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 الفصل الثاني 
 جواب السؤال المقدر

طلقوا على جواب هذذ ا أو ،المقدر في موضع )الفصل والوصل(لقد بحث البالغيون السؤال 
هذذذ ا الموضذذذوب مصذذذتعب فذذذي يجذذذد البتحذذذث  أنالسذذذؤال اسذذذئ افسذذذ ترتب،ولد  ر ذذذب علذذذى  لذذذ  

مذذن الموضذذوعتت الدليقذذل فذذي علذذئ  والوصذذل( ت بتليسذذيرال فن هذذ ا الموضذذوب اعري)الفصذذلليسذذ 
 .   المعتري

يقذذول عرذذ) و ))واعلذذئ ارذذ) مذذت مذذن  أن إلذذىولعل  ل  ممت دفع الشيخ عبد القتهر الجرجذذتري 
ّف وعلذذئ هذذ ا البذذتب إ قذذول ارذذ) فيذذ) مفذذي غذذتمع، ودليذذ  صذذعب،  أرذذتعلئ من علوئ البالغذذل 

 أن ىإلذذ هذذو الذذ ع دفذذع الن يذذرين  األمذذر. ولذذد ينذذون هذذ ا (1)د ، واصذذعب((أمفذذى، و أاغمذذع، و 
 .  (2)وا البالغل على معرفل الفصل والوصل.ر يقص

علذذئ الفصذذل والوصذذل ي ولذذب علذذى معرفذذل مذذت يجذذب لنذذل  أن) إلذذىوربمذذت ينذذون مذذرد  لذذ  
 إليذذ)والمسذذرد المسرد، أحذذوالالمتضذذيل مذذن  األبوابواحد من الجمل ين و ل  ي ولب على جميع 

الجمل ذذين علذذى غيذذر هذذ ا البذذتب  ولذذب العلذذئ بحذذتل الجمل ذذين معذذت   إحذذد  ولب  فإ اوغير  ل  
 .  (3)( لعلي) ضرورال  وان مت  ولب علي) الجزء  ولب علي) الن

مذذن مذذالل  عريذذب افسذذ ترتب ردر  العاللل بين افس ترتب والسؤال والجواب  أنورس طيع 
. ويقذذذذول ابذذذذن هشذذذذتئ (4)هذذذذئ مرذذذذ) جذذذذواب سذذذذؤال مقذذذذدر(يفقذذذذول ب تن بعذذذذد  مذذذذتئ نذذذذالئ يذذذذ   وهذذذذو )اف

 .  (5)لسؤال مقدر(تريون افس ترتب بمت نتن جوابت  البي  مصافرصترع عر) )وي 
هرتلذذذذ  فرلذذذت  بذذذذين افسذذذذ ترتب البيذذذتري وافسذذذذ ترتب الرحذذذذوع،  أن إلذذذذىهرذذذت  اإلشذذذذترالو جذذذدر 

الرحذذذذذوع فذذذذذتن الرحذذذذذتال يعبذذذذذرون عذذذذذن الجملذذذذذل افب داتيذذذذذل بذذذذذذ  أمذذذذذت، فتلبيذذذذذتري هذذذذذو مذذذذذت  نررذذذذذت  
 يقدرون وجود سؤال لبل الجملل المس أرفل رحويت .  . أع ان الرحتال ف (6))المس أرفل(

 نمت أن هرتل  فرلت  بين الفصل أو افس ترتب مر) على وج) المصوص، وبذذين القطذذع فقذذد
 ينون هرتل  فصل و ل  لفقدان ال شري  وهو روعتن و  

 
 . 237دفتل اإلعجتز و ( 1)

 . 2و  3، وشروح ال لميص /عروس األفراح 462. ومف تح العلوئ و 88و 1ين، ييرظرو البيتن وال ب( 2)

 . 1-2و  3شروح ال لميص /عروس األفراح، ( 3)

 . 68األلصى القريب، ال روميو ( 4)

 . 500مغري اللبيب و ( 5)

حذذث  لذذ  عرذذد نالمذذ) علذذى الجمذذل ال ذذي ف محذذل لهذذت مذذن األعذذراب. وحتشذذيل ب، ا  501– 500ر و مغرذذي اللبيذذب و يرظذذ ( 6)
 . 289و  3 ي، وجتمع الدروس العربيل، الغالير52و  2الدسولي على مغري اللبيب 
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 ذ  فصذذل ويسذذمى لطعذذت ، وهذذو فأحذذدهمت و أن ينذذون للنذذالئ السذذتب  حنذذئ ف  ريذذد أن  شذذر  فيذذ) 
 أع

 وجوبت .   أو اح يتطت   أمت ذ  لقطعا
 .  (1)ينون النالئ الستب  نتلمورد للسؤال فيقطع لينون جوابت  ل) ويسمى اس ترتفت ( أنو تريهمتو 

صذذذذفل ومرذذذذ) مذذذذت ينذذذذون بتل ونيذذذذد، ولذذذذد ينذذذذون  أو اسذذذذئ  بإعذذذذتدالوافسذذذذ ترتب مرذذذذ) مذذذذت ينذذذذون 
شذذراح ال لمذذيص البذذدل وعطذذب  أضذذتب، ولذذد (2)لفصذذ وف اسذذئ  إعذذتدالافسذذ ترتب بمذذت لذذيس فيذذ) 

 و (4)البالغيين الم أمرين لد لسموا افس ترتب على  ال ل اضرب أنر نر  أنبقي  (3)البيتن
امت عن سذذبب الحنذذئ فيهذذت مطلقذذت  نقذذول الشذذتعر  األولىفن السؤال ال ع  ضمر ) الجملل  

 و  
 ئ  وحزن  طويل  ذ ر  دات ذ سه    عليل  و؟للتنيب ارتولتل لي      

 أع مت بتل  عليال  ؟ ومت سبب عل   ؟.  
اَر   وامذذت عذذن سذذبب مذذتص لذذ) نقولذذ)  عذذتلىو  ََف ف َا َةَم ََنف ي لََّّف ال َََّ ََ َنف س رن َََ ا بَر َََ )َوم

)… وءَّ رَّالسُّ
(5)  . 

الَ سَََ   …(وامذذت عذذن غيرهمذذت نقولذذ) و  الَوا سَََ ماا قَََ نأرذذ) ليذذل و فمذذت ا لذذتل  (6))…قَََ
 علي) السالئ ؟ فقيل و لتل و سالئ.   إبراهيئ

 
 . 104، وال بيتن في البيتن و 50و  3، وشروح ال لميص، 463يرظر و مف تح العلوئ و ( 1)

 . 68، واأللصى القريب و 091-106، وال بيتن في البيتن، 236– 234يرظر و دفتل اإلعجتز  ( 2)

 . 31و  3يرظر و شروح ال لميص، ( 3)

 . 57و  3، وشروح ال لميص، 186يرظر و ال لميص و ( 4)

 (. 53يوسب و )( 5)

 (. 69هود و )( 6)
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افسذذ ترتب ف يرحصذذر عرذذد البالغيذذين فذذي موضذذوب )الفصذذل  أنرذذ نر  أنوف مرذذتص مذذن 
المبذذر و )و لذذ  حيرمذذت يمذذر   أغذذراعنمذذت فذذي  أمذذر والوصذذل( فقذذط، وارمذذت جذذتء فذذي مواضذذع 

مذذت يلذذوح بذذتلمير  إليذذ)لذذدئ  إ االنالئ عن مق ضى الظتهر نأْن يرزل غير الستتل مرزلذذل السذذتتل 
 . (1)فيس شرب ل) اس شراب الم ردد الطتلب(

( و لذذ  فذذي موضذذع الحذذ ب مرذذ)، اإليجذذتزال ع  نر افس ترتب فيذذ) هذذو ) اآلمروالموضع 
السذذؤال المقذذدر  مرهذذت هذذو و حذذ ب األولفهرتل  لسئ من الجمل غيذذر المقيذذدال  حذذ ب والضذذرب 

 .  (2)ويسمى )افس ترتب(
افس ترتب حي مت يذذرد فذذي موضذذوعتت علذذئ المعذذتري مذذن البالغذذل ف يم لذذب فذذي  أنوالوالع 

 .  اآلمرعع ه   الموضوعتت مع البعع المضمون و ل  فن هرتل   دامال في ب 
 .  أرواب قسيئ البالغيين ل) على  ال ل  إلىوسينون  رتول جواب السؤال المقدر مس ردا 

 
 . 357-354، ويرظر و مف تح العلوئ و 43-42ال مليص و ( 1)

-137ويرظذذر الجذذتمع النبيذذر فذذي صذذرتعل المرشذذور مذذن النذذالئ والمرظذذوئ و  ، 281-290و  3 ويرظذذر و الم ذذل السذذتتر( 2)
138 . 
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