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موضوع الفصل

مرحلة ثانية مسائي

أ.د.سعد التميمي

صل بين
ص َل بَ ْينَ ا ْل ُمتَنَ ِاز ِعينَ  :فَ َّر َ
أمه فطمه ،أبعده عنها و ف َ
الرضي َع عن ِ
ق بَ ْينَ ُه ْم و ف َ
الفصل  :فَ َ
ص َل َّ
الكلمتين أو الجمل حذف الروابط بينهما لوجود صلة أي ترك الوصل .وللوصل مواضع .
مواضع الفصل :
من حق الجمل إذا ترادفت ووقع بعضها إثر بعض أن تربط بالواو لتكون على نسق واحد  ،ولكن قد
يعرض لها ما يوجب ترك الواو فيها ويسمى هذا فصالً ويقع في خمسة مواضع هي :
الموضع األول  :كمال االتصال وهو اتحاد جملتين اتحادا ً تاما ً وامتزاجا ً معنويا ً بحيث تنزل الثانية من
األولى منزلة نفسها.
أ -بأن تكون الجملة الثانية بمنزلة البدل من الجملة األولى مثل قوله تعالى ( َواتَّقُواْ الذي أَ َم َّد ُك ْم بِ َما
تَ ْعلَ ُمونَ *أَ َم َّد ُك ْم بِأ َ ْنعَام َوبَنِينَ ) 1فالجملة الثانية هي بمثابة بدل من الجملة األولى لذا وجب الفصل .
ش ْي َ
طانََقَا ََلَيَاَ
سَإِ َل ْي َِهَال َّ
س َو ََ
ب -بأن تكون الجملة الثانية بيانا ً إلبهام في الجملة األولى مثل قوله تعالى ( فَ َو ْ
شج ََر َِةَا ْلخ ْل َِدَ َوم ْلكٍ َالَيَ ْبلَىَ) 2فجملة ( قال يا آدم ) بيان لما وسوس له الشيطان إليه .
علَىَ َ
آدَمََ َه َْلَأَدلُّكَََ َ
ج – بأن تكون الجملة الثانية مؤكدة للجملة األولى بما يشبه أن يكون توكيدا ً لفظيا ً أو معنويا ً مثل قوله
اآلخ ِر
اَللِ َو ِبا ْليَ ْو ِم
ِ
اس َم ْن يَقُو ُل آ َمنَّا ِب َّ
تعالى ( فَ َم ِه ِل ا ْلكَافِ ِرينَ أَ ْم ِه ْل ُه ْم ُر َو ْيدًا ) 3وقوله تعالى ( َو ِمنَ النَّ ِ
شعُ ُرونَ  4).فالمانع من الوصل
س ُهم َو َما يَ ْ
َللاَ َوالَّ ِذينَ آ َمنُوا َو َما يَ ْخ َد ُ
َو َما ُه ْم ِب ُمؤْ ِمنِينَ *يُ َخا ِد ُ
عونَ إِ ََّّل أَنفُ َ
عونَ َّ
في هذا الموضع اتحاد الجملتين اتحادا ً تاما ً يمنع الشيء على نفسه .
الموضع الثاني  :كمال االنقطاع وهو اختالف الجملتين اختالفا ً تاما ً :
ومعنى فقط مثل  :حضر األمير حفظه هللا وقولنا  :تكلم أني مصغ
أ – بأن يختلفا خبرا ً وإنشا ًء  ،لفظا ً ،
ً
إليك وقول الشاعر :

وقالَرائدهمَأرسواَنزاولهاَ…َفك ّلَحتفَامرئَيمضيَلمقدا َر
ففي المثال األول الجملتان مختلفتان ال جامع بينهما لذا وجب الفصللل  ،وفي المثال الثاني اختلفت الجملتان
من حيث كون األولى إنشلايية والثانية خبرية وال جامع بينهما  ،أما البيت الشلعرف فالمانع من الوصلل فيه
كون إحدى الجملتين إنشللللايية وهي ( ارسللللوا  ) ..واألخرى خبرية ( فحتف  ) ..وال جامع بينهما ومعنى
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البيت أقيمواَنقااتل َفننَمو َكلَنسسَيجر َبمقادارَوَوقدر َفاَالجبنَينجياهَوالَااقدامَ
يرديه.
ب -بأال يكون بين الجملتين مناسلبة في المعنى واالرتباط  .بل كل منهما مسلتقل بنفسله كقولنا علي شلاعر
– الحديقة جميلة فال مناسبة بين شعر علي وجمال الحديقة ومثال ذلك أيضا ً قول الشاعر :

َُّامرئَر ْهنٌَب َماَلَ َد ْي ِهَ
صغَ َريْهَََََكل
َوإنَّ َماَا ْل َم ْرءَبأ َ ْ
َ
فالمانع من الوصل في هذا الموضع هو التباين بين الجملتين ولذا وجب الفصل وترك الوصل  ،ألن الوصل
يكون للربط وال رابط بين الجملتين بل شدة التباعد وكما في االنقطاع .
الموضللع الثالث  :شللبه كمال االتصللال وهو كون الجملة الثانية قوية االرتباط باألولى لوقوعها جوابا ً عن
ئ
سلؤال يفهم من الجملة األولى فتفصلل عنهما  ،كما يفصلل الجواب عن السلؤال مثل قوله تعالى ( َو َما أُبَ ِر ُ
ارة ِبالسِِِِو ِ ِإ ََّّل َما َر ِح َم َر ِبي ۚ ِإنَّ َر ِبي َ
غفُور َّر ِحيم )  5فالجملة الثانية ( إن النفس )
نَ ْف ِ
س ََلَ َّم َ
سِِِِي ِإنَّ النَّ ْف َ
شللديدة االرتباط بالجملة األولى ألنها جواب عن سللؤال نشللأ من األولى ( تل رم ال تبر نفسللك ) فقال ( إن
النفس ألمارة بالسلوء ) فهذ الرابطة القوية بين الجملتين مانعة من الوصلل فأشلبهت حالة الجملتين وبذلك
ظهر بين كمال االتصال وشبة كمال االتصال من أمثلة ذلك أيضا ً قول الشاعر :
ع َم ال َعواذ ُل أنني في َ
غ ْم َرة
ز َ

ْ
ولكن ْغ َمرتي َّل تَ ْن َجلي
صدَقوا
َ

فكأنه سلل  :اصدقوا في زعمهم أم كذبوا فأجاب صدقوا  ،ومن أمثلة ذلك أيضا ً قول أبي تمام :
ب
ْف أَ ْ
ص َد ُ
ال َّ
سي ُ
ق أَ ْن َبا ً ِمنَ ال ُكت ُ ِ

حد ِه الحد بينَ
ب
ِ
في ِ
الجد واللَّع ِ

وكأنه استفهم فقال لم كان السيف أصدق فأجاب بقوله  :في حد … فالمانع من الوصل هنا وجود الرابطة
القوية بين الجملتين فأشبهت حالة اتحاد الجملتين ولذا وجبت حال الفصل .
الموضع الرابع :
شبه كمال االنقطاع وهو أن تسبق جملة بجملتين يصح عطفها على األولى لوجود المناسبة ولكن في عطفها
على الثانية فساد في المعنى  ،فيترك الوصل بالمرة دفعا ً لتوهم أنه معطوف على الثانية مثل قول الشاعر :
وت َ ُ
سلمى أنني أبغي بها
ظن َ

بَ َدَّلً أراها في الضالل تهي ُم

فجملة ( أراها ) يمكن عطفها على جملة ( تظن ) ولكن يمنع هذا العطف توهم العطف على جملة ( أبغي )
فتكون الجملة الثالثة من مظنونات سلمى مع أنه غير المقصود  ،ولذا امتنع الوصل تماما ً ووجب الفصل
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والمانع من العطف في هذا الموضع أمر خارجي احتمالي يمكن دفعه بمعونة قرينة  ،ومن هنا يفهم الفرق
بين كل من ( كمال االنقطاع ) و ( شبة كمال االنقطاع)
الموضع الخامس  :لتوسط بين الكمالين مع قيام المانع  ،وهو كون الجملتان متناسبتين وبينهما رابطة
قوية  ،ولكن يمنع الوصل مانع  ،وهو عدم قصد التشريك في الحكم مثل قوله تعالى ( َوإِذَا لَقُوا الَّ ِذينَ
ئ ِب ِه ْم َويَ ُمد ُه ْم فِي
آَ َمنُوا قَالُوا آَ َمنَّا َوإِذَا َخلَ ْوا إِ َلى َ
شيَ ِ
َللاُ يَ ْ
اطينِ ِه ْم قَالُوا إِنَّا َمعَ ُك ْم إِنَّ َما نَحْ نُ ُم ْ
ستَه ِْز ُ
ستَه ِْزئ ُونَ * َّ
ُ
ئ) ال يصح عطفها على جملة ( إِنَّا َمعَ ُك ْم ) القتضايه أنه من مقول
َللاُ يَ ْ
ستَه ِْز ُ
ط ْغيَانِ ِه ْم يَ ْع َم ُهونَ ) 6فجملة ( َّ
المنافقين  ،والحال أنه من قوله تعالى ( دعاء عليهم ) وال علي جملة (قَالُوا) ليال يتوهم مشاركته له في
التقييد بالظرف وان استهزاء هللا بهم مقيد بحال خلوهم إلى شياطينهم  ،الواقع أن استهزاء هللا بالمنافقين
غير مقيد بحال من األحوال ولهذا وجب أيضا ً الفصل .
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