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 هلخص الثحث
 ه اإلعرابية مع المنصكبات، أسبابها كمظاهرها.ػالمصدر الصريح كمداخالت

عرضتي فيها ألسباب اختيػار المكضػكع،  ايتضمف هذا البحث مقدمة، كتمهيدن 
كجهكد السابقيف، مع التعريؼ بالمصطمحات النحٌكية التي كردت في البحث ثـ أثبتي 

 اكؿ المطمؽ، كبعػض المنصػكبات، مجتهػدن نماذج مما تحصؿ المداخمة فيه بيف المفع
فػػي تممػػس األسػػباب، كالتػػرجيح ، كختمػػتي البحػػث بخاتمػػة سػػجمت فيهػػا أهػػـ النتػػا  ، 
كذيمتي البحث بفهػارس فنيػة تيسػه ؿي عمػق القػراال اإلطػالع عمػق تفاصػيؿ البحػث، كا  

 كلي التكفيؽ.
 الثاحث  

 السيايل مجؼان د. مجؼان تن تنيىس
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Abstract 

 

Frank infinitive and its interventions with some nouns, 

causes and manifestation. 

This research includes an introduction and a preface, where I 

explain the reasons of choosing this subject; also the efforts 

done by previous researchers and sefining the grammatical 

terminology within the research. I show then some models 

that reflect the interference between our subject and other 

nouns such as, the absolute root. Noun wed to confirm a verb 

or its number I did my best to Know the reasons behind all 

that. Technical at the end of the research. I put indexes to 

make it easy for readers. May allah guides as to success.  
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 ادلمذهة
الحمد   الذم شرَّفنا بدراسة القرآف الكريـ، كهدانا إلػق بعػض أسػرارو، كأنعػـ 

ػق أنػاركا لنػا طػرؽ البحػث كاةسػتفادة بمػا تركػكو  مػف آثػار عمينا كعميه بمصػابيح ديجى
عممية، كالصالة كالسالـ عمق سيد المرسميف، كخاتـ النبييف، خير المعمميف، كأفصح 

  :الفصحاال، محمد األميف كعمق آله كصحبه أجمعيف، ثـ أمَّا بعد

ػػمـ  فػنفَّ عمػػـ العربيػػة فػػي الػػديف بالمحػؿ األعمػػق، كالمقػػاـ األسػػنق، إذ هػػك الس 
داب، التػػي عميهػػا المجػػاز إلػػق معرفػػة ييرتقػػق بػػه إلػػق فهػػـ الخطابػػة، ك نطػػرة اآ الػػذم

السنة كالكتاب، الذم تكفؿ سبحانه بحفظه، كهيَّأ لذلؾ األسباب، كمػف أسػباب حفظػه 
 المحافظة عمق لغته.

فانبرل فريؽ مف العمماال لجمع المغة، كتدكينها مف أفكاو العرب، كفريؽ آخر 
فػي الػنظـ كالتراكيػب كاف هم ه تفسير غريبها، كآخركف اهتمكا بمعرفة أسرار جمالهػا 

كاألبنيػػػة، كمػػػا فيهػػػا مػػػف محسػػػنات بالغيػػػة، كربػػػط هػػػذو المباحػػػث بعضػػػها بػػػبعض،
 كلعؿ مف أهمها عمـ التراكيب، )عمـ النحك(.  

فنظػػاـ الجممػػة العربيػػة فيػػه مركنػػة كبيػػرة، تنضػػبط مػػع ذكؽ سػػميـ، كميمقػػي، 
المتحػدثكف، كميتمقي، يحدكها معنػق يطمػب حركػة إعرابيػةه كبهػذا تتمػايز األسػاليب، ك 

 كالمؤلفكف، كالمؤلفات. 

فيقؼ العمماال أماـ نصٍّ مف القرآف، أك أمػاـ نػصٍّ شػعرم يحتجػكف بػه ك فػة  
 إجالؿ، كاحتراـ، فيجتهدكف في تكجيهه خاصة في األساليب كالمباحث المتشابهة. 
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كمف هذو المباحث )باب المنصكبات( الػذم ييحمػؿ فيػه التركيػب الكاحػد عمػق 
اهرة المداخمة فيه باب كاسع ة يستطيع دراستها دراسة مستفيضة أكثر مف كجه، فظ

باحث كاحد، كة بحث كاحد، كلهذا رأيت أف يقتصر بحثي هذا عمػق جػزال مػف مباحػث 
  :المفعكؿ المطمؽ، كاخترت له عنكاف

 (.  ادلصذر الصزيح وهذاخالته اإلػزاتية هغ ادلنصىتات، أسثاتها وهظاهزها )
 :يأتي في فا تضت طبيعة البحث أف

مقدمػػة يتمكهػػا تمهيػػد يتضػػمف التعريػػؼ بالدراسػػات السػػابقة المتعمقػػة بهػػذا  
المكضػػكع، كالهػػدؼ مػػف البحػػث، كمػػا يتضػػمف التمهيػػد تحديػػد المصػػدر المػػراد كهػػك 
المفعكؿ المطمؽ، مع اإلشارة إلق المصادر األخرل لتحديد الدراسة كيتضػمف التمهيػد 

  :صناعة النحكية بيفبعض الفركؽ مف حيث الدةلة كمف حيث ال
 )المفعكؿ المطمؽ، كالمفعكؿ به، كالمفعكؿ ألجمه، كالمفعكؿ فيه، كالحاؿ(

ثـ أ ػدـ نمػاذجى لكػؿ بػابو مػف هػذو األبػكاب مػف القػرآف كالش ػعره تتضػح فيهػا  
في تخػري  النمػاذج مػف مضػانها، كعػزك اآراال  االمداخمة في التكجيه النحكم، جاهدن 

تتضمف بعض النتا   التي تكصؿ إليها البحث، ثـ فهػارس ألصحابها. يتمكها خاتمة 
فنية تخدـ البحث كالقارمال، كأسأؿ ا  أف أيكفؽ في عممي، كأف أي ػد ـ مػا يجم ػي هػذو 
المداخالت، كة أدعػي الكمػاؿ، فننَّػه   كحػدو، فمػا حصػؿ مػف صػكاب فهػك بتكفيقػه، 

مػػف ا   اراجينػػكمػػا حصػػؿ مػػف خطػػأ أك مػػف نقػػص، فهػػك مػػف نفسػػي كمػػف الشػػيطاف، 
العفػك، كمػف القػارمال الكػريـ التمػاس العػذر كالتنبيػه كالتقػكيـ مػا أمكػف، فػننني أنشػد 
الصػػكاب كأسػػتأنس بكػػؿ تكجيػػه بنػػاال، ييقػػر ب البحػػث مػػف الكمػػاؿ كأدعػػك ا  أف يجعػػؿ 

ػ لكجهػػه الكػريـ، كيجعمػه فػي خدمػػة لغتنػا، كدسػتكرنا العظػػيـ، كأف  اعممػي هػذا خالصن
يع مجيب. )كصمق ا  كبارؾ عمق نبينا محمد، كعمػق آلػه كصػحبه ينفع به، إنَّه سم

 أجمعيف(. 
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 متهيذ
كممة المصدر لفظ عاـ يصدؽ عمق المصدر الذم يقابؿ الفعؿ، كيختمؼ  

عنه في أنَّه يدؿ عمق حدث مجرد مف الزمف، كهذا له أكزاف كشركطي إعماؿو معركفة، 
 كله تعالق:كييعرب عمق حسب مك عه مف الجممة، كمف أمثمته  

       
      
   َّ(ُ)  ) كهك الذم  اؿ ابف مالؾ )رحمه ا

  :عنه
 (ِ)، أك مع " أؿ " ا، أك مركبن امضافن   ه المصدر ألحؽ في العمؿػبفعم     

المقصػػكد بػػه المفعػػكؿ كلكػػف إذا أيطمػػؽ لفػػظ المصػػدر دكف  يػػد، فالغالػػب أفَّ  
لعدـ تقيدة بحرؼ جر كنحكو بخالؼ غيرو  االمطمؽ، كهك محكر البحث، كسيم ي مطمقن 

 )مفعكؿ به، أكله، أك فيه...(  :مف المفعكةت التي تقيَّد فيقاؿ
 :كهك المعني بقكؿ ابف مالؾ رحمه ا 

 (ّ) مدلكلي الفعؿ كىأمف مف أىًمٍف.    المصدر اسـ ما سكل الزماف مف     
)ميؤكػػد لعاممػػة، كميبػػي ف لمنػػكع، كميبػػي ف لمعػػدد(  :كهػػذا يػػأتي عمػػق ثالثػػة أنػػكاع 

  ، ك د بيَّنتي في ثنايا البحث المباحث المتعمقة به.ادا من  اكيككف منصكبن 
كيػػأتي اسػػـ مصػػدر يختمػػؼي عػػف المصػػدر فػػي خمػػكو مػػف بعػػض حػػركؼ فعمػػه  

عطػاال، فننَّػه مسػاكو  :، نحػكدكف تعكيض، كيتفؽ مع المصدر في الدةلة عمق معنػاو

                                           

  ُٓ،  ُْسكرة البمد  (ُ)
  ّٗ/ّ، كانظر شرح ابف عقيؿ  ُُِألفية ابف مالؾ  (ِ)
  ُٗٔ/ِ، كانظر شرح ابف عقيؿ  َُٔألفية بف مالؾ  (ّ)
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معنق، كمخالؼ له بخمكو مف الهمزة المكجػكدة فػي فعمػه، كلػـ ييعػكَّض عنهػا  إلعطاالى 
 . (ُ)شيال

 نحك:  امقيدن  اكيأتي مصدرن 
 . )المصدر الميمي(

ٍف شارؾ المصػدر  كهك المبدكال بميـ زا دة عمق غير بناال مفاعمة في أكله، كا 
 .(ِ)، كله صيغ كأكزاف متعددةالعاـ في مجرَّد الدةلة عمق الحدث

 :كمف المصادر المقيػَّدة
 المصدر الصناعي. 

، كتػػاال( عمػػق اةسػػـ لمدةلػػة عمػػق  كهػػك: المفػػظ المصػػنكع بزيػػادة )يػػاال نىسػػبو
نسانية. :حقيقته، كما يحيط بها مف الهي ات كاألحكاؿ، نحك  .(ّ)رجكلية، كا 

 :كثمَّة نكع مف المصادر المقيَّدة، هك
  :د، كهكالمصدر المتصيَّ 

عرابػه  المصدر المنتزع مف كالـ غير مؤهؿ إلفادته مػف أجػؿ إ امػة فهمػه، كا 
 )ة تزهد في المعركؼ فتخسر أنفس الذخا ر(.  :نحك

، ففكات الفرصة إيَّاو.   كالتقدير: ة يككف مف المجد تكافو
)ة تنػػازعكا فتفشػػمكا( فػػنفَّ الفػػاال حػػرؼ عطػػؼ، كلػػف يسػػتقيـ معهػػا فهػػـ هػػذا 

)ة يكػػػف تنػػػازع مػػػنكـ ففشػػػؿ عمػػػيكـ( كيسيػػػمَّق  :إعرابػػػه إةَّ عمػػػق معنػػػق الكػػػالـ، كة
 بالمصدر المنتزع كالمصدر المتكهـ. 

                                           

 ) بتصرؼ(  ٖٗ/ّح ابف عقيؿ شر  (ُ)
  ِٕتصريؼ األسماال  (ِ)
 ٖٕتصريؼ األسماال  (ّ)
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كأمَّا المصدر المؤكؿ فهك المنسبؾ مف حرؼ مصدرم كفعؿ، كيعرب عمق 
    :حسب مك عه مف الجممة، نحك

    (ُ) صكميكـ :أم. 
 . أم فعميؾ :فعمت()سرَّني ما  :كنحك

( مفتكحة الهمزة مع اسمها   .أك مف )أفَّ
 . اجتهاديؾ :)سرني أنَّؾ مجتهد( أم:نحكك 

     : كله تعالق :كنحك
    

   
   

    .(ِ)
   

 استماعي. :أم
ذلػػؾ مػػف المصػػادر التػػي يسػػميها بعػػض العممػػاال مػػف بػػاب التغميػػب:  كغيػػر 

جمػس،  :)مصدر المرَّة )اسـ المرَّة(..( كهك الداؿ عمق حصكؿ الفعػؿ مػرة كاحػدة نحػك
جمسػػة، كانطمػػؽ، انطال ػػة ك)مصػػدر الهي ػػة )اسػػـ( الهي ػػة( كهػػك مػػا دؿ عمػػق هي ػػة 

 . ًنشدة الممهكؼ، كجمسة العمماال :الحدث نحك
المفعػػػكؿ بػػػه، كالمفعػػػكؿ لػػػه،  :مػػػؽ يمتػػػبس فػػػي إعرابػػػه مػػػعكالمفعػػػكؿ المط

 كالمفعكؿ فيه، كمع الحاؿ. 
ةشتراكه في العامؿ، كالعالمػة اإلعرابيػة، كسػأذكر عنػد كػؿ مبحػث مالبسػات  

 المداخمة، كأسأؿ ا  التكفيؽ كالسداد.

                                           

 .  ُْٖسكرة البقرة  (ُ)
  ُسكرة الجف  (ِ)



 

 

 
           خالته اإلعرابية مع المنصكبات أسبابها كمظاهرها  د/ جمعاف بف بنيكس بف جمعاف السيَّاليالمصدر الصريح كمدا

 

َِْٕ 

أمَّا عف جهكد السابقيف، فهي عبػارة عػف دراسػات عامػة تػتكمـ عػف التشػابه  
بات عامة، أشبه ما تككف فهػارس، كمػا جػاال فػي المغنػي، كفػي دراسػات في المنصك 

ألسمكب القرآف، كفي مطكةت النحك، كشرح الكافية لمرضػي، كابػف يعػيش، كارتشػاؼ 
 الضرب، كغيرها.

أفرد )مداخمة المصدر الصريح )المفعػكؿ  اكة أعمـ فيما اطمعت عميه أفَّ أحدن  
ًدٍدتي أف تكػػكف هػػذو الدراسػػة المطمػػؽ( مػػع غيػػرو مػػف المنصػػكبات بالدراسػػ ة، كلهػػذا كى

خاصػػة بمداخمػػة المفعػػكؿ المطمػػؽ مػػع غيػػرو ممػػا يشػػترؾ معػػه فػػي العامػػؿ، كالعالمػػة 
 اإلعرابية.

 :وادلصذر ػلى اإلطالق هى ادلفؼىل ادلطلك ويأتي

، اضربى محمػدي ضػربن : بدؿ مف الفعؿ مشتؽ مف لفظه، أك مف معناو، نحك " 
كالَّبػدؿ مػف الفعػؿ ة يظهػر معػه ، ساس في هذا البحػث، كهك المحكر األاك عد جمكسن 

 :الفعؿ، كفيه ثالثة مذاهب

  (ُ)أنَّه ة يىٍنقىاس، كييٍقتىصر فيه عمق السماع، كييٍنسىب لسيبكيه -ُ

أنَّػػه مقػػيس فػػي األمػػر، كالػػدعاال، كاةسػػتفهاـ، كفػػي الخبػػر المقصػػكد بػػه  -ِ
 . (ِ)اإلنشاال، أك الكعد، كيينسب ةبف مالؾ

  :الشاعر في األمركمف ذلؾ  كؿ 

ػػؿَّ أمػػكرهـ  عمػػق حػػيف ألهػػق النػػاس جي
 

ريػػػػؽي المػػػػاؿى نػػػػدؿى الثعالػػػػبً  فىنىػػػػٍدةن    (ّ)زي
 

                                           

 .  ِِّٓ/ٓ، كينظر ارتشاؼ الضرب  ُٖٗ/ُُٓ/ُالكتاب  (ُ)
 ِِّٓكينظر ارتشاؼ الضرب / َُِْ/ِ، كشرح الكافية الشافية ُِٓ/ّشرح التسهيؿ  (ِ)
، كانظػر الحماسػة ُُٔ/ُكالكتػاب  َٗهك ألعشػق همػداف فػي ديكانػه ص  البيت مف الطكيؿ (ّ)

 . ُِٓ/ّ، كشرح التسهيؿ َُِ/ُ، كالخصا ص ُُٔ/ُ، كالكتاب َُّٓ/ّالبصرية 
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َِْٖ 

 :كمثمه في الدعاال  كله
 يػػػػا  ابػػػػؿ التػػػػكًب غيٍفرانػػػػا مػػػػ ثـ  ػػػػد

 

ًجػػػػػؿي    (ُ)أسػػػػػمفتها أنػػػػػا منهػػػػػا خػػػػػا ؼه كى
 

أنَّػػه ينقػػاس فػػي األمػػر كاةسػػتفهاـ فقػػط، كيينسػػب هػػذا الػػرأم ل خفػػش  -ّ
 . (ِ)االكالفرَّ 

  (ّ).كهذو المصادر منصكبة بأفعاؿو منها كاجبه اإلضمار 
 : أنىاع ادلفؼىل ادلطلك

 : اؿ ابف مالؾ )رحمه ا (
ػػػػػػ اتككيػػػػػػدن   ييبػػػػػػي ف أك عػػػػػػدد اأك نكعن

 

ػػػػػٍير ذم رشػػػػػد  ػػػػػٍيرتىيٍف سى  (ْ)ًكسػػػػػرتي سى
 

  :(ٓ)أنىاع ادلفؼىل ادلطلك ثالثة
، كمنه  كله ا اـ زيد  يامن  :لفعؿ، نحكمصدر لمجرَّد التككيد، فيفيد مثؿ إفادة ا -ُ

     :تعالق
    .(ٔ)    

 جميال. ااصبر صبرن  :مصدر مب يف لمنكع بيَّف نكع الفعؿ، نحك -ِ
 سرتي سير ذم رشد.  :كنحك

                                           

، ِِْ/ِ، كالمسػػػػاعد ُِٔ/ّالبيػػػػت مػػػػف البسػػػػيط كجػػػػاال بػػػػال نسػػػػبة فػػػػي شػػػػرح التسػػػػهيؿ  (ُ)
 .ََِ/ِكاألشمكني 

   ِِْ/ِكالمساعد ِِْٓ/ٓرب ، كارتشاؼ الضُِٔ/ّانظر شرح التسهيؿ  (ِ)
، كالمسػػػػػػاعد َُّٔ/ّ، كارتشػػػػػػاؼ الضػػػػػػرب ُِٖ/ّ، كالمقتضػػػػػػب ُِّ/ُُٔ/ُالكتػػػػػػاب ( ّ)

 َّّ/ُ، كالتصريح  ُْٕ/ُ
 ِِٓ/ّكالمقاصد الشافية  ُُٕ/ِ، كانظر شرح ابف عقيؿ َُٔألفية ابف مالؾ ( ْ)
، كشػػرح ِِٓ/ّ، كالمقاصػػد الشػػافية ِْٗ/ِ، كمػػنه  السػػالؾّّ/ِانظػػر أكضػػح المسػػالؾ ( ٓ)

 ْٖٔ/ُاألشمكني 
 . ُْٔسكرة النساال ( ٔ)
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َِْٗ 

 .سرتي سىٍيرتىيف، كد ت الساعة د تيف :مصدر يب يف العدد، نحك -ّ
  :صذر )ادلفؼىل ادلطلك(الؼاهل يف ادل

  اؿ ابف مالؾ )رحمه ا (
 بمثمػػػػػه أك فعػػػػػؿ أك كصػػػػػؼ نيًصػػػػػب

 

 (ُ)لهػػػػػػػذيف انتخػػػػػػػبٍ  كككنػػػػػػػه أصػػػػػػػالن  
 

 ينصة ادلصذر تأحذ ثالثة أشياء:
شػديدا، كمنػه  اضػربن  اعجبتي مف ضػربؾ زيػدن  :ينصب المصدر بمصدرو مثمه نحك -ُ

  : كؿ الشاعر
ؿ  أمكرهـ  عمق حيف ألهق النَّاس جي

 

 

ري ندةن ف  ٍدؿى الثعالبػى اؿ نػػؽ المػزي
 

  :، كمنه  كله تعالقا مت  يامن  :كينصب بالفعؿ، نحك -ِ
    .(ِ)  

أنػا  :اسـ فاعؿ، أك اسـ مفعكؿ، كنحكهمػا: كمػف ذلػؾ :كينصب المصدر بكصؼ -ّ
 . اشديدن  ا، كزيده مضركبي ضربن ا ا ـ  يامن 

   :كمنه  كله تعالق
    (ّ)  

 ها ينىب ػن ادلفؼىل ادلطلك تؼذ حذفه.
  اؿ ابف مالؾ )رحمه ا ( 

 ا عميه دىؿَّ ػػػػػػػه مػػػػػػػكب عنػػػػػػػػػد ينػػػػك 
 

 
 (ْ)ذؿػرح الجػٌد، كافػػؿ  الجً ػػػػػػػدَّ" كي ػػػػػػػكػ " ج
 (ْ)ذؿػالج

 

                                           

 ُِٔ/ّكالمقاصد الشافية  ُٗٔ/ِ، كانظر شرح ابف عقيؿ َُٔألفية ابف مالؾ ( ُ)
 ُُُسكرة اإلسراال ( ِ)
 ِسكرة النازعات ( ّ)
 ُِٕ/ِ، كابف عقيؿ  َُٔألفية ابف مالؾ ( ْ)
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ََِٓ 

 ا ينكب عنه: ينكب عف المصدر بعد حذفه ما يدؿ عميه، كمم
( مضافيف لممصدر، نحك  كله تعالق:  ، كبعضي   )كيؿ 

    (ُ)  

 كمنه  كؿ الشاعر: 
  ػػػػػػػد يجمػػػػػػػعي ا  الشَّػػػػػػػيتيف بعػػػػػػػدما

 

 (ِ)يظنػػػػػػػػػاف كيػػػػػػػػػؿ  الظىػػػػػػػػػف  أةَّ تال يػػػػػػػػػا 
 

( منصكبة عمق أنها مفعكؿ مطمؽ نا ب عف المصدر.  فػ )كيؿَّ
 )رجع القهقرل( :نكعه نحك كمما ينكبي عنه

 . ، كفرحت جذةن ا عدتي جمكسن  :كينكب عنه مرادفه نحك
 :كمنه  كؿ الشاعر

ػػػ  عمػػػق ظهػػػر الكثيػػػًب تعػػػذرت اكيكمن
 

ؿً   ٌ  ى ػػػػػػؿَّ  (ّ)عمػػػػػػيَّ كآلػػػػػػت ًحمفػػػػػػةن لػػػػػػـ تىحى
 

  ق:ػػه تعالػدر صفته، نحك  كلػػف المصػػكب عػػا ينػػكمم 
     .(ْ)  

   ا ينكب عنه ضميرو، نحك  كله تعالق:كمم
   

   
       (ٓ) 

                                           

 . ُِٗسكرة النساال ( ُ)
كالتصػػريح  ّْ/ِ، كأكضػػح المسػػالؾ ِِٗق فػػي ديكانػػه البيػػت مػػف الطكيػػؿ كهػػك لمجنػػكف ليمػػ (ِ)

 .ِٗٔ-ُٖٓ، كمعجـ شكاهد النحك الشعرية َِ/ْ
كالمقاصػد  ِْ، كشرح القصا د السػبع  ُِالبيت مف الطكيؿ كهك ة مرمال القيس في ديكانه  (ّ)

 ََُ/ّ. كهمع الهكامع ِِٖ/ّالشافية 
 .  ُْسكرة آؿ عمراف  (ْ)
  ُُٓسكرة الما دة  (ٓ)
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َُِٓ 

.  :أم  ة أعذبي العذابى
 ق: ػه تعالػػػػػػػػػػػك  كلػػكمما ينكب عنه عددو، نح
  

   (ُ)  
 .( ا)ضربته سكطن  :كب عنه آلته، نحككمما ين

 :نحػػك، كممػا ينػػكب عػف المصػػدر اسػػـ اإلشػارة، كةبػػد مػػف كصػفة بالمصػػدر 
 .)ضربته ذلؾ الضرب( 

 . )اغتسمتي غيسال( :كمما ينكب عنه اسـ مصدر غير عمـ، نحك
  :كمما ينكب عف المصدر الك ت كقكؿ الشاعر

 ألػػػػػـ تغػػػػػتمض عينػػػػػاؾ ليمػػػػػة أرمػػػػػدا
 

يـ ميسػػػػػػهداكبػػػػػػت كمػػػػػػا بػػػػػػات السػػػػػػم 
(ِ) 

 

 اغتماض ليمة أرمدا، كهك عكس )فعمته طمكعى الشمس(  :أم
 كينكب عف المصدر مالؽو له في اةشتقاؽ، نحك  كله تعالق:  

   
     (ّ)  فنابى "

   كمثمه:  " عف )إنباتا(. انباتن 
    (ْ)  نىما هك )فتبتيال( ليس بمصدر التبتؿ، كا 

 .مصدر )بتَّؿ( 
 . )رجع القهقرل( :كمما ينكب عنه نكعه نحك

                                           

  ْرة النكر سك  (ُ)
، كانظػر الخصػا ص  ََُالبيت مف الطكيػؿ كهػك ل عشػق ميمػكف بػف  ػيس فػي ديكانػه ص  (ِ)

 .  ْٗٔ/ُ، كالمساعد  ُُٖ/ِ. كشرح التسهيؿ  ِِّ/ّ
  ُٕسكرة نكح  (ّ)
  ٖسكرة المزمؿ  (ْ)
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َِِٓ 

 .؟(  ا)ما تضرب زيدن  :كمما ينكب عنه )ما اةستفهامية( نحك
  :( كمنه  كؿ الشاعراأم  ضربو تضربي زيدن  :أم

همػػػا  مػػػاذا يىًغيػػػري ابنتػػػي ًرٍبػػػعو و عكيؿي ي
 

ػػػػػػ   (ُ)ق لمػػػػػػف ر ػػػػػػداة ير ػػػػػػداف كة ييكسى
 

 . اكالمعنق أنَّه ة ييغني بكاؤهما عمق أبيهما مف طمب ثارو شي ن 
 .)ما ش ت فقـ(  :كمما ينكب عنه )ما الشرطية( نحك

  :كمثمه  كؿ جرير
 بىػػػػٍيفه عاجػػػػػؿ :نىعىػػػػب الغػػػػرابي فقمػػػػػت

 

 

 (ِ)لبىػػػػػٍيًف فانعػػػػػبً  مػػػػػا شػػػػػ تى إذ ظعنػػػػػكا
 

مطمػؽ( دكف ذكػر الخالفػات كأىكتفي بهذا مما ينكب عف المصػدر )المفعػكؿ ال
  (ّ). كاآراال في بعضها
 : حذف ػاهل ادلصذر

  اؿ ابف مالؾ )رحمه ا (
 كحػػػػػػػػذؼي عامػػػػػػػػؿ المؤكػػػػػػػػد امتنػػػػػػػػع

 

 كفػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػكاو لػػػػػػػػػػػػػدليؿ متسػػػػػػػػػػػػػعٍ  
 

 كالحػػػػػػػػػذؼ حػػػػػػػػػتـه مػػػػػػػػػع آتو بػػػػػػػػػدة
 

 (ْ)مػػػف فعمػػػه كػػػػ " نػػػدة" المذكػػػػ " انػػػدة" 
 

 :احلذف لؼاهل ادلصذر ػلى ثالثة ألسام
عاممه عمق اإلطالؽ، كهك عامؿ المؤكد، فال يجكز أف   سـه يمتنعي حذؼ -ُ

(ه ألفَّ القصد بالتأكيد تقكية اضربن  ا. بمعنق )اضرب زيدن اضربن  انقكؿ: زيدن 
                                           

.  َٕٔ/ِالبيت مػف البسػيط كهػك لػػ " عبػد منػاؼ بػف ًرٍبػع الهيػذىلي فػي شػرح شػعر الهػذلييف"  (ُ)
 .  ُٔٓ/ٕ، كالتذييؿ كالتكميؿ ُْٗكانظر إيضاح الشعر 

  ُٔٓ/ٕ، كانظر التذييؿ كالتكميؿ  ِْٔ/ُالبيت مف الطكيؿ كهك في ديكانه  (ِ)
، كتكضػػيح  ُْٓ/ٕكالتػػذييؿ كالتكميػػؿ  ُُٖ/ِانظػػر بسػػط هػػذو اآراال فػػي شػػرح التسػػهيؿ  (ّ)

  ِِٔ/ّاصػػد الشػػافية . كالمق ْٕٔ/ُ، كالمسػػاعد  ّّ/ِكأكضػػح المسػػالؾ  ٖٕ/ِالمقاصػػد 
 ْٖٔ/ُكاألشمكني 

 .َُٔ( ألفية إبف مالؾ ْ)
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َِّٓ 

العامؿ كتقرير معناو، كالقصد بالحذؼ اإليجاز، فتدافعا. كهذا الرأم تفػرَّد 
ػػا غيػػريو فيطمقػػكف القػػكؿ بجػػكاز الحػػذؼ إذا دؿَّ عميػػ ه بػػه ابػػف مالػػؾ، كأمَّ

، كاعترض بعضهـ عمق كالـ ابف مالؾ   .(ُ)دليؿه
ػػ :كالقسػػـ الثػػاني مػػا يجػػكز حذفػػه لقرينػػة لفظيػػة، أك معنكيػػة نحػػك -ِ  احجن

 ، لمف سعق في مثكبة. ا، كسعيا مشككرن امبركرن 

 ، ألٌف المصػدر بػػدةن اكالقسػـ الثالػث مػا يحػذؼ فيػه عامػؿ المصػدر كجكبنػ -ّ
  :لحذؼ عمق نكعيفمنه، كالبدؿ، كالمبدؿ منه ة يجتمعاف، كهذا ا

، بؿ هك مك ػكؼ عمػق السػماع، كالمصػادر المثنػاة اما لـ يكثر حتق يصير  ياسن  -ُ
ي هػذا المعنػق المصػادر التػي ة أفعػاؿ ػؿ فػػكيدخػ،  حنانيػؾ، كلبيػؾ، كسػعديؾ  :نحك
 لها.
، كيػأتي عمػػق صػػكر عػدة منهػػا مػػا كػاف معنػػاو األمػػر، امػا كثػػر حتػق صػػار  ياسنػػ -ِ

 كقكؿ الشاعر:
ػؿ  أمػػكرهـعمػق حػي  ف ألهػق النػاس جي

 

 (ِ)زريػػػػػؽي المػػػػػاؿ نىػػػػػٍدؿى الثعالػػػػػبً  فنػػػػػدةن  
 

 .اتناكؿ الشيال باليديف جميعن  :، كالندَّؿانداؿ الماؿ ندةن  :كأنه  اؿ
 كرعيا(.  ا)سقين  :كما كاف في معنق األمر كالدعاال نحك

)كيحػه، ككيمػه، ككيبػه، ككييسػه( كجعمػكا  :كماة فعػؿ لػه لػيس بقيػاس نحػك
  :ٍمهى، كركيد( في مف خفض ما بعدهما، كقكؿ الشاعرمنه )بى 

 هاماتهػػػػػػا اتػػػػػػذر الجمػػػػػػاجـى ضػػػػػػاحين 
 

 (ّ)بىٍمػػػػػػػه األكػػػػػػػؼ  كأنَّهػػػػػػػا لػػػػػػػـ تيٍحمىػػػػػػػؽً  
 

                                           

 . ِّّ/ّ، كالمقاصد الشافية  ِٓٔشرح األلفية ةبف الناظـ ( ُ)
 .ٗسبؽ تخريجه ص  (ِ)
 .  ِْٓالبيت مف الكامؿ كهك لكعب بف مالؾ رضي ا  عنه في ديكانه ص  (ّ)

 .  ِّْ/ّالشافية  . كالمقاصد ُِٖكمغني المبيب  ُْ/ّكانظر شرح المفصؿ 
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َِْٓ 

كالنكع الثاني ما ك ع مف المصادر لتفصيؿ عا بة طمب، أك خبر، كهك الػذم 
  اؿ فيه ابف مالؾ: 

نَّػػػػػػػػػػػػػػػػا  كمػػػػػػػػػػػػػػػػا لتفصػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ كنمَّامى
 

ٍيػػػػػػثى عنَّػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػه ييحٍ ػػػػػػػػػػػػػػػعامم   (ُ)ذىؼي حى
 

     :كمنه  كله تعالق
   . (ِ)  

ٌما تفادكف فداال. :كالتقدير  فنمَّا تمن كف منًّا، كا 
 فحذفكا الفعؿ كعكضكا المصدر منه.

مَّامكتن  ا)ألجتهدفَّ فنمَّا بمكغن  :ك د يككف في الخبر نحك  (. اكا 
 المصدر المكرر، كالمصدر المحصكر. :كالنكع الثالث كالرابع

 . اؿ ابف مالؾ )رحمه ا ( 
رىد كػػػػػػػػػػػٌرره كذيك حصػػػػػػػػػػػر كى  كػػػػػػػػػػػذا مى

 

 (ّ)نا ػػػػػػب فعػػػػػػًؿ ةسػػػػػػـ عػػػػػػيف اسػػػػػػتندٍ  
 

( بػدكف تكريػر، امػف نحػك )سػيرن  ا)زيده سير سيرا(، ك يَّدو بالتكرير تحرزن  :نحك
فَّ النَّصػػب ة يمػػـز معػػه إضػػمار العامػػؿ، ك يػػدو بكػػكف عاممػػه خبػػرا عػػف اسػػـ عػػيف، أل 

 هنالؾ أبيف. 
عػػف فعمػػه، كأف  ا)إنَّمػػا أنػػت سػػيرا( بشػػرط أف يكػػكف نا بنػػ :كذا الحصػػر نحػػك

 يككف ذلؾ العامؿ ميستندا ةسـ عيف. 
المصدر المؤكد لنفسه، كالمصدر المؤكد لغيرو، كهما المذاف  :كالنكع الخامس

  اؿ فيهما ابف مالؾ )رحمه ا (. 
 كمنػػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػػا يدعكنػػػػػػػػػػه مؤكػػػػػػػػػػدا

 

 ه أك غيػػػػػػػػػػػػػػػػرو فالمبتػػػػػػػػػػػػػػػػدألنفسػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

                                           

 . ُٕٗ/ِ، كابف عقيؿ َُٔألفية ابف مالؾ  (ُ)
  ْسكرة محمد  (ِ)
 . َُٖ، كابف عقيؿ ِٕألفية ابف مالؾ  (ّ)
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َِٓٓ 

 الػػػػػػػػه عمػػػػػػػػي ألػػػػػػػػؼه عيرفنػػػػػػػػ :نحػػػػػػػػك
 

 (ُ)اًصػػػػػرفن  اكالثػػػػػاني كػػػػػابني أنػػػػػت حقنػػػػػ 
 

)دعػػكت  :كممػػا يجػػب حػػذؼ عاممػػه المصػػدر المؤكػػد مضػػمكف الجممػػة نحػػك
  (ِ) .(اسميته زيدن  :، أماكلدم زيدن 

 .(ا، أك اعترافن ا)له عمق ألؼي درهـو عيرفن  :كمنه
    :كمنه  كله تعالق

   
     
  (ّ) .فصنع ا  تككيده لنفسه   

  :كمنه  كؿ الشاعر
نَّنػػػػػػػػي  إن ػػػػػػػػي ألمنحػػػػػػػػؾ الصػػػػػػػػدكد كا 

 

 (ْ)إليػػػػػؾ مػػػػػع الصػػػػػدكد ألميػػػػػؿي  ا سػػػػػمن  
 

 لما  بمه. ا( تككيدن احيث نصب ) سمن 
صػالحاف لتككيػد مػا  اكًصػرفن  ا( فحقنػاًصػرفن  ا)ابني أنت حقن  :كالمؤكد لغيرو نحك

  بمهما عمق اإلفراد.
كالسابع: المصدر المشىبَّه به الكا ع عمق إثر جممة، كهك الذم  اؿ عنه ابػف 

 . مالؾ )رحمه ا ( 
ٍممىػػػػػػػة  كػػػػػػػذاؾ ذك التشػػػػػػػبيه بعػػػػػػػد جي

 

ػػػػػػ   (ٓ)بكػػػػػاالى ذاًت عيٍضػػػػػػمىة اكػػػػػػ )لػػػػػي( بيكن
 

                                           

 .  ُُٖ/ِ، كابف عقيؿ َُٔألفية ابف مالؾ  (ُ)
 .  َّٖ/ُانظر الكتاب  (ِ)
 .  ٖٖسكرة النمؿ  (ّ)
، كالمقتضػب  َّٖ/ُنظػر الكتػاب . كا ُٔٔالبيت مف الػكافر كهػك ل حػكص فػي ديكانػه ص  (ْ)

 . ِٔٓ/ّ، كالمقاصد الشافية  ِّّ/ّ
 . ُّٖ/ِ، كابف عقيؿ  ِٕألقبة ابف مالؾ  (ٓ)
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َِٓٔ 

عمػق الصػفة التػي ذكػر  مما يجب حذؼ عاممػة المصػدر المشػبه بػه إذا كػاف 
 (ُ) كهك عمق نكعيف:

)ضػربته ضػربى األميػر المػص( )كبكػق  :أف يككف  بمه فعمه الذم مف لفظػه نحػك -ُ
 . بكاال الحزيف(

 فهذا ة إشكاؿ في أفَّ ناصبىه فعميه. 
نَّما ييذكر  بمه جممػة تػؤدم معنػق الفعػؿ بشػرط  -ِ أةَّ ييذكر الفعؿ  بمه كة مرادفه، كا 

ممة تامة، كأةى يذكر الفعؿ المكافؽ لممصدر كمثاؿ ما يصمح لكجكب أف يقع بعد ج
 بكاالى ذاًت عيضمىة(.  ا)لي بيكن  :حذؼ عاممه ما مثَّؿ به

الكػػريـ إضػػاالات يسػػتطيع مػػف خاللهػػا  القػػارئ كلعمػػي بهػػذو التكط ػػة أعطيػػتي  
مف  معرفة الرَّاجح كالمرجكح مف األكجه اإلعرابية المداخمة، كمف خالؿ ما ألمحت به

 كاعد كأحكاـ في المفعكؿ المطمؽ تيتممس بها الخيطىق، كيستنير بها الطريؽ، خاصػة 
المفعػكؿ بػه، كالمفعػكؿ  :كأفَّ المفعكؿ المطمؽ له مداخالت في التركيب كالتكجيه مػع

 ألجمه، كالمفعكؿ فيه ، كالحاؿ. 
، جاهػػدن  اكسػػأعرضي لمداخالتػػه مػػع كػػؿ بػػاب عمػػق حػػدو مكتفينػػ فػػي  ابنمػػاذجى

ا  العػكف كالتكفيػؽ  ؼ عمق أسباب هذو المداخالت، كالترجيح مػا أمكػف، سػا الن التعر 
 كالثبات.

 

                                           

فما بعدها، كمػف  َُٔ/ٕكؿ هذو التقسيمات كالتعميقات مأخكذة بتصرؼ مف التذييؿ كالتكميؿ  (ُ)
 فما بعدها . َِّ/ّالمقاصد الشافية 
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َِٕٓ 

 هذاخلة ادلفؼىل ادلطلك هغ ادلفؼىل ته.  ـ 1
أك  االمفعكؿ به هك / اسـ منصكب أك مؤكؿ بػه يقػع عميػه فعػؿ الفاعػؿ نفينػ 

 م  دكمىؾ.( ، نحك: كتبتي الدرس، كلـ أكتبي الدرس، كعممتي أنَّؾ  ادـ، أاإثباتن 
منهمػػا ينسػػبؾ فػػي جممػػة فعميػػة، كلكػػؿ منهمػػا  يشػػترؾ المفعػػكةف فػػي أفَّ كػػالن  

عامػػػػؿه يطمبػػػػػه عمػػػػػق كجػػػػػه الكجػػػػػكب، أك الجػػػػكاز، ككػػػػػذلؾ يشػػػػػتركاف فػػػػػي الحكػػػػػـ 
 النحكم)النَّصب( كفي الحركة اإلعرابية.

كيتشابهاف في الصيغة، كالفصيمة المغكية، فكيؿه منهما اسـ، كيحدث التشابه  
 تقدير المحذكؼ، كباختالؼ التقدير، يختمؼ التكجيه الكظيفي لمفظة.بسبب 
  :كمف أسباب المداخمة بينهما الحمؿ عمق المعنق، كمما ك عت المداخمة فيه 

    : كله تعالق
    

     
    (ُ)  

 ان
 
  :( ػلى وجهنياتصاب )ػهذ

 مصدر عمق غير الصدر، أم )معاهدة(.  -ُ
ٍهػػدن  :مفعػػكؿ بػػه، عمػػق تضػػميف )عاهػػد( معنػػق )أعطػػق(، أم -ِ ، ا)أعطػػكا عى

 . (ِ) (ادكا ا  عهدن ػػ)عاه :رػ، كالتقدياػن كؿ األكؿ محذكفػكف المفعػكيك

                                           

  ََُسكرة البقرة  (ُ)
، كدراسػات ألسػمكب القػرآف القسػـ الثالػث ِٔ/ِ، كانظػر الػدر المصػكف  ّّٔ/ِحػر ينظر الب (ِ)

ِ/َُْ  
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َِٖٓ 

 . (ُ)وعمق صدر  اجارين  ا( مصدرن ا)عًهدكا( فيككف )عهدن  :ك رأ أبك السَّمىاؿً 
)ك د يجػكز أف ينتصػب عمػق  ػراالة الكافػة عمػق المصػدر، إة   : اؿ ابف جنق

( كػػػ ) اتمػػت مقاتمػػة، ا)عاهػػدكا معاهػػدة، أك عهػػادن  :أم :أنَّػػه مصػػدر محػػذكؼ الزيػػادة
  (ِ)ك تاة(..( 

  :كنظَّر له بقكؿ الشاعر
 عمػػػػػػػػػػػػرىًؾ ا  سػػػػػػػػػػػػاعةن حػػػػػػػػػػػػد ثينا

 

 (ّ)كرعينػػػػػػػا مػػػػػػػف  ػػػػػػػكًؿ مػػػػػػػف يؤذينػػػػػػػا 
 

ٌمرتيًؾ ا  تعميرا :)إنَّما هك :بقكله ثـ ثنَّق ذفت زيادة  –دعاال لها  -عى فحي
  (ْ)التاال كالياال..(

    :كمنه  كله تعالق
     (ٓ)  

)بخيػر(، ألف  :( عمق أنَّه مفعػكؿ بػه عمػق إسػقاط الحػرؼ، أماانتصاب )خيرن  
 فسه.نتطكَّع ة يتعدل ب

م ف )تطكَّع( معنق ًفٍعؿ متعػد ، فانتصػب )خيػرن  كيحتمؿ أفٍ  ( عمػق أٌنػه ايككف ضي
 (.اخيرن  امفعكؿ به، كتقديرو: )كمف فعؿ متطكعن 

 خيرا. اكيحتمؿ أف يككف نىٍصبيه عمق أنَّه نعت لمصدر محذكؼ، أم تطكعن 
                                           

 . ََُ/ُ، كالمحتسب  ٖنسبت له في القراالات الشاذة /ص (ُ)
 .  ُِْ/ُكلـ تنسب في المحرر الكجيز 

  ِٔ/ِ، كالدر المصكف  ّّٔ/ِكالبحر 
  ََُ/ُالمحتسب  (ِ)
 .  ُٓٔ/ُٕ، كالمخصص  ََُ/ُفي المحتسب  مف الخفيؼ كجاال بال نسبة البيتهذا  (ّ)

 .  ٗٔ/ٖكالمساف ) عمر ( كانظر المعجـ المفصؿ في شكاهد المغة العربية 
  ََُ/ُالمحتسب  (ْ)
  ُْٖسكرة البقرة  (ٓ)
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َِٓٗ 

 فػػالتط كع :تطػػٌكع، أم ف )ػػػػـك مػػػػػدر المفهػػػػق المصػػػػد عمػك( عا ػػػم )فهػػػ،ير فػػػكالضمػػ
 (ُ)خير له(. 

  :كمف جعؿ نىصبه عمق نزع الخافض نظَّر له بقكؿ الشاعر

، كلػػػػػػػػـ تيحيَّػػػػػػػػق  أتمضػػػػػػػػكف الػػػػػػػػديارى
 

ـي  إذفى  كالمكػػػػػػػػػػػػػػـ عمػػػػػػػػػػػػػػيٌ   حػػػػػػػػػػػػػػرا
(ِ) 

 

كبهػػػذو الركايػػػة يختمػػػؼ حػػػرؼ الجػػػر المقػػػدَّر كلعػػػؿ األ ػػػرب )مػػػف(، كالركايػػػة  
 المشهكرة تيقَّدر )الباال(. 

 النصب عمق الحاؿ مف المصدر.كهك:  اثالثن  اكفي الدر المصكف زاد كجهن 

 ، (ّ)المقدر، كنسبه لسيبكيه

أفَّ النصب عمق نزع الخافض مسألة خالفية  اكلعؿ مما يزيد المسألة كضكحن  
الكجه األكؿ في تقدير حرؼ الجر المحذكؼ، كالكجه الثاني  :بيف النحاة مف كجهيف

قَّدىر عمق حسب ما أفَّ بعضهـ ييعد و ضركرة. كالرَّاجح في نظرم أٌف حرؼ الجر يي 
، كة أرل ايقتضيه المعنق، كأمَّا الحكـ عميه بالضركرة، فقد جاال السماع به كثيرن 

   ػػاؿ تعالق:  .(ْ)مف جكاز حذفه إذا تعيَّف الحرؼ كمك عه امانعن 

                                           

، كدراسػػات ألسػػمكب القػػرآف القسػػـ  ُِٗ/ِ، كالػػدر المصػػكف  ّْٖ/ّانظػػر البحػػر المحػػيط  (ُ)
  َُْ/ِالثالث 

كالخزانػػة  َِ/ٓ، كالهمػع ِِ/ِ، كالكامػؿ  ِٖٕ/ُر كهػػك لجريػر فػي ديكانػػه البيػت مػف الػكاف (ِ)
 . ّٗٓ،  َُٓ، كمعجـ شكاهد النحك الشعرية  ُُٖ/ٗ

 كالركاية المثبتة هي ركاية الديكاف ، كالركاية المشهكرة: ) تمركف الديار كلـ تعكجكا ..(
 ُّٕٓ/ّ كارتشاؼ الضرب ُِّ، ُُٔ/ُ، كانظر الكتاب ُِٗ/ِالدر المصكف  (ّ)
 َِٗ/ْ، كارتشاؼ الضرب ُِٔ/ُانظر الكتاب  (ْ)

 .  ُُٖ/ٗكخزانة األدب  َِ/ٓكالهمع  ِْٗ/ُكالمساعد 
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ََِٔ 

     
   . (ُ)  

 :يف انتصاب )شططا( ثالثة أوجه

 عند سيبكيه.  (ِ)مير مصدر  مناالنصب عمق الحاؿ، مف ض -ُ

 ذا شطط.   كةن  :أنه نعت لمصدر محذكؼ، أم -ِ

 أن ه مفعكؿ به )لقمنا( لتضمنه معنق الجممة.  -ّ

   :كمنه  كله تعالق
  

  (ّ)  

ٍسنن    :( فيه أكجهانىصبي )حي

ٍسنن  :نعته لمصدر محذكؼ، أم -ُ  السميًف الحمبي: .  اؿاإيصاالن حي

منا عمق حذؼ مضاؼ أمػى )إمٌ  عًؿ نفس الحسف،كا  ٍسف(.. :ا عمق المبالغة، جي   (ْ))ذا حي

ز(  :أنَّه مفعكؿ به،  اؿ ابف عطية -ِ  . (ٓ))كفي ذلؾ تىجك 

 ككصينا اإلنساف باليحسف في فعمه مع كالديه..(  :كاألصؿ

                                           

  ُْسكرة الكهؼ  (ُ)
 .  ّْٓ/ٕكينظر الدر المصكف  ُٖٓ/ٕ، كالتذييؿ كالتكميؿ ِِٖ/ُالكتاب  (ِ)
 .  ّْٓ/ٕ، كالدر المصكف  ِّْ/ُْ( البحر المحيط ٔ)
  ٖسكرة العنكبكت  (ّ)
 َُ/ٗالدر المصكف  (ْ)
 ِّٔ/ُُالمحرر الكجيز  (ٓ)



 

 

 
           خالته اإلعرابية مع المنصكبات أسبابها كمظاهرها  د/ جمعاف بف بنيكس بف جمعاف السيَّاليالمصدر الصريح كمدا

 

َُِٔ 

  :كنظير هذا  كؿ الشاعر

ػػػػػػ اة  مبنػػػػػػرسَّػػػػػػكصػػػػػػيتي ًمػػػػػػٍف بى    رَّاحي
 

 (ُ)اكالحمػػػػػػػػاًة شػػػػػػػػرَّ ن  ابالكمػػػػػػػػب خيػػػػػػػػرن  
 

  اشػػػػػػػػػػػػرن  خيػػػػػػػػػػػرا كبالحمػػػػػػػػػػػاة فعػػػػػػػػػػػالن  أم: أٍف تفعػػػػػػػػػػػؿ بالكمػػػػػػػػػػػب فعػػػػػػػػػػػالن 
)يىٍحسػػفي  :( بنضػػمار فعػػؿ أماأف بكالديػػه هػػك المفعػػكؿ الثػػاني، فينصػػب )حسػػنن  -ّ

مؤكدا كفي حذؼ عامؿ المؤكد خالؼ، فابف مالؾ يمنعه بػدليؿ  ا( فيككف مصدرن احسنن 
  : كله

 المؤكػػػػػػػػد امتنػػػػػػػػعكحػػػػػػػػذؼ عامػػػػػػػػؿ 
 

 (ِ)كفػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػكاو لػػػػػػػػػػػدليؿ متسػػػػػػػػػػػع 
 

  (ّ)كغيرو يجيزو إذا دؿ عميه دليؿ
  (اأم )الزمناو حسنن  :أنه مفعكؿ به عمق التضميف -ْ
 عمق إسقاط الخافض، أم. بحسف. -ٓ
سػنا( كفيػه حػذؼ  -ٔ أفَّ بعض الككفييف  درو: )ككصينا اإلنساف أٍف يفعؿ بكالديػه حي

بقاال معمكلها  . (ْ)، كة يجكز عند البصرييف)أٍف( كصمتها كا 
بقػػػاال  :أف التقػػػدير -ٕ سػػػنا( كفيػػػه حػػػذؼ المصػػػدر، كا  )ككصػػػيناو بنيتػػػاال كالديػػػه حي

 معمكله، كفيه نظر. 
 :، أمالمضرب: زيدن  المف رأيته متهي ن  :( في  كلؾاه منصكب انتصاب )زيدن ػأنَّ  -ٖ
 (  اؿ بها ا، أك أفعؿ بهما حسنن ا)أكلهما حيسنن  :ي اآيةػػػػػػر فػػػػ، كالتقديادن ػػػػػػرب زيػػاض

                                           

. كنسػبه أبػك  َٕٔ/ِ، كالشعر كالشعراال  َُُهذا الرجز ألبي النجـ العجمي في ديكانه ص  (ُ)
 لمحطي ة كلـ أجدو في ديكانه .  َُْ/ُٕحياف في البحر 

 .  ِِّ/ّ، كانظر المقاصد الشافية  َُٔألفية ابف مالؾ  (ِ)
  َِْ/ّ. كالمقاصد الشافية  ِِٔ/ّ، كالمقتضب  ُِّ/ُانظر الكتاب  (ّ)
 َُْ/ُٕانظر البحر المحيط  (ْ)
  



 

 

 
           خالته اإلعرابية مع المنصكبات أسبابها كمظاهرها  د/ جمعاف بف بنيكس بف جمعاف السيَّاليالمصدر الصريح كمدا

 

َِِٔ 

 . (ُ)الزمخشرم
      كمنه  كله تعالق:

  (ِ) 
  (ّ)( عمق كجهيفانىصبي )شي ن 

 ، كالمفعكؿ األكؿ ناب عف الفاعؿ.اثانين  يجكز أف يككف مفعكةن  -ُ
 مف الظمـ.  اشي ن  :، أماكيجكز أف يككف مصدرن  -ِ

    كمف  كله تعالق: 
    
  (ْ)  
 
 
 )نصيث

ُ
 (ٓ):  ( فيه ثالثة أوجهانصة
)ميغنيكف( تقديرو )هؿ أنتـ :أنه مفعكؿ به لفعؿ مقدَّر يدؿ عميه  كله -ُ

 (. ادافعكف عنا نصيبن 
مَّف )ميغنيكف( معنق حامميف. -ِ  أف ييضى

  :أف يينصب عمق المصدر،  اؿ أبك البقاال -ّ

    :ا كاف " شيال " كذلؾ، أة ترل إلق  كله)كم
   

                                           

 َُ/ٗكالدر المصكف  َُْ/ُٕ، كانظر البحر المحيط  ّٕٓ/ْالكشاؼ  (ُ)
 ْٕسكرة األنبياال  (ِ)
كدراسػػات ألسػػمكب القػػرآف القسػػـ الثالػػث  ُٓٔ/ٖ، كالػػدر المصػػكف  ِِٖ/ُٓالبحػػر المحػػيط  (ّ)

ِ/ُُِ  
 ْٕة غافر سكر  (ْ)
كدراسػات ألسػمكب القػرآف القسػـ الثالػث  ْٖٔ/ٗ، كالػدر المصػكف ُِٗ/ِالتبياف في إعػراب  (ٓ)

ِ/ُُِ  



 

 

 
           خالته اإلعرابية مع المنصكبات أسبابها كمظاهرها  د/ جمعاف بف بنيكس بف جمعاف السيَّاليالمصدر الصريح كمدا

 

َِّٔ 

    
َّ(ُ)،  (.ا( في مكضع )غنا( فكذلؾ )نصيبن افػ )شي ن 

                                           

 َُسكرة آؿ عمراف  (ُ)



 

 

 
           خالته اإلعرابية مع المنصكبات أسبابها كمظاهرها  د/ جمعاف بف بنيكس بف جمعاف السيَّاليالمصدر الصريح كمدا

 

َِْٔ 

 :هذاخلة ادلفؼىل ادلطلك هغ احلال  -2
حػكم بػيف  بؿ البدال في عرض نماذج مما يقػع فيػه التػداخؿ فػي التكجيػه الن

 لمحاؿ لالست ناس به عند التكجيه. االمفعكؿ المطمؽ كالحاؿ، سأ دـ تعريفن 

)كصؼ فضمه نكرة، يبيف هي ة صاحبه، أك تأكيد مضمكف جممة  :الحاؿ
التذكير أك  :ثـ أنَّه يتفؽ مع صاحبه في (ُ) (ا بمه حيف، ك كع الفعؿ، كيككف منصكبن 

ف ػ، كمما يقع فيه مداخمة في التكجيه بيالتأنيث، كفي اإلفراد أك التثنية أك الجمع
     : كله تعالق كؿ المطمؽ كالحاؿ،ػالمفع

    . (ِ)  

ينتصب )جهرة( عمق أنَّه مصدر في مكضع الحػاؿ عمػق تقػدير الحػذؼ، أم: 
 ذكم جهرة، كهنا الرؤية مف صفات الجهرة. 

يف بالرؤيػػػة(، ة عمػػػق طريػػػؽ المبالغػػػة، كيصػػػح نصػػػبه عمػػػق تقػػػدير )جػػػاهر 
 فالجهرة هنا مف صفات الجاهريف. 

فحػذؼ المكصػكؼ  اجهػرن   ػكةن  :كيصح أف يككف صفة لمقكؿ أك القػا ميف، أم
رجػػح أف يتعمػػؽ كأ ػػاـ الصػػفة مقامػػه مػػف إنابػػة الصػػفة عػػف المفعػػكؿ المطمػػؽ، كاأل 

 بالرؤية ة بالقكؿ.

س المػػػراد رؤيػػػا المنػػػاـ أك العمػػػـ ػػػػػػػػػػػػػ، كلياػػػػػػرل ا  ًعيانن ػػػػػػق نػػػػػػراد حتػػػػػػكالم
  (ّ). بػبالقم

                                           

 .  ِِْ/ِ، كابف عقيؿ  ُٓٔانظر شرح الحدكد النحكية  (ُ)
 ٓٓسكرة البقرة  (ِ)
 .  ٖٔ/ِانظر البحر المحيط  (ّ)



 

 

 
           خالته اإلعرابية مع المنصكبات أسبابها كمظاهرها  د/ جمعاف بف بنيكس بف جمعاف السيَّاليالمصدر الصريح كمدا

 

َِٔٓ 

، أم كيجكز أف تكػكف )جهػرة( حػاةن   ، (ُ) مػتـي ذلػؾ مجػاهريف :مػف فاعػؿ  مػتـي
 . (ِ) مف فاعؿ )نرل( أك تككف حاةن 

أك حػػاؿ  (ّ)اعياننػػ اأم تػػراو ظػػاهرن  :كيجػػكز أف تكػػكف حػػاؿ مػػف اسػػـ ا  تعػػالق 
 . (ْ)مف فاعؿ )نؤمف(

  :كلعؿ نصبه عمق أنَّه صفة نابت عف المفعكؿ المطمؽ أرجح، كمثمه 

 ) عد القرفصاال( )كاشتمؿ الصماال( 

   :كمما جاالت فيه المداخمة  كله تعالق
     
   . (ٓ)  

 
 
 (ٔ) ( ػلى أوجه:اتنصة )كثي

 كثيرا.  االتقدير تسبيحن نعته لمصدر محذكؼ نا ب منابه. ك  -ُ

 . (ٕ)حاؿ مف ضمير المصدر، كهذا رأم سيبكيه  -ِ

                                           

 . ّٕ/ُالبياف في إعراب القرآف ( ُ)
 . َِٕ/ُالكشاؼ ( ِ)
 ّٖٔ/ُالدر المصكف  (ّ)
كالػػدر المصػػكف  ٖٔ/ِ، كانظػػر بسػػط هػػذو األراال فػػي البحػػر المحػػيط َُّ/ُالمحػػرر الػػكجيز ( ْ)

 ُُْ/ِ، كدراسات ألسمكب القرآف القسـ الثالث  ّٖٔ/ُ
 ّْ،  ّّسكرو طه  (ٓ)
رآف القسػـ الثالػث كدراسػات ألسػمكب القػ ّْ/ٖ، كالدر المصكف  ْٕ/ُٓانظر البحر المحيط ( ٔ)

ِ/ُُٓ 
 . َُٕٓ/ّ،  ُّٕٓ/ّ، كانظر ارتشاؼ الضرب  ُِّ/ُالكتاب ( ٕ)



 

 

 
           خالته اإلعرابية مع المنصكبات أسبابها كمظاهرها  د/ جمعاف بف بنيكس بف جمعاف السيَّاليالمصدر الصريح كمدا

 

َِٔٔ 

 ازماننػػ :لزمػػافو محػػذكؼ، كالتقػػدير اػػػػػػػػػػػكف نعتن ػػػػػاز أبػػك البقػػاال أف يكػكأجػػ -ّ
  (ُ) .اكثيرن 

  كمما جاال يحتمؿ كجهيف  كله تعالق: 
   
   

  (ِ)  

(ػلى وجهني
ٌ
نصة )جهذ

ُ
 أميانهن( ي

َ
  (ّ) :)جهذ

  :مف المفظ بفعمه، كاألصؿ أنَّه مفعكؿ مطمؽ بدةن  -ُ

ٍهدى اليميف(، فحذؼ الفعؿ ك در المصدر مكضكعن  . امكضكعه مضافن  ا)أ سـ با  جى
     :إلق المفعكؿ كقكله تعالق

 (ْ)رم، كهذا رأم الزمخش. (ٓ)  

 مجتهديف في أيمانهـ، كقكلهـ: )افعؿ ذلؾ جهدؾ كطا تؾ(.  :أنَّه حاؿ تقديرو -ِ

كسػػأعرض بعػػد هػػذو النمػػاذج آراال النحػػكييف فػػي مجػػيال المصػػدر مكضػػع  
 الحاؿ.

  :تكثر مداخمة المصدر لمحاؿ في اإلعراب، كلعؿ ذلؾ يرجع إلق أسباب منها 

                                           

  ُُِ/ِالبياف في إعراب الق ف  (ُ)
 .  ّٓسكرة النكر  (ِ)
 .  ُُٕ/ِ، كدراسات ألسمكب القرآف القسـ الثالث  ِّْ/ٖالدر المصكف  (ّ)
  ْسكرة محمد  (ْ)
 . ِّْ/ٖصكف ، كانظر الدر الم ُّٓ/ْانظر الكشاؼ  (ٓ)



 

 

 
           خالته اإلعرابية مع المنصكبات أسبابها كمظاهرها  د/ جمعاف بف بنيكس بف جمعاف السيَّاليالمصدر الصريح كمدا

 

َِٕٔ 

 ، كأف كالن اهما منصكب، كالتنكير غالبن اتحادهما في اةسمية، كالحكـ النحكم فكال
 منهما ينسبؾ في جممة تطمبه إلتماـ المعنق كتكضيحه. 

  (ُ). كاتفؽ النحكيكف عمق مجيال المصدر في مكضع الحاؿ

    :كجعمكا منه  كله تعالق
     (ِ)   ،ك  
  

  
   (ّ)  

 .( ا) تمته صبرن  :كغير ذلؾ، ك الت العرب

 ك)كممته مشافهةًّ، ك)طمع بغتةن(..

 .ما ًسميع  كيرل بعض النحكييف أنَّه ة يستعمؿ مف ذلؾ إةن 

 . (ْ)كيرل المب رد جكاز القياس

 . (ٓ)كيقدر سيبكبه هذو المصادر منصكبة بالفعؿ  بمها أحكاةن 

                                           

،  ُّ/ِكالمسػػػػاعد  َُٕٓ/ّ، كاةرتشػػػػاؼ  ِّْ/ّ، كالمقتضػػػػب  َّٕ/ُانظػػػػر الكتػػػػاب  (ُ)
 .  ّْٕ/ُكالتصريح 

  َِٔسكرة البقرة  (ِ)
  ِْٕسكرة البقرة  (ّ)
 َُٕٓ/ّ، كارتشاؼ الضرب  ِّْ/ّانظر المقتضب  (ْ)
 َّٕ/ُالكتاب  (ٓ)



 

 

 
           خالته اإلعرابية مع المنصكبات أسبابها كمظاهرها  د/ جمعاف بف بنيكس بف جمعاف السيَّاليالمصدر الصريح كمدا

 

َِٖٔ 

، ييقػدَّري لهػا فعػؿه (ِ)،كالككفيػكف أنهػا مفاعيػؿ مطمقػة (ُ)ل األخفش كالمبر دكير  
كعنػػد الككفيػػكف العامػػؿ هػػك الفعػػؿ الػػذم  بمهػػا،  مػػف لفظهػػا عنػػد األخفػػش كالمبػػر د،

 .كلكنَّها ليست أحكاةن 

( ك)ًلقىاالى فىجاالة(.  :ك يؿ مصادر عمق حذؼ مضاؼ، أم   )إتياف ركضو

  :كمف هذا  كؿ الشاعر

همػػػػػػػػاةن  ةن خمػػػػػػػك   كغيػػػػػػػػرؾ مكلػػػػػػػػع كا 
 

 (ّ)بتثبيػػػػػت أسػػػػػباب السػػػػػعادة كالمجػػػػػد  
 

 (.، أك حاؿ كمثمها )إهماةن امطمقن  ( تعرب مفعكةن فكممة )خمكةن 

                                           

، كاةرتشػػػػػػاؼ  ّْٓ/ِعميػػػػػػؿ كشػػػػػػفاال ال ِّٖ/ِ، كشػػػػػػرح التسػػػػػػهيؿ  ِّْ/ّالمقتضػػػػػػب  (ُ)
ّ/َُٕٓ . 

 .  ُْ/ِ، كالمساعد  َُٕٓ/ّانظر ارتشاؼ الضرب  (ِ)
، ُُّٕ/ّ، كارتشػاؼ الضػرب  ُٖٖ/ِالبيت مف الطكيؿ كجاال بال نسػبة فػي شػرح التسػهيؿ (ّ)

 ّْٕ/ُكالمساعد



 

 

 
           خالته اإلعرابية مع المنصكبات أسبابها كمظاهرها  د/ جمعاف بف بنيكس بف جمعاف السيَّاليالمصدر الصريح كمدا

 

َِٔٗ 

 هذاخلة ادلفؼىل ادلطلك هغ ادلفؼىل ألجله. -3
 :المفعكؿ ألجمه )كييسمَّق المفعكؿ له( هك

الك ػػت، كالفاعػػؿ  المصػدر القمبػػي الفضػمة المفهػػـ عمػػةن، المشػارؾ لعاممػػه فػي
  (ُ). (نحك: ) يمتي إجالةن 

منهما مصدر، منصكب كلػه شػركط  فيتكافؽ مع المفعكؿ المطمؽ في أفَّ كالن 
  :خمسة

 ،)ككنه ًعمَّة( :( كالرغبة كالثالثا)ككنه  مبين  :(، كالثانيااألكؿ: )ككنه مصدرن 
 ( كالخامس)اتحادو بالمعمَّؿ به فاعال(. اكالرابع )اتحادو بالمعمَّؿ به ك تن 

 . (ِ)مف هذو الشركط جاز جرو بحرؼ التعميؿ افنف فقدن شرطن 
كمما تقع المداخمة فيه بيف المفعكؿ المطمؽ، كالمفعكؿ له في التكجيه  كله 

     تعالق: 
  

     (ّ) ي ) تكبةن( أكجهػػفف :(ْ) 
ه مفعكؿه ألجمه، كالتقدير: شرع ذلؾ تكبة منه  اؿ أبك البقاال: )كة يجكز أف ػى أنٌ  -ُ
( إةن ػيك لك كع تكبة، أك الحصكؿ  :عمق حذؼ مضاؼ، أم كف العامؿ )صـك
  (ٓ) ة(ػػػػػػػػػػتكب

                                           

 .  ُٖٔ/ِ، كابف عقيؿ ُُٔانظر شرح الحدكد النحكية  (ُ)
 .  ُْٗ/ِيح ، كالتصر  ُٖٔ/ِانظر ابف عقيؿ  (ِ)
 .  ِٗسكرة النساال  (ّ)
. كدراسػػػات ألسػػػمكب القػػػرآف القسػػػـ  ِٕ/ْ، كالػػػدر المصػػػكف  َِٖ/ٕانظػػػر البحػػػر المحػػػيط  (ْ)

 .  ُُٗ/ِالثالث 
 .  َُٗ/ْالبياف في إعراب القرآف  (ٓ)



 

 

 
           خالته اإلعرابية مع المنصكبات أسبابها كمظاهرها  د/ جمعاف بف بنيكس بف جمعاف السيَّاليالمصدر الصريح كمدا

 

ََِٕ 

نَّما احتاج إلق تقدير ذلػؾ المضػاؼ، كلػـ يقػؿ إٌف العامػؿ هػك الصػياـ،   ألف كا 
  :فاعؿ الصياـ غير فاعؿ التكبة

منػه إلػق التسػهيؿ  اأنها مفعكؿ مطمؽ، كالتقدير )تػاب عمػيكـ تكبػةن( كهػذا رجكعنػ -ِ
 كالتخفيؼ. 

)فعميه كذا حاؿ  :أنها منصكبة عمق الحاؿ، كلكف عمق حذؼ مضاؼ تقديرو -ّ
 ككنه صاحب تكبة(.

 كالكجه األكؿ أرجح، كأبعد عف التقدير كالتأكيؿ.
  قع فيه المداخمة  كله تعالق: كمما ت

   
   
    (ُ)  

ب )فرارن  – ُ  ( عمق أنَّها مفعكؿ ألجمه. اتيٍنصى
أك أنَّها مفعكؿ مطمؽ مف معنق الفعؿ  بمه، ألفَّ التكلي كالفرار بمعني كاحد، أك  -ِ
 )كليت(.  ػل
 . (ِ)مؤكدة كتككف حاةن  افارن  :في مكضع الحاؿ، أم اكيجكز أف تككف مصدرن  -ّ

   :كمما تقع فيه المداخمة  كله تعالق
   

                                           

 ُٖسكرة الكهؼ  (ُ)
لقسػػـ . كدراسػػات ألسػػمكب القػػرآف ا ُْٔ/ٕ، الػػدر المصػػكف  ِّْ/ُْانظػػر البحػػر المحػػيط  (ِ)

 . ُُٗ/ِالثالث 



 

 

 
           خالته اإلعرابية مع المنصكبات أسبابها كمظاهرها  د/ جمعاف بف بنيكس بف جمعاف السيَّاليالمصدر الصريح كمدا

 

َُِٕ 

    (ُ)  في نصب كممة
 (ِ) :( أربعة أكجها)رجمن 
 لكف ذلؾ ألجؿ الرمي بالغيب.أنَّه مفعكؿ مف أجمه، أم: يقك  -ُ
 .اأنَّه مفعكؿ مطمؽ لفعؿ مقدر مف لفظه، أم: يرجمكف بذلؾ رجمن  -ِ

 مفعكؿ مطمؽ(. :أنَّه منصكب بػػ )يقكلكف( )أم -ّ

 ظانيف.  :أنَّه )حاؿ( أم -ْ

     كمما تقعي فيه المداخمة  كله تعالق:
     
   
   
  (ّ)  

  (ْ) في نصب )جزاال( كجهاف:
 مفعكؿ ألجمه، ألخفي. -ُ
  :مفعكؿ مطمؽ مؤكد لمعنق الجممة  بمه، كالتقدير -ِ

 جكزكا جزاال. 
    :كمثمه  كله تعالق
  

  

                                           

  ِِسكرة الكهؼ  (ُ)
كدراسػػات ألسػػمكب القػػرآف القسػػـ  ْٔٔ/ٕ، كالػػدر المصػػكف  ِْٓ/ُْانظػػر البحػػر المحػػيط  (ِ)

 .  ُُٗ/ِالثالث 
 .  ُٕسكرة السجدة  (ّ)
كدراسػػػات ألسػػػمكب القػػػرآف القسػػػـ الثالػػػث  ٖٖ/ٗ، كالػػػدر المصػػػكف ُِٔ/ُٕالبحػػػر المحػػػيط  (ْ)

ِ/ُُٗ  . 



 

 

 
           خالته اإلعرابية مع المنصكبات أسبابها كمظاهرها  د/ جمعاف بف بنيكس بف جمعاف السيَّاليالمصدر الصريح كمدا

 

َِِٕ 

     (ُ)  ففي
 (ِ): ( ثالثة أكجهاكطمعن  انصب )خكفن 

 نيصبا عمق أنَّهما مفعكةف ألجمه.  -ُ
 أك أنَّهما حاةف.  -ِ

 منهما مفعكؿ مطمؽ، لعامؿ مقَّدر، أم يخافكف كيطمعكف(. أفَّ كالن 

                                           

  ُٔة سكرة السجد (ُ)
 .  ٕٖ/ٗ، كالدر المصكف َِٔ/ُٕانظر البحر المحيط  (ِ)



 

 

 
           خالته اإلعرابية مع المنصكبات أسبابها كمظاهرها  د/ جمعاف بف بنيكس بف جمعاف السيَّاليالمصدر الصريح كمدا

 

َِّٕ 

  :هذاخلة ادلفؼىل ادلطلك هغ ادلفؼىل فيه -ْ
ع فيػػه المفعػكؿ فيػه هػػك / )اةسػـ المنصػػكب الفضػمة المػػذككر ألجػؿ أمػػر ك ػ 

 كجمست أمامؾ " كصمتي يكـى الخميس. (ُ)أك مكانا..( ازمانن 
نابة ايتداخؿ المفعكؿ المطمؽ مع الظرؼ كثيرن  ، إذ يشتركاف في صفة حذفهما، كا 

بعض األلفاظ عنهما، كمف أهمها الصفة النا بة عنهما، فتككف هذو الصفة صفةن 
اةختالؼ في التقدير لمصدر صريح محذكؼ، أك لظرؼ محذكؼ، كالذم ييسىك غ هذا 

دةلة الفعؿ عمق المصدر كالزماف، إذ يدؿ عمق المصدر بحركفه، كعمق الزماف  :هك
 بصيغته، فجاز حذؼ المنعكت لدةلة الفعؿ عميه.

 كالعامؿ اآخر هك التشابه في الصيغة.
ًمؿ عمق المصدرية كالظرفية  كله تعالق:     كمما حي

   
    

  
    (ِ)  
  (ّ) :كريما( يحتمؿ كجهيف نىصبي )مدخالن 

 . مفعكؿ مطمؽ مف الفعؿ )ندخمكـ( -ُ
 .( )كيدخمكـ الجنة إدخاةن  :كالمدخؿ فيه محذكؼ، كالتقدير

رؼ، ييبػػػدؿ فيػػػه حػػػرؼ ػػػػػة أحػػػػػثالثـ المصػػػدر هػػػذا ممػػػا زاد عمػػػق ػف اسػػػػكلكػػػ
 ا  بؿ اآخر، كاسـ المفعكؿ.ػػح مػػمضمكمة، كبفت االمضارعة ميمن 

                                           

 .  ُِٔشرح الحدكد النحكية  (ُ)
 .  ُّسكرة النساال  (ِ)
  ٓٔٔ/ّ، كالدر المصكف  َِ/ٕانظر البحر المحيط  (ّ)



 

 

 
           خالته اإلعرابية مع المنصكبات أسبابها كمظاهرها  د/ جمعاف بف بنيكس بف جمعاف السيَّاليالمصدر الصريح كمدا

 

َِْٕ 

  :أنَّه اسـ مكاف الدخكؿ، كفي نصبه حين ذ احتماةف -ِ
 . (ُ)أنَّه منصكب عمق الظرفية، كهك مذهب سيبكيه -أ
 . (ِ)مفعكؿ به، كهك مذهب األخفش  -ب

    :نحك ك يؿ هك مصدر عمق حذؼ الزكا د
   

    (ّ)  
كفيها  راالة  (ْ)ألفَّ مصدر )أنبت( )إنبات( كالفعؿ الظاهر دليؿ عمق المضمر

 كجميع األكجه محتممة.  (ٓ)أخرل بفتح الميـ مف )دىخؿ( تيٍنسىبي لنافع
  كمما تقع فيه المداخمة  كله تعالق: 

    . (ٔ)  
 .(ٕ) :( كجهاففي نصب ) ميالن 

  ميال(.  اصفة منصكبة لمصدر محذكؼ، نابت الصفة عنه، أم )ذكرن  :أحدهما
 ميال( كلعؿ الراجح حممه عمق المصدرية،  انعت لظرؼ محذكؼ، تقديرو )زمنن  :كاآخر

 ألفَّ الكالـ في سياؽ الذكر بالقكؿ كالفعؿ الظاهريف.

                                           

 ُٓ/ُالكتاب  (ُ)
  ٓٔٔ/ّ، كانظر الدر المصكف  ِّٓ/ُمعاني القرآف  (ِ)
 ُٕسكرة نكح  (ّ)
 ُّْٓ/ّكارتشاؼ الضرب  َِْ/ّ، كالمقتضب  ُٖ/ْانظر الكتاب  (ْ)
 َِ/ٕالبحر المحيط  (ٓ)
 ُِْسكرة النساال  (ٔ)
 .  ُِٕ/ْ، كالدر المصكف  ِّْ/ٕانظر البحر المحيط  (ٕ)



 

 

 
           خالته اإلعرابية مع المنصكبات أسبابها كمظاهرها  د/ جمعاف بف بنيكس بف جمعاف السيَّاليالمصدر الصريح كمدا

 

َِٕٓ 

     كله تعالق: اكمنه أيضن 
     

(ُ)  
  (ِ) :( كجهافففي نصب )منزةن 

 . النصب عمق أنه مفعكؿ مطمؽ )بمعنق( إنزاةن  :أحدهما
 مكاف نزكؿ.  :أنَّه منصكب عمق الظرفية المكانية، أم :كالثاني

 كغيرو.  كلعؿ األكؿ أكجه، ألفَّ اإلنزاؿ المبارؾ يشمؿ المكاف
  :ا تحدث المداخمة فيه  كله تعالقػػػػكمم

  
     .(ّ)  

 (ْ):  كله )غيرى بعيد( يحتمؿ أكجه
 غير بعيد.  اإزةفن  :النصب عمق المصدريَّة، أم :األكؿ

 نابت الصفة عف المصدر المحذكؼ.
غيػر  امكاننػ :فية لقيامه مقاـ الظرؼه ألنَّػه صػفة، أمأنَّه منصكب عمق الظر  :كالثاني
 بعيد.

 في حالة ككنه غير بعيد.  د يجعؿ حاةن  :كالثالث
، كلـ تؤنَّث ألنها بمعني البستاف، (ٓ)مف الجنة كأجاز الزمخشرم أف يككف حاةن 

 . (ُ)ة يؤنث، ألنَّه بزنة المصادر البستاف، أك ألفَّ فعيالن 

                                           

 .  ِٗسكرة المؤمنكف  (ُ)
عراب القرآف كبيانه  َّّ/ٖ، كالدر المصكف َْْ/ُٓانظر البحر المحيط  (ِ)  ّّٕ/ْكا 
  ُّسكرة )ؽ ( (ّ)
عراب القرآف كبيانه  ِّٕ/ُٗانظر البحر المحيط  (ْ)   ِٕٕ/ٕ، كا 
  َّ/ َُ، كانظر الدر المصكف  َِٔ/ ٓالكشاؼ  (ٓ)



 

 

 
           خالته اإلعرابية مع المنصكبات أسبابها كمظاهرها  د/ جمعاف بف بنيكس بف جمعاف السيَّاليالمصدر الصريح كمدا

 

َِٕٔ 

ريف فػي بعػض تعبيػر القػرآف الكػريـ، كبعػض كالمتتبع آراال النحكييف كالمفس
في باب المنصكبات عامة، كالمفاعيػؿ  اكبيرن  األفاظ الحديث كأشعار العرب يجد تشابهن 

)فػي  :خاصة، كانظر عمق سبيؿ المثاؿ الباب الخامس مف أبكاب المغني ةبػف هشػاـ
لبػاب ثـ ضػمَّف هػذا ا (ِ) ذكر الجهات التي يدخؿ اةعتراض عمق المعرب مف جهتها(

 . (ّ)بعنكاف: )باب المنصكبات المتشابهة( ابابن 
ك د مضق معنا أنَّهـ يحممكف المفظة عمق أكثر مف كجهيف أك ثالثة، كلعمي 

   :أذكر هنا نماذج مف ذلؾ  اؿ ا  تعالق
  

   
     

 .(ْ)  
 (ٓ): نصبي كممة )هدَّا( محمكؿ عمق عدة أكجه

نَّما هك مرادفه، ك يؿ :األكؿ إنَّػه  :أنَّه مفعكؿ مطمؽ، عمق غير لفظ الفعؿ، كا 
 . (ٔ)( بمعني )تىخر  خركرا(امفعكؿ مطمؽ لفعؿ محذكؼ، تقديرو: )تيهىدَّهَّدن 

 )تخر  ألنَّها تنهد (  :أنَّه مفعكؿ له، أم :كالثاني
 )مهدكدة(.  :أنَّه منصكب عمق الحالية، أم :كالثالث

                                                                                                           

  َّ/َُ، كانظر الدر المصكف َِٔ/ٓالكشاؼ  (ُ)
 . ْٖٔالمغني  (ِ)
  ِٕٗالمغني  (ّ)
 . َٗسكرة مريـ  (ْ)
عػراب القػرآف كبيانػه  ْٕٔ/ٕ. كالػدر المصػكف  ْٕٗ/ُْ، كالبحر  ٕٓ/ْانظر الكشاؼ  (ٓ) ، كا 

ْ/ْٔٗ . 
 . َْٓ/ِ اؿ به النحاس في إعراب القرآف  (ٔ)



 

 

 
           خالته اإلعرابية مع المنصكبات أسبابها كمظاهرها  د/ جمعاف بف بنيكس بف جمعاف السيَّاليالمصدر الصريح كمدا

 

َِٕٕ 

 :كةزمػاَّ، فعمػق الكجػه األكؿ اكيرل الزمخشرم أفَّ الفعؿ )هدَّ( ييسػتعمؿ متعػدين 
، ألفَّ الفعؿ  :هك متعد، ألنىه صيغ مف اسـ المفعكؿ )مهدكدة(، كعمق الثاني هك ةـز
 .امطمقن  " خرَّ " ةـز كلعؿ األرجح إعرابه مفعكةن 

  :في أ كاؿ العرب، كمف هذا اة كثيرن كجاالت المداخم
  : كؿ امرمال القيس

 بهػػػػا صػػػػحبي عمػػػػي مطػػػػيَّهـ اك كفنػػػػ
 

 (ُ)يقكلػػػػػػكف ة تهًمػػػػػػؾ أسػػػػػػقن كتجمػػػػػػؿً  
 

  :(ِ)( أكجهافي نصب )ك كفن 
 النصب عمق أنَّه مفعكؿ مطمؽ لمفعؿ  فا. :األكؿ
 نصب عمق الحاؿ مما في يقكلكف، كالتقدير :الثاني

 حاؿ ك كؼ صحبي عمق مطيهـ. )ة تىهًمؾ أسق كتجمؿ في
)خرجنػػا  :ك ػػت ك ػػكؼ صػػحبي، كمػػا تقػػكؿ العػػرب :أنَّػػه ظػػرؼ، كأنػػه  ػػاؿ :كالثالػػث

 خركجكـ(
 )الدخكؿ فحكمؿ..( :الٌنصب عمق القطع مف :الرابع

 :أك عمق القطع مف الهاال التي في نسجتها، كما تقكؿ
رل ( عمػػق القطػػع مػػف الهػػاال كأاأبكهػػا( فتنصػػب )جالسنػػ ا)مػػررت بهػػا جالسنػػ

 الراجح نصبه عمق المصدرية، ألنَّه ة يحتاج إلق تقدير كتنظير 
  :كمف أمثمة ما جاال يحتمؿ أكثر مف كجه في  كؿ الشاعر

 يػػـك النػػكل بػػدني اأبمػػق الهػػكل أسػػفن 
 

 (ّ)كفػػػػرؽ الهجػػػػربيف الجفػػػػف كالكسػػػػفً  
 

  :( يحتمؿ أكجهافنصبي كممة )أسفن 
                                           

 .  ِْ، كشرح القصا د السبع  ٗانظر الديكاف ص  (ُ)
  ِْشرح القصا د السبع  (ِ)
 .  َّٕ، كانظر المغني  ُُٕ/ُالبيت مف البسيط لممتنبي في ديكاف ص (ّ)



 

 

 
           خالته اإلعرابية مع المنصكبات أسبابها كمظاهرها  د/ جمعاف بف بنيكس بف جمعاف السيَّاليالمصدر الصريح كمدا

 

َِٕٖ 

 (اأينَّه مفعكؿ مطمؽ، كالتقدير )آسؼ أسفن  :األكؿ
 ألجؿ األسؼ :أنَّه مفعكؿ ألجمه، أم :كالثاني
 .افمبيت أسفن  :أنَّه حاؿ، كالتقدير :كالثالث

كلعمي بعرض هػذو النمػاذج التػي ظهػرت فيهػا مداخمػة المفعػكؿ المطمػؽ مػع 
غيػػػرو مػػػف المنصػػػكبات، اجتهػػػدت، كأفػػػدتي مػػػف الخالفػػػات النحكيػػػة، كتعػػػدد األكجػػػه 

، فأعطيػػت صػػكرة جميػػة لتػػأثير المعنػػق فػػي اإلعرابيػػة المعتمػػدة عمػػق شػػكاهدى فصػػيحةو 
مػػف ا  أف أكػػكف  ػػد أضػػفتي لبنػػةن صػػالحة فػػي بنػػاال لغتنػػا  االتكجيػػه النحػػكم، راجينػػ

الخالدة الشامخ، كأسػهمت فػي خدمػة كتػاب ا  دسػتكرنا الػذم ة يأتيػه الباطػؿ، ألفَّ 
كبيانػػه، ا  تعهػػد بحفظػػه، كمػػا هػػذو اآراال، كتعػػدد األكجػػه إٌة دليػػؿ عمػػق إعجػػازو، 

 )كآخر دعكانا أف الحمد   رب العالميف(.



 

 

 
           خالته اإلعرابية مع المنصكبات أسبابها كمظاهرها  د/ جمعاف بف بنيكس بف جمعاف السيَّاليالمصدر الصريح كمدا
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 اخلامتة
ات الكمػاؿ كالجمػاؿ، العمػيـ بالسػر كالنجػكل، الػذم ػػػرد بصفػػػالمنف د  ػػػالحم

ة تشػػػتبه عميػػػه األسػػػماال، كة الصػػػفات كاألصػػػكات، كالصػػػالة كالسػػػالـ عمػػػق النبػػػي 
كمف سار عمػق  حبه،المجتبق الذم ة ينطؽ عف الهكل، سيدنا محمد كعمق آله كص

  :نهجه كاهتدل، كبعد
)المصػػػدر الصػػػريح )المفعػػػكؿ المطمػػػؽ(  :لقػػػد اختػػػرت هػػػذا البحػػػث بعنػػػكاف 

 كمداخمته مع المنصكبات، أسبابها كمظاهرها(. 
لما رأيته مف تعدد التكجيه النحكم في الكممات المنصكبة مف هذو المباحث،  

بػه، أك  ، كتعرب مفعكةن امطمقن  فعكةن فتارة تعرب م :فتيحمؿ الكممة عمق أكثر مف تكجيه
 :أتممس األسباب في تعػدد التكجيػه، فخمصػتي إلػق أسػباب منهػا احاؿ، فحاكلت جاهدن 

،..، كالسياؽ الػذم ا، أك مصدرن العامؿ النَّحكم الذم يطمب هذو المفظة ألفى تككف حاةن 
 تنتظـ فيه هذو المفظة.

 ذو المنصكبات.كالسبب الثاني العالمة اإلعرابية المتحدة في ه
الحػذؼ أك اة تصػار الػذم يطػرأ عمػق الجممػة، فتختمػؼ  :كالسبب الثالػث هػك

التقديرات، كالتأكيالت كيختمؼ التكجيه النَّحكم، كهذا سره مف أسرار المغة، كسر مػف 
أسرار اإلعجاز في القرآف الكريـ. كة أزعـ أنني أتيتي بالقكؿ الفصػؿ فػي كػؿ مسػألة، 

شتتة مف ثنايا الكتب، كعزكتها ألصحابها فػي كتػبهـ مػا أمكػف، بؿ جمعتي اآراال المت
كأثبت ذلؾ بالشكاهد كالقرا ف، مع تصحيح نسبة بعض األ ػكاؿ كالشػكاهد، كا  أسػأؿ 

 أف يكتب لنا بكؿ حرؼ حسنةن، كأف يختـ بالصالحات أعمالنا إنَّه سميعه مجيب. 
 ثالباح                                              

 د/ جمعاف بف بنيكس السيَّالي
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 فهزس ادلصادر وادلزاجغ
ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب، ألثير الػديف محمػد بػف يكسػؼ أبػي حٌيػاف  .ُ

تحقيػػؽ: د. رجػػب عثمػػاف، ك د. رمضػػاف عبػػد التػػكاب، مكتبػػة  –األندلسػػي 
 ـ.ُٖٗٗ –هػ ُُْٖالخانجي بالقاهرة: الطبعة األكلق 

الطبعة  –يي الديف الدركيش، دار ابف كثير إعراب القرآف الكريـ كبيانه، لمح .ِ
 ـ.ُِٗٗ -هػ ُُِْالثالثة، 

إعراب القرآف ألحمد أبي جعفر النٌحػاس، تحقيػؽ د. زهيػر غػازم زاهػر، عػالـ  .ّ
 ـ.ُٖٗٗ -هػ َُْٗالكتب، الطبعة الثالثة، 

ألبػػي عبػػد ا   -ألفيػػة ابػػف مالػػؾ فػػي النحػػك كالصػػرؼ المسػػماة "الخالصػػة" .ْ
لػػػؾ، تحقيػػػؽ: سػػػميماف العيػػػكني، دار المنهػػػاج، محمػػػد جمػػػاؿ الػػػديف بػػػف ما
 هػُِّْالرياض: الطبعة األكلق، 

أكضػػح المسػػالؾ إلػػق ألفيػػة ابػػف مالػػؾ، لجمػػاؿ الػػديف بػػف هشػػاـ، تحقيػػؽ:  .ٓ
مصطفق السقا كرفقاو، دار إحياال التراث العربػي بيػركت، الطبعػة السادسػة، 

 ـ.َُٖٗ
د. محمػػكد  إيضػػاح الشػػعر، ألبػػي عمػػي الحسػػف بػػف أحمػػد الفارسػػي، تحقيػػؽ: .ٔ

 ـ.ُٖٖٗ – هػَُْٖالطناحي، مكتبة الخانجي، الطبعة األكلق، 

البحر المحيط ألثير الػديف محمػد بػف يكسػؼ أبػي حٌيػاف األندلسػي، تحقيػؽ:  .ٕ
 – هػػػُّْٔدار الرسػػالة العمميػػة، الطبعػػة األكلػػق،  –مػػاهر حبػػكش كرفقػػاو 

 ـ.َُِٓ
تحقيؽ: عمي محمػد التبياف في إعراب القرآف، ألبي البقاال عبد ا  العكبرم،  .ٖ

 البجاكم، مكتبة عيسق البابي الحمبي كشركاو.

التذييؿ كالتكميؿ في شرح كتاب التسهيؿ، ألثير الديف محمد بف يكسؼ أبػي  .ٗ
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َُِٖ 

تحقيػػؽ د. حسػػف هنػػداكم، دار القمػػـ بدمشػػؽ، الطبعػػة  –حٌيػػاف األندلسػػي 
 هػ فما بعدها.ُُْٖاألكلق 

ف األزهػػرم، تحقيػػؽ التصػػريح بمضػػمكف التكضػػيح، لمشػػيخ/ خالػػد زيػػد الػػدي .َُ
 –هػػ ُُْٖالبحيرم، الزهراال لإلعالـ العربي، الطبعة األكلػق،  د/عبد الفتاح

 ـ.ُٕٗٗ

تصريؼ األسماال لمحمد الطنطاكم، مطبعة كادم الممكؾ، الطبعػة الخامسػة،  .ُُ
 ـ. ُٓٓٗ –هػ ُّٕٓ

تكضيح المقاصػد كالمسػالؾ بشػرح ألفيػة ابػف مالػؾ، ةبػف أـ  اسػـ المػرادم،  .ُِ
 حمف سميماف، مكتبة الكميات األزهرية. الطبعة الثانية.عبد الر  تحقيؽ:

الحماسػة البصػػرية، لصػػدر الػػديف عمػػي بػف أبػػي الفػػرج البصػػرم، تحقيػػؽ: د.  .ُّ
 – هػػػػػَُِْعػػػػادؿ سػػػػميماف جمػػػػاؿ، مكتبػػػػة الخػػػػانجي، الطبعػػػػة األكلػػػػق، 

 ـ.ُٗٗٗ

خزانة األدب كلب لباب لساف العرب، لعبد القادر بف عمر البغدادم، تحقيؽ:  .ُْ
 –هػػ َُْٗـ هػاركف، مكتبػة الخػانجي بالقػاهرة، الطبعػة الثالثػة،عبػد السػال

 ـ.ُٖٗٗ

الخصػا ص ألبػػي الفػػتح عثمػػاف بػػف جٌنػػي، تحقيػػؽ: محمػػد عمػػي النٌجػػار، دار  .ُٓ
 الكتاب العربي، بيركت.

الػػػدر المصػػػكف فػػػي عمػػػـك الكتػػػاب المكنػػػكف، ألحمػػػد بػػػف يكسػػػؼ )السػػػميف  .ُٔ
دمشػػػؽ، الطبعػػػة  –الحمبػػػي(، تحقيػػػؽ: د. أحمػػػد محمػػػد الخػػػراط، دار القمػػػـ 

 ـ.ُٖٔٗ – َُْٔاألكلق، هػ 

 دراسات ألسمكب القرآف، لمحمد عبد الخالؽ عضيمة، دار الحديث، القاهرة. .ُٕ

 -ديػػكاف امػػرمال القػػيس، تحقيػػؽ: محمػػد أبػػك الفضػػؿ إبػػراهيـ، دار المعػػارؼ  .ُٖ
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 القاهرة، الطبعة الرابعة.

كت، بيػػر  –ديػػكاف أبػػي الػػنجـ الًعجًمػػي، تحقيػػؽ: سػػجيع الجبيمػػي، دار صػػادر  .ُٗ
 ـ.ُٖٗٗالطبعة األكلق، 

ديػػكاف األحػػكص األنصػػارم، جمػػع عػػادؿ سػػميماف، مكتبػػة الخػػانجي، الطبعػػة  .َِ
 ـ.َُٗٗ -هػ ُُُْالثانية، 

ديكاف األعشق األكبر )ميمكف بف  يس(، تحقيؽ: عبد الػرحمف المصػطاكم،  .ُِ
 ـ.ََِٗ -هػ َُّْبيركت، الطبعة الثانية،  –دار المعرفة 

قػاال العكبػرم )التبيػاف بشػرح الػديكاف(، تحقيػؽ: ديكاف المتنبي بشػرح أبػي الب .ِِ
 مصطفق السقا كرفقاو، دار الفكر.

ديػػكاف جريػػر بشػػرح محمػػد بػػف حبيػػب، تحقيػػؽ: د. نعمػػاف أمػػيف طػػه، دار  .ِّ
 القاهرة. –المعارؼ 

ديػػكاف  ػػيس الممػػٌكح، جمػػع اإلمػػاـ أبػػي بكػػر الػػكالي، تحقيػػؽ كتعميػػؽ: محمػػد  .ِْ
 سميـ، دار الطال ع.

بيػركت،  –نصػارم، تحقيػؽ: مجيػد طػراد، دار صػادر ديكاف كعب بف مالؾ األ  .ِٓ
 ـ.ُٕٗٗالطبعة األكلق، 

ديػػػكاف أعشػػػق همػػػداف، تحقيػػػؽ: حسػػػف عيسػػػق أبػػػك ياسػػػميف، دار العمػػػـك  .ِٔ
 ـ.ُّٖٗهػ َُّْلمطباعة كالنشر، الرياض ، الطبعة األكلق، 

شرح أشعار الهذلييف ألبي سعيد الس كرم، تحقيؽ: عبد الستٌار فرٌاج، محمكد  .ِٕ
 القاهرة. –ر العركبة شاكر، دا

شرح ابف عقيؿ عمق ألفية ابف مالؾ، لقاضي القضاة بهاال الديف بػف عقيػؿ،  .ِٖ
القػػػاهرة،  –تحقيػػػؽ: محمػػػد محيػػػي الػػػديف عبػػػد الحميػػػد، مكتبػػػة دار التػػػراث 

 ـ.َُٖٗ -هػ ََُْالطبعة العشركف، 
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ميػؿ يعقػكب،  .ِٗ شرح األشمكني عمق ألفية ابف مالؾ، تحقيػؽ: حسػف محمػد، كا 
 ـ.ُٖٗٗ –هػ ُُْٗبيركت، الطبعة األكلق  –لعممية دار الكتب ا

شرح التسهيؿ لجماؿ الديف محمد بف مالؾ، تحقيؽ: د. عبد الػرحمف السػٌيد،  .َّ
 ـ.ُٔٗٗ –هػ َُُْد. محمد بدكم المختكف، دار هجر، الطبعة األكلق 

شػػرح الحػػدكد النحكيػػة، لجمػػاؿ الػػديف عبػػد ا  الفػػاكهي، تحقيػػؽ: د. محمػػد  .ُّ
 –ق ُُْٕبيػػػػركت، الطبعػػػػة األكلػػػػق،  –ر النفػػػػا س الطيػػػػب إبػػػػراهيـ، دا

 ـ.ُٔٗٗ

شرح ألفية ابف مالؾ، ألبي عبد ا  بدر الديف محمد بف الناظـ، تحقيػؽ: د.  .ِّ
 بيركت. –عبدالحميد السٌيد، دار الجيؿ 

شرح القصا د السبع الطكاؿ الجاهميات، ألبي بكر محمد بف القاسـ األنبارم،  .ّّ
القػػاهرة، الطبعػػة الرابعػػة،  –ر المعػػارؼ تحقيػػؽ: د. عبػػد السػػالـ هػػاركف، دا

 ـ.َُٖٗ –هػََُْ

شرح الكافية الشافية، لجماؿ الديف محمد بف مالؾ، تحقيػؽ: د. عبػد المػنعـ  .ّْ
 ـ.ُِٖٗ -هػ َُِْهريدم، دار المأمكف لمتراث، الطبعة األكلق، 

الشػػعر كالشػػعراال، ةبػػف  تيبػػة، تحقيػػؽ: أحمػػد محمػػد شػػاكر، دار المعػػارؼ،  .ّٓ
 ـ.ُٔٔٗ – هػُّٖٔثانية، مصر، الطبعة ال

شفاال العميؿ في إيضاح التسهيؿ، ألبػي عبػد ا  محمػد السمسػيمي، تحقيػؽ:  .ّٔ
مكػػة المكرمػػة، الطبعػػة  –د. عبػػد ا  الحسػػيني البركػػاتي، مكتبػػة الفيصػػمية 

 ـ.ُٖٔٗ -هػ َُْٔاألكلق، 

 ـ.ََِِالقراالات الشاذة ألبي عبد ا  بف خالكيه، دار الكندم، األردف.  .ّٕ

ألبػػي بشػػر عمػػرك بػػف عثمػػاف )سػػيبكيه(، تحقيػػؽ: د. عبػػد السػػالـ الكتػػاب،  .ّٖ
 هاركف، عالـ الكتب، بيركت.
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الكشػػاؼ عػػف حقػػا ؽ غػػكامض التنزيػػؿ كعيػػكف األ اكيػػؿ فػػي كجػػكو التأكيػػؿ،  .ّٗ
لمعاٌلمػػة جػػارا  أبػػي القاسػػـ الزمخشػػرم، تحقيػػؽ الشػػيخ: عػػادؿ أحمػػد عبػػد 

م، مكتبػػة المكجػػكد، كالشػػيخ عمػػي محمػػد معػػكض، كالػػدكتكر فتحػػي حجػػاز 
 ـ.ُٖٗٗ -هػ ُُْٖالعبيكاف، الرياض، الطبعة األكلق، 

المحتسػػب فػػػي تبيػػيف كجػػػكو شػػكاذ القػػػراالات كاإليضػػاح عنهػػػا، ألبػػي الفػػػتح  .َْ
عثماف بف جٌني، تحقيؽ: عمي النجدم ناصؼ، د. عبػد الحمػيـ النٌجػار، كد. 

 هػُّٖٔعبد الفتاح شمبي، المجمس األعمق لمش كف اإلسالمية، القاهرة، 

ر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، لمقاضي أبي محمد عبد الحػؽ بػف المحر  .ُْ
عطيػػة، تحقيػػؽ: عبػػد ا  األنصػػارم، كالسػػيد عبػػد العػػاؿ إبػػراهيـ، دار الفكػػر 

 العربي، القاهرة، الطبعة الثانية.

 المخصص ألبي الحسف عمي بف سيدة، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة. .ِْ

القضاة بهاال الديف بف عقيؿ، تحقيؽ: المساعد عمق تسهيؿ الفكا د، لقاضي  .ّْ
 ـ.َُٖٗ – هػََُْدمشؽ،  –د. محمد بركات، دار الفكر 

معاني القرآف، ألبي زكريا يحيق بف زياد الفراال، تحقيػؽ: محمػد عمػي النجػار  .ْْ
 –هػػػػ ُِٕٗكرفقػػػاو، الهي ػػػة المصػػػرية العامػػػة لمكتػػػاب، الطبعػػػة الثانيػػػة، 

 ـ.َُٖٗ

ية، إلميؿ يعقكب، دار الكتب العمميػة، المعجـ المفصؿ في شكاهد المغة العرب .ْٓ
 ـ.ُٔٗٗ -هػ ُُْٕبيركت، الطبعة األكلق، 

ْٔ.  ، نَّػػػا جميػػػؿ حػػػداد، دار العمػػػـك معجػػػـ شػػػكاهد الٌنحػػػك الشػػػعرية، لمػػػدكتكر حى
 ـ.ُْٖٗ -هػ َُْْالرياض، الطبعة األكلق 

مغني المبيب عف كتب األعاريب، لجماؿ الديف بف هشاـ األنصارم، تحقيػؽ:  .ْٕ
 -هػػ ُُِْبيركت، الطبعة األكلػق،  –رؾ كرفقاو، دار الفكر د. مازف المبا



 

 

 
           خالته اإلعرابية مع المنصكبات أسبابها كمظاهرها  د/ جمعاف بف بنيكس بف جمعاف السيَّاليالمصدر الصريح كمدا

 

َِٖٓ 

 ـ.ُِٗٗ

المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافيػة، لإلمػاـ أبػي إسػحاؽ الشػاطبي،  .ْٖ
حيػػػاال التػػػراث  تحقيػػػؽ: د. عٌيػػػاد الثبيتػػػي كرفقػػػاو، معهػػػد البحػػػكث العمميػػػة كا 

 ـ.ََِٕ – هػُِْٖبجامعة أـ القرل، الطبعة األكلق، 

لعٌباس محمد بف يزيػد المبػر د، تحقيػؽ: محمػد عبػد الخػالؽ المقتضب، ألبي ا .ْٗ
 عضية، لجنة إحياال التراث اإلسالمي، القاهرة.

منه  السالؾ في الكالـ عمق ألفية ابف مالؾ، لمحمػد بػف يكسػؼ أبػي حٌيػاف  .َٓ
األندلسي، تحقيؽ: أ.د. شريؼ عبػد الكػريـ النٌجػار، كد. يػس أبػك الهيجػاال، 

 ـ.َُِٓالطبعة األكلق، عالـ الكتب الحديث، األردف، 

همػػع الهكامػػع فػػي شػػرح جمػػع الجكامػػع، لإلمػػاـ جػػالؿ الػػديف السػػيكطي، دار  .ُٓ
 ـ.َُٖٗ – هػََُْالبحكث العممية، الككيت، 

 


