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ٍيخـص اىثحث ( تاىيغح اىؼستٍح )
األصؿ أف الذي ينوب عف الفاعؿ بعد حذفه هو المفعوؿ به وذلؾ بعد تغيير

صورة الفعؿ مف المبني لممعموـ إلى المبني لممجهوؿ إال أف هنػاؾ أشػيات تنػوب عػف

الفاعػػؿ غيػػر المفعػػوؿ بػػه وذلػػؾ كالمصػػدر واسػػـ المصػػدر والظػػرؼ بنوعيػػه والجػػار

والمجرور وأشيات أخر غير ذلؾ يختمؼ في بعضها النحويوف  ،ويختمفوف أيضػا فػي

إنابتهػػا مػػو وجػػود المفعػػوؿ بػػه ،ويختمفػػوف كػػذلؾ فػػي إنابػة بعضػػها مػػو عػػدـ وجػػود

إضافة إلى اخػتففهـ فػي العوامػؿ التػي تعمػؿ فػي النااػب عػف الفاعػؿ  ،وهػذا البحػث

يعالج تمؾ األمور ويبيف وجهة نظر ك ّؿ فريؽ مف النحوييف مو اختيار القػوؿ الػراج
منها وفؽ مقدمة فيها بياف ألهـ األسباب التي أدت إلػى اختيػار الموضػوع  ،وتمهيػد

يتضمف الحديث عف العوامؿ التي تعمؿ في النااب عف الفاعؿ سػوات كانػت أفعػاالم أـ
أسمات  ،ثـ فصػؿ يتنػاوؿ الحػديث عػف إنابػة غيػر المفعػوؿ منػاب الفاعػؿ مػو وجػود

المفعوؿ  ،وفصؿ آخر يتضػمف الحػديث عػف إنابػة غيػر المفعػوؿ منػاب الفاعػؿ مػو
عدـ وجود المفعوؿ يتمو ذلؾ كمه خاتمة تتضمف أهـ النتااج التي وصؿ إليها البحث

وباهلل التوفيؽ ٓ
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) ٍيخـص اىثحث ( تاىيغح اإلجنيٍصٌح
The object- in Arabic language- basically acts on behalf of
the subject when, for instance, a change takes place from
active into passive voice. There are other situations in which
the object can act on behalf of the subject such the gerund,
the adverbs in the genitive case but even the grammarians
have controversies issues in these situations. Thus, this study
discusses these issues with reference to some grammarians'
views.
This study includes an introduction focuses on the main
reasons for choosing this topic.

Also it includes some

chapters handle the situations in which things can act on
behalf of the subject whether verbs or nouns. Finally, there is
a conclusion which presents the result of this study.
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الحمد هلل الذي لـ يسػتفت بففضػؿ مػف اسػمه كػفـ  ،ولػـ ُيسػتنج بفحسػف
التغير
مف صنعه مراـ  ،أحمد
م
حمدا يؤنس وحشي النعـ مف الزواؿ  ،ويحرسها مف ّ
نبينا محمد أفضؿ ال ّنػاس عنػد اهلل ميزانػا  ،وأوضػحهـ
والنتقاؿ والصفة والسفـ عمى ّ
حجة وبرهانا  ،وعمى آله وصحبه الطيبيف األخيار  ،والطاهريف األبرار أما بعد :
فقد وقو النظر عمى تعدد آرات النحوييف حوؿ مػا ينػوب عػف الفاعػؿ بعػد

حذفه مف غير المفعوؿ بػه سػوات مػو وجػود أو عػدـ وجػود  ،إضػافة إلػى اخػتفؼ
اآلرات أيضا حوؿ بعض العوامؿ التي تعمػؿ فػي النااػب عػف الفاعػؿ  ،فاسػتعنت بػاهلل
وجمعت مادة صالحة مف كتب النحو المختمفة رأيت أف أضعها مجموعة مرتبػة بػيف

يدي المختصػيف ممػف يطمػب هػذا العمػـ  ،ليسػتغني النػاظرعف متابعػة ذلػؾ فػي كتػب

النحو المختمفة  ،وقد سمكت في ترتيب هذ المادة وتصنيفها وبياف الرأي فػي بعػض

مساامها اآلتي :
ً
أٗال  :مهػػدت لمموضػػوع ببيػػاف العوامػػؿ التػػي تعمػػؿ فػػي النااػػب عػػف الفاعػػؿ
سوات في ذلؾ المتفؽ عميها ،أو المختمؼ فيها  ،فجات ت عمى ستة أقساـ  ،أربعػة

في األفعاؿ  ،واثنيف في األسمات

ففما األربعة التي في األفعاؿ فهي :
ّ
ٔػ الفعؿ المتعدي ٓ
ٕػ الفعؿ الفزـ ٓ

ٖػ الفعؿ الناسخ ٓ
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ٗػ أفعاؿ مسموعة مفزمة لمبنات لممفعوؿ ٓ
أما االثناف المذاف في األسمات فهما :
وّ
ٔػ اسـ المفعوؿ ٓ

أف) والفعؿ المبني لممجهوؿٓ
ٕػ المصدر المؤوؿ المسبوؾ في أصمه مف ( ْ

ثاٍّا  :جعمت الفصؿ األوؿ إلنابة غير المفعوؿ به منػاب الفاعػؿ مػو وجػود

المفعوؿ به وبينت خفؼ النحوييف فيه  ،والقوؿ الراج المختار ٓ
ً
ثاىثا  :جات الفصؿ الثاني إلنابػة غيػر المفعػوؿ بػه منػاب الفاعػؿ مػو عػدـ

وجود المفعوؿ به واشتمؿ عمى خمسة مباحث عمى النحو اآلتي :
ادلثحث األٗه  :إنابة المصدر واسـ المصدر ٓ

ادلثحث اىثاًّ  :إنابة الظرؼ بنوعية ٓ

ادلثحث اىثاىث  :إنابة الجار والمجرور ٓ
ادلثحث اىساتغ  :إنابة الجممة ٓ

ادلثحـــث اخلــــاٍ

 :إنابػػػػة الحػػػاؿ والتمييػػػز والمسػػػػتثنى والمفعػػػوؿ لػػػػه

والمفعوؿ معه ٓ
ً
زاتؼا  :ختمت بخاتمة أجممت فيها أهـ النتااج التي وصؿ إليها البحث ٓ

فػػ ف أكػػف أصػػبت فػػي ذلػػؾ فهػػو توفيػػؽ مػػف اهلل وحػػد  ،واف أكػػف أخطػػفت

فحسبي أني اجتهد ت وماتوفيقي إال باهلل وصمى اهلل وسمـ عمى نبينا محمد ٓ
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اىرٍَٖد
اىؼ٘اٍو اىرً ذؼَو يف اىْائة ػِ اىفاػو

ً
أٗال :اىفؼو

()1

وهػػو بصػػفة عامػػة الزمػػة مػػف لػوازـ المغػػة  ،ومػػف لػوازـ كػ ّؿ لغػػة راقيػػة
عمػى وجػػه الخصػػوص  ،فهػو مصػػدر التعبيػػر عػػف أفكػار المتحػػدثيف بهػػذ المغػػة،وهو

المفظ الذي يصور النشاط والحركػة

()2

مبنيػا
والفعػؿ مػف حيػث بنيتػه  ،إمػا أف يكػوف م

مبنيػػا لممجهػػوؿ  ،ويسػػمى المبنػػي لممفعػػوؿ ،أو فعػػؿ مػػالـ يسػ َػـ
لممعمػػوـ ،
أو م
فاعمػػه  ،وهػػو الػػذي ُيسػػند إلػػى النااػػب عػػف الفاعػػؿ  ،وهػػو مػػف أهػػـ المواضػػيو التػػي
قديما وحديثما  ،وقد بمغ االهتماـ بػه لػدع عممػات المسػانيات فػي الغػرب
شغمت النحاة م
بعيدا( )3وسيكوف الحديث عنه عمى النحو اآلتي :
شوطما م
1ـ اىفؼو ادلرؼدي :
متعديا لواحػد  ،أو الثنػيف ،
وهذا ُيبنى لممفعوؿ باتفاؽ النحوييف ،سوات كاف
م
أو ثفثة مفاعيؿ ( )4واستثني مػف ذلػؾ بعػض األفعػاؿ فػي أحػواؿ خاصػة ػ ذكرهػا أبػو

حياف ػ وهي :
ّ
أ ػ (قاؿ) ومافي معناها إذا لـ يكف لها معموؿ فػي المفػظ إال الجممػة وكانػت

زيد أبو منطمؽ فهذا اليجوز بناؤ لممفعوؿ(ٓ)5
الجممة اسمية فيها ضمير نحو:قاؿ ٌ
مسد مفعوليها واشتممت الصمة عمى
أف) ومعموالها ّ
ظف) إذا سدت ( ّ
بػ ( ّ

أف القػااـ
زيػد ّ
ظػف ٌ
زيػد أ ّنػه قػااـ  ،أو ّ
ظػف ٌ
(ظف) نحوّ :
ضمير غيبة يعود عمى فاعؿ ّ
أف القااـ أخو فهذا أيضا اليجوز بناؤ لممفعوؿ (0 )6
هو أو ّ
2ـ اىفؼو اىالشً :
وهو عمى ضربيف :

جر  ،أو ظرؼ
أ ػ فعؿ الزـ له معموؿ غير الفاعؿ  ،وهو ما كاف معه حرؼ ّ
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 ،أو مصدر  ،فهذا يجوز بناؤ لممفعوؿ نحو ِسير ٍ
بزيد ونحو ذلؾ

()7

ب ػ فعؿ الزـ ليس له معموؿ غير الفاعؿ  ،وهذا فيػه خػفؼ بػيف النحػوييف

عمى قوليف :

اىق٘ه األٗه :
عػػػدـ جػػػواز بنااػػػه لممفعػػػوؿ وهػػػو مػػػذهب أكثػػػر النحػػػوييف مػػػف البصػػػرييف
ٍ
ٍ
والكوفييف( )8قاؿ أبو عمػي الفارسػي((:األفعاؿ عمػى ضػربيف ٍ
وفعػؿ
متعػد ،
فعػؿ غيػر
ّ
متعػ ٍػػد  ،فاألفعػػػاؿ التػػػي التتعػػػدع التُبنػػػى لممفعػػػوؿ بػػػه وذلػػػؾ نحػػػو جمػػػس  ،وقػػػاـ ،
()9
سـ فاعمه ؛ أل ّنػه
العكبر ّ
وذهب)) وقاؿ ُ
ي(( :وا ّنما لـ يجز بنات الفعؿ الفزـ لما لـ ُي َ
()50

يبقػػى خب ػ ار بغيػػر مخبػػر عنػػه كقولػػؾ  :جمػػس ))
الفعؿ غير ٍ
سـ فاعمػه ؛
متعد إلى مفعوؿ به نحو :قاـ  ،وسار لـ يجز ّ
رد إلى مالـ ُي َ
أل ّنػػه إذا ُحػػذؼ الفاعػػؿ يصػػاغ الفعػػؿ لممفعػػوؿ ولػػيس لهػػذا الفع ػؿ مفعػػوؿ يقػػوـ مقػػاـ

الفاعؿ ))

وقػػاؿ ابػػف يعػػيش (( :ف ػ ف كػػاف

()55

اىق٘ه اىثاًّ :
جواز بنااه لممفعوؿ ’وهومذهب الكسااي والفرات وهشاـ

()52

ونسػبه الزجػاجي

الزجػاجي
وغير إلى سيبويه عمى إضمار المصدر()53وقد أنكر النحاس وغير عمػى
ّ
(ٓ )54
قاؿ العكبري(( :وقد ذهب قػوـ إلػى جػواز عمػى أف يكػوف المصػدر المحػذوؼ

ألف المصػػدر
مضػ ما
ػمر فيػػه وسػػاغ حذفػػه بداللػػة الفعػػؿ عميػػه  ،وهػػذا ضػ ٌ
ػعيؼ جػ مػدا ؛ ّ
المحذوؼ اليفيد إسناد الفعؿ إليه إذا كاف الفعػؿ يغنػي عنػه  ،واليصػ تقػدير مصػدر

()55
ػف
موصػػوؼ وال دا ّؿ عمػػى عػػدد إذلػػيس فػػي الفعػػؿ داللػػة عمػػى الصػػفة))
وقػػاؿ ابػ ُ
يسػـ فاعمػه
مالؾ((:قاؿ ابف خػروؼ  :اليجيػز أحػد مػف النحػوييف ّ
رد الفعػؿ إلػى مػالـ ّ

،وضػحؾ مػف غيػر شػيت يكػوف بعػد
عمى إضمار المصدر المؤكد  ،اليجيز أحػد قُعػد ُ
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ألف سػيبويه اليجيػز
ثـ ادعاؤ ػ يعني الزجاجي ػ أ ّنه مذهب سػيبويه فاسػد ّ
هذا الفعؿ ّ
إضمار المصدر المؤكد في هذا الباب والذي أجاز سيبويه اليمنعه بشر وهػو إضػمار

سػوفر السػفر
المصدر المقصود مثؿ أف يقاؿ لمتوقو القعػود  :قػد قُعػد القعػود  ،وقػد ُ
الذي ينتظر وقوعه والفعؿ اليد ّؿ عمى هذا النوع مف المصادر والػداؿ عميػه فعػؿ آخػر

احػتج المػانعوف مػف جػواز هػذا
 .هكذا قاؿ ابػف خػروؼ وهػو الصػحي )) ((( )56وقػد
ّ
فرد عمػيهـ مػف
بفف قالوا  :الفعؿ يد ّؿ عمى مصدر فف فاادة في إضمار وال إظهار ّ ،
أجػػاز ذلػػؾ بػػفف قػػالوا :قػػد أجػػاز النحويػػوف إقامػػة المصػػدر مقػػاـ الفاعػػؿ فػػي األفعػػاؿ

محػدودا أو معرفمػا  ،ففجػازوا:
المتعدية إذا عدـ المفعوؿ به وكاف المصػدر منعوتػا أو
ّ
م
ٍ
ضرب ٍ
الص ٍ
ػور نفخػ ٌة
سير
بزيد
ٌ
ُ
ُ
شديد وقاؿ تعالى {ف ذا ُنفخ فػي ّ
الضرب  ،وسير بزيد ٌ

واحػػدة ( )57فكمػػا جػػاز أف يقػػاـ المصػػدر فػػي هػػذ المسػػااؿ مقػػاـ الفاعػػؿ ػ واف كػػاف
القعػود وال فػرؽ
الجموس  ،وقُ ِعػد
الفعؿ قد د ّؿ عميه وأغنى عنه ػ كذلؾ تقو ُؿ ُ :جمس
ُ
ُ
أف الموجػػب إلقامػػة المصػػدر مقػػاـ الفاعػػؿ إنمػػا ه ػو عػػدـ
بينهمػػا ويؤكػػد ج ػواز هػػذا ّ

المفعوؿ به  ،وهذ العمة بعينها موجودة في ُجمس وقُعد  ،واحتجػوا أيضػا بػفف قػالوا
جموسػا وأحدثػه  ،فػ ذا كػاف هػذا معنػى الكػفـ
 :هؿ معنى َجمػس زيػد إال أ ّنػه قػد فعػؿ
م
:جمػػس وقُعػػد ،إذ معنػػا فُعػػؿ الجمػػوس ،وفُعػػؿ
والغػػرض فيػػه فمػػا المػػانو مػػف أف يقػػاؿ ُ
بزيػد الضػرب ،إنمػا معنػا فُعػؿ ٍ
:ضػرب ٍ
الضػرب  ،قػالوا :
بزيػد
القعود  ،كما ّ
ُ
ُ
أف قولنػا ُ َ
أف الفاعػؿ فػي صػناعة العربيػة لػيس
والمفعوؿ ليس يرتفػو بمػا أُوقػو بػه فعػؿ  ،كمػا ّ
شياا وأحدثه ،إنما يرتفو ك ّؿ واحد منهما بالحديث عنػه واسػناد الفعػؿ
يرتفو بما أوقو م
ماح ّدث عنه مف مصدر أو ظػرؼ سػوات أكػاف الفعػ ُؿ
إليه  ،فيجب عمى هذا أف يرتفو ُ
متعديا أـ غير ٍ
متعد  ،والتفريؽ بيف المتعدي وغير المتعدي في هػذا الوجػه لػه قػالوا
م
أف مم مكػػا أونظيػػر ممػػف لػػه أمػػر أو نهػػي عهػػد أال ُيجمػػس وال ُيضػػحؾ وقتمػػا مػػف
 :ولػػو ّ
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ٍ
جالسػا أو ضػاح مكا لجازذلػؾ ولػـ يمتنػو))
لغرض له فػي ذلػؾ دوف أف يسػمي
األوقات
م
(ٓ )58

وجدت في لساف العرب مايشهد بجواز ُجمػس وقُعػد مبنيػا
أبوحياف((:وقد
قاؿ
ُ
ّ
()59
لممفعوؿ دوف أف ُيسند إلى شيت مف المفظ  ،والفعؿ الزـ  ،قاؿ الشاعر:
َيسؤؾ واف ُيكشؼ غرامؾ تَ ْد َر ِب
وقالت متى ُيبخؿ عميؾ ويعتمؿ
فػ(فيعتمؿ) فع ٌؿ الزـ مبني لممفعوؿ  ،والمفعوؿ له ظاهر  ،وال جااز أف يكوف
ُ

؛ألف المفعػػوؿ الػػذي
المفعػػوؿ (عميػػؾ) محذوفػػة لداللػػة ( متػػى ُيبخػػؿ عميػػؾ ) عميػػه ّ
أف
اليسػػمى فاعمػػه ال يجػػوز حذفػػه  ،كمػػا اليجػػوز حػػذؼ الفاعػػؿ  ،فػػاألولى أف ُيعتقػػد ّ
ُ
(يعتمؿ) مفعوله ضمير يعود عمى مصدر يد ّؿ عميه الفعؿ  ،ويجعػؿ فيػه اختصػاص ،
ُ
أيُ :يعتمػػؿ هػػو أي :االعػػتفؿ المعهػػود  ،أو ُيجعػػؿ (عميػػؾ) محذوفػػة لداللػػة ماقبمهػػا
فػفف
عميها  ،وتكوف في موضو نصب ليتخصص به المصدر المػذكور كمػا تقػوؿ ٌ :
قدر لممقاـ
يغضب عميؾ ويحقد تريد  :ويحقد عميؾ  ،فحذفت لداللة ماقبمه عميه والتُ ّ
مؤكدا لاف يتحد المسند والمسند إليه))
مصدر
ما
م
3ـ اىفؼو اىْاسخ :
ٕٗ٘ ػيى قسَني :

()20

ٓ

أ ـ قسٌ اخريف اىْحٌُ٘٘ يف تْائٔ ىيَفؼ٘ه ٕٗ٘(ماُ ٗأخ٘اذٖا ) ٗفٍٖا أق٘اه:

اىق٘ه األٗه :
ػػاطبي والسػػػيوطي إلػػػى البصػػػرييف( )25ونسػػػبه ابػػػف
المنػػػو مطمقػػػا ونسػػػبه الشػ ّ
()22

أبوحياف
واختار
ّ

()23

ٓ

الفارسي
أبوحياف إلى أبي عمي
عصفور و ّ
ّ
ففمػا البصػريوف فغايػة مػا وقفػت عميػه عنػدهـ منػو جػواز إقامػة خبػر كػاف
ّ
قػوـ فػي (
مقاـ اسمها وهو الذي يشير إليه كفـ ابف ّ
السراج في قوله (( :وقد أجػاز ٌ
ِ
قػااـ ) قػاؿ أبػوبكر :
كاف ٌ
زيػد قاامػا)أف يػردو إلػى مػالـ ّ
يسػـ فاعمػه فيقولػوف (:كػيف ٌ
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أف (كػػاف) فعػ ٌؿ غيػػر حقيقػػي وا ّنمػػا يػػدخؿ عمػػى المبتػػدأ
وهػػذا عنػػدي اليجػػوز مػػف قبػػؿ ّ
والخبر فالفاعؿ فيه غير فاعؿ في الحقيقة والمفعوؿ غير مفعوؿ عمى الصحة فميس

ألف
فيه مفعوؿ يقػوـ مقػاـ الفاعػؿ ؛ أل ّنهمػا غيػر متغػايريف إذ كػاف إلػى شػيت واحػد ّ
()24
ػفف ( كػػاف زيػ ٌػد أخػػاؾ)
الثػػاني هػػو األوؿ فػػي المعنػػى))
ي بػ ّ
وقػػد صػ ّػرح الصػػيمر ّ
بػفف (كػاف ) تعمػؿ فػي
اليجوز عند البصرييف ّ
سػـ فاعمػه معمػف ذلػؾ ّ
ردها إلػى مػالـ ُي ّ
يسـ فاعمه لوجب أف
المبتدأ والخبر و ّ
البد لممبتدأ مف الخبر ولوردت (كاف) إلى ما لـ ّ
بد لك ّؿ واحد منهما مف اآلخر
ُيحذؼ اسمها المرفوع وهو المبتدأ ويبقى الخبر وال ّ
ٓ

()25

ػي الفارسػػي فمػػـ أقػػؼ لػػه عمػػى رأي فػػي المسػػفلة إال ماسػػبقت
وّ
أمػػا أبػػو عمػ ّ
حياف ٓ
اإلشارة إليه مف نسبة المنو إليه مف ابف عصفور وأبي ّ
اىق٘ه اىثاًّ :
جواز بنات ( كاف) لممفعوؿ ونسبه ابف السراج كما سبؽ إلػى ٍ
قػوـ مػف غيػر
افي والكػوفييف  :الكسػااي
تحديد  ،ونسبه ابف عصفور و ّ
أبوحياف إلػى سػيبويه والسػير ّ
()28
الزجػاجي
الفرات وهشاـ ()26واختار ابف عصفور( )27ونسبه إبراهيـ الحنػدود إلػى
و ّ
ّ

ومكوف
كااف
مشي ار إلى قوله في
ّ
ٌ
الجمؿ((:ألف (كاف) متصرفة تقوؿ :كاف يكوف فهو ٌ
ػروب)) ( )29وقولػػه هػػذا يشػػبه قػػوؿ
 ،كمػػا تقػػوؿ  :ضػػرب يضػػرب فهػػو ضػػارب ومضػ ٌ

سػػيبويه((( :)30وتقو ُؿ:ك ّنػػاهـ كمػػا تقػػوؿ  :ضػػربناهـ  ،وتقػػوؿ :إذا لػػـ نكػػنهـ فمػػف ذا
كػااف
يكونهـ  ،كمػا تقػوؿ  :إذا لػـ تضػربهـ فمػف يضػربهـ ))...إلػى أف قػاؿ(( :فهػو ٌ
ومضػروب )) ()35قػاؿ الصػفّار فػي شػرحه لمكتػاب (( :وهػذا
ضػارب
ومكوف كما تقوؿ
ٌ
ٌ
ٌ

أف مفعػوالم
الموضو قد دارت فيه رؤوس النحوييف ؛ أل ّنه في نهايػة اإلشػكاؿ أال تػرع ّ
كػرـ
ضػرب  ،كمػا م
مبنيا مف (فُ ِعؿ) ّ
إ ّنما يكوف م
ألف معنى (مضروب )ُ :
أبدا م
أف معنػى ُم َ
ػوف) إال مػػف ِ
(كػ ْػي َف ) وكيػػؼ يقػػاؿ(:كيف) ولػػيس
 :أُكػ ِػرـ ؛ فػػف ُيتصػ ّػور أف يقػػاؿ (مكػ ٌ
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يجوز حذؼ أحد اسميها ؛أل ّنهما مبتدأ وخبر وال يجوز حذؼ أحدهما اختصا ار فكيػؼ

السػيد(( :ولكػف الػذي
صعب)) ( )32قاؿ ابػف
(مكوف)
أف ُيحذؼ وال يراد البتة ؟ فقوله
ٌ
ْ
ٌ
؛ألف كػاف التامػة فعػ ٌؿ
ُيمكف أف ُيحمؿ عميه قوؿ سيبويه أف يكوف أراد (كػاف) التّامػة ّ
صحي يجرع مجرع األفعاؿ الصحاح التي التتعػدع إلػى مفعػوؿ نحػو (قػاـ) و( قعػد)
()33

0

يسـ فاعمه))
وسيبويه يجيز في هذا النوع مف األفعاؿ أف تصاغ لما لـ ّ
وأما الفرات فقد نسب إليه السيرافي وغير أ ّنه يجيػز ِ
ػيف أخػوؾ ) فػي (كػاف
(ك َ
ُ
ّ ّ
ّ
()34
زيد أخاؾ ) ويزعـ أ ّنه ليس مف كفـ العػرب ولكػف عمػى القيػاس ونسػب ابػف مالػؾ
ٌ

زيػد
الفػرات وهشػاـ مػف الكػوفييف جػواز ( كػيف ُيقػاـ ) فػي (كػاف ٌ
وغير إلػى الكسػااي و ّ
زيد قػاـ) وجعػؿ الكسػااي وهشػاـ المسػند إليػه ضػمير
يقوـ ) و( كيف ِقيـ ) في (كاف ٌ
ُ
يقػاـ )
الشفف الذي يسميه الكوفيػوف ضػمير المجهػوؿ كف ّنػه عمػى معنػى (كػيف األمػر ُ
()35
ورمد قوؿ الفرات مف ثفثة أوجه :
ُ
أحدٕا  :أ ّنه فاسد لعدـ الفاادة ٓ

اىثاًّ  :أ ّنه لـ ُيسمو عف العرب ٓ
()36
مقدر
اىثاىث  :أنه يمزـ وجود خبر عف غير مخب ٍر عنه المذكور وال ّ
وذهب السيرافي واألعمـ الشنتمري واختار ابف خروؼ إلى جػواز بنػات (كػاف)

ميعا وتصاغ (كاف) لمصدرها فتقػوؿ ( :كػيف
لممفعوؿ عمى أف ُيحذؼ االسـ والخبر ج م
منطمؽ ) فالكوف  :اسـ مالـ يسـ فاعمه ِ
منطمػؽ)  :جممػة
زيػد
يد
ٌ
لػ(كيف) و( ٌ
ٌ
الكوف ز ٌ
ُ
ّ
()37
بػفف كػاف
هي تفسير الكوف
ّ
ورد ابف السيد قوؿ السػيرافي ومػف تبعػه معمػف ذلػؾ ّ
الناقصة ليس لها مصػدر عنػد النحػوييف إنمػا تػد ّؿ عمػى الزمػاف وحػد  ،ولوكػاف لهػا
زيد منطمقما كونا( )38لكف ابف خروؼ
تسـ ناقصة فف يجوز أف تقوؿ  :كاف ٌ
مصدر لـ ّ
استد ّؿ عمى أنها ذات مصػدر بقػولهـ :كػف قاامػا  ،ومحػاؿ أف يػؤمر بالزمػاف  ،وا ّنمػا
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يؤمر بالحدث  ،وبقولهـ :عجبت مف كونؾ قااما ففبرزو

()39

أف ( كػاف) لهػا مصػدر
بػيف ولسػنا ننكػر ّ
أمػر ّ
قاؿ الصفّار(( :وهذا الػذي قػاؿ ٌ
ألف ك ّؿ فعؿ إ ّنما يكوف أبدا مفخوذا مف الحدث  ،فكف قااما
بمعنى أ ّنها مفخوذة منه؛ ّ

الفارسػي مػف
 ،إ ّنما هو أمر بالكوف  ،وا ّنما نعنػي بقولنػا  :إ ّنهػا المصػدر لهػا مػازعـ
ّ
الينطػؽ لهػا بػػه
ّ
أف الخبػر قػد قػاـ مقػاـ الحػدث ففيقػاؿ أبػدا :كػاف زيػد قاامػا كونػا  ،و ُ

أصػػف  ،فهػػو بمنزلػػة :وذر  ،والػػوذر  ،أال تػػرع أ ّنهمػػا اليسػػتعمفف أصػفم إ ّنمػػا يقػػاؿ :
ٍ
بماض وال بمصدر مو أ ّنه البد أف يكوف مػفخوذا مػف مصػدر
يذر  ،ولـ ينطؽ له قط
ف ذا لـ يستعمؿ لها مصدر فكيؼ يص ُّ أف تبني له ؟ ))

()40

ٓ

وذهب ابف عصفور إلى جواز بنات كاف لممفعوؿ لكػف بشػرط ((أف يكػوف فػي

ظرؼ أو مجرور يقاـ مقاـ المحذوؼ فتقوؿ  :كيف في الدار  ،فاألصؿ مػثف :
الكفـ
ٌ
زيد قااما في الػدار عمػى أف يكػوف ( فػي الػدار) متعمقػا بػػ(كاف) وحػذؼ المرفػوع
كاف ٌ
ثـ أقيـ
لشبهه بالفاعؿ وحذؼ بحذفه الخبر ؛ إذ اليجوز بقات الخبر دوف مخبر عنه ّ
()45
ورد قوؿ ابف عصفور بعدـ فاادتػه ،ولػو سػمو مثػؿ
المجرور مقاـ المحذوؼ ))
ّ

 :كػػيف فػػػي الػػدار عمػػػى فػػػرض أف يكػػوف مفيػػػدا لػػـ يجػػػز أف يقػػػاؿ  :إنػػه مػػػف (كػػػاف
الناقصػػػة) الحتمالػػػه التامػػػة  ،وأيضػػػا إنمػػػا بنػػػي مذهبػػػه عمػػػى جػػػواز تعمػػػؽ الظػػػرؼ

والمجرور بػ(كاف الناقصة ) وهوغير مسمّـ له

:

()42

أف
 ،هذا وقد خمص لنا مما سبؽ ّ

اىقائيني صساحح جب٘اش تْاء (ماُ) ىيَفؼ٘ه ػيى ثالثح ٍرإة:

األٗه  :بناؤها مو إنابة الخبر سوات كاف مفردا أو جممة وهو المنسوب إلى

الكوفييف ٓ

اىثاًّ  :بناؤها مو إنابة المصدر بعد حذؼ االسـ والخبر وهو الذي ذهػب
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إليه السيرافي ومف وافقه ٓ
اىثاىــث  :بناؤهػػا مػػو إقامػػة الظػػرؼ أو الجػػار والمجػػرور وهػػو مػػذهب ابػػف

الزجػاجي فمحػ ّؿ احتمػاؿ  ،وكػ ّؿ هػذ األقػواؿ تفتقػر إلػى
عصفور  ،أما قوؿ سػيبويه و
ّ
السػػماع عػػف العػػرب وهػػو العمػػدة فػػي القػػوؿ بػػالجواز  ،واذا ُعػػدـ السػػماع انهػ ّػد ركػػف

الشاطبي()43ػ واهلل أعمـ ػ ٓ
القياس كما قاؿ
ّ

ذْثٍٔ :
ٕو ذيحـ أفؼـاه ادلقازتـح ٕٗـً (مـاو ٗأخ٘اذٖـا ) تــ ( مـاُ ٗأخ٘اذٖـا ) يف
اخلالف؟
أحػدا
أما إف كاف ناقصا مػف بػاب أفعػاؿ المقاربػة فػف نعمػـ م
قاؿ أبو ّ
حيافّ (( :
()44

زيد يفع ُؿ))
(جعؿ ٌ
:جعؿ يفع ُؿ في ُ
الفرات أجاز ُ
أجاز بنات لممفعوؿ إال الكسااي  ،و ّ
أمػػػػا مرفػػػػوع فعػػػػؿ المقاربػػػػة مػػػػو منصػػػػوبه  ،فمػػػػذهب
وقػػػػاؿ الشػ
ػػػاطبي  ((:و ّ
ّ

ألف المرفػػػوع مػػػو
البصػػػرييف عمػػػى أ ّنػػػه اليحػػػذؼ فينػػػوب عنػػػه المنصػػػوب وال غيػػػر ّ
المنصوب مبتدأ وخبر وكمػا اليكػوف ذلػؾ فػي (كػاف) اليكػوف أيضػا فيمػا هػو مثمهػا ،

أيضا ف ّف الخبر في باب المقاربة جممة ،والجممػة التنػوب عػف الفاعػؿ وال مػا أشػبه
و م
()45
ة(:جعؿ يفعؿ) عمػى إقامػة ضػمير المجهػوؿ مقػاـ
الفاعؿ( ،وُنقؿ عف الكسااي إجاز ُ
الفرات أ ّنه بعد الحذؼ لـ يقـ مقامه شيت ؛ الستغنات الكفـ عنػه وهػذا
المرفوع وعف ّ
البد له مف فاعؿ أو مايح ّؿ محمّه ؛إذ ال يستق ّؿ
أف كؿ فعؿ ّ
غير مرضي لما تقدـ مف ّ
()46

0

يعوؿ عميه))
نظير فف ّ
كفـ بغير مرفوع وأيضا لـ ُيسمو لذلؾ ٌ
ب ـ اىقسٌ اىثاًّ ٍِ األفؼاه اىْاسخح ٕٗ٘:
ظف وأخواتها  ،وأعمـ وأرع وأخواتها
ما يجوز بناؤ لممفعوؿ وهو ّ

()47

0

4ـ أفؼاه ٍسَ٘ػح ٍثٍْح ىيَفؼ٘ه ( اجملٖ٘ه ) 0
في العربيػة أفعػا ٌؿ جػاتت مفزمػة لمبنػات لممفعػوؿ قػاؿ سػيبويه((:هذاباب مػا
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،وورد ))
جات ( فُعؿ )منه عمى غير فعمته ،وذلؾ نحو ُج ّف ،وسػ مؿ ُ ،
كػـ ُ
وز َ
يػد فهػي موثػوتة
يسػـ فاعمػه ،
تقوؿ:وِث َاػت ُ
ُ
ابف قتيبة((:باب ما جات عمى لفظ مالـ َ
ػفف فهػػو مزهػ ٌػو واليقػػاؿ :زهػػا وال هػػو از ٍ ،وكػػذلؾ ُ :نخػػي مػػف
واليقػػاؿَ :وثاػػت ُ ،زهػػي فػ ٌ
()48

وقػاؿ

()49

نيت ))
نيت بالشيت ففناأُعنى به و
النخوة
اليقاؿ:ع ُ
،وع ُ
َ
فهومنخو ُ
ٌ
سػـ فاعمػه فػي أحػرؼ لػـ ينطػؽ فيهػا
وقاؿ ابف ّ
السراج (( :وقد ُنطػؽ بمػالـ ُي َ
ِ
كػس  ،وأُغػري
وو َ
بتسمية الفاعؿ فقالوا  :أُنيخت الناق ُة  ،وقد ُوضو زيد في تجارته ُ ،
سػماعا ولػيس ببػاب يقػاس عميػه))
به وأولو به وماكاف مف نحو هذا مما أُخذ عنهـ
م
()50
ٍ
بففعػاؿ مسػندة إلػى
شدة قوة العناية بالمفعوؿ أف جاتوا
وقاؿ ابف ج ّني  ((:ومف ّ
لػوف الرجػؿ ،
المفعوؿ  ،ولػـ يػذكروا الفاعػؿ معهػا أصػفم  ،وهػي نحػو قػولهـ :امتُقػو ُ

ػػػد  ،ولػػػػـ يقولػػػػوا :امتقعػػػػه ،وال انقطعػػػػه  ،والج منػػػػه  ،ولهػػػػذا
وجػ م
ػػػف زيػ ٌ
وانقُطػػػػو بػػػػه ُ ،
،وقعػػد
زيد
نظاار،فهػػذا ك سػػنادهـ الفعػػؿ إلػػى الفاعػػؿ البتػػة فيمػػا
ّ
َ
اليتعػػدع نحػػو قػػاـ ٌ

جعفر)) (0)55
ٌ
بابا سما ( باب ماجات مف األفعػاؿ
وقد عقد ابف سيدة في كتابه المخصص م
مااليسػتعمؿ
أف هذا الباب عمػى ضػربيف  :فمنػه
عمى صيغة مالـ يس مـ فاعمه ) وذكر ّ
ُ
ػت بحاجتػػؾ  ،وُنفسػػت المػرأة  ،ومنػػه مػػا يكػػوف عمػػى هػػذ
كعنيػ ُ
إال عمػػى تمػػؾ الصػػيغة ُ
ػت عمينػػا فػ ّف ابػػف السػػكيت
الصػػيغة أغمػػب وقػػد يسػػتعمؿ بصػػيغة ماسػػمي فاعمػػه ُ
كزهيػ َ
حكػػػى زهػػػوت  ،وذكػػػر ابػػػف سػػػيدة سػػػبب إفػػػراد مػػػا لػػػـ يسػػػ مـ فاعمػػػه بففعػػػاؿ خاصػػػة
ألف مػػالـ يس ػ مـ
ػردت لمػػا لػػـ يس ػ مـ فاعمػػه أفعػػا ٌؿ مػػا عمػػى صػػيغة مػػا ؛ م
قاافم((:وا ّنمػػا أُفػ ْ
أف لمفاعػؿ أفعػاالم عمػى
فاعمه نااب مناب الفاعػؿ فػففردو بمثػاؿ اليكػوف لغيػر  ،كمػا م

ص بها نحو:فَعؿ  ،وانفَعؿ ))
صيغة ُخ م

()52

0

ذْثٍٔ :
ٕو ادلسف٘ع اى٘اقغ تؼد األفؼاه ادلالشٍـح ىيثْـاء ىيَفؼـ٘ه ٌؼـسب فـاػال أً
ب
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ّائة فاػو ؟
الواضػ مػػف النصػػوص السػػابقة المنقولػػة عػػف ابػػف السػراج وغيػػر أ ّنػػه نااػػب
أف المغػػوييف يعػ ّػدوف تمػػؾ األفعػػاؿ مبنيػػة لممجهػػوؿ فػػي
فاعػؿ لكػػف ذكػػر عبػػاس حسػػف ّ
الصورة المفظية الفي الحقيقة المعنوية ولذلؾ يعربوف المرفوع بها فاعف وليس نااػب

ألف الفاعػػؿ ػ فػػي األغمػػب ػ هوالػػذي فعػػؿ الفعػػؿ  ،أو قػػاـ بػػه الفعػػؿ  ،وهػػذا
فاعػػؿ ّ ،
ينطبؽ عمى االسـ المرفوع بعد هذ األفعاؿ  ،قاؿ  :وهذا في الرأي الشػااو الػذي ورد
صريحا في كثير مف المراجو كالقػاموس المحػيط وحاشػية الخضػري عمػى شػرح ابػف
عقيؿ في مواضو متفرقة  ،واستثنى مف ذلؾ ما إذا كاف المبنػي لممجهػوؿ غيػر رافػو

سػقط فػي يػد المتسػرع ( بمعنػى نػدـ ) فشػبه الجممػة نااػب فاعػؿ ،
لفسـ بعػد نحػوُ :
ألف الفاعؿ اليكوف شبه جممة ( )53والذي أحسبه أقرب إلى الصػواب
وليس بفاعؿ ؛ ّ
أف يعرب نااب فاعؿ ليسير الباب عمى طريقة واحدة ػ واهلل تعالى أعمـ ػ ٓ
ّ
ثاٍّا :األمساء اىْائثح ػِ اىفؼو يف اىؼَو:
والمقصود بها األسمات التي تعمؿ في نااب الفاعؿ وهي :

1ـ اسٌ ادلفؼ٘ه:
وعممػػه يشػػبه عمػػؿ
ومكػ َػرـ
وهػػو مػػاد ّؿ عمػػى حػػدث ومفعولػػه كمضػػروب ُ
ؽ سيبويه بينه وبػيف اسػـ الفاعػؿ بقولػه((:فمفعػو ٌؿ
فر َ
الفعؿ المبني لممجهوؿ ولذلؾ ّ
()54

،مثؿ ُ :ي ْف َعؿ ،وفاعؿ  ،مثؿ َ :ي ْفع ُؿ ))
أما قوؿ ابف مالؾ :
وّ
ُّ
وكؿ ماقُرر السـ فاعؿ

()55

يعطى اسـ مفعوؿ بف تفاضؿ

()56

فالمقصود به ك ّؿ ماقرر السـ الفاعػؿ مػف الشػروط كاالعتمػاد عمػى نفػي أو
استفهاـ ف ّنه يعطى اسـ المفعوؿ(0 )57
وقد تعددت الشواهد الواردة عمى إعماؿ اسـ المفعوؿ في النااب عػف الفاعػؿ
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العربي الفصي فمػف شػواهد فػي
في القرآف الكريـ والحديث النبوي الشريؼ والشعر
ّ
الق ػرآف قولػػه تعػػالى{ :إ ّنمػػا الصػػدقات لمفق ػرات والمسػػاكيف والعػػامميف عميهػػا والمؤلفػ ِػة
ػػوبهـ
قمػ ُ

()58

قوله(قموبهـ )

فػػػػ( المؤلفػػػة) اسػػػـ مفعػػػوؿ وقػػػد عمػػػؿ فػػػي النااػػػب عػػػف الفاعػػػؿ وهػػػو
()59

ومف شواهد في الحديث قوله ػ صمى اهلل عميه وسمـ  ((:نعمتاف
()60

كثير مف ال ّناس الصح ُة والفراغ ))
ٌ
مغبوف فيهما ٌ
ػوف) اسػػـ مفعػػوؿ عمػػؿ فػػي النااػػب عػػف الفاعػػؿ (كثيػ ٌػر)
فػػػ( مغبػ ٌ
شواهد في الشعر العربي قوؿ ابف دارة :

وهؿ بدارة يالم ّناس مف عار

ابف دارة معروفما بها نسبي
أنا ُ
ؼ(معرفا) اسـ مفعوؿ عمؿ في نااب الفاعؿ (نسبي )
أيضا قوؿ الشاعر(:)64
و م
تغمب ابن َة و ٍ
ااؿ
ُ
ونحف تركنا َ

()65

ومػػف

()62

()63

ٍ
منقطو الظّهر
كمضروبة رجف
ِ
ْ
2ـ ادلصدز ادلؤٗه ادلسث٘ك يف أصئ ٍِ (أُ) ٗاىفؼو ادلثًْ ىيَجٖ٘ه :
حيػػاف ((:واليرتفػػو المفعػػوؿ الػػذي لػػـ ُيسػ َػـ فاعمػػه إال بالفعؿ،واسػػـ
قػػاؿ أبػػو ّ
(ِِ )65

ُّ
ي والفعؿ خفؼ))
المفعوؿ وفي ارتفاعه بالمصدر الذي
ينحؿ بحرؼ مصدر ّ
ٗاخلالف ٌأذً ػيى ثالثح أق٘اه :

()66

(أف)
أحــدٕا  :ج ػواز وقػػوع نااػػب الفاعػػؿ معم ػوال لممصػػدر المسػػبوؾ مػػف ْ
()67

وقػاؿ

حياف وتبعه ابف عقيؿ واألشموني إلى جمهور البصرييف
والفعؿ ونسبه أبو ّ
أف هػذا المصػدر يرتفػو بعػد المفعػوؿ
ابف أبي الربيو  ((:ومف ال ّناس مف ذهػب إلػى ّ
الفػرس ))
كػب
:أف ُيركػب
ركػوب
فتقوؿ :أعجبنػي
الفػرس عمػى تقػدير ْ
الفػرس أو أف ُر َ
ٌ
ُ
ُ
ُ
()68
أف بعض النحوييف يخصونه بالمصدر المنوف المقطوع عف اإلضػافة وهػو
ويظهر ّ
مػػايفهـ مػػف األمثمػػة التػػي ذكرهػػا ابػػف أبػػي الربيػػو ؛ ولػػذلؾ قػػاؿ السػػيوطي((:ويؤوؿ

المنػػوف بػػالمبني لممفعػػوؿ فيرفػػو مابعػػد عمػػى النيابػػة عػػف الفاعػػؿ نحػػو عجبػػت مػػف
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()69
ٍ
الفقير)
ػػ(سرني
زيػد))
إالّ ّ
ضػرب ٌ
ُ
أف ابػف مالػػؾ مثّػؿ لػه بػ ّ
إعطػات الػدنانير ُ
مضاؼ كما ترع ٓ

()70

وهػػو

اىق٘ه اىثاًّ :
عدـ جواز وقوع نااب الفاعؿ معموال لممصدر المنسبؾ مف(أف)والفعؿ :

()75
ػيوطي وذكػػروا أ ّنػػه
ونسػػبه أبوحيػػاف إلػػى األخفػػش وتبعػػه ابػػف عقيػػؿ والسػ ّ
عمي الشموبيف( )72وذكر ابف أبي الربيػو أ ّنػه قػوؿ أكثػر النحػوييف وصػححه
اختيارأبي ّ

أف المفعوؿ مو المصػدر اليكػوف إال منصػوبا واليكػوف
فقاؿ  ((:وأكثر النحوييف عمى ّ
أف المفعػوؿ اليكػوف مػو
المصدر إال ناابػا منػاب الفعػؿ المبنػي لمفاعػؿ  ،ويظهػر لػي ّ
وصػ ّػير طالبػػا لػػه
المصػػدر إال منصػػوبا ّ
؛ألف المفعػػوؿ لػػـ يرتفػػو حتػػى ُيبنػػى لػػه الفعػػؿ ُ
وي ْبنػى مػو األصػؿ وهػو ال ّنصػب
بالبنية والمصدرالبنية له طالبػ ٌة بػالمفعوؿ فػف يرتفػو ُ

لممفعوؿ والرفو لمفاعؿ))

()73

ٓ

اىق٘ه اىثاىث :
إف كػػاف المصػػدر لفعػػؿ لػػـ ينطػػؽ بػػه إال مبنيػػا لممجهػػوؿ جػػاز وقػػوع نااػػب

الفاعؿ معموالم لذلؾ المصدر أل ّنه ينتفي المبس  ،ونسػب ابػف عقيػؿ إلػى ابػف خػروؼ
ٍ
زيػد ( )74وقػاؿ أبػو
القػوؿ بػالجواز إذا لػـ يقػو لػبس نحػو  :عجبػت مػف
جنػوف بػالعمـ ٌ

حياف ;((والذي أختار أ ّنه إف كاف المصدر لفعؿ لـ ينطؽ به إال مبنيػا لممفعػوؿ جػاز
ّ
ٍ
زيد )) (ٓ)75
ذلؾ فتقوؿ  :عجبت مف
جنوف بالعمـ ٌ

نص مف كػفـ
والذي يظهر لي ػ واهلل أعمـ ػ ّ
أف المسفلة اجتهادية ليس فيها ٌ
العرب يترج به أحد األقواؿ  ،ولهذا كاف التوسط أف يقاؿ بالجواز بشرط أمف المػبس

سوات كاف المصدر منومنػا أو مضػافما وسػوات كػاف فعمػه مفزمػا لمبنػات لممفعػوؿ أـ لػـ
لبس كما مثؿ األستاذ عباس حسف بقوله((:عجبت مػف إهانػة
أما إذا كاف هناؾ ٌ
يكف ّ
ػي  ،إذا كػػاف هػػو المهػػاف ،واألصػػؿ مػػف أف أُهػػيف عمػػي فيتعػػيف أف يكػػوف المصػػدر
عمػ ،
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مضػػافا و(عمػػي) هػػو المضػػاؼ إليػػه المجػػرور وهػػو فػػي محػ ّؿ نصػػب عمػى المفعوليػػة
()76
عبػاس
والفاعؿ محذوؼ مف غير نيابة شيت عف شيت))
لكف استدرؾ األستاذ ّ
ػ عنػدهـ ػ جػواز حإذا تحقػؽ الشػرط فاألنسػب

أف األصػ
حسػف قاافم((:بػالرغـ مػف ّ
اليػػوـ عػػدـ االلتجػػات إليػػه أل ّنػػه اليكػػاد يخمػػو مػػف غمػػوض وثقػػؿ ينافيػػاف األسػػاليب

الناصعة العالية وأسس البفغة وهذاف أمراف لهما اعتبارهما  ،ويزيدهما قوة ورجاحة
خمو المراجو المتداولة مف أمثمة مسموعة عف فصحات العرب تؤيد ))
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اىفصو األٗه
إّاتح غري ادلفؼ٘ه ٍْاب اىفاػو ٍغ ٗج٘و ادلفؼ٘ه
وهو مما وقو فيه الخفؼ بيف النحوييف عمى أربعة أقواؿ :

اىق٘ه األٗه :
موجػودا
عدـ جواز إنابة غير المفعوؿ به مناب الفاعؿ إذا كػاف المفعػوؿ بػه
م
وهذا مذهب جمهور البصرييف (ٓ )78

اىق٘ه اىثاًّ :
جواز إنابة المصدر ،وظرؼ الزماف ،بشرط تقػدمهما عمػى المفعػوؿ بػه فػ ف

تفخ ار لـ يجز أف يقاـ إال المفعوؿ بػه  ،وهػو منسػوب إلػى أبػي الحسػف األخفػش قػاؿ
تعػرؼ
ود ِفػو الػدفوُ الػذي
الضرب
رب
ُ
زيػدا ُ ،
الشػديد م
ُ
ابف ج ّني((:وأجاز أبو الحسف ُ
ُ
ض َ
دينار  ،وقُِتؿ القت ُؿ يوـ الجمعة أخاؾ ونحو هذ مف المسااؿ  .ثـ قاؿ هو
إلى محمد ما
جااز في القياس واف لـ يرد به االستعماؿ )) (ٓ)79
ٌ
اىق٘ه اىثاىث :
ج ػواز إنابػػة غيػػر المفعػػوؿ بػػه مطمقػػا مػػو وجػػود المفعػػوؿ بػػه ،وهػػو مػػذهب

جمهور الكوفييف

()80

ونسب ذلؾ ابػف مالػؾ أيضػا إلػى األخفػش فقػاؿ(( :وأجازذلػؾ

األخفػش والكوفيػوف ))

وارد عف العرب )) (0)82

()85

ثػػـ قػاؿ (( :وبقػولهـ أقػػوؿ ؛إذ المػانو مػف ذلػػؾ مػو أ ّنػػه

اىق٘ه اىساتغ :
أف الػرأي السػديد هػو :أف
وهو ما أشار إليه عباس حسػف بقولػه;(( والحػؽ ّ
نختػار مػف تمػػؾ األنػواع مالػػه أهميػة فػػي إيضػاح الغػػرض  ،وابػراز المعنػػى المػراد مػػف

تقيد بف ّنه مفعوؿ به  ،أو غير مفعوؿ به  ،وأ ّنه أوؿ  ،أوغيػر أوؿ ،متقػدـ عمػى
غير ّ
ػص الحقيبػػة مػػف يػػد صػػاحبتها أمػػاـ
البقيػػة  ،أو غيػػر متقػػدـ ،ففػػي مثػػؿ :خطػػؼ المػ ُّ

5902

د  /حسف بف حسيف بف شماس المالكي

إنابة غير المفعوؿ مناب الفاعؿ ( دراسة نحوية )

الراكبيف في السػيارة تكػوف نيابػة الظػرؼ (أمػاـ )أولػى مػف نيابػة غيػر فيقػاؿ ُ :خ ِطػؼ
ألف أهـ شيت فػي الخبػر وأعجبػه
أماـ الراكبيف في السيارة الحقيبة مف يد صاحبتها ّ
ُ
أف تقو الحادثة أماـ الراكبيف وبحضػورهـ وهػـ جمػو كبيػر يشػاهد الحػادث فػف يدفعػه
ػػص  ،وقػػػد تكػػػوف األهميػػػة فػػػي مثػػػاؿ آخػػػر لمجػػػار :والمجػػػرور؛
وال يبػػػالي بهػػػـ المػ ّ
()83
سفح جنودها  ...وهكذا))
نحو:سرؽ في ديواف الشرطة
َ
ُ

واسػػػتد ّؿ المجيػػػزوف بفدلػػػة سػػػماعية وأخػػػرع قياسػػػية عقميػػػة ،فمػػػف األدلػػػة
السماعية :
(ٗ)ٛ
{:ليجػزع قومػا بمػا كػانوا يكسػبوف
1ـ قساءج أتـً جؼفـس
ُ
مالؾ((:ففقػػػاـ الجػػػار والمجػػػرور مقػػػاـ الفاعػػػؿ وتػػػرؾ (قومػػػا) منصػػػوبا وهػػػو مفعػػػوؿ
()85

قػاؿ ابػف

()86
:يجػػزع
بػػه)) وقػػاؿ غيػػر ّ :
إف الػػذي أقػػيـ مقػػاـ الفاعػػؿ هػػو المصػػدر عمػػى تقػػدير ُ
ات قوما(ٓ )87
الجز ُ

2ـ قساءج اتِ ػاٍسٗ ،شؼثح ػـِ ػاصـٌ

()ٛٛ

فػي قػوؿ اهلل تعػالى {وكػذلؾ

()89
أف الفعػػؿ ( ُن ّج ػي )مبنػػي
ػي المػػؤمنيف
بنػػوف واحػػدة وتشػػديد الجػػيـ  ،ووجهػػه ّ
ّ
نجػ ْ
لممفعػػػوؿ وقػػػد وجػػػد المفعػػػوؿ بػػػه وهو(المػػػؤمنيف ) فيكػػػوف التقػػػدير حيناػ ٍػػذ ( ُن ّجػػػي

النجات)

()90

3ـ ق٘ه اىشاػس (:)95

جرو ٍ
ب بذلؾ الجرو الكفبا
كمب
لس م
ولو َ
ُ
ولدت قفيرة َ
ففقػػػػاـ الجػػػػار والمجػػػػرور مقػػػػاـ الفاعػػػػؿ ونصػػػػب (الكفبػػػػا) وهػػػػو مفعػػػػوؿ

به ،ومثمه:

4ـ ق٘ه اىساجص

()92

أُتي لي مف العدع نذي ار

الشر مستطي ار
به ُو ُ
قيت ّ
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فقد أقاـ الجار والمجرور (لي) مقاـ الفاعؿ ونصب المفعوؿ به ( نذيرا)
5ـ ق٘ه اَخس (:)94

نيا ٍ
قمبه
المنيب ربمه
وا ّنما ُيرضي
بذكر َ
ماداـ َم ْع م
ُ
فقوله (معنيا ٍ
بذكر قمبه ) أعمؿ اسـ المفعوؿ (معنيا) ففناب الجار والمجرور
()95

( ٍ
بذكر)عف الفاعؿ مو وجود المفعوؿ به وهو(قمبه) حيث جات به منصوبا
6ـ ق٘ه اَخس يف أحد اى٘جٖني(:)97

()96

()98

الغي إال ذو ُهدع
سيدا
والشفى ذا ِّ
عف بالعميات إال م
لـ ُي َ
فقػػػد أنػػػا ب الشػػػاعر الجػػػار والمجػػػرور ( بالعميػػػات) عػػػف الفاعػػػؿ مػػػو وجػػػود
()99

ٓ

(سيدا)
المفعوؿ به وهو قوله
م
ّ
أٍا األوىح اىقٍاسٍح اىؼقيٍح اىرً اسرده تٖا اجملٍصُٗ إلّاتـح غـري ادلفؼـ٘ه
ٍغ ٗج٘وٓ فَْٖا :
ّ
1ـ أُ ادلصدز اسٌ ٌصو إىٍٔ اىفؼو تْفسٔ ؛ فجازت إقامته مقاـ الفاعؿ
كالمفعوؿ به الصحي (ٓٓٔ)0
ّ
َّ
2ـ أُ اىظسف ٗحسف اجلس ٌؼَو فٍَٖـا اىفؼـو ويجعػفف مفعػوال بهمػا

عمى السعة فصا ار كالفعوؿ به  ،وكما جاز أف يجعؿ المفعػوؿ بػه قاامػا مقػاـ الفاعػؿ
كذلؾ هذ األشيات

()505

ٓ

ٗأجاب ادلاّؼُ٘ إلّاتح غري ادلفؼ٘ه تٔ ٍْـاب اىفاػـو ٍـغ ٗجـ٘وٓ ػـِ أوىـح
اجملٍصٌِ تأج٘تح ٍْٖا :
ّ
1ـ إُ قساءج أتً جؼفـس فػي قولػه تعػالى{ليجزع قومػا بماكػانوا يكسػبوف
(ليجػزع
فيها إشكاؿ وذلؾ أ ّنه أقاـ المصػدر مقػاـ الفاعػؿ لداللػة الفعػؿ عميػه وتقػدير ُ

(قوما) لػيس مفعػوال لمفعػؿ المػذكور وا ّنمػا
قوما ) وهو شاذ قميؿ( )502وقيؿ م
الجز ُ
إف م
ات م
أ{يس مب ُ لػه فيهػا
هو مفعو ٌؿ لفعؿ محذوؼ تقدير  :يجزيه قوما  ،ونظير قراتة مف قر ُ
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()504

بالغدو واآلصاؿ رجا ٌؿ ( )503أي :يسبحه رجا ٌؿ
ّ
ّ
ّ
ألف
ٌٍْٖٗ ٍِ قاه إُ اىقائٌ ٍقاً اىفاػو إَّا ٕ٘ أحد ادلفؼ٘ىني ؛ ّ
الخيػر قومػا فػػ( الخيػر) مفعػو ٌؿ ٍ
ثػاف كف ّنػؾ
يتعدع إلى مفعوليف أي  :ليجزع
( يجزع) ّ
ُ
()505

زيدا خي ار  ،وهذا إقامة مفعوؿ به صحي مقاـ الفاعؿ
قمت
:جزيت م
َ
ّ
2ـ إُ قساءج اتِ ػاٍس ٗشـؼثح ػـِ ػاصـٌ فـؼٍفح ال ينبغػي أف يؤخػذ

بهاُّ ،
أف فيها أمريف يضعفانها :
يدؿ عميه ّ

أف المعنػى
أحدَٕا  :إقامة المصدر مقاـ الفاعؿ مو المفعوؿ الصحي مػو ّ
أف المػػؤمنيف هػػـ الػػذيف ينجػػوف ونسػػبة النجػػات إلػػى النجػػات
؛ألف المعنػػى ّ
لػػيس عميػػه ّ
جدا ٓ
بعيد م

أف اليػػات سػػكنت وهػػي آخػػر فعػػؿ مػ ٍ
ػاض  ،وهػػذا ال يكػػوف إال فػػي
ٗاىثــاًّ ّ :
()506
ضرورة الشعر
إف الصواب أف يكػوف ( نجػي) فعػف مضػارعا واألصػؿ ننجػي بنػونيف ،
وقيؿ ّ
إدغامػػا ولػػيس بػػه ويؤيػػد ذلػػؾ إسػػكاف
ػوـ
م
ففخفيػػت النػػوف الثانيػػة عنػػد الجػػيـ فظنهػػا قػ ٌ

()507
جػدا ،وال يتصػور فػي
اليات
ّ
حياف ذلػؾ بقولػه; (( وهػذا التفويػؿ ضػعيؼ م
ورد أبو ّ
ػػات وينتصػػػب
نجػ م
ػػي) بفػػػت اليػػػات ؛ فػػػاألولى أف يكػػػوف التفويػػػؿ ّ :
قػػػراتة ( ّ
ػػي النجػ ُ
نجػ ّ

(المؤمنيف ) عمى إضػمار فعػؿ ،أي :ننجػي المػؤمنيف  ،كمػا تػفولوا ( ُلي ْجػزع قومػا )
عمى تقدير يجزيه قوما)) (0)508
ب
ّ
3ـ ٗأٍا أتٍاخ اىشؼس ادلسرشٖد تٖا فحَيد ػيى اىضسٗزج ىقيرٖا ،
ألف النصب جػات فػي آخػر البيػت أو فػي مصػراع البيػت وقػد تػفولوا نصػب (الكػفب)
و ّ
عمى أ ّنه مفعوؿ به بقوله ( :ولو ولدت) وجعموا (جرو كمب) منادع مضافا التقػدير

لسػب بػذلؾ الجػرو وا ّنمػا أُفػرد الضػمير فػي
يػاجرو كمػب ػ
الكػفب ػ
:ولو ولدت قفيرةُ
ّ
َ
َ
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القػواس
ومف عجيػب التفويػؿ مػا ذكػر ابػف ّ

(سب) أل ّنه يعود عمى جنس الكفب
ّ
ب ) فعػؿ أمػر ولػيس
وهو يتحدث عف بيت جرير إذ قاؿ  ((:وهذا الحجة فيه ّ
(س ّ
ألف ُ
()550
حيػاف(( :واألولػى
ب بذلػػؾ الجػػرو))
قػاؿ أبػو ّ
بمبني لممفعوؿ والتقدير :لقيػؿ سػػ ّ
فػي التفويػػؿ أف يجعػؿ ذلػػؾ منصػوبا ب ضػػمار فعػؿ يفسػػر مػا قبمػػه ،التقػدير  :يسػػبُّوف

أمػا قولػه( :معنيػام ٍ
(قمبػه) عمػى التشػبيه
قمبػه ) فانتصػاب َ
بػذكر َ
َ
الكفب ،وأباح نذيرا ،و ّ
أم ػػا ( إال سػػيدا ) فيحتمػػؿ أف
بػػالمفعوؿ بػػه كمػػا تقػػوؿ :رأيػ ُ
ػت رجػػف مجػػدوعا أنفػػه  ،و ّ
()555

ٓ

السيد ُعني بالعميات))
يكوف استثنات منقطعا أيّ :
لكف ّ
ب
4ـ إفافح إىل ٍا ذمس ٍِ أج٘تح ػِ أوىح اجملٍصٌِ ذمس ادلاّؼُ٘ حججا ػقيٍح
ً

وػَ٘ا تٖا ٍرٕثٌٖ ٍْٖا :

أف المفعػػوؿ بػػه الصػػحي أشػبه بالفاعػػؿ فػػفقيـ مقامػػه الغيػػر وبيانػػه أ ّنػػه
أ ػ ّ
أشبهه مف أربعة أوجه :
أف الفعؿ يصؿ إليه بنفسػه والدلػة فػي الفعػؿ عميػه بخػفؼ الظػرؼ
أحدٕا ّ :
الجر والمصدرٓ
وحرؼ ّ

ألف الفاعػؿ يوجػد
أف المفعوؿ به شػريؾ الفاعػؿ فػي تحقػؽ الفعػؿ ّ
اىثاًّ ّ :
الفعؿ والمفعوؿ به يحفظه مف حيث كاف محفم له ٓ
زيػد  ،وطمعػت
اىثاىث  :م
أف المفعوؿ قػد ُجعػؿ فػاعف فػي المفػظ كقولػؾ مػات ٌ
ور ُخص السعر وليس كذلؾ بقية الفضفت ٓ
الشمس َ ،
أف مػػف األفعػػاؿ مػػا اقتصػػر فيػػه عمػػى المفعػػوؿ ولػػـ ُيػػذكر الفاعػػؿ
اىساتــغ ّ :
كقولؾ ُج ّف الرجؿ  ،وُنفست الم أرةُ وليس كذلؾ بقية الفضفت (ٓ)552

قالوا  :واذا كاف المفعوؿ بػه أشػبه بالفاعػؿ فػ ّف الحاجػة إذا دعػت إلػى إنابػة
شيت يقاـ مقاـ غير كاف المفعوؿ به هػو األولػى لشػبهه بػالمنوب  ،فػ ف قيػؿ يبطػؿ
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زيدا درهما ف ذا لـ تُ ِ
سـ الفاعؿ جاز أف تقيـ الدرهـ مقامه
ماذكرتمو بقولؾ :
أعطيت م
ُ
زيدا أشبه بالفاعؿ ؛ أل ّنه الفاعؿ لألخذ والدرهـ ليس إال مفعوالم  ،قيؿ :
أف م
وال شبهة ّ
حد سوات وقوة
هما في هذ الحاؿ متساوياف في المفعولية والفعؿ واصؿ إليهما عمى ّ
المفعوؿ األوؿ مف طريؽ المعنى المف طريؽ المفظ  ،ومو هػذا فرفػو الػدرهـ ضػعيؼ
()553

سو َغه أمف المبس
َ
أف المصدر ُّ
يدؿ أكثر مما د ّؿ عميه الفع ُؿ وال فاادة فيه أكثر مف التوكيػد
بػ ّ
 ،والفاعؿ غير الفعؿ مف ِّ
وتقػدير فػف يقػوـ مقامػه إال
ما
كؿ وج ٍه وهو واجب الذكر لفظما
ما شابهه

()554

ٓ

ّ

ٗتؼد ػسض حجج اىفسٌقني اىْقيٍح ٗاىؼقيٍح ذثٍِ اَذً :
ٔػ ثبوت إنابة غير المفعوؿ بػه منػاب الفاعػؿ مػو وجػود المفعػوؿ وذلػؾ فػي

لردهػا بحجػج عقميػة قػد
النصوص الفصيحة التي منهػا قػراتات قرآنيػة ثابتػة المجػاؿ ّ
تصيب وقد تخطئ ٓ
ٕػػ مػػا ذكػػر المػػانعوف مػػف الشػػبه الحاصػػؿ بػػيف الفاعػػؿ والمفعػػوؿ بػػه وكونػػه

أمر فيه نظر ؛ وذلؾ أ ّنه لػيس ُّ
كػؿ شػيت أشػبه شػياا
يوجب إنابة المفعوؿ به الغير ٌ
أف بعض األسمات أشبهت الحروؼ
آخر وجب أف يفخذ أحكامه مف ك ّؿ وجه ،أال ترع ّ
ولـ تفخذ أحكامها في كونها ليس لهػا محػ ّؿ مػف اإلعػراب وذلػؾ كالضػماار  ،وأسػمات

ومف وأيف وما إلى ذلؾ  ،وكذا بعض الحروؼ
اإلشارة  ،وأسمات االستفهاـ مثؿ كيؼ َ
أشػػبهت لػػيس مثػػؿ :مػػا  ،وال  ،والت ومػػو ذلػػؾ لػػـ تفخػػذ أحكامهػػا مػػف حيػػث قبولهػػا
لمضػماار،ولتات التفنيػث  ،ولوكػاف أقػ ّؿ شػبه فػي المشػبه ػ كمػا هوحػاؿ المفعػوؿ بػه ػ
ثوب ؛ ولهػذا فػ ّف
سي
الفقير ٌ
َ
يوجب أف يفخذ أحكاـ المشبه به لقيؿ بذلؾ في نحوُ :ك َ
أرج األقواؿ ػ فيما يظهر لي ػ هو القوؿ بجواز إنابة غير المفعوؿ به منػاب الفاعػؿ

مو وجود المفعوؿ ويكوف ذلؾ حسب الغرض ف ذا كاف الغرض يقتضي إنابة المفعوؿ
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به أنيب  ،واذا كاف الغرض يقتضي إنابة غير أنيب كماسبؽ تفصيؿ ذلؾ في القوؿ

الرابو مف األقواؿ الواردة في أصؿ المسفلة
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اىفصو اىثاًّ
إّاتح غري ادلفؼ٘ه ٍْاب اىفاػو ٍغ ػدً ٗج٘و ادلفؼ٘ه
و فيه المباحث اآلتية :

ادلثحث األٗه
إّاتح ادلصدز ٗاسٌ ادلصدز

أف المصػػػدر واسػػػـ المصػػػدر ينوبػػػاف عػػػف الفاعػػػؿ إذا كانػػػا
ذكػػػر النحويػػػوف ّ
مفيديف وتحصؿ الفاادة بتحقؽ شرطيف :

اىشسط األٗه :
التصػػرؼ  ،والمقصػػود بػػه عػػدـ مفزمػػة النصػػب عمػػى المصػػدرية بػػؿ صػػحة

ومجرور تارة أخرع  ،أومنصوبا حسب موقعػه مػف الجممػة  ،فػ ف
ما
وقوعه مرفوعا تارة
مفزمػا لمنصػب عمػى المصػدرية لػـ يكػف متصػرفا واليصػ أف يقػو ناابػا
كاف أحدهما
م
عف الفاعؿ وذلؾ مثؿ  :معا َذ اهلل أف يغدر األميف  ،فمعاذ  :مصدر ميمي لـ يشػتهر

عف العػرب إال منصػوبا  ،وكػذلؾ اسػـ المصػدر ( سػبحاف) ف ّنػه أيضػا لػـ يعػرؼ عػف
()556

حاف اهلل حيف تمسوف وحيف تصبحوف
العرب إال
منصوبا نحو {فسب َ
م
فمو وقو أحدهما نااب فاعؿ لصار مرفوعا ولخرج عف النصب(ٓ )557

اىشسط اىثاًّ :
االختصاص وذلؾ أف يكوف المصدر مختصا غير مبهـ والمراد به ما اكتسب

معنػػى زااػ مػدا عمػػى معنػػا المػػبهـ كػػفف يكػػوف موصػػوفا نحػػوُ :عمػػـ عمػ ٌػـ نػػافوٌ وقولػػه
تعػػالى {فػػ ذا ُنفػػخ فػػي الصػػور نفخػػ ٌة واحػػدة ( )558أو مضػػافا نحػػو :س ِ
سػػكوت
ت
ُ
ػػك َ
ُ

()559
ػص المصػػدر
واذا ُخػ م
المتػػدبريف  ،أو داالم عمػػى عػػدد نحػػو :قُػػرئَ عشػػروف ق ػراتةم
ٍ
سػير ،فقػد ُنسػب إلػى سػيبويه إجػازة ذلػؾ إذا أريػد بػه
سير بزيد ٌ
بوصؼ مقدر نحو َ :

ػالحؽ
نوعا مف السير  ،فتحذ ؼ الصػػفة لفهػػـ المعنػػى كماقػػاؿ {اآلف جاػػت بػ ّ
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()525
إف أردت هػذا المعنػى ولػـ تػذكر الصػفة
البيف
قاؿ سيبويه ((:وكػذلؾ ْ
أي :بالحؽ ّ
ضػرب مػف السػير
سػير عميػه
وضرب به
سير ُ
ٌ
ٌ
ضرب  ،كف ّنؾ قمت َ :
سير عميه ٌ
تقوؿَ :
()523
إف
أبوحياف((:وقػػاؿ ابػػف عصػػفور
ػيت مػػف السػػير )) ( )522قػػاؿ
ّ
ّ
أو سػػير عميػػه شػ ٌ
إف أبا العباس قاؿ :هذا فيه بعد إذا كنت تريد
هذا مما انفرد به سيبويه  ،وقاؿ غير ّ

به ضربا مف السير ))

()524

ٓ

ٌ

ٌ

سري سسٌغ ،
ادلصدز ػِ ادلصدز َاحملرٗف يف ٌحن٘ َ :سري ػئٍ
صفح
ٕٗو ذْ٘ب
ب
ٌ
ٌ
ٗسري ػئٍ سري حثٍث  ،فٍقاه :سريػئٍ سسٌغ ٗسري ػئٍ حثٍث ؟
فػػي المسػػفلة خػػفؼ  ،فظػػاهر كػػفـ سػػيبويه عػػدـ الج ػواز( ، )525وُنسػػب إلػػى
الكػػػوفييف إجػػػازة ذلػػػؾ ،إال فػػػي شػ ٍ
ػػديد ،وبػ ّػػي ٍف ،فػػػ ّنهـ ال يجيػػػزوف فيهمػػػا إال النصػػػب
سير عميه حقما وكػذلؾ يقولػوف :
فيقولوف سيرعميه
وبي منا ؛ ّ
م
شديدا ّ
ألف المعنى عندهـ َ
ُولو أش مد اإليفع بالنصب ،وأجػاز البصػريوف
أبيف الضرب  ،و ّ
ضرب َ
ُ
أشد الضرب  ،وأ َ
أبػيف الضػ ِ
ػرب ،
ػرب ُ
فػي مثػؿ هػػذا الوصػؼ المضػػاؼ الرفػو إذا لػـ يضػػمر فتقػوؿ ُ :
ضػ َ
ِ
الضرب ( ،)526وك ّؿ ذلؾ ليس له سماع يعضد ٓ
أشد
وضرب ّ
ُ
ُظهػر أو أضػمر إذاكػاف
وال يجوز إقامة المصدر الػذي لمجػرد التوكيػد سػوات أ َ
ِ
ػحؾ عمػػى
ضػ َ
ػير  ،وال قُ ِعػ َػد  ،وال ُ
ػير سػ ٌ
ػاـ ،والسػ َ
ػيـ قيػ ٌ
مػػدلوالم عميػػه بالعامػػؿ ففيقػػاؿ :قػ َ
وضحؾ الضحؾ( ، )527واستثني المصػدر المضػمر المػدلوؿ عميػه
تقدير  :قُ َ
عد القعود ُ
()528
سػب إلػى سػيبويه
ت فاستُ ْح ِسف  ،أي :قيػامي
قم ُ
وُن َ
بغير لفظ عاممه نحو قولؾ ْ :
إضمار المصدر المقصود فيقاؿ لمف يتوقو القعود  :قػد قُعػد  ،ولمػف يتوقػو السػفر :
سػ ِ
ػوفر أي :قُعػػد القعػػود  ،وسػػوفر السػػفر
قػػد ُ
سيبويه مف إجازة إضمار المصدر مطمقا والجواب عنه
()529
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ادلثحث اىثاًّ
إّاتح اىظسف تْ٘ػٍٔ أي:ظسف اىصٍاُ ٗ ،ظسف ادلناُ
وتصػػم الظػػروؼ لمنيابػػة عػػف الفاعػػؿ إذا أفػػادت وتحصػػؿ الفااػػدة بتحقػػؽ

شرطيف هما :

ٔػػ أف تكػػوف متصػػرفة تصػػرفما كػػامفم  ،وهػػي التػػي تتػػفثر بالعوامػػؿ المختمفػػة

قضػيت
طيػب ،
ُ
يػوـ ٌ
حسب موقعها في الجممة وذلؾ نحو  :يػوـ  ،ف ّنػه يقػاؿ  :اليػوـ ٌ
يومػػا طيبػػا  ،تطمعػػت إلػػى يػ ٍ
ػوـ طيػ ٍػب  ،فػ ّف هػػذا الظػػرؼ ومػػا أشػػبهه يجػػوز أف ينػػوب
مناب الفاعؿ إذا تحقؽ هذا الشرط والشرط اآلخر وهو :

جديػدا آخػر
معنػى
ٕػ االختصاص  ،والمػراد بػه أف يػزاد عمػى معنػى الظػرؼ
م
م
قويػػا ليػػزوؿ الغمػػوض واإلبهػػاـ عػػف معنػػا كػػفف
يكتسػػبه مػػف كممػػة تتصػػؿ بػػه اتصػػاالم م

ػي
ػيـ يػ ُ
يكػػوف الظػػرؼ مضػػافما نحػػو :صػ َ
ػوـ الخمػػيس  ،أو يكػػوف موصػػوفا نحػػو  :قضػ َ
معرفا كالتعريؼ بالعممية
يوـ كام ٌؿ في السفر ،أويكوف ّ
ٌ
شهر جمي ٌؿ في مكة  ،وقضي ٌ
()535
ِ
واذا فقػد الظػػرؼ
ػاف
ػيـ رمضػ ُ
وذلػؾ مثػؿ  :رمضػػاف لمشػهر المعػػروؼ فيقػاؿ  :ص َ
أحد الشرطيف ففيقاـ مقاـ الفاعؿ فمو فقد التصرؼ وهو مالزـ النصب عمػى الظرفيػة
ِ
ألف
ػير
مػس ثػ مـ ؛ ّ
لـ ُيقـ نحو(:سحر)مف يوـ ّ
سػحر  ،وال ُج َ
َ
معيف و(ث مـ) فف يقاؿ  :س َ
قيامهما مقاـ الفاعؿ يخرجهما عف الظرفيػة قػاؿ سػيبويه  (( :وممػا اليحسػف فيػه إال

سحر  ،اليكوف فيه إال أف يكوف ظرفما أل ّنهػـ إ ّنمػا يتكممػوف
النصب قولهـ ْ
سي َر عميه َ
ِ
السػحر ،
السػحر  ،وبػفعمى
الجر باأللؼ والفـ يقولوف  :هػذا
به في الرفو والنصب و ّ
ُ
سػحر مػف
خير لؾ مف أوؿ الميؿ إال أف تجعمه نكػرةم فتقػوؿ ِ :سػير عميػه
وا ّف
ٌ
السحر ٌ
َ
األسحار)) (ٓ)532
المتصرؼ نحو :
سب إلى الكوفييف واألخفش إجازة نيابة الظرؼ غير
وُن َ
ّ
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()533

ػدؾ
ػس عنػ َ
ػير عميػػه سػػحر ُ
وجمػ َ
سػ َ
األخفش ػ في هذ المسفلة ضعيؼ)) (ٓ )534
السراج
ّ

قػػاؿ ابػػف مالػػؾ ((:ومذهبػػه ػ يعنػػي

ػػوي  ،فمنعػػػه الجمهػػػور وأجػػػاز ابػػػف
ووقػػػو خػ ٌ
ػػفؼ فػػػي إقامػػػة الظػػػرؼ المنػ ّ

()535

واختُمؼ في صػفة الظػرؼ المحػذوؼ كػالخفؼ فػي صػفة المصػدر المحػذوؼ
المذكورة آنفا فالبصريوف عمى المنو والكوفيوف عمى الجواز(ٓ )536
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ادلثحث اىثاىث
إّاتح اجلاز ٗاجملسٗز

عبػر بػه بعػض النحػويف أو د ّؿ
وهذا المصطم أعنػي (الجػار والمجػرور) قػد ّ
كفمػػػػه عميػػػػه قػػػػاؿ ابػػػػف السػػػػراج((:ويجوز أف تقػػػػوؿ سػػػػير بزيػ ٍ
ػػػد فتقػػػػيـ (بزيػػػػد )
ّ
َ
()537
ٍ
مس إلػى عمػرو
مقاـ الفاعؿ))
هب بزيد ُ ،
عمي الفارسي ((:وتقو ُؿ ُذ َ
وج َ
وقاؿ أبو ّ
فيكوف الجار والمجرور في موضو رفػو إلسػناد الفعػؿ إليهمػا )) ()538وقػاؿ ابػف ج ّنػي
 ((:فػ ف أقمػػت البػػات وماعممػت فيػػه مقػػاـ الفاعػؿ قمػػت ِ :سػػير ٍ
بزيػد فرسػػخيف يػػوميف
َ
شديدا فالبات وماعممت فيه في موضو رفو)) ( ))539وقاؿ ابف ٍ
معط في ألفيته:
سير
ما
م
ِ
ِ
التقدير
موضعا عمى
المجرور
الجر مو
تُرفوُ
م
وأحرؼ ّ
ِ
ِ
الزمف
فعؿ المفاعيؿ لظرؼ
يربي وقد ُبني
كم مربي وس َ
ُ
قاؿ ابف القواس وهو يشػرح كػفـ ابػف ٍ
معػط  ((:فالجػار والمجػرور فػي محػ ّؿ
ّ
تقدير لقيامه مقاـ الفاعؿ)) ( )540وقد استخدـ ابف مالؾ هذا االصطفح( )545إال
ما
الرفو
ضػب عمػى
ّ
أف أبا حياف اعترض عميػه وقػاؿ  ((:وقولػه :أو جػار ومجػرور  ،مثالػه ُغ َ
زيد  ،وهذا الذي ذكر المص ّنؼ ػ يعني ابف مالؾ ػ لـ يػذهب إليػه أحػد وهػو أف يكػوف
الجار والمجػرور يقػوـ مقػاـ الفاعػؿ فيكونػاف فػي موضػو رفػو  ،بػؿ فػي ذلػؾ مػذاهب

()542
تقػدـ ذكػر
ليس قوؿ المص ّنؼ واحدا منهػا ))
حيػاف مػا ّ
والجػواب عػف قػوؿ أبػي ّ
مػػف أق ػواؿ القػػااميف باصػػطفح ( الجػػار والمجػػرور ) وهػػو الشػػااو عمػػى األلسػػنة كمػػا

أف الصػػحي خففػػه  ،واف كػػاف المػػانو مػػف
أشػػار إلػػى ذلػػؾ عبػػاس حسػػف لكػػف ذكػػر ّ
تيسير وتخفيفا (ٓ)543
ما
قبوله
جر زااد نحػو :ماقػاـ
جر بحرؼ ّ
إذا عمـ ذلؾ فف يخمو أف يكوف المجرور قد ّ
بزيد وُذهب إلى ٍ
جر أصمي نحو  :مر ٍ
ٍ
جر بحرؼ ٍ
خالد  ،ف ف ُج ّػر بحػرؼ
َ
ُّ
مف أحد أو ّ

جر زايد فقػد اتفػؽ البصػريوف والكوفيػوف عمػى إقامتػه مقػاـ الفاعػؿ وعمػى جػواز أف
م
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رجؿ ٍ
رب مف ٍ
عاقؿ (بالجر)وعاق ٌؿ (بػالرفو
ُيتبو عمى المفظ وعمى الموضو فيقاؿ:ما ُ
ض َ
()544
)
ٍّ
ب ّ
ّ
ٗأٍا إُ جس حبسف جس أصيً فقد اخريف اىْحٌُ٘٘ يف ذىل ػيى ق٘ىني :
أحـدَٕا  :قػوؿ جمهػور البصػرييف وهػػو جػواز وقػوع المجػرور نااػب فاعػػؿ
كجواز وقوعه مو حرؼ الجر الزااد فيقاؿ ِ :س ْير ٍ
بزيد (ٓ )545
ّ
اىقـــ٘ه اَخـــس  :مػػػذهب الكػػػوفييف وبعػػػض البصػػػرييف وهوعػػػدـ جوا ازقامػػػة

جر أصمي  ،واختمفوا في الذي يقاـ عمى أربعة مذاهب :
المجرور بحرؼ ّ
أف النااػب هػو
األٗه :ذهب بعض البصرييف ػ وقيؿ إ ّنػه ابػف درسػتويه ػ إلػى ّ
ضػػػمير عااػػػد عمػػػى المصػػػدر المفهػػػوـ مػػػف الفعػػػؿ والتقػػػدير فػػػي نحػػػو :سػػػير بزيػ ٍػػد :
()546

ندي
عمي ُّ
الر ّ
سيرهو،أي:السير،ونسب هذا القوؿ إلى السهيمي وتمميذ أبي ّ
أف مفعػػوؿ الفعػػؿ ضػػمير مػػبهـ مسػػتتر فػػي
الثػػاني  :ذهػػب الكسػػااي وهشػػاـ ّ

ُّ
مايػدؿ عميػه الفعػؿ مػف
مبهمػا مػف حيػث كػاف محػتمفم أف ُيػراد
الفعؿ وجعف الضمير
م
أف المػراد بػه بعػض ذلػؾ
مصدر أو ظرؼ مكاف أو ظرؼ زماف  ،ولػـ يقػـ دليػؿ عمػى ّ

دوف بعض

()547

الجػر وحػد فػي موضػو رفػو
الفػرات ّ
أف حػرؼ ّ
ادلرٕة اىثاىث ُ :نسػب إلػى ّ
()548
0
زيد يقوـ ) في موضو رفو
أف الفعؿ في ( ٌ
كما ّ
سير
المبرد وابف ّ
ادلرٕة اىساتغ  :أجاز ّ
السراج أف يكوف النااب في نحو ( َ
ٍ
ألف السػػير اليكػػوف إال فػػي مكػػاف  ،فكف ّنػػه قػػاؿ  :سػػير عميػػه
بزيػػد) هػػو الطريػػؽ ؛ ّ
()549

ؽ
طو بػه طريػ ٌ
الطريؽ فرسخا والمعنى :قُ َ
ابػػف الس ػراج أبعداألوجػػه الثفثػػة التػػي ذكرهػػا وجعػػؿ أجودهػػا إقامػػة الجػػار والمجػػرور
مقاـ الفاعؿ

()550

0
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ّ

ٗاسرده ادلاّؼُ٘ ٍِ إقاٍح اجملسٗز ٍقاً اىْائة ػِ اىفاػو تأوىح ٍْٖا :
أف الفاعػؿ كػذلؾ فتقػوؿ :
أف النااب عف الفاعؿ إذا تقدـ صار مبتدأ كمػا ّ
ٔػ ّ

زيد أ ِ
ناابػا عػف الفاعػؿ لمػا جازتقدمػه
ُكرَـ كما تقوؿ ٌ :
ٌ
َكػرـ  ،ولػو كػاف المجػرور م
زيد أ َ
()555
نحو :بزيد سير،وعف زيد سػاؿ وجػات فػي التنزيؿ{كػ ّؿ أولاػؾ كػاف عنػه مسػؤوال

تقدـ عمى عاممه وهو ( مسؤوال) والفاعػؿ اليتقػدـ عمػى
لما ّ
فمو كاف (عنه)هوالنااب ّ
يتقدـ األصؿ (ٓ)552
يتقدـ الفرع إال حيث ّ
عاممه فناابه كذلؾ إذ ال ّ

ٕػ أ ّنه ال يجوز اإلتباع بالرفو عمى مح ّؿ المجرور إذا ناب عػف الفاعػؿ فػف
يقاؿ :مػر ٍ
هػب إلػى زيػد وعمػرو ػ برفػو التػابو فيهمػا ػ ولػو كػاف
بزيػد
ُ
الظريػؼ  ،وال ُذ َ
ُّ
ناابا عف الفاعؿ لجاز في تابعه الرفو كمػا جػاز فػي تػابو الفاعػؿ المجػرور
المجرور م
بالمصدر الرفو كقوله :

ِ
المظموـ *
المعقب حقمه
*طمب
ُ
فممػا لػـ يتبػو عمػى المحػ ّؿ عممنػا أ ّنػه
برفو ( المظموـ ) عمى مح ّؿ المعقب ّ ،
ليس هو النااب(ٓ)554
()553

ٖػ أ ّنه لو كاف المجرور ناابا عف الفاعؿ لص ّ أف تمحػؽ الفعػؿ تػات التفنيػث
بهند فيقاؿ  :سيرت ٍ
في نحوِ :سير ٍ
بهند (ٓ)555

ػرؼ مقػ ّػدر بػػػ(في) حتػػى يجعػػؿ
((أف الظػػرؼ الينػػوب عػػف الفاعػػؿ وهػػو ظػ ٌ
ٗػ ػ ّ
مقدر فيه فكيؼ ينوب وحرؼ
الجر ّ
مفعوال عمى السعة ف ذا لـ َينب مف أجؿ ّ
أف حرؼ ّ
الجر ظاهر ممفوظ به  ،وأي شيت ينوب إذا قمت ُ :جمِس عندؾ  ،و(عنػدؾ) اليكػوف
ّ
()556
ٓ
يبؽ إال المصدر))
إال ظرفا فمـ َ
ٗاجل٘اب ػِ اىدىٍو األٗه ٍِ ثالثح أٗجٔ :

أف هذا المجرور إ ّنما امتنو جعمػه مبتػدأ عنػد تقدمػه لفػوات شػرطه
أحدٕا ّ :
وهو التعرية مف العوامؿ المفظيػة وقػد ُنسػب هػذا الجػواب إلػى ابػف عصػفور( )557ولػـ
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يدي مف كتبه ٓ
أقؼ عميه فيما بيف ّ
أف ماذكرو في نحو سير بزيد  ،يجػري فػي مثػؿ  :لػـ ُيضػرب مػف
اىثاًّ ّ :
ٍ
رجؿ  ،ف ّف هذا المجرور في موضو رفو لقيامه مقاـ الفاعؿ ولو قُػدـ لػـ يجػز نحػو:
()558
رجؿ لـ يضرب فينبغي أال يجوز ٍ
0
بزيد سير
مف ٍ ُ
أف المجرور إذا وقو أوالم لـ يكف لمبات هناؾ معنى حيف لـ
اى٘جٔ اىثاىث ّ :
يكػػف لهػػا متعمّػػؽ واذا وقػػو بعػػد الفعػػؿ أمكػػف أف يكػػوف لهػػا معنػػى حػػيف أف يكػػوف لهػػا
متعمؽ كما في قوله تعالى {وكفى باهلل شهيدا ()559فالبات داخمة عمى الفاعؿ وال يقاؿ

زيد إذ ال يقاس عميه(ٓ)560
باهلل كفى باهلل شهيدا،وال ُيعترض بقولهـ:بحسبؾ ٌ
ٗاجلــ٘اب ػــِ اىــدىٍو اىثــاًّ  ،وهػػو امتنػػاع االتبػػاع بػػالرفو عمػػى محػ ّؿ

فػألف هػذا الموضػو اليجػوز أف يمفػظ بػه  ،وماكػاف هكػذا اليجػوز االتبػاع
المجرور ؛
ّ
:مررت ٍ
زيػدا
الظريؼ ػ بالنصب ػ أل ّنه اليجوز :
بزيد
عميه أال ترع أ ّنؾ التقوؿ
َ
مررت م
ُ
ُ

()565
ٍ
غير ،ففػرؽ
غير
أل ّنه يجوز:مالكـ إله ُ
 ،فكذلؾ هذا ،وذلؾ بخفؼ{مالكـ مف إله ُ
()562
يصػرح بػه
يصػرح بػه والموضػو الػذي اليجػوز أف
بيف الموضو الػذي يصػ ُّ أف
ّ
ّ

ووض بذلؾ أ ّنه إ ّنما يراعى المح ّؿ الذي يظهػر إعرابػه فػي الفصػي مػف الكػفـ وهػو
:لست ٍ
بقااـ
جر زااد  ،أوغير زااد إذا كاف مدخوله ظرفما فمثاؿ األوؿ
ُ
المجرور بحرؼ ّ
قاعدا ػ بالنصب ػ اتباعا لمح ّؿ قااـ ؛ ف ّنه يظهػر إعػراب محمػه فػي فصػي الكػفـ
وال م
فيقاؿ لست قااما  ،ومثاؿ الثاني قوؿ الشاعر(:)563
دوف ٍ
معد فمترعؾ العواذ ُؿ
ف ْف لـ تجد مف دوف عدناف والدا
و َ
بنصب ( دوف) الثانية  ،اتباعا لمحؿ (دوف ) األولػى  ،فػ ّف إعرابهػا النصػب
()564
0
بػ(تجد) ويظهر في الفصي نصبه فيقاؿ  :ف ف لـ تجد دوف عدناف
اعتبػار
ما
أف عفمػة التفنيػث لػـ تمحػؽ الفعػؿ
ٗاجل٘اب ػِ اىدىٍو اىثاىث ّ :
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ػار ومجػػرو ار كػػاف بصػػورة الفضػػمة واف
ألف النااػػب عػػف الفاعػػؿ إذا كػػاف جػ ما
بالصػػورة ؛ ّ
مستغنى عنها فف تمحؽ الفعػؿ  ،والػدليؿ عمػى اعتبػار
كاف عمدة والتات مو الفضمة
م
الصػػورة المفظيػػة حػػذفهـ فاعػػؿ صػػيغة ( أفعػػؿ ) فػػي التعجػػب ونصػػبهـ إيػػا إذا سػػقط

الجار نحو قوله تعالى {أسمو بهـ وأبصر ( )565وأيضا فقد قالوا كفى بهند فاضمة وال
تقوؿ :كفت  ،وتقوؿ في الوجه المشهور ماجاتني مف امر ٍ
أة  ،فف تمحؽ تات التفنيث

ألف المجرور في بنات الفاعؿ في موضو نصػب عمػى
الفعؿ فكذلؾ قالوا ُ :ذهب بهند ّ
الجر فكف ّنه مفعوؿ بػه صػحي
المفعولية إال ّ
أف الفعؿ لـ يصؿ إليه إال بواسطة حرؼ ّ

ف ذا ُحذؼ الفاعؿ أقيـ ماهو في موضو المفعوؿ به ثـ يراعى لفظه فف ُيرفػو بالفعػؿ
زيد) وما لي فػي الػدار مػف
طالب
وثـ
بالجر لفظا لكف يبقى كما يبقى في ( بحسبؾ ٌ
ٌ
ّ
ّ
أحػػد وكفػػى بػػاهلل ومػػا قػػاـ مػػف أحػػد فمػػيس (زيػ ٌػد) فػػي ( ُمػ ّػر بزيػػد ) إال مفعػوال بػػه فػػي

المعنى فساغ إقامته مقاـ الفاعؿ

()566

ٓ

قػػاؿ الجمهػػور والػػدليؿ عمػػى بطػػفف مػػذهب المػػانعيف مػػف إقامػػة الجػػار مقػػاـ
أف العػرب تقػوؿ ِ :سػير ٍ
سػير ػ بنصػب المصػدر ػ ففنػابوا المجػرور ولػـ
بزيػد ما
الفاعػؿ ّ
َ
ينيبوا المصدر إلبهامه ولو أنابو لرفعو واذا لـ ينب المصػدر الظػاهر فضػمير أولػى

أف المجػػرور هػػو الػػذي يقػػوـ مقػػاـ
بػػالمنو لكونػػه أشػ ّػد إبهامػػا منػػه فػػد ّؿ ذلػػؾ عمػػى ّ
الفاعؿ (ٓ )567
والػػػػػذي نختػػػػػار مػػػػػذهب الجمهػػػػػور وهػػػػػو مػػػػػا اختارتػػػػػه الباحثػػػػػة (كريمػػػػػة

ػو،أف االسػػـ المجػػرور مػػو حػػرؼ الجػ ّػر يكػػوف فػػي مح ػ ّؿ رفػػو نااػػب فاعػػؿ
األمير)وهػ ّ
سػػقط فػػي أيػػديهـ ،
والػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ أ ّننػػا عنػػد إعػراب الجػػار والمجػػرور فػػي نحػػو ُ :
نقػػوؿ  :والجػػار والمجػػرور متعمّػػؽ بالفعػػؿ ( سػػقط) والتعمّػػؽ نػػوع مػػف أنػػواع العمػػؿ

النحوي
ّ

()568

مفيػدا
ولكف يشترط إلنابة الجػار والمجػرور أف يكػوف اإلسػناد إليهمػا
م
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وتتحقؽ الفاادة بفمريف :
الجر متصرفما ٓ
أحدَٕا  :أف يكوف حرؼ ّ
الجر أال يمزـ
ٗاَخس  :أف يكوف مجرور مختصا  ،والمراد مف تصرؼ حرؼ ّ
طريقػػة واحػػدة كػػفف يخػػتص بجػ ّػر األسػػمات الظػػاهرة مثػػؿ  :منػػذ  ،ومػػذ  ،وحتػػى  ،أو
:رب ونحو ذلؾ ...
بجر النكرات مثؿ ّ
يختص ّ
والمراد باختصاص المجرور أف يكتسب معنػى زااػدا بوصػفه أو إضػافته كػفف

ناضج  ،أو أخذ مف ِ
يقاؿ :أُخ َذ مف ٍ
حقؿ الدار
حقؿ
ٍ
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ادلثحث اىساتغ
إّاتح اجلَيح ٍْاب اىفاػو :

وهػػػذا ممػػػاوقو فيػػػه الخػػػفؼ بػػػيف النحػػػوييف  ،قػػػاؿ ابػػػف هشػػػاـ األنصػػػاري :

واختمؼ في الفاعؿ وناابه هؿ يكوناف جممة أـ ال ؟ فالمشهور المنو مطمقا  ،وأجػاز

هشاـ وثعمب مطمقما( )570ولع ّؿ مف المػانعيف مطمقػا ابػف يعػيش ف ّنػه قػاؿ (( :والفاعػؿ
موقعػه؛ألف مػاوقو موقػو الفاعػؿ يجػرع مجػ ار فػي جػواز
اليكوف جممة ،كذلؾ مػاوقو
ّ
()575

ويظهر مف

إضمار وتعريفه والجمؿ التكوف إال نكرات ولذلؾ اليص ّ إضمارها))
كػػفـ الرضػػي أ ّنػػه يفػػرؽ بػػيف الجممػػة التػػي بمعنػػى المفػػرد والتػػي ليسػػت كػػذلؾ فيجيػػز

ماكػػاف بمعنػػى المفػػرد أف يقػػو موقػػو الفاعػػؿ إذ يقػػوؿ (( :والجممػػة كمػػا التقػػو فػػاعف

محكية جاز قيامها مقامه لكونها بمعنى المفرد أي:
التقو موقعه أيضا بمى إذا كانت
ّ
ياأرض ابمعي ماتؾ ( )572أي :قيؿ هذا القوؿ وهذا المفظ
المفظ نحو قوله تعالى{وقيؿ
ُ
 ،وكذا قد تجيت الجممة في مقاـ الفاعؿ ومفعوؿ مالـ يسـ فاعمه وهي فػي الحقيقػة

مؤولػػة باالسػػـ الػػذي تضػػمنته كقولػػه تعػػالى {وتبػ ّػيف لكػػـ كيػػؼ فعمنػػا بهػػـ ()573وقولػػه
()574
{أولـ ِ
يهد لهـ كـ أهمكنا
أي  :تبيف لكـ ِفعمُنا بهـ  ،أو لـ ِ
يهد لهـ إهفكنا  ،فيص نحو ُ ( :ب ِّي َف لكـ
ْ
كيؼ فعمنا) وما أجاز الكسااي والف ّرات مف قياـ الجممة التي هي خبرلػ(كاف) و(جعػؿ)
مقاـ الفاعؿ نحو ( ِكيف يقاـ) و( ُجعؿ يفعؿ ) فبعيد لوجهيف :
أف هذيف الفعميف مف عوامؿ المبتدأ والخير  ،ومػا ُحػذؼ مػف هػذا
أحدَٕا ّ :

بمنوي وال ُيحذؼ المبتدأ إال مو كونه منويا  ،فف ينو ب عمى هػذا خبػر
الباب فميس
ّ
()575
الفػرات دوف الكسػااي
كاف المفرد م
قػااـ ) وقػد أجػاز ّ
أيضا عف الفاعؿ نحو ( كيف ٌ
ٓ
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محكيػة أو مؤولػة بالمصػدر
أف الجممػة التقػوـ مقػاـ الفاعػؿ إال
ٗاىثاًّ ّ :
ّ
المضموف وال معنى لػ(كيف القياـ) )) (ٓ )576

أف القػااـ مقػاـ الفاعػؿ فػي قػوؿ تعػالى { واذا قيػؿ
ي ّ
ويرع أبو البقات العكبر ّ
لهػػـ التفسػػدوا فػػي األرض قػػالوا إ ّنمػػا نحػػف مصػػمحوف ( )577مصػػدر  ،وهػػو القػػوؿ

()578

ألف الجممػػة بعػػد تفسػػر والتقػػدير  :واذا قيػػؿ لهػػـ قػػوؿ هػػو التفسػػدوا
وأضػػمر ّ
أف البصػرييف يقػدروف نااػب الفاعػؿ فػي (قيػؿ)
ونسب ابػف هشػاـ إلػى ابػف عصػفور ّ
ضمير المصدر  ،وجممة النهي مفسرة لذلؾ الضمير  ،ثػـ قػاؿ ((:وقيػؿ :الظػرؼ

()579

وي ُّ
رد بف ّنه التتـ الفاادة بالظرؼ وبعدمه
نااب عف الفاعؿ  ،فالجممة في مح ّؿ نصب ُ ،
()580
أف النااػب الجممػة ؛ أل ّنهػا كانػت قبػؿ
حؽ
إف وعد اهلل ّ
والصػواب ّ
في {واذا قيؿ ّ

عػيف لمنيابػة))
حذؼ الفاعػؿ منصػوبة بػالقوؿ فكيػؼ انقمبػت مفسػرة ؟والمفعػوؿ بػه مت ّ
(ٓ )585
ويخالؼ السيوطي مارجحه ابف هشاـ في اآليػة الكريمػة السػابقة فنػ ار ػ فػي

أف الجممػة التقػو موقػو الفاعػؿ
األشبا والنظاار ػ يقوؿ بعد ذكراآليػة  ((:والصػحي ّ
ػػـ فاعمػػػه إال إف اقتػػػرف بهػػػا مايصػػػيرها وايػػػا فػػػي تقػػػدير
وال المفعػػػوؿ الػػػذي لػػػـ يسػ ّ

المفرد))

()582

ٓ

أف الجممػػة بعػػد ( قػػاؿ) فيهػػا مػػذهباف سػوات كانػػت
حيػػاف إلػػى ّ
وقػػد أشػػار أبػػو ّ
أف
اسمية أـ فعميػة ،األوؿ :أنهػا ناابػة عػف الفاعػؿ ونسػبه إلػى الكػوفييف  ،والثػانيّ :
النااب ليس الجممة وا ّنما هو ضمير المصدر الداؿ عميػه ونسػبه إلػى البصػرييف كمػا
تقدـ في نسبة ابف عصفور ذلؾ إليهـ

()583

0

أف مذهب الفرات وجماعة مف النحوييف
وأشار أبو حياف في موضو آخر إلى ّ
جواز وقوع الجممة فاعف أوناابا عنه لفعؿ مف أفعاؿ القموب إذا كاف ذلؾ الفعؿ معمقما
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وعمِ َػـ أقػاـ عبػد اهلل أـ بكػر
عنها نحو :ظهر لي أقاـ ٌ
زيد أـ عمػرو ُ ،
أف
هشػػاـ صػػحة هػػذ المسػػفلة مػػو االسػػتفهاـ خاصػػة دوف سػػاار المعمقػػات  ،وعمػػى ّ
أف المعنى ظهػر لػي
اإلسناد إلى مضاؼ محذوؼ ال إلى الجممة اآلخرع قاؿ :أال ترع ّ
()584

ويقيػد ابػف

البػد
زيد  ،أي :جواب قوؿ القااؿ ذلػؾ؟ وكػذلؾ فػي ُعمػـ أقػاـ زيػد  ،وذلػؾ ّ
جواب أقاـ ٌ
مف تقدير دفعا لمتناقض،إذ ظهػور الشػيت والعمػـ بػه منافيػاف لفسػتفهاـ المقتضػي

لمجهؿ به

()585

0

((أمػا وقػوع الجممػة فػي محػ ّؿ رفػو نااػب فاعػؿ فػفمر
قاؿ فخر الديف قبػاوة ّ :
أيسر مف الفاعؿ والسبب في ذلػؾ أ ّنهػا كانػت والفعػؿ مبنػي لممعمػوـ فػي محػؿ نصػب

ولمػا بنػي الفعػؿ لممجهػوؿ نابػت عػف الفاعػؿ عمػى القيػاس  ،فاألصػؿ فػي
مفعوال بػه ّ
رب
رب العػػالميف هو(وقػػاؿ المؤمنػػوف  :الحمػػد هلل ّ
اآليػػة المباركػػة {وقيػػؿ الحمػ ُػد هلل ّ
بد مف
العالميف) ولما كاف جمهور النحوييف عمى وقوع الجمؿ موقو المفعوؿ لـ يكف ّ
،أمػاقوؿ جميػؿ
إجازة وقوعها موقو نااب الفاعؿ،أجاتت عمى الحكاية أـ عمى غيرهػا ّ
بثينة

()586

:

عت ِحذار ال ِ
يوـ تحمموا
ؽ لمثمي يابثين ُة يجزعُ
وح َ
جز ُ
ُ
بيف َ
؛ألف فعػػؿ ( حػػؽ)
فميسػػت جممػػة ( يجػػزع) منػػه فػػي مح ػ ّؿ رفػػو نااػػب فاعػػؿ ّ
(أف) قبػػؿ ( يجػػزع)
اليتعػ ّػدع فػػي األصػػؿ إلػػى جممػػة مثػػؿ (قػػاؿ) ولػػذلؾ وجػػب تقػػدير ْ

ػؽ لمثمػػي أف يجػػزع  ،والمصػػدر المػػؤوؿ هػػو فػػي مح ػ ّؿ رفػػو نااػػب
ليكػػوف الم ػراد  :حػ ّ
()587
فاعؿ))
أف الجممػػة يص ػ أف تقػػو ناابػػا عػػف الفاعػػؿ إذا كانػػت محكيػػة
وبهػػذا يتبػ ّػيف ّ
بالقوؿ أو كانت مؤولة بمفرد وهو مايترج لي واهلل تعالى أعمـ ٓ
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ادلثحث اخلاٍ
إّاتح احلاهٗ،اىرٍٍَصٗ،ادلسرثىن ٗ،ادلفؼ٘ه ألجئ ٗادلفؼ٘ه ٍؼٔ

عرض النحويوف أثنات حديثهـ عف ما ينو ب عف الفاعؿ إلػى هػذ األبػواب

الخمسة ومدع صحة نيابتها عف الفاعؿ ويمكف أف ُيجعؿ الكفـ فيها عمى قسميف:
األٗه  :مػػاال خػػفؼ فيػػه أ ّنػػه اليصػػ إنابتػػه منػػاب الفاعػػؿ وهػػو :الحػػاؿ،
والمستثنى ،والمفعوؿ معه  ،وسنفتي عمى ذكر تعميفت النحوييف في ذلؾ ٓ

اىثاًّ  :ما وقو فيه الخفؼ وهو التمييز  ،والمفعوؿ ألجمه ،وسػوؼ يػفتي

الكفـ عمى ذكر األقواؿ في ذلؾ وأدلة ك ّؿ فريؽ ٓ
ّ
أٍا اىقسٌ األٗه  :فمـ أقؼ فيه عمػى خػفؼ جػرع بػيف النحػوييف بػؿ كمهػـ

أف تمػػؾ األشػػيات التنػػوب عػػف الفاعػػؿ وقػػد ذكػػر الشػػاطبي أ ّنػػه اليعمػػـ
متفقػػوف عمػػى ّ
()588
)
خففا في ذلؾ حيث قاؿ((:وال أعمـ في امتناع ذلؾ خففا ))
ي ;((وال يجوز إقامة الحاؿ مقاـ الفاعؿ ألربعة أوجه :
قاؿ العكبر ّ
أف الفاعؿ يكوف مظهػ ار ومضػم ار ومعرفػة ونكػرة والحػاؿ التكػوف
أحدٕاّ :

إال نكرة ٓ

تقدر بػ(في ) وال يص ّ تقدير إسقاطها ٓ
أف الحاؿ ّ
ٗاىثاًّ ّ :
أف الحاؿ كػالخبر،وخبر المبتػدأ اليصػ ّ قيامػه مقػاـ الفاعػؿ أل ّنػه
ٗاىثاىث ّ :

مسند إلى غير ٓ

أف الحاؿ كالصفة في المعنى ؛ أل ّنهػا هػي صػاحب الحػاؿ  ،وا ّنمػا
ٗاىساتغ ّ :
()589
يقاـ مقاـ الفاعؿ غير ))

أما الحاؿ ف ّنهػا واف كانػت مػف ضػروريات الفعػؿ
ويضيؼ الرضي فيقوؿ ;((و ّ
لكػػف قمػػة مجياهػػا فػػي الكػػفـ منعتهػػا مػػف ال ّنيابػػة ع ػف الفاعػػؿ الػػذي البػ ّػد لكػػؿ فعػػؿ
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()590

د  /حسف بف حسيف بف شماس المالكي

ويذكر ابف يعيش أ ّنؾ إذا قمت  :سير ٍ
بزيد قااما اليجوز أف تقيـ (قاامػا)

مقػػاـ الفاعػػؿ أل ّنػػه نكػػر

()595

ويعمػػؿ أبوحيػػاف لعػػدـ إقامػػة الحػػاؿ مقػػاـ الفاعػػؿ بكونػػه
()592

ٓ

اليتسو فيه بخفؼ المصدر وظرفي الزماف والمكاف
ّ
أٍا ادلسرثىن ،فيعمؿ الرضي امتناعه عف النيابة عف الفاعؿ بف ّنه ليس مػف

أما المستثنى فف يسػتقيـ أيضػا أف يقػاـ
ضروريات الفعؿ( ،)593ويقوؿ
الشاطبي  ((:و ّ
ّ
القػوـ إال
؛ أل ّنه يؤدي إلػى تفريػغ الفعػؿ لمػا بعػد ( إال) فػي اإليجػاب فػ ذا قمػت  :قػاـ
ُ
أمػا
زيد  ،كما اليستقيـ أف تقوؿ قػاـ إال ٌ
زيدا ،لـ يسغ أف تقوؿ فيه ِ :قيـ إال ٌ
م
زيػد  ،و ّ
فػػي النفػػي فموقػػوع المػػبس واإلبهػػاـ لػػو قمػػت ماجػػات القػػوـ إال زيػ مػدا  ،فبنيتػػه لممفعػػوؿ
فقمت :ماجيت إال زيد  ،لتوهـ أ ّنه مفعوؿ به  ،وأيضا اليقاـ إال ما أشبه المفعوؿ به

واتُسو فيه حتى يصير مفعوال به مجا ماز مو بقات معنػا  ،وهػذا متعػذر فػي المسػتثنى
اليتسو فيه كما ُيتسو في الظرؼ والمصدر )) (ٓ)594
إذ ُ
ّ
ٗأٍا ادلفؼ٘ه ٍؼٔ  ،فقػد قػاؿ ابػف يعػيش  ((:اليجػوز أيضػا أف يقػوـ مقػاـ
مالـ يسـ فاعمه أل ّنهـ قد توسعوا فيه وأقاموا واو العطؼ فيه مقاـ (مو) فمو توسػعوا

فيػػه وأقػػامو مقػػاـ الفاعػػؿ لبعػػد عػػف األصػػؿ وبطمػػت الداللػػة عمػػى المصػػاحبة ويكػػوف

()595
الرضػي ((:وا ّنمػا لػـ
وقػاؿ
عما اعتزمػو ونقضػا لمغػرض الػذي قصػدو ))
تراجعا ّ
ّ
أف معػه
يقـ المفعوؿ معػه مقامػه إذ هػو مصػاحب ورب فعػؿ ُيفعػؿ بػف مصػاحب مػو ّ
الواو التي أصمها العطؼ وهػي دليػؿ االنفصػاؿ والفاعػؿ كجػزت الفعػؿ ولػو حػذفتها لػـ

أيضػا
ُيعرؼ كونه مفعوال معه )) ( )596وقاؿ
أما المفعوؿ معه فف يقػاـ م
الشاطبي  ((:و ّ
ّ
ألف كونػه مفعػوال معػػه يقتضػي أف يكػوف مػػو فاعػؿ ليكػػوف مفعػوال معػه فػ ذا أقػيـ لػػـ
ّ

يكوف مفعوال معه  ...وأيضا ف ذا أقمته ف ّما أف تذكر الحػرؼ الػداؿ عمػى أ ّنػه مفعػوؿ
معه أو ال ف ف لـ تػذكر لػـ يػد ّؿ عمػى ذلػؾ  ،واف ذكرتػه لػـ يجػز ؛ إذ اليسػتعمؿ ذلػؾ
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تابعػػا لمفػػرد أو
الحػػرؼ إال عمػػى حػ ّػد ماكػػاف فػػي العطػػؼ وفػػي العطػػؼ البػ ّػد أف يكػػوف م
()597
0
جممة فكذلؾ هنا والمتبوع هنا محذوؼ بالفرض فامتنو أف يبقى مو الحرؼ ))
اىقسٌ اىثاًّ ٍ ٕ٘ٗ :اٗقغ فٍٔ اخلالف ٕٗ٘ ػيى اىْح٘ اَذً:
ً
أٗال اىرٍٍَص  :واختمؼ في جواز إقامته مقاـ الفاعؿ عمى قوليف:
اىق٘ه األٗه  :مذهب الجمهور وهو عدـ جواز ذلؾ

()598

فػ ذا قمػت :تصػبب

()200

حيػػاف
وتعميػػؿ أبػػي ّ

بدف عمرو عرقما  ،لـ يجز إقامة ( عرقمػا) مقػاـ الفاعػؿ ؛ أل ّنػه نكػرة والفاعػؿ وماقػاـ
ُ
()599
 ،ويعمؿ الرضػي لعػدـ جػواز
مقامه يضمر كما يظهر والمضمر اليكوف إال معرفة

إقامػػة التمييػػز مقػػاـ الفاعػػؿ بف ّنػػه لػػيس مػػف ضػػروريات الفعػػؿ

لعػػدـ إقامتػػه مقػػاـ الفاعػػؿ هػػو عػػدـ صػػحة التوسػػو فيػػه كمػػا يتوسػػو فػػي المصػػدر
والظرؼ ( )205ويقوؿ الشاطبي ((:وأما التمييز ف ّنه عمػى تقػدير ِ
(مػف) واذا أقػيـ مقػاـ
ّ
ّ
ممي ػ از لممفػػرد،واف كػػاف ممي ػ از لمجممػػة نحػػو
الفاعػػؿ زاؿ ذلػػؾ المعنػػى هػػذا إذا فرضػػته ّ
أس شػيبا فهػو الفاعػؿ فػي المعنػى ؛ فػف يصػ ّ أف يبنػى لػه الفعػؿ بنػات
{واشتعؿ الر ُ
نحو مف بنات الفعؿ لممفعوؿ مو ذكر الفاعؿ وذلؾ ال يسػتقيـ
مالـ ًّ
يسـ فاعمه ؛ أل ّنه ٌ

 ،وأيضا فالتمييز يفارؽ المفعوؿ به في لزومه التنكير كالحاؿ))

()202

0

اىق٘ه اىثاًّ  :جواز إنابة التمييز مناب الفاعػؿ  ،وهػذا القػوؿ ُينسػب إلػى
الكسااي وهشاـ ( )203فيقاؿ في ( امتألت الدار رجاالم) امتمئ رجا ٌؿ  ،وحكػى الكسػااي
()204
نفس  ،ومف الموجوعُ رأسه  ،والمسفو رأيػه والموقػوؼ أمػر
 :خذ مطيوبة به ٌ
()205

الشاطبي ((:ومثػؿ هػذا ال معتبػر بػه مػو احتمالػه خػفؼ مػاذكر ))
قاؿ
ّ
أف الػػراج هػػو قػػوؿ الجمهػػور لمعمػػؿ المػػذكورة آنفػػا السػػيما أ ّنػػه لػػيس فػػي
يتبػػيف ّ

المسفلة سماع عف العرب ػ واهلل تعالى أعمـ ػ ٓ
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ً

ثاٍّا مما ٗقغ يف اخلالف  :ادلفؼ٘ه ىٔ ٗ ،فٍٔ ق٘الُ :

اىق٘ه األٗه  :عدـ جواز إقامته مقاـ الفاعؿ مطمقػا سػوات أكػاف منصػوبا أـ

()206
عمػي الفارسػي (( :وا ّنمػا
أبػو
قػاؿ
جر  ،وهو مذهب الجمهػور
مجرو ار بحرؼ ّ
ّ
ألف انتصابه ليس كانتصاب المفعوؿ به إ ّنما هػو مفعػوؿ
امتنو أف يقاـ مقاـ الفاعؿ ّ

فهو عمّة لمفعؿ وغرض له ؛ فامتنو أف يقوـ مقاـ الفاعؿ كما امتنو الظرؼ أف يقاـ

مقاـ الفاعؿ وهو ظرؼ وا ّنما يقاـ المفعوؿ به مقاـ الفاعؿ مػف حيػث كػاف مػو الفعػؿ

أف الفعؿ يبنى له كما يبنى لمفاعؿ ويضاؼ المصػدر إلػى
بمنزلة الفاعؿ معه أال ترع ّ
المفعوؿ به كما يضاؼ إلى الفاعؿ ويضاؼ المصدر إلى المفعػوؿ بػه وال ُيػذكرالفاعؿ
كما يضاؼ إلى الفاعؿ وال يذكر المفعوؿ بػه ولػيس المفعػوؿ لػه هكػذا وال مػا أشػبهه

فممػػا لػػـ يكػػف المفعػػوؿ لػػه فػػي هػػذا كػػالمفعوؿ بػػه فػػي هػػذ
ممػػا لػػـ يقػػـ مقػػاـ الفاعػػؿ ّ
المناسبات وغيرها التي بينه وبيف الفاعؿ لػـ يجػز أف يقػاـ المفعػوؿ لػه مقػاـ الفاعػؿ

()207
((ففما المفعوؿ لػه فكػاف
كما جاز أف يقاـ المفعوؿ به مقامه))
وقاؿ الصيمر ّ
يّ :
ثـ حذفت الػفـ  ،والمخافػة تػد ّؿ
أصمه أف ُيستعمؿ بالفـ كقولؾ جات لمخافة ّ
الشر ّ ،
()208
عمى ما حذؼ منها فمو أقيمت مقػاـ الفاعػؿ بطمػػت داللتهػػا عمػػى المحػذوؼ ))

نرد إلى مالـ ُيس مـ فاعمه،ال يجػوز
وقاؿ ابف يعيش((:وكذلؾ المفعوؿ له ال يجوز أف ّ
ُ :غفر ٍ
لزيد ادخار عمى معنى الدخار ؛ أل ّنؾ لما حذفت الفـ عمى االتساع لـ يجز أف
تنقمػػه إلػػى مفعػػوؿ بػػه فتتصػػرؼ فػػي المجػػاز تصػػرفا بعػػد تصػػرؼ؛أل ّنه يبطػػؿ المعنػػى

بتباعد عف األصؿ))

الفاعؿ :

()209

ويذكر ابف الحاجب عمتيف لعػدـ إقامػة المفعػوؿ لػه مقػاـ

أف نصبه هو المشعر بالعمية ؛ إذ ليس في لفظه مػا يشػعر بالعميػة
األٗىل ّ :
بخفؼ الظرؼ ف ّف في لفظه ما يشعر بالظرفية ٓ
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امػا
أف التعميؿ قد يكوف ألفعاؿ متعددة كقولػؾ
ُ
اىثاٍّح ّ :
كسػوت وأعطيػت إكر م
()250
لؾ فمو أقامو مقاـ الفاعؿ تع ّيف له الفعؿ الرافو،وبقي الفعؿ اآلخرغير معمؿ
أف النااػػب عػػف الفاعػػؿ ينبغػػي أف
ويعمػػؿ الرضػػي بمػػا سػػبؽ أف عمػػؿ بػػه مػػف ّ
يكوف مثؿ الفاعؿ في كونه مف ضروريات الفعؿ مف حيث المعنى واف جػاز أال يػذكر

أف الفاعػػؿ مػػف ضػػروريات الفعػػؿ ولهػػذا كػػاف كػػ ّؿ مجػػرور لػػيس مػػف
لفظػػا  ،كمػػا ّ
ضروريات الفعؿ لـ يقـ مقاـ الفاعؿ المجرور بفـ التعميؿ نحو :جاتؾ لممسػف  ،فػف
ثػـ لػـ يقػـ المفعػوؿ لػه
يقاؿ :جيت لمسمف إذ ّ
رب فعؿ بف غرض لكونه عبثػا  ،فمػف ّ
()255
0
مقاـ الفاعؿ

اىق٘ه اَخس يف ادلسأىح ُ :نسب إلػى األخفػش أ ّنػه يجيػز أف يقػاؿ فػي نحػو:
()252
حياف:
جات ٌ
زيد طمعا في برؾ حذؼ الفاعؿ فيقاؿ  :جيت طمو في برؾ وقاؿ أبو ّ
منصوبا ومنه قوله :
الجر ال إذا كاف
م
((وذهب بعضهـ إلى أ ّنه يجوز إذا كاف بحرؼ ّ
()253
ي ِ
ضى مف مهابته )) ......
غضي
وي ْغ َ
حيات ُ
ُ
م

أف قوؿ الجمهور هو الصػواب فػي عػدـ
والذي يظهر ػ واهلل أعمـ ػ مما سبؽ ّ
جواز إقامة المفعوؿ ألجمه مقاـ الفعؿ لمعمؿ التي سبؽ ذكرها  ،وباهلل التوفيؽٓ
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اخلامتح
الحمد هلل الذي تتـ به الصالحات  ،والصفة السفـ عمى نبينا محمد سيد الكاانات
أما بعد  :فهذ أهـ النتااج التي وصمت إليها مف البحث و أجممها في اآلتي :
ٔػ اختفؼ النحوييف في بنات بعض العوامؿ لممفعوؿ مف مثؿ:
أ ػ الفعؿ الفزـ الذي ليس له معموؿ غير الفاعؿ وقد تكاففت فيه األقواؿ واألدلة
ولـ يظهر لي رجحاف أحدها عمى اآلخر ٓ
بناتها لممفعوؿ  ،ومنهـ مف أجاز
ب ػ كاف وأخواتها  ،فمف النحوييف مف منو َ

عمى اختفؼ في النااب عف الفاعؿ وقد ظهر لي رجحاف قوؿ المانعيف مف بنات
كاف وأخواتها لممفعوؿ الفتقار قوؿ المجيزيف إلى سماع عف العرب ٓ
ج ػ المصدر المسبوؾ في أصمه مف ( أف) والفعؿ  ،وفيه ثفثة أقواؿ المنو مطمقا
 ،والجواز مطمقا  ،والجواز بشرط أف يكوف المصدر لفعؿ لـ ينطؽ به إال مبنيا

نص مف كفـ العرب
لممجهوؿ وقد أشرت إلى ّ
أف هذ األقواؿ اجتهادية ليس فيها ٌ
يترج به أحد األقواؿ  ،ولهذا كاف التوسط أف يقاؿ بالجواز بشرط أمف المبس سوات

كاف المصدر منومنا أو مضافما وسوات كاف فعمه مفزما لمبنات لممفعوؿ أـ لـ يكف ٓ
ٕ -اتفاؽ النحوييف عمى عمؿ ك ّؿ مف :
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أ ػ الفعؿ المتعدي مو استثنات بعض األفعاؿ في أحواؿ مخصوصة ٓ
ب ػ اسـ المفعوؿ ٓ
ٖػ االختفؼ في المرفوع الواقو بعد األفعاؿ المفزمة لمبنات لممفعوؿ هؿ يعرب
فاعف أو نااب فاعؿ  ،وقد ظهر لي رجحاف كونه نااب فاعؿ حتى يسير الباب عمى
طريقة واحدة ٓ
ٗػ اختفؼ النحوييف في جواز إقامة غير المفعوؿ مقاـ الفاعؿ مو وجود المفعوؿ
وجات ذلؾ الخفؼ عمى أربعة أقواؿ  ،وقد ظهر لي بعد استعراض حجج القااميف
بتمؾ األقواؿ األربعة اآلتي :
أػ ثبوت إنابة غير المفعوؿ به مناب الفاعؿ مو وجود المفعوؿ وذلؾ في النصوص
لردها بحجج عقمية قد تصيب وقد
الفصيحة التي منها قراتات قرآنية ثابتة المجاؿ ّ
تخطئ ٓ
ب ػ ضعؼ حجج المانعيف مف ذلؾ  ،ولهذا كاف أرج األقواؿ هو القوؿ بجواز
إنابة غير المفعوؿ به مناب الفاعؿ مو وجود المفعوؿ ويكوف ذلؾ حسب الغرض
ف ذا كاف الغرض يقتضي إنابة المفعوؿ به أنيب  ،واذا كاف الغرض يقتضي إنابة
غير أنيب ٓ
٘ػ اتفاؽ النحوييف عمى إنابة كؿ مف المصدر والظرؼ بنوعيه عف الفاعؿ مو عدـ
وجود المفعوؿ به بشروط مخصوصةٓ
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أف أبا حياف
ظهور مصطم ( الجار والمجرور ) عند كثير مف النحوييف رغـ ّ

اعترض عمى ابف مالؾ في استخدامه ذلؾ المصطم

أف ذلؾ االصطفح لـ
َ
وز َعـ ّ

أثبت بالنقوؿ الصحيحة استخدامه لدع كثير
يذهب إليه أحد غير ابف مالؾ  ،وقد ُ

مف العممات ممف سبؽ ابف مالؾ ٓ

ٚػ اتفاؽ النحوييف عمى جواز إنابة المجرور بحرؼ ٍ
جر زااد مناب الفاعؿ مو عدـ
جر أصمي وقد اخترت مذهب
وجود المفعوؿ به  ،واختففهـ في المجرور بحرؼ ّ

وهو،أف الجار والمجرور يكوف في مح ّؿ رفو نااب فاعؿ بشرط أف يكوف
الجمهور
ّ

مفيدا وتتحقؽ الفاادة بفمريف :
اإلسناد إليه م
الجر متصرفما ٓ
أحدهما  :أف يكوف حرؼ ّ

الجر أال يمزـ طريقة
واآلخر  :أف يكوف مجرور مختصا  ،والمراد مف تصرؼ حرؼ ّ

بجر
بجر األسمات الظاهرة مثؿ  :منذ  ،ومذ  ،وحتى  ،أو يختص ّ
واحدة كفف يختص ّ

:رب ونحو ذلؾ ...
النكرات مثؿ ّ

والمراد باختصاص المجرور أف يكتسب معنى زاادا بوصفه أو إضافته كفف يقاؿ:
ناضج  ،أو أخذ مف ِ
أُخ َذ مف ٍ
حقؿ الدار ٓ
حقؿ
ٍ
ٛػ اختفؼ النحوييف في إنابة الجممة مناب الفاعؿ وقد ظهر لي ػ بعد عرض حجج
أف الجممة يص أف تقو ناابا عف الفاعؿ إذا كانت محكية
المانعيف والمجيزيف ػ ّ
بالقوؿ أو كانت مؤولة بمفرد ٓ
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ٜػ اتفاؽ النحوييف عمى عدـ جواز إنابة كؿ مف الحاؿ  ،والمستثنى ،والمفعوؿ معه
مناب الفاعؿ  ،واختففهـ في ك ّؿ مف التمييز  ،والمفعوؿ له  ،وقد رجحت قوؿ
الجمهور بعدـ جواز إنابة التمييز والمفعوؿ له منا ب الفاعؿ لضعؼ قوؿ المجيزيف
وعدـ استناد إلى دليؿ مف السماع عف العرب ٓ
واهلل تعالى أعمـ ٓ
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ٕ٘اٍش اىثحث

يسـ فاعمه بالنااب لـ أر لغير هذا
(ٔ) قاؿ أبو حياف(( :هذا االصطفح في باب المفعوؿ الذي لـ َ
يسـ
المصنؼ ػ يعني ابف مالؾ ػ وانما عبارة النحوييف فيه أف يقولوا باب المفعوؿ الذي لـ َ

فاعمه والمشاحة في االصطفح )) التذييؿ والتكميؿ  ، ٕٕ٘/ٙوقاؿ ابف هشاـ األنصاري((:

الثاني مف المرفوعات  :نااب الفاعؿ  ،وهو الذي يعبروف عنه بمفعوؿ مالـ يس مـ فاعمه ،
أف النااب عف الفاعؿ يكوف مفعوال وغير  ،والثاني
والعبارة األولى أولى لوجهيف  :أحدهما ّ :
يسـ
ما
زيد
أف المنصوب في قولؾ ( أعطي ٌ
ّ :
دينار ) يصدؽ عميه أ ّنه مفعوؿ لمفعؿ الذي لـ ّ

فاعمه وليس مقصودا لهـ )) ػ شرح شذور الذهب البف هشاـ ص ٗ٘ٔ وانظر الجممة
الفعمية لعمي أبو المكارـ ص ٓ ٔٔٚ
(ٕ)انظر مجمة جامعة دمشؽ ج ٕٕ /بحث بعنواف ( الفعؿ المبني لممجهوؿ في المغة العربية
( أهميته ػ مصطمحاته ػ أغراضه ) صٕٔ ٓ
(ٖ) انظر( قضايا في معالجة األبنية اإلعرابية والداللية) صٖ ٓ
(ٗ)انظر النحو الوافي ٕ ٔٔٔ/ػ ٕٔٔ ٓ
(٘) انظر التذييؿ والتكميؿ ٓ ٕٜ٘ /ٙ
( )ٙانظر المصدر السابؽ ٓ ٕٙٓ/ٙ
( )ٚانظر الممو صٖ ٛوشرح المفصؿ البف يعيش ٓ ٖٚ /ٚ
( )ٛانظركتاب الجمؿ في النحولمزجاجي ص  ، ٚٚوكتاب الحمؿ في إصفح الخمؿ البف السيد
البطميوسي ص ٕٓٛوالتذييؿ والتكميؿ ألبي حياف ٓ ٕٖٗ /ٙ
( )ٜاإليضاح ألبي عمي الفارسي صٔٔٔ ٓ
ي ٔٓ ٔ٘ٛ /
(ٓٔ) المباب في عمؿ البنات واإلعراب لمعكبر ّ
(ٔٔ) شرح المفصؿ البف يعيش ٓ ٕٚ / ٚ

(ٕٔ) انظر كتاب الحمؿ في إصفح الخمؿ  ٕٓٛ /والتذييؿ والتكميؿ ٓ ٕٖٗ /ٙ
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(ٖٔ) انظر كتاب الجمؿ ص  ، ٚٚوكتاب الحمؿ في إصفح الخمؿ ٓ ٔٛٓ /
(ٗٔ) انظر كتاب الحمؿ في إصفح الخمؿ ص  ٕٓٛػ ، ٕٜٓوالتذييؿ والتكميؿ ٕٖٗ /ٙ
(٘ٔ) المباب ٔ ٔ٘ٛ /ػ ٓ ٜٔ٘
( )ٔٙشرح التسهيؿ ٕٓ ٕٔٚ /
( )ٔٚالحاقة ٓ ٖٔ :
( )ٔٛكتاب الحمؿ في إصفح الخمؿ مف كتاب الجمؿ ص  ٕٜٓػ  ٕٓٛوانظر التذييؿ والتكميؿ
ٕٖ٘ /ٙػ ٕٖٙ
( )ٜٔالبيت لعمقمة الفحؿ في ديوانه  ٕٔ /مف قصيدة يعارض فيها ام أر القيس في قصيدته
خميمي م ار بي عمى أـ جندب ) وقد وردت قصيدة عمقمة التي منها هذا
التي مطمعها (
ّ
البيت في ديواف امرئ القيس بعد قصيدته المشار إليها  ،وهي منسوبة فيه إلى عمقمة
أف القصيدة المرئ القيس ػ انظر ديواف امرئ القيس
ولهذا ظف بعض الباحثيف ّ

ٓ ٖٜ -ٖٛ/

(ٕٓ) التذييؿ والتكميؿ  ٕٖٙ /ٙػ ٓ ٕٖٚ
(ٕٔ) انظر المقاصد الشافية ٖ ، ٚ/وهمو الهوامو ٕٓ ٕٚٔ /
(ٕٕ) انظر شرح الجمؿ البف عصفور ٔ ٖ٘٘ /والتذييؿ والتكميؿ ٓ ٕ٘٘ /ٙ
(ٖٕ)انظرالتذييؿ والتكميؿ  ٕٜ٘/ٙوارتشاؼ الضرب ٖٓ ٖٕٔ٘ /
(ٕٗ)األصوؿٔٓ ٛٔ /
(ٕ٘)انظر التبصرة والتذكرة ٔٓ ٕٔ٘ /
()ٕٙانظر شرح الجمؿ البف عصفور ٔ ، ٖ٘٘/والتذييؿ والتكميؿ ألبي حياف ٓ ٕ٘٘/ٙ
()ٕٚانظر شرح الجمؿ ٔٓ ٖ٘٘ /
()ٕٛانظرمسااؿ الخفؼ النحوية والتصريفية في كتاب األصوؿ البف السراج ٔٓ ٔٓٙٚ/
لمزجاجي ٓ ٕ٘ /
()ٕٜالجمؿ
ّ
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الزجاجي ٕٓ ٖٚٚ/
(ٖٓ)انظر البسيط في شرح جمؿ
ّ
(ٖٔ)الكتاب ٔٓ ٗٙ /
(ٕٖ)شرح كتاب سيبويه لمصفار ٕ ٕٛٔ _ ٛٔٔ/وانظر كتاب الحمؿ في إصفح الخمؿ ٔٚٛ /ػ
 ٜٔٚوالتذييؿ والتكميؿ ٓ ٕ٘٘ /ٙ
(ٖٖ) كتاب الحمؿ في إصفح الخمؿ  ، ٔٛٓ /وانظر ماسبؽ ص
(ٖٗ)انظر شرح كتاب سيبويه لمسيرافي ٕ ٖٙٚ /وشرح الكتاب لمصفار ٕٓ ٕٛٔ /
(ٖ٘)انظرشرح التسهيؿ البف مالؾ ٕٖٔٓ/والتذييؿ والتكميؿ  ٕ٘ٛ/ٙوالمقاصد الشافية ٖٛ /
()ٖٙانظر شرح الجمؿ البف عصفور  ٕ٘ٛ /ٙوشرح التسهيؿ البف مالؾ ٕ ٖٔٓ /وتعميؽ
الفرااد لمدماميني ٗ ٕٕٙ /والمقاصد الشافية ٖٓ ٛ /
()ٖٚانظر شرح كتاب سيبويه لمسيرافي ٕـ  ، ٕٙٚ _ٖٙٙوالنكت في تفسير كتاب سيبويه
لألعمـ ٔ ، ٖٔٛ/والتذييؿ والتكميؿ ٓ ٙ٘ٙ /ٙ
()ٖٛانظر كتاب الحمؿ في إصفح الخمؿ  ٔٛٓ /وشرح الجمؿ البف عصفور ٔٓ ٖ٘٘ /
()ٖٜانظر شرح كتاب سيبويه لمصفار ٕ ، ٖٛٔ /والتذييؿ والتكميؿ  ٕ٘ٙ /ٙػ ٓ ٕ٘ٚ
(ٓٗ)شرح كتاب سيبويه لمصفار ٕٓ ٖٛٔ /
(ٔٗ)شرح الجمؿ ٔ ٖ٘٘/ػ  ٖ٘ٙوانظر صٖ٘ٛمف الكتاب نفسه ،والمقاصد الشافية ٖٛ /
(ٕٗ)انظر المقاصد الشافية ٖٓ ٜ /
(ٖٗ)انظر المقاصد الشافية ٖٓ ٚ /
(ٗٗ) ارتشاؼ الضرب ٖٓ ٖٕٔ٘/
(٘ٗ)سيفتي الحديث عف إنابة الجممة مناب الفاعؿ والخفؼ في ذلؾ صٕٔ ػ ٕٕ ٓ
( )ٗٙالمقاصد الشافية ٖٔٓ /
()ٗٚانظر شرح الجمؿ البف عصفور ٖٔ٘٘/وشرح التسهيؿ البف مالؾ ٕٓ ٕٜٔ/
()ٗٛالكتاب ٗٓ ٙٚ/
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()ٜٗأدب الكاتب البف قتيبة صٕٕٓٙ
(ٓ٘)األصوؿ ٔٓ ٛٔ /
(ٔ٘)المحتسب ٕٓ ٕٛٗ /
(ٕ٘)المخصص ـ ٘/ج ٔ٘ /صٗ٘ ػ ٘٘ ٓ
(ٖ٘) انظر النحو الوافي ٕٓ ٔٓٛ/
(ٗ٘) انظر أوض المسالؾ ومعه ضيات السالؾ إلى أوض المسالؾ ٖٓ ٕ٘ /
(٘٘)الكتاب ٔٓ ٜٔٓ /
(()٘ٙألفية ابف مالؾ في النحو والصرؼ المسماة الخفصة ص ٖٕٔ ٓ
()٘ٚانظرشرح المفصؿ البف يعيش  ٛٓ/ٙوشرح األشموني عمى ألفية ابف مالؾ مو حاشية
الصباف ٕٖٓٔ/
()٘ٛالتوبة ٓ ٙٓ :
()ٜ٘انظر األسمات العاممة عمؿ الفعؿ ٕٓ ٖٗ٘/
(ٓ )ٙانظر صحي البخاري ٘ ٕٖ٘ٚ/كتاب الرقاؽ ح  / ٜٙٓٗبغا ٓ
(ٔ)ٙانظر األسمات العاممة عمؿ الفعؿ ٕٓ ٗ٘ٗ/
(ٕ)ٙمف شواهد سيبويه ٕ ٜٚ /ودارة :اسـ أمه ٓ
(ٖ)ٙانظر األسمات العاممة عمؿ الفعؿ ٕٓ ٗ٘ٙ/
(ٗ )ٙالبيت لمراعي النميري في ديوانه  ٔٔٚ /برواية  ( :كمنكسر األنياب

منقطو الظهر )

وال شاهد فيه عمى هذ الرواية ٓ
(٘ )ٙانظر ارتشاؼ الضرب ٕٕ٘ٛٚ /
( )ٙٙالتذييؿ والتكميؿٓ ٕٕٚ / ٙ
()ٙٚانظر ارتشاؼ الضرب٘  ٕٕٜ٘/والمساعد عمى تسهيؿ الفوااد ٕ ٕٖٗ/وشرح األشموني
الصباف ٕٓ ٕٖٛ /
عمى ألفية ابف مالؾ مو حاشية
ّ
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()ٙٛالكافي في اإلفصاح عف مسااؿ كتاب اإليضاح البف أبي الربيو ٖٔٓٚٔ/
وانظر صٗٓ ٔٓٚ
()ٜٙهمو الهوامو ٘ٓ ٚ٘ /
(ٓ)ٚانظر شرح التسهيؿ ٖٓ ٜٔٓ/
(ٔ)ٚانظر ارتشاؼ الضرب ٘ٓ ٕٕٜ٘/
(ٕ)ٚانظر المساعد ٕ ٕٖٗ /وهمو الهوامو ٘ٓ ٚ٘ /
(ٖ)ٚالكافي في اإلفصاح ٖٔٓٚٗ /ػ ٘ٓ ٔٓٚ
(ٗ)ٚانظر المساعد ٕٓ ٕٖٗ/
(٘)ٚارتشاؼ الضرب ٘ٓ ٕٕٙٓ/
()ٚٙالنحو الوافي ٕٓ ٔٔٓ /
()ٚٚالمصدر السابؽ ٕٓ ٔٔٓ/
( )ٚٛانظر معاني القرآف واعرابه لمزجاج ٖ ٖٗٓ/واعراب القرآف لمنحاس ٖٗٔٗ/ػٗٗٔ وشرح
الممو البف برهاف ٔ ٗٙ/والتبييف لمعكبري  ٕٚٓ ،ٕٙٛوالكافي في اإلفصاح ٖ_ ٖٖٙ/

ٖٗ ٙوشرح الكافية لمرضي ٔ ٜٕٔ /والتذييؿ والتكميؿ ٓ ٕٕٗ/ٙ

( )ٜٚالخصااص ٔ ٖٜٚ /وانظرشرح الكافية لمرضي ٜٔٔٗ/و التذييؿ والتكميؿٓ ٕٗ٘/ٙ

(ٓ )ٛانظرمعاني القرآف لمفرات ٕٕٔٓ/و ٖ ٗٙ/والمباب لمعكبري ٔ ٜٔ٘/والتبييف ٕٙٛ/وشرح

الكافية الشافية البف مالؾ ٕ ٜٙٓ/وشرح األشموني عمى ألفية ابف مالؾ مو حاشية

الصباف ٕٓ ٙٚ /

(ٔ )ٛشرح الكافية الشافية ٕٓ ٜٙٓ/
(ٕ )ٛشرح التسهيؿ ٕٓ ٕٔٛ/
(ٖ)ٛالنحو الوافي ٕٓ ٕٔٓ /

الدرة
(ٗ)ٛانظر القراتة في البدور الزاهرة في القراتات العشر المتواترة مف طريقي الشاطبية و ّ
تفليؼ عبد الفتاح عبد الغني القاضي صٔٓ ٕٜ

(٘ )ٛمف اآلية ٗٔ  :الجاثية ٓ
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(()ٛٙشرح التسهيؿ ٕ ، ٕٔٛ/وانظر شرح الكافية الشافية ٕٓ ٜٙٓ/

()ٛٚانظر التبييف  ٕٕٚ/وشرح ألفية ابف معط البف القواس ٔٓ ٕٙٓ/

الموض مف وجو القراتات وعممها البف أبي مريـ ٕ ٛٙٙ /والبدور
()ٛٛانظر القراتة في الكتاب
ّ
الزاهرة ٓ ٕٔٓ /
()ٜٛمف اآلية  : ٛٛاألنبيات ٓ

(ٓ )ٜانظر التبييف  ٕٚٔ/والمباب ٔٓ ٔٙٓ /

(ٔ)ٜالبيت منسوب لجرير في التبييف  ٕٕٚ /وخزانة األدب ٔ ٖٖٛ /وليس في ديوانه الذي بيف
يدي ٓ
ّ
معيف كما في شرح التسهيؿ البف مالؾ ٕ، ٕٔٛ /
(ٕ )ٜلـ ُينسب إلى قااؿ
ّ
والتذييؿ والتكميؿ ٓ ٕٗٗ /ٙ
(ٖ)ٜشرح التسهيؿ ٕ البف مالؾ ٓ ٕٔٛ /

اليعمـ له قااؿ وقد
(ٗ )ٜذكر محقؽ الكافية الشافية البف مالؾ ٕ ٙٔٓ /أ ّنه مف الرجز المسدس و ُ
بحثت له عف قااؿ فمـ أجد ٓ
(٘)ٜالكافية الشافية ٕ ٙٔٓ/وانظر شرح التسهيؿ ٕٓ ٕٔٛ /

سيد حامد ٔٓ ٖٗٔ/
()ٜٙانظر اإلقناع في النحو شرح مبسط أللفية ابف مالؾ ألحمد ّ
( )ٜٚمف الرجز لرؤبة بف العجاج في ممحؽ ديوانه ٓ ٖٚ /
()ٜٛانظر شرح التسهيؿ البف مالؾ ٕٓ ٕٔٛ /
()ٜٜانظراإلقناع في النحو ٔٓ ٖٗٔ/
(ٓٓٔ)انظر التبييف صٕٓ ٕٚ

(ٔٓٔ)المصدر السابؽ صٓ ٕٜٙ

(ٕٓٔ)انظر شرح المفصؿ البف يعيش ٓ ٚ٘/ٚ

(ٖٓٔ) مف اآليتيف  ٖٙػ  : ٖٚالنور  ،وهي قراتة ابف عامر وشعبة عف عاصـ ػ انظر الكتاب
الموض ٕٓ ٙٔٙ /

(ٗٓٔ)انظر التذييؿ والتكميؿ ٓ ٕٗٙ /ٙ

(٘ٓٔ)انظر التبييف  ٕٕٚ/و شرح ألفية ابف معط البف القواس ٔٓ ٕٙٓ/
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()ٔٓٙانظر التبييف ٓ ٕٖٚ /

()ٔٓٚانظر شرح المفصؿ البف يعيش ٚ٘/ٚ
()ٔٓٛالتذييؿ والتكميؿ ٓ ٕٗٙ/ٙ

()ٜٔٓانظر التبييف  ٕٖٚ /وشرح المفصؿ البف يعيش  ٚٙ/ٚوالتذييؿ والتكميؿ ٓ ٕٗٙ /ٙ
(ٓٔٔ) شرح ألفية ابف ٍ
معط ٔٓ ٕٙٓ /
(ٔٔٔ)التذييؿ والتكميؿ ٓ ٕٗٚ /ٙ

(ٕٔٔ) انظر التبييف ٕٙٛػ  ٕٜٙوالمباب لمعكبري ٔٓ ٜٔ٘/
(ٖٔٔ)انظر التبييف ٓ ٕٜٙ /
(ٗٔٔ)السابؽ صٓ ٕٜٙ

(٘ٔٔ)انظر ص ٕٔ مف هذا البحث ٓ
( )ٔٔٙالروـ ٓ ٔٚ :

()ٔٔٚانظر شرح المفصؿ البف يعيش  ٖٚ/ٚوالنحو الوافي ٕ ٖٔٔ/ػ ٗٔٔ
( )ٔٔٛالحاقةٓ ٖٔ :

()ٜٔٔانظر النحو الوافي ٕٔٔٗ /ػ ٘ٔٔواإلقناع في النحو ٔ ٖٕٚ/ودليؿ السالؾ ٕٕٔٛ/
(ٕٓٔ) البقرة ٓ ٚٔ :

(ٕٔٔ) انظر التذييؿ والتكميؿ  ٕٖٚ/ٙوارتشاؼ الضرب ٖٖٖٕٔ /ػ ٖٖٖٔ ٓ
(ٕٕٔ) الكتاب ٔٓ ٕٕٜ /

يدي إال أ ّنه أجاز نيابة المصدر المختص
(ٖٕٔ) لـ أقؼ عميه في كتب ابف عصفور التي بيف ّ
في التقدير ػ انظر شرح الجمؿ ٔٓ ٖ٘ٙ /
(ٕٗٔ) التذييؿ والتكميؿ  ٕٖٚ/ٙوانظر ارتشاؼ الضرب ٖ ٖٖٕٔ/ػ ٖٖٖٔ ٓ

(ٕ٘ٔ) انظر الكتاب ٔ ٕٕٛ /والتذييؿ والتكميؿ  ، ٖٖٛ /ٙوارتشاؼ الضرب ٖ ٖٖٖٔ /وهمو
الهوامو ٕٓ ٕٙٚ /

( )ٕٔٙانظر والتذييؿ والتكميؿ  ، ٖٖٛ /ٙوارتشاؼ الضرب ٖٓ ٖٖٖٔ /
( )ٕٔٚانظر شرح الكافية لمرضي ٔ ٜٔٗ /وشرح التسهيؿ البف مالؾ ٕٓ ٕٔٙ /
( )ٕٔٛانظر شرح الكافية لمرضي ٔٓ ٜٔٗ /
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( )ٕٜٔانظر شرح الكافية لمرضي ٔ ٜٔٗ /وشرح التسهيؿ ٕ ،ٕٔٚ/والمقاصد
الشافية ٖٖٖ /ػػ ٖٗ ٓ

(ٖٓٔ) انظر ماسبؽ صٗػ ٘ ٓ
(ٖٔٔ) انظر النحو الوافي ٕٔٔٙ /ػ ، ٔٔٚواإلقناع ٔ ٕٜٗ /ػ ٖٓٗ ٓ

(ٕٖٔ) الكتابٕٕٔ٘ /وانظرشرح التسهيؿ البف مالؾ ٕٕٔٚ /و التذييؿ والتكميؿٓ ٕٖٜ /ٙ

(ٖٖٔ) انظر شرح التسهيؿ البف مالؾ ٕ ٕٔٚ /ػ  ، ٕٔٛوالتذييؿ والتكميؿ  ٕٗٓ/ٙوهمو
والمقاصد الشافية ٖ ٖٙ /والهوامو ٕٓ ٕٙٚ/

(ٖٗٔ) شرح التسهيؿ ٕٓ ٕٔٛ /

(ٖ٘ٔ) انظر األصوؿ ٔ ٛٓ /ػ ٔ ٛوشرح التسهيؿ البف مالؾ ٕ ٕٔٚ /ػ  ٕٔٛوالتذييؿ
والتكميؿ ٕٗٓ/ٙوهمو الهوامو ٕٓ ٕٙٚ /

( )ٖٔٙانظر شرح التسهيؿ  ٕٗٔ /ٙوهمو الهوامو ٕٓ ٕٙٚ /
( )ٖٔٚاألصوؿ ٔٓ ٚٛ /

( )ٖٔٛاإليضاح العضدي ٓ ٔٔٗ/
( )ٖٜٔالممو ٖٛ/

(ٓٗٔ) شرح ألفية ابف معط ٔٓ ٕٕٙ /
(ٔٗٔ) انظر التسهيؿ مو شرحه ٕٕٔٗ/ػ ٓ ٕٔٙ
(ٕٗٔ) التذييؿ والتكميؿ  ٕٕٚ /ٙػ ٓ ٕٕٛ

(ٖٗٔ) انظر النحو الوافي ٕ ٔٔٚ /ػ ٓ ٔٔٛ
(ٗٗٔ) انظر ارتشاؼ الضرب ٖٓ ٖٖٔٙ /

(٘ٗٔ) انظر التذييؿ والتكميؿ  ٕٕٛ/ٙوشرح التصري ٕٓ ٕٚٚ/

( )ٔٗٙانظر التذييؿ والتكميؿ  ٕٕٛ /ٙوشرح التصري ٕ ٕٚٚ /وشرح األشموني عمى ألفية
ابف مالؾ مو حاشية الصباف ٕٙٙ/ػ ٓ ٙٚ

( )ٔٗٚانظر التذييؿ والتكميؿ  ، ٖٖٔ /ٙوهمو الهوامو ٕٓ ٕٙٛ /
( )ٔٗٛانظر المصدريف السابقيف ٓ
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( )ٜٔٗانظر المقتضب ٗ ،ٕ٘ /واألصوؿ البف السراج ٔ ٜٚ /ػ ٓ ٛالتذييؿ والتكميؿ ٕٖٔ/ٙ
ٓ

(ٓ٘ٔ) انظر األصوؿ ٔٓ ٛٓ /
(ٔ٘ٔ) اإلسرات ٓ ٖٙ :

(ٕ٘ٔ) انظر التذييؿ والتكميؿ  ٕٕٛ/ٙػ  ، ٕٕٜوشرح التصري ٕٓ ٕٚٛ/
(ٖ٘ٔ) شطر بيت مف الكامؿ  /لمبيد بف ربيعة العامري في ديوانه ٓ ٔ٘٘/
(ٗ٘ٔ) انظر شرح التصري ٕٓ ٕٚٛ _ ٕٚٚ /

(٘٘ٔ) انظر التذييؿ والتكميؿ  ٕٕٜ/ٙوشرح التصري ٕٓ ٕٚٛ/
( )ٔ٘ٙالتذييؿ والتكميؿ ٓ ٕٕٜ/ٙ

( )ٔ٘ٚانظر المقاصد الشافية ٖ ، ٖٚ/وشرح التصري ٕٓ ٕٛٔ /
( )ٔ٘ٛالتذييؿ والتكميؿ ٓ ٕٖٓ/ٙ
( )ٜٔ٘مف اآلية  ٜٚ :النسات ٓ

(ٓ )ٔٙانظر المقاصد الشافية ٖٓ ٖٛ /
(ٔ )ٔٙاألعراؼ ٓ ٜ٘ :

(ٕ )ٔٙانظر التذييؿ والتكميؿ ٓ ٕٖٓ /ٙ
(ٖ )ٔٙالبيت لمبيد بف ربيعة العامري ٓ ٖٔٔ /
(ٗ )ٔٙانظر شرح التصري ٕٓ ٕٛٓ/
(٘ )ٔٙمف اآلية  ٖٛ:مريـ ٓ

( )ٔٙٙانظر المقاصد الشافية ٖٖٛ/ػ ٓ ٖٜ
( )ٔٙٚانظر التذييؿ والتكميؿ  ، ٕٖٓ /ٙوشرح التصري ٕٓ ٕٚٛ /
( )ٔٙٛانظر ( مالـ يس مـ فاعمه في القرآف الكريـ ) ٓ ٖٔٔ :
( )ٜٔٙالسابؽ ٓ ٖٔٔ/

(ٓ )ٔٚانظر مغني المبيب ٓ ٜ٘٘/
(ٔ )ٔٚشرح المفصؿ ٓ ٕٚ/ٚ
(ٕ )ٔٚمف اآلية ٗٗ  :هود ٓ
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(ٖ )ٔٚمف اآلية ٘ٗ :إبراهيـ ٓ

(ٗ )ٔٚمف اآلية  :ٕٙالسجدة ٓ
(٘ )ٔٚانظر ما سبؽ صٗ

( )ٔٚٙشرح الكافية لمرضي ٔٓ ٜٔٓ /
( )ٔٚٚمف اآلية ٔٔ  :البقرة ٓ

( )ٔٚٛالتبياف في إعراب القرآف ٔٓ ٕٛ/
( )ٜٔٚيقصد الجار والمجرور ( لهـ ) ٓ
(ٓ )ٔٛمف اآلية  : ٖٔ :الجاثية ٓ

الدر المصوف ٔٓ ٖٔٙ /
(ٔ )ٔٛمغني المبيب  ٕ٘٘ /وانظر الكشاؼ لمزمخشر ّ
ي ٔ ٙٗ /و ّ
(ٕ )ٔٛاألشبا والنظاار ٕٓ ٕٚ/
(ٖ )ٔٛانظر التذييؿ والتكميؿ  ٕٜ٘ /ٙػ ٓٓ ٕٙ

(ٗ )ٔٛانظر التذييؿ والتكميؿ ٔ ، ٘ٙ /وهمو الهوامو ٕ، ٕٕٚ /
(٘ )ٔٛانظر مغني المبيب  ٕ٘ٗ /ػ ٕ٘٘ ٓ

( )ٔٛٙهو بهذ الرواية في الخصااص ٕ ٖٗ٘ /وجات في ديواف جميؿ ٕٔٔ /برواية :
وماكاف مثمي يابتينة يجزع

جزعت غداة البيف لما تحمموا

وليس في هذ الرواية شاهد لما ذكر ٓ

( )ٔٛٚإعراب الجمؿ وأشبا الجمؿ ػ فخر الديف قباوة ٖٔٙ /ػ ٗٓ ٔٙ
( )ٔٛٛانظر المقاصد الشافية ٖٓ ٕٔ/

( )ٜٔٛالمباب في عمؿ البنات واإلعراب ٔ ، ٕٔٙ /وانظر المقاصد الشافية ٖٓ ٕٔ _ٔٔ/
(ٓ )ٜٔشرح الكافية ٔٓ ٜٕٔ /

(ٔ )ٜٔانظر شرح المفصؿ البف يعيش ٓ ٕٚ/ٚ
(ٕ )ٜٔانظر التذييؿ والتكميؿ ٓ ٕٙٔ /ٙ
(ٖ )ٜٔانظر شرح الكافية ٔٓ ٜٕٔ/
(ٗ )ٜٔالمقاصد الشافية ٖٓ ٕٔ/

(٘ )ٜٔشرح المفصؿ البف يعيش ٓ ٕٚ /ٚ
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( )ٜٔٙشرح الكافية لمرضي ٔٓ ٜٕٔ /
( )ٜٔٚالمقاصد الشافية ٖٓ ٔٔ/

( )ٜٔٛانظر شرح المفصؿ البف يعيش  ، ٕٚ/ٚوشرح الكافية لمرضي ٔ ، ٜٕٔ /والتذييؿ
والتكميؿ  ٕٙٔ /ٙػ ٕ ، ٕٙوهمو الهوامو ٕٓ ٕٚٓ /

( )ٜٜٔانظر شرح المفصؿ البف يعيشٓ ٕٚ /ٚ
(ٕٓٓ) انظر شرح الكافية ٔٓ ٜٕٔ /

(ٕٔٓ) انظر التذييؿ والتكميؿ ٓ ٕٙٔ /ٙ
(ٕٕٓ) المقاصد الشافية ٖٓ ٕٔ /

(ٖٕٓ) انظر شرح التسهيؿ البف مالؾ ٕ ٖٔٓ /والتذييؿ والتكميؿ ٕٙٔ /ٙػ ٕ ٕٙوارتشاؼ
الضرب ٖ ، ٖٖٔٛ /وهمو الهوامو ٕٓ ٕٚٓ/

(ٕٗٓ) انظر المصادر السابقة ٓ

(ٕ٘ٓ) المقاصد الشافية ٖٓ ٕٔ /

( )ٕٓٙانظر األصوؿ البف السراج ٔ ، ٕٓٛ /والتبصرة والتذكرة لمصيمير ٔ ٕٔ٘ /وشرح
المفصؿ البف يعيش  ،ٕٚ/ٚوشرح الكافية لمرضي ٔ ٜٕٔ /وارتشاؼ الضرب ٖ، ٖٖٔٚ/
ومسااؿ الخفؼ والنحوية والتصريفية في كتاب األصوؿ ٕٖٔٓٚ /

( )ٕٓٚالمسااؿ البصريات ٔ ٕٕٛ /ػ  ، ٕٕٜوانظر المقاصد الشافية ٖٓ ٔٓ /
( )ٕٓٛالتبصرة والتذكرة ٔٓ ٕٔ٘ /

( )ٕٜٓشرح المفصؿ  ، ٕٚ /ٚوانظر اإليضاح في شرح المفصؿ البف الحاجب ٕٓ ٘ٚ /
(ٕٓٔ) انظر شرح الوافية البف الحاجب ٓ ٔٙٛ /
(ٕٔٔ) انظر شرح الكافية ٔٓ ٜٕٔ /

(ٕٕٔ) انظرمسااؿ الخفؿ النحوية والتصريفية في كتاب األصوؿ البف السراج ٕٓ ٖٔٓٚ /
(ٖٕٔ) انظر ارتشاؼ الضرب ٖٓ ٖٖٔٚ /
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ادلصاوز ٗادلساجغ

ٔػ أدب الكاتب ألبي محمػد عبػد اهلل بػف مسػمـ بػف قتيبػة الػد ينػو ري المتػوفى سػنة

وفػدـ لػه عمػي فػاعور  ،دار الكتػب العمميػة ػ بيػروت
 ٕٚٙهػ شػرحه وضػبطه ّ

لبناف طٔ ٕٔٗٛ ،هػ  ٜٔٛٛ/ـ ٓ

ٕ ػ ارتشاؼ الضرب مف لسػاف العػرب ألبػي حيػاف األندلسػي المتػوفى سػنة ٘ٗ ٚهػػ
تحقيػػؽ ودراسػػة الػػدكتور/رجب عثمػػاف محمد،مراجعػػة :رمضػػاف عبػػد التػػواب،

الناشر مكتبة الخا نجي بالقاهرة  ،ط ٔ  ٔٗٔٛ /هػ  ٜٜٔٛ /ـ

ٖػػ األسػمات العاممػة عمػؿ الفعػؿ دراسػة نحويػة ػ نػواؼ بػف جػزات الحػارثي الجامعػة
اإلسفمية ط ٖٔٔٗٔ /هػ  ٕٓٔٓ /ـ ٓ

ٗػ األشبا والنظػاار فػي النحػو لجػفؿ الػديف السػيوطي المتػوفى سػنة ٜٔٔهػػ  ،دار
الكتب العممية ػ بيروت ػ لبناف  ،طٔ  ٜٔٛٗ / ٔٗٓ٘ /ـ ٓ

ػ تحقيػػؽ

٘ػ ػ األصػػوؿ فػػي ال ّنحػػو ألبػػي بكػػر بػػف السػ ّػراج المتػػوفى سػػنة  ٖٔٙهػػػ
/عبد الحسيف الفتمػي ػ مؤسسػة الرسػالة ػ طػػٕ ٔٗٔٚ /هػػ  ٜٜٔٙ /ـ ٓٙػػ
إعراب الجمؿ وأشبا الجمؿ لفخر الديف قباوة  ،دار القمػـ العربػي بحمػب ط٘

 ٜٔٗٓ /هػ  ٜٜٔٛ /ـ ٓ

ٚػ إعراب القػرآف ألبػي جعفػر النحػاس المتػوفى سػنة  ٖٖٛهػػ تحقيػؽ الػدكتور زهيػر
غازي زاهد ػ عالـ الكتب طٖ ٜٔٗٓ /هػ ٜٔٛٛ /هػ ٓ

ٛػ اإلقناع في النحػو ػ شػرح مبسػط أللفيػة ابػف مالػؾ ألحمػد سػيد حامػد آؿ برجػؿ ،
دار القػػػبس لمنشػػػر والتوزيػػػو المممكػػػة العربيػػػة السػػػعودية  ،طٔ  ٕٔٗٛ /هػػػػ

 ٕٓٓٚـ ٓ

ٜػ ػ ألفيػػة ابػػف مالػػؾ ابػػف مالػػؾ فػػي النحػػو والتصػػريؼ المسػػماة الخفصػػة فػػي النحػػو
حققهػػػا سػػػميماف بػػػف عبػػػد العزيػػػز العيػػػوني
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والتوزيو ػ الرياض ٓ

ٓٔػ أوضػ المسػالؾ البػف هشػاـ األنصػاري ومعػه ضػيات السػالؾ لمحمػد عبػد الزيػز
النجػار  ،مكتبػة العمػوـ والحكػـ ػ المدينػة المنػورة  ،الناشػر مكتبػة ابػف تيميػة ػ

القاهرة  ،توزيو مكتبة العمـ بجدة /ب ػ ط ٓ

ٔٔػ اإليضاح العضدي ألبي عمي الحسف بف أحمد الفارسي المتوفى سػنة ٖٚٚهػػ
تحقيؽ /حسف شاذلي فرهود ػ دار العموـ ػ ط ٕ ٔٗٓٛ /هػ ٜٔٛٛ/ـ ٓ

المفصػػؿ ألبػػي عمػػرو بػػف الحاجػػب المتػػوفى سػػنة  ٙٗٙهػػػ
ٕٔػػ اإليضػػاح فػػي شػػرح
ّ
تحقيػػػؽ وتقػػػديـ /موسػػػى بنػػػاي العميمػػػى ،مطبوعػػػات وزراة األوقػػػاؼ والشػػػؤوف
اقية ٓ
الدينية
بالجمهورية العر ّ
ّ
ٖٔػ البدورالزاهرةفي القراتات العشرالمتواترة مف طريقي الشاطبية والدرة ػ عبد الفتػاح
بػػػػػػػف عبػػػػػػػد الغنػػػػػػػي القاضػػػػػػػي  ،مكتبػػػػػػػة الػػػػػػػدار بالمدينػػػػػػػة المنػػػػػػػورة  ،ط

ٔ  ٔٗٓٗ /هػ ٓ

ٗٔػ البسيط في شرح جمؿ الزجاجي البف أبي الربيو المتوفى سػنة  ٙٛٛهػػ تحقيػؽ
/عيػػاد بػػف عيػػد الثبيتػػي ػ دار الغػػرب اإلسػػفمي،طٔ ٔٗٓٚ /هػػػ ػ
ودراسػػة ّ
 ٜٔٛٙـ ٓ

٘ٔػػ التبصػػرة و التػػذكرة  ،ألبػػي محمػػد عبػػد اهلل بػػف عمػػي بػػف إسػػحاؽ الصػػيمري مػػف
نحاة القرف الرابو  ،تحقيؽ فتحي أحمد عمي الػديف  ،طٔ  ،مػف مطبوعػات
مركز البحث العممي بجامعة أـ القرع ٕٔٗٓ ،هػ ٜٕٔٛ -ـ.

ٔٙػػ التبيػػاف فػػي إعػراب القػرآف ألبػػي البقػػات العكبػػري المتػػوفى سػػنة  ٙٔٙهػػػ تحقيػػؽ /عمػػي
محمػػػػػػػػػػػد البجاوي،عيسػػػػػػػػػػػى البػػػػػػػػػػػابي الحمبػػػػػػػػػػػي وشػػػػػػػػػػػركا  /ب
بػتٓ

ٔٚػ التبييف عف مذاهب النحوييف البصرييف والكوفييف ألبي البقات
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العكبري المتوفى سنة ٙٔٙهػ ،تحقيؽ ودراسة /عبػدالرحمف بػف سػميماف العثيمػيف ػ
مكتبة العبيكاف ػ طٔ ٕٔٗٔ ،هػ ػ ٕٓٓٓـ ٓ

 ٔٛػ التذييؿ والتكميؿ في شرح كتاب التسهيؿ ألبي حياف األندلسي تحقيػؽ حسػف
هنداوي ،كنوز إشبيميا لمنشر والتوزيو ط ٔ ٕٔٗٙ /هػ ٕٓٓ٘/ـ

ٜٔػ تعميؽ الفرااد عمى تسهيؿ الفوااد لمحمػد بػف أبػي بكػر الػدماميني المتػوفى سػنة

 ٕٛٚهػػػ تحقيػػؽ  /محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف المفػ ّػدع  ،بسػػاط ػ بيػػروت طٔ ،
ٖٓٗٔهػ ػ ٖ ٜٔٛـ ٓ

ٕٓػ الجممة الفعمية لعمي أبو المكارـ  ،مؤسسة المختػار لمنشػر والتوزيػو ػ القػاهرة ،
طٔ  ٕٔٗٛ /هػ  ٕٓٓٚ /ـ ٓ

ػب لبػاب لسػػاف العػرب لعبػد القػػادر بػف عمػػر البغػدادي المتػػوفى
ٕٔػػ خزانػة األدب ولػ ّ
سنة ٖ ٜٔٓهػ تحقيؽ وشرح عبد السػفـ هػاروف  ،الهياػة المصػرية العامػة
لمكتاب  ،طٕ ٜٜٔٚ /ـ ٓ

ٕٕػ الخصااص ألبي الفػت بػف جنػي المتػوفى سػنة ٕ ٖٜهػػ ػ تحقيػؽ محمػد عمػي
النجار ػ دار الكتاب العربي ػ بيروت ،ب ػ ط  /ب ػ ت ٓ

ػدر المصػػوف فػػي عم ػوـ فػػي الكتػػاب المكنػػوف لمسػػميف الحمبػػي المتػػوفى سػػنة
ٖٕػ ػ الػ ّ
الخػراط ػ دار القمػـ ػ دمشػؽ  ،ط ٔٗٓٗ ،هػػ ػ
 ٚ٘ٙهػػ تحقيػؽ أحمػد محمػد ّ
 ٜٔٛٙـ ٓ

ٕٗػ دليؿ السالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ػ عبد اهلل بف صال الفوزاف  ،دار ابف الجػوزي
لمنشر والتوزيو  ،طٔ  ٖٔٗٓ ،هػ

ٕ٘ػ ػ دي ػواف امػػرئ القػػيس ضػػبطه وصػػححه مصػػطفى عبػػد الشػػافي ػ دار الكتػػب
العممية بيروت ػ لبناف  ،ط ٘ ٕٔٗ٘ /هػ  ٕٓٓٗ/ـ ٓ

5944

إنابة غير المفعوؿ مناب الفاعؿ ( دراسة نحوية )

د  /حسف بف حسيف بف شماس المالكي

ٕٙػ ديواف رؤبة بف العجاج ػ تحقيػؽ ولػيـ بػف الػورد ػ دار اآلفػاؽ الجديػد ػ بيػروت
طٕ ٓٓ ٜٔٛ

ٕٚػ ديواف الراعي النميري ػ جمعه وحققه راينهرت فاييرت ػ دار النشر فرانس شتاينر
بقيسبادف  ،بيروت ٔٗٓٔ /هػ ػ ٓ ٜٔٛـ ٓ

ٕٛػ ديواف لبيد بف ربيعة العامري ػ دار صادر  ،ب .ط  /ب ػ ت ٓ

ٕٜػ شرح األشموني عمى ألفية ابػف مالػؾ ومعػه حاشػية الصػباف دار الفكػر ب .ط ،
ب .ت ٓ

ٖٓػػ شػػرح ألفيػػة ابػػف معػػط البػػف القػواس المتػػوفى سػػنة ٜٙٙهػػػ ،تحقيػػؽ ودراسػػة /
عمي موسى الشوممي ػ مكتبة الخريجي ػ طٔٔٗٓ٘ /هػ ػ ٜ٘ٔٛـ

السػيد/
ٖٔػػ شػرح التسػهيؿ البػف مالػؾ المتػوفى سػنة ٕ ٙٚهػػ ػ تحقيؽ/عبػدالرحمف
ّ
محمد بدوي المختوف ػ هجر لمطباعة والنشر ػ طٔ ٔٗٔٓ /هػ ٜٜٔٓ /ـ ٓ
ّ
ٕٖػ ػ شػػرح التصػػري عمػػى التوضػػي عمػػى ألفيػػة بػػف مالػػؾ لخالػػد األزهػػري وبهامشػػه
حاشية يس العميمي  ،حققه  /أحمػد السػيد سػيد أحمػد  ،دار التوفيقيػة لمتػراث
لمطبو والنشر والتوزيو ػ القاهرة  /ب ػ ط  /ب ػ ت ٓ

ٖٖػػػػػ شػػػػرح جمػػػػؿ الزجػػػػاجي( الشػػػػرح الكبيػػػػر) البػػػػف عصفوراإلشػػػػبيمي المتػػػػوفى
سػػػنة ٜٙٙهػػػػ تحقيػػػؽ الدكتور/صػػػاحب أبػػػو جنػػػاح
،ب.ط /ب  .ت ٓ

الفيصػػػمية
ػ المكتبػػػة
ّ

ٖ٘ػػػ شػػرح جمػػؿ الزجػػاجي ألبػػي الحسػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف عمػػي بػػف خػػروؼ
اإلشبيمي المتوفى سنة  ٜٙٓهػ ػ تحقيؽ ودراسة  :سموع بنت محمد عػرب ،

معهد البحوث العممية واحيات التراث اإلسػفمي ػ مكػة المكرمػة ط ٔ ػ ٜٔٗٔ

هػ ٓ
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ٖٙػػػػ شػػػرح ديػػػواف عمقمػػػة الفحػػػؿ بقمػػػـ السػػػيد أحمػػػد صػػػقر  ،طٔ ٖٖٔ٘ /هػػػػ /
ٖٜ٘ٔـ ٓ

ٖٚػ شرح شذور الذهب في معرفة كػفـ العػرب ألبػف هشػاـ األنصػاري المتػوفى سػنة
ٔٚٙهػ ومعه منتهى األرب بتحقيؽ شرح شذور الػذهب لمحمػد محيػي الػديف
عبد الحميد ػ المكتبة العصرية ػ صيدا ػ بيروت ب .ط ٜٔٗٓ /هػ ػ  ٜٔٛٛـ

ٖٛػ شرح الكافيػة الشػافية البػف مالػؾ المتػوفى سػنة ٕ ٙٚهػػ تحقيػؽ /عبػد المػنعـ
هريدي ػ دار المفموف لمتراث ػ طٕٔٔٗٓ /هػ ٜٕٔٛ/ـ.
أحمد
ّ
ٖٜػ شرح كافيػة ابػف الحاجػب لرضػي الػديف محمػد بػف الحسػف االسػتراباذي المتػوفى
سػػنة  ٙٛٙهػػػ قػػدـ لػػه ووضػػو فهارسػػه وحواشػػيه  /إميػػؿ بػػديو يعقػػوب ‘ دار
الكتب العممية ػ بيروت ط ٜٔٔٗٔ /هػ ػ ٜٜٔٛـ ٓ

ٓٗ ػ شػرح كتػاب سػيبويه ألبػي سػعيد السػيرافي المتػوفى سػنة  ٖٙٛهػػ جٔ ،حققػه

وقدـ لػه وعمّػؽ عميػه  /رمضػاف عبػد التػواب  ،ومحمػود فهمػي حجػازي ،مركػز
ّ
المصرية العامة لمكتاب ٜٔٛٙـ ٓ
تحقيؽ التراث  ،الهياة
ّ

ٔٗػ شرح كتاب سيبويه ألبي الفضػؿ قاسػـ بػف عمػي بػف محمػد الصػفّار البطميوسػي
المتوفى سنة ٖٓ ٙحققه  /معػيض بػف مسػاعد العػوفي  ،دار المػلثر المدينػة

النبوية ،ط ٔ ٜٔٗٔ /هػ ػ  ٜٜٔٛـ ٓ
ّ
ٕٗػ شرح الممو البف برهاف  ،صنفه ابف برهػاف العكبػري اإلمػاـ أبػو القاسػـ

عبػد

الػػرحمف بػػف عمػػي األسػػدي المتػػوفى سػػنة ٗ٘ٙهػػػ حققػػه  /فػػااز فػػارس طٔ/

الكويت ٗٓٗٔ هػ ػ ٗ ٜٔٛـ ٓ

المفصؿ البف يعيش المتػوفى سػنة ٖٗ ٙهػػ ػ عػالـ الكتػب ػ بيػروت  /ب ػ
ٖٗػ شرح
ّ
ط/بػتٓ
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ٗٗػ شرح الوافية نظـ الكافية ألبي عمرو عثماف بف الحاجب النحوي المتوفى سنة

 ٙٗٙهػػػػ دراسػػػة وتحقيػػػؽ موسػػػى ب ّنػػػاي العميمػػػي  ،مطبعػػػة األدب بػػػالنجؼ ،
ٓٓٗٔ هػ ػ ٓ ٜٔٛـ ٓ

٘ٗػ صحي البخاري ألبػي عبػد اهلل محمػد بػف إسػماعيؿ البخػاري حققػه  /مصػطفى

البغا ػ دار ابف كثير ػ دمشؽ ػ بيروت  ،اليمامة لمطباعة والنشر والتوزيو
ديب ُ
ط٘ ٗٔٗٔهػ  ٜٜٖٔ /ـ

ٗٙػػ قضػايا فػي معالجػة األبنيػة اإلعرابيػة والدالليػة ػ الشػاذلي الهيشػري والمنصػؼ
عاشور  ،منشورات كمية اآلداب والفنوف واإلنسانيات منوبة ٕ٘ٓٓـ ٓ

ٗٚػ الكافي في اإلفصاح عف مسااؿ كتاب اإليضاح البف أبػي الربيػو المتػوفى سػنة

 ٙٛٛهػػ تحقيػؽ ودراسػة  /فيصػؿ الحفيػاف  ،مكتبػة الرشػد ػ الريػاض  ،طٔ/
ٕٕٗٔ هػ  ٕٓٓٔ /ـ ٓ

ٗٛػ كتاب الجمؿ في النحو صػ ّنفه أبػو القاسػـ عبػد الػرحمف بػف إسػحاؽ الزجػاجي
المتػوفى سػنة ٖٓٗ هػػ حققػه وقػدـ لػه /عمػي توفيػؽ الحمػد  ،كميػة اآلداب ػ

جامعة اليرموؾ ،إربد ػ األردف  ،مؤسسة الرسالة  ،دار األمػؿ طٔٔٗٓٗ /هػػ

 ٜٔٛٗ/ـ ٓ

ٜٗػ كتاب الحمؿ في إصفح الخمؿ مف كتػاب الجمػؿ ألبػي محمػد عبػد اهلل بػف محمػد
بػػف السػػيد البطميوسػػي المتػػوفى سػػنة ٕٔ٘ هػػػ تحقيػػؽ  /سػػعيد عبػػد الكػػريـ
سعودي  ،دار الطميعة لمطباعة والنشر ػ بيروت  ،ب .ط  /ب .ت ٓ

ٓ٘ػ كتاب سيبويه أبي بشر عمرو بف عثماف بف قنبر المتوفى سنة ٓٔٛهػ ٓ تحقيػؽ وشػرح
عبد السفـ هاروف ػ دار الجيؿ ػ بيروت ػ ط ٔ  ٔٗٔٔ/هػ  ٜٔٔ /ـ

ٔ٘ػ الكتاب الموض

في وجو القراتات وعممها لنصر بف عمي بف محمد الشػيرازي

الفارسػػي المعػػروؼ بػػابف أبػػي مػػريـ المتػػوفى ٘ ٘ٙهػػػ  ،تحقيػػؽ عمػػر ابػػف
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حمداف الكبيسي  ،مكة المكرمة  ،ط ٔ  ٔٗٔٗ ،هػ ػ ٖ ٜٜٔـ

ٕ٘ػػػػ الكشػػػاؼ عػػػف حقػػػااؽ غػػػوامض التنزيػػػؿ وعيػػػوف األقاويػػػؿ فػػػي وجػػػو التفويػػػؿ
لمزمخشػػري المتػػوفى سػػنةٖ٘ٛهػػػ رتبػػه وضػػبطه مصػػطفى حسػػيف أحمػػد ػ دار
الريػاف لمتػراث ػ القػاهرة  ،ػ دار الكتػاب العربػي ػ بيػروت ،ط ٖ ٔٗٓٚ ،هػػ ػ

ٜٔٛٚـ.

ي المتػػوفى سػػنة  ٙٔٙهػػػ
ٖ٘ػػ المبػػاب فػػي عمػػؿ البنػػات واإلعػراب ألبػػي البقػػات العكبػػر ّ
تحقيػػؽ غػػازي مختػػار طميمػػات  ،و عبػػد اإللػػه نبهػػاف ،دار الفكػػر ػ بيػػروت ،

بدبي ،طٔ ٔٗٔٙ /هػػ
ودمشؽ ،مطبوعات مركز جمعة الماجد لمثقافة والتراث ّ
ػ ٘ ٜٜٔـ ٓ

ٗ٘ػػ الممػػو فػػي العربيػػة ألبػػي الفػػت عثمػػاف بػػف جنػػي المتػػوفى سػػنة ٕٖٜهػػػ تحقيػػؽ
حامػػد مػػؤمف  ،عػػالـ الكتػػب  ،مكتبػػة التنهضػػة العربيػػة طٕ  ٔٗٓ٘ /هػػػ /

٘ ٜٔٛـ

ػ رسػػالة دكتػػو ار مقدمػػه مػػف ( كريمػػة

٘٘ػ ػ مػػالـ يسػ ّػـ فاعمػػه فػػي القػػرآف الكػػريـ
مصطفى السيد األمير ) جامعة االسكندرية ػ كمية اآلداب  ،ب.ـ  /ب .ت ٓ

٘ٙػ مجمة جامعة دمشػؽ ج ٕٕ /بحػث بعنػواف ( الفعػؿ المبنػي لممجهػوؿ فػي المغػة

محمد  ،العدد ٔ
العربية ( أهميته ػ مصطمحاته ػ أغراضه ) إعداد عبد الفتاح ّ
 ٕٓٓٙ/ ٕ ،ـ ٓ

٘ٚػ المحتسب في تبييف شواذ القراتات واإليضاح عنها ألبي الفت

عثماف بف جني

المتػػوفى سػػنة ٕٖٜهػػػ ،تحقيػػؽ عمػػي النجػػدي ناصػػؼ وعبػػد الحمػػيـ النجػػار ،وعبػػد
الفتاح شمبي ػ المجمس األعمى لمشاوف اإلسفمية ػ القاهرة ٖٔٛٙ.

٘ٛػ المخصص ألبي الحسف عمي بف إسماعيؿ النحػوي المغػوي األندلسػي المعػروؼ
بػ( ابف سيد ) المتوفى سنة  ٗ٘ٛهػ  ،ق أر وضػبطه  /محمػد نبيػؿ طريفػي ،
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دار صادر ػ بيروت  ،ط ٔ ٖٖٔٗ /هػ  ٕٕٓٔ /ـ ٓ

ٜ٘ػ ػ المسػػااؿ البصػػريات ألبػػي عمػػي الفارسػػي المتػػوفى  ٖٚٚهػػػ تحقيػػؽ ودراسػػة /
محمػػػد الشػػػاطر أحمػػػد محمػػػد أحمػػػد  ،مطبعػػػة المػػػدني  ،ط ٔٔٗٓ٘ /هػػػػ /

ٜ٘ٔٛـ ٓ

ػريفية فػػي كتػػاب األصػػوؿ البػػف السػ ّػراج توثيقمػػا
حويػػة والتصػ ّ
ٓ ٙػ مسػػااؿ الخػػفؼ ال ّن ّ
ودراسة  /إبراهيـ بف صال الحندود ،طٔ  ٕٔٗٓ /هػ ػ  ٜٜٜٔـ ٓ
ٔٙػػػ المسػػاعد عمػػػى تسػػهيؿ الفوااػػػد البػػف عقيػػػؿ المتػػوفى سػػػنة ٜٚٙهػػػ  ،تحقيػػػؽ
وتعميؽ/محمد كامؿ بركات ػ دار الفكر ب.ـ ػ ٓٓٗٔ هػ ػ ٜٓٔٛـ.

ٕٙػػ معػػاني الق ػرآف ألبػػي زكريػػا الفػرات المتػػوفى سػػنة ٕٓٚهػػػ ػ عػػالـ الكتػػب ػ طٔ
ٖٔٗٓ/هػ ٜٖٔٛ /ـ.

ٖٙػ معاني القرآف واعرابه لمزجػاج المتػوفى سػنة ٖٔٔهػػ  ،شػرح وتحقيػؽ الػدكتور/
عبدالجميؿ عبد شمبي ػ عالـ الكتب ػ طٔٔٗٓٛ /هػ ػ ٜٔٛٛـ.

ي المتػوفى سػنة ٔٚٙهػػ
ٗٙػ مغني المبيب عف كتب األعاريػب البػف هشػاـ األنصػار ّ
ػه سػػعيد األفغػػاني ػ دار
،حققػػه وعمػػؽ عميػػه  /مػػازف المبػػارؾ ،وزميمػػه ،راجعػ ُ
الفكر ػ ط ٕٔٔٗٔ /هػ ػ ٕٜٜٔـ.

٘ٙػ المقاصد الشافية في شرح الخفصػة الكافيػة لمشػاطبي المتػوفى سػنة ٜٓٚهػػ
تحقيػػؽ  /عيػػاد بػػف عيػػد الثبيتػػي ػ معهػػد البحػػوث العمميػػة واحيػػات التػػراث

اإلسفمي بجامعة أـ القرع مكة المكرمة ط ٕٔٔٗٛ /هػ ػػ  ٕٓٓٚـ ٓ

المبػرد المتػوفى سػنة ٕ٘ٛهػػ ػ تحقيػؽ
ٙٙػ المقتضب ألبي العباس محمد بػف يزيػد
ّ
ػ بيػػػػػروت  ،ب .ط /
ػ عػػػػػالـ الكتػػػػػب
محمػػػػػد عبػػػػػد الخػػػػػالؽ عضػػػػػيمة
ّ
ب.تٓ
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ٙٚػ النحو الوافي لعباس حسف  ،دار المعارؼ بمصر  ،ط ٗ ػ ٖ ٜٔٚـ ٓ

ٙٛػ النكت في تفسير كتاب سيبويه لألعمـ الشنتمري المتوفى سنة  ٗٚٙهػ تحقيػؽ
زهير عبد المحسف سمطاف  ،منشػورات معهػد المخطوطػات العربيػة  ،المنظمػة

العربية لمتربية والثقافة والعموـ  ،ط ٔ ،الكويت  ٔٗٓٚهػ ػ  ٜٔٛٚـ ٓ
ّ
 ٜٙػ همػو الهوامػو فػي شػرح جمػو الجوامػو لجػفؿ الػديف السػيوطي المتػوفى سػنة
ٜٔٔهػػ ػ تحقيػؽ  /عبػد العػاؿ سػالـ مكػرـ ػ دار البحػوث العمميػة ػ الكويػت ػ
 ٖٜٜٔهػٜٜٔٚ /ـ ومؤسسة الرسالة ٖٔٗٔ هػ ٜٜٕٔ /ـ.
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