االبتداء ليس له لفظ يتصل به الضمير ، فلذلك وجب أن يكون ضميره 
لم  منفصاًل ، وبعضها يتقدم على عامله نحو : زيًدا ضربت ، فإذا كنيت عنه مع تقديمه

يكن إال منفصاًل لتعذر اإلتيان به متصاًل مع تقديمه ...والمنفصل جار مجرى األسماء 
3)الظاهرة في استبداده بنفسه ، وعدم افتقاره إلى ما يتصل به " 3 ). 

ويمكن تبيان قاعدة االتصال مع تأمل ما سبق من أقوال العلماء، وأوضحه يس، 
الفعل من آخره لفًظا وتحصياًل ]معنى[ قال:" الضمير المتصل ال يستغِني عن مباشرة 

3)حتى يصير كالجزء منه، فال يقع مبدوًءا به الكالم وال بعد الفعل منفصاًل عنه" 4 ). 

ومن ثم يمكننا أن نقول: إن الضمير المتصل يتصل بعامل لفظي يطلبه معنى، 
فإن ويمكن أن يتصل به وال يوجد فاصل بينهما ولم يتقدم الضمير على عامله لسبب ما، 

تخلف أحد تلك الشروط كأن لم يقع الضمير بعد عامل لفظي، أو لم يطلبه معنى،  أو 
فصل بينه وبين العامل ، أو تقدم الضمير على عامله لسبب ما فالضمير ينفصل ، 

 ويمكن عدُّ ذلك قاعدة عامة . 

 -عدم الفصل  -تلك القاعدة تتعاضد فيها الصناعة اللفظية )إمكان االتصال 
عامل اللفظي المباشر( مع المعنى )أن يطلب العامل الضمير معنى( لتشكل تسلط ال

 مواضع اتصال الضمير وانفصاله. 

وقال ابن مالك عن علة التسمية بمصطلح المتصلة: " ألنه ال ينطق بها إال وهي 
3)كجزء لما قبلها لفًظا وخًطا، والمنفصل ما ليس كذلك" 5 ). 
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تصال فإنه لم يبحث عن اتصاله لسبب ولما كان األصل في الضمير المتصل اال
ألن اتصاله علة وجوده، ولذا إن أمكن فال يعدل عنه، وبقي وجوب االنفصال وجواز 

 االتصال واالنفصال.

3)مواضع وجوب انفصال الضمير -ثانًيا 6  ): 

 يجب انفصال الضمير في عدة مواضع وهي:

 ا، قال عمرو بن معدي كرب:أن يحصر بإال، قال سيبويه: " وتقول: ما جاء إال أن :األول

يييييييييييييييْت سييييييييييييييلم ى وجاراُتهيييييييييييييييا ِلم   قييييييييييييييد ع 
 

3)ميييييييييييييا قطَّييييييييييييير  الفيييييييييييييارس  إال أنيييييييييييييا"  7 ) 
3)﴾أ م ر  أ الَّ ت ْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه ﴿وقال تعالى:   8 قال السيرافي: "وقعت الكناية بعد ( 

3)حرف االستثناء فكانت منفصلة" 9 . فالصناعة النحوية تقتضي وقوع الضمير منفصاًل (
)إال(. ومما يؤكد دور الصناعة النحوية هنا أن بعض النحاة جعل انفصال الضمير  بعد
إنما هو لمجيء فاصل وهو )إال( بين العامل )الفعل  –وفي بعض المواضع التالية  –هنا 

4) قبل إال( والمعمول )الضمير بعد إال( 0 ) . 

 أن يحصر بإنما كقول الفرزدق: :الثاني
م    ار  وِإنَّميييييييياأنييييييييا الذائييييييييُد الحيييييييياِمي الييييييييذِّ

 

4)يييييييدافُع عيييييين أحسيييييياِبهم أنييييييا أو مثِلييييييي  1 ) 
 

قال الشيخ خالد:" ولما كان غرضه أن يحصر المداِفع ال المداف ع عنه فصل 
الضمير وأخره، ولو وصله، وقال: وإنما أدافع عن أحسابهم لصار المعنى: أنه يدافع عن 

4)أحسابهم ال عن أحساب غيرهم، وذلك غير مقصوده" 2 ضمير متأخرا بعد . فوقوع ال(
)إنما( دليل على أنه محصور فيه، وليس ثمت ما يتصل به هذا الضمير فيلزم من ذلك 

 أن ينفصل. 
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 وذكر الدماميني أن الفصل بعد )إنما( مبني على قاعدتين: 

 أن )إنما( للحصر وهو الذي عليه أكثر الناس.  :إحداهما

الذي أجمع عليه البيانيون وعليه غالب أن المحصور بها هو األخير لفًظا، وهذا  :والثانية
4)االستعمال" 3 ). 

 أن يرفع بمصدر مضاف إلى ضمير منصوب معنى كقول الشاعر: :الثالث
 بنصييييييييِركْم نحييييييييُن كنييييييييُتم ظييييييييافرين وقييييييييدْ 

 

يييييييييال    ا بكيييييييييم استسيييييييييالُمُكم ف ش  4)أ ْغييييييييير ى الِعيييييييييد  4 ) 
 

فلما أضيف المصدر )نصر( إلى الضمير )كم( وهو مفعول في المعنى انفصل 
 لضمير المرفوع )نحن( وهو فاعل المصدر. ا

بل زاد الشيخ خالد هنا: "أو ينصب بمصدر مضاف إلى المرفوع نحو: عجبت 
4)من ضرب األمير إياك" 5 ) . 

ولعل ما حمله على ذلك أن المصدر قد أضيف إلى فاعله االسم الظاهر، 
ه، ولذا ال يمكن والفاعل أشد التصاًقا بالفعل من المفعول، فمن األفعال ما ال مفعول ل

، ولذا قال الشيخ خالد:" فإن قالوا:  اتصال الضمير المفعول بالفاعل كما في: أكرمُتك 
4)يجوز ضربك األميُر، قلنا: ويجوز: بنصرنا إياكم، فما كان جوابهم فهو جوابنا" 6 . وهذا (

ه، فإن ما يؤكد ما ذكرُته من أنه لما كان الفاعل أشد التحاًما بفعله كان أولى باالتصال ب
جاز أن يتصل بعُد مفعول فال بأس وإال فال، ولذا قال يس في حاشيته على التصريح: " 
قال الزرقاني: والجواب من الجهتين أن الكالم في ضمير الرفع الخاص بذلك ال فيما يقع 

4)في محل رفع وال في المشترك" 7 ). 
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يد ضاربه هي، أم أن يرفع بصفة جرت على غير صاحبها أمن اللبس نحو: هند ز  :الرابع
لم يؤمن نحو: زيد عمرو ضاربه هو، عند البصريين وبشرط خوف اللبس عند 

 الكوفيين، ومنه قول الشاعر:

يَّييييية  مشيييييغوٌف بهيييييا هيييييو ُميييييذْ  يييييْيالُن م   غ 
 

بيييييييا  ر  ييييييياه بيييييييان  أو ك  ْت ليييييييه فِحج  4)ب يييييييد  8 ) 
قال أبو حيان: "أبرز الضمير منها إذا جرت على غير من هي له؛ إذ لو لم يبرز  

لوقع اللبس، أال ترى أنك لو قلت: هند ضاربها، لم ُيْدر  من الضارب إذ يحتمل أن يكون 
أنا أو أنت ...فلما دعت الضرورة إلى إبراز الضمير وتوحيد الصفة في جميع األحوال 
ألنها لم تتحمل ضميًرا، فقلت: هند ضاربها أنت، وأنا وأنتما ونحن ثم حمل ما ال لبس فيه 

4)على ما فيه لبس" 9 ) . 

فإزالة اللبس هنا هي ما أوجب فصل الضمير، وهو أمر معنوي متعلق بضرورة 
 وضوح المعنى وعدم إلباسه حتى وإن كانت الصناعة النحوية تبيح ترك الفصل وتجيزه.

 أن يحذف عامله نحو: :الخامس

 فييييييِإْن أنييييييت لييييييم ينفْعييييييك  علُمييييييك فانتسييييييب
 فانت ِسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييْب  
 

5)لعلَّييييييييك  ت ْهييييييييِديك  القييييييييروُن األوائييييييييلُ   0 ) 
"فأنت فاعل فعل مطاوع لي ينفعك، تقديره: فإن لم تنتفع بعلمك لم ينفعك  

5)علُمك" 1 ). 

 ومنه قول الشاعر:

 فِإيَّيييييييييييييييييياك  ِإيَّيييييييييييييييييياك  المييييييييييييييييييراء  فِإنَّييييييييييييييييييه
 

ييييياٌء وللشيييييرِّ جاليييييبُ   عَّ 5)إليييييى الشيييييرِّ د  2 ) 
فالعامل هنا محذوف، وهو فعل التحذير، ومن ثم قد انفصل الضمير، وال يمكن  

أبواب مثل: االختصاص، والتحذير، واإلغراء مما يعتمد فيها فهم المعنى على اتصاله، و 
الموقف السياقي، ويحذف فيها العامل لفهم معناه، وألنها مواقف تستدعي الدخول مباشرة 
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في المطلوب، واإلسراع في ذكر محل الفائدة، ينفصل فيها الضمير، وال يمكن اتصاله من 
 المعنى العام يدعم ذلك ويؤيده. جهة الصناعة النحوية، وأيًضا

يقول الدكتور حماسة عبد اللطيف: "وكل عنصر إسنادي يجوز حذفه إذا اقتضى 
الموقف االستعمالي ذلك سواٌء أكان ذلك في الجملة االسمية أم في الجملة الفعلية، وقد 

5)يجب حذفه إال الفاعل" 3 ). 

5)﴾اك  ن ْست ِعينُ ِإيَّاك  ن ْعُبُد و ِإيَّ ﴿أن يؤخر عامله نحو: :السادس 4 . ولكن أيكون تأخير (
العامل موجًبا النفصال الضمير؟ أال يمكننا أن نقول في غير القرآن الكريم: 

؟  نعبدك 

في الحقيقة يمكننا أن نقول نعبدّك في غير القرآن الكريم، لكن المعنى سوف 
قولك: زيًدا يختلف حينها، جاء في المثل السائر: "فمن ذلك تقديم المفعول على الفعل ك

ضربت، وضربت زيًدا، فإن في قولك: زيًدا ضربت، تخصيًصا له بالضرب دون غيره، 
وذلك بخالف قولك: ضربت زيدا؛ ألنك إذا قدمت الفعل كنت بالخيار في إيقاعه على أي 
مفعول شئت بأن تقول: ضربت خالًدا أو بكًرا أو غيرهما، وإذا أخرته لزم االختصاص 

5)للمفعول" 5 ). 

يم هنا لغرض معنوي وليس لصناعة نحوية، وصحيح أن التقديم تجيزه فالتقد
القاعدة النحوية لكنها ال توجبه، إنما ما يجعل المتحدث يلزمه هو إرادة الغرض المعنوي، 

ِ ت ْأُمُرونِّي ﴿قال الزمخشري:" وتقديم المفعول لقصد االختصاص كقوله تعالى:  ُقْل أ ف غ ْير  َّللاَّ
5)﴾أ ْعُبدُ  6 بًّاُقلْ ﴿،( ِ أ ْبِغي ر  ْير  َّللاَّ 5)﴾ أ غ  7 والمعنى نخصك بالعبادة ، ونخصك بطلب  (

5)المعونة" 8 ). 

وقال العالمة محمد أبو موسى: "أما تقديم المعمول من المفعول وشبهه، فالذي 
5)يظهر من كالم البالغيين أنه في الخبر المثبت يدل على االختصاص غالًبا" 9 ). 



 مواضع اتصال الضمري وانفصاله بني املعنى والصناعة

 
                                                                                               221 

 

 

 

( 
دد

لع
ا

7
2

 
ر 

وب
كت

 أ
)

2
0

1
9

 .
م

 

 

 ا، وذلك حين يقع الضمير مبتًدأ.أن يكون عامله معنويً  :السابع

قال ابن يعيش: " الذي ال يلي العامل وال يتصل به، وذلك بأن يكون معرى من 
6)عامل لفظي كالمبتدأ والخبر في نحو قولك: نحن ذاهبون، وكيف أنت؟ وأين هو؟" 0 )  ،

صِ ﴿ومن ذلك قوله تعالى:  ن  اْلق ص  ل ْيك  أ ْحس  6)﴾ن ْحُن ن ُقصُّ ع  1  ر:وقول الشاع (
 أنيييييييييت اليييييييييوفيُّ فميييييييييا تُيييييييييذ مُّ وبعُضيييييييييهم

 

عِ   يييييييييييال  ييييييييييياُب م  ِتيييييييييييه ُعق  تُيييييييييييوِدي بذمَّ
(6 2 ) 

اِتِهمْ  ﴿أن يكون العامل فيه حرف نفي نحو: :الثامن  6)﴾ م ا ُهنَّ ُأمَّه  3 م ا أ ْنُتْم ﴿، ( و 
6)﴾ِبُمْعِجِزين   4  ، وقول الشاعر: (

 ِإْن هييييييييييييييو ُمْسييييييييييييييت وِلًيا علييييييييييييييى أحيييييييييييييييدف 

 

6)ِإالَّ علييييييييييييى أضييييييييييييعِف المجييييييييييييانين  5 ) 
فحرف النفي إن عمل فهو يدخل على الجملة االسمية، والضمير الذي يقع مبتدأ  

 يكون منفصال، لذا فهذا موضع ال تجيز الصناعة النحوية وقوع الضمير المنفصل فيه.

6)﴾ُيْخِرُجون  الرَُّسول  و ِإيَّاُكمْ ﴿أن يفصله متبوع نحو:  :التاسع 6 ْد ُكْنُتْم أ ْنُتْم ﴿،  ( ل ق 
6)﴾مْ و آ ب اُؤكُ  7  وقول الشاعر: (

 ُمب ييييييييييرٌَّأ ميييييييييين عيييييييييييوِب النيييييييييياِس كلِّهييييييييييم
 

ييييييييى أبييييييييا حييييييييربف وِإيَّان ييييييييا  6)فيييييييياُ  يرع  8 ) 
فالضمير هنا قد وقع تابعا وسبق بمتبوع، هذا المتبوع فصله لفًظا من العامل، فال  

 يتصل الضمير بالعامل هنا لوجود الفاصل، وال يتقدم الضمير وهو تابع على متبوعه.

 تلي واو المصاحبة نحو:أن  :العاشر

 فآليييييييييييييت ال أنفييييييييييييك أحييييييييييييذو قصيييييييييييييدة
 

6)تكييييييون وإياهييييييا بهيييييييا مييييييثاًل بعيييييييدي  9 ) 
 وقول الشاعر: 

يييييييييييرَّان  ليييييييييييم ُيِفيييييييييييقْ   فكيييييييييييان  وِإيَّاهيييييييييييا كح 
 

ا  د  7)عييييين المييييياِء إْذ القييييياه حتَّيييييى تقيييييدَّ 0 ) 
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وهنا أيًضا نرى الواو التي للمصاحبة تشكل فاصاًل يمنع اتصال الضمير بالعامل 
 فصاله ولم يتأت اتصاله.ولذا وجب ان

 أن يلي الضمير )ِإمَّا( نحو: الحادي عشر:

ييييييييييا ييييييييييِل ِإمَّ ْلي   ِبييييييييييك  أو ِبييييييييييي اسييييييييييتعان  ف 
 

ى المستعينُ   7) (أنا أو أنت ما ابتغ  1) 
 
 
 
7)المسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتعينُ   1 ) 
 

، بهام ، أو التخيير ، أو اإلباحةو)إمَّا( حرف يؤتى به لعدة معان : الشك ، أو اإل
7)أو التفصيل 2 ي تأتي للنص على أمرين يتعلق بهما أحد المعاني السابقة يقع ولذا فه (

األول منهما بعد )إما( األولى ، والثاني بعد )إما( الثانية ، وهي من جهة الصناعة فاصل 
لفظي بين العامل )فليل( كما في الشاهد الذي معنا ، وبين الضمير )أنا( ، ومن حيث 

ني الخمسة يتطلب كما ذكرت النص على المعنى فإن التخيير أو الشك الخ من المعا
أمرين واضحين ليتعلق بهما أحد المعاني السابقة ومن هنا يمكن القول إن )إما( وإن كانت 
فاصاًل لفظًيا يقتضي من حيث الصناعة النحوية انفصال الضمير إال أنه ال يمكن إغفال 

 عدها.المعنى الذي تؤديه )إما( ويتطلب النص الواضح على أمرين يذكران ب

 أن يلي الالم الفارقة بين )إن( النافية والمخففة، نحو: الثاني عشر:
يَّييييييييييياِإْن و   يييييييييييا إلِ  قًّ يييييييييييْدُت الصيييييييييييديق  ح   ج 

 

7)ك  ف ُمْرِنيييييييييييييي فل يييييييييييييْن أزاُل ُمِطيًعيييييييييييييا  3 )
 

 

ألن الالم الفارقة تدخل على خبر )إْن( لتفرق بين النافية والمخففة من الثقيلة، 
من انفصاله، وأرى أنه من الصواب القول بأن الضمير  فإذا كان الخبر ضميًرا كان البد

هنا انفصل ألنه خبر، ودخول الالم عليه دعم انفصاله، ليس دخول الالم مستقال بتعليل 
 ) االنفصال، ألننا إذا حذفنا الالم بم  سيتصل الخبر؟ إن قيل: بِإْن، فالجواب أن خبر )إنَّ

7)ا ومجروًراال يتقدم على اسمها إال إن كان ظرًفا أو جارً  4 ، وعلى كل فالضمير في مثل (
 هذه الحالة أدعى أال يتصل بشيء.
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: وع إن اتحدا رتبة، قال الدمامينيأن ينصبه عامل في مضمر قبله غير مرف الثالث عشر:
"))أو نصبه(( أي الضمير ))عامل في مضمر قبله غير مرفوع إن اتفقا رتبة(( بأن يكونا 

ب ، أو غائب ، نحو: علمُتني إياي  ، وعلمُتك إياك، جميًعا ضميري متكلم ، أو مخاط
. ))وربما وًعا نحو : علمُتني لم يجز الفصلوعلمته إياه ، فلو كان الضمير الذي قبله مرف

اتصال غائبين إن لم يشتبها لفًظا(( نحو ما حكاه الكسائي: ))هم أحسن الناس وجوها 
 وأنضرهموها(( ومنه قول مغلس:

يييييْغم ةف وقيييييد جعليييييُت نفِسيييييي تطيييييي  ُب لض 
 

ييييييييييْغِمِهم اه ا ي ْقيييييييييير ُع العظييييييييييم  ناُبهييييييييييا   لض 
 

7)ناُبهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا 5 ) 
 

 وقول اآلخر:

 لوجِهييييك  فييييي اإلحسيييياِن ب ْسييييٌط وبهجييييةٌ 
 

7)أنيييييييييييا لهمييييييييييياه ق ْفيييييييييييُو أكيييييييييييرِم واليييييييييييدِ   6 ) 
وهو قليل جًدا، والوجه االنفصال، فإن اشتبها لفظا امتنع االتصال، نحو: زيد  

يدل على جوازه، فإنه قال: ))والكثير في كالمهم  الدرهم أعطيتموه، وفي كالم سيبويه ما
7)أعطاه إياه(( 7 7)فاقتضى ذلك أن نحو: أعطاهوه واقع في كالمهم بقلة" ( 8 ). 

وقد شرح أو سعيد السيرافي المسألة بوضوح، فقال: " المفعول األول يلزم اتصال 
يتغير لزوم  ضميره بالفعل؛ ألنه يالصق الفعل ويليه، وإن كان ضمير الفاعل في الفعل ال

اتصال ضمير المفعول األول به؛ ألن الفعل مع ضمير الفاعل كالفعل المجرد؛ ألن 
ضمير الفاعل قد يكون بغير عالمة، وقد يغيِّر بنية الفعل ضمير الفاعل، فتصير كحرف 
من حروفه، وذلك قولك: ضربتني وضربتك، وإن زيًدا ضربني. فإذا جئت بعد اتصال 

وجاز  -على ما شرط سيبويه  –مير مفعول ثان جاز اتصاله ضمير المفعول األول بض
انفصاله ، فأما اتصاله فلقوة الفعل وأنه األصل في اتصال ضمائر المنصوبات به، ولما 
كان الفعل عامال في المفعولين النصب ظاهرين، وفي موضعهما مضمرين، وعمله فيهما 
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رتيبه وكان المتصل أخصر لفًظا وأقل ال يغير لفظ كل واحد منهما مفرًدا، وال معناه، وال ت
 حروًفا اختاره، وذلك قولك : أعطانيه، وأعطانيك .

وشرط سيبويه فيه أن يكون المفعول األول المبدوء بلفظه هو أقرب من الثاني 
 وترتيب ذلك أن المتكلم هو األقرب ثم المخاطب والغائب هو األبعد.

اِرُهون  ﴿وهذا ما جاء به التنزيل كما في قوله تعالى:  ا ك  7)﴾أ ُنْلِزُمُكُموه ا و أ ْنُتْم ل ه  9 ) ،
حيث قدم ضمير التكلم ، فضمير الخطاب ، ثم ضمير الغائب ،  وفي قوله تعالى : 

ِليمُ ﴿ ِميُع اْلع  ي ْكِفي ُكُهُم هللُا و ُهو  السَّ 8) ﴾ف س  0  ، فقدم ضمير الخطاب على ضمير الغائب .(

المتكلم بين اتصال المفعول الثاني وبين  والذي ظهر في كالم سيبويه أنه ما خّير
م ضميري المفعولين إذا اجتمعا قسمين:  انفصاله، ولكنه قسَّ

 يجب فيه االتصال بغير تخيير.  :أحدهما

يجب فيه االنفصال من غير تخيير. فأما الذي يجب فيه االتصال فهو أن يكون  :واآلخر
 أعطانيه، وأعطاكه.المفعول األول أقرب من الثاني مثل: أعطانيك زيد، و 

وأما الذي يجب فيه االنفصال فهو أن يكون المفعول األول أبعد في الترتيب من 
الثاني كقولك: أعطاهوك، وأعطاهاك، وأعطاهوني، وأعطاهاني، وأعطاكني، ال يجوز شيء 
من هذا عند سيبويه إال باالنفصال، نحو: أعطاه إياك، وأعطاها إياك، وأعطاه إياي، 

8)وأعطاك إياي، وهذا ترتيب سيبويه وحكايته عن العرب" وأعطاها إياي 1 ). 

ولنا بعُد أن نستحضر أنه إن كانت الضمائر وضعت لالختصار فإن المتصلة 
منها تعد اختصاًرا لالختصار، ونظرة إلى )الهاء( ثم إلى )إياه( قد تفيدنا أنه متى اتحدت 

عدم وضوح للوهلة األولى، فقد  الرتبة بين الضميرين المنصوبين مما قد يوقع في لبس، أو
دعا ذلك إلى فصل الضمير وجعله أكثر حضوًرا في الكالم من خالل ضمير منفصل 
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قوي، واالكتفاء في الكالم لفًظا ومعنى باالختصار؛ كي ال يوقع اختصار االختصار في 
 لبس ظاهري.

: " وزعم أن يكون الضمير منادى عند من يجيز نداء الضمير، قال سيبويه الرابع عشر:
أنه سمع بعض العرب يقول : يا أنت ، فزعم أنهم جعلوه  -رحمه هللا  -الخليل 

8)موضع المفرد"" 2 ) . 

8)والضمير ال ينادى عند جمهور العلماء، وأجاز بعضهم نداءه تمسًكا بما ورد 3 ) ،
 ومنه قول الشاعر:

ييييييييييير  بييييييييييين  أبجيييييييييييرف ييييييييييييا أنت يييييييييييا  ييييييييييييا أ ْبج 
 

أنيييييييت اليييييييذي ط لَّْقيييييييت  عيييييييام  ُجْعت يييييييا 
(8 4 ) 

ط ب، فوثب   ومنه ما روي عن األحوص: " أنه لما وفد مع أبيه على معاوية خ 
8)أبوه ليخطب، فكفَّه، وقال: يا إياك قد كفيتك" 5 ). 

 ويمكننا أن نعد الضمير المنادى مما حذف عامله.

8) مواضع جواز األمرين -ثالًثا 6  ): 

 يجوز اتصال الضمير وانفصاله في موضعين:

"من كل ثاني ضميرين أولهما أخص وغير مرفوع والعامل غير هو ضمير النصب  :األول
ناسخ لالبتداء سواء كان فعاًل نحو: سلنيه، وسلني إياه والدرهم أعطيتكه وأعطيتك 

ُهُم َّللاَُّ  ﴿إياه واالتصال حينئذ أرجح، قال تعالى: ي ْكِفيك  8)﴾ ف س  7 8)﴾أ ُنْلِزُمُكُموه ا﴿ ،( 8 ) ،
8)﴾ ِإْن ي ْسأ ْلُكُموه ا ﴿ 9 ِثيًرا ﴿، ( ل ْو أ ر اك ُهْم ك  ِلياًل و  ن اِمك  ق  ُهُم َّللاَُّ ِفي م  9)﴾ ِإْذ ُيِريك  0 ) 

9)ومن الفصل : ))إن هللا ملَّككم إياهم ولو شاء لملكهم إياكم(( 1 9). أو( 2 كان اسًما  (
9) نحو: الدرهم أنا معطيكه ومعطيك إياه، واالنفصال حينئذ أرجح" 3 ). 
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خالف في اختيار الفصل واالتصال، ووقع ذلك في باب )كان( و )ظن( على 
ولسنا بصدد النظر في االختيار بقدر ما ننظر في عالقة الجواز بالصنعة النحوية 
والمعنى، فمن حيث المعنى الفعل طالب لمفعوليه ويقتضيهما، والترتيب الطبيعي للجملة 
)فعل+ فاعل+ مفعول أول+ مفعول ثان( فالجملة تسير على نسق طبيعي، ومن حيث 

صناعة فالضمائر المنصوبة يمكنها االتصال بالعامل وحيث ال يوجد فاصل أو مانع من ال
9)االتصال جاز االتصال 4 ) . 

وقد ذكر العلماء أنه لم يأت في القرآن الكريم والعامل فعل إال متصال، قال   
الرضي:" وجه اتصاله أن المتصل األول ]المفعول األول[ أشرف منه بسبب كونه أعرف، 

اضة على الثاني بتعلقه بما هو أشرف منه، وصيرورته من جملته باالتصال، فال غض
9)ووجه انفصاله أن المتصل األول فضله ليس اتصاله كاتصال المرفوع" 5 ) . 

وقال ابن يعيش: "وأما جواز اإلتيان بالمنفصل فألن المفعول الثاني ال يالقي ذات 
ضمير المفعول األول؛ ألنه يالقي الفعل إنما يالقي ضمير المفعول األول، وليس كذلك 

ذات الفعل حقيقة في نحو: ضربك أو ما هو منزل منزلة ما هو حرف من حروف الفعل 
9)نحو: ضربُتك  أال ترى أنه يالقي الفاعل، والفاعل يتنزل منزلة الجزء من الفعل" 6 ) . 

وهذه أيضا علة صناعية تعلل جواز انفصال الضمير الثاني، وهي ال تتعارض 
 معنى.مع ال

( نحو:  ولذلك فإن الضمير الثاني إن كان في باب )كان( نحو: كنت ُه أو باب )ظنَّ
ِخْلت ِنْيِه فالجمهور يختارون الفصل وبعض النحاة ومنهم ابن مالك يختارون الوصل، وعلل 

9)األولون أن الضمير الثاني أصله أن يكون خبرا وهو قبل دخول النسخ يكون منفصال 7 ). 
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االتصال واالنفصال أيضا فيما وقع من الضمائر منصوبا بمصدر مضاف "يجوز  :الثاني
 إلى ضمير قبله هو فاعل نحو:

ييييييييييييُت عنهيييييييييييا كارًهيييييييييييا فتركُتهيييييييييييا[  ]تعزَّ
 

يييييييْبرِ   يييييييرَّ مييييييين الصَّ كيييييييان ِفر اِقيهيييييييا أ م  و 
(9 8 ) 

 أو مفعول أول نحو: 

 فيها[ -أبيت  اللعن  –]فال تطمْع 
 

يييييييييييييييا بشييييييييييييييييءف ُيسيييييييييييييييتطاعُ   ْنُعك ه  وم 
(9 9 ) 

 م فاعل مضاف إلى ضمير، وهو مفعول أول كقول الشاعر:أو باس 

 ال ت يييييييْرُج أو تخيييييييش  غيييييييير  هللِا ِإنَّ أًذى
  

ييييييييييييُه هللُا ال ينفييييييييييييكُّ مأمون ييييييييييييا  و اِقيك 
(1 0 0 ) 

والمختار في هذه الثالثة االنفصال، ولكنه ترك في هذه األبيات؛ ألن الوزن لم  
1)يتأت به" 0 1 ). 

صورتيه نجد أن العامل يطلب الفاعل  وإذا نظرنا إلى المصدر أو اسم الفاعل في
والمفعول األول والثاني، وأنه بإضافة ضمير واحد إلى المصدر أو اسم الفاعل فقد تمت 
به اإلضافة، وأصبحنا مخيرين بين إضافة ثانية، أو فصل الضمير وقد أصبح الفصل 

 ممكًنا صناعة، وكل ذلك ال يؤثر في المعنى، أو يغير طلب العامل لمعموله.

ال ابن يعيش: " فإن كان المتصل به الضميران مصدرا نحو: عجبت من ضربي ق
إياك ومن ضربيك، فلك في الثاني وجهان، أن تأتي بالمتصل نحو: عجبت من ضربيك، 
وأن تأتي بالمنفصل نحو: عجبت من ضربي إياك، والثاني هو األجود المختار، وإنما كان 

 هين: المنفصل هنا هو المختار بخالف الفعل لوج

: أن ضربا اسم وال يستحكم فيه عالمات اإلضمار استحكامها في األفعال أحدهما
إذ كانت عالمة ضمير المرفوع ال تتصل به وال بما اتصل به وإنما يتصل به عالمة 
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المجرور، والذي يشاركه في ذلك األسماء التي ليس فيها معنى الفعل نحو غالمي 
لمضاف إليه الغالم ضمير آخر متصل فكان وغالمك وغالمه، وال يتصل بالضمير ا

 المصدر الذي هو نظيره كذلك. 

أن الضمير المضاف إليه المصدر مجرور حال محل التنوين،  والوجه الثاني:
ونحن لو نونا المصدر، لما وليه ضمير متصل وإنما يليه المنفصل نحو قولك: عجبت 

كان األجود المختار أن تأتي من ضربف إياك، ومن ضربف إياه، ومن ضربف إياي، ولذلك 
1)بالمنفصل مع المصدر، ويجوز أن تأتي بالمتصل معه جواًزا حسنا" 0 2 ) . 

فالصناعة النحوية والمعنى ال يتعارضان مع االتصال واالنفصال هنا وإن كانت 
 الصناعة فيها دليل مرجح لجانب االنفصال كما بين ابن يعيش .

 تعقيب:

ضمير وانفصاله تعاون كل من الصناعة اتضح من استعراض مواضع اتصال ال
النحوية والمعنى في التأصيل لهذه المسألة، وقد ذكرت أربعة عشر موضًعا لوجوب 
انفصال الضمير، يمكن القول: إن المعنى استقل فيها كونه سبًبا في االنفصال في 

 موضعين، هما: 

 تقديم الضمير على عامله لغرض. -
  أن يرفع بصفة جرت على غير صاحبها. -

أما بقية المواضع فإنها من نصيب الصناعة النحوية، ولذلك فإن بعض العلماء 
 قّسم المواضع بطريقة أخرى، فجعل مواضع وجوب االنفصال ستة باالستقراء:

 : أن يكون العامل غير ملفوظ به إما لكونه معنويا أو محذوفا.أحدها -
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 ا( أو الالم الفارقة.: أن يقع بين الضمير وعامله فاصل نحو )إال( أو )إمالثاني -

 : أن يتقدم الضمير على عامله.الثالث -

 : أن يقع لبس باالتصال.الرابع -

: كون العامل لم يتحقق له شرط العمل، ومثل له بنحو: يا إياك، وما أنا الخامس -
 قائما.

1): قبح اللفظ في االتصال نحو: أعطيتككالسادس - 0 3 ). 

لنحوية أبرز في فصل الضمير من وإذا تأملنا هذا التقسيم اتضح لنا أن الصناعة ا
المعنى، أما في مسألتي جواز االتصال واالنفصال فالصناعة النحوية والمعنى يتعاضدان 

 في تقنين هاتين المسألتين، وهللا أعلم.
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: مـــــة  ات   الـخ 

 بعدما درست مواضع اتصال الضمير وانفصاله، أستطيع أن أجمل بعض النتائج:

ى كالهما مترابطان في تبيان المراد من الكالم، فالصناعة الصناعة النحوية والمعن -1
 .ي معاني الكالم الواقعة في النفستتجلى في النظم وهو توخ

ة، ثم يستقى المعنى من عدة أشياء، معنى الكلمة المعجمي، ثم وظيفتها في الجمل -2
مع مالحظة السياق والمقام والمتكلم والمخاطب ،  معنى الجملة كلها مترابطة،

 والظروف الثقافية والبيئية المحيطة.

يقصد بالصناعة النحوية قواعد النحو، وبعض العلماء نص على أنها صنعة لفظية،  -3
وفي الحق أنها صنعة تتجلى في اللفظ وال يمكن فصلها عن المعنى ؛ ألن المعنى 

 هو منطلق التعبير، واللفظ هو ما يتجلى فيه المعنى بل هو أداة أدائه.

القواعد النحوية مع مراعاة عناصر الصناعة النحوية المبنية على السماع  دراسة -4
والقياس والعلة والعامل ومراعاة عناصر المعنى يكشف عن الترابط بينهما من جهة 

 ويفيد في الفهم الدقيق لوظيفة اللغة التواصلية من جهة أخرى.

 تصار.الضمائر وضعت لالختصار والمتصلة منها تعد اختصارًا لالخ -5

تنوع الضمير بين متصل ومنفصل ولما كان مجيئه للعلل المذكورة كان اتصاله إذا  -6
 أمكن أولى من انفصاله وفاء بالغرض الذي جيء به من أجله.

لمنصوب يكون واجب االتصال الضمير المجرور واجب االتصال دائما والمرفوع وا -7
 .وجائزه

 صاله.قبح اتصال الضمير لفظا يكون سببا النف -8



 مواضع اتصال الضمري وانفصاله بني املعنى والصناعة

 
                                                                                               231 

 

 

 

( 
دد

لع
ا

7
2

 
ر 

وب
كت

 أ
)

2
0

1
9

 .
م

 

 

يجب اتصال الضمير في موضع واحد وهو أن يكون الضمير مجرورا ، ويجب  -9
 انفصاله في أربعة عشر موضعا، ويجوز األمران في موضعين.

قاعدة اتصال الضمير وانفصاله هي )إن الضمير المتصل يتصل بعامل لفظي  -10
تقدم الضمير  يطلبه معنى مع إمكانية اتصالهما لفظا وعدم وجود فاصل بينهما وعدم

 على عامله لسبب ما(.

 جواز االتصال واالنفصال يؤيده كل من الصناعة والمعنى. -11

الصناعة اللفظية أكثر تسببا النفصال الضمير واتصاله من المعنى مع مراعاة أن  -12
 الفصل بينهما في بعض المواضع صعب ألنهما يتعاونان ويتعاضدان غالبا.



 
                    د.عبد اهلل بن فهيد البقمي   232    

 

 

 شـــــواماهل

 . 1/97الخصائص  (1)
 . 2/213التذييل والتكميل  (2)
 . 260الكليات للكفوي ص  (3)
 . 385السابق ص  (4)
 . 2/768،  1/434وينظر أيضا  1/312تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد  (5)
 . 3/1152السابق  (6)
 . 1/8اإلنصاف  (7)
 . 2/143حاشية الصبان على شرح األشموني  (8)
  .81دالئل اإلعجاز ص  (9)
(1  .83-82السابق ص  (0
(1  .10-9عربي بين المعنى والصناعة ص النحو ال (1
(1  . 40النحو والداللة ص  (2

(1  .178ومبناها ص  اللغة العربية معناها (3
(1  . 49النحو والداللة ص ( 4
(1  . 49ينظر السابق ص  (5
(1 ، ويسمى أيضا دالئل الحال. ينظر معاني القرآن فراء ، وقد يسميه الكوفيون كنايةهذه تسمية ال (6

صطلح النحوي نشأته وتطوره والم 3/84وشرح المفصل البن يعيش  1/231الكريم للفراء 
 .174ص

(1  .3/102سيبويه للسيرافي شرح كتاب  (7
(1  . 193-2/192الخصائص  (8
(1  . 3/106شرح كتاب سيبويه للسيرافي  (9

(2  . 2/192الخصائص  (0
(2  . 3/84وشرح المفصل البن يعيش  1/474ينظر اللباب في علل البناء واإلعراب  (1
(2  . 2/6الكتاب  (2



 مواضع اتصال الضمري وانفصاله بني املعنى والصناعة

 
                                                                                               233 

 

 

 

( 
دد

لع
ا

7
2

 
ر 

وب
كت

 أ
)

2
0

1
9

 .
م

 

 

 

(2  ضبطها وعلق عليها الدكتور عبد اللطيف الخطيب . 4مالك ص  متن ألفية ابن (3
(2  . 1/87التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل  (4
(2  . 351وكرر ذلك مع بعض ضمائر الرفع في  2/350الكتاب  (5
(2  . 2/351السابق  (6
(2  . 2/352السابق  (7
(2  . 2/361السابق  (8
(2  . 1/396المقتضب  (9
(3  بتصرف. 2/117األصول  (0
(3  . 2/427ينظر شرح الكافية للرضي  (1

(3  . 3/85وينظر شرح المفصل البن يعيش  3/124شرح الكتاب للسيرافي  (2
(3  . 428-2/427وينظر شرح الكافية للرضي  3/85شرح المفصل البن يعيش  (3
(3  . 1/43حاشية يس على األلفية ( 4

(3  . 1/227شرح الكافية الشافية  (5
(3 وتمهيد القواعد  1/368وتوضيح المقاصد  2/215تذييل والتكميل وال 2/429شرح الكافية للرضي  (6

 .  1/198والصبان  1/217والهمع  1/334والتصريح  1/513

(3  . 167، والبيت من السريع في شعر عمرو بن معدي كرب ص  2/353كتاب سيبويه  (7

(3  ( من سورة يوسف .40من اآلية ) (8

(3 شذوذ على مجيء الضمير المتصل بعد )إال( ينظر . وحكموا بال 3/109شرح الكتاب للسيرافي  (9
 .2/933االرتشاف 

(4  .1/294ينظر المقاصد الشافية  (0

(4  .488البيت من البسيط ينظر ديوان الفرزدق ص  (1

(4  .336-1/335التصريح  (2

(4  .2/84تعليق الفرائد  (3

(4  .6/98والمعجم المفصل  1/289بيت من البسيط، بال نسبة ينظر المقاصد النحوية  (4

(4  .1/333التصريح  (5



 
                    د.عبد اهلل بن فهيد البقمي   234    

 

(4  .1/333التصريح  (6

(4  .1/105حاشية يس على التصريح  (7

(4  ط المكتب اإلسالمي. 743البيت من البسيط، ينظر ملحق ديوان ذي الرمة ص  (8

(4  بتصرف. 2/222التذييل والتكميل  (9

(5  .255البيت من الطويل للبيد بن ربيعة ينظر ديوانه ص  (0

(5  .2/626 شرح الكافية الشافية (1

(5  4/1600البيت من بحر الطويل، وهو للفضل بن عبد الرحمن القرشي، ينظر المقاصد النحوية  (2
 . 1/249والمعجم المفصل 

(5  . 261بناء الجملة العربية ص  (3

(5  ( من سورة الفاتحة .5من اآلية ) (4
(5  . 211-2/210المثل السائر  (5
(5  ( من سورة الزمر64اآلية ) (6

(5  ( من سورة األنعام .641من اآلية ) (7

(5  . 118-1/117الكشاف  (8

(5  . 182دالالت التراكيب ص ( 9

(6  .3/108وشرح الكتاب للسيرافي  3/93شرح المفصل البن يعيش  (0

(6  ( من سورة يوسف .3من اآلية )( 1

(6  .63للمسيب بن علس في المفضليات ص بيت من الكامل  (2
(6  ( من سورة المجادلة .2من اآلية ) (3
(6  . نعام( من سورة األ134اآلية ) من (4
(6  .2/649بة ، ينظر المقاصد النحوية بيت من المنسرح بال نس (5

(6  .( من سورة الممتحنة1من اآلية ) (6
(6  ( من سورة األنبياء.54من اآلية ) (7

(6  .2/225والتذييل  3/75ل البن يعيش وشرح المفص 2/356بيت من البسيط بال نسبة في الكتاب  (8

(6  . 118الطويل ألبي ذؤيب الهذلي ، ينظر ديوانه ص  بيت من (9



 مواضع اتصال الضمري وانفصاله بني املعنى والصناعة

 
                                                                                               235 

 

 

 

( 
دد

لع
ا

7
2

 
ر 

وب
كت

 أ
)

2
0

1
9

 .
م

 

 

 

(7  .2/932واالرتشاف  2/251ح التسهيل وشر  1/298بيت من الطويل، بال نسبة في الكتاب  (0

(7 والمقاصد النحوية  1/516وتمهيد القواعد  1/150بيت من الخفيف بال نسبة في شرح التسهيل  (1
1/295. 

(7  .530ينظر الجنى الداني ص  (2

(7  .4/249والمعجم المفصل  1/295حوية من الخفيف بال نسبة ، ينظر المقاصد الن بيت (3

(7  .1/274ينظر التوضيح والتكميل  (4

(7 والمعجم  1/314حوية بيت من بحر الطويل لمغلس بن لقيط بن حبيب ، ينظر المقاصد الن (5
 .1/165المفصل 

(7  .2/427جم المفصل والمع 1/318حوية بيت من الطويل بال نسبة في المقاصد الن (6

(7  .2/365 ينظر الكتاب (7

(7  .2/228وينظر التذييل والتكميل  95-2/93تعليق الفرائد  (8

(7  .28بعض آية سورة هود  (9

(8  .136بعض آية سورة البقرة  (0

(8  .127-3/126كتاب سيبويه للسيرافي  شرح (1

(8  .1/291الكتاب  (2

(8  .3/46ينظر الهمع  (3

(8 وخزانة األدب  455بي زيد ص ، لسالم بن دارة ينظر النوادر ألبيتان من الرجز المشطور  (4
2/139. 

(8  .وفيه الضمير وقع منادى 2/141دب خزانة األ (5

(8 وتمهيد  1/300والمقاصد الشافية  1/371وتوضيح المقاصد  2/438ينظر شرح الكافية للرضي  (6
 .1/337والتصريح  1/527القواعد 

(8  .( من سورة البقرة 37من اآلية ) (7

(8  ( من سورة هود.38من اآلية ) (8

(8  ( من سورة محمد.37من اآلية ) (9

(9  ( من سورة األنفال.43من اآلية ) (0
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(9  .226ريف ورد في الكبائر للذهبي ص حديث ش (1

(9  هكذا في الكتاب وصوابها: أم . (2

(9  .1/199حاشية الصبان  (3

(9 نه يلتزم ول األول أعرف ، وإال فإظاهر كالم سيبويه أنه يلتزم االتصال لو كان ضمير المفع (4
اسه النحويون. ، وجعل= االتصال في نحو: أعطاهوني قبيح لم تتكلم به العرب ، وقاالنفصال

 . 2/363ينظر الكتاب 

(9  .439-2/438شرح الكافية للرضي ( 5

(9  .3/105شرح المفصل البن يعيش  (6

(9  .3/107وشرح المفصل البن يعيش  1/341ينظر التصريح  (7

(9 م المفصل في والمعج 1/298لبيت من الطويل ليحيى بن طالب الحنفي ، ينظر المقاصد النحوية ا (8
 .3/446شواهد العربية 

(9 والمعجم المفصل  1/296البيت من الوافر نسب إلى قحيف العجلي وغيره ، ينظر المقاصد النحوية  (9
4/255. 

(1 0  .8/51والمعجم المفصل  1/300البيت من البسيط بال نسبة ينظر المقاصد النحوية ( 0

(1 0  .بتصرف 375-1/373توضيح المقاصد  (1

(1 0  .3/116وينظر شرح السيرافي  3/104 شرح المفصل البن يعيش (2

(1 0  .296-1/294ينظر المقاصد الشافية  (3
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 فهرس املصادر واملراجع

 القرآن الكريم 

 -هيييي 1418بييية الخيييانجي وليييى مكتأارتشييياف الضيييرب ألبيييي حييييان تحقييييق د: رجيييب عثميييان محميييد ط  -1
 م.1998

 األصول في النحو البن السراج تحقيق د: عبد الحسين الفتلي ط مؤسسة الرسالة بدون. -2
هيي، 577اإلنصاف في مسائل الخالف بيين النحيويين البصيريين والكيوفيين ألبيي البركيات األنبياري ت  -3

 م.1961 –ه 1380تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط الرابعة مطبعة السعادة 
 م.2003مصر  -بناء الجملة العربية د: محمد حماسة عبد اللطيف ط دار غريب  -4
التييذييل والتكميييل فييي شييرح كتيياب التسييهيل ألبييي حيييان تحقيييق د: حسيين هنييداوي الجييزء الثيياني ط دار  -5

 م.1998 -هي 1419دمشق،  –القلم 
ق د: عبييد الفتيياح بحيييري إبييراهيم ط الزهييراء التصييريح بمضييمون التوضيييح للشيييخ خالييد األزهييري، تحقييي -6

 م .1992 -هي 1413لإلعالم العربي 
 .عبد الرحمن بن محمد المفدى بدون  تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد للدماميني تحقيق د: محمد بن -7
أولييى دار  تمهيييد القواعييد بشييرح تسييهيل الفوائييد لنيياظر الجيييش تحقيييق أد: علييي محمييد فيياخر وآخييرين ط -8

 .م2007 -هي 1428السالم 
توضيييح المقاصييد والمسييالك بشييرح ألفييية ابيين مالييك للمييرادي تحقيييق د: عبييد الييرحمن علييي سييليمان ط  -9

 .م2001 -هي 1422العربي بالقاهرة  أولى دار الفكر
 –تيمسية  التوضيح والتكميل لشرح ابين عقييل تيأليف: محميد عبيد العزييز النجيار ط أوليى مكتبية ابين -10

 .م2003 -هي 1424القاهرة 
 .سعد طبعة المكتبة التوفيقية بدون حاشية الصبان على شرح األشموني تحقيق: طه عبد الرؤوف  -11
 .هي1327عة المطبعة المولوية بفاس حاشية يس على ألفية ابن مالك طب -12
ط خزانيية األدب ولييب لبيياب لسييان العييرب لعبييد القييادر البغييدادي تحقيييق: عبييد السييالم محمييد هييارون  -13

 م.1997 –ه 1418الرابعة مكتبة الخانجي 
 الخصائص البن جني تحقيق: محمد علي النجار ط المكتبة العلمية بدون. -14
اكر ط خامسييية مكتبييية الخيييانجي دالئيييل اإلعجييياز لعبيييد القييياهر الجرجييياني تحقييييق: محميييود محميييد شييي -15

 .م2004
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 م.1987 -هي 1408بة دالالت التراكيب د: محمد محمد أبو موسى ط ثانية مكتبة وه -16
ديييييوان أبييييي ذؤيييييب الهييييذلي تحقيييييق وتخييييريج د: أحمييييد خليييييل الشييييال ط مركييييز الدراسييييات والبحييييوث  -17

 .م2014 -هي 1435سالمية بورسعيد، اإل
 .م1964 -هي 1384المكتب اإلسالمي  ديوان ذي الرمة ط األولى -18
 .م1987-هي 1407كتب العلمية دار الديوان الفرزدق شرحه وضبطه األستاذ علي فاعور ط أولى  -19
 م.1962ديوان لبيد بن ربيعة تحقيق د: إحسان عباس ط الكويت  -20
  .هي1325عليمي ط المطبعة األزهرية شرح التصريح للشيخ خالد األزهري وبهامشه حاشية يس ال -21
ازي ورات جامعية قياريونس بنغيشرح الرضي على الكافية تحقيق د: يوسف حسين عمير ط ثانيية منشي -22

 .م1996
مييأمون للتييراث  شييرح الكافييية الشييافية البيين مالييك تحقيييق د: عبييد الميينعم أحمييد هريييدي ط أولييى دار -23

 .م1982 -هي 1402
ار الكتيييب شييرح كتييياب سييييبويه للسييييرافي تحقييييق: أحميييد حسيين مهيييدلي و عليييي سييييد عليييي ط أوليييى د -24

 .م2008 -هي 1429العلمية 
 .لطباعة المنيرية بدون ش ط إدارة اشرح المفصل البن يعي -25
غييية شيييعر عميييرو بييين معيييدي كيييرب جمعيييه ونسيييقه: مطييياوع الطرابيشيييي ط ثانيييية مطبوعيييات مجميييع الل -26

 .م1985 -هي 1405العربية بدمشق 
 .م1988 -هي 1408ثة مكتبة الخانجي الكتاب لسيبويه تحقيق: عبد السالم هارون ط ثال -27
 –أولييى  –لمنصييورة ، ط دار الخلفيياء للنشيير والتوزيييع باكتيياب الكبييائر للييذهبي تحقيييق: السيييد العربييي -28

 .م1995 -هي 1416
 م.1998 -هي 1419الكليات للكفوي ط ثانية مؤسسة الرسالة  -29
اللباب في علل البناء واإلعيراب للعكبيري تحقييق: غيازي مختيار طليميات ط اوليى دار الفكير بييروت  -30

 م.1995 -هي 1416
 .م1994الدار البيضاء المغرب  –فة بناها د: تمام حسان ط دار الثقااللغة العربية معناها وم -31
 –العروبية متن ألفية ابين ماليك ضيبطها وعليق علييه د: عبيد اللطييف محميد الخطييب ط مكتبية دار  -32

 .م2006 -هي 1427الكويت 
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 .ن بدوي طبانة ط دار نهضة مصر بدو  المثل السائر البن األثير تحقيق د: أحمد الحوفي، د: -33
اشيير المصييطلح النحييوي نشييأته وتطييوره حتييى أواخيير القييرن الثالييث الهجييري عييوض حمييد القييوزي، الن -34

 .م1981 -هي 1401جامعة الرياض 
 .م1983 -هي 1403ثالثة عالم الكتب معاني القرآن الكريم الكريم للفراء ط  -35
 –الكتيييب العلميييية  دار المعجيييم المفصيييل فيييي شيييواهد اللغييية العربيييية د: إمييييل بيييديع يعقيييوب ط أوليييى -36

 .م1996 -هي 1417
 المفضليات تحقيق: أحمد محمد شاكر، عبد السالم هارون ط سادسة دار المعارف بدون. -37
المقاصيييد الشيييافية فيييي شيييرح الخالصييية الكافيييية ألبيييي إسيييحاق لشييياطبي تحقييييق د: عبيييد اليييرحمن بييين  -38

 م.2007 -هي 1428سليمان العثيمين وآخرين ط أولى جامعة أم القرى 
المقاصييد النحوييية فييي شييرح شييواهد شييروح األلفييية لبييدر الييدين العينييي تحقيييق د: علييي محمييد فيياخر  -39

 م.2010 –هي 1431وآخرين ط أولى دار السالم 
 .م1994 -هي 1415ارة األوقاف بمصر المقتضب للمبرد تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ط وز  -40
القاهرة  -لطباعة آيات ل –: عبد الفتاح محمد حبيب ط أولى النحو العربي بين الصناعة والمعنى د -41

 .م1998 -هي 1419
اليداللي د: محميد حماسية عبيد اللطييف ط دار أوليى  –النحو والداللة مدخل لدراسة المعنى النحوي  -42

 .م2000 -هي 1420القاهرة  –الشروق 
 -هييي 1401أولييى دار الشييروق  النييوادر فييي اللغيية ألبييي زيييد تحقيييق د: محمييد عبييد القييادر أحمييد ط -43

 .م1981
 -هيي1413لعال سالم مكرم ط الرسيالة همع الهوامع للسيوطي تحقيق: عبد السالم هارون ود: عبد ا -44

 م.1992
 


