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 ملخص البحث

 بيانية ظاهرة حتليل النّص، بوصفهيف  مفهوم الفصل والوصلإىل بيان حقيقة  تسعى الورقة
 ااستعملهو أقدم نصوصها  يفالعربية  وفّن لغوّي عرفتهلسانية ذات أمهية كبرية يف متاسك النص واتساقه، و 

ظاهرة تستحق  و فهومن ثَ ، من بعد مونثره مم العرب شعرهوكال النبوياحلديث  يف القرآن الكرمي، وورد
وهتدف  ،القرآينعلى مستوى النص  ف على حقيقتها ومواضع استعماهلاالدراسة لتبني معاملها والتعرّ 

الورقة إىل بيان هذا الفن من أهداف يف إبراز مجال املعىن، وتوضيح وسائله يف حتقيق التماسك، وكذلك 
النصي من تشابك وتالحم بني املفردات. ولتحقيق هذا الغرض هذا الفن بعلم اللغة ترمي إىل سرد عالقة 

 فهوم ومواضعه، وذكر أغراضهمن توضيح امل فنّ سيعتمد البحث املنهج الوصفي يف بيان ما يتعلق هذه ال
 ،على توضيح بعضًا من النماذج حول فن الفصل والوصل البحث قتصرلعالقة املتبادلة فيما بينه، وسيوا

؛ ملا وصل قيمًا بالغيًة وبيانيًة عدةن للفصل والأومنها: البحث،  إليها صلأبهم النتائج اليت تو  وخمتتماً 
 هذا الفنّ يعد ا من إقرارات، وتنويهات، وإنذرات، هذا و فيها من أساليب الفصاحة وحماسنها، وملا فيه

ص يف أبواب يف متاسك النوسيلة من وسائل التماسك الداخلي يف النص، حيث أكد القدماء دوره 
أن التماسك خاصية داللية و ي، ص تصوراً دقيقاً لصورة الربط النصّ قدم علماء النّ حنوية وبالغية عديدة، و 

تعتمد على فهم كل مجلة مكونة للنص يف عالقتها مبا يفهم من اجلمل األخرى، ويشرحون  إذ للخطاب،

                                                             
 ماليزاي -مركز الدراسات العامة، الكلية اجلامعية اإلسالمية العاملية بسالجنور 1
 .قسم أصول الدين ومقارنة األداين، كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي  2
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حي للنص، ما يتمثل يف مؤشرات لغوية، مثل العوامل اليت يعتمد عليها الرتابط على مستوى السط
 عالمات العطف، والفصل والوصل، والرتقيم وغري ذلك.

 
 املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، سيدان ونبينا حممد وعلى آله 
 أما بعد..  وصحبه وسلم،

عض وفق أسس وضوابط، ويتكون الكالم من فإن اجلملة تتكون من ألفاظ يضم بعضها إىل ب
ينبغي اإلحاطة هبا وتتشابك وتتالحم، وهذا التشابك والتالحم هلما ضوابط  مجل يتصل بعضها ببعض،

 ومنها:لكي يقف عليها وحييط هبا، فهناك حروف تستخدم يف الربط بني اجلمل واملفردات، والتنبه هلا، و 
نها ويشتد، فال حتتاج إىل هذه احلروف، حيث تغين عنها حروف العطف، وهناك مجل يقوى االتصال بي

  3.قوة االتصال الداخلى بني تلك اجلمل، وهناك مجل تتباعد فال يتأتى فيها الوصل حبروف العطف
ويعد موضوع الفصل والوصل من أهم موضوعات البالغة، حيث شغل العلماء والبالغيون 

ن سائله، وهذا مما جعلوه )البالغة( يف حد قوهلم أببذلك املوضوع؛ لدقة مسالكه وخفائه، وصعوبة م
قضية  الفصل والوصل من أبرز القضااي املرتكزة على الذوق البياين؛ ملا "البالغة معرفة الفصل والوصل"، ف

هلا من صلة ابملعىن املراد، فكم من متكلم أفسد معناه ابلوصل، ومل يكن حقه كذلك أو ابلفصل، 
مل تكن قضية الفصل والوصل وأمرمها أمر حرف تُرك اترة ووجد أخرى، بل واملوضع موضع وصل؛ لذلك 

يف  فنّ ال هذا  وعاش 4،هو أمر يتعلق ابملعىن الذي ال يصلح إال ابلوصل حيناً، وابلفصل حينًا آخر
وجدان الناطق العريب، الذي احتاج أن يربط بني معىن ومعىن برابط، أو يقطع بقاطع، وهو يف فصله 

إىل حتقيق غاية مجالية يسمو إليها؛ ألنه حيرص على أداء فكرته يف وضوح، ال لبس فيه ووصله يهدف 
فمن خالل هذه الورقة، سنقوم جبولة ميسرة حول هذه الظاهرة أو  5،لتصل إىل املخاطب يف مجال وجالء

 على ثالثة مباحث موزعة كالتايل: اً قتصر الفّن، وم
 .، وعلم اللغة النصي، وأمهيتهمفهوم النصّ النصي، من وفيه ما يتعلق بعلم اللغة املبحث األول:  •

                                                             
 . 255(، ص: 1992، 1احلسني اإلسالمية، ط، )القاهرة: مطبعة من بالغة النظم القرآينانظر: بسيوين عبد الفتاح فيود،   3
 .184(، ص: 2007، 1، )َعّمان: دار النفائس للنشر والتوزيع، طأساليب البيانانظر: فضل حسن عباس،   4
 .193، ص:(1983، )مصر: دار املعارف، د.ط، الفصل والوصل يف القرآن الكرميسلطان،  منريانظر:   5
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املبحث هذا إىل مطالب عدة،  ، وقسمناالفصل والوصلفّن  توضيح إىل تتطرقنا واملبحث الثاين: •
 نامن ضمنها مفهوم الفصل والوصل، وما يشتمل فّنه من أهداف وأدوات ووسائل. ووضح

 لغة النصي.أيضاً يف هذا املبحث عالقة الفصل والوصل بعلم ال
أما املبحث الثالث: فقد أتينا ببعض أمناذج من اآلايت القرآنية اليت تبني حاالت مواطن أو  •

 مواضع الفصل والوصل، وخمتتماً أبهم النتائج اليت توصلنا إليها من خالل هذه الدراسة.
 

 املبحث األول
 علم اللغة النصي

 
 املطلب األول: مفهوم "النص" 

بية ملادة "نّص" معاٍن عّدة منها : نص احلديث َرفَ َعه وأسنده إىل احملدَّث ذكرت يف املعاجم العر 
 عنه،  وانقته استخرج أقصى ما عندها من السَّري، والشيء حرّكه، ومنه فالن ينصُّ أنفه غضباً، وهو

نصَّاُص املتاع: جعل بعضه فوق بعض. وفالاًن استقصى مسألته عن الشيء، والعروُس أقعدها على 
والشيء أظهره، والِشواء يِنصُّ نصيصا: أي صوَّت على النار،  ة وهي ما تُرفع عليه فانتصت،املنصّ 

: انقبَض وانتصَب وارتفَع، ونْصَنَصه  والِقدر: غَلت، ونصََّص غرميه وانصَُّه استقصى عليه وانقشه، وانتصَّ
 6.حرَّكه وقلقله، والبعري أثبت ركبتيه يف األرض وحتّرك للنهوض

مادة )نّص( اليت تعكس استخداماً واسعاً يف حقول ني لنا من املعاين اللغوية السابقة أن إذن يتب   
نصَّ احلديث إليه أي رفعه إليه، وانتصَّ أي ارتفع وانتصب وانقبض. أما احلركة:  مثل:وحماور متعددة، 

صَّ القول إىل كقولنا: ن  اإلسناد:أما و  ونصَّ العروس وضعها على املنصة، حنو: نصَّ القدر أي غلت،
كلمة "النص" تفيد معىن الرّفع واإلظهار، أي يلزم للمتحدث أو املرسل من فصاحبه أي أسنده إليه. 

ويتبىن د.صبحي الفقي تعريف  مع أو املتلّقي ألكرب وحدة لغوية،إظهار النص ورفعه؛  ألجل إدراك املست

                                                             
، حتقيق جممع اللغة العربية، املعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وآخرون، ريوت: دار صادر، د.ت.(، و ، ) بلسان العربابن منظور،  انظر  6

  (، مادة )نص(. 2004، 4)القاهرة:مكتبة الشروق الدولية، ط
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حدث تواصلي يلزم لكونه  النص( يف دراسته للتماسك النصي، الذي يرى أن Beaugrand)بيوجراند 
 7:وهذه املعايري هي نصاً أن تتوافر له سبعة معايري إذا ختلف واحد منها تنتزع من النص صفة النّصية،

 (.Cohesionالسبك أو الربط النحوي ) •

 ( أو التماسك الداليل، وترمجها متّام حسان اباللتحام.Coherenceاحلبك ) •

 ف من إنشاء النص.( وهو اهلدIntentionalityالقص د ) •

 ( وتتعلق مبوقف املتلقي من النص من حيث قبوله أو رفضه.Acceptabilityالقبول واملقبولية ) •

  (.Intertextualityالتناص )  •

الواردة  وتوقعه  للمعلومات املتلقيإنتظار  ( وتتعلق أبفقInformativityاإلخبارية أو اإلع الم ) •
 يف النص.

 وتتعلق مبناسبة النص للموقف والظروف احمليطة ب ه. (Situationality) املقام ية •

ومن هنا نالحظ أن التعريف الذي يتبناه الفقي تعريف شامل ال يلغي أحد أطراف احلدث 
الكالمي يف التحليل، فهو جيمع املرسل واملتلقي والسياق وأدوات الربط اللغوية؛ لذا فإّن املدخل السليم 

واملتلقي، والسياق،  ؤية الشاملة لكل العناصر النصية من املرسل،للتحليل النصي هو التحليل ذو الر 
وعناصر الربط اللغوي. ويذهب عبد املالك مراتض  إىل أن مفهوم النص من حيث الشكل، ال حيدد من 
خالل كّمه أي من خالل اجلملة أو جمموعة اجلمل داخل النص، فهو يرى أّن النص " ال ينبغي أن حيدد 

ال مبفهوم الفقرة اليت هي وحدة كربى جملموعة من اجلمل، فقد يتصادف أن تكون مجلة مبفهوم اجلملة، و 
واحدة من الكالم نصًا قائما بذاته مستقاًل بنفسه، وذلك ممكن احلدوث يف التقاليد األدبية كاألمثال 

تنطلق  و  8ليت جتري جمرى األحكام وهلم جرا.الشعبية واأللغاز واحلكم السائرة واألحاديث النبوية ا
ترحال للنصوص وتداخل نصي، ففي " كريستيفا من مفهوم التناص يف حتديد مفهوم "النص"، فالنص

                                                             
 ،1اء، ط، )القاهرة: دار قبعلم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق، دراسة تطبيقية على السور املكيةصبحي إبراهيم الفقي، انظر:  7
 . 34-33، ص:(2000، 1ج

 .57(، ص: 1424، ) د.م: داراجملاهد، عدداألدب يف نظرية النصعبد املالك مراتض، انظر:  8
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إّن النص فضاء  وترى كذلك 9،فضاء معني تتقاطع وتتناىف ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخرى
  10ومعارف كبرية ومتنوعة ومتشابكة. ثري، خيتزن طاقات

كة معطيات، ألسنية و بنيوية و أيديولوجية كلُّها تسهم إذن فالنص من حيث داللته، فهو شب
يف إخراج النص إىل حيِّز الفعل والتأثري، ومن هنا يستند األستاذ مراتض على نظرية القراءة يف حتديد 
مفهوم النص األديب، " فالنص قائم على التجددية حبكم مقروئيته، وقائم على التعددية حبكم خصوصية 

حالٍة يتعرض هلا يف جمهر القراءة، فالنص من حيث هو ذو قابلية للعطاء املتجدد عطائيته تبعًا لكل 
  11.إنتاجية النص        املتعدد بتعدد تعرضه للقراءة، وهذا ما تطلق عليه جوليا كريستيفا ب 

أن كلمة النص تستخدم يف علم اللغة لإلشارة   Ruqaiah)ورقية حسن Hallidayهاليدي(ويعرِّف 
ة منطوقة أو مكتوبة مهما طالت أو امتدت... والنص هو وحدة اللغة املستعملة، وليس إىل أي فقر 

حمددًا حبجمه... والنص يرتبط ابجلملة ابلطريقة اليت ترتبط هبا اجلملة ابلعبارة... والنص ال شك أنه 
حدة لغوية و وعبارة عن هو جمموعة من اجلمل البسيطة،  الّنص""     إذن ف 12.خيتلف عن اجلملة يف النوع

نّصّية هي  ذات عالقاٍت داخلّية، اليت تشّكل خطاابً، أي وحدًة تواصلّيًة اتّمًة. فتكون أصغر وحدة
أي إىل شكله ونظاِمه  ومفهوم الّنّص ينصرف إىل مبادئ صياغة بنية اخلطاِب وقواعدها،. اجلملة

اليت تُنظِّم العناصر داخل هذا الكيان اآلليات  والعالقات اليت تربط أجزاَءه الّداخليََّة بعضها ببعض، وإىل
سّمى نصًّا،

ُ
وربط الكالم ابملتكّلم  عن الوظائف االّتصالية وعالقة املقال ابملقام بغّض الّنظر اللغوي امل
خاَطب

ُ
 .وامل
 

 املطلب الثاين: علم اللغة النصي و أمهيته
ع علم اللغة، الذي يرى د.صبحي الفقي يف كتابه علم اللغة النصي أنه " ذلك الفرع من فرو  

يهتم بدراسة النص ابعتباره الوحدة اللغوية الكربى، وذلك بدراسة جوانب عديدة أمهها الرتابط أو 

                                                             
 .21ص:  ، ترمجة فريد الزاهي، )الدار البيضاء، دار توبقال للنشر، د.ت.(،علم النصجوليا كريستفا، انظر:  9

 .13ملرجع نفسه، ص: اانظر:  10

 . 57، ص:األدب يف نظرية النصمراتض، انظر:   11
 .29ص: ،1ج علم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق،الفقي، انظر: 12



 e-Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan 2018 PASAK3 2018 

 23-24 April 2018 . Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor . eISBN: 978-967-2122-47-0 

 

623 

التماسك ووسائله، وأنواعه، واإلحالة، أو املرجعية وأنواعها، والسياق النصي، ودور املشاركني يف النص 
 13."واملكتوب على حد سواءنص املنطوق )املرسل واملستقبل(، وهذه الدراسة تتضمن ال

نظرة املفسرين حنو النص القرآين كانت تقوم على النظرة الشاملة الكاملة، إىل درجة جند أن و 
أهنم رأوا القرآن الكرمي كالكلمة الواحدة، وأكدوا التماسك الصويت، والصريف، والنحوي، واملعجمي، 

ية الوحدة العضوية، وهي تنطلق من والداليل، وكذلك التماسك النصي. فالشعر من بني أسسه الفن
مراعاة القصيدة كاملة ال مراعاة جزء منها أو مجلة واحدة منها، ومن ث برزت أمهية املعاجلة اليت تتخطى 
جمال اجلملة إىل جمال أرحب وأوسع وأكرب هو جمال النص. ومن أسباب اللجوء إىل الدراسة النصية  

وهذا يربز عند النظر إىل السور القرآنية، وال ميكن إدراك كذلك العالقة بني فقرة وفقرة، ونص ونص، 
 14.هذه الصلة والرتابط من خالل حنو اجلملة، بل النظرة النصية كما مبفهومها الواسع

 
 

 املبحث الثاين
 الفصل والوصل

 
 املطلب األول: مفهوم الفصل والوصل

إىل وجوده  قراءات، فضالً العريب، والنحو وعلم ال إن مدلول الفصل والوصل وجد يف علم اخلط
البالغة، وقد ختتلف املسميات ولكنها يف النهاية تعىن ابلفصل: أي القطع سواء أكان يف رسم  علم يف

وتعىن ابلوصل : الربط سواء بني حروف اللفظ أو بني األلفاظ أو بني معىن ومعىن  ،اللفظ أو يف املعىن
 15.آخر

ل، والوقوف على ما ينبغي أن يصنع فيها من العلم مبواقع اجلمفمفهوم الفصل والوصل هو 
أو تركها عند عدم احلاجة ، ي إىل كيفية إيقاع حروف العطف يف مواقعهاالعطف واالستئناف، والتهدّ 

قسطًا موفورًا من البالغة، وطبع على إدراك  ن أويتإليها صعب املسلك، ال يوفق للصواب فيه إاّل مَ 

                                                             
 .37-34ص: املرجع نفسه،انظر:  13
 .52-49انظر: املرجع نفسه، ص:  14

 .15، ص:الفصل والوصل يف القرآن الكرميسلطان، انظر:   15
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 َتْسَتِوي اْلََْسَنُة َولَ  َولَ ﴿ :قوله تعاىلكفمن الفصل   ،وق الكالممن املعرفة يف ذ حماسنها، ورزق حظاً 
مفصولة عما قبلها، ولو قيل: ﴾ اْدَفعْ ﴿فجملة  (،34:فصلت)﴾...السَّيِ َئُة اْدَفْع ِِبلَِِّت ِهَي َأْحَسنُ 

َ وَُكونُوا ََي َأي َُّها الَِّذيَن آ﴿ :قوله تعاىلكالوصل   ومن وادفع ابليت هي أحسن، ملا كان بليغاً. َمُنوا ات َُّقوا اَّللَّ
على ما قبلها، ولو قلت: اتقوا هللا كونوا مع  (وكونوا)عطف مجلة  (،119:التوبة)﴾َمَع الصَّاِدِقنيَ 

 16 .الصادقني، ملا كان بليغاً 
 (الواو)دون بقية حروف العطف، ألن  ،العاطفة فقط (الواو )وبالغة الوصل ال تتحقق إال ب

ى احلاجة إليها، وحيتاج العطف هبا إىل لطف يف الفهم، ودقة يف اإلدراك، إذ ال تفيد هي األداة اليت ختف
الكسل، وجاء زمن العمل، وقم  وقتحنو: مضى  ،إال جمّرد الربط، وتشريك ما بعدها ملا قبلها يف احلكم

قيب يف فيفيد مع التشريك معاين أخرى، كالرتتيب مع التع ،خبالف العطف بغري الواو واسع يف اخلري.
يت إذا عطف بواحد منها ظهر ال، وهكذا ابقي أدوات العطف (مث) وكالرتتيب مع الرتاخي يف (،الفاء)

أن  ومن هذا يعلم؛ ألسباب بالغية أييتفكل من الفصل والوصل  الفائدة، وال يقع اشتباه يف استعماله.
 والفصل. أو لدفع اللَّبس ،عىن( لصلة بينهما يف الصورة واملع وربط بني مجلتني )ابلواو خاصةً مج الوصل

ترك الربط بني اجلملتني، إما ألهنما متحداتن صورة ومعىن، أو مبنزلة املتحدتني، وإما ألنه ال صلة بينهما 
 .أو يف املعىن يف الصورة

 
 الفصل والوصل  املطلب الثاين: فن  

 
 أوًل:هدفه

كمال الفائدة، فحني يصف   إن اهلدف من فن الفصل والوصل هو إبراز مجال املعىن؛ لتحقيق
مشاهد ما، ال يعرضها عرضًا مسطحاً، إمنا يتخذ الوسائل اليت تربز كل طاقاهتا من إاثرة اخليال 
والعواطف واملنطق، ومن قدرة على اإلحاطة والشمول، وكمال الفائدة أيضًا يف أاّل يفتقد شيئاً من أوجه 

                                                             
الفصل سلطان، ، وانظر: 169(، ص: 2005، 1املختار للنشر والتوزيع، ط ، )القاهرة: مؤسسةجواهر البالغةانظر: أمحد اهلامشي،  16

 .37 -23، ص:والوصل يف القرآن الكرمي
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رة عقول املخاطبني مبختلف درجات استيعاهبم والفصل والوصل يف كل هذا يراعي دائمًا إاث ،اجلمال
  17.وإاثرة أنفسهم مبختلف نزعاهتا وميوهلا، وكذا عواطفهم وأذواقهم

 
 اثنياً: أدواته

جند أن أدوات الفصل عند اجلرجاين قد حددها يف ضمري الفصل، والفصل ابجلملة املعرتضة،  
وفضاًل ستثناء املنقطع، والفصل ب )بل(، وطرح )الواو( وهو املشهور، وقد أضاف الزخمشري الفصل ابال

الفصل ب )أم( املنقطعة. بينما أدوات الوصل هي كل أداة تصل بني املفردات، أو اجلمل ليستقيم  عن
    18.املعىن، وأتيت يف مقدمتها حروف العطف؛ ألصالتها يف املضمار

 
 19اثلثاً: من وسائله

َماذآ ﴿... ها التفسري، حنو قوله تعاىل:ويتخذ صورًا عدًة يف الفصل والوصل، من :اإليضاح •
(،  حيث جار جمرى 26)البقرة: ﴾...َأرَاَد هللُا ِِبَذَا َمَثاًل ُيِضلُّ بِِه َكِثْْيًا َويَ ْهِدي بِِه َكِثْياً 

 ﴾ِبِ ِمْ فََأمَّا الَِّذْيَن آَمُنوْا فَ يَ ْعَلُمْوَن َأنَُّه اْلَقُّ ِمن رَ ﴿...التفسري والبيان للجملتني املصدريتني أبما 
وأن فريق العاملني أبنه احلق وفريق ﴾ َأمَّا الَِّذْيَن َكَفُروْا فَ يَ ُقْولُوَن َماذآ َأرَاَد هللُا ِِبَذَا َمَثاًل...﴿َو 

اجلاهلني املستهزئني به كالمها موصوف ابلكثرة، وأن العلم بكونه حقًا من ابب اهلدى الذي 
لتفصيل بعد اإلمجال لإليضاح، وذلك يف آية احلث ازداد به املؤمنون نورًا إىل نورهم. وأييت ا
َوهلِل َعَلى اْلنَّاِس ِحجُّ اْلبَ ْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه ﴿...على أداء فريضة احلج، حنو قوله تعاىل: 

(. وأييت أيضًا يف صورة االستطراد ، واللفت إىل معىن حيدد سياق 97)آل عمران: ﴾َسِبْياًل...
 الكالم.

لك إببدال ماهو أعرف مبا هو أعرف منه، ويكون بني اجلمل، حنو قوله تعاىل: وذ: اإلجياز •
 ...﴾الَتائُِبوَن اْلَعاِبُدوَن اْلَاِمُدوَن السَّاِئُحوَن الرَّاِكُعوَن السَّاِجُدوَن اآلِمُروَن ِِبملَْعُروفِ ﴿

                                                             
 .195، ص:الفصل والوصل يف القرآن الكرميسلطان، انظر:  17
 .99-95، وص: 59-58 ملرجع نفسه، ص:انظر: ا 18

 .219-197، ص:نفسهاملرجع انظر:   19
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 ...﴾َأنْ ُفَسُهْم َوَأْمَواََلُمْ  ِإنَّ هللَا اْشََتَى ِمَن املُْؤِمِننيَ ﴿( وذلك بعد قوله تعاىل: 112)التوبة:
 (.111)التوبة:

ويكون بتوكيد املعىن يف املخاطب نفسه وتثبيته، ويكون يف الفصل حنو قوله : تثبيت املعىن •
(. وأما يف الوصل فيكون يف 23)اإلنسان: ﴾ِإَّنَّ ََنُْن نَ زَّْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن تَ ْنزِْيالً ﴿تعاىل: 

قَ ْوَم ( 10)َوِإْذ ََّنَدى رَبَُّك ُموَسى َأِن اْئِت الَقْوَم الظَّاِلِمنيَ ﴿تعاىل: عطف البيان كما يف قوله
( 6ِاْهِدََّن اْلصِ َراَط املُْسَتِقْيَم)﴿(. ويف البدل حنو قوله تعاىل:11-10)الشعراء: ...﴾ِفْرَعْونَ 

 (.7-6)الفاحتة: ...﴾ِصَراَط اْلِذْيَن َأنْ َعْمَت َعَلْيِهمْ 
ربز مجال الصياغة يف االيضاح واالجياز وتثبيت املعىن يف نفس املخاطب، وكما ي: حسن النسق •

يقوم حسن النسق والرتتيب بدوره يف إضفاء البهاء والفخامة على العبارة، فنسقت املفردات يف 
الزَّانَِيُة َوالزَّاين فَاْجِلُدوْا ُكلَّ ﴿قدم األصل على الفرع حنو قوله تعاىل: فاجلملة نسقًا حمكماً، 

ُهَما ِماَئَة َجْلَدةٍ  (، وكذلك يف اجلمل، حيث قدم األعرق يف القدرة 2)النور: ...﴾َواِحٍد ِمن ْ
على ما دون ذلك، وقدم األكثر على األقل يف العدد، وقدم األقوى أثراً يف حياة الناس كما يف 

 ...﴾آ َأنْ َعامًا َوَأََّنِسيَّ َكِثْياً لُِنْحِيَ ِبِه بَ ْلَدًة مَّْيتًا َوُنْسِقَيُه ِمَّا َخَلْقنَ ﴿...قوله تعاىل: 
 (.49)الفرقان:

ويقصد بذلك حينما يكون املوضوع املقصود التعبري عنه : تقطيع املوضوع إىل أجزاء موصولة •
متعدد املراحل، فإنه حيتاج إىل مجل عدة، وسترتابط تلك اجلمل برابط معنوي واحد، وهو وحدة 

ن ترتابط كل مجلتني برابط لفظي ليكوان وحدة هلا املوضوع الذي تدور حوله، ومن املمكن أ
خصائصها الذاتية ومرتبطة ابملعىن العام يف الوقت نفسه، كما يف سورة املطففني، حيث بدأت 

، وهذا هو املوضوع األساسي الذي ستتالحق أجزاؤه لتصب ﴾َوْيٌل ِلْلُمَطفِ ِفنيَ ﴿السورة  ابآلية 
َوِإَذا َكاُلوُهْم َأْو َوزَنُوُهْم ( 2)اْكَتاُلوْا َعَلى النَّاِس َيْستَ ْوُفونَ الَِّذيَن ِإَذا ﴿فيه اآلايت األخرى:

ُعوثُونَ ( 3)ُُيِْسُرونَ  ُْم َمب ْ . واألمثلة عديدة، يلعب فيها ﴾(5)لِيَ ْوٍم َعِظيمٍ ( 4)َأَل َيُظنُّ َأْولَِئَك َأَّنَّ
اؤه، أو تتعدد األجزاء ث فن الفصل والوصل دورًا ابرزاً، حيث يقدم لب املوضوع، ث أتيت أجز 

 تنتهي بلب املوضوع بقمة احلدث. 
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هناك وسائل أخرى يهدف فن الفصل والوصل إىل إبراز اجلمال والتماسك، ومنها تصوير و 
اهليئة املنفصلة واهليئة املتصلة، واإلثبات ابلنفي، وعرض املوضوع الواحد أبشكال متعددة، فضاًل عن 

 اع الداليل.تناسب اإليقاع الصويت مع اإليق
 
 املطلب الثالث: مواضع الفصل 

اجلُمل  أحياانً تتقاربف ،، تنظيماً للفظ(الواو )األصل يف اجلمل املتناسقة املتتالية أن تعطف بإن 
إما  ،حىت تكون اجلملة الثانية كأهنا اجلملة األوىل، وقد تنقطع الّصلة بينهما اً،يف معناها تقاراًب اتم

وإما لتباعد معنامها، حبيث  ،كأن تكون إحدى اجلملتني إنشائية واألخرى خربيةالختالفهما يف الصورة،  
اآلتية  اخلمسة ويف هذه األحوال جيب الفصل يف كل موضع من املواضع ،ال يكون بني املعنيني مناسبة

  20:وهي

 
 كمال التصال  :املوضع األول

كما يف   تنزل الثانية من األوىل منزلة نفسهاحبيث  ،وهو احتاد اجلملتني احتادًا اتمًا وامتزاجًا معنوايً  
 احلاالت التالية: 

َوات َُّقوا الَِّذي َأَمدَُّكم ﴿ : قوله تعاىل أن تكون اجلملة الثانية مبنزلة البدل من اجلملة األوىل، حنو •
 . (133-132:الشعراء )﴾(133)َأَمدَُّكم ِبَِنْ َعاٍم َوبَِننيَ ( 132)ِبَا تَ ْعَلُمونَ 

فَ َوْسَوَس ِإلَْيِه الشَّْيطَاُن ﴿  :كقوله تعاىل  ،إلهبام يف اجلملة األوىل لة الثانية بياانً تكون اجلم أن •
َلى قَاَل ََي آَدُم َهْل َأُدلَُّك َعَلى َشَجَرِة اْْلُْلِد َوُمْلٍك لَ  َقاَل ََي ﴿ فجملةُ  (،120:طه) ﴾يَ ب ْ

 بيان ملا وسوس به الشيطان إليه. ﴾آَدمُ 
كقوله   ،أو معنوايً  لفظياً  ية مؤكدة للجملة األوىل مبا يشبه أن يكون توكيداً تكون اجلملة الثان أن  •

ِل اْلَكاِفرِيَن َأْمِهْلُهْم ُرَوْيًدا﴿ :تعاىل َوِمَن النَّاِس َمْن يَ ُقوُل ﴿ :وقوله تعاىل(، 17:الطارق)﴾َفَمهِ 
                                                             

، 1، حتقيق: حممد عبد القادر الفاضلي، )بريوت: املكتبة العصرية، طاإليضاح يف علوم البالغة، جالل الدين القزويينانظر:   20
،  أساليب البيانوانظر: فضل حسن عباس،  ،176 -173، ص: جواهر البالغة. وانظر أمحد اهلامشي، 153 -151(، ص:2001

 .170 -169، ص:الفصل والوصل يف القرآن الكرميسلطان، انظر:و ، 202-193ص: 
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ُُيَاِدُعوَن اَّللََّ َوالَِّذيَن َآَمُنوا َوَما َُيَْدُعوَن ِإلَّ  (8)َآَمنَّا ِِبَّللَِّ َوِِبْليَ ْوِم اآْلَِخِر َوَما ُهْم ِبُْؤِمِننَي 
فاملانع من العطف يف هذا املوضع احتاد اجلملتني  ،(9-8:البقرة)﴾ََ َأنْ ُفَسُهْم َوَما َيْشُعُرون

 ويوجب الفصل. ه،احتاداً اتماً مينع عطف الشيء على نفس

 
 كمال النقطاع:الثاين املوضعُ 

 :، كما يف احلالتني اآلتيتنيهو اختالف اجلملتني اختالفاً اتماً كمال االنقطاع و  
 مْ  فقط، حنو: حضر األمري حفظه هللا، وحنو: تكلَّ لفظًا ومعناً، أو معىًن  ،أن خيتلفا خربًا وإنشاءً  •

 .إين مصغ إليك
  زيد  كقولك:   ،منهما مستقل بنفسه تكون بني اجلملتني مناسبة يف املعىن وال ارتباط، بل كل أالّ  •

يف هذا  فاملانع من العطفِ . احلمامِ  وطريانِ  زيدٍ   ، فإنه ال مناسبة بني كتابةاحلمام طائر   ، كاتب  
وهو التباين بني اجلملتني، وهلذا وجب الفصل،  ال ميكن دفعه أصالً  (ذايت رأم)املوضع 

 قطاع.ألن العطف يكون للربط، وال ربط بني مجلتني يف شدة التباعد وكمال االن؛ العطف َ وترك
 

 شبه كمال التصال :املوضع الثالث
كون اجلملة الثانية قوية االرتباط ابألوىل، لوقوعها جواابً عن سؤال يفهم من و  هيقصد بذلك و  

على لسان النيب يوسف عليه  كقوله تعاىل  ،اجلملة األوىل فتفصل عنها، كما يفصل اجلواب عن السؤال
قول  وحنو (،53:يوسف) ﴾...َما رَِحَم َربِ   مَّارٌَة ِِبلسُّوِء ِإلَّ ألَ الن َّْفَس َوَما أُبَ رِ ُئ نَ ْفِسي ِإنَّ ﴿: السالم
 :أيب متام

ِه اْلدُّ بنَي اجلدِ  واللَّعبِ   السَّْيُف َأْصَدُق َأنْ َباًء ِمَن الُكُتِب    يف حدِ 
من فاملانع ،  ...خلإفكأنه استفهم، وقال: مل كان السيف أصدق؟: فأجاب بقوله: يف حده:  

وجب  وهلذا  ،احتاد اجلملتني فأشبهت حالة ،العطف يف هذا املوضع وجود الرابطة القوية بني اجلملتني
  .  أيضاً الفصل
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 النقطاعِ  كمالِ   شبهُ : الرابع املوضعُ 
وهو أن تسبق مجلة جبملتني يصح عطفها على األوىل لوجود املناسبة، ولكن يف عطفها على  

 قول الشاعر:   حنو ،دفعا لتوهم أنه معطوف على الثانية  فيرتك العطف ابملرة الثانية فساد يف املعىن،
 وَتُظنُّ َسلمى أنين أبغي ِبا ... بََدلً أراها يف الضالل هتيمُ 

أبغي ) لكن مينع من هذا توهم العطف على مجلة (تظن)يصح عطفها على مجلة  )أراها(فجملة 
ووجب ، وهلذا امتنع العطف بتااتً  ،مى مع أنه غري املقصودفتكون اجلملة الثالثة من مظنوانت سل (هبا

 ة.ميكن دفعه مبعونة قرين (احتمايل أمر خارجي)أيضاً الفصل، واملانع من العطف يف هذا املوضع 
 

 وسط بني الكمالنيتال:املوضع اْلامس
م قصد لكن مينع من العطف مانع، وهو عد ،وبينهما رابطة قوية ،وهو كون اجلملتني متناسبتني 

َا ََنُْن ﴿ :كقوله تعاىل  ،التشريك يف احلكم َوِإَذا َخَلْوا ِإىَل َشَياِطيِنِهْم قَاُلوا ِإَّنَّ َمَعُكْم ِإَّنَّ
ُهْم يف طُْغَياَِّنِْم يَ ْعَمُهونَ (14)ُمْستَ ْهزِئُونَ  ُ ﴿فجملة (، 15-14:البقرة)﴾اَّللَُّ َيْستَ ْهِزُئ ِِبِْم َوََيُدُّ اَّللَّ

واحلال أنه  ،املنافقني القتضائه أنه من مقول ﴾ِإَّنَّ َمَعُكمْ ﴿ال يصح عطفها على مجلة  ﴾َيْستَ ْهِزُئ ِِبِمْ 
وأن  ،لئال يتوهم مشاركته له يف التقييد ابلظرف ﴾قَاُلوا﴿وال على مجلة  (معليهِ  دعاءً )من مقوله تعاىل 

ملنافقني غري مقيد حبال من اب والواقع أن استهزاء هللا ،استهزاء هللا هبم مقيد حبال خلوهم إىل شياطينهم
 .وجب أيضاً الفصل وهلذا ؛األحوال

 
 املطلب الرابع: مواضع الوصل
 :21ويقع يف ثالثة مواضع ،عطف مجلة على أخرى )ابلواو( هو الوصلكما علمنا مسبقاً أن 

 هناكيكن  ومل  ،أو معىن فقط ،يف اخلربية واإلنشائية لفظًا ومعىن إذا احتدت اجلملتانِ  :األولاملوضع 
ِإنَّ ﴿ :فمثال اخلربيتني قوله تعاىل. وكانت بينهما مناسبة اتمة يف املعىن ،يقتضي الفصل بينهما  سبب

 :ومثال اإلنشائيتني قوله تعاىل (،14-13)االنفطار: ﴾َوِإنَّ اْلُفجَّاَر َلِفي َجِحيمٍ  (13)بْ َراَر َلِفي نَِعيمٍ األَ 
                                                             

وانظر: عباس، . 217 -117، ص: جواهر البالغة. وانظر اهلامشي، 591 -581، ص:اإليضاح يف علوم البالغةالقزويين، انظر:  21
 .172 -171، ص:الفصل والوصل يف القرآن الكرميسلطان، انظر: و . 207-203،  ص: أساليب البيان
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ُتْشرُِكوا بِِه  َواْعُبُدوا اَّللََّ َولَ ﴿: وقوله تعاىل(، 15:الشورى) ﴾...فَادُْع َواْسَتِقْم َكَما أُِمْرتَ ﴿...
ًئا الحتادمها يف اإلنشاء،  ﴾َواْعُبُدوا﴿ جبملةِ  ﴾ُتْشرُِكوا َولَ ﴿ مجلةل وص حيث ،(36:النساء) ﴾...َشي ْ

 لشاعر:ا ومن هذا النوع قول  ،وألن املطلوب هبما مما جيب على اإلنسان أن يؤديه خلالقه، وخيتصه به
 منها يف السِ ْي واستشفوا ِبا      وأنشدوا ما حلَّ  عاجلوا اِْلكمةَ 

فقد وصل بني ثالث مجل، تتناسب يف أهنا مما يتعلق أبمر )احلكمة( وبواجب )الشباب( يف 
ِريٌء ِمَّا  َواْشَهُدوا َأين ِ بَ ين ِ ُأْشِهُد هللاَ َقاَل إِ ﴿... :قوله تعاىل ومثال املختلفني، طلبها، واالنتفاع هبا.

لفظاً،  أي: إين أشهد هللا وأشهدكم، فتكون اجلملة الثانية يف هذه اآلية: إنشائيةً (، 54:هود)﴾ُتْشرُِكونَ 
 .ولكنها خربية يف املعىن

 
 وكان الفصل  وذلك دفع توهم غري املراد، ،إذا اختلفت اجلملتان يف اخلربية واإلنشائية :الثايناملوضع 

ملن يسألك: هل برئ علي  (شفاه هللاو  -ال ) :ما تقول جميبًا لشخص ابلنفيك  ،يُوهم خالف املقصود
، الغرض الدعاء له وهم السامع الدعاء عليه، وهو خالف املقصود، ألني (واو)ال فرتك؟، من املرض؟

ة املصوَّر  األوىل اخلربيةِ  اجلملةِ  وعطف اجلملة الثانية الدعائية اإلنشائية على ، وهلذا وجب أيضًا الوصل
 . اإلعراب لدفع اإليهام، وكل من اجلملتني ال حمل له من (ال)بلفظ 

 ، وأصلحك هللا( فإنك لو قلت: )ال،(: )ال؟كقولك يف جواب من قال: )هل جاء زيد  و 
 أصلحك هللا( توهم الدعاء عليه، واحلال أنك تريد الدعاء له.

 
 ،تشريك اجلملة الثانية هلا يف اإلعرابإذا كان للجملة األوىل حمل من اإلعراب، وقصد  :الثالثاملوضع 

حيث قصد (، 25)احلج: ﴾... ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَيُصدُّوَن َعن َسِبيِل اَّللَِّ ﴿ال مانع، قال تعاىل:  حيثُ 
 .يقول ويفعل حممود  و: ، وحنيف جعله صلة ﴾َكَفُروا﴿ل   ﴾َيُصدُّونَ ﴿اشرتاك 
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 لم اللغة النصياملطلب اْلامس: عالقة الفصل والوصل بع
عين علم النص ابلظواهر اليت تتجاوز إطار اجلملة املفردة، واليت ال ميكن تفسريها تفسريًا كاماًل 
إال من خالل ما مسي ابلوحدة الكلية للنص، ومن هذه الظواهر ظاهرة الرتابط النصي اليت تعتمد على 

 وم متداخلة مع النحو يف األصل.تصور جيمع بني عناصر حنوية تقليدية، وعناصر أخرى تستقي من عل
فقد قدم علماء النص تصورًا دقيقًا لصورة الربط النصي، فيذكرون أن التماسك خاصية داللية  

للخطاب، تعتمد على فهم كل مجلة مكونة للنص يف عالقتها مبا يفهم من اجلمل األخرى، ويشرحون 
ما يتمثل يف مؤشرات لغوية، مثل  العوامل اليت يعتمد عليها الرتابط على مستوى السطحي للنص،

 22.عالمات العطف، والفصل والوصل، والرتقيم وغري ذلك
ومن مهام علم اللغة النصي اإلحصاء لألدوات والروابط اليت تسهم يف التحليل والوصف  

لشكل النص وموضوعاته. ويعد التعرف على األجزاء املكونة للنصوص وظيفيًا وبنيواًي شرطًا ضرورايً 
ية حبثها واكتشاف هيكلها، فإن علماء اللغة النصيون جعلوا طبيعة التماسك تتمثل يف كونه يعىن إلمكان

"الصالبة والوحدة واالستمرار"، فالتماسك هو الذي يربز خواص أي نظام للتفكري، سواء أكان نظرايً أو 
 23 .نصاً 

القدماء دوره ويعد الفصل والوصل وسيلة من وسائل التماسك الداخلي يف النص، حيث أكد 
يف متاسك النص يف أبواب حنوية وبالغية عديدة، وقد أشار اجلرجاين إىل أمهية الفصل والوصل يف 
اخلطاب ما ورد يف كتاب البيان والتبيني للجاحظ، فقد جاء يف تعريف البالغة أنه "سئل مالبالغة ؟؟ 

ضع الفصل والوصل، وحمدداً ، ومل يقتصر األمر على ذلك، بل ذكر موا24قال معرفة الفصل من الوصل"
 أدوات الوصل ومنها )الواو، َوالفاء، َوث، َوأو(.

ومثلما أطلق اجلرجاين على التماسك مصطلح "التعليق أو التعلق"، وجعل من أهم مسات  
النظم تعليق الكلم بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب من بعض...، كتعلق اسم ابسم، واسم بفعل، 

                                                             
(، 1997، 1لوجنمان، ط-)القاهرة: الشركة املصرية العاملية للنشر ،علم لغة النص: املفاهيم والجتاهاتسعيد حبريي، انظر:  22

 .123ص:
 .253(، ص:1992، 164، )الكويت: سلسلة عامل املعرفة، ع بالغة اْلطاب وعلم النصصالح فضل، انظر:   23
 .222:ص ،(2004، 5، حتقيق: حممود حممد شاكر، )القاهرة: مكتبة اخلاجني، طاإلعجازدلئل عبد القاهر اجلرجاين، انظر:  24
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ا تراها معاين النحو وأحكامه...، وخمتصر األمر أنه ال يكون كالم من جزء وحرف هبما ...، وهي كم
 " .25واحد، وأنه البد من مسند ومسند إليه

والصالت أو العالقات أو وسائل االتصال بني األلفاظ يف اجلملة وبني اجلمل يف النسق 
، ذلك أن الوصل مبعىن العطف القرآين، وكذلك بني املعاين القرآنية أمشل وأعم من الوصل مبعناه البالغي

بني املفردات واجلمل يف مواضعه املعروفة، وكذلك الفصل مبعىن ترك العطف لشدة االلتحام واالتصال 
بني العبارات واجلمل، أبن تكون اجلملة الثانية جواابً عن سؤال نشأ اجلملة األوىل، أو أتكيداً هلا أو بياانً 

، إمنا ذلك يعين الفصل والوصل من وسائل االتصال 26ل املذكورةأو بداًل إىل غري ذلك من مواطن الفص
وااللتحام بني األساليب اليت تشمل عديدًا من الصور التعبريية ووسائل األداء مثل أدوات الربط والشرط 
والتقابل بني املعاين أو التناظر أو التفريع مما اجتهد يف جتليته علماء املناسبات أو التناسب بني اآلايت 

 لسور.وا
وركز اللغويون الغرب على أدوات الربط بني اجلمل حمددين أنواع العالقات املمكنة يف اخلطاب 

( Ruqaiahورقية حسن  Hallidayاملتماسك، ابعتبارها أساسًا لنحو التماسك، فقد حاول )هاليدي  
اؤه بواسطة أدوات حتديد السمات اليت متيز النص عن الالنص، وابعتبار النص وحدة داللية،  فرتتبط أجز 

ربط صرحية، وقد قدم هاليداي ورقية حسن عدة أنواع ألدوات الربط، واليت تساهم يف خلق النصية، 
. ويتفق 27وكان من ضمن تلك األدوات هو الوصل، ويشمل ذلك الوصل اإلضايف، والسب يب، والزمين

قية حسن يف إدراج الفصل ( مع تصنيف هاليداي ور Dresslerو دريسلر   Beaugrandأيضاً  )بيوجراند 
( وجهة نظر وظيفية للربط، ليس Fine Jonathan. ويقدم )جواناثن فاين 28والوصل ضمن أدوات الربط

من نظام اللغة خيضع لالختبار يف عملية بناء النص،  اابعتباره أداة تربط النص فقط، بل ابعتباره جزءً 
بيوجراند، ولكنه أضاف الوصل وقد ذكر أدوات الربط نفسها اليت ذكرت من قبل هاليدي و 

 29.االستدراكي

                                                             

 . ، نقالً عن اجلرجاين78، ص:1، جعلم اللغة النصي بني النظرية والتطبيقالفقي، انظر:  25  

 .11(، ص:1986، 1، )مصر: مطبعة األمانة، طأسرار الفصل والوصل يف البالغة القرآنيةصباح عبيد الدراز، انظر:  26
 . 110، ص: علم لغة النص: النظرية والتطبيقحممد، انظر:  27
 .102، صانظر: املرجع السابق  28
 .410، صهاملرجع نفسانظر:   29
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( فقد قدم إضاءة أخرى للعالقات الداللية، حيث Jeanne Fahnestockأما )َجني فانستوك 
 30:يقوم بتمييز بني عالقات االتصال وعالقات االنفصال بني اجلمل والعبارات كما يف اجلدول اآليت

 
 عالقات النفصال عالقات التصال 
 اآلخر( -البديل )أو أيضاً(  -لواواإلضافة )ا .1
 على العكس( -التقابل )من انحية اخرى على حنو مشابه( -التشابه )ابملثل .2
 على الرغم من( -التضمني املمتنع )مازال من ث( -االستنتاج )هلذا .3
 متاماً( -املسلم به )ابلطبع ألن( -مقدمة منطقية )بسبب .4
 إال( -االستثناء )فيما عدا مثاًل( -التمثيل )على سبيل املثال .5
 مفضاًل عن( -اإلحالل )بداًل من ابختصار( -التقرير )مبعىن أن .6
 فجأة( -ذلك -التتابع الشاذ )أثناء وبعد( -التتابع )التايل .7

 
 املبحث الثالث

 مواضع الفصل والوصل يف القرآن الكرمي
ملة الواحدة، وفصل بني اجلملتني وفصل فصل القرآن الكرمي بني املفردات، وفصل بني أركان اجل

  بني عدة مجل كالتايل:
 

 31املطلب األول: مواضع الفصل
 أوًل: الفصل بني املفردات بطرح )الواو(

(، ويف قوله تعاىل: 24)احلشر:﴾...ُهَو هللُا اْلَاِلُق الَباِرُئ املَُصِورُ ﴿وذلك يف قوله تعاىل: 
نَ ُهَما الَعزِيْ ُز الَغفَّارُ َربُّ السََّماَواِت َواأَلْرِض َومَ ﴿ َعَسى رَبُُّه ِإْن ﴿(، ويف قوله تعاىل: 65)ص:﴾ا بَ ي ْ

                                                             
 .891، صهملرجع نفسنظر: اا  30

 .183-177، ص:ن الكرميالفصل والوصل يف القرآسلطان، انظر:   31
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 ﴾ َوَأْبَكاراً طَلََّقُكنَّ َأْن يُ ْبِدَلُه َأْزَواجًا َخْْيًا ِمْنُكنَّ ُمْسِلَماٍت ُمْؤِمَناٍت َقانَِتاٍت َعاِبَداٍت َساِئَحاٍت ثَ ي ِ َباتٍ 
 (.5)التحرمي:

 ان اجلملة الواحدةاثنياً: الفصل بني أرك
 وكان ذلك بضمائر الفصل أو ابجلملة املعرتضة.

: وهذه الضمائر يفصل هبا بني اخلرب وذي اخلرب من غري اعتداد هبا يف الفصل بضمائر الفصل •
اإلعراب، وال احتياج إليها يف العودة على األمساء، حيث وضعت للتأكيد، ومنه قوله تعاىل: 

اللَُّهَم ِإْن َكاَن َهَذا ُهَو اْلَُق ِمْن ﴿(، وقوله تعاىل: 69)األنبياء: ﴾...ونِإنَُّكْم َأنْ ُتْم الظَاِلمُ ﴿
 (.117)املائدة: ﴾...ُكْنَت َأْنَت الرَِّقْيب َعَلْيِهمْ ﴿(، وقوله تعاىل: 32)األنفال: ﴾...ِعْنِدكَ 

يتم : وهو "أن يؤتى يف أثناء كالم أو كالمني متصلني معىن بشيء الفصل ِبجلملة املعَتضة  •
". 32الغرض األصلي بدونه وال يفوت بفواته، فيكون فاصاًل بني الكالم والكالمني للنكتة...

(، فاآلية 24)البقرة:  ﴾...َفِإْن ََلْ تَ ْفَعُلْوا َوَلْن تَ ْفَعُلْوا فَات َُّقوا النَّارَ ﴿ومثال ذلك يف قوله تعاىل: 
ْلَنآ آيًَة مََّكاَن آيٍَة َوهللاُ ﴿ه تعاىل: ( اعرتاض بني فعل الشرط وجوابه، ويف قولَلَْ تَ ْفَعُلْوا) َوِإَذا بَدَّ

َا َأْنَت ُمْفََتِ  ( جواهبا بقوله ِإَذا(، فاعرتض بني )101)النحل: ...﴾َأْعَلُم ِبَا يُ نَ زِ ُل قَاُلوا ِإَّنَّ
 ضاً.(، فكأنه أراد أن جييبهم عن دعواهم فجعل اجلواب اعرتاَوهللاُ َأْعَلُم ِبَا يُ نَ زِ لُ تعاىل: )

 اثلثاً: الفصل بني اجلملتني
( االستئناف: ومسيت بذلك لكي ال يتوهم أن ما بعدها من املفردات معطوف على ما واو) •

قبلها، وتسمى أيضاً ب  )واو القطع(، وهي اليت يكون بعدها مجلة غري معلقة مبا قبلها يف املعىن، 
 مثَّ َقَضى َأَجالً ﴿...قوله تعاىل: وال مشاركة يف اإلعراب ويكون بعدها اجلملتان، فاإلمسية ك

َ َلُكْم َونُِقُر يف ﴿...(، والفعلية كقوله تعاىل: 24)األنعام: ﴾...َوَأَجٌل َمَسمَّى ِعْنَدهُ  لِنُ َبنيِ 
 (.25)احلج: ﴾...اأَلْرَحامِ 

                                                             
، 3، ج1ط، حتقيق: حنفي شرف، )د.م: مطبعة الرسالة، الربهان يف وجوه البياناملرجع نفسه، نقاًل عن ابن وهب اسحاق، انظر:   32

 .58د.ت(، ص:
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 ﴾...فَأَْلَقُوا السََّلمَ  الَِّذيَن تَ تَ َوفَّاُهُم املالَِئَكُة ظَاِلِمي َأنْ ُفِسِهمْ ﴿(: كما يف قوله تعاىل: الفاء)  •
قَاَل الِذْيَن ُأوتُوا ﴿...( جيوز أن يكون معطوفًا على اآلية  فَأَْلَقُوا(، فاألية )28)النحل:

 ( وجيوز أن يكون مستأنفاً.تَ تَ َوفَّاُهمُ ، وجيوز أن يكون معطوفاً على )﴾...اْلِعْلمَ 

َقاتُِلوُكْم يُ َولُّوُكُم اأَلْدَِبَر مثَّ َل َوِإْن ي ُ ﴿...(:  وأتيت لالستئناف، كما يف قوله تعاىل: مث) •
فَ تَ َباَرَك هللُا َأْحَسُن ﴿...(، وأيضًا يف قوله تعاىل: 111)آل عمران: ﴾يُ ْنَصُرونَ 
( مثَّ ِإنَُّكم يَ ْوَم الِقَياَمِة 15مثَّ ِإنَُّكم بَ ْعَد َذِلَك َلَميِ ُتوَن )﴿(، ث قال: 14)املؤمنون:﴾اْلَاِلِقنيَ 

َعثُ   (.16-15)املؤمنون: ﴾ونَ تُ ب ْ

( املنقطعة: ومسيت بذلك لوقوعها بني اجلملتني مستقلتني، وال يفارقها حينئذ معىن أم) •
وتقدر ب )بل( و )اهلمزة(، واختلف يف كوهنا عاطفة أو غري عاطفة، كما يف قوله  .33االضراب
َأْم يَ ُقْولُْوَن ﴿(، ث قال 2-1)السجدة: ﴾...( تَ ْنزِْيُل الِكَتاِب َل رَْيَب ِفْيهِ 1الَ م )﴿تعاىل: 

 .34(  تقديره: )بل أيقولون(3)السجدة: ﴾...اْفََتَاهُ 

(: وهي "حرف يفيد اإلضراب عن املعىن األول، وإثبات املعىن الثاين فهو يقطع بل) •
اُلوْا اْْتََذ الرَّْْحَُن َوَلدًا ُسْبَحانَُه َبْل ِعَباٌد مُّكْ ﴿ "، حنو قوله تعاىل:35ويفصل... ََ  ﴾َرُمونَ َوَق
 (.26)األنبياء:

َوجَيَْعُلوَن هلِل البَ َناِت ﴿: وتفصل بني اجلمل للتنزيه، كما يف قوله تعاىل: اجلملة العَتاضية •
( بغرض التنزيه والتعظيم، وفيه سبحانه(، فاعرتاضه )57)النحل: ﴾ُسْبَحانَُه َوََلُم مَّا َيْشتَ ُهونَ 

ِإنَّ هللَا ُيُِبُّ ﴿ثاين بياانً لألول، كقوله تعاىل: الشناعة على من جعل البنات هلل، ومنها كون ال
( وبني قوله فأتوهن(، فإنه اعرتاض وقع بني قوله )222)البقرة: ﴾الت َّوَّاِبنَي َوُيُِبُّ املَُتَطِهرِينَ 

(، ومها متصالن معىن؛ ألن الثاين بيان لألول،  223)البقرة: ﴾...ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكمْ ﴿تعاىل: 
 فأتوهن من حيث حيصل منه احلرث، وفيه اعرتاض أبكثر من مجلة. كانه قيل: 

                                                             
 .99، ص:الفصل والوصل يف القرآن الكرميسلطان، انظر:  33
 .181املرجع نفسه، ص :انظر:   34
 .98املرجع نفسه، ص :انظر:   35
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: وهي تنقسم إىل قسمني: األول خيرج بعض الشيء من كله، وهو 36( االستثناء املنقطعإل  )  •
الذي يسمى )االستثناء املتصل(، والثاين مبعىن )لكن( ويسمى )االستثناء املنفصل أو املنقطع(،  

َأْسأَلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإلَّ َمْن َشاَء َأْن يَ تَِّخَذ ِإىَل رَبِ ِه  َقْل َما﴿كما يف قوله تعاىل: 
 (.  57)الفرقان:﴾َسِبْيالَ 

 
 رابعاً: الفصل بني عدة مجل

دُّوْا َما ََيَأي َُّها الَِّذْيَن آَمُنوْا َل تَ تَِّخُذوْا ِبطَانًَة ِمْن ُدْوِنُكْم َل َيَُْلوَنُكْم َخَباًل وَ ﴿حنو قوله تعاىل:  
تُّْم َقْد بََدِت البَ ْغَضآُء ِمْن َأفْ َواِهِهْم َوَما ُْتِْفى ُصُدورُُهْم َأْكرَبُ   (.118)آل عمران: ﴾...َعن ْ

 
 37املطلب الثاين: مواضع الوصل

 أوًل: الوصل بني اجلمل
ُهْم َصآفَّآٍت َأَوَلَْ يَ َرْوا ِإىَل اْلطَّْْيِ فَ ْوق َ ﴿: كما يف قوله تعاىل: الوصل بني اجلمل واملفرد  •

ِقنَي َواملُصَِّدَقاِت َوَأقْ َرُضوْا هللَا ﴿(، وكذا يف قوله تعاىل: 19)امللك: ﴾...َويَ ْقِبْضنَ  ِإنَّ املُصَّدِ 
 (.18)احلديد: ﴾...قَ ْرضاً 

وصل القرآن الكرمي ابلعديد من الروابط، وصلهما ب )الفاء( و)ث(   الوصل بني اجلملة واجلملة: •
(، وب )أو( كقوله 22-21)عبس: ﴾مثَّ ِإَذا َشآَء َأْنَشَرهُ ( 21)َأَماتَُه فََأْقرَبَهُ  مثَّ ﴿كقوله تعاىل: 

َأَيً  مَّا ﴿...(، و)أي( كقوله تعاىل: 33)املائدة: ﴾...َأْن يُ َقت َُّلوْا َأْو ُيَصلَُّبوا﴿...تعاىل: 
رآن الكرمي بني عدة (، وكذلك وصل الق110)اإلسراء:  ﴾...َتْدُعوْا فَ َلُه اأَلْْسَآُء اْلُْسىَن 
َوِإذَا اجلَِباُل  (2)َوِإذَا النُُّجوُم اْنَكَدَرتْ  (1)ِإَذا اْلشَّْمُس ُكوِ َرتْ ﴿مجل، كما يف قوله تعاىل: 

 (. 14-1)التكوير: ﴾(14)َعِلَمْت نَ ْفٌس َمآ َأْحَضَرتْ  ... (3)ُسْيِ َتْ 

                                                             
  .218، ص : الفصل والوصل يف القرآن الكرميسلطان، انظر:   36

 .191-185ص:  ،انظر: نفسه  37
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: "وهذا فن خاص أشار اجلرجاين بقولهوقد  الوصل بني جمموع مجل وجمموع مجل أخرى: •
دقيق، مما يقل نظر الناس فيه من أمر العطف أنه قد يؤتى ابجلملة فال يعطف على ما يليها، 

". وأشار إىل مجل 38ولكن تعطف على مجلة بينها وبني هذه اليت تعطف مجلة أو مجلتان...
َئًة َأوْ ﴿الشرط املعطوفة على مجل اجلزاء حنو قوله تعاىل:  ِإْْثًا مثَّ يَ ْرِم ِبِه بَرِيْئًا  َوَمْن َيْكَسْب َخِطي ْ

(. وكما تربط أيضًا بني أداة الربط وبني جمموع 112)النساء: ﴾فَ َقِد اْحَتَمَل ُِبَْتاًَّن َوِإْْثًا ُمِبْيناً 
مجل ومجوع مجل أخرى، وتربط أيضًا بني عناصر القصة، أو تربط بينهما وبني ما يشبهها يف 

ة طويلة متعدد األجزاء، ففي سورة البقرة عطف قصة املضمون أو اهلدف؛ ليتحوال إىل قص
َوِمَن النَّاِس َمْن يَ ُقوُل آَمنَّا ِِبهلِل َوِِبليَ ْوِم اآلِخِر َوَماُهْم ﴿املنافقني من أول قوله تعاىل: 

( على قصة الذين  20-8)البقرة: ﴾... َيَكاُد اْلرَبُْق َُيَْطُف َأْبَصاَرُهمْ (19( ... )8)ِبُْؤِمِننْيَ 
(؛ ألن 7-6)البقرة: ﴾ِإنَّ الَِّذْيَن َكَفُروْا ... َوََلُْم َعَذاٌب َعِظْيمٌ ﴿وا، من قوله تعاىل: كفر 

املنافقني جبناء يظهرون غري ما يبطنون، فال يناسبهم يف املقام إال أن يعطفوا بقصتهم على قصة 
  39.الكفار، وبذلك تصري القصتان قصة طويلة هلا جزآن

 
 فرداتاثنياً: الوصل بني امل

وصل القرآن الكرمي أبدوات الربط، ومل يقتصر على حروف العطف، حنو )إن( يف قوله تعاىل: 
آَأي َُّها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكْم ِإنَّ زَْلَزَلَة السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيمٌ ﴿ ََ ََي ُبيَنَّ َأِقِم ﴿(، وقوله تعاىل: 1)احلج: ﴾َي

 ﴾َه َعِن املُْنَكِر َواْصرِبْ َعَلى َمآ َأَصاَبَك ِإنِ  َذِلَك ِمْن َعْزِم األُُمورِ الصَّاَلِة َوْأُمْر ِِبْلَمْعُروِف َوانْ 
(. 6-5)املرسالت: ﴾ُعْذرًا َأْو نُْذراً ( 1)فَاملُْلِقَياِت ِذْكراً ﴿(. وحنو )أو( كما يف قوله تعاىل: 17)لقمان:

ْبِدِه لَْياًل ِمَن املَْسِجِد اْلََراِم ِإىَل املَْسِجِد ُسْبَحاَن الَِّذْي َأْسَرى ِبعَ ﴿وحبروف اجلر كما يف قوله تعاىل: 
 (.1)اإلسراء: ﴾...اأَلْقَصى

  

                                                             
 .252، ص:اإلعجازدلئل اجلرجاين، انظر:   38
 .191ص: ،الفصل والوصل يف القرآن الكرميسلطان، انظر:   39
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 اْل امت ة
من خالل دراستنا ملوضوع الفصل والوصل يتجلى لنا أن الفصل والوصل بني اجلمل ابب ضيق 

يقف  كالم، حىتاملسلك، وصعب املأخذ، حيتاج إىل وعي وطول ممارسة لطرق القول، وصياغات ال
يزداد األمر دقة وصعوبة عندما يكون املطلب هو دراسة الفصل والوصل بني الدارس على مسائله، و 

لفصل هو قطع معىن عن معىن أبداة لغرض بالغي، بينما ، والذي يقصد اباجلمل يف النظم القرآين املعجز
ىن؛ لتحقيق كمال يهدف الفصل والوصل إىل إبراز مجال املع، إذ الوصل عبارة عن ربط معىن مبعىن

الفائدة، وقد اختذ لذلك وسائل منها: اإليضاح واإلجياز، وتثبيت املعىن، وحسن النسق، ث يسعى إىل 
 إضفاء مجال الرتكيب يف الصياغة.

للفصل مواطن أو مواضع معينة لوقوعه، مثل كمال االتصال، وكمال اتضح لنا  كذلك أن 
وهناك أيضًا مواضع  النقطاع، والتوسط بني الكمالني.االنقطاع، وشبه كمال االتصال، وشبه كمال ا

للوصل، وهي يف حالة احتاد اجلملتان يف اخلربية واإلنشائية لفظًا ومعىًن، ويف حالة عدم االحتاد أو 
ن للفصل والوصل وأ اختالف اجلملتان خرباً وإنشاًء، ابإلضافة إىل كون اجلملة ال حمل هلا من اإلعراب.

نيًة عدة، فقد أدرك النقاد والبالغيون تلك القيم؛ ملا فيها من أساليب الفصاحة قيمًا بالغيًة وبيا
 وحماسنها، وملا فيها من إقرارات، وتنويهات، وإنذرات.

يعد الفصل والوصل وسيلة من وسائل التماسك الداخلي يف النص، حيث أكد القدماء دوره و 
قد قدم علماء و ر اجلرجاين إىل أمهية ذلك. يف متاسك النص يف أبواب حنوية وبالغية عديدة، وقد أشا

النص تصوراً دقيقاً لصورة الربط النصي، فيذكرون أن التماسك خاصية داللية للخطاب، تعتمد على فهم  
كل مجلة مكونة للنص يف عالقتها مبا يفهم من اجلمل األخرى، ويشرحون العوامل اليت يعتمد عليها 

تمثل يف مؤشرات لغوية، مثل عالمات العطف، والفصل الرتابط على مستوى السطحي للنص، ما ي
ركز اللغويون الغرب على أدوات الربط بني اجلمل حمددين أنواع العالقات و  والوصل، والرتقيم وغري ذلك.

قدم الغرب دراسة للعالقات الداللية، و  املمكنة يف اخلطاب املتماسك، ابعتبارها أساسًا لنحو التماسك.
اهتم العرب و ات االنفصال بني اجلمل والعبارات. عالقات االتصال وعالق حيث تقوم بتمييز بني

ابلقرآن، فربز منهم علماء كّرسوا جهودهم خلدمة النص املقدس، وحاولوا بيان وجوه إعجازه، وال تزال 
لفصل والوصل، الذي يبني شاهدة على ما قدموه يف سبيل ذلك من بني الوجوه اإلعجازية ل مؤلفاهتم

  .آايت القرآن وانفصاهلا مواطن ربط
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 املصادر واملراجع  
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