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 ادلقذمـــح
الحمد هلل ، أحمده عمى سوابغ نعمو ، وأشكره عمى واسع فضمو ، وأصمى 

 وأسمـ عمى سيد الوجود سيدنا محمد ، وعمى آلو وصحبو وسمـ ، أما بعد ،،،
فيعدؿ المتكمـ في كثير مف أساليبو عف المصدر الصريح إلى المصدر 

و ِمْف أيّْ احتماؿ ال صينالمؤوؿ ، وُيشِرُب المعنى الداللة عمى الزمف ، مع تح
ُؿ منيما َيقِصُدهُ  ، فُيدِخُؿ الحرَؼ المصدريَّ عمى الفعؿ ، أو االسـ ، وُيعطي ما ُيَؤوَّ

ـَ المصدر المصرَِّح بو .   حك
وقد َصرَّح النحويوف في غيِر موضٍع بكوف المصدر المؤوؿ في مرتبة 

تو ، ونيابتو عف عالضمير ؛ لذا حكموا لو ببعض ما يستحقو الضمير ، فمنعوا ن
مى أف بعضيـ لـ يسمـ بيذه ، وقدموه عمى غيره حيف جعموه اسـ كاف ، عالحاؿ
 ، وخرج بعض الشواىد عمى عكسيا .األمور

ُموا الكبلـ في مدخوؿ الحرؼ المصدري ، فمنعوا فيو الجمود ؛ ألف  وَفصَّ
 الجامد ال مصدر لو .

 ا دخولو عمى فعؿ األمر.وحاولوا المحافظة عمى المعنى بعد التأويؿ ، فمنعو 
والناظر في استعماالتو يجده يقـو مقاـ ركف مف أركاف الجممة ، فيأتي مبتدًأ 
، وخبػػرًا ، وفػػاعبًل ، ومفعػػواًل ، واسػػًما لمناسػػ  ، وخبػػرًا لػػو ، بػػؿ قػػد يتوقػػؼ الحكػػـ 
النحػػوي عميػػو ، ففػػتح ىمػػزة س إف ا أساسػػو التأويػػؿ بالمصػػدر ، وبعػػض األفعػػاؿ فػػي 

 والتفضيؿ تحتاج إليو ؛ لمتوصؿ إلى التعجب منيا ، أو التفضيؿ .بابي التعجب 
 وقد اختمفوا في نيابتو عف ظرؼ الزماف ، والحاؿ ، والمضاؼ إليو .

واختمفوا أيًضا في إعرابو بعد كاف ، وفػي سده مسد المفعوليف ، أو أحدىما 
 في باب ظف ، وفي سده مسد االسـ ، والخبر ، بعد ليت ولعؿ . 
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 ذا البحث بعد مقدمتو في تمييد وثبلثة مباحث وخاتمة :ويأتي ى
 التمييد : المصدر الصريح والمصدر المؤوؿ .

 المبحث األوؿ : أدوات المصدر المؤوؿ : ويشمؿ ثبلثة مطالب :
 المطمب األوؿ : أدوات المصدر المؤوؿ عند جميور النحوييف :        

 س أفَّ ا المشددة . -ٕ  س أف ا المصدرية . -ٔ
 س كي ا المصدرية . -ٗ  س ما ا المصدرية .  -ٖ

 المطمب الثاني : أدوات المصدر المؤوؿ عند بعض النحوييف :        
 وقوع س الذي ا مصدرية . -ٕ مجئ س لو ا حرًفا مصدريِّا . -ٔ
 ىمزة التسوية . - ٖ

 المطمب الثالث : التأويؿ بالمصدر مف غير وجود حرؼ مصدري .
 وجو التشابو واالختبلؼ بيف نوعي المصدر الصريح والمؤوؿ .المبحث الثاني: أ

 المبحث الثالث : المختمؼ في إعرابو مف المصدر المؤوؿ : ويشمؿ :
 إعراب المصدر المؤوؿ بعد كاف .  - ٔ
 المصدر المؤوؿ بعد ليت .  - ٕ
 المصدر المؤوؿ بعد ظف وأخواتيا . - ٖ
 إنابة المصدر المؤوؿ عف ظرؼ الزماف . - ٗ
 إنابة المصدر المؤوؿ عف الحاؿ . - ٘
 وقوع المصدر المؤوؿ مضاًفا إليو . - ٙ
 نعت المصدر المؤوؿ .  - ٚ
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 الخاتمة : وفييا أىـ نتائج البحث .
 أف ينفع بيذا العمؿ ، وأف يجعمو خالًصا لوجيو. -عز وجؿ  -أسأؿ اهلل 

 د / فتحي أحمد عبد العال                  
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 متهٍذ
 لصزٌح وادلصذر ادلؤولادلصذر ا 

المصدر الصريح : ىو مصدر الفعؿ القياسي أو السماعي ، مصرًحا بمفظو ، وىو " 
  أسوصؼ لممصدر العاـ لكؿ فعؿ ..... ، فيو فى ذلؾ يقابؿ المؤوؿ ".

والمصدر المؤوؿ : مصدر تقديري يؤخذ مف حرؼ مصدري مع فعؿ ، أو اسـ ، 
 وربما جاء بدوف الحرؼ المصدري .

ثر في االستعماؿ العدوؿ عف المصدر الصريح إلى المصدر المؤوؿ ، ويك
 وقد ذكر النحويوف في سر ىذا العدوؿ عدة أوجو :

الداللة عمى الحدث المقترف بالزمف ؛ ألف الحدث قد يكوف فيما مضى ، وفيما  أحذها :
ىو آٍت ، وليس في صيغتو ما يدؿ عمى مضي أو استقباؿ ، فجاءوا بمفظ الفعؿ 

تؽ منو مع س َأْف ا ؛ ليجتمع ليـ اإلخباُر عف الحدث مع الداللة عمى الزماف المش
، فيدؿ عمى المستقبؿ بنحو : يعجبني أْف تقوـَ ، وعمى الماضي بنحو : أعجبني 

 إس أْف قمَت .
قاؿ بدر الديف العيني: " فإف قيؿ : لـ عدؿ عف لفظ المصدر الصريح في 

إلى ما في معنى المصدر وىي سأْفا مع الفعؿ؟  اٖسقولو : سوأف تعطوا مف المغنـا 
أجيب بأنو لئلشعار بمعنى التجدد الذي لمفعؿ ؛ ألف سائر األركاف كانت ثابتًة قبؿ 

 اٗس ذلؾ ، بخبلؼ إعطاء اْلُخمِس ، فإف فرضيتو كانت متجددة " .
                                           

 .    ٕ٘ٔ ، ٕٗٔمعجـ المصطمحات النحوية والصرفية ص  أس

، وبػػػدائع الفوائػػػد البػػػف القػػػيـ  ٕٚٔ،  ٕٙٔينظػػػر : نتػػػائج الفكػػػر فػػػي النحػػػو لمسػػػييمي ص  إس
 .    ٕٔٛ/  ٔ، وحاشية الصباف عمى شرح األشموني ٜٗٔ/ٔ

 .    ٕٓ/  ٔأخرجو البخاري في باب أداء الخمس مف اإليماف  اٖس

 .  ٕٛٗ/  ٔعمدة القاري شرح صحيح البخاري لمعيني  اٗس
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 : الداللة عمى إمكاف الفعؿ دوف الوجوب واالستحالة . الثاوً
نى مف اإلشكاؿ ، فمو قمت : كرىُت خروَجؾ ، أو : أعجبني : تحصيف المع الثالث

ُقدوُمؾ ، احتمؿ الكبلـ أف يكوف نفُس القدـو ىو المعجَب لؾ دوف صفة مف 
صفاتو وىيآتو ؛ واحتمؿ أيًضا أف تريد أنؾ أعجبؾ سرعُتو ، أو بطؤه  أو 
َف المعنى مف اإلشكاؿ؛  حالة مف حاالتو ، فإذا جئت بػ سأْفا والفعؿ تحصَّ
ألنيا تدؿ عمى مجرد معنى الحدث دوف احتماؿ معنى زائد ، فإذا قمت : 
أعجبني أْف قدمت ، كانت س أْف ا عمى الفعؿ بمنزلة الطابع والعنواف مف 

 أس عوارض االحتماالت المتصورة في األذىاف .
ا المشددة ، فيناؾ ا ٕس: الداللة عمى الوقوع ، ذكره صاحُب البسيط  الزاتع في سأفَّ

بيف : عجبُت مف انطبلقؾ ، وعجبُت ِمْف أنَّؾ منطمٌؽ ، فاألوؿ ال دليؿ  فرؽٌ 
 ا ٖسفيو عمى الوقوع والتحقؽ ، والثاني يدؿ عمى الوقوع والتحقؽ . 

قاؿ الزركشي : " ما قالو في المصدر يخالؼ قوؿ َأصحابنا في كتاب الظّْياِر 
ظياٌر ، فإنَّو يحكـ بو  في مسألة : إْف وطئُتِؾ فعبدي ُحرّّ عف ظياري ، ولـ يكف

 .  اٗسظيار إلقراره " 
  

                                           
 .    ٕٔٛ/  ٔ، وحاشية الصباف  ٕٚٔ،  ٕٙٔنظر : نتائج الفكر ص ي أس

محمد أبو عبد اهلل ضياء الديف بف الِعْمج ، كاف قد سكف اليمف وصنؼ بيا ، لػو : البسػيط فػي  إس
النحو ، أكثر أبو حيػاف مػف النقػؿ عنػو . ينظػر : طبقػات النحػاة والمغػوييف البػف قاضػي شػيبة 

 .    ٖٓٚ/  ٕطي ، وبغية الوعاة لمسيو  ٜٕٛص 

 .  ٔٚٔ/  ٔينظر : المساعد البف عقيؿ  اٖس

 .      ٖٕ/  ٕالبحر المحيط في أصوؿ الفقو لمزركشي  اٗس
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 ادلثحث األول
 أدواخ ادلصذر ادلؤول

إال مع وجود أداة مف أدواتو مع  -غالًبا  -ال يمكف التأويؿ بالمصدر 
، ىي : أْف ، أفَّ ، ما ، كي ، لو مدخوليا ، سواء أكاف اسًما أـ فعبًل ، وأدواتو سبعة

 أس الذي ، ىمزة التسوية .
، حروًفا مصدرية ، أما لو ، والذي األدوات األربع األوؿ متفؽ عمى ورودىاو 

وىمزة التسوية ، فقد دار خبلؼ بيف النحوييف في التسميـ بإرادة معنى المصدر 
 معيا . 

ألف س لو ا مف أدوات الشرط ، والذي أحد الموصوالت النصية ، واليمزة 
لتسوية ، والمصدر الواقع معيا ىمزة االستفياـ في األصؿ ، وخرجت إلى معنى ا

مصدر مفيـو ، وال يمكف اإلتياف بو مع غير س أـ ا ، فاقتراف أـ مع ىمزة التسوية 
 ىو الذي سوغ التأويؿ بالمصدر في ىذه الصورة . 

 والكبلـ في ىذا المبحث يشمؿ ثبلثة مطالب :
 المطمب األوؿ :  أدوات المصدر المؤوؿ عند جميور النحوييف .

 لثاني : أدوات المصدر المؤوؿ عند بعض النحوييف .المطمب ا
 المطمب الثالث : التأويؿ بالمصدر مف غير وجود حرؼ مصدري .

                                           
ؿ مػع صػمتو بمصػدر ، ويسػمى   أس تسمى ىػذه األدوات بالموصػوؿ الحرفػي ، وىػو : كػؿ حػرؼ ُأوّْ

إلػى عائػػد ، وقػػد  المػؤوؿ أو المنسػػبؾ ، ويفػػرؽ بينػو وبػػيف الموصػػوؿ االسػمي ، أنػػو ال يحتػػاج
 ذكر العبلمة السجاعي أف الشياب السندوبي قد نظـ الخمسة األولى بقولو :

لْت       وذكري ليا خمًسا أصح ، كما رووا  وىاَؾ حروًفا لممصادر ُأوّْ
 وىا ىي َأْف بالفتح أفَّ مشدًدا       وِزيَد عمييا كي ، فخذىا وما ولػو

 .ٓٗعقيؿ لمسُّجاعي ص  ينظر : حاشية فتح الجميؿ عمى شرح ابف
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 ادلطلة األول 

 أدواخ ادلصذر ادلؤول عىذ مجهىر الىحىٌني 
 ) أن ( ادلصذرٌح : – 1

ُتوصؿ سأِفا المصدرية بالفعؿ المتصرؼ ، ماضًيا كاف أو مضارًعا ، نحو : 
 ، والتقدير : يعجبني قياُمَؾ ، وأريُد قياَمَؾ.أس ْف قمت ، وأريد أْف تقـوأعجبني أ

وقد اختمؼ فييا في موضعيف : أحدىما : وْصُميا بفعؿ األمر ، والثاني : 
 اختصاصيا بالفعؿ المتصرؼ .

 ( تاألمز :
ْ
 أوالً : اخلالف يف وصل ) أن

 اختمؼ في وصؿ سأْفا باألمر عمى مذىبيف :
سيبويو واألكثريف جواز وصميا باألمر ، قاؿ سيبويو : " وأما قولو :  : مذىب األول

كتبت إليو أف افعؿ ، وأمرتو أف قـ ، فيكوف عمى وجييف : عمى أف تكوف 
سأفا التي تنصب األفعاؿ ، ووصمتيا بحرؼ األمر والنيي ، كما تصؿ 
سالذيا بػ س تفعؿ ا إذا خاطبت ، حيف تقوؿ : أنت الذي تفعؿ ، فوصمت 

ـْ ا ؛ ألنو في موضع أمر ، كما وصمت سالذيا بػ تقوؿ ، س أفا بػ س ُق
وأشباىيا إذا خاطبت ، والدليؿ عمى أنيا تكوف سأفا التي تنصب أنؾ تدخؿ 
الباء فتقوؿ : أوعزُت إليو بأف افعؿ ، فمو كانت سأْيا لـ تدخميا الباء ، كما 

، كما كانت بمنزلة تدخؿ في األسماء ، والوجو اآلخر أف تكوف بمنزلة سأْيا 
 إس سأْيا في األوؿ " .

فدخوؿ الباء عمييا دليؿ عمى كونيا مصدرية تؤوؿ مع الفعؿ باسـ ؛ 
                                           

 .ٖٗٔ/  ٔينظر : ىمع اليوامع   أس

 .ٕٙٔ/  ٖالكتاب   إس
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 الختصاص الباء باألسماء ، ولو كانت تفسيرية لما دخمت عمييا الباء .
ى الفعؿ فتكوف معو في تأويؿ وقاؿ ابف الشجري : " س أْف ا تدخؿ عم

. وخرج عميو س أف ا فػي قولو أستقببًل أو أمريِّا " ، إف كاف ماضًيا ، أو مسمصدر
َما ، وأجازه في قولو :  إس ِإنَّا َأْرَسْمَنا ُنوحًا ِإَلى َقْوِمِو َأْف َأنِذْر َقْوَمَؾ تعالى : 

ـْ ِإالَّ َما َأَمْرَتِني ِبِو َأِف اْعُبُدوْا الّمَو   اٖس . "ُقْمُت َلُي
ابف الدىاف في س الغرة ا: يجوز أف توصؿ وفي األشباه والنظائر : " قاؿ 

ز أف يوصؿ سالذيا باألمر ؛ ألف سأْفا باألمر ، نحو : كتبت إليو بأف قـ ، ولـ يج
 اٗس الذيا اسـ يفتقر إلى تخصيص مف صمة ، وليس كذلؾ سأْفا ؛ ألنيا حرؼ " .س

وقاؿ ابف مالؾ : " وأما س أف ا المصدرية فتوصؿ بفعؿ متصرؼ ماٍض ، أو 
 ا٘سع ، أو أمر ، نحو قوليـ : أوعزُت إليو بأف افعؿ ".مضار 

وقاؿ الشي  خالد األزىري : " وتوصؿ بفعؿ متصرؼ ، ماضًيا كاف ، أو 
 اٙسمضارًعا اتفاًقا ، أو أمرًا عمى األصح ".

 : منع الرضي وأبوحياف وصَميا باألمر ، واحتجوا بما يمي : الثاوً
معنى األمر المطموب ، والمصدر المؤوؿ  أنيا إذا سبكت مع الفعؿ بمصدر فاتَ  -أ 

إليو أْف قـ : ليس بمعنى  ينبغي أْف يفيد ما أفاده الفعُؿ ، فقوليـ : كتبت
 ، ألف قولؾ : بالقياـ ، ليس فيو معنى طمب القياـ . القياـ

                                           
 .ٕ٘ٔ/  ٖاألمالي الشجرية   أس

 .أوؿ سورة نوح  إس

 .ٚٔٔسورة المائدة مف اآلية    اٖس

 .ٜٖٔ/  ٗ  اٗس

 .ٖ٘ٓ/  ٔشرح الكافية الشافية   ا٘س

 .ٛٗٔ/  ٔالتصريح   اٙس
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ـْ  -ب  أنيا مع الفعؿ لـ يقعا فاعبًل وال مفعواًل ، ال يوجد فػي كبلميـ : يعجبني أف ُق
ـْ ، وال يجوز ذلؾ ، ولو كانت توصؿ بو لجاز ذلؾ، كما ، وال :  أحببُت أف ُق

 جاز في الماضي والمضارع .  
ا المشددة ، و سماا و  -ج  لو جاز كوف صمة الحرؼ أمرًا ، لجاز ذلؾ فػي صمة سأفَّ

  سكيا و سلوا ، وال يجوز ذلؾ اتفاقا .
نما أما احتجاج سيبويو بدخوؿ الباء ، فالباء فيو ليست أ -د   صمية ، وا 

 أسىػي زائدة .

، ، كما ىو مذىب الرضي وأبػي حياف وقد َسمَّـِ ابُف ىشاـ بفوات معنى األمر
ا بما يمي :  لكنو ردَّ رَأَيُيَما محتجِّ

أف فوات معنى األمر كفوات معنى المضي في الموصولة بالماضي ، وفوات  - ٔ 
َـّ إفَّ  أبا حياف ُيَسمّْـ مصدرية  معنى االستقباؿ في الموصولة بالمضارع ، ُث

َواْلَخاِمَسَة  سأفا المخففة مف المشددة مع لزـو مثؿ ذلؾ فييا في نحو : 
؛ إذ ال يفيـ الدعاء  ، وىذا يفوت معنى الدعاء إسَأْف َغِضَب المَُّو َعَمْيَيا 

 مف المصدر إال إذا كاف مفعوال مطمًقا ، نحو : سقًيا ورعًيا .
بًل وال مفعواًل ؛ ألنو ال معنى لتعميؽ اإلعجاب والكراىية أنيما لـ يقعا فاع - ٕ

باإلنشاء ، وليس لما ذكر ، وعمى ىذا كاف ينبغي عدـ التسميـ بمصدرية 
نما تقع مخفوضة ببلـ التعميؿ .  سكيا ؛ ألنيا ال تقع فاعبًل وال مفعواًل ، وا 

؛ ألف حروؼ  أما االحتجاج عمى سيبويو بأف الباء زائدة ، فيذا َوَىـٌ فاحٌش  - ٖ

                                           
 ٖٗٔ/ٔ، وىمع اليوامع  ٕٙٔ، والجنى الداني ص  ٓٗٗ/  ٗي ينظر : شرح الكافية لمرض  أس

، وىي قراءة نافع ، بكسر الضاد ، وفتح الباء ، فعبًل ماضػًيا ، ورفػع  ٜسورة النور مف اآلية   إس
تحاؼ فضبلء البشر ٖٓٚ/ٕلفظ الجبللة عمى الفاعمية . ينظر : النشر   .ٕٜٕ/ٕ، وا 
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 أسال تدخؿ إال عمى االسـ، أو ما في تأويمو. -زائدة أو غير زائدة  -الجر 
ذا كاف أبو حياف يمنع وصؿ س أْف ا باألمر ، فقد أجاز ىذا الوجو فػي  وا 

، قاؿ : " يجوز أف تكوف س أْف ا مصدرية   َأْف َأنِذْر َقْوَمَؾ   قولو عز وجؿ :
 إسوأف تكوف تفسيرية ".

نبو اآللوسي عمى ىذا التناقض ، فقاؿ : " ونصَّ أبو حياف عمى جواز  وقد
 اٖس ، ومنعو في موضٍع آخر " . -ىنا  -ىذا الوجو في َبْحرِِه 

 َأْف َأنػِذْر  وَقدََّر الزمخشريُّ لفػظ األمػر قبػؿ المصػدر حفاًظػا عميػو، قػاؿ:" 
ناصػػبة لمفعػػؿ ، أصػػمو : بػػأف أنػػذر ، فحػػذؼ الجػػار ، وأوصػػؿ الفعػػؿ ، وىػػي سأفا ال

 اٗسوالمعنى : أرسمناه بأف قمنا لو : أنذر ، أي : أرسمناه باألمر باإلنذار ...." 

وأشار السميف الحمبي إلى حسف ىذا التقدير ؛ لػئبل تفػوَت الداللػُة عمػى األمػر 
: عف سؤاؿ قدمُتو في ىذا الموضوع فقاؿ : " وىذا الذي َقدَّره َحَسٌف جدِّا ، وىو جوابٌ 

؛ ألنػػػو جػػػوز َأف تتوصػػػؿ بػػػاألمر ، ُمْشػػػِكؿٌ ليـ : إفَّ س َأف ا المصػػػدريَة يوىػػػو أف قػػػو 
ينسبؾ منيا ومما بعدىا مصدر ، وحينئذ تفوُت الداللُة عمى األمر ؛ أال تػر  أنػؾ إذا 
َقدَّرت في : َكَتْبُت إليػو بػَأف قػـ : كتبػت إليػو القيػاـ ، تفػوت الداللػة عمػى األمػِر حػاَؿ 

: ري أي : كتبُت إليو بَأف قمُت لوَأف ُيَقدر كما قالو الزمخش التصريِح باألمر ، فينبغي
ـْ ، أي : كتبُت إليو باألمِر بالقياـ " . ُق
 ا٘س 

واألرجح في ىذا ىو جواز دخوؿ سأْفا عمى األمر ؛ ألف المحافظة عمػى المعنػى إنمػا 

                                           
 .ٛٙ/  ٜٕروح المعاني ،  و  ٘ٗ،  ٗٗينظر : مغني المبيب ص   أس

 .ٕٖٖ/  ٛالبحر المحيط   إس

 .ٛٙ/  ٜٕروح المعاني   اٖس

 .٘ٔٙ/  ٗالكشاؼ   اٗس

 .ٚٙٗ/ ٓٔالدر المصوف   ا٘س
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تجػػب لػػو كػػاف المعنػػى سػػيتحوؿ عػػف أصػػمو بالكميػػة ، أمػػا فػػي حالػػة التأويػػؿ فػػإف المصػػدر 
 المؤوؿ يستعمؿ مع األصؿ ، وىو يشمؿ األمر ؛ ذلؾ ألف التأويؿ أمر تقديري .

ا : اخرصاص ) أن ( تالفعل ادلرصزف :
ً
 ثاوٍ

لما كانت أف المصدرية تؤوؿ مع الفعؿ بمصدر ، امتنع دخوليػا عمػى الفعػؿ 
الجامد ؛ ألنو ال مصدر لو ، نص العبلمة الرضي عمى ىذه العمة ، فقػاؿ : " ..سأفا 

صدرية ال تدخؿ عمى األفعاؿ غير المتصرفة ؛ ألنيا تكوف مع الفعؿ بعدىا بتأويؿ الم
 أس المصدر ، وال مصدر لغير المتصرؼ " .

: فعػؿ غيػر متصػرؼ ، نحػو قولػو تعػالى وقػاؿ ابف عقيؿ : " فإف وقػع بعػدىا

نَساِف ِإالَّ َما َسَعى   َسى َأف َيُكوَف َقػِد َوَأْف عَ  ، وقولو تعالػى : إس َوَأف لَّْيَس ِلئْلِ
ـْ   اٗس، فيي مخففة مف الثقيمة  " .  اٖس اْقَتَرَب َأَجُمُي

وادعى السيوطي إجماعيـ عمى ذلػؾ ، قػاؿ : " أمػا الجامػد كعسػي ، وىػب ، 
 ا٘سوتعمـ ، فبل توصؿ بو اتفاًقا ".  

: مػا ورد مػف ذلػؾ ، ففػي قولػػو تعػالىوقد اختمفت نظرة المعػربيف فػي تأويػؿ 
ـْ َوَأْف   اٙس.  َعَسى َأف َيُكوَف َقِد اْقَتَرَب َأَجُمُي

أجاز أبو البقػاء العكبػري وتبعػو البيضػاوي كػوف س أْف ا مصػدرية ، قػاؿ أبػو 
يجػػوز أف تكػػوف المخففػػة مػػف الثقيمػػة ،   َوَأْف َعَسػػى  البقػػاء : " قولػػو تعػػالى : 

                                           
 .ٖٖ/  ٗشرح الكافية لمرضي   أس

 .ٜٖسورة النجـ   إس

 .٘ٛٔسورة األعراؼ   اٖس

 .ٖٛٔ/  ٔشرح ابف عقيؿ   اٗس

 .ٖٗٔ/  ٔىمع اليوامع   ا٘س

 .٘ٛٔة األعراؼ مف اآلية سور   اٙس
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 أس وأف تكوف مصدرية " .
 إس ففة مف الثقيمة ....  " .وقاؿ البيضاوي : " وأف مصدرية ، أو مخ

ومنع سائر المعربيف أف تكوف س أف ا قبؿ عسػى مصػدرية ، وردوا عمػى مػف أجػاز 
ذلؾ ، قاؿ أبو حياف األندلسي في الرد عمى أبي البقاء : " وأجاز أبو البقػاء أف تكػوف س أف 

يف ا ىي المخففة مف الثقيمة ، وأف تكوف مصػدرية ؛ يعنػي أف تكػوف الموضػوعة عمػى حػرف
وىي الناصبة لمفعؿ المضارع ، وليس بشيء ؛ ألنيـ نصوا عمى أنيا توصؿ بفعػؿ متصػّرؼ 
مطمقًا ؛ يعنوف ماضًيا ، ومضارًعا ، وأمرًا ، فشرطوا فيو التصػرؼ، و س عسػى ا فعػؿ جامػػد 

 اٖس " . فبل يجوز أف يكوف صمة لػ أف
أنيػػا ال وقػػاؿ اآللوسػػي : "  وجػػوز أبػػو البقػػاء أف تكػػوف مصػػدرية ، وتعقػػب ب

 اٗس " .  توصؿ إال بالفعؿ المتصرؼ ، و س عسى ا ليست كذلؾ
والصواب عدُّ س أف ا الداخمة عمى الفعؿ الجامد مخففًة مف الثقيمة ، وليسػت 

، ولػذا قػػاؿ  -كمػا تقػػدـ  -مصػدرية ؛ إذ ال يمكػف تقػػدير المصػدر مػع الفعػػؿ الجامػد 
ال تصػرؼ لػو مػف مضػارع ، كػػ ابف مالؾ مقػررًا ىػذه الحقيقػة : " .... ال توصػؿ بمػا 

ذا  َـّ ، في لغة بني تميـ ، وا  ينبغي ، في األشير ، وال ماٍض كػ عسى ، وال أمر كػ َىُم
َوَأْف َعَسػػى َأف َيُكػػوَف َقػػِد اْقتَػػَرَب  ثبػػت ىػػذا فػػاعمـ أف الواقعػػة فػػي قولػػو تعػػالى : 

ـْ  نَسػػاِف ِإالَّ َمػػا َسػػَعى و   َأَجُمُيػػ ففػػٌة مػػف الثقيمػػة ، واسػػميا ، مخ َوَأف لَّػػْيَس ِلئْلِ
 ، وىو مف عبلمات المخففة .  ا٘سمحذوؼ ، والجممة بعدىا خبرىا " 

                                           
 .ٜٕٛ/  ٔالتبياف في إعراب القرآف   أس

 .ٛٚ/  ٔتفسير البيضاوي   إس

 .ٖٓٗ/  ٗالبحر المحيط   اٖس

 . ٜٕٔ/  ٜروح المعاني   اٗس

 .ٓٚٔ/  ٔ، وينظر : المساعد البف عقيؿ  ٕٕٗ،  ٖٕٕ/  ٔشرح التسييؿ   ا٘س
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 ( ادلشذدج - 2
َّ
 ) أن

س أفَّ ا ، بتشديد النوف ، إحد  أخوات س إفَّ ا ، وىي توصؿ باسميا 
، ىذا إذا كانت عاممًة ، فإذا ُكفَّْت عف ا ٔس وخبرىا ، نحو : يعجبني أفَّ زيًدا قائـٌ 

  إس لعمؿ ُوِصَمْت بالجممة االسمية ، أو الفعمية .ا

وتؤوؿ مع معمولييا بمصدر ُيعرب حسب موقعو مف اإلعراب ، وتأخذ حكـ 
المفردات ؛ ألنيا تنوب مع معمولييا عف المصدر الصريح ، بخبلؼ المكسورة التي 

 تأخذ حكـ الجمؿ .
خبرىا فعبًل ، أو وقاعدة فتح اليمزة ىي إمكاف التأويؿ بالمصدر ، فإف كاف 
ـْ َأنَّا  اسًما مشتًقا مف الفعؿ ُقدَّْرْت بمصدر مف لفظيما ، كقولة تعالى :  ـْ َيْكِفِي َأَوَل

ـْ  ، أو نا ، ومثؿ : بمغني أنَّؾ تنطمؽُ ؛ أي : إنزالُ  اٖس َأنَزْلَنا َعَمْيَؾ اْلِكتَاَب ُيْتَمى َعَمْيِي
ف كاف ظرًفا أو مجرورًا ُقدَّْر المصدُر أنؾ منطمٌؽ ، فالتقدير : بمغني االنطبلُؽ ،  وا 

مف لفظ االستقرار ، مثؿ : بمغني أنَّؾ عند زيٍد ، أو في الدار ؛ أي : بمغني 
ف كاف اسًما جامًدا ُقدَّْر بمفظ  الكوف ، مثؿ : استقراُرؾ عند زيد ، أو في الدار ، وا 

 اٗس، أي : بمغني كوُف ىذا زيًدا . بمغني أف ىذا زيدٌ 
طبي أفَّ ىذا غيُر مطَّرٍد فييا في كؿ مواضع فتحيا ، وَمثََّؿ لذلؾ وذكر الشا

بوقوع س لو ا قبميا في مثؿ : لو أف زيًدا ذاىب ألكرمتؾ ، وال يصح : لو ذىاب زيد 
ا صحيٌح باتفاٍؽ ؛ ولذلؾ  ألكرمتؾ ، وأجاب عف ذلؾ بأفَّ سدَّ المصدر َمَسدَّ سأفَّ

ي كؿ مواضع الفتح ، غير أف سلوا سميت مصدريًة ، والشاىد لذلؾ اطراده ف
                                           

 .  ٖ٘ٔ/  ٔينظر : ىمع اليوامع لمسيوطي  أس

 .  ٔٗٗ/  ٗينظر : شرح الكافية لمرضي  إس

 .ٔ٘سورة العنكبوت مف اآلية   اٖس

 .  ٚٙ،  ٙٙ/  ٘ينظر : التذييؿ والتكميؿ ألبي حياف األندلسي  اٗس
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ىا ؛ إذ خصوىا بالدخوؿ عمى اختصت بيذا الحكـ ؛ استقباًحا لوقوع االسـ بعد
، مع أف المصدر سائغ في التقدير عمى القياس ، وقد جعؿ وقوع سأفا بعدىا الفعؿ

لزوًما استغناء عف وقوع المصدر بعدىا ، فذكروا أنيـ استغنوا عف : لو ذىابو بػ لو 
ذا كاف ذلؾ عمى االستغناء لـ يكف قادًحا في سد المصدر مسدىا ؛ أنو  ذاىب ، وا 

  أسألنو حاصؿ في القياس ، أو في االستعماؿ . 
در إنما ىو س أف ا الناصبة وذىب السييمي إلى أف الذي يؤوؿ بالمص

؛ ألنيا أبًدا مع الفعؿ المتصرؼ ، وأف المشددة إنما تؤوؿ بالحديث ، قاؿ : لمفعؿ
، ويؤيده أفَّ خبرىا قد يكوف اسًما محًضا ، نحو : عممُت أفَّ  إسوؿ سيبويو وىو ق

الميَث األسُد ، وىذا ال ُيْشِعُر بالمصدر ؛ ألنػو ال فعؿ لو ، فيو اسـ جامد ، ويػرده 
 ، كما تقدـ . اٖسبالكوف  -عندىـ  -أف ىذا يقدر 

 
* * * * * 

 
 
 

                                           
 .  ٜٖٔ/  ٕالمقاصد الشافية  أس

 .  ٕٖٔ/  ٖينظر : الكتاب  إس

 .   ٚٙ/  ٘، والتذييؿ والتكميؿ  ٓٙينظر : مغني المبيب ص  اٖس
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 ) ما ( ادلصذرٌح - 3
تي ُتسبؾ مع ما بعدىا بمصدر ، وُتعَرُؼ بصبلحية ما المصدرية : ىي ال

 إس ، وأشار الجعبري إلى تعيف ىذا فييا بعد بئس والكاؼ .ا ٔسالمصدر معيا 
ومذىب سيبويو أنيا حرؼ بمنزلة س أْف ا ، فبل عائد عمييا مف الصمة ، 
وذىب األخفش ، وابف السراج ، وجماعة مف الكوفييف ، إلى أنيا اسـ بمنزلة 

ا واقع عمى ما ال يعقؿ ، وىو الحدث ؛ لتأويميا باالسـ ، فنحو : أعجبني ما سالذي
ـُ  قمت ، يقدره سيبويو : أعجبني قياُمؾ ، ويقدره األخفش ومف معو : أعجبني القيا

 اٖس ، وُحِذَؼ العائد مف الصمة .الذي قمتو

 والمذىب األخير مردود بقوؿ الشاعر : 
 اٗسبما لسُتَما أىَؿ الخيانِة والغدِر     أليَس أميِري في األموِر بأنُتما 

 ا٘س إذ ال يسوغ تقدير س ما ا فيو بػ س الذي ا ؛ لعدـ الرابط . 
    وىي عمى قسميف :

، لتي تفيد المصدر مقتِرًنا بالزمفالمصدرية الظرفية أو الزمانية ، وىي اأحذهما : 

                                           
 .   ٔٗنظر : شرح قطر الند  البف ىشاـ ص ي أس

 . ٙٙينظر : غايات البياف في معرفة ماءات القرآف ص  إس

، ومجيػب النػػدا  ٕٗ، وشػرح قطػػر النػد  البػف ىشػػاـ ص  ٗ٘ٔ/  ٖينظػر : التػذييؿ والتكميػػؿ  اٖس
، و غايػات البيػاف فػي معرفػة  ٙٛ،  ٘ٛ/  ٔإلى شػرح قطػر النػد  لمفػاكيي مػع حاشػية يػس 

 .  ٙٙالقرآف ص ماءات 

،  ٕٖٖ، والجنػى الػداني ص  ٗ٘ٔ/  ٖالبيت مف الطويؿ غيػر منسػوب فػي التػذييؿ والتكميػؿ  اٗس
 .       ٖٓٗومغني المبيب ص 

 .   ٖٓٗ، ومغني المبيب ص  ٕٖٖ، والجنى الداني ص  ٗ٘ٔ/  ٖينظر : التذييؿ والتكميؿ  ا٘س
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بلِة َوالزََّكاِة مَ  كقولو تعالى :  : مدة دوامي ؛ أيا ٔس ا ُدْمُت َحيِّا َوَأْوَصاِني ِبالصَّ
 ِإالَّ َما ُدْمَت َعَمْيِو َقآِئمًا   حيِّا ، وقولو : 

ـْ ُحُرماً   ، ا ٕس َما ُدْمُت
 ، ا ٖس

 َخاِلِديَف ِفيَيا َما َداَمِت السََّماَواُت َواأَلْرُض 
، فالداللة عمى الوقت ُيَشاُر إلييا ا ٗس

 ا ٘س.ر يشار إلييا بالدواـة عمى المصدبالمدة ، والدالل

 ومنو قوؿ امرئ القيس : 
 أَجاَرتنػػػػػػا إفَّ الخطػػػػػػوَب تنػػػػػػوُب     

 

   ـَ َعِسػػػيُب نػػػي ُمقػػػيـٌ مػػػا أقػػػا وا 
     اٙس

 

 أي : مدة إقامة عسيب .
 -مػػع صػػمتيا  -المصػدرية غيػػر الظرفيػة أو غيػػر الزمانيػة ، وىػػي تقػدر  الثــاوً :

ـْ َعػَذاٌب َشػِديٌد   ولو تعالى :بمصدر، وال يحسف تقدير الوقت قبميا ، كق َلُي
ِبَما َنُسوا َيْوـَ اْلِحَسابِ 

؛ أي : بنسيانيـ يػـو الحسػاب ، وقولػػو تعػالى:  اٚس 
َسػػَنْكُتُب َمػػا  ؛ أي : فاصػػدع بػػاألمر ، وقولػػو : اٛس َفاْصػػَدْع ِبَمػػا تُػػْؤَمرُ 

 َعِزيػػػػػػػػػػػػػػػٌز َعَمْيػػػػػػػػػػػػػػػِو  ؛ أي : قػػػػػػػػػػػػػػػوليـ ، وقولػػػػػػػػػػػػػػػو : اٜس َقػػػػػػػػػػػػػػػاُلوْا 

                                           
 . ٖٔسورة مريـ مف اآلية  أس

 .    ٘ٚاآلية سورة آؿ عمراف مف  إس

 . ٜٙسورة المائدة مف اآلية  اٖس

 .  ٚٓٔسورة ىود مف اآلية  اٗس

 .     ٖٗٔ، ورصؼ المباني ص  ٖٖٓينظر : الجنى الداني ص  ا٘س

 ، وفيو : إف المزار قريب ، بدؿ : إف الخطوب تنوب .     ٖٚ٘البيت مف الطويؿ في ديوانو ص  اٙس

 .  ٕٙسورة ص مف اآلية  اٚس

 .  ٜٗلحجر مف اآلية سورة ا اٛس

 .    ٔٛٔسورة آؿ عمراف مف اآلية  اٜس
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 ِنتُّـْ َما عَ 
أس

  ، وقوؿ الشاعر : 
 َيُسػػػرُّ المػػػرَء مػػػا َذَىػػػَب الميػػػالي    

 

 اٖاسٕسوكػػػػػػاف َذَىػػػػػػابيفَّ لػػػػػػو َذَىابػػػػػػا    
 ج

 أي : يسر المرَء َذَىاُب الميالي . 
 وألبي القاسـ السييمي فييا شرطاف :

كوف الفعؿ بعدىا غير خاص بؿ مبيًما يحتمؿ التنويع ، نحو : يعجبني  أحذهما :
، وال يجوز : يعجبني ما جمست ، قاؿ السييمي : اٗسعت ، وما حكمتما صن

: " سماا لما كانت اسًما مبيًما ، لـ يصح وقوعيا إال عمى جنس تختمؼ 
أنواعو ، فإف كاف المصدر مختمؼ األنواع جاز أف تقع عميو ويعبر بيا 
عنو، كقولؾ : يعجبني ما صنعت ، وما عممت ، وما فعمت ، وكذلؾ تقوؿ: 

مت؛ ألف الحكـ مختمؼ أنواعو ، وكذلؾ الصنع والفعؿ والعمؿ ، فإف ما حك
قمت : يعجبني ما جمست، وما انطمؽ زيد، كاف غثِّا مف الكبلـ؛ لخروج سماا 
عف اإلبياـ، ووقوعيا عمى ما اليتنوع مف المعاني؛ ألنو يكوف التقدير 
حينئذ: أعجبني الجموس الذي جمست، والقعود الذي قعدت، فيكوف آخر 

 . ا ٘سالكبلـ مفسرًا ألولو ، رافًعا لئلبياـ ، فبل معنى حينئذ لػ ما " 
ويرده وقوُعيا عمى المصدر الذي ال تختمؼ أنواعو ، بؿ ىو نوع واحد ، 

                                           
 .   ٕٛٔسورة التوبة مف اآلية  أس

 ٖٛ، واألزىيػة لميػروي ص  ٜٕٗالبيت مف الوافر غير منسوب في : المفصؿ لمزمخشري ص  إس
 .                ٔٗ، وشرح قطر الند  البف ىشاـ ص  ٖٖٔ، والجنى الداني ص  ٖٛ

 .                ٖٖٔ، والجنى الداني ص  ٖٛية لميروي ص ينظر : األزى اٖس

 .   ٖٚٔ/ ٔ، وىمع اليوامع  ٖٖٔينظر : الجنى الداني ص  اٗس

 .   ٙٛٔنتائج الفكر ص  ا٘س
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، فإف إخبلفيـ ا ٔس ِبَما َأْخَمُفوْا الّمَو َما َوَعُدوُه َوِبَما َكاُنوْا َيْكِذُبوَف  كقولو تعالى : 
ًعا واحًدا مستمرِّا معموًما ، وكذلؾ كذبيـ ، وقولو جؿ وعز : ما وعد اهلل كاف نو 

ـْ ُتَعمّْمُ  وَف اْلِكتَاَب َوِبَما ُكوُنوْا ِعَبادًا لّْي ِمف ُدوِف الّمِو َوَلػِكف ُكوُنوْا َربَّاِنيّْيَف ِبَما ُكنُت
ـُ ال، فيذا مصدر معيف خاص ، ال إبياـ فيو ، وىو: عِ إس َتْدُرُسوَف  ُكنُتـْ  كتاِب ْم

، وىو فرد مف أفراد العمؿ والصنع ، فيو كالذي منعو مف الجموس ، والقعود وَدْرُسوُ 
ـْ َعْف  ، واالنطبلؽ ، وقولو سبحانو : ـْ َتُقوُلوَف َعَمى الّمِو َغْيَر اْلَحؽّْ َوُكنُت ِبَما ُكنُت

ف معيناف ، فاستكبارىـ وقوليـ عمى اهلل غير الحؽ مصدرااٖس آَياِتِو َتْسَتْكِبُروَف 
    اٗسغير مبيميف . 

، ونسب ىذا إلى صاحب ا ٘سصبلحية وقوع س ما ا الموصولة موقعيا ثاوٍهما : 
البسيط أيًضا ؛ ألف الموصولة سابكٌة في المعنى ؛ ألنؾ تسبؾ بيا الجممة 

 إلى الوصؼ بالمفرد ، وذىب أبو حياف إلى أف ىذا يبطؿ بقوؿ الشاعر : 
 الي    يسػػػرُّ المػػػرَء مػػػا ذىػػػَب الميػػػ

 

  وكػػػػػػػػػاف ذىػػػػػػػػػابيفَّ لػػػػػػػػػو ذىابػػػػػػػػػا    
 

   اٙسأي : ذىاب الميالي ، وال يصح فيو الموصوؿ .  
ولكونيا مع ما بعدىا كالكممة الواحدة ، ال يجوز تقديـ شيء مف صمتيا 

  اٚس عمييا ، وال الفصؿ بينيما بأجنبي .
                                           

 .      ٚٚسورة التوبة مف اآلية  أس

 .        ٜٚسورة آؿ عمراف مف اآلية  إس

 .         ٖٜسورة األنعاـ مف اآلية  اٖس

 .          ٖٕ،  ٕٕ/  ٖالقسـ األوؿ  -ر : دراسات ألسموب القرآف الكريـ ينظ اٗس

 .   ٖٖٔينظر : الجنى الداني ص  ا٘س

 .   ٖٚٔ/  ٔ، وىمع اليوامع  ٔ٘ٔ/  ٖينظر : التذييؿ والتكميؿ  اٙس

 .    ٖ٘ٔينظر : رصؼ المباني ص  اٚس
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 كً ادلصذرٌح :  - 4
 ارع .وىي بمنزلة س أْف ا معنى وعمبًل ، وتختص بالمض

ِلَكْيبَل وتكوف مصدرية إذا سبقيا الـ التعميؿ ظاىرة ، أو مقدرة ، كقولو تعالى : 
 َيُكوَف َعَمى اْلُمْؤِمِنيَف َحَرٌج 

، ونحو : جئت لكي تكرمني ، أو كي تكرمني ، إف قدرت ا ٔس
 أف األصؿ : لكي ، وحذفت البلـ استغناء عنيا بنيتيا ، فإف لـ تقدر البلـ كانت س كي ا

 إس.أف ا مضمرة بعدىا إضمارًا الزًماحرؼ جر بمنزلة البلـ ، وكانت س 
وتتعيف مصدريتيا مع ظيور البلـ ، كما في اآلية الكريمة السابقة ؛ ألنو ال 

 يدخؿ حرؼ جر عمى نظيره . 
 ويجوز فييا التعميؿ والمصدرية إذا لـ تدخؿ عمييا البلـ .

ـ ، فبل تقع مبتدأ ، وال فاعبل ، وال تكوف وما بعدىا إال في موضع جر بالبل
 اٖس وال مفعوال ، وال مجرورًا باإلضافة ، بخبلؼ س أف ا أـ األدوات المصدرية .

قاؿ االنبابي : " والمصدر المؤوؿ مف س كي ا والفعؿ مجرور بالبلـ الجارة 
 .  ا ٗسلفًظا ، أو تقديرًا ، فالمصدر المؤوؿ معيا مجرور " 

 ا٘س ؼ جر ، ويقدر س أف ا بعدىا .وىناؾ مف يمـز كونيا حر 

                                           
 .   ٖٚسورة األحزاب مف اآلية  أس

 ، وحاشػػػػية السػػػػجاعي عمػػػػى شػػػػرح ابػػػػف  ٛ٘  البػػػػف ىشػػػػاـ ص ينظػػػػر : شػػػػرح قطػػػػر النػػػػد إس
 .   ٕٕٗعقيؿ ص

، ورصػؼ المبػاني  ٔٚٔ/  ٔ، والمساعد البػف عقيػؿ   ٔٗٗ/  ٗينظر : شرح الكافية لمرضي  اٖس
 .  ٖ٘ٔ/  ٔ، وىمع اليوامع  ٖٕٙ، والجنى الداني ص  ٕ٘ٔص 

 .   ٛ٘ٔتقرير االنبابي عمى حاشية السجاعي عمى ابف عقيؿ ص  اٗس

 .   ٔٚٔ/  ٔ، والمساعد البف عقيؿ   ٔٗٗ/  ٗينظر : شرح الكافية لمرضي  ا٘س
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 ادلطلة الثاوً
 أدواخ ادلصذر ادلؤول عىذ تعض الىحىٌني

ا1)
ًّ
ا مصذرٌ

ً
 ( رلئ ) لى ( حزف

أصػػؿ لػػو فػػي االسػػتعماؿ العربػػي أف تكػػوف لمشػػرط ، وقػػد خرجػػت عػػف ىػػذا 
األصؿ فاستعممت حرًفا مصػدريِّا ، وعبلمتيػا أف يصػمح موضػعيا س أِف ا المفتوحػة ، 

 أس لتيا معنى ال عمبًل ، وحينئذ ال تحتاج إلى جواب .وىي بمنز 
قػػػاؿ ابػػػف عقيػػػؿ: " لػػػو تسػػػتعمؿ اسػػػتعماليف: أحػػػدىما: أف تكػػػوف مصػػػدرية 

 إس وعبلمتيا:صحة وقوع أف موقعيا، نحو: وددت لو قاـ زيد؛ أي قيامة ....".
ـُ منو معنى التمني ، وىو يشمؿ : ود ويػود،  وشرطيا : أف ترد بعد فعؿ ُيْفَي

 اٖسحب ، وأتمنى ، وأختار ، والمسموع : ودَّ ويودُّ  . وأ
ـْ َلْو ُيَعمَّػرُ    فمف ذلؾ قولو تعالى:  وقولػو: ، أي:التعميػر، اٗس َيَودُّ َأَحُدُى

ـْ ُكفَّػػاراً   ػػف َبْعػػِد ِإيَمػػاِنُك ػػْف َأْىػػِؿ اْلِكتَػػاِب َلػػْو َيػػُردُّوَنُكـ مّْ َودَّ َكِثيػػٌر مّْ
َودَّ الَّػػِذيَف  ،ا٘س

ـْ َوَأْمِتَعػػِتُكـْ َكَفػػ  ُروْا َلػػْو َتْغُفمُػػوَف َعػػْف َأْسػػِمَحِتُك
اٙس

،  اٚسَودُّوا َلػػْو تُػػْدِىُف َفُيػػْدِىُنوفَ  

                                           
، والبرىػػاف لمزركشػػي  ٕٚٛداني ص ، والجنػػى الػػ ٕٕٛ/ٔينظػػر : شػػرح التسػػييؿ البػػف مالػػؾ   أس

 .ٙٔ، ومعجـ المصطمحات النحوية ص  ٖٖٚ/ٗ

 .ٚٗ/  ٗشرح ابف عقيؿ   إس

 .ٖ٘ٔ/  ٔوىمع اليوامع  ، ٕٗٗ/  ٗينظر : شرح الكافية لمرضي   اٖس

 .ٜٙسورة البقرة مف اآلية   اٗس

 .ٜٓٔسورة البقرة   ا٘س

 .ٕٓٔسورة النساء   اٙس

 .ٜسورة القمـ   اٚس
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َيَودُّ اْلُمْجِرـُ َلْو َيْفَتِدي ِمْف َعَذاِب َيْوِمِئٍذ ِبَبِنيِو 
 إس ، أي االفتداء .أس 

وىي مؤولة مع الفعؿ  فػ س لو ا في اآليات السابقة مسبوقة بػ ودَّ أو يودُّ ،
 بمصدر في موضع المفعوؿ بو .

قاؿ الشي  يوسؼ الجرشة بعد أف أورد سبع آيات الستعماليا مصدرية : " 
وبعد ىذه الكثرة الكاثرة ، وظيور تأويميا مع ما بعدىا بمصدر ، ال يسُعنا إال أف 

 اٖسنوافَؽ المثبتيف ليا " . 
 تيمة بنِت النضر بف الحارث :ومف استعماليا دوف مفيـ تمف نادرًا قوؿ قُ 

 ما كػاَف َضػرََّؾ َلػْو َمَنْنػَت وُربَّمػا  
 

  اٗسَمفَّ الَفَتى وىػَو الَمغػيُط الُمْحَنػُؽ  
 

 وقوؿ األعشى : 
    ا٘س وُربَّما فػاَت َقْوًما بعُض َأْمرِِىـ    ِمف التَأنّْي ، وكاَف الَحْزـُ لو َعِجُموا

ـْ .   أي : وكاف الحزـُ َعَجَمُي
 وقوؿ امرئ القيس :

                                           
 .ٔٔسورة المعارج   أس

 .ٕٖٔ، وموصؿ الطبلب  ٖٗٚ،  ٖٖٚ/  ٗينظر : البرىاف   إس

 .٘ٙمف نحو القرآف ص   اٖس

، وشػػػرح الكافيػػػة الشػػػافية  ٕٕٛ/ ٔالبػػػف مالػػػؾ  البيػػػت مػػػف الكامػػػؿ ليػػػا فػػػي شػػػرح التسػػػييؿ  اٗس
صػمى  -، وىي تخاطػب النبػي   ٙٔٗ/  ٕ، والتصريح ٚ٘ٔ/  ٖ، والتذييؿ والتكميؿ  ٖٗٓ/ٔ

حيف قتؿ أباىا النضر ، بعػد انصػرافو مػف غػزوة بػدر ، والمعنػى : أي شػيء  -اهلل عميو وسمـ 
ف كاف مغضًبا منطويً  -كاف يضرؾ لو عفوت ، والفتى  . قد يمف ويعفو -نؽ وعداوة ا عمى حوا 

 .ٜٚٙ/  ٔينظر : شرح ديواف الحماسة لممرزوقي 

رح األشػػموني مػػع حاشػػية الصػػباف ، وشػػ ٖٓ٘البيػػت مػػف البسػػيط لػػو فػػي مغنػػي المبيػػب ص   ا٘س
، ولػـ أجػده فػي ديوانػو ، تػح  ٕٕٛ/  ٔ، وغير منسوب في شرح التسػييؿ البػف مالػؾ  ٜٗ/ٗ
 ./ محمد حسيفد
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     أس َتجػػػاَوزُت َأحراًسػػػا ِإَلييػػػا َوَمعَشػػػرًا      َعَمػػػيَّ ِحراًصػػػا َلػػػو ُيِسػػػّروَف َمقَتمػػػي
 أي : حراًصا عمى إسرار قتمي .  

 وقوؿ آخر :
فػػػُت فػػػي اآلفػػػاِؽ حتَّػػػى     لقػػػد طوَّ

 

  إسَبِميػػػُت وقػػػد َأَنػػػى لػػػي لػػػو َأبيػػػُد     
 ج

 سلوا مصدرية، ولـ تسبؽ بمفيـ تمف. فيذه الشواىد األربعة وردت فييا
ـُ س لػو ا فيػو عمػى التمنّْػي ، قػاؿ: " و س لػو ا ىنػا  والبيت األخير حمؿ األْعَمػ

 اٖس . في معنى التمني ، أي : ليتني أىمؾ فأستريَح مما أجد " 
وحمميػػا المرزوقػػي عمػػى المصػػدرية ، قػػاؿ : " والمعنػػى : أنَّػػى لػػي الُبُيػػوُد إف 

ميَّ " ُكِتَب ، وُقِضَى ع
 اٗس . 

ومجػػػيء س لػػػو ا مصػػػدرية لػػػيس مجمًعػػػا عميػػػو ، بػػػؿ ذىػػػب إليػػػو الفػػػراُء ، 
والفارسيُّ ، والتبريزي ، وأبو البقاء ، وابُف مالؾ .
 ا٘س 

                                           
، تح / محمد أبو الفضؿ ، وفيو : وأىػواؿ معشػر ، بػدؿ  ٖٔؿ في ديوانو ص البيت مف الطوي  أس

 .ٖٓ٘: ِإَلييا َوَمعَشًرا، ويشروف بدؿ : يسروف ، ومغني المبيب ص 

، وغيػػر  ٕٛٔمػػف الػػوافر لمِمْسػػجاح بػػف ِسػػباع بػػف خالػػد فػػي ديػػواف الحماسػػة ألبػػي تمػػاـ ص   إس
،  ٖٗٓ/  ٔالكافيػػة الشػػافية لػػو  ، وشػػرح ٕٕٛ/  ٔمنسػػوب فػػي شػػرح التسػػييؿ البػػف مالػػؾ 

، والتطويػػؼ : كثػػرة الطػػواؼ، واآلفػػاؽ : نػػواحي األرض ، ومعنػػى  ٚ٘ٔ/  ٖوالتػػذييؿ والتكميػػؿ 
: يف ، ومعنى أبيػدبميت : شخت وىرمت ، وأنى الشيء يأنى وآف يئيف : إذا حاف واألواف : الح

 .ٔٓ٘/  ٔأذىب وأىمؾ . ينظر : شرح ديواف الحماسة لؤلعمـ الشنتمري 

 .ٔٓ٘/  ٔشرح ديواف الحماسة لؤلعمـ الشنتمري   اٖس

 .ٜٓٓٔ/  ٔشرح ديواف الحماسة   اٗس

، والتػذييؿ  ٕٖٓ/  ٔ، وشرح الكافية الشافية لو  ٜٕٕ/  ٔينظر : شرح التسييؿ البف مالؾ   ا٘س
، وىمػع  ٖٓ٘، ومغنػي المبيػب ص  ٕٜٜ/  ٕ، وارتشػاؼ الضػرب  ٙ٘ٔ/ٖوالتذييؿ والتكميؿ 

 .ٚٔٗ/  ٕلتصريح ، وا ٖ٘ٔ/ٔاليوامع 
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ونسبو أبو حياف إلى بعض الكوفييف ، قاؿ : " ذىب بعض الكوفييف ، وغيػرىـ فػي 
يكػوف ليػا جػواب ، وينسػبؾ  مصدرية بمعنى س أف ا ، فػبل -ىنا  -مثؿ ىذا إلى أف س لو ا 

 أس.منيا مصدر ىو مفعوؿ يودُّ ، كأنو قاؿ : يود أحدىـ تعميَر ألؼ سنة "
 حيط ا نسبو إلى البصػرييف ، قػاؿ:وفػي موضع آخر مف تفسيره س البحر الم

؛ بمعنػى سأفاعمى رأي البصرييف مصػدرية  -ىنا  -، س لو ا  َودُّوا َلْو ُتْدِىُف  "
 إسَنكـ ..." . أي : َودُّوا إدىا

 ، واحتجوا بما يمي : اٖسوالجميور عمى أنيا ال تكوف مصدرية 
 اٗس أنو لـ يسمع دخوؿ حرؼ الجر عمييا . - ٔ
تَػػَودُّ َلػػْو َأفَّ َبْيَنَيػػا  دخوليػػا عمػػى س أفَّ ا المصػػدرية فػػي نحػػو قولػػو تعػػالى :  - ٕ

 ا٘س ، والحرؼ المصدري ال يدخؿ عمى مثمو . َوَبْيَنُو 
مػػا ورد ظػػاىره كونيػػا مصػػدرية مػػؤوؿ بكونيػػا شػػرطية ، وجوابيػػا محػػذوؼ ،  - ٖ

ومفعوؿ س يود ا كذلؾ محذوؼ ، قاؿ أبو حيػاف : " مفعػوؿ الػودادة محػذوؼ 
تقديره : يود أحدىـ طوؿ العمػر ، وجػواب س لػو امحػذوؼ تقػديره : لػو يعمػر 

ػػُر  ألػػؼ سػػنة لُسػػرَّ بػػذلؾ ، فحػػذؼ مفعػػوؿ يػػود لداللػػة  عميػػو ،  َلػػْو ُيَعمَّ
وحػػػذؼ جػػػواب س لػػػو ا لداللػػػة س يػػػود ا عميػػػو ، ىػػػو الجػػػاري عمػػػى قواعػػػد 

 اٙس البصرييف فػي مثؿ ىذا المكاف " .
ػُر أَْلػَؼ  وقاؿ ابف ىشاـ : " ويقوؿ المانعوف فػي نحػو  ـْ َلػْو ُيَعمَّ َيػَودُّ َأَحػُدُى

                                           
 .ٖٖٓ/  ٔ، وينظر : روح المعاني  ٕٛٗ/  ٔالبحر المحيط   أس

 .ٖٖٓ/  ٛالبحر المحيط    إس

 .ٖ٘ٔ/  ٔ، وىمع اليوامع  ٗ٘ٔ/  ٖينظر : التذييؿ والتكميؿ   اٖس

 .ٖ٘ٔ/  ٔينظر : ىمع اليوامع   اٗس

 .ٖٗٚ/  ٗينظر : البرىاف   ا٘س

 .ٕٛٗ/  ٔالبحر المحيط   اٙس
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ف مفعوؿ س يود ا ، وجواب س لو ا محذوفاف ، وال َسَنٍة  تقدير : : إنيا شرطية ، وا 
 أس يود أحدىـ التعمير لو يعمر ألؼ سنة لسره ذلؾ ....  " .

واألرجح في ذلؾ : ىو الرأي األوؿ الذي يعتمد عمى ظاىر المفظ دوف تقػدير 
 ، أو تأويؿ فيو تكمؼ ؛ لما يمي :

َودُّوا َلػػػْو تُػػػْدِىُف  قػػػػاؿ ابػػػف ىشػػػاـ : " ويشػػػيُد لمُمثِبتػػػيَف قػػػراءُة بعضػػػيـ  األول :
  واَفُيْدِىنُ 

بحذؼ النػوف ، فعطػؼ س ُيػْدِىُنوا ا بالنصػب عمػى س تُػْدِهُ ف ا  إس
 اٖسلما كاف معناه : أْف تدىَف ". 

وبيذا قاؿ أبو حياف عمى الرغـ ِمْف ردّْه السابؽ عمى َمْف ذىب إلى مصدرية 
ولنصػػبو  َفُيػػْدِىُنوا   لػػو ، قػػاؿ : " وقػػاؿ ىػػاروف : إنػػو فػػي بعػػض المصػػاحؼ 

: أنػو عمػى ا لتضػمنو معنػى س ليػت ا ؛ والثػاني: أنو جواب س ودوا وجياف : أحدىما 
توىـ أنو نطؽ بػ س أف ا ؛ أي : ودوا أف تدىف فيدىنوا ، فيكوف عطفًا عمى التوىـ ، 

 .اٗسوال يجيء ىذا الوجو إال عمى قوؿ َمْف جعؿ س لو ا مصدرية بمعنى س أف ا " 
اؿ أبو بكر بف األنباري في شرح أثبت كثيٌر مف النحاة مصدرية سلوا ، قالثاوً : 

بيت امرئ القيس المتقدـ : " ومعنى س لو يسروف ا : أف يسروا، و سأفا 
تضارع س لو ا فػي مثؿ ىذا الموضع ، يقاؿ : وددت أف يقـو عبد اهلل ، 
ووددت لو قاـ عبد اهلل، إال أف سلوا يرتفع المستقبؿ بعدىا بالزيادة التي فػي 

ـْ َأف  لمستقبؿ، قاؿ اهلل عز وجػؿ أولو، وأف تنصب الفعؿ ا َأَيَودُّ َأَحُدُك

                                           
 .ٖٓ٘مغني المبيب ص   أس

 . َفُيْدِىُنوا  : " قاؿ ىاروف : إنو في بعض المصاحؼ  ٖٗٓ/  ٛفي البحر المحيط   إس

 .ٖٓ٘مغني المبيب ص   اٖس

 .ٖٗٓ/  ٛالبحر المحيط   اٗس
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َودُّوا َلْو  ، فجاء بػ أف ، ومعنى  أس َتُكوَف َلُو َجنٌَّة مّْف نَِّخيٍؿ َوَأْعَناٍب 
 اٖس: ودوا أف تدىف فيدىنوف ". إس ُتْدِىُف َفُيْدِىُنوَف 

ى س أف ا الناصػبة بمعنػ -ىنػا  -، لػو  َلػْو ُيَعمَّػُر  وقاؿ أبو البقػاء : " 
لمفعؿ، ولكف ال تنصب ، وليست التي يمتنع بيا الشيء المتناع غيػره ، ويػدلؾ عمػى 
ذلؾ شػيئاف : أحػدىما : أف ىػذه يمزميػا المسػتقبؿ ، واألخػر  معناىػا فػي الماضػي ، 
والثاني : أف يود يتعد  إلى مفعوؿ واحد ، وليس ممػا يعمػؽ عػف العمػؿ ؛ فمػف ىنػا 

َأَيػػَودُّ  عنػػى سأفا ، وقػػد جػػاءت بعػػد يػػود فػػي قولػػو تعػػالى : لػػـز أف يكػػوف سلػػوا بم
ـْ َأف َتُكوَف َلُو َجنٌَّة   َأَحُدُك

 ا٘س، وىو كثير في القرآف والشعر " .  اٗس
وقاؿ ابف عقيؿ :" لو تستعمؿ استعماليف : أحدىما : أف تكوف مصدرية 

 اٙس ة.....".وعبلمتيا صحة وقوع أف موقعيا ، نحو: وددت لو قاـ زيد؛ أي قيام
َؿ عميػػو الػػّدماميني فػػي تخػػريج مػػا وقػع فػػي تصػػانيؼ العممػػاء كثيػػرًا مػػف  وَعػوَّ
قوليـ: س بخبلؼ ما لو كاف كذا ا ، كقوؿ ابػف الحاجػب فػي كتابػو الفقيػي : بخػبلؼ 

ػػَر ا ، فيكػػوف اٚسمػػا لػػو وقػػع ميتًػػا ، وقػػوؿ صػػاحب التمخػػيص  : س بخػػبلؼ مػػا لػػو ُأخّْ
، وبخػػبلؼ تػػأخيره ،  و س مػػا ا زائػػدة بػػيف المضػػاؼ التقػػدير : بخػػبلؼ وقوعػػو ميتػػًا 

                                           
 .ٕٙٙسورة البقرة   أس

 .ٜسورة القمـ   إس

 .ٓ٘شرح القصائد السبع الطواؿ الجاىميات ص   اٖس

 .ٕٙٙ سورة البقرة  اٗس

 .ٜٙ/  ٔالتبياف في إعراب القرآف    ا٘س

 .ٚٗ/  ٗشرح ابف عقيؿ   اٙس

: " وقػد يقػدـ  ٗٛىو الخطيب القزويني ، جاء في كتابو س التمخيص في عمػوـ الببلغػة ا ص   اٚس
، نحو : كؿ إنساف لـ يقـ، بخػبلؼ مػا لػو أخػر ، نحػو:  -المسند إليو  - ألنو داؿّّ عمى العمـو

 .فإنو يفيد نفي الحكـ عف جممة األفراد، ال عف كؿ فرد ....." لـ يقـ كؿ إنساف،
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 أسوالمضاؼ إليو ، نحو : س جئتؾ غير ما مرَّة ا . 

التكمػؼ الواضػح فػي تقػدير الجميػور لممحػذوؼ ، قػاؿ ابػف ىشػػاـ : " وال  الثالـث :
 إس خفاء بما في ذلؾ مف التكمؼ " .

 . اٖسذؼ " وقاؿ الشي  خالد :" وال يخفي ما في ىذا التقدير مف كثرة الح
: 

َّ
 ذأوٌل دخىل ) لى ( على أن

َوَما َعِمَمْت ِمف ُسَوٍء َتَودُّ َلػْو  أما دخوليا عمى س أفَّ ا في قولو تعالى : "  
 اٗس  َأفَّ َبْيَنَيا َوَبْيَنُو َأَمدًا َبِعيدًا 

فجوابػو أف س لػػو ا إنمػػا دخمػت عمػػى فعػػؿ محػذوؼ ، مقػػدر بعػػدىا ، تقػػديره : 
   ا٘سنيا . تود لو ثبت أف بي

َفَمػػْو َأفَّ َلَنػػا َكػػرًَّة  فػػي قولػػو تعػػالى :  -أيًضػػا  -وقػػد دخمػػت عمػػى س أفَّ ا 
، وجعميا ابف مالؾ مصدرية ، وأجاب عنػو بمثػؿ الجػواب اٙس َفَنُكوَف ِمَف اْلُمْؤِمِنيَف 

السػػابؽ ، وبإمكػػاف أف يكػػوف ىػػذا مػػف بػػاب توكيػػد المفػػظ بمرادفػػو ، كقولػػو تعػػالى : 
 اٛس. اٚس  ُببًل ِفَجاجًا سُ 
ليسػػت مصػدرية ، وبػأف توكيػد الموصػػوؿ  -ىنػا  -وُردَّ كبلمػو بػأف س لػو ا  

                                           
 .ٕٙينظر : الفوائد العجيبة البف عابديف الدمشقي ص   أس

 .ٖٓ٘مغني المبيب ص   إس

 .ٖٖٔموصؿ الطبلب إلى قواعد اإلعراب ص   اٖس

 .ٖٓسورة آؿ عمراف مف اآلية   اٗس

 .ٖٔ٘ينظر : مغني المبيب ص   ا٘س

 .ٕٓٔراء مف اآلية سورة الشع  اٙس

 .ٖٔسورة األنبياء مف اآلية   اٚس

 .ٖٕٔ،  ٖٕٓ/  ٔينظر : شرح التسييؿ البف مالؾ   اٛس
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ـْ  قبػؿ مجػػيء صػػمتو شػػاذّّ ، كقػػراءة زيػػد بػػف عمػػػي  ، بفػػتح  أس َوالَّػػِذيَف َمػػف َقػػْبَمُك
 ، عمى أف س َمْف ا توكيد لػ س الذيف ا . إسالميـ 

أحسػف مػف التقػدير الػذي لجػأ  وعمى ما سبؽ فإف التسميـ بمصدرية س لػو ا 
 إليو بعضيـ ؛ إذ ىو خبلؼ األصؿ ، وعمى ىذا كثير مف النحوييف . 

 
 

* * * * * 
 

                                           
 .ٖٕٗ/  ٔ، وىي قراءتو في البحر  ٕٔسورة البقرة مف اآلية   أس

 .ٖٔ٘ينظر : مغني المبيب ص   إس
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 ( وقىع ) الذي ( مصذرٌح  2)
س الذي ا أحد الموصوالت النصية ، وقد يخرج عف ىػذا األصػؿ ويأخػذ حكػـ  

اء ، الحػػروؼ المصػػدرية ، فيػػؤوؿ مػػع مػػا بعػػده بالمصػػدر، ىػػذا قػػوؿ يػػونس، والفػػر 
َذِلَؾ الَِّذي    والفارسي، وارتضاه ابف خروؼ، وابف مالؾ، وجعموا منو قولو تعالى :

ـْ َكالَِّذي َخاُضوْا  ، وقولو : أس ُيَبشُّْر المَُّو ِعَباَدُه   اٖس .إس َوُخْضُت
 اٗس . قاؿ الفراء : " يريد : كخوضيـ الذي خاضوا " 

وجػو آخػُر  ا٘س َتَمامًا َعَمى الَِّذَي َأْحَسػَف   وقاؿ الفارسي : " ويجوز في قولو :
، عمى ما يػراه البغػداديوف أيًضػا ، وحكػاه أبػو الحسػف عػف يػونس ، وىػو أف يكػوف سالػذيا 
مع ما بعده مف الفعؿ فيمف َقدََّر سأحسَفا فعبًل في تقدير المصدر، كما ير  الجميع ذلؾ فػي 

 ، أي : بكذبيـ .اٙس وَف ِبَما َكاُنوا َيْكِذبُ  س ما ا في نحو قولو : 
ـْ َكالَّػػِذي  وىكػػذا قػػاؿ البغػػداديوف ، أو مػػف قػػاؿ مػػنيـ فػػي قولػػو :  َوُخْضػػُت

 ، إف المعنى : وخضتـ كخوضيـ .   َخاُضوْا 
، َذِلػَؾ الَّػِذي ُيَبشّْػُر المَّػُو ِعَبػاَدُه  وحكى أبو الحسف عف يونس في قولػو:

 اٚس كأنو : ذلؾ تبشيُر اهلل عباَده " .
وقاؿ ابف مالؾ: " وىذا الذي ذىب إليو الفراء، حكى مثَمو أبو عمي في 

                                           
 .ٖٕسورة الشور  مف اآلية   أس

 .ٜٙسورة التوبة مف اآلية   إس

 .ٜٖٔ/  ٔ، وىمع اليوامع  ٜٓٚ،  ٛٓٚنظر : مغني المبيب ص ي  اٖس

 .ٙٗٗ/  ٔمعاني القرآف لمفراء   اٗس

 .ٗ٘ٔسورة األنعاـ مف اآلية   ا٘س

 .ٚٚ، وسورة التوبة  ٓٔسورة البقرة   اٙس

 .ٕٓٙ/  ٕ، وينظر :  ٖٔٙ،  ٖٓٙ/ ٔالمسائؿ الشيرازيات   اٚس
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 أسسالشيرازياتا عف أبي الحسف عف يونس، وبو أقوُؿ، وىو اختيار ابف خروؼ".
نػص  إس وأشار ابف ىشاـ في مغني المبيب إلى أف  محمد بف مسعود الزكػي

، فتقػػع  اٖستقارضػػاف فػػػي كتابػػو س البػػديع ا عمػػى أف س الػػذي ا وس أف ا المصػػدرية ي
 الذي مصدريًة ، كقوؿ الشاعر : 

 ا٘س اٗسأَتقرُح أكباُد المحبّْيَف كالذي       أر  كبدي مف حبّْ ميََّة َتقرُح 
 معناه : كرؤية كبدي ، ومثمو قوؿ عبد اهلل بف رواحة :

   اٙسَفَثبََّت الَمُو مػا آتاَؾ مِػف َحَسٍف    في المرسميف َونصرًا َكالَّذي ُنِصروا 
 وقوؿ جرير : أي : كنصرىـ . 

َـّ َعمرٍو ، َجزاِؾ الَمُو َمغِفَرًة    اٚسُرّدي َعَميَّ ُفؤادي ، َكالَّذي كانا   يا ُأ

                                           
 .ٕ٘ٙ/  ٔشرح الكافية الشافية البف مالؾ   أس

حيػػػاف مػػػف النقػػػؿ عنػػػو ، قػػػاؿ محمػػػد بػػػف مسػػػعود الغزنػػػي صػػػاحب كتػػػاب البػػػديع ، أكثػػػر أبػػػو   إس
 .ٕ٘ٗ/  ٔ: ولـ أعرؼ شيئًا مف أحوالو . ينظر : بغية الوعاة السيوطي

مثاؿ وقوع سأفا بمعنى سالذيا قوليـ : زيٌد أعقؿ ِمْف أف يكذب ؛ أ  : مف الذ  يكػذب ، وقػد   اٖس
ؿ سأفا فيو عمػىوقد أطاؿ ابف ىشاـ الكبلـ  المصػدرية . ينظػر: مغنػي المبيػب  في رد ىذا ؛ وأوَّ

 .ٓٔٚ،  ٜٓٚص

، تػح / أحمػػد  ٛٗ. وفػي ديػواف ذي الرمػػة ص  ٖ٘مػف الطويػؿ لجميػػؿ بثينػة فػي ديوانػػو ص   اٗس
 حسف بسج : 

 أتقػػػرُح أكبػػػاُد المحبّْػػػيَف كميػػػـ
 

  كمػػػا كبػػػدي مػػػف ذكػػػر ميَّػػػَة تقػػػرُح 
 

 .ووعمى ىذه الرواية ال شاىد في

 .ٜٓٚ،  ٛٓٚمغني المبيب ص   ا٘س

، وفيػػو س تثبيػػت موسػػى ا بػػدؿ سفػػي المرسػػميفا ، وشػػرح ٜ٘ٔمػػف البسػػيط فػػي ديوانػػو ص   اٙس
 .ٜٕٔ/ ٔالتسييؿ 

 .ٗٛ/ٙ، والدر المصوف ٕٕٓ/ٔ، وشرح التسييؿ ٔٙٔ/ ٔالبيت مف البسيط في ديونو   اٚس



 

  

 

 
 د / فتحي أحمد عبد العاؿ إسماعيؿ       المصدر المؤوؿ وأحكامو النحوية

 

ٜٓٚ 

 أس أي : ككوِنو . 
 وقوؿ أبي دىبؿ الجمحي :

   إسقوٌت كقوٍت، وُوْسٌع كالذي َوِسُعوا   وليت رزَؽ رجػاٍؿ مثُؿ نائميـ  
البيػػت جعمػو ابػػف ىشػػاـ فػػي حواشػيو مػػف أوضػػح مػػا أي : كوسػعيـ ، وىػػذا  

 اٖسيدؿ عمى مصدريتيا ، نقمو عنو الشي  خالد األزىري.
 وقوؿ عمر بف أبي ربيعة :

ـْ َصَبروا َعنَّا َفَنعِرَفػُو     اٗس ِمنُيـ ، ِإذًا َلَصَبرنا َكالَّذي َصَبروا  َلو َأنَُّي
 وقوؿ آخر :   

 إلػيَّ وِممَّا أف َتُغػرَّ النَّصائُح      َدَعاِني أبو سعٍد وأىد  نصيحًة   
 ا٘سألجرَر لحيي َكمَب َنْبَياَف كالذي        دعا القاِسِطيَّ حتُفُو َوْىَو نازُح 

 وقوؿ الشاعر : 
ـُ أف َيْرِجْعػػػ         ػػَف قومػًا كالذي كانػوا  َعَسػى األيػا
 اٙس

 اٚستقديره عند يونس : ككونيـ ، وكاف تامة .  

                                           
 .ٗٛ/  ٙالدر المصوف   أس

 .ٛٗٔ/  ٔ،  والتصريح  ٛٗٔلمؤتمؼ والمختمؼ لآلمدي ص البيت مف البسيط لو في ا  إس

 .ٛٗٔ/  ٔينظر : التصريح   اٖس

، وفيػو : َعمػدًا لَنعِرَفػُو ، بػدؿ : َعنَّػا َفَنعِرَفػُو ، وشػرح  ٖٓٔالبيت مف البسػيط فػي ديوانػو ص   اٗس
 .ٕٕٓ/  ٔالتسييؿ 

، وفيػػو : ألجػػزَر َلْحِمػػَي ،  ٜٕٔ/  ٔالبيتػػاف مػػف الطويػػؿ لعمػػارة بػػف عقيػػؿ فػػي الكامػػؿ لممبػػرد   ا٘س
 .ٕٕٓ/  ٔوبغير نسبة في شرح التسييؿ 

 ٕٓٙ/ٔفي األمػالي ألبػي عمػي القػالي  البيت مف اليزج لمِفْند الزّْمَّاني واسمو َشْيؿ بف شيباف  اٙس
 .ٖٙٚ/ ٔ، وغير منسوب في شرح الممع لمباقولي 

 .ٗٙٚ/  ٔينظر : شرح الممع لمباقولي   اٚس
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: س أبوؾ بالجارية الذي يكفؿ ا ،  الفراء بعض العرب يقوؿ وسمع
، قاؿ ابف خروؼ : " أي : أبوَؾ بالجارية َكَفاَلتو ، فأوقعيا  أسوسبالجارية ما َيكُفؿ ا 

 إس . عمى المصدر ، وُقدمت األخبار " 
وقد منع أبوحياف تأويؿ س الذي ا عمى المصدرية ، وردَّ عمػى مػف ذىػب إلػى 

" ومػػف النحػػوييف مػػف جعػػؿ س الػػذي ا مصػػدرية ، حكػػاه ابػػف مالػػؾ عػػف  ىػػذا ، قػػاؿ :
يونس ، وتأوؿ عميو ىذه اآلية ، أي : ذلؾ تبشير اهلل عباده ، وليس بشيء ؛ ألنػو 
إثبات لبلشتراؾ بيف مختمفي الحد بغير دليؿ ، وقد ثبتت اسمية س الذي ا ، فبل يعػدؿ 

 اٖس . عف ذلؾ بشيء ال يقـو بو دليٌؿ ، وال ِشْبُيُو "
ويعنػػي بػػذلؾ : أف ىػػذا يثبػػت االشػػتراؾ بػػيف مختمفػػي الحػػد ، وىمػػا : االسػػـ 

 الموصوؿ والحرؼ المصدري ، بما ال دليؿ عميو .
وقػػاؿ فػػي التػػذييؿ والتكميػػؿ : " ومػػا ذىػػب إليػػو يػػونس لػػيس بشػػيء ؛ ألنػػو 
إثبات لبلشتراؾ بيف االسػـ والحػرؼ بغيػر دليػؿ ، وقػد ثبتػت اسػميُة س الػذي ا بكونيػا 

اعمة ، ومفعولة ، ومجػرورًة ، ومبتػدأًة ، وتثنػى ، وتجمػع ، وتؤنػث ، ويعػود عمييػا ف
الضمير ، فبل نعدؿ عف ىػذا الحكػـ المقطػوع بػو لشػيء ال يقػـو عميػو دليػؿ ، بػؿ وال 
شبيو ، واألحسف في اآلية أف يكوف التقدير : ذلؾ الذي يبشره اهلل عباده ، وأصػمو: 

، فيػػو اٗس؛ إذ مجػػوز الحػػذؼ فيػػو موجػػود "  يبشػػر بػػو ، فممػػا صػػار منصػػوًبا حػػذؼ
 موصوؿ اسمي ُحذؼ عائده المجرور .

                                           
ح الكافيػػة الشػػافية البػػف مالػػؾ ، وشػػر  ٜٕ٘،  ٜٕٗ/  ٔالجمػػؿ البػػف خػػروؼ ينظػػر : شػػرح   أس

 .ٜٕٔ/  ٔ، وشرح التسييؿ  ٕٙٙ/ٔ

 .ٜٕ٘/  ٔشرح جمؿ الزجاجي   إس

 .ٖٓ/  ٕ٘، وينظر : روح المعاني  ٖٜٗ/  ٚالبحر المحيط   اٖس

 .ٖ٘ٔ/  ٖ  اٗس
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َؿ عمػى ىػذا ولػـ ينكػره ؛ إذ اعتػؿ لحمػؿ س الػذيف ا  عمى أف أبا حيػاف قػد َعػوَّ
عمى س َمْف ا فػي عػود الضػمير إليػو مفػرًدا بػأف ىػذا مػف التػوىـ ، وجعػؿ ىػذا سػائًغا 

س الػػذي ا فػػي الجػػـز عمػػى س َمػػف ا ألنيػػـ جػػوزوه بػػيف مختمفػػي الحػػد وىػػو : َحْمػػُؿ 
، عمػى الجمػع ، وىػي أس َكَمثَػِؿ الَّػِذيف   الشرطية ، قاؿ: " وقػرأ ابػف السػميفع : 

قراءة ُمْشِكَمٌة ؛ ألنػا قػد ذكرنػا أف س الػذي ا إذا كػاف أصػمو س الػذيف ا ، فحػذفت نونػو 
ذا تخفيفًا، ال يعود الضمير عميو إال كما يعود عمى الجمػع ، فكيػؼ إذا صػر  ح بػو ؟ وا 

عمػػى وجػػوه : أحػػدىا : أف يكػػوف إفػػراد  -عنػػدي  -صػػحت ىػػذه القػػراءة فتخريجيػػا 
الضػمير حمػػبًل عمػػى التػػوىـ المعيػود مثمػػو فػػي لسػػاف العػرب ، كأنػػو نطػػؽ بػػػ س َمػػف ا 
ذا كػاف  الذي ىو لفٌظ ومعنى ، كما جـز بالذي مف توىـ أنو نطػؽ بمػف الشػرطية ، وا 

، وىػػو : إجػراء الموصػػوؿ فػػي الجػـز ُمجػػر  اسػػـ التػوىـ قػػد وقػع بػػيف مختمفػػي الحػد 
الشرط ، فبالحرّي أف يقع بيف متفقي الحد ، وىػو س الػذي ا و س مػف ا الموصػوالف ، 

 مثاؿ الجـز بالذي : قوؿ الشاعر ، أنشده ابف األعرابي :
 كذاؾ الذي يبغي عمى الناس ظالًما    

     اٖس "إس اقُب ما َصَنعْ ُتِصْبُو عمى رغـٍ عو                                
ويعني أبوحياف بيذا أف س الذي ا شارؾ س َمْف ا في عود الضمير عميو موحًدا ،   

وىذا سائغ وأسيؿ مف حمؿ س الذي ا عمى س َمف ا الشرطية في الجـز ؛ الختبلؼ 
ال يمنع االشتراؾ بيف مختمفي  -بيذا  -حد األخيريف ، واتفاؽ حد األوليف ، فيو 

 بؿ جعمو عمة مقوية لضدىا وىي االشتراؾ بيف متفقي الحد .الحد ، 
ويبػػدو مػػف العػػرض السػػابؽ أف تأويػػؿ س الػػذي ا عمػػى المصػػدرية ثابػػث فػػػي 

                                           
ـْ َكَمَثِؿ الَِّذي اْسَتْوَقدَ   أس  .َٚٔنارًا { سورة البقرة  في قولو تعالى : } َمَثُمُي

 .٘ٛٔالبيت مف الطويؿ لسابؽ البربري في أمالي الزجاجي ص   إس

 .ٕٔٔ/  ٔالبحر المحيط   اٖس
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القرآف والشعر ، وقد نصَّ عميو كثيٌر مف النحوييف ؛ لذا فإف مػا اعتػؿ بػو أبػو حيػاف 
فر منو فػي حمؿ  لمنعو ال يقو  أماـ ما عميو األكثروف ، وأبو حياف نفسو وقع فيما

 سالذيا عمى سمفا الشرطية في الجـز .
 
 

* * * * * 
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 ( همزج الرسىٌح3)

تقػػع أـ المتصػػمة بعػػد ىمػػزة التسػػوية، وىػػي : الواقعػػة بعػػد سػػواء ، ونحوىػػا؛ 
لئلخبػػػار ال لمسػػػؤاؿ ، كقػػػػولنا : سػػػواٌء عمػػػيَّ أقمػػػَت أـ قعػػػػدَت ، وقولػػػو عػػػز وجػػػؿ : 

ـْ أََأنػػَذْرَتيُ  ـْ  َسػَواٌء َعَمػْيِي ـْ ُتنػِذْرُى ـْ َلػ ـْ  ، أس ـْ َأ ـْ َأنػػُت ـْ َأ ـْ َأَدَعْوُتُمػوُى َسػػَواء َعَمػْيُك
 إس.َصاِمُتوَف 

 اٖسوسميت ىمزة التسوية ؛ ألف المتكمـ يسوي بيا بيف األمريف . 
قاؿ الزمخشري : " اليمزة وأـ مجّردتاف لمعنى االستواء ، وقد انسم  عنيما 

ؿ سيبويو : جر  ىذا عمى حرؼ االستفياـ كما جر  عمى معنى االستفياـ رأسًا . قا
حرؼ النداء قولؾ : الميـّ اغفر لنا أيتيا العصابة 
، يعنى أّف ىذا جر  عمى  اٗس

صورة االستفياـ وال استفياـ ، كما أف ذلؾ جر  عمى صورة النداء وال نداء ، 
ـ أف أحد ومعنى االستواء : استواؤىما في عمـ المستفيـ عنيما ؛ ألنو قد عم

ّما عدمو ، ولكف ال بعينو ، فكبلىما معمـو بعمـ غير  األمريف كائف ، إّما اإلنذار وا 
 ا٘سمعيف ". 

فإفادة معنى التسوية مستفاد منيا ومف أـ ، فبل يمكف استفادتو بإحداىما 
 دوف األخر  .

 ويسبقيا كممات بعينيا ، ىي : سواء ، ما أبالي ، ليت شعري .
لفعؿ مصدر معنوي مفيـو مف العبارة ، والتقدير : وينسبؾ منيا ومف ا

                                           
 .ٙسورة البقرة مف اآلية   أس

 .ٖٜٔسورة األعراؼ مف اآلية   إس

 .ٜٜ/  ٘ينظر : المقاصد الشافية   اٖس

 .ٓٚٔ/  ٖينظر : الكتاب   اٗس

 . ٛٗ،  ٚٗ/  ٔالكشاؼ   ا٘س
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سواٌء عميَّ قياُمؾ وقعوُدؾ ، فػ س أـ ا في ىذه الحالة واقعة بيف جممتيف يمـز 
 تأويميما بمفرديف .

ضمار س أْف ا ، والتقدير فػي ونقؿ أبو حياف زعـ بعضيـ أف ىذا عمى إ
والصحيح رده بقولو : " ت أـ أف قعدت ، ثـ: سواء عمي أقمت أـ قعدت : أأف قممثؿ

أنو ال إضمار بعد اليمزة وال بعد س أـ ا ؛ ألنو لـ يمفظ بذلؾ في موضع مف 
نما اكتفوا بالمعنى دوف اإلضمار ، وال يقاس عميو ؛ ألنو موضع خرج  المواضع ، وا 
فيو المفُظ عف أصمو ، فخرجت ىمزة االستفياـ والفعؿ عف أصميما ، وصار سبًكا 

در ، كما يسبؾ إلى اسـ الفاعؿ في قولؾ : ما أبالي منؾ أقمت أـ معنويِّا إلى المص
 أس قعدت ، أي : قائًما وال قاعًدا " .

  
  
 
 

* * * * * 

                                           
 .ٜٗٔ/  ٖالتذييؿ والتكميؿ   أس
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 ادلطلة الثالث
 الرأوٌل تادلصذر مه غري وجىد حزف مصذري

األصؿ في التأويؿ بالمصدر أف يكوف مع وجود حرؼ مصدري ، أما مع  
ا يقؿ في كبلـ العرب، وقد قاؿ بو الخميؿ وسيبويو، َفْقِد الحرؼ المصدري فيذا مم

فياىوذا سيبويو يسأؿ الخميؿ فيقوؿ : " وسألتو عف معنى قولو : أريد ألف أفعؿ ، 
َوُأِمْرُت أِلَْف َأُكوَف  فقاؿ : إنما يريد أف يقوؿ : إرادتي ليذا ، كما قاؿ عز وجؿ : 

َؿ اْلُمْسِمِميَف   إس ذا " .، إنما ىو أمرت لي أس  َأوَّ
ـْ   ومثؿ ذلؾ قولو سبحانو : : ، وقولو جؿ وعز اٖس ُيِريُد الّمُو ِلُيَبيَّْف َلُك

ـَ ِلَربّْ اْلَعاَلِميَف    ، وقوؿ الشاعر : اٗس َوُأِمْرَنا ِلُنْسِم
 ا٘سُأريُد أَلنسى ِذكػَرىا َفَكَأنَّما        َتَمثَُّؿ لي َليمى ِبُكؿّْ َسبيِؿ 

رادتي ألنسى،  والتقدير في كؿ  ما سبؽ : إرادة اهلل ليبيف ، وَأْمُرنا لنسمـ ، وا 
، فيو غير َمْنِوّي ، إذ لـ يتعمؽ بو  اٙسومفعوؿ ىذا الفعؿ المؤوؿ حذؼ اقتصارًا 

 اٚس قصد المتكمـ ، فيصير الفعؿ عمى ىذا كالبلـز ، وىو تقدير معنوي ال إعرابي .
ير : يريد اهلل التبييف ليبيف عمى أف ىناؾ مف لـ يؤوؿ بالمصدر وجعؿ التقد

لكـ وييديكـ ؛ أي : ليجمع لكـ بيف األمريف ، وأمرنا بما أمرنا بو لنسمـ ، وأريد 
                                           

 .ٕٔسورة الزمر   أس

 .ٔٙٔ/  ٖالكتاب   إس

 .ٕٙسورة النساء   اٖس

 .ٔٚسورة األنعاـ مف االية   اٗس

، ومغني المبيػب  ٕٔٔ، والجنى الداني ص  ٛٓٔالبيت مف الطويؿ لكثير عزة في ديوانو ص   ا٘س
 .ٕ٘ٛص 

 .دليؿحذؼ االقتصار : ىو الحذؼ لغير   اٙس

 .ٕٕٔينظر : الجنى الداني ص   اٚس
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 إس ، وحذؼ المفعوؿ اختصارًا لدليؿ .أسالسمو ألنسى 
ـُ انِفُروْا  وعمى التأويؿ حمؿ أبو البقاء قولو سبحانو:  ـْ ِإَذا ِقيَؿ َلُك َما َلُك

ـْ ِإَلى اأَلْرِض ِفي َسِبيِؿ المّ  ِو اثَّاَقْمُت
؛ بمعنى المضارع -ىنا-: " والماضي ، قاؿاٖس 

أي : مالكـ تتثاقموف ، وموضعو نصب ؛ أي : أيُّ شيء لكـ في التثاقؿ ؟ ، أو في 
 اٗس موضع جر عمى رأ  الخميؿ، وقيؿ: ىو حاؿ ؛ أي : مالكـ متثاقميف" .

ندلسي عمى أبي البقاء، زاعًما ومع تجويز سيبويو ليذا فقد رد أبو حياف األ 
 ا٘س أنو ال ينسبؾ مصدر إال مف حرؼ مصدري والفعؿ .

َوِمْف  في حيف أف أبا حياف قد خرََّج عمى ىذا الوجو قوَلو عز وجؿ : 
ـُ اْلَبْرَؽ َخْوفًا َوَطَمعًا  آَياِتِو ُيِريُك

ـُ ا مؤوؿ بالمصدر عمى وجييف  اٙس  ، فػ س ُيِريُك
أف ا ، أو إنزاؿ الفعؿ منزلة المصدر مف غير سابؾ ، قاؿ : أحدىما : إضمار س 

ا ياكـ البرؽ ، فػ س ِمْف آَياِتوِ "فيكوف التقدير في ىذيف الوجييف : ومف آياتو إراءتو إ
 اٚس .في موضع رفع عمى أنو خبر المبتدأ " 

َؿ عمى ىذه الطريقة جماعٌة مف النحوييف فروا بذلؾ مف مخالفة  وقد َعوَّ
د كمجيء المبتدأ أو الفاعؿ جممًة ، قاؿ ابف الحاجب في أماليو : " إف بعض القواع

ـْ  َوَرَد عمى قولنا : إف المبتدأ ال يقع جممة قولو :  ـْ أََأنَذْرَتُي ، اٛس َسَواٌء َعَمْيِي
                                           

 .ٕ٘ٛينظر : مغني المبيب ص   أس

 .ٕٕٔينظر : الجنى الداني ص   إس

 .ٖٛسورة التوبة مف اآلية   اٖس

 .ٗٗٙ/  ٕالتبياف في إعراب القرآف   اٗس

 .ٗٗ/  ٘البحر   ا٘س

 .ٕٗسورة الروـ مف اآلية   اٙس

 .ٖٙٔ/  ٚالبحر المحيط   اٚس

 .ٙبقرة مف اآلية سورة ال  اٛس
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ـْ  فإف سواًء خبُر مبتدأ مقدـ ، و ـْ ُتنِذْرُى ـْ َل ـْ َأ المبتدأ ، وىو جممة ،  أََأنَذْرَتُي
نما صح االبتداء ىينا بالجممة ، ألنيا مؤولة مع حرؼ االستفياـ بالمصدر إنو إ

 أسالمعرفة " . 
ـْ َكْيَؼ  وقاؿ ابف مالؾ : " ومف الفاعؿ المؤوؿ قولػو تعالى :  َوَتَبيََّف َلُك

ـْ  ، كأنو قاؿ : وتبيف لكـ  َكْيَؼ َفَعْمَنا  ، ففاعؿ تبيف مضموف  إس َفَعْمَنا ِبِي
منا بيـ ، وجاز اإلسناد في ىذا الباب باعتبار التأويؿ ، كما جاز في باب كيفية فع

ـْ  االبتداء نحو :  ـْ تُنِذْرُى ـْ َل ـْ َأ ـْ أََأنَذْرَتُي َسَواٌء َعَمْيِي
، فإنو أوؿ : سواء عمييـ  

 اإلنذار وعدمو ، كما جاز في ىذا الباب أف يقاؿ :           
    اٖسرَّ َتْغِمَب واِئٍؿ َأَىَجْوَتيا ؟ ما ضَ                         

ـْ  عمى تأويؿ : ما ضرىا ىجوؾ إياىا ، ومثؿ :  ـْ َكْيَؼ َفَعْمَنا ِبِي ،  َوَتَبيََّف َلُك
ـْ َأْىَمْكَنا  ـْ َك ـْ َيْيِد َلُي  ا٘س، عمى تأويؿ : أفمـ ييد ليـ كثرة إىبلكنا ".اٗس َأَفَم

ذا كا نوا قد حذفوا بعض األدوات العاممة مع والسياؽ ىو األصؿ في ذلؾ ، وا 
بقاء عمميا ، فحذؼ غير العامؿ أحر  ، وعمى ىذا فمف الممكف التأويؿ بالمصدر 

 مف غير وجود أداتو .
* * * * * 

                                           
 .ٛٓٔ/  ٗ  أس

 .٘ٗسورة إبراىيـ مف اآلية   إس

، وعجػزه : أـَ ُبْمػَت  ٗٔٙ/  ٕصدر بيت مف الكامؿ لمفرزدؽ ، في شرح ديوانػو إليميػا الحػاوي   اٖس
 .َحْيُث َتَناَطَح الَبْحَراف

 .ٕٛٔسورة طو مف اآلية   اٗس

 .ٖٕٔ/  ٕشرح التسييؿ البف مالؾ   ا٘س
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 ادلثحث الثاوً
 أوجه الرشاته واالخرالف تني وىعً ادلصذر الصزٌح وادلؤول

ائفو في الجممة ؛ يوافؽ المصدُر المؤوؿ المصدَر الصريح في كثير مف وظ
ف كانت ىذه الداللة لفظية في الصريح ،  الشتراكيما في الداللة عمى الحدث ، وا 

 وتقديرية في المؤوؿ .
وقد خالفو في مواضع يغمب عمى تعميميا مسألة السماع عف العرب ، فمو 

 أتيح لنا معرفة كؿ ما سمع عف العرب لما وجدنا خبلًفا كبيرًا بينيما .
 لرشاته تٍىهما :أواًل : أوجه ا

يقـو المصدر المؤوؿ مقاـ ركف مف أركاف الجممة ، فيأتي مبتدًأ ، وخبرًا ، 
وفاعبًل ، ومفعواًل ، واسًما لناس  ، وخبرًا لو ، إلى غير ذلؾ ، كما يقع المصدر 

 الصريح .
 ويدؿ عمى الصمة الوثيقة والرابطة القوية بينيما مسألتاف :

عامميا المقدر بالفعؿ وحرؼ مصدري ، مثؿ :  يجب تأخير الحاؿ عف إحذاهما :
أعجبني اعتكاؼ أخيؾ صائًما ؛ ألف معموؿ المصدر المقدر ِمف س أْف ا 

 أس والفعؿ ال يتقدـ عميو .
يعمؿ المصدر عمَؿ فعمو ، بشرط أف  َيِحؿَّ محمو فعٌؿ مع أِف المصدرية  الثاوٍح :

أو غًدا ، أي : أف  أو ما المصدرية ، مثؿ : عجبت مف ضربؾ زيًدا أمس ،
تضربو ؛ ولذا ال يجوز كوف س زيًدا ا منصوًبا بالمصدر في نحو : ضربت 
نما ىو منصوب بػ  ضرًبا زيًدا ؛ ألنو ال يحؿ محمو فعؿ مع سأفا أو سماا ، وا 

                                           
 .ٜٙ٘/  ٔالتصريح ينظر :   أس
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 أس : ضربت ، اتفاًقا ؛ ألف المصدر المؤكد ال يعمؿ .
جاء مبتدًأ ،  أما عف الوظائؼ التي شارؾ فييا المصدَر الصريح ، فقد

ـْ  كقولو تعالى: ، فػ أف والفعؿ في تأويؿ مصدر ىو إس َوَأف َتُصوُموْا َخْيٌر لَُّك
 َوَأف َتْعُفوا َأْقَرُب ِلمتَّْقَو   المبتدأ ، تقديره : صياُمكـ ، وقولو سبحانو : 

  ،اٖس
 اٗس .  َوَأف َيْسَتْعِفْفَف َخْير لَُّيفَّ   وقولو عز وجؿ :
ِإنََّما َأْمُرُه ِإَذا َأرَاَد َشْيًئا َأف َيُقوَؿ َلُو ُكف  لممبتدأ كقولو عز وجؿ : وخبرًا 

ـَ النَّاَس َثبلَثَة َأيَّاـٍ ِإال َرْمزًا  ،  ا٘س َفَيُكوُف   اٙس.آَيُتَؾ َأال ُتَكمّْ
 َفَمػػػا َكػػػاَف َجػػػَواَب َقْوِمػػػِو ِإالَّ  واسػػػًما لػػػػ كػػػاف أو حبػػػرًا ، كقولػػػو سػػػبحانو : 

  ف َقاُلوا أَ 
 اٚس . 

 اٛس . ِإفَّ َلَؾ َأال َتُجوَع ِفيَيا َوال َتْعَر   واسًما لػ إف : 
ـَ الَِّذيَف  وسادِّا مسد المفعوليف أو أحدىما في باب ظف ، كقولو :  َزَع

 اٜس.َكَفُروا َأف لَّف ُيْبَعُثوا 
ـْ َأف َتِرُثوا النَّْساَء كَ   وفاعبًل كقولو : ُقْؿ َعَسى  ، آٔس ْرًىا ال َيِحؿُّ َلُك

                                           
 .ٗ/  ٕينظر : السابؽ   أس

 .ٗٛٔسورة البقرة مف اآلية   إس

 .ٖٕٚسورة البقرة مف اآلية   اٖس

 .ٓٙسورة النور مف اآلية   اٗس

 .ٕٛسورة يس مف اآلية   ا٘س

 .ٔٗسورة آؿ عمراف مف اآلية   اٙس

 .ٙ٘سورة النمؿ مف اآلية   اٚس

 .ٛٔٔسورة طو   اٛس

 .ٚمف اآلية  سورة التغابف  اٜس

 .ٜٔسورة النساء مف اآلية   آٔس
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ـْ َبْعُض الَِّذي َتْسَتْعِجُموَف   أس.َأْف َيُكوَف َرِدَؼ َلُك
ِإنَّا َقْد ُأوِحَي ِإَلْيَنا َأفَّ اْلَعَذاَب َعَمى َمف   ونائَب فاعٍؿ ، كقولو سبحانو :

 اٖس ُيِضمُُّو ُكِتَب َعَمْيِو َأنَُّو َمْف َتَوالُه َفَأنَُّو  ، إس َكذََّب َوَتَولَّى 
ـْ َأف َتُكوَف َلُو َجنٌَّة   ومفعواًل بو ، كقولو تعالى :  اٗس.َأَيَودُّ َأَحُدُك

ـْ َأف َتِضمُّوا   ومفعوال ألجمو كقولو تعالى : ُيَبيُّْف المَُّو َلُك
، عند مف  ا٘س 

ـْ ُيْخِرُجوَف الرَّسُ  ، وقولو سبحانو :  اٙسأجاز ذلؾ ، والمعنى : لئبل تضموا  يَّاُك وَؿ َواِ 
ـْ   َأف ُتْؤِمُنوا ِبالمَِّو َربُّْك

 ، قاؿ المبرد : " أي : ويخرجونكـ ألف تؤمنوا  اٚس 
 اٛس . باهلل ربكـ " 

ـْ ِبَغْيِر َحؽٍّ ِإال َأف   ومستثنى ، كقولو تعالى : الَِّذيَف ُأْخِرُجوا ِمْف ِدَيارِِى
.  َيُقوُلوا َربَُّنا المَّوُ 

 اٜس 
َقاَؿ َأَبشَّْرُتُموِني َعَمى َأف مَّسَِّنَي   الحرؼ ، كقولو سبحانو :ومجرورًا ب
ـَ ُتَبشُّْروَف  ـْ آَياِت المَِّو ُىُزًوا  ، آٔس اْلِكَبُر َفِب ـُ اتََّخْذُت ـْ ِبَأنَُّك  أٔس.َذِلُك

                                           
 .ٕٚسورة النمؿ مف اآلية   أس

 .ٛٗسورة طو   إس

 .ٗسورة الحج مف اآلية   اٖس

 . ٕٙٙسورة البقرة مف اآلية   اٗس

 .ٙٚٔسورة النساء مف اآلية   ا٘س

 .ٕٗٗ/  ٖينظر : البحر   اٙس

 .أوؿ سورة الممتحنة  اٚس

 .ٗٓ٘ٔ/  ٖالكامؿ   اٛس

 .ٓٗسورة الحج مف اآلية   اٜس

 .ٗ٘سورة الحجر   آٔس

 .ٖ٘سورة الجاثية مف اآلية   أٔس
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ـْ   وباإلضافة ، كقولػو : ـْ َلػُو َقْبَؿ َأْف آَذَف َلُكػ ِجيُبوا اْستَ ، أس َقاَؿ آَمْنُت
ـْ ِمْف َقْبِؿ َأف َيْأِتَي َيْوـ الَّ َمَردَّ َلُو ِمَف المَِّو اْستَ   إس.ِجيُبوا ِلَربُّْك

َيْسَتْبِشُروَف ِبِنْعَمة مَّْف المَِّو َوَفْضٍؿ َوَأفَّ المََّو ال ُيِضيُع   ومعطوًفا ، كقولو :
 اٖس. َأْجَر اْلُمْؤِمِنيَف 

ـْ ِبَواِحَدٍة َأف َتُقوُموا ُقْؿ ِإنَّ   وفي موضع البدؿ كقولو عز وجؿ : َما َأِعُظُك
 ، فػ س أف تقوموا ا بدؿ مف قولو : واحدة . اٗس ِلمَِّو َمْثَنى َوُفرَاَد  

ـْ َتَمنَّْوَف اْلَمْوَت ِمف َقْبِؿ َأف َتْمَقْوُه  وقولو عز وجؿ :  ،  ا٘س َوَلَقْد ُكنُت
: " س أف ا في موضع ، قاؿ أبو جعفر النحاس  اٙسعمى قراءة ضـ الـ س قبؿ ا 

 اٚس نصب عمى البدؿ مف الموت ، وقيؿ : غاية " .
وقاؿ أبو حياف : " وقرأ مجاىد س مف قبُؿ ا بضـ البلـ مقطوًعا عف 

 اٛساإلضافة، فيكوف موضع س أف تمقوه ا نصًبا عمى أنو بدؿ اشتماؿ مف الموت ".

ا : أوجه االخرالف تٍىهما :
ً
 ثاوٍ

 -مصدر المؤوؿ في مواضع عدة ، أذكرىا يختمؼ المصدر الصريح عف ال
عمى سبيؿ اإلجماؿ ، وسأخص ما اختمؼ فيو بكبلـ مفصؿ في مبحث :  -ىنا 

 المختمؼ في إعرابو مف المصدر المؤوؿ .
                                           

 .ٜٗ، والشعراء مف اآلية  ٔٚسورة طو مف اآلية   أس

 .ٚٗسورة الشور  مف اآلية   إس

 .ٔٚٔسورة آؿ عمراف مف اآلية   اٖس

 .ٙٗسورة سبأ مف اآلية   اٗس

 .ٖٗٔسورة آؿ عمراف مف اآلية   ا٘س

 .ٜٕة مجاىد في مختصر ابف خالويو ص قراء  اٙس

 . ٜٓٗ/  ٔإعراب القرآف   اٚس

 . ٖٚ/  ٖالبحر المحيط   اٛس
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 وىاؾ وجوه االختبلؼ بينيما مرتبة حسب ورودىا في أبواب النحو :
 ادلثرذأ واخلرب : - 1

ويستثنى مف ذلؾ ما كاف خبره يقع المصدر المنسبؾ في موضع المبتدأ ، 
ظرًفا أو مجرورًا ، قاؿ السييمي في س أْف ا : " ال تكوف مبتدأًة وخبرىا ظرؼ ، أو 
مجرور ؛ ألف المجرور ال يتعمؽ بالمعنى الذي تدؿ عميو س أْف ا ، وال الذي مف 
نما يتعمؽ المجرور بالمصدر نفسو مجرًدا  أجمو صيغ الفعؿ واشُتؽَّ منو المصدر ، وا 

ف كانت في تأويؿ اسـ م ف ىذا المعنى ....، فبل يكوف خبرًا عف سأفا المتقدمة ، وا 
 أس . ... " 

ويفترؽ عف المصدر الصريح في صحة اإلخبار بو عف الجثة ، ببل تأويؿ 
ما أف يسكت ؛ الشتمالو عمى  عند بعضيـ ، في نحو : زيٌد إما أف يقوؿ كذا ، وا 

 إس بلؼ المصدر الصريح .الفعؿ والفاعؿ والنسبة بينيما ، بخ

ىذا ما ذىب إليو بعُضيـ ، لكف وجدناىـ قد منعوا اإلخبار بو عف الجثة ، 
فإف ا عف اسـ ذات ، قاؿ المرادي : "حيف عمموا لمنع فتح ىمزة س إفَّ ا إذا وقعت خبرً 

قمت : فيؿ يجوز فتح س إفَّ ا إذا وقعت خبَر اسـِ عيٍف ، وُتجعؿ مف باب اإلخبار 
عف العيف مبالغًة ، فيقاؿ : زيٌد أنَّو قائـٌ ، كما ُيقاؿ : زيٌد ِقياـٌ ؟ قمُت: بالمعنى 

الحرؼ المصدريُّ أضعُؼ مف صريح المصدر ، فبل يمـز أْف يجوز فيو ما جاز في 
المصدر الصريح ، وقد نصَّ ابُف مالؾ عمى أفَّ الحرؼ المصدري ال يؤكد بو فعٌؿ ، 

 اٖسوال يقع نعتًا ، وال حااًل ".

                                           
 . ٜٕٔنتائج الفكر ص   أس

 . ٕٔٛ/  ٔينظر : حاشية الصباف   إس

 . ٚٓٗالجنى الداني ص   اٖس
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 وىاسخ االترذاء : - 2
تختص س أفَّ ا المشددة بجعميا مع معمولييا اسًما لػ س إفَّ ا وأخواتيا ، 
بشرط الفصؿ بينيما بالخبر ، مثؿ : إفَّ عندي أنؾ فاضٌؿ ، ولـ يرد ىذا فػي 

 المصدر الصريح ، فميس لكممة مفردة أف تقـو مقاـ ركنيف في الجممة .
وليف بعد ظف وأخواتيا ، عند سيبويو ويسد المصدر المؤوؿ مسد المفع

 والجميور ، وليس لممصدر الصريح ىذه الميزة .
3 -  : ) 

ْ
 ( و ) أن

َّ
 حذف اجلار مع ) أن

ا وسأْفا ،  يتعد  الفعؿ البلـز بواسطة حرؼ الجر ، ويطرد حذفو مع سأفَّ
ر: بشرط أمف المبس بعد الحذؼ ، مثؿ : عجبُت أْف تذىَب ، وأنَّؾ ذاىٌب ، والتقدي

 مف أف تذىب ، ومف أنؾ ذاىب .
فإف لـ يتعيف المحذوُؼ امتنع الحذؼ منًعا لئللباس، مثؿ: رغبت أنَّؾ قائـ؛ 
إذ ال ُيدَري ىؿ المحذوؼ س في ا أو س عف ا ؟ ؛ ألف س رغبت في ا يدؿ عمى الحب، 

 وس رغبت عف ا يدؿ عمى الكراىية . 
، فالحذؼ فيو إما  أس ُىفَّ َوَتْرَغُبوَف َأف َتنِكُحو  فأما قولو تعالى : 

لبلعتماد عمى القرينة ، أو لقصد اإلبياـ ؛ ليرتدع بذلؾ مف يرغب فييف لماليف 
 إسوجماليف ، ومف يرغب عنيف لدمامتيف وفقرىف . 

أما المصدر الصريح فيمتنع الحذؼ معو ، وىذا ىو الفرؽ بينيما ، قاؿ 
أف تضرَب زيًدا ، فحذفَت البلـ مع  الزجاج : " تقوؿ : جئت ألْف تضرب زيًدا ، وجئت

 س أْف ا ، ولو قمت : جئت ضرَب زيد ، تريد : لضرب زيٍد ، لـ يجز ، كما 

                                           
 . ٕٚٔسورة النساء مف اآلية   أس

 . ٜ/  ٖ، وىمع اليوامع  ٕ٘ٙ/  ٕينظر : توضيح المقاصد   إس
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 أسجاز مع سأْف ا ".
وقاؿ ابف مالؾ : " ويجوز حذؼ حرؼ الجر مف س أفَّ ا وس أْف ا فيقاؿ : 

: عجبت  عجبت أنَّؾ ذاىٌب ، وأْف قاـ زيد ، وال يجوز حذفو مف غيرىما ، فبل يقاؿ
 إس. قعود عمرو " 

 علح حذف اجلار مع ادلصذر ادلؤول :
أكثر النحوييف عمى أف عمة الحذؼ ىي طوؿ الكبلـ ، قاؿ المبرد :" تقوؿ : 

، يقـو ، إال أنؾ حذفَت حرؼ الخفض أمرُتو أف يقوـَ يا فتى ، فالمعنى : أمرتو بأف
ف كاف المصدر عمى وجيو جاز الحذؼ ، ولـ يكف  وَحْذُفو مع س أف ا جيد ، وا 

كحسنو مع س أف ا ؛ ألنيا وصمتيا اسـ ، فقد صار الحرؼ والفعؿ والفاعؿ اسًما ، 
ف اتصؿ بو شيء صار معو في الصمة ، فإذا طاؿ الكبلـ احتمؿ الحذؼ ".  اٖسوا 

وقاؿ ابف عصفور : " ما كاف مف ىذه األفعاؿ متعّديًا بحرؼ جر ال يجوز 
ؿ الفعؿ إليو بنفسو ، إاّل مع َأفَّ وَأْف، نحو: حذؼ حرؼ الجّر مف مفعولو ، ووصو

عجبُت أّنؾ قائـٌ ، وعجبت َأْف قائـٌ زيٌد ، وذلؾ لطوؿ َأفَّ وَأْف بالصمة، والطوؿ 
 اٗسيستدعي التخفيؼ ".

فإف اعترض عمى ذلؾ بأف الموصوؿ االسمي طويؿ بالصمة ، وال يحذؼ 
وا في الموصوؿ معو الجار ، ُأجيَب بأف العمة النحوية غيُر مطردة  ، وبأنيـ َفرُّ

 ا٘سالحرفي مف دخوؿ الحرؼ عمى الحرؼ في الظاىر ، بخبلؼ االسمي . 

                                           
 . ٜٜٕ،  ٜٕٛ/  ٔمعانى القرآف   أس

 . ٖٖٙ/  ٕشرح الكافية الشافية البف مالؾ   إس

 . ٖ٘،  ٖٗ/  ٕالمقتضب   اٖس

 . ٖ٘ٓ،  ٖٗٓ/  ٔشرح الجمؿ   اٗس

 . ٖٖٔ/  ٕينظر : حاشية الصباف   ا٘س
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وذىب الزجاج إلى أف العمة ىي داللة س أف ا عمى االستقباؿ ، قاؿ : " ألف 
سأفا إذا وصمت دؿ ما بعدىا عمى االستقباؿ ، والمعنى : كما تقوؿ : جئتؾ أف 

ذا قمت : جئتؾ  ضربت زيًدا ، وجئتؾ أف تضرب زيًدا ، فمذلؾ جاز حذؼ البلـ ، وا 
 أسضرب زيد ، لـ يدؿ الضرب عمى معنى االستقباؿ ".

نما صمح مع س أْف ا ؛ ألف س أْف ا تدؿ عمى االستقباؿ ، فكأنيا  ويقوؿ : " وا 
 إسعوٌض مف المحذوؼ ". 

نما ىو فى تأ ويؿ وذكر السُّييميُّ أف سأْفا مع الفعؿ ليس باسـٍ محٍض ، وا 
االسـ ، واالسـ المحض ما دؿ عميو حرؼ الجر ، فبلبد إذف مف إظيار حرؼ الجر 
إذا جئت بو ، ألنو اسـٌ قابٌؿ لدخوؿ الخوافض عميو ، وأما سأفا فحرؼ محض ال 
يصح دخوؿ حرؼ الجر عميو ، وال عمى الفعؿ المتصؿ بو ، فبل تقوؿ : ىو اسـ 

نما ىو فى تأويؿ اسـ مخفوض ...  فإذا أدخمت عميو حرؼ الجر مخفوض ، وا 
ذا أضمرت الحرؼ جاز أيًضا ؛ التفاتًا إلى أف  مظيرًا جاز ؛ ألنو فى تأويؿ اسـ ، وا 
الحرؼ الجار ال يدخؿ عمى الحرؼ ، وال عمى الفعؿ ، فحسف إسقاطو ؛ مراعاة لمفظ 

اٖسسأفا ولمفظ الفعؿ . 
 

 ادلىقع اإلعزاتً للمصذر ادلؤول تعذ حذف اجلار :
 ويوف في ذلؾ عمى مذىبيف :اختمؼ النح

مذىب الخميؿ والفراء والمبرد أنو في محؿ نصب ؛ كما أف االسـ الصريح األول : 
، قاؿ سيبويو : " فإف حذفَت البلـَ ِمف سأفا  اٗس ينتصب إذا سقط منو الجار

                                           
 . ٜٜٕ/ٔمعاني القرآف   أس

 . ٘ٙٗ/  ٕمعاني القرآف   إس

 . ٕٖٕ/  ٖؼ ينظر : الروض األن  اٖس

 . ٜٗٔ،  ٛٗٔ/  ٖينظر : المقاصد الشافية   اٗس
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فيو َنصٌب ، كما أنؾ لو حذفت البلـ مف سإليبلؼا كاف نصًبا ، ىذا قوؿ 
 أس.   الخميؿ "

، قاؿ ابف مالؾ : " ويؤيده إسمذىب الكسائي والسيرافي أنو في محؿ جر  ً :الثاو
 قوؿ الشاعر :

   اٖسَوَما ُزْرُت َلْيَمى أْف َتُكوَف َحِبْيَبًة     ِإليَّ ،َواَل َديٍف بَيا َأَنا َطاِلُبْو 

ـَ أنيا في محؿ جر "   فجر المعطوؼ عمى س أْف ا ، فُعِم
، واألصؿ : ألف  اٗس

 وس ديٍف ا بالجر معطوؼ عمى محؿ أف والفعؿ .  تكوف ، 
، قاؿ سيبويو : ا٘سوجوز سيبويو الوجييف ، وتبعو الزجاج ، وابف خروؼ 

ولو قاؿ إنساٌف : إف س أف ا في موضع جر في ىذه األشياء ، ولكنو حرٌؼ َكثَُر "
َوَبَمٍد استعمالو في كبلميـ ، فجاز فيو حذؼ الجار ، كما حذفوا س ُربَّ ا في قوليـ : 

 اٚس،  لكاف قواًل قويِّا ".اٙسَتْحَسُبو َمْكُسوحًا 
لى  ىذا وقد عكس ابُف مالؾ األمَر ، فنسب إلى الخميؿ أنو في محؿ جر ، وا 

، وتبعو ابُنو بدر الديف ، قاؿ ابف ىشاـ : " وأما َنْقُؿ  اٛسسيبويو أنَّو في محؿ نصب 

                                           
 . ٕٚٔ/  ٖالكتاب   أس

 .ٜٗٔ/  ٖينظر : المقاصد الشافية   إس

، وفيػو : سػممى بػدؿ ليمػى ،  ٖٗٔ/  ٔمف الطويؿ ، لمفرزدؽ في ديوانػو بشػرح إيميػا الحػاوي   اٖس
 .ٜ/  ٖ، وىمع اليوامع  ٖٛٙوغير منسوب في مغني المبيب ص 

 .ٖٗٙ/  ٕشرح الكافية الشافية البف مالؾ   اٗس

 .ٓ٘ٔ،  ٜٗٔ/  ٖالمقاصد الشافية   ا٘س

، وبعده : ُيطػوَُّح اليػادي بػو ٙٔٙ/ٔرجز ألبي النجـ، في أساس الببلغة لمزمخشري س طوح ا   اٙس
 .ٕٙ/ َٓٔتْطويحا ، ولـ أقؼ عميو في ديوانو ، وغير منسوب في خزانة األدب 

 .ٕٛٔ/  ٖالكتاب   اٚس

 .ٖٗٙ/  ٕينظر : شرح الكافية الشافية البف مالؾ   اٛس
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ر ، وأف سيبويو ير  أنو وضع جَنْقُؿ جماعة منيـ ابف مالؾ أف الخميؿ ير  أف الم
 أس، َفَسْيٌو " نصب

ونبَّو الشاطبيُّ عمى أف ىذا َوَىـٌ ببل شؾ .
 إس 

 ادلفعىل ادلطلق : - 4
ال يقع المصدر المؤوؿ في موضع المفعوؿ المطمؽ ؛ الشتراطيـ فيو صريح 

أْف المصدر ، ففي الصباف : " سأْفا والفعؿ ال يؤكَُّد بيما الفعؿ ، فبل ُيقاؿ : ضربُت 
 اٖسأضرَب ".

وأجازه األخفش ، جاء في األشباه والنظائر : " قاؿ صاحب البديع : أجاز 
األخفش مسألة ال يجيزىا غيره : ضربُت زيًدا أْف ضربُت ، ويقوؿ : ىو في تقدير 

 اٗسالمصدر ".
واحتجَّ الجميور بأف س أْف ا تخمص الفعؿ لبلستقباؿ ، والتأكيد إنما يكوف 

 بالمصدر المبيـ .
واحتج بعضيـ بأف س أْف تفعؿ ا يعطي محاولة الفعؿ ، ومحاولة المصدر 

 ا٘س ليست بالمصدر ، فمذلؾ لـ يسغ ليا أف تقع مع صمتيا موقع المصدر .
 ادلفعىل له : - 5

، حد شروطو ، وىػي : المصدر القمبيالمصدر المذكور عمة لعاممو إذا فقد أ
فياـ العمة ، ومشاركة عاممو في الزماف و   الفاعؿ ، يجب جره وا 

                                           
 .ٕٛٙمغني المبيب ص   أس

 .ٓ٘ٔ/  ٖينظر : المقاصد الشافية   إس

 .ٚٓٗالجنى الداني ص   اٖس

 .ٚٙ/  ٗ  اٗس

 . ٚٙ/  ٗينظر : األشباه والنظائر   ا٘س
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 بحرؼ جر يفيد التعميؿ .
ونص ابف مالؾ عمى جواز حذؼ حرؼ الجر إذا كاف المصدر س أْف ا 

 وصمتيا ، أو س أفَّ ا وصمتيا ؛ ألف حرؼ الجر يحذؼ معيما لطوليما بالصمة .
ففي مثؿ : جئتؾ لرغبتؾ فيَّ ، وجئتؾ الساعة لوعدؾ إياي أمس ، يمـز ذكر 

المصدر المؤوؿ فيجوز حذفو ، فنقوؿ : جئتؾ أف رغبت فيَّ ، حرؼ الجر ، أما مع 
أو أنؾ رغبت فيَّ ، وجئتؾ الساعة أف وعدتؾ أمس .
 أس 

في حيف أف ابف ىشاـ قد استثنى مف الحروؼ الدالة عمى التعميؿ : الكاؼ 
وحتى وكي ، قاؿ : " الكاؼ ، وحتى ، وكي ال تجر المفعوؿ لو ؛ ألنيا ال تكوف 

 مع الفعؿ وسابكو " .لمتعميؿ إال 
، المصدر المؤوؿ ال يقع مفعواًل لووقد فيـ متأخرو النحوييف مف ىذا : أف 

ف أفاد التعميؿ .  إس وا 
 الىٍاتح عه ظزف الزمان : - 6

ينوب المصدر الصريح عػف ظػرؼ الزمػاف ، مثػؿ : سػافرت طمػوع الشػمس ، 
المصػدرية فيمتنػع واختصت س ما ا المصدرية بجواز ذلؾ فييػا ، أمػا سػائر الحػروؼ 

 فييا نيابة المصدر عف ظرؼ الزماف، وسيأتي مناقشة ىذه القضية الحًقا.
 احلال : - 7

ُسِمَع مجيُء المصدر الصريح حااًل ، كقوؿ العرب : طمع بغتًة ، وكممتو 
مشافيًة ، ومنع جميور النحوييف وقوع المصدر المؤوؿ حااًل ؛ ألف الحاؿ يمزميا 

 ؤوؿ في مرتبة الضمير . التنكير ، والمصدر الم
 

                                           
 .ٕٙ/  ٗينظر : األشباه والنظائر   أس

 .ٕٛٔ/  ٕ، وحاشية الصباف  ٖٜٖ/  ٔابف عقيؿ ينظر : حاشية الخضري عمى   إس
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 تىاء مثل وغري  : - 8
ـْ َتنِطُقوَف  بني مثؿ وغير في قولو تعالى : ْثَؿ َما َأنَُّك ِإنَُّو َلَحؽّّ مّْ

، أس 
 وقوؿ الشاعر :

   إس حماَمٌة في ُغُصوٍف ذاِت أوقاؿِ     لـ َيْمَنِع الشُّْرَب منيا غيَر أف َنَطَقتْ 
 اٖس.  ألنيما أضيفا إلى غير متمكف 
 فإف قيؿ : إف اإلضافة إلى المصدر المؤوؿ ، وىو مف المتمكف ،  

 فمـ وجب البناء ؟ 
نما  أجيب بأف ىذا التاويؿ شيء تقديري ، واالسـ غير ممفوظ بو ، وا 
الممفوظ بو الفعؿ ، أو الحرؼ ، واإلضافة بابيا األسماء المفردة ، فمما خرجت عف 

 اٗسبابيا بني االسـ . 
منتقض بأنيـ أجازوا إعراب س حيف ا ؛ إلضافتيا إلى المصدر  وىذا الجواب

 المؤوؿ ، ففي قوؿ الشاعر :
َ بُت، واشتدَّ جانبي       وأُْنِبَح مني رىبًة َمْف ُأَناِضؿُ     ا٘سعمى حيَف أْف َجُ رّْ

قاؿ الخطيب التبريزي : " لؾ أف تفتح س حيف ا وتكوف فتحتو لمبناء ؛ ألنو 
ر معو كالشيء الواحد . ولؾ أف تجر س حيف ا عمى ما لما أضيؼ إلى مبني صا

يستحقو في نفسو ، وال يعتد بالعارض فيو ؛ ألف س أف ا مع الفعؿ في تقدير 

                                           
 .ٖٕسورة الذاريات مف اآلية   أس

 .٘ٛالبيت مف البسيط ألبي قيس بف اأَلْسَمت في ديوانو ص   إس

 .ٗٙ،  ٖٙ/  ٗ، واألشباه والنظائر  ٖٙٔ،  ٖ٘ٔ/  ٛينظر : شرح المفصؿ البف يعيش   اٖس

 .ٙٙ،  ٘ٙ/  ٗينظر : األشباه والنظائر   اٗس

 تيػػػػارات المفضػػػػؿ لمخطيػػػػب البيػػػػت مػػػػف الطويػػػػؿ لمػػػػزود بػػػػف ضػػػػرار الغطفػػػػاني فػػػػي  شػػػػرح اخ  ا٘س
 .ٔٛٗ/ٔالتبريزي 
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 أس المصدر ، كأنو قاؿ : عمى حيف تجربتي ".
 الرعجة مه فاقذ الشزوط  : -9

يشترط في الفعؿ الذي يصاغ منو فعؿ التعجب أف يكوف ثبلثيِّا ، تاما ، 
رًفا ، مثبتًا ، قاببًل لمتفاوت ، مبنيِّا لمفاعؿ ، ليس الوصؼ منو عمى أفعؿ الذي متص

 إسمؤنثو فعبلء . 
فإف ُفِقَد شرط مف ىذه الشروط يتوصؿ إلى التعجب منو بواسطة فعؿ 
مستوٍؼ لمشروط ، وُيؤتى بعده بمصدر الفعؿ فاقد الشروط صريًحا ، مثؿ : ما 

دَّ كوَف زيٍد صديَقَؾ ! ، وما أفَظَع موَت زيٍد ! ، وأقبَح أحسَف انطبلَؽ زيٍد ! ، وما أش
 اٖسعوَر عمرو !. 

ويستثنى مف اإلتياف معو بالمصدر الصريح : الفعُؿ المنفيُّ ، والمبنػي لغير 
 الفاعؿ ، ويستغنى عنو بالحرؼ المصدرّي والفعؿ .

ال تأمر ، وأقبح بأ !ما أقبح أال تأمر بالمعروؼ ُيقاؿ في الفعؿ المنفي :  
، إذ لو أتي بصريح المصدر لسقط  اٗسوذلؾ لممحافظة عمى النفي ؛  !بالمعروؼ 

حرؼ النفي ، وىذا ُمِخؿّّ بالكبلـ ، فمو قيؿ في ما قاـ زيد : ما أشد قياـ زيد ! ، لـ 
ـْ منو معنى النفي . ُيعم
 ا٘س 

وقيؿ : األولى في المنفي المصدر الصريح مع لفظ س عدـ ا ، نحو : ما 

                                           
 .ٕٛٗ،  ٔٛٗ/  ٔشرح اختيارات المفضؿ   أس

 .ٕٚٚ/  ٗينظر : ارتشاؼ الضرب   إس

 .ٗٙٔ/  ٕينظر : المساعد البف عقيؿ   اٖس

 .ٜٛٛ/  ٕلمسالؾ ، وتوضيح المقاصد وا ٕ٘ٛ/  ٗينظر : ارتشاؼ الضرب   اٗس

 .ٕٛٗ/  ٗينظر : المقاصد الشافية لمشاطبي   ا٘س
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 أس .!ر عدـ قيامو أكث
ما أشدَّ ما ُضِرَب ! ، وأشِدْد بما ُضِرَب ! ؛ ويقاؿ في المبني لغير الفاعؿ : 

 إس .وذلؾ لممحافظة عمى صيغة الفعؿ 
قاؿ ابف مالؾ : " يقاؿ في : ُضِرَب زيد : ما أشدَّ ما ُضرب زيد ! ، وأشدد 

مفعواًل ال ُيعمـ  بما ضرب زيد! ، ولـ يغف ذكر المصدر ؛ ألف كوف المتعجب منو
نما يعمـ بذكر س ما ا موصولًة بفعؿ مصوٍغ لممفعوؿ "  بذلؾ ، وا 
 اٖس . 

في  -مثبًل  -فإف اعُترّض عمى ذلؾ بأفَّ المقصوَد التعجُب مف عدـ قيامو 
   الزمف الماضي ، فكيؼ يقاؿ ذلؾ وس أْف ا لبلستقباؿ ؟ .

نى الزماف ، وأنو ُأِجيَب بأف الصيغة صارت لئلنشاء ، وانسم  عنيا مع 
َب مف عدـ قيامو في المستقبؿ ، ومف عدـ قيامو في الماضي ، وأنو  يصح أف ُيَتَعجَّ

ـْ ا ليست لبلستقباؿ . يقاؿ في الثاني : ما أكثر أف لـ يقـ ! ؛ ألف س أْف ا مع س َل
 اٗس

ويمكف اإلتياف بالمصدر الصريح عند أمف المبس ، مثؿ : ما أسرع ِنَفاَس 
 ا٘س ْع بنفاسيا! ، وما أكثَر ُشْغَؿ زيٍد! ، وأكثر بشغمو! .ىنٍد! ، وأسرِ 

فالحاجة إلى المصدر المؤوؿ ىنا حاجة مضبوطة بقاعدة س أمف المبس ا ، 
فاألفعاؿ التي يمتبس فييا قصد الفاعؿ بقصد المفعوؿ ، يتعيف فييا اإلتياف بو ، 

ى ىذا فما يختص بغير وىذا يأتي في األفعاؿ التي تستعمؿ في البناءيف كثيرًا ، وعم

                                           
 .ٙٚ٘/  ٕينظر : حاشية الخضري عمى ابف عقيؿ   أس

 .ٜٛٛ/  ٕ، وتوضيح المقاصد والمسالؾ    ٕ٘ٛ/  ٗينظر : ارتشاؼ الضرب   إس

 .ٜٗ/  ٖشرح التسييؿ   اٖس

 .ٖٖ/   ٖينظر : حاشية الصباف   اٗس

 .ٜٜٛ/  ٕ، وتوضيح المقاصد والمسالؾ    ٕ٘ٛ/  ٗالضرب ينظر : ارتشاؼ   ا٘س
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 أسالفاعؿ يجوز صوغو مع المصدر الصريح . 
وقد يؤتى بالمصدر المؤوؿ مع الفعؿ المستوفي الشروط إذا لـ يكف لو 

، إس مصدر مشيور ، نحو : ما أكثَر ما َيَذُر زيٌد الشَّرَّ !، وأكِثر بما َيَذُر زيٌد الشرَّ !
ف كاف قد ُرِوَي لو مصدر ىو : الوْذر ، و   اٖس مثمو الفعؿ : َيَدُع .وا 

 الرفضٍل مه فاقذ الشزوط  : - 11
حكـ المبني لممفعوؿ والمنفي في التفضيؿ يختمؼ عف التعجب ، فبل ُيَتَوصَّؿ 

بالحرؼ المصدري والفعؿ ؛ ألف مصدرىما يجب كونو مؤواًل ، وىو  -ىنا  -إلييما 
تمييزًا لػ أشّد ؛ ألف  في مرتبة الضمير ، فيو معرفة بالمسند إليو ، فبل يصح نصبو

 اٗس التمييز واجُب التنكير .
 ا٘س ويجوز اإلتياف بو عند مف يجوز تعريؼ التمييز مف الكوفييف .

ر الصػػريح مػػع لفػػظ س عػػدـ ا ، وقيػػؿ : المنفػػي يصػػح اإلتيػػاف فيػػو بالمصػػد
 اٙس.  : ىو أكثر عدـ قياـفيقاؿ

؛ لصحة اإلتياف وكذلؾ المبني لممفعوؿ الذي ال لبس فيو بالمبني لمفاعؿ 
ف كاف بصورة مصدر  بالمصدر الصريح حينئٍذ عمى أنو مصدر المبني لممفعوؿ ، وا 

 غيره .  ، فيقاؿ : ىو َأَشدُّ ُشْغبًل ِمفْ  اٚسالمبني لمفاعؿ 

                                           
 .ٕ٘/  ٖينظر : شرح التسييؿ   أس

 .ٜٜٛ/  ٕ، وتوضيح المقاصد والمسالؾ    ٕ٘ٛ/  ٗينظر : ارتشاؼ الضرب   إس

 . ٘ٙٔ/  ٕينظر : المساعد البف عقيؿ   اٖس

 . ٗٙ/  ٖ، وحاشية الصباف  ٜٛ٘/  ٕينظر :حاشية الخضري عمى ابف عقيؿ    اٗس

 .ٗٙ/  ٖينظر : حاشية الصباف   ا٘س

 . ٜٛ٘/   ٕينظر : حاشية الخضري عمى ابف عقيؿ   اٙس

 . ٗٙ/  ٖينظر : حاشية الصباف   اٚس
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 وعد ادلصذر : - 11
يجوز نعت المصدر الصريح ، كقولنا : يعجبني قياُمَؾ الطويُؿ في صبلتؾ ، 

  ؛ لعدـ سماعو عف العرب . ويمتنع نعت المصدر المؤوؿ

 حذف الىاو يف الرحذٌز : - 12
، بذكر الواو ، ويجوز أسقالوا في التحذير : ِإيَّاَي وَأْف َيحِذَؼ َأَحُدُكـ اأَلْرَنَب 

حذفيا ، فيقاؿ : ِإيَّاَي َأْف َيحِذَؼ َأَحُدُكـ اأَلْرَنَب ، ولو صرح بالمصدر لـ يجز حذؼ 
طوؿ س أْف ا بالصمة ، فمما طاؿ جوزوا فيو ما لـ يجز الواو ، والفرؽ بينيما ، ىو 

 إس في المصدر الصريح .

 -بمشيئة اهلل  -عمى أف جؿ ىذه الفروؽ لمنحوييف فيو كبلـ ، سيتضح 
 في المبحث التالي .

                                           
، واألثر كامبًل : " ِلُتَذؾّْ لُكـ األَسُؿ والرّْماُح والسّْياـ  -رضي اهلل عنو  -أثر لعمر بف الخطاب   أس

يَّاَي وَأْف َيحػِذَؼ أَ  َحػُدُكـ اأَلْرَنػَب " . وأكثػر النحػوييف يستشػيدوف بػو عمػى أف وقػوع التحػذير ، واِ 
عمى المتكمـ شاذ ، ومعناه : نحني عف حذؼ األرنب ، ونح حذؼ األرنػب عػف حضػرتي .ينظػر 

، وتوضػػػػيح المقاصػػػػد  ٖٓٓ/  ٖ، وشػػػػرح ابػػػػف عقيػػػػؿ ٖٛٚٔ/  ٖ: شػػػػرح الكافيػػػػة الشػػػػافية 
 .ٖٕ / ٕ، وىمع اليوامع  ٚ٘ٔٔ/  ٖوالمسالؾ 

 .ٗٙ،  ٖٙ/  ٗ، واألشباه والنظائر  ٕٙ/  ٕينظر : شرح المفصؿ البف يعيش   إس
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 ادلثحث الثالث
 ادلخرلف يف إعزاته مه ادلصذر ادلؤول
، التي تتعمؽ بما أودُّ في ىذا المبحث أْف أقَؼ عند بعض األمور الميمة 

يمتنع في الموضع اإلعرابي لو ، والمسائؿ التي كانت موضَع خبلؼ فيو بيف 
 النحوييف .

 فقد اخُتمؼ فيو في عدة مواضع : 
 إعرابو بعد كاف  - ٔ
 سده مسد المفعوليف ، أو أحدىما ، في باب ظف .  - ٕ
 سده مسد االسـ والخبر بعد ليت ولعؿ . - ٖ
 رؼ الزماف .  وقوعو فػي موضع ظ - ٗ
 وقوعو فػي موضع الحاؿ .  - ٘
 وقوعو فػي موضع المضاؼ إليو . - ٙ

 وسأخص ىذه المسائؿ بتفصيٍؿ في الصفحات التالية .
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 إعزاب ادلصذر ادلؤول تعذ كان - 1
ـْ َتُكف  َيِرُد المصدر المؤوؿ أحَد معمولي س كاف ا ، كقولو سبحانو : َـّ َل ُث

ـْ ِإالَّ  ِإنََّما َكاَف َقْوَؿ اْلُمْؤِمِنيَف ِإَذا  ، أس َأف َقاُلوْا َوالّمِو َربَّْنا َما ُكنَّا ُمْشِرِكيَف  ِفْتَنُتُي
ـْ َأف َيُقوُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا  ـَ َبْيَنُي  ُدُعوا ِإَلى المَِّو َوَرُسوِلِو ِلَيْحُك

َفَما َكاَف  ، إس
   َجَواَب َقْوِمِو ِإالَّ َأف َقاُلوا

ـْ ِإالَّ َأف َقاُلوا ،  اٖس َتُي  مَّا َكاَف ُحجَّ
 .  اٗس 

فاالسـ الوارد بعد كاف منصوب عمى أنو خبر ليا ، والمصدر المؤوؿ في 
موضع االسـ ، وقرئ برفع ما بعد كاف عمى أنو اسميا ، وس أْف ا والفعؿ في موضع 

 خبرىا.
، فيو معرفة ، وما بعد كاف مضاؼ والمصدر المؤوؿ في مرتبة الضمير 

فاجتمع معرفتاف بعدىا ، وفي جعؿ أّي المعرفتيف االسـ ، واآلخر الخبر ، خبلؼ 
 بيف النحوييف .

 ذىب األكثروف إلى جعؿ المصدر المؤوؿ اسًما لكاف ، وحجتيـ فػي 
 ذلؾ ما يمي :

    ا٘س أف شرط اسـ كاف أف يكوف أعرَؼ مف خبرىا .األول : 
أي :  -مت أشبيت المضمر ؛ مف حيث إنيا ال تضمر أف س أْف ا إذا وص الثاوً :

، وال توصؼ ، وال يوصؼ بيا ، والمضمرات أعرؼ المعارؼ ،  -ال تستتر 
فجعميا أسماًء أحسف مف جعميا أخبارًا ، فكما أفَّ المضمر إذا اجتمع مع 

                                           
 .ٖٕسورة األنعاـ   أس

 .ٔ٘سورة النور مف اآلية   إس

 .ٙ٘سورة النمؿ مف اآلية   اٖس

 .ٕ٘سورة الجاثية مف اآلية   اٗس

 .٘ٔٔ/  ٕالمحتسب  ا٘س
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المظير كاف َجْعُمو االسـَ أحسَف ، كذلؾ س أْف ا إذا كانت مع اسـٍ غيرىا 
 أس باالسمية . كانت أولى

قاؿ أبو البركات األنباري : " وَجْعُؿ س أْف ا وصمُتيا اسـَ كاف أجوُد ؛ ألنيا ال 
تكوف إال معرفًة ، وال توصؼ ، فأشبيت المضمر ، والمضمر أعرؼ المعارؼ ، 

وكوف األعرؼ اسـَ كاف أولى مما دونو في التعريؼ " . 
 إس

ِمْف غيره ؛ ألنو ال سبيؿ عميو لمتنكير ،  أف المصدر المؤوؿ أوغُؿ تعريًفاالثالث : 
َقْوُؿ  بخبلؼ االسـ الذي بعد كاف ، قاؿ الزمخشري : " وعف الحسف 

بالرفع ، والنصب أقو  ؛ ألف أولى االسميف بكونو اسًما لكاف  اْلُمْؤِمِنيَف 
أوغؿ ؛ ألنو ال سبيؿ عميو  َأف َيُقوُلوا  أوغُميما في التعريؼ ، و

 اٖس . "   َقْوؿ اْلُمْؤِمِنيَف  ؼ لمتنكير، بخبل
أفَّ الخبر ىو الذي ُيراُد إثباُتو لبلسـ أو َنْفُيُو عنو ، أما االسـ فبل يتعمَُّؽ  الزاتع :

بو إثباٌت أو نفٌي ، وفي ىذا الموضع ، المراُد إثباُتو ىو : أْف وصمتيا ، 
 ذىَب إلى ىذا ابُف الطراوة ، وبقولو قاؿ أبو البقاء .

َفَما َكاَف َجَواَب  بو حياف : " وزعـ ابُف الّطراوة أنو اليجوز في نحو : قاؿ أ
؛ ألنَّو َيِمي الناقصَة ، فيو في  َجَواَب َقْوِمِو  ، إال أف يكوف الخبر  َقْوِمِو 

نما ُيْنَفي وُيوَجُب الخبُر ، وأما االسـ فبل ُيوَجُب وال ُينَفي ، ولكْف  خبر النَّفي ، وا 
 اٗس ، وُينَفي عنو " . ُيوَجُب لو

                                           
،  ٗٔٚ/  ٕي شػػػرح جمػػػؿ الزجػػػاجي يط فػػػ، والبسػػػ ٜٕٓ/  ٖينظػػػر: الحجػػػة لمقػػػراء السػػػبعة   أس

 . ٖٖٗ/  ٖ، والدر المصوف ٘ٔٚ

 .ٖٙٔ/  ٔالبياف في غريب إعراب القرآف   إس

 .ٜٕٗ/  ٖالكشاؼ   اٖس

 . ٙٚٔٔ،  ٘ٚٔٔ/ٖارتشاؼ الضرب  اٗس
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ًيػػا قػػراءَة النصػػِب : " ... وىػػو أقػػو  ِمػػْف أْف ُيجعػػَؿ خبػػرًا  وقػػاؿ أبػػو البقػػاء ُمَقوّْ
ُيشبو المضمَر في أنَّو ال ُيضمر  َأف َقاُلوا  واألوُؿ اسًما لوجييف : أحدىما : أفَّ 

: ربنػا اغفػر ، فيو أعرؼ ، والثاني : أفَّ مػا بعػد إال مثبػٌت ، والمعنػى : كػاف قػوُليـ 
ـْ في الدعاء " .  لنا ، دأَبُي
 أس

إلى كوف ىذا ىو الوجو في أكثر القرآف ، وىو َجْعُؿ  -قببًل  -وقد أشار الفراء 
س أْف ا مع الفعؿ في موضع رفع ، ثـ نصَّ عمى أنيا لو ُجِعَمْت في موضع نصب 

 إس لكاَف صواًبا .

، وقاؿ  اٖس  القراءتيف إعراًبا ليذا َذَىَب ابُف جني إلى أفَّ قراءة النصب أقو 
ابُف ىشاـ عف قراءة الرفع : " والرفع ضعيٌؼ ، كَضْعِؼ اإلخبار بالضمير َعمَّا دونو 

 اٗسفي التعريؼ " . 
ـَ خبُر كاف عمى اسميا متابعًة لبلستعماؿ العربي ؛ ألنيـ إذا جاؤوا  نما ُقدّْ وا 

َقدًَّما عمى االسـ ؛ نظرًا إلى كوف بعد كاف بػ س َأْف ا والفعؿ لـ يجيئوا بالخبر إال مُ 
المصدر المنسبؾ ِمْف س أْف ا والفعؿ أعرَؼ ِمَف المصدر الصريح ، ولـ يجيئوا 

 ا٘سبالخبر إال ُمَقدًَّما كراىيَة توالي أداتيف ىما : س كاف ا وس أْف ا . 
وذىب سيبويو إلى أنو إذا اجتمع ُمَعرَّفاف بعد س كاف ا فبل َفْرؽ بيف َجْعِؿ  

ذا كانا معرفًة فأنت بالخيار ، أيُّيما ما أ حدىما االسـ ، واآلخر الخبر ، قاؿ : " وا 
جعمَتو فاعبل رفعَتو ، ونصبَت اآلَخر ، كما فعمَت ذلؾ فػي س َضَرَب ا ؛ وذلؾ قولؾ: 

                                           
 .ٖ٘ٔ/  ٔالتبياف في إعراب القرآف   أس

 .ٕٖٚ/  ٔينظر : معانى القرآف   إس

 . ٘ٔٔ/  ٕالمحتسب   اٖس

 .ٜٓ٘مغني المبيب ص    اٗس

 .ٕ٘ٚ/  ٛٔينظر : التحرير والتنوير   ا٘س
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، وتقوؿ : ما كاف أخاؾ إالَّ زيدٌ  كاف أخوؾ زيًدا ، وكاف زيٌد صاحَبؾ ، ...........
ـْ ِإالَّ  أخاؾ إالَّ زيٌد ، ومثؿ ذلؾ قولػو عز وجؿ : كقولؾ : ما ضرَب  َتُي مَّا َكاَف ُحجَّ

ف شئت رفعَت  َفَما َكاَف َجَواَب َقْوِمِو ِإالَّ َأف َقاُلوا    َأف َقاُلوا ........، وا 
، كما تقوؿ : ما ضرب أخوؾ إال زيًدا ، وقد قرأ بعُض القرّاء ما ذكرنا بالرفع " األّوؿ

 أس .
 ؿ عبد القاىر الجرجاني عف معمولي كاف : " أْف يكونا معرفتيف ، وقػا

  إسكقولؾ : كاف زيد أخاؾ ، ويجوز جعؿ أييما شئت منصوًبا ، واآلخر مرفوًعا ".
مَّا  وعمى ىذا َحَمَؿ أبو جعفر النحاس قراءَة الرفع ، قاؿ : "... ويجوز 

ـْ  ُتُي ألف الحجة واالحتجاج واحد ، ويكوف ، بالرفع ، عمى أنو اسـ كاف ؛  َكاَف ُحجَّ
ـْ ".  ِإالَّ َأف َقاُلوا الخبر  ؛ أي : إال مقاَلَتُي

 اٖس
وسار أبو حياف في َفَمِؾ سيبويو ، فقاؿ متعقًبا الزمخشري الذي َقوَّي َجْعَؿ 
المصدر المؤوؿ اسًما : "...... ونصَّ سيبويو عمى أفَّ اسـ كاف وخبرىا إذا كانتا 

بالخيار في جعؿ ما شئت منيما االسـ ، واآلخر الخبر ، مف غير  معرفتيف ، فأنت
 اٗس " . اعتبار شرط في ذلؾ ، وال اختيار

َؿ عمى الرأي األوؿ في موضع وعمى الرغـ ِمْف ىذا فإفَّ أبا حياف قد َعوَّ 
ذا آخر ، قاؿ : " .... س أْف ا مع ما بعدىا ُأْجِرَيْت في التعريؼ ُمجر  المضمر ، وا 

عرؼ وما دونو في التعريؼ ، فذكروا أفَّ األشير َجْعُؿ األعرؼ ىو االسـ، اجتمع األ

                                           
 .ٓ٘،  ٜٗ/  ٔالكتاب   أس

 .٘ٓٗ/  ٔالمقتصد   إس

 .ٜٗٔ/  ٗإعراب القرآف   اٖس

 .ٖٓٗ،  ٜٕٗ/  ٙالبحر المحيط   اٗس
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 أس وما دونو ىو الخبر ... " .
وبحث العبلمة أبو السعود ىذه المسألة مف زاوية ما يطمبو السياؽ ؛ فميس 
َـّ  كؿ موضع يمـز فيو َجْعُؿ المصدر المؤوؿ اسًما لكاف ، فربما يكوف َجْعُمو خبرًا أَت

ـُ بو الفائدة ، أشار إلى ىذا فػي قولو سبحانو : في ال معنى ؛ ألف الخبر ما تت
ـْ َأف َيُقوُلوا َسِمْعَنا  ـَ َبْيَنُي ِإنََّما َكاَف َقْوَؿ اْلُمْؤِمِنيَف ِإَذا ُدُعوا ِإَلى المَِّو َوَرُسوِلِو ِلَيْحُك

 َوَأَطْعَنا 
الصادر عف  إنما كاف مطمؽ القوؿفعمى قراءة الرفع يكوف المعنى : 

المؤمنيف إذا دعوا إلى اهلل ورسولو ليحكـ أف يقولوا : سمعنا وأطعنا ؛ أ  : 
 خصوصية ىذا القوؿ المحكى عنيـ ، ال قواًل آخر أصبًل . 

وأما عمى قراءة النصب فالمعنى : إنما كاف قوؿ المؤمنيف ؛ أ  : إنما كاف 
 إس قواًل ليـ عند الدعوة خصوصية قوليـ المحكى عنيـ .

وناقش فيو بعُضيـ بأف مساؽ اآلية يقتضي أف يكوف قوُؿ المؤمنيف : 
ْـّ وجٍو ، َناَسَب  َـّ ذلؾ عمى أَت سمعنا وأطعنا ، في مقابمة إعراض المنافقيف ، فحيث ُذ
أْف ُيمدَح ىذا ، وال شؾ أفَّ األنسَب في مدحو اإلخباُر عنو ال اإلخباُر بو ، فينبغي 

خبَرىا ،  َقْوَؿ اْلُمْؤِمِنيَف  اسـَ كاف ، و وُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا َأف َيقُ  أف ُيجعؿ 
وفي ذلؾ مدٌح لقوليـ : سمعنا وأطعنا ؛ إذ معنى كونو قوؿ المؤمنيف أنو قوٌؿ الئٌؽ 
بيـ وِمْف شأنيـ ، عمى أفَّ األىـ باإلفادة كوُف ذلؾ القوؿ الخاص ىو قوليـ إذا 

كـ بينيـ ؛ أي : قوليـ المقيد بما ذكر ؛ ليظير أتـ ظيور دعوا إلى اهلل ورسولو ليح
مخالفة حاؿ قوليـ : سمعنا وأطعنا ، وحاؿ قوؿ المنافقيف : آمنا باهلل ، وبالرسوؿ ، 

                                           
 .ٜٜ/  ٗالسابؽ   أس

 .ٛٛٔ،  ٚٛٔ/  ٙينظر : تفسير أبي السعود   إس
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 أسوأطعنا . 
في ضوء ما سبؽ يكوف األرجح جعؿ المصدر المؤوؿ اسًما لكاف ، ما لـ 

بؿ ىو مستحسف عند أصحاب يطمب السياؽ خبلؼ ذلؾ ، فميس ىذا األمر واجًبا ، 
 .ذ لـ يفرقوا بيف المعرفيف في ىذاالرأي األوؿ ، وجائز عند أصحاب الرأي الثاني ؛ إ
 
 

* * * * * 
 

                                           
 .ٜٛٔ/  ٛٔينظر : روح المعاني   أس
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 ادلصذر ادلؤول تعذ لٍد - 2
تخػػتص س أفَّ ا المشػػددة بجعميػػا مػػع معمولييػػا اسػػًما لػػػ س إفَّ ا وأخواتيػػا ، 

نػؾ فاضػٌؿ ، وكػأفَّ فػي نفسػي أنػي بشرط الفصػؿ بينيمػا بػالخبر ، مثػؿ : إفَّ عنػدي أ
 أس سائٌؿ .

 وقوع س أفَّ ا بعد ليت :
َ  زيػًدا خػارٌج؛  يجوز وقوُع س أفَّ ا بعد س ليت ا دوف فاصؿ ، نقوؿ : ليت أفَّ

 وذلؾ لكثرة ما ُسِمَع منو عف العرب ، كقوؿ الشاعر :
 إس َفُيعمـ ما بي ِمْف جوً  وغراـِ   فيا ليت أفَّ الظاعنيف َتَمفَُّتوا  

 وقوؿ الراجز : 
َنا َسِفيَنْو       َحتَّى َيُعوَد الَوْصؿ َكّيُنوَنػوْ   اٖس يا ليَت َأنَّػا َضمَّ

 وقوؿ آخر : 
ـُ   أال ليت أنّْي قبؿ بيِنِؾ ِخيَض لي       اٗسببعض أكؼّْ الشامتيف ِسَما

 وقوؿ آخر : 
                                           

 .ٜٖ/  ٕينظر : شرح التسييؿ   أس

  ٜٖ/ٕوب في شرح التسييؿ البف مالػؾ البيت مف الطويؿ لـ أقؼ عمى قائمو ، وىو غير منس  إس
 .ٜٙوالجنى الداني ص 

، وشػػرح الشػػافية لمرضػػي  ٔٓٗ/  ٕ رجػػز غيػػر منسػػوب فػػي المبػػاب فػػي عمػػؿ البنػػاء واإلعػػراب  اٖس
وضمنا : جمعنا ، وكينونو : مصػدر كػاف ، والمػراد بػو  ، ٖٖٙ/  ٖٔ، ولساف العرب  ٕ٘ٔ/ٖ

اسـ المفعوؿ ؛ أي : حتى يعود الوصؿ موجوًدا ، وفي البيت شاىد صرفي في قولو : َكّيُنوَنْو ، 
بإثبات الياء الزائدة في ضػرورة الشػعر ، واألصػؿ حػذفيا . ينظػر : شػرح شػواىد شػرح الشػافية 

 .ٕٜٖلعبد القادر البغدادي ص 

،  ٘٘ٔ/  ٘ت مف الطويؿ لـ أقػؼ عمػى قائمػو ، وىػو غيػر منسػوب فػي التػذييؿ والتكميػؿ البي  اٗس
 .وخيض : أي : ُخِمَط ، وسماـ : جمع ُسـّ 
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كَبر، َوَلـ َتكَبِر الَبيـُ الَيوـِ َلـ نَ  َصغيَريِف َنرعى الَبيـَ يا َليَت َأنَّنا 
    أس

 وقوؿ آخر :  
ـِ   ندمُت عمػى لساٍف كػاف مّني     إس فميت بأّنػو في َجوِؼ ِعكْػ

 ووجدت في ديواف جرير :  
 اٖس َأقاموا ، َوَبعَض اآلَخريَف َتَحمَّموا َأال َليَت َأفَّ الظاِعنيَف ِبذي الَغضا  

ا واسميا وخبرىا مسد  المعموليف بعد سليتا ، كما سػدت فػي  فقد سدت سأفَّ
باب سظفا ، وىذا مخػالؼ لؤلصػؿ لكنػو ُقِبػَؿ بسػبب السػماع ؛ إذ ال يجػوز أف يكتفػى 
ا وصمتيا إال حيث يكتفى بالمصدر الصريح ، والمصػدر الصػريح ال يكتفػى بػػو  بػ سأفَّ

  ا٘س ، وقاؿ الفراء : جاز ذلؾ ؛ ألف معنى سليتا : وددت . اٗسبعد سليتا 
ىذا خبلؼ بيف سيبويو واألخفػش ، فسػيبويو يجعمػو سػادِّا مسػد اسػميا  وفي

وخبرىا ، وال حاجػة إلػى ذكػر الخبػر ؛ ألنيػا تػدؿ عمػى معنػى االسػـ والخبػر لػدخوليا 
عمى المبتدأ والخبر ، كما كانت ظف وأخواتيا كذلؾ ، فجػاز أف تقػوؿ : ليػت أف زيػًدا 

 اٙس خارج ، كما تقوؿ : ظننت أف زيًدا خارج .
وير  األخفش أنو يسد مسد االسـ فقط ، والخبر محذوؼ ، كما أفَّ المفعوؿ 

                                           
، ٙ٘ٔ/٘ومػف شػواىد التػذييؿ والتكميػؿ  ، ٕٛالبيت مف الطويؿ لمجنوف ليمى في ديوانو ص   أس

ـُ : جمع َبْيَمة وىي الصغير مف أوالد الضأف والمعز و   .البقروالَبْي

، ٙ٘ٔ/٘، وغيػر منسػوب فػي التػذييؿ والتكميػؿٜٚٔالبيت مف الػوافر لمحطيئػة فػي ديوانػو ص  إس
 وعمييػػا  وروايتػػو فػػي الػػديواف : َنػػِدمُت َعمػػى ِلسػػاٍف فػػاَت ِمّنػػي   فميػػت بياَنػػو فػػي َجػػوِؼ ِعكػػـِ 

 .ال شاىد فيو

 .ٓٗٔالبيت مف الطويؿ في ديوانو ص   اٖس

 .ٓٗ / ٕينظر : شرح التسييؿ   اٗس

 .ٙ٘ٔ/  ٘ينظر : التذييؿ والتكميؿ   ا٘س

 .٘ٛ/  ٛينظر : شرح المفصؿ البف يعيش   اٙس
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 أس الثاني في باب س ظف ا محذوٌؼ .
 سد س أْف ا والفعؿ مسد االسـ والخبر :

ال يجوز : ليت أْف يقوـَ زيد ، وتسػكت حتػى تػأتي بخبػر ، فتقػوؿ : ليػت أف 
تعمؿ فيو ، وال تدخؿ عمى المبتدأ يقوـَ زيٌد خيٌر لو ؛ ألنيا إنما تدخؿ عمى الفعؿ ، و 

، التػػػي تسػػػد مسػػػد  إسوالخبػػػر ؛ ولػػػذلؾ لػػػـ َتُنػػػْب عنيمػػػا بخػػػبلؼ س أفَّ ا المشػػػددة 
 المفعوليف كثيرًا .  

قاؿ ابف الدَّىَّاف في الُغرَّة : " تكتفي س ليت ا بػ س أفَّ ا مع االسـ ، وال تكتفي 
سػراج ، وىمػا مصػدراف ؛ وذلػؾ بػ س أْف ا مع الفعؿ عند المحققػيف ، كػذا نػص ابػف ال

 اٖسلظيور الخبر مع س أفَّ ا " 
 حمؿ س لعؿ ا عمى س ليت ا :

أجػػاز األخفػػش حمػػؿ س لعػػؿ ا عمػػى س ليػػت ا فػػي ىػػذا ، فأجػػاز : لعػػؿ أفَّ اهلل 
،  اٗس يرحمنا ، ورأيو ضعيٌؼ ؛ ألنو سمع في س ليت ا فُقِبَؿ ، ولـ يسمع في س لعػّؿ ا

 ، والسماع يحسـ النزاع .
 

* * * * * 

                                           
 .ٜٙ، والجنى الداني ص  ٙ٘ٔ/  ٘ينظر : التذييؿ والتكميؿ   أس

 .٘ٛ/  ٛشرح المفصؿ   إس

 .ٙ٘ٔ/  ٘التذييؿ والتكميؿ   اٖس

 .ٕٚ/  ٗ، والتخمير ٚ٘ٔ،  ٙ٘ٔ/  ٘، والتذييؿ والتكميؿ  ٓٗ/ ٕينظر : شرح التسييؿ   اٗس
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 ادلصذر ادلؤول تعذ ظه وأخىاذها - 3
َيِرُد المصدر المؤوؿ بعد األفعاؿ التي تنصب مفعوليف أصميما المبتدأ 

ـَ . ـْ ، وَزَع ـْ بمعنى اْعَم  والخبر، ويكثر ىذا مع فعميف ىما : َتَعمَّ
ـْ ا أف يتعد  إلى س أفَّ ا  فقد نصَّ النحويوف عمى أفَّ األكثر في س َتَعمَّ

 ، كقوؿ الشاعر :وصمتيا 
ػػػػْيِد ِغػػػػرًَّة      ـْ َأفَّ ِلمصَّ  َفُقْمػػػػُت : َتَعمّػػػػ

 

  ْالَّ ُتَضػػػػػػيّْْعيا فإنَّػػػػػػَؾ قاِتمُػػػػػػو وا 
   أس 

 

 وقوؿ الشاعر :
ـْ رسػػػػوَؿ اهلِل َأنَّػػػػَؾ ُمػػػػْدِركي       َتَعمَّػػػػ

 

  إسوَأفَّ وعيػػدًا منػػَؾ كاأَلخػػِذ باليػػِد    
    إس

 

ـْ َلْيَس ِبَأْعَوَر " .وفي حديث الدجاؿ: " َتَعمُّْموا َأفَّ رَ  بَُّك
 اٖس 

ـَ ا األكثر فيو أف يتعد  إلى س أف ا وصمتيا ، قاؿ عز وجؿ :  وكذلؾ الفعؿ س َزَع
ـَ الَِّذيَف َكَفُروا َأف لَّف ُيْبَعُثوا   ـْ ُشَرَكاء ،  اٗس َزَع ـْ ِفيُك ـْ َأنَُّي  ا٘س.الَِّذيَف َزَعْمُت

 وقاؿ الشاعر :   

 ي َتَغيَّػػرُت َبعػػَدىا      َوَقػػد َزَعَمػػت َأنػػ
 

  اٚاسٙسَوَمف ذا الَّذي يا َعزَّ ال َيَتَغيَُّر    
    اٚاسٙس

 

                                           
 .ٜٓالبيت مف الطويؿ ، لزىير بف أبي سممى في ديوانو ص   أس

 .ٛٔالبيت مف الطويؿ ، لكعب بف زىير في ديوانو ص   إس

 .ٜٕٙ/ ٔ، وحاشية الخضري عمى ابف عقيؿ  ٕٖ/  ٕينظر : أوضح المسالؾ البف ىشاـ   اٖس

 .ٚسورة التغابف مف اآلية   اٗس

 .ٜٗعاـ مف اآلية سورة األن  ا٘س

 .ٖٔٙ/  ٔ، والتصريح  ٕٖٛالبيت مف الطويؿ لكثير عزة في ديوانو ص   اٙس

 .ٓٗ/  ٕينظر : أوضح المسالؾ    اٚس
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 وقاؿ آخر :
ـْ َأف إْخَوَتكػـ ُقَرْيٌش   ـْ إالُؼ      َزَعْمُت ـْ إْلٌؼ، وليس َلُكػ َلُي

 أس
ولكثرة ىذا فيو لـ يرتض ابف ىشاـ تقدير االسـ الظاىر فػي مفعوليو ،  

ـْ َتْزُعُموَف أَ قاؿ: " قوليـ في ْيَف ُشَرَكاِئَي الَِّذيَف ُكنُت
:إف التقدير: تزعمونيـ إس 
ـُ شركاء، واألولى أف يقدر: تزعموف أنيـ شركاء؛ بدليؿ ـْ ُشَفَعاءُك َوَما َنَر  َمَعُك

ـْ ُشَرَكاء  ـْ ِفيُك ـْ َأنَُّي الَِّذيَف َزَعْمُت
ا أال يقع عمى المفعولياٖس  ـَ ف ؛وألف الغالب عمى سَزَع

ا وصمتياالمفعولي   ا٘س، ولـ يقع في التنزيؿ إال كذلؾ ".اٗس ف صريًحا، بؿ عمى سأفَّ
وعكس ىذا الفعؿ س َىْب ا فاألكثر فيو أف يتعد  إلى االسـ الظاىر ، ويندر 

 اٙسنصبو المصدر المؤوؿ . 
 وىو خطأ عند الحريري، قاؿ: " ويقولوف: َىْب أنّْي فعمُت، وىب أنو َفَعَؿ ،

 اٚسير المتصؿ بو ، فيقاؿ : َىْبِني فعمت ، وىبو َفَعَؿ".والصواب إلحاؽ الضم
قاؿ ابف ىشاـ معقًبا عمى كبلـ الحريري : " وُذِىَؿ عف قوؿ القائؿ : ىب أفَّ 

 اٛسأبانا كاف حمارًا ، ونحوه ".

                                           
، وبغيػر نسػبة فػى الحجػة ٕٓٗ/ٔٔالبيت مف الوافر لمساور بف ىند العبسى فى خزانػة األدب  أس

 .٘ٔ٘/  ٛ، والبحر  ٔٓٛ/  ٗ، والكشاؼ  ٙٗٗ/ ٙلمفارسى 

 .ٗٚ،  ٕٙسورة القصص   إس

 .ٜٗسورة األنعاـ مف اآلية   اٖس

ـَ الَِّذيَف َكَفُروا َأف لَّف ُيْبَعُثوا  أو س أف ا المخففة ، كقولو سبحانو :   اٗس  .َزَع

 .ٗٚٚمغني المبيب   ا٘س

 .ٗٚٚينظر : السابؽ   اٙس

 .ٕٔٗدرة الغواص ص   اٚس

 .ٗٚٚمغني المبيب   اٛس
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 أسولـ يمنعو ابف َبرّْي ؛ ألنو قد سمع ، فبل مانع منو قياًسا واستعمااًل . 
 ) ظه ( وأخىاذها : إعزاب ادلصذر ادلؤول تعذ

اختمؼ النحويوف في إعػراب المصػدر المػؤوؿ بعػد ظػف وأخواتيػا ، ىػؿ يسػد 
 مسد المفعوليف ، أو يسد مسد المفعوؿ األوؿ والثاني محذوؼ ؟ عمى قوليف :

مفعػوليف مًعػا، جػاء فػي الكتػاب : ير  سيبويو والجميػور أنػو يسػد مسػد ال أوذلما :
ا ، تقػوؿ: أظػف أنػو فاعػؿ كػذا فأّما: ظننُت أنَّو منطمػٌؽ، فاسػت" غنى بخبػر سأفَّ

ـَ أنو مستغٍف بخَبِر أّف ". ّنما ُيْقتَصُر عمى ىذا إذا ُعِم  إسوكذا، فَتستغنى، وا 
ويقػػوي ذلػػؾ أف مقصػػود الجػػزأيف المنصػػوبيف ىػػو المصػػرح بػػو فػػي الجػػزأيف 

عوليف ؛ ألنيا تتضمف جممة أصميا مبتدأ وخبر ، كما أف المف اٖس ا المصدريف بػ س أفَّ 
 اٗسعوليف في ىذا الباب أصميما االبتداء وخبره . المف

وقاؿ ابف عصفور : " انفػردت ىػذه األفعػاؿ بنيابػة س أفَّ ا واسػميا وخبرىػا ، 
وس أف ا الناصػبة لمفعػػؿ ، والفعػػؿ المنصػػوب بيػػا منػاب المفعػػوليف مػػف بػػاب ظننػػُت ، 

مسػػد اسػػـ والمفعػػوليف الثػػاني والثالػػث مػػف بػػاب أعممػػُت ، وال يسػػد فػػي غيػػر ذلػػؾ إاّل 
 ا٘س واحد ، فتقوؿ : ظننُت أفَّ زيدًا قائـ ، وأعممُت عمرًا أفَّ أباه قائـ " .

وقػػاؿ البػػاقولي : " والقػػوؿ قػػوؿ سػػيبويو ؛ ألف طػػوؿ الكػػبلـ فػػي كثيػػر مػػف 
: لكبلـ ، منو باب لوال ، ومنو بابالمواضع يغني عف أشياء يجب ذكرىا لو لـ يطؿ ا

                                           
 .ٕٔٗدرة الغواص ص   أس

 .ٜٖٖ/  ٕ، وينظر : المقتضب  ٕٙٔ،  ٕ٘ٔ/  ٔالكتاب   إس

 .ٔٚٔ/  ٗشرح الكافية لمرضي   اٖس

 .ٗٙ/  ٔاألمالي الشجرية   اٗس

 .ٖٚٔ/  ٔشرح الجمؿ   ا٘س
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 أس عسى أف يقوـ زيد " .حضر اليـو القاضي امرأة ، ومنو : 
وقاؿ ابف مالػؾ : " كػؿ واحػدة مػف س أفَّ ا و س أْف ا بصػمتيا تتضػمف مسػنًدا 
ومسػػنًدا إليػػو مصػػرًحا بيمػػا ؛ فمػػذلؾ اكتفػػى بمػػا ذكػػر منيمػػا بعػػد س ظػػف ا وأخواتيػػا ، 

ـُ َأفَّ الّمَو َعَمى ُكؿّْ َشْيٍء َقػِديرٌ  نحو: قولو تعالى :  َأْعَم
َحِسػَب أَ  ، وقولػو :  إس 

، وىػػذا شػػبيو باالكتفػػاء بػػػ س أْف تفعػػَؿ ا  بعػػد سعسػػىا كقولػػو اٖس النَّػػاُس َأف ُيْتَرُكػػوا 
ـْ   تعالى :  ، فمو جيء بمصدر صريح  اٗس َوَعَسى َأف َتْكَرُىوْا َشْيئًا َوُىَو َخْيٌر لَُّك

 ا٘سلـ يكف بد مف ذكر الخبر ".
، والمفعػوؿ الثػاني محػذوؼ ،  ير  األخفػش أنػو يسػد مسػد مفعػوؿ واحػدثاوٍهما : 

تقػػديره : كائًنػػا ، أو واقًعػػا ، ونسػػب جماعػػة مػػف النحػػوييف ىػػذا المػػذىب إلػػى 
 اٚسوكبلمو في المقتضب موافؽ لرأي سيبويو .  ،  اٙسالمبرّْد 

وقاؿ عبد القاىر الجرجاني : " .... تقوؿ : عممُت أنَّؾ منطمٌؽ ، وظننت أنؾ 
ؾ خارج واقًعا ، كقولؾ : ظننت خروجػؾ واقًعػا ، إال خارٌج ، فيكوف التقدير : ظننت أن

 اٛسأف المفعوؿ الثاني يترؾ مع س أفَّ ا لطوؿ الكبلـ بػ أف وصمتو " . 
وىو مذىب الزمخشر  : قاؿ " ... وكذلؾ : ظننػت أنػؾ ذاىػب ، عمػى حػذؼ 

                                           
 .ٖٚٗ/  ٔشرح الممع   أس

 . ٜٕ٘سورة البقرة مف اآلية   إس

 . ٕسورة العنكبوت مف اآلية   اٖس

 .ٕٙٔسورة البقرة مف اآلية   اٗس

 .ٗ٘٘/  ٕشرح الكافية الشافية   ا٘س

 .ٛٗ٘/ٔ، وىمع اليوامع ٖٕٕٔ/ ٗ، وارتشاؼ الضرب ٙٔٔ/ ٙينظر: التذييؿ والتكميؿ  اٙس

: " فإذا قمت : ظننت أّف زيدا منطمؽ ، لـ تحتج إلى مفعوؿ ثاف ؛ ألنؾ قد  ٜٖٖ/  ٕقاؿ في   اٚس
 . ف زيد ؛ فمذلؾ استغنيت "قد أتيت بذكر زيد في الصمة ؛ ألف المعنى : ظننت انطبلقا م

 .ٛٚٗ/  ٔالمقتصد   اٛس
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 أسثاني المفعوليف ، واألصؿ : ظننت ذىاَبؾ حاصبًل ".
 و بوجوه :وقد قوَّ  النحويوف رأي سيبوي

 إس: أف ىذا التقدير ال فائدة فيو ؛ ألف ما تعمؽ بو العمـ والظف مصرٌح بو . األول
،  اٖس: أف المفعوؿ المقدر عند األخفش لـ يظير فػي شيء مف كبلـ العرب  الثاوً

، ولو كاف مقدرًا لجاز إظياره ؛ إذ لـ يسد مسده شيء حتى يكوف واجب 
 اٗس األضمار .

 ا٘س ؤدي إلى حذٍؼ في الكبلـ ال دليؿ عميو .: أف ىذا ي الثالث
: أف س أفَّ ا لمتوكيد مع بقاء الجممة عمى رمتيا ، فيى كػ الـ االبتداء ،  الزاتع

 اٙسوكما ال يحتاج ىناؾ إلى تقدير مفعوؿ ، كذلؾ ىينا . 
: أف في ىذا التقدير تحريٌؼ لظاىر المفظ ، فإذا قمت : أظف أف زيًدا قائـ  اخلامس

بينؾ وبيف مخاطبؾ عيٌد في القياـ  ، فإذا قدَّرَت : أظف أف زيًدا  ، فميس
قائـ مستقرًا أو ثابتًا ، فإف ىذا يقتضي إحالة عمى قياـ معيود ، وذلؾ 

 اٚس تحريؼ لظاىر المفظ . ذكره أبوحياف .

 
* * * * * 

                                           
 .ٜٖٔالمفصؿ ص   أس

 .ٕٗ٘/  ٔينظر : المباب في عمؿ البناء واإلعراب   إس

 .ٗٙ/  ٔينظر : األمالي الشجرية   اٖس

 .ٔٚٔ/  ٗينظر : شرح الكافية لمرضي   اٗس

 .ٙٔٔ/  ٙينظر : التذييؿ والتكميؿ   ا٘س

 .ٕٗ٘/  ٔالبناء واإلعراب  ينظر : المباب في عمؿ  اٙس

 .ٚٔٔ،  ٙٔٔ/  ٙينظر : التذييؿ والتكميؿ   اٚس
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 إواتح ادلصذر ادلؤول عه ظزف الزمان - 4
ابة عف ظرؼ الزماف ، ولذا اختصت س ما ا المصدرية مع صمتيا بالني

َخاِلِديَف ِفيَيا َما َداَمِت السََّماَواُت  ، كقولو تعالػى :  أستسمى المصدرية الظرفية 
؛ أي : مدة دواميما ، قاؿ الفارسي : ".... وحقيقتو أنو مع الفعؿ  إس َواأَلْرُض 

قيـ ىذا بمعنى المصدر ..... ، والظرؼ عمى الحقيقة ىو االسـ المحذوؼ الذي أ
المصدر مقامو ، كأنو إذا قاؿ : أجمُس ما جمسَت ، فقد قػاؿ : أجمُس جموَسؾ ؛ أي 
: أجمُس وقَت جموسؾ ، َفَحَذَؼ الوقَت ، أو الزمف ، أو ما أشبيو مف أسماء الزماف 

: جئت صدر مقاـ الظرؼ الزماني في قوليـ، وأقاـ المصدر مقامو ، كما أقيـ الم
جـ ، وخبلفة فبلٍف ، وما أشبو ذلؾ مما يحذؼ فيو اسـ مقدـ الحاج ، وخفوؽ الن

ـُ المصدر فيو ُمقامو "  الزماف ، وُيقا
 اٖس . 

ونػػػص النحويػػػوف عمػػػى اختصػػػاص ىػػػذا بػػػػ س مػػػا ا ، أمػػػا سػػػائر الحػػػروؼ 
 المصدرية فيمتنع فييا نيابة المصدر عف ظرؼ الزماف .

 شاعر : وُنسب إلى ابف جني إجازة ذلؾ في س أْف ا ، وجعؿ منو قوؿ ال
ُـّ واِحػػػٍد   َوتَالمَّػػػِو مػػػا ِإف َشػػػيَمٌة ُأ

 

  اٗسِبَأوَجػػػَد ِمّنػػػي َأف ُييػػػاَف َصػػػغيُرىا       
 

 ا٘س تقديره : وقت إىانِة صغيرىا .

                                           
 .ٕٚٔ/  ٔينظر : المساعد   أس

 .ٛٓٔ، ٚٓٔسورة ىود   إس

 .ٕٚٚ،  ٕٙٚالمسائؿ المشكمة البغداديات ص   اٖس

،  ٕٗٔالقسػـ الثػاني ص  -البيت مف الطويؿ لساعدة بف جؤيػة اليػذلي فػي ديػواف اليػذلييف   اٗس
، إلى أبي ذؤيب اليذلي ، وامرأة شيمة : كبيػرة ، بأوجػد :  ٕٕ٘/  ٙو في الدر المصوف ونسب

 .ٛٚٔٔ/  ٖبأشد وجًدا ، صغيرىا : ولدىا . ينظر : شرح أشعار اليذلييف 

 .ٕٕ٘/  ٙينظر : الدر المصوف   ا٘س
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 وقوؿ تأبط شرِّا : 
 وقػػػػػػػػالوا : ال َتْنِكحيػػػػػػػػِو فإنَّػػػػػػػػُو  

 

   ِؿ َنْصػػػػػػػػػػٍؿ أْف ُيبلِقػػػػػػػػػػَي َمْجَمَعػػػػػػػػػػا      أسأَلِ وَّ
 

مجمعًا ، والمعنى ىو : ألوؿ نصٍؿ إذا القى مجمعًا ،  أي : زمف أف يبلقي
 إس  أي : يقتؿ بأوؿ نصٍؿ يعمؿ في ذلؾ الوقت .

نسب إليو ؛ فقد قو  قراءة رفع  وكبلـ ابف جني فػي المحتسب يخالؼ مػا
ا في قولو سبحانو :س يَنِة  يـو ـْ َيْوـُ الزّْ َقاَؿ َمْوِعُدُك

، بعطؼ المصدر المؤوؿ  اٖس 
 لكونو ال يصح عطفو عمي س يـو ا وىو منصوب عمى الظرفية ، قاؿ :عميو ؛ 

ا ال ، يؤكد الرفَع ؛ ألف سأفْ  َوَأف ُيْحَشَر النَّاُس ُضًحى  والعطؼ عميو بقولو : "
تكوف ظرًفا ؛ أال تر  أفَّ َمْف قاؿ : زيارتؾ إياي مقدـ الحاج ، ال يقوؿ : زيارتؾ 

ا أفْ ظ المصدر الصريح أشبو بالظرؼ مف سإياي أْف يقدـ الحاج ؟ وذلؾ أّف لف
وصمتيا التي بمعنى المصدر إذا كاف اسمًا لحدث ، والظرُؼ اسـٌ لموقت ، والوقت 
يكاد يكوف حدثًا ، وعمى كؿ حاؿ فمست تحصؿ مف ظروؼ الزماف عمى أكثر مف 
الحدث ، الذي ىو حركات الفمؾ ، فمما تدانيا ىذا التداني ساغ وقوُع أحدىما موقع 

حبو ، أما س أْف ا فحرٌؼ موصوؿ ُجعؿ بدَؿ لفِظو ، عمى أنو في معنى المصدر ، صا
 اٗس وما أبعد ىذا عف الظرفية ! ".

                                           
، والػػػدر  ٕٕٙ/  ٔ، وشػػػرح التسػػػييؿ البػػػف مالػػػؾ  ٖٗالبيػػػت مػػػف الطويػػػؿ فػػػي ديوانػػػو ص   أس

، أجابتو ، فمما جاءىا أخمفت الوعد، وكاف الشاعر قد خطب امرأة عبسية فٕٕ٘/  ٙلمصوف ا
واعتمت بأف الرغبة في شرفو وفضمو كما كانت ، لكف قيػؿ ليػا : مػا تصػنعيف برجػٍؿ يقتػؿ عنػؾ 
قريبػػًا ؟ ألف لػػو فػػي كػػؿ حػػٍي جنايػػًة ، وعنػػده لكػػؿ إنسػػاٍف طائمػػة ، فتبقػػيف أيًّْمػػا . ينظػػر : شػػرح 

 .ٜٔٗ/  ٔالحماسة لممرزوقي ديواف 

 .ٕٜٗ/  ٔينظر : شرح ديواف الحماسة لممرزوقي   إس

 .ٜ٘سورة طو مف اآلية   اٖس

 .ٖٕٔ/ ٔٔ، وينظر : الجامع ألحكاـ القرآف  ٗ٘/  ٕالمحتسب   اٗس
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اُس ليذه العمة عػف عطػؼ المصػدر المػؤوؿ عمػى الظػرؼ ، وجعمػو  وَعَدَؿ النَّحَّ
  أسمعطوًفا عمى كممة س الزينة ا . 

ا عػف ظػرؼ الزمػاف ، فيػو أما َمف ذىب إلى نيابة المصدر المػؤوؿ مػع س أْف 
َأْف آتَػػاُه المّػػُو  الزمخشػػريُّ ، وحمػػؿ عميػػو َقػػػْدرًا مػػف اآليػػات منيػػا : قولػػو تعػػالى : 

ػدَُّقوْا  ، وقولو سػبحانو : إس اْلُمْمؾَ  َأَتْقُتمُػوَف َرُجػبًل   ، وقولػو : اٖس ِإالَّ َأف َيصَّ
 اٗس.َأف َيُقوَؿ َربَّْي المَُّو 

مصدر في اآلية األولى وجييف : أحدىما : حاّج ألف فقد ذكر في توجيو ال
 ا٘س آتاه المَّو الممؾ ، والثاني : حاّج وقت أف آتاه المَّو الممؾ .

ومنع النحويوف ذلػؾ ، قػاؿ أبػو حيػاف : " أمػا جعػُؿ س أْف ا ومػا بعػدىا ظرًفػا 
ومنعوا فبل يجوز ، نصَّ النحويوف عمى ذلؾ ، وأنو ِممَّا انفردت بو سماا المصدرية ، 

 اٙس أف تقوؿ : أجيئؾ أْف يصيَح الديؾ ، يريد : وقَت صياح الديؾ " .
ومع نصّْ أبي حياف عمى انفراد س ما ا المصدرية بذلؾ ، فقد منعو فييا فػي 

ُ َصػرَّح بمفظػوموضع آخر ، قاؿ : "  ال يقـو مقاـ ظرؼ الزم ـُ ، فػبل اف إال المصدر ال
 اٚست أْف صاَح الديؾ "  .يجوز : أجيُء أف يصيح الديؾ ، وال : جئ

فنص أبي حياف األوؿ صريٌح في جواز نيابة س ما ا عف ظرؼ الزماف ، أمػا 
نصػػو األخيػػر فيمنػػع نيابػػة غيػػر المصػػدر الصػػريح عػػف ظػػرؼ الزمػػاف ؛ لػػذا تعقَّبػػو 

                                           
 .ٕٗ/  ٖإعراب القرآف   أس

 .ٕٛ٘سورة البقرة مف اآلية    إس

 .ٕٜسورة النساء مف اآلية    اٖس

 .ٕٛرة غافر مف اآلية  سو   اٗس

 .ٖ٘ٓ/  ٔينظر : الكشاؼ   ا٘س

 .ٖٖٙ/  ٖالبحر المحيط   اٙس

 .ٜٕٛ/  ٕالسابؽ   اٚس
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السميُف الحمبيُّ ، فقاؿ : " ..... كذا قالو الشي  ، وفيػو نظػر ؛ ألنػو قػاؿ : ال ينػوب 
ػػػوا عمػػػى أفَّ س مػػػا ا عػػػف الظػػػرؼ إال ال مصػػػدر الصػػػريح ، وىػػػذا معػػػاَرٌض بػػػأنيـ َنصُّ

 أسالمصدرية تنوب عف الزماف ، وليسْت بمصدٍر صريح ".
وقاؿ ابف عقيؿ : " وال يشارؾ س ما ا في ذلؾ غيرىا مف الموصوالت الحرفية 

 إس ، خبلًفا لمزمخشري في س أْف ا " .
 الردود عمى مذىب ابف جني والزمخشري :

غيػُر جػائٍز عنػدي ؛ ألف  -الزمخشػري  -ف مالؾ : " والذي ذىب إليو قاؿ اب
، فبل ُيعدؿ اٖساستعماؿ س أْف ا فػي التعميؿ ُمْجَمٌع عميو ، وىو الئٌؽ فػي ىذا الموضع 

ُيعدؿ عنو ، واستعماليا فػي موضع التوقيت ال َيعترُؼ بو أكثُر النحوييف ، وال ينبغػي 
ي فيو ذلؾ صاِلٌح لمتعميؿ ، فالقوؿ بػػو ُموِقػٌع فػي أف ُيعترَؼ بو ؛ ألف كؿَّ موضٍع ادُّع

 اٗس لبٍس " .
وقػاؿ ابػػف ىشػاـ : " ومعنػػى التعميػػؿ فػي البيػػت واآليػػات ممكػٌف ، وىػػو متفػػؽ 

 ا٘سعميو ، فبل َمْعِدؿ عنو " . 
وقاؿ ابف عقيؿ : " وال حجة فيو إذ يحتمػؿ أف يكػوف التقػدير : ألف آتػاه اهلل 

 اٙسالممؾ ".  
: " والحؽ أفَّ التعميؿ لما أمكف ، وىو متَفٌؽ عميو ، خاٍؿ عما  وقاؿ اآللوسي

                                           
 .ٔ٘٘/  ٕالدر المصوف   أس

 .ٕٚٔ/  ٔالمساعد   إس

 .ٕٛ٘البقرة   َأْف آَتاُه الّمُو اْلُمْمَؾ  يقصد قولو تعالى :   اٖس

 .ٕٕٙ،  ٕٕ٘/  ٔشرح التسييؿ   اٗس

 .ٕٓٗني ص المغ  ا٘س

 .ٕٚٔ/  ٔالمساعد   اٙس
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يقػػاؿ ، ال ينبغػػي أف ُيعػػدؿ عنػػو ، ال سػػيما وتقػػدير المضػػاؼ مػػع القػػوؿ باالمتػػداد ، 
فػػػي غايػػة مػػف  -مػػع مخالفتػػو لكػػبلـ الجميػػور  -والتػػزاـ قػػوؿ ابػػف جنػػي ، والصػػفار 

 أسالتعسؼ ".
 

* * * * * 

                                           
 .ٙٔ/  ٖروح المعاني    أس
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 االً رلًء ادلصذر ادلؤول ح - 5
َـّ اْدُعُيفَّ َيْأِتيَنَؾ  ُسِمَع مجيُء المصدر الصريح حااًل ، كقولو تعالػى :  ُث

ـُ السَّاَعُة َبْغَتة  ، وقولو سبحانو :  أس َسْعيًا   َجاَءْتُي
وقوؿ العرب :  ، إس

طمع بغتًة ، وكممتو مشافيًة ، وأشباه ذلؾ ، وأجمع النحويوف عمى أنو ال يقاس 
 اٖس شذ المبرد فجوز القياس .عميو غيره، و 

أما المصدر المؤوؿ فقد منع النحويوف وقوعو موقع الحاؿ ؛ ألف الحاؿ 
 يمزميا التنكير ، والمصدر المؤوؿ في مرتبة الضمير ، كما سبؽ .

ونسب أبو حياف إلى ابف جني إجازة ذلؾ ، قػاؿ : " ومذىب سيبويػو أف 
ف قدر مصدرًا  -ا والفعؿ سأفْ  أف يقع حااًل ، وذىب ابف جني إلى أنو ال يجوز  -وا 

يجوز أف يقع س أْف ا والفعؿ حااًل ، كما يقع صريح المصدر ، قاؿ ذلؾ في قوؿ 
 الشاعر : 

 وقػػػػػػػػالوا : ال َتْنِكحيػػػػػػػػِو فإنَّػػػػػػػػُو  
 

   ِؿ َنْصٍؿ أف ُيبلِقَي َمْجَمَعا ا٘س" اٗسأَلِ وَّ
 

ا٘س
 

ْؤِمنًا َخَطًأ َفَتْحِريُر َوَمف َقَتَؿ مُ  وأجاز الزمخشري ىذا في قولو تعالى : 
دَُّقوْا  . َرَقَبٍة مُّْؤِمَنٍة َوِدَيٌة مَُّسمََّمٌة ِإَلى َأْىِمِو ِإالَّ َأف َيصَّ

 اٙس 
ـَ َتعمََّؽ  دَُّقوْا  قاؿ الزمخشري : " فإف قمت : ِب ، وما محمُّو ؟  َأف َيصَّ

                                           
 .ٕٓٙسورة البقرة مف االية  أس

 .ٖٔسورة األنعاـ مف اآلية   إس

 .ٓٚ٘ٔ/  ٖينظر : ارتشاؼ الضرب   اٖس

 .سبؽ تخريج البيت ص  اٗس

 .ٕٚ٘ٔ،  ٔٚ٘ٔ/  ٖالسابؽ   ا٘س

 . ٕٜسورة النساء مف اآلية   اٙس
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عميو الديُة أو  ، كأنو قيؿ : وتجب مَُّسمََّمٌة  قمت: تعمؽ بػ عميو ، أو بػ 
ُيَسمُّْمَيا، إال حيف يتصدقوف عميو . ومحميا النصب عمى الظرؼ بتقدير حذؼ 
الزماف ، كقوليـ : اجمس ما داـ زيد جالًسا ، ويجوز أف يكوف حااًل مف أىمو ، 

 أسبمعنى: إال متصدقيف ".
دَُّقوْا  وتبعو أبو البقاء ، فقاؿ : "  ثناء ، قيؿ : ىو است ِإالَّ َأف َيصَّ

منقطع ، وقيؿ : ىو متصؿ ، والمعنى : فعميو دية في كؿ حاؿ إال في حاؿ التصدؽ 
 إسعميو بيا ".

ومنع سيبويو وقوع المصدر المؤوؿ حاال ؛ ألف س أْف ا لممستقبؿ ، وىو 
ـَ ،  يخالؼ الحاؿ ، قاؿ : " أال تر  أنَّؾ تقوؿ : أنت الرجؿ أْف تنازَؿ ، أو أْف ُتخاِص

ااًل وخصومة ، وأنت تريد المصدر الذ  فى قولو : َفَعَؿ ذاؾ َمخافَة كأنؾ قمت : ِنز 
ذاؾ ؛ أال تر  أنؾ تقوؿ : سكت عنو َأف أْجَترَّ َمَودَتو ، كما تقوؿ : أجتار مودتو ، 
وال تقع س أْف ا وصمتيا حااًل يكوف األوؿ فى حاؿ وقوِعِو ؛ ألنيا إنما تذكر لما يقع 

 اٖس المصدر األوؿ ، الذ  ىو جواُب ِلَمو ؟ " .بعد ، فمف ثـ ُأجرَيْت ُمجر  
وخطأ أبو حياف القائميف بنيابة المصدر المؤوؿ عف الحاؿ اعتماًدا عمى ما 

، ؾ منيا مصدر فيكوف في موضع الحاؿأصمو سيبويو ، قاؿ : " .... وأما أف ينسب
ف فنصوا أيًضا عمى أف ذلؾ ال يجوز ، قاؿ سيبويو في قوؿ العرب : أنت الرجؿ أ

تنازؿ أو أف تخاصـ ، في معنى : أنت الرجؿ نزااًل وخصومة ، إفَّ انتصاب ىذا 
 اٗسانتصاب المفعوؿ مف أجمو ، ألف المستقبؿ ال يكوف حااًل ".

                                           
 .ٓ٘٘/  ٔالكشاؼ   أس

 .ٜٓٔ/  ٔالتبياف   إس

 .ٜٖٓ/ ٔالكتاب   اٖس

 .ٖٖٙ/  ٖالبحر المحيط   اٗس
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ومع وضوح ىذا الوجو في بعض المواضع وجدنا بعض المعربيف َيْعِدُلوف 
ب إليو أبو حياف عنو إلى قوؿ سيبويو ، مع اعترافيـ بأنو الظاىر ، فمف ذلؾ ما ذى

ف َطمَّْقُتُموُىفَّ ِمف َقْبِؿ َأف َتَمسُّوُىفَّ  ومف بعده السميف الحمبي في قولو تعالى :  َواِ 
ـْ َإالَّ َأف َيْعُفوَف  ـْ َلُيفَّ َفِريَضًة َفِنْصُؼ َما َفَرْضُت  أس .  َوَقْد َفَرْضُت

استثناء منقطع ، وغيره عمى أف ىذا إسقاؿ أبو حياف : "  نصَّ ابُف عطية  
..... ، وقيؿ : وليس عمى ما ذىبوا إليو ، بؿ ىو استثناٌء متصٌؿ ، لكنو مف 

، ألف قولو : فنصؼ مػا فرضتـ ، معناه : عميكـ نصؼ مػا فرضتـ في  اٖساألحواؿ 
ف كاف التقدير : فميف   كؿ حاؿ إالَّ في حاؿ عفوىف عنكـ ، فػبل يجب ، وا 

 يًضا . وكوُنو استثناًء مػف األحواِؿ نصؼ فالواجب ما فرضتـ ، فكذلؾ أ
ـْ  ظاىٌر ، ونظيره :   ، إالَّ أف سيبويو  اٗس َلتَْأُتنَِّني ِبِو ِإالَّ َأف ُيَحاَط ِبُك

 إَّال َأف َيْعُفوَف  منع أف تقع س أْف ا وصمتيا حػااًل ، فعمى قوؿ سيبويو يكوف 
 ا٘ساستثناًء منقطًعا ".

في تأويؿ اسـ المفعوؿ المنصوب عمى  -في اآلية  -فالمصدر المؤوؿ 
َمُو سيبويو .  الحاؿ ، وقد عدؿ أبوحياف عف ىذا الوجو ؛ لمخالفتو ما أصَّ

ـْ   وقاؿ في قولو تعالى : : " وال يجوز أف  َلتَْأُتنَِّني ِبِو ِإالَّ َأف ُيَحاَط ِبُك
                                           

 .ٖٕٚسورة البقرة مف اآلية   أس

 .ٕٖٔ/  ٔينظر : المحرر الوجيز   إس

قػػاؿ القرافػػي : " سأْفا ومػػا عممػػت فيػػو بتأويػػؿ المصػػدر، والمصػػدر فػػي تأويػػؿ اسػػـ المفعػػوؿ   اٖس
ما فرضتـ ثابت في جميع األحواؿ إال معفوِّا عنػو ، وس المنصوب عمى الحاؿ ، تقديره : فنصؼ 

معفوِّا عنو ا حاؿ منصوبة ، فيو استثناء مف األحواؿ ، وىو استثناء متصؿ " . االستغناء في 
 .ٖٔٙأحكاـ االستثناء ص 

 .ٙٙسورة يوسؼ مف اآلية   اٗس

 .ٕٕ٘،  ٕٔ٘/  ٙ، وينظر : الدر المصوف  ٕ٘ٗ، ٕٗٗ/  ٕالبحر المحيط   ا٘س
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ف كاف  أسيكوف مستثنى مف األحواؿ مقدرًا بالمصدر الواقع حااًل  صريح المصدر ، وا 
قد يقع حااًل ، فيكوف التقدير : لتأتنني بو عمى كؿ حاؿ إال إحاطة بكـ ؛ أي : 
ف كانت  محاًطا بكـ ، ألنيـ نصوا عمى أّف س أف ا الناصبة لمفعؿ ال تقع حااًل ، وا 

 إسمقدرة بالمصدر الذي قد يقع بنفسو حااًل "  .  
في المؤوؿ ما َيغتفرونو في وعمؿ السميف ذلؾ بقولو : " ألنيـ لـ َيْغتفروا 

ف كاف في  الصريح ، فيجيزوف : جئُتؾ َركًضا ، وال ُيجيزوف : جئتؾ أْف أركَض ، وا 
 اٖستأويمو ".

مصطمح عمييا ، بؿ الحػاؿ وأجيب بأنو ليس المراد بالحاؿ الحاؿ ال
 اٗس.المغوية

ْف وقاؿ السميف مفرًقا بيف الظرؼ والحاؿ في نيابة س أْف ا عنيما : " ولؾ أَ 
وا عمى أنيا في  ؽ ما بينيما بأف الحاؿ تمزـُ التنكيَر ، وس أْف ا وما في َحيّْزىا َنصُّ ُتَفرّْ
رتبة المضمر في التعريؼ ، فُينافي وقوَعيا موقَع الحاؿ بخبلؼ الظرؼ ، فإنو ال 

 ا٘سُيشترط تنكيُره ، فبل َيْمتنع وقوُع س َأْف ا وما في حيزىا موقَعو ".
ُلوا عم في تعميميـ لمنع فتح ىمزة س إفَّ ا في  -أيًضا  -ى ىذه العمة وقد َعوَّ

ف  -أوؿ جممة الحاؿ ، قاؿ الصباف : " لـ تفتح حينئٍذ ؛ ألف وقوع المصدر حااًل  وا 
سماعيّّ ، عمى أف السماع إنما َوَرَد في المصدر الصريح ال المؤّوؿ ؛ وألفَّ  -كثر 

                                           
قػاؿ القرافػي : " فاسػتثنى حالػة اإلحاطػة مػف جممػػة األحػواؿ ، وتقػدير الكػبلـ : لتػأتنني بػو فػػي   أس

جميع األحواؿ إال في حالة اإلحاطة بكـ ، واألحواؿ ليسػت ممفوًظػا بيػا البتػة " . االسػتغناء فػي 
 .ٜٛأحكاـ االستثناء ص 

 .ٕٕٖ/  ٘البحر المحيط   إس

 .ٕٕ٘،  ٕٔ٘/  ٙالدر المصوف   اٖس

 .ٗٔ/  ٖٔينظر : روح المعاني   اٗس

 .ٖٕ٘،  ٕٕ٘/  ٙالدر المصوف   ا٘س
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، وال بد َة لمعرفٍة معرفٌة ، والحاؿ نكرةالناصبالمصدَر المنسبَؾ ِمْف س أفَّ ا المفتوحَة 
 أسمف كوف إفَّ في ابتداء الحاؿ ؛ ليخرج نحو : خرج زيد ، وعندي أنو فاضؿ ".

لكف الشاطبي أفاد أفَّ عمة منع ذلؾ ؛ كوف الحاؿ بالمفرد ال تقترف بالواو ، 
 إس.قاؿ : " فالمفتوحة ال تقع ىنا ؛ ألف الحاؿ بالمفرد ال تصاحب الواو "

، ويوف عف السيرافي جواز جعؿ سخبلاوعمى الرغـ مف ىذا ، فقد نقؿ النح
 وس عدا ا مع س ما ا في موضع الحاؿ . 

فتستعمؿ سخبلا ، وس عدا ا مع سماا المصدرية ، فتؤوؿ معيما بمصدر في 
 موضع نصب ، وقد اختمؼ في توجييو عمى أقواؿ :

الحاؿ ، كما يجوز ذلؾ في األوؿ : قاؿ السيرافي : ىو مصدر موضوع موضع 
المصدر الصريح ، مثؿ : أرسميا العراَؾ ، فمعنى : قاموا ما خبل زيًدا ، 

 قاموا خاليف عف زيد . 
 الثاني : ذىب ابف خروؼ إلى أف انتصابو عمى االستثناء انتصاب س غير ا .

الثالث : قيؿ : انتصابو عمى الظرؼ وس ما ا وقتّية ؛ أي : وقت مجاوزتيـ ، عمى 
ـْ  نيابتيا وصمتيا عف الوقت ، ومعنى : قاموا ما خبل زيًدا : قاموا وقت ُخُموِّْى

 اٖسعف زيٍد . 

* * * * * 

                                           
 .ٖٔٗ/  ٔحاشية الصباف   أس

 .ٕٖٗ/  ٕالمقاصد الشافية   إس

، ومغنػػي المبيػػب  ٖٛٗ، والجنػػى الػػداني ص  ٛٛٙ/  ٕينظػػر : توضػػيح المقاصػػد والمسػػالؾ   اٖس
 .ٜٚٔص 
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ا إلٍه  - 6
ً
 وقىع ادلصذر ادلؤول مضاف

يقع المصدر المؤوؿ مف س أْف ا والفعؿ في موضع المضاؼ إليو ، مثؿ : 
،  أس، وقبؿ أف تخرج  إنو أىُؿ أف يفعؿ ،  ومخافة أف تفعؿ ، وأجيء بعد أف تقـو

 والتقدير : أىؿ الفعؿ ، ومخافة الفعؿ ، وبعد قيامؾ ، وقبؿ خروجؾ .
َقاُلوْا ُأوِذيَنا ِمف َقْبِؿ  وَخرََّج عميو جماعٌة مف النحوييف قوَلو عػز وجؿ : 

 مّْف َقْبِؿ َأف َيْأِتَي َأَحَدُكـُ  ؛ أي : مف قبؿ إتيانؾ ، وقولػو :  إس َأف تَْأِتيَنا 
 اٗس ، أي : مف قبؿ إتياف أحدكـ الموت .اٖساْلَمْوتُ 

وقاؿ ابف الطراوة : ال يجوز أف يضاؼ إلى س أْف ا ومعموليا ؛ ألف معناىا 
التراخي ، فما بعدىا في جية اإلمكاف ، وليس بثابت ، والنية في المضاؼ إثبات 

في نفسو فإف عينو بثبوت عيف ما أضيؼ إليو ، فإذا كاف ما أضيؼ إليو غير ثابت 
 ا٘س ثبوت غيره محاؿ .

قاؿ أبوحياف : " وىو مردود بالسماع ، فقد حكاىا الثقات عف العرب في 
 اٙس قوليـ : مخافة أف تثقؿ ، ويقاؿ : أجيء بعد أف تقـو ، وقبؿ أف تخرج " .

وير  ابف طاىر أف قوليـ : مخاَفَة َأف تضرَب ، وما ُسِمَع منو مؤوؿ عمى  
ًفا ، والمصدر منصوب عمى المفعولية ، ورده بعُضيـ بأنو لـ حذؼ التنويف تخفي

                                           
 .ٖٗٙ/  ٕينظر : ىمع اليوامع   أس

 .ٜٕٔألعراؼ مف اآلية سورة ا  إس

 .ٓٔسورة المنافقوف مف اآلية   اٖس

 ، والبرىػػػػػاف فػػػػػي عمػػػػػوـ  ٕٗ، ومغنػػػػػي المبيػػػػػب ص  ٖ٘ٔ/  ٖينظػػػػػر : األمػػػػػالي الشػػػػػجرية   اٗس
 .ٕٕٗ/ٗف القرآ

 .ٖٙ/  ٗ، واألشباه والنظائر  ٖٗٙ/  ٕينظر : ىمع اليوامع   ا٘س

 .ٖٙ/  ٗينظر : األشباه والنظائر   اٙس
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نما حذؼ اللتقاء الساكنيف .  أس يثبت في كبلميـ حذُؼ التنويف تخفيًفا ، وا 

وعمى المنع مشى أبو القاسـ السييمي في الروض األنؼ ، قػاؿ : " وال 
نما تضاؼ إلى األسمتقوؿ : يـو َأف تخرج ؛ ألنيا ليست باسـ .... ، و  اء ا 

 إس .  ، ال إلى التأويؿ ..... "المحضة
 
 

* * * * * 
 

                                           
 .ٕٗ/  ٕحر المحيط في أصوؿ الفقو ينظر : الب  أس

 .ٕٖٕ/  ٖ  إس
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 وعد ادلصذر ادلؤول - 7
إذا كاف المصدر الصريح يجوز نعتو ، كقولنا : يعجبني قياُمَؾ الطويُؿ في 
صبلتؾ ، فإف المصدر المؤوؿ ال يجوز فيو ذلؾ ، ال يجوز : يعجبني أف تقـو 

ييف إال عدـ سماعو عف العرب ، وقد الطويُؿ في صبلتؾ ، وال عمة لذلؾ عند النحو 
 اختمؼ في ىذه المسألة عمى قوليف : 

، والزمخشػػري ،  أسأجػػاز أبػػو جعفػػر النحػػاس ومكػػي بػػف أبػػي طالػػب األول : 
نعت المصدر المؤوؿ مف س ما ا والفعؿ ، وخرجوا عمى  اٖس ، وأبو السعودإس والقرطبي

ـُ اْلَكػػِذَب َىػػَذا َحػػبَلٌؿ َوَىػػػَذا  َواَل َتُقولُػػوْا ِلَمػػا ذلػؾ قػػوَؿ اهلل عػػز وجػؿ :  َتِصػُؼ أَْلِسػػَنُتُك
ـٌ   َحرَا

، والمعنػى: لوصػؼ ألسػنتكـ ا٘س ، عمى قراءة كسر الباء في كممة سالكذبااٗس
 الكذِب ، فالكذب عندىـ نعت لممصدر المؤوؿ . 

 اٙس قاؿ أبو جعفر النحاس : " بالخفض عمى النعت لػ ما ، أو البدؿ " .
ي: " وقرئ س الكذب ا بالجر صفة لػ ما المصدرية ، كأنو قيؿ وقاؿ الزمخشر 

 اٛس " . اٚس ِبَدـٍ َكِذٍب  : لوصفيا الكذب ، بمعنى الكاذب ، كقولو تعالى : 
منع األكثروف نعت المصدر المؤوؿ ، قاؿ أبو حياف األندلسي : " وأجاز  الثاوً :

                                           
 .ٕٙٗ/  ٔينظر : مشكؿ إعراب القرآف   أس

 .ٜٙٔ/  ٓٔينظر : الجامع ألحكاـ القرآف   إس

 .ٚٗٔ/  ٘ينظر : تفسير أبي السعود   اٖس

 .ٙٔٔسورة النحؿ   اٗس

ة وابػػف يعمػػر . قػػراءة الحسػػف واألعػػرج وطمحػػة وأبػػي معمػػر وابػػف أبػػي إسػػحاؽ ونعػػيـ بػػف ميسػػر   ا٘س
 .ٕٔ/  ٕ، والمحتسب  ٚٚينظر : مختصر ابف خالويو ص 

 .ٓٔٗ/  ٕإعراب القرآف   اٙس

 .ٛٔسورة يوسؼ مف اآلية   اٚس

 .ٔٗٙ/  ٕالكشاؼ   اٛس
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المصدرية .....،  الزمخشري ، وغيره ، أف يكوف الكذب ، بالجر صفة لػ ما
وىذا عندي ال يجوز ؛ وذلؾ أنيـ نصوا عمى أّف س أف ا المصدرية ال ينعت 
المصدر المنسبؾ منيا ومف الفعؿ ، وال يوجد مف كبلميـ : يعجبني أْف 
قمت السريُع ، يريد : قيامؾ السريع ، وال عجبت مف أْف تخرج السريع ؛ 

مصدرية حكـ سأْفا ، فبل أي : مف خروجؾ السريع ، وحكـ باقي الحروؼ ال
يوجد مف كبلميـ وصؼ المصدر المنسبؾ مف سأّفا ، وال مف سماا ، وال مف 
سكيا ، بخبلؼ صريح المصدر فإنو يجوز أف ينعت ، وليس لكؿ مقدر حكـ 

نما يتبع في ذلؾ ما تكممْت بو العرب "  المنطوؽ بو ، وا 
 أس.  

يا بدؿ مف س ما ا ، وخرجوا قراءة س الكذِب ا ، بكسر الباء ، عمى أن
مصدريًة كانت ، أو موصولة ، قاؿ الفراء : " وبعضيـ يخفض س الَكِذَب ا يجعمو 

  إسمخُفوضًا بالبلـ التى فى قولو س ِلَما ا ألنو عبارة عف س ما ا .... "  .  
َواَل  وقاؿ ابف جني : " أما س الكذِب ا بالجر فبدؿ مف س ما ا في قولو : 

ـُ َتُقوُلوْا ِلَما   اٖس؛ أي : وال تقولوا لمكذب الذي تصؼ ألسنتكـ "   َتِصُؼ أَْلِسَنُتُك
ر الذاؿ والباء ، عمى البدؿ مف وقاؿ أبو البقاء : " ويقرأ بفتح الكاؼ وكس

 اٗس ماا سواء جعمتيا مصدرية ، أو بمعنى الذ  " .س
ذي وقاؿ في إعراب القراءات الشواذ : " وىو بدؿ مف سماا ، وسماا بمعنى ال

 ا٘س ؛ أي : الذي تصؼ ألسنتكـ " .

                                           
 .ٜٕٛ/  ٚ، وينظر : الدر المصوف  ٕٚ٘،  ٕٙ٘/  ٘البحر المحيط   أس

 .ٚٓٔ/  ٕمعانى القرآف لمفراء   إس

 .ٕٔ/  ٕالمحتسب   اٖس

 .ٙٛ/  ٕالتبياف   اٗس

 .ٕٚٚ/  ٔإعراب القراءات الشواذ   ا٘س
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 اٖس، والبيضاوي. إس، وابف ىشاـ  أسواقتصر عمى ىذا الوجو ابف عطية 
  

 
* * * * * 

 

                                           
 .ٖ٘ٗ/  ٖينظر : المحرر الوجيز   أس

 .ٕٕٛينظر : مغني المبيب ص   إس

 .ٕٗٗ/  ٔينظر : تفسير البيضاوي   اٖس
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 اخلامتح 
الحمد هلل رب العالميف ، والصبلة والسبلـ عمى المبعوث رحمة لمعالميف ، 

 سيدنا محمد ، وعمى آلو ، وصحبو ، وسمـ ... وبعد ؛؛؛؛ 
ه الدراسة أحكاًما ميمة دارت حوؿ المصدر المؤوؿ ، فقد وضحت ىذ

وأدواتو ، ما اتفؽ منيا عمى مصدريتو ، وما اختمؼ فيو ، وما يجوز أف يحؿ محمو 
عرابو ، وآراء النحوييف في ذلؾ ، وما ال يتـ إال بو ، وما يتوقؼ  ، وما يمتنع ، وا 

 حكمو عميو .
 وفي الختاـ أوجز أىـ ما خرجْت بو مف نتائج : 

أجاز سيبويو واألكثروف وصؿ س أْف ا بفعؿ األمػر ، ومنعػو الرضػي وأبػو حيػاف  - ٔ
محافظة عمى لفظ األمر بعد التأويؿ بالمصدر ، وأحسػف الزمخشػري فػي تقػدير 

واألرجح : جواز دخوؿ أْف عمػى األمػر ؛ ألف التأويػؿ لفظ األمر قبؿ المصدر ، 
 مر .عف لفظ األ -ىنا  -أمر تقديري ، ال يبعد المصدر 

الصػػواب عػػدُّ س أف ا الداخمػػة عمػػى الفعػػؿ الجامػػد مخففػػًة مػػف الثقيمػػة ، وليسػػت  - ٕ
 مصدرية ؛ إذ ال يمكف تقدير المصدر مع الفعؿ الجامد .

، ا سػمع مػف ذلػؾ : فػي القػرآف الكػريـاألرجح التسميـ بمصدرية سلوا ؛ لكثرة مػ - ٖ
ليػػو بعضػػيـ ؛ وفػػي شػػعر العػػرب ؛ وألف ىػػذا أحسػػف مػػف التقػػدير الػػذي لجػػأ إ

لمتعسؼ الواضح فيو ، إضافة إلى كونو خػبلؼ األصػؿ ، وعمػى ىػذا كثيػر مػف 
 النحوييف .

ثبت مجيء س الػذي ا مصػدرية ، عنػد بعػض النحػوييف ، فػي غيػر آيػة ، وفػي  - ٗ
سػػبعة أبيػػات مػػف الشػػعر ، وفػػي قػػوٍؿ لػػبعض العػػرب ، ونػػصَّ عميػػو كثيػػر مػػف 

ال يقػو  أمػاـ مػا عميػو األكثػروف ، النحوييف ؛ فما اعتؿ بو أبػو حيػاف لمنعػو 
وأبو حياف نفسو وقع فيما فرَّ منو في حمؿ سالػذيا عمػى سَمػْفا الشػرطية فػػي 
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 الجـز ، ومف َغمَّّط ُغمّْط .
ال فائدة في صػناعة نحويػة تبعػدنا عػف المعنػى الػذي يتطمبػو السػياؽ ، مػا داـ  - ٘

ا أو العكػس النص المستشيد بو ممػا يحػتج بػو ، وجعػؿ سالػذيا بمعنػى سأف
يفػػتح بابػػا ميمػػا مػػف أبػػواب المغػػة وىػػو التقػػارض ، الػػذي يعمػػؿ بػػدوره عمػػى 

  التوسع فييا .
ذا كػانوا  - ٙ السياؽ ىو األصؿ في التأويؿ بالمصدر مع َفْقػِد الحػرؼ المصػدري ، وا 

قد حذفوا بعض األدوات العاممة مع بقاء عمميا ، فحذُؼ غيػر العامػؿ أحػر  ، 
كف التأويؿ بالمصدر مف غير وجود أداتػو التػي يسػبؾ وعمى ىذا فإنو مف المم

 بيا.
األرجح جعؿ المصدر المؤوؿ اسًما لػػ س كػاف ا ؛ لمجيئػو عمػى األصػؿ ، مػا لػـ  - ٚ

يطمب السياؽ خبلؼ ذلؾ ، فميس ىذا األمر واجًبا بؿ يدور بيف : االستحساف 
 والجواز .

مثػؿ : ليػت أفَّ زيػًدا خػارٌج ، يجوز سد س أّف ا ومعمولييا َمَسدَّ خبر س ليت ا ،  - ٛ
 ويمتنع ذلؾ مع س أْف ا والفعؿ ، فبل يجوز : ليت أْف يقوـَ زيد .

يمتنع سد س أفَّ ا ومعمولييا مسد خبر س لعػؿَّ ا ، مثػؿ : لعػؿَّ أفَّ اهلل يرحمنػا ،  - ٜ
 لعدـ سماع ذلؾ عف العرب .

عمولييػػػػا مسػػػػد رَْأُي سػػػػيبويو أقػػػػو  ِمػػػػْف رأي األخفػػػػش فػػػػي سػػػػد س أفَّ ا وم - ٓٔ
المفعػػوليف بعػػد س ظػػف ا وأخواتيػػا ؛ لتمػػاـ المعنػػى بػػو ؛ وال حاجػػة إلػػى تقػػدير 

 مفعوؿ محذوؼ ؛ ألف ما ال فائدة فيو ال معنى لتقديره .
َخطََّأ أبػو حيػاف القػائميف بنيابػة المصػدر المػؤوؿ عػف الحػاؿ ؛ ألنػو فػي حكػـ  - ٔٔ

عؿ بعض المعربيف َيْعػِدُلوف المعرفة؛ اعتماًدا عمى كبلـ سيبويو ، وىذا أيًضا ج
ـُ كػبلـ النحػوييف مقابػؿ مػا  عف الحمؿ عميو مع اعترافيـ بأنَّو الظاىر ، وتحكي
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 يطمبو السياؽ مما ال ينبغي التعويؿ عميو .  
انفػػػرد الزمخشػػػريُّ بتجػػػويز نيابػػػة س أِف ا المصػػػدرية وصػػػمتيا عػػػف الظػػػرؼ ،  - ٕٔ

، التػي تػدؿ عمػى الزمػاف  واألكثروف عمى اختصاص ىػذا بػػ س مػا ا المصػدرية
 والظرفية والدواـ والتأبيد . 

ُطػػوُؿ س أْف ا و س أفَّ ا بالصػػمة َسػػوََّغ حػػذَؼ حػػرِؼ الجػػرّْ معيمػػا ؛ ألفَّ طػػوَؿ  - ٖٔ
الكبلـ يستدعي التخفيؼ ؛ ولعدـ طوؿ المصدر الصريح امتنػع الحػذُؼ معػو ، 

 وىذا ىو الفرُؽ بينيما .
التعجػب مػف المبنػي لغيػر الفاعػؿ مضػبوطة  الحاجة إلى المصدر المؤوؿ فػي - ٗٔ

بقاعػػػدة س أمػػػف المػػػبس ا ، فاألفعػػػاؿ التػػػي يمتػػػبس فييػػػا َقْصػػػُد الفاعػػػؿ بقصػػػِد 
المفعوؿ ، يتعيف معيا اإلتياُف بو ، وما يختص بغير الفاعؿ يجوز صوغو مع 

 المصدر الصريح .
أف أكوف قد وفقت في عرض ما إليو قصدت ، وأف  -عز وجؿ  -أسأؿ اهلل 

 قنا اإلخبلص في القوؿ والعمؿ .  يرز 
 الباحث 

 
* * * * * 
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 ثثد ادلصادر
إتحاؼ فضبلء البشر بالقراءات األربعة عشر لمدمياطى ، تح د / شعباف محمد  -ٔ

 ـ . ٜٚٛٔ -ىػ  ٚٓٗٔ،  ٔط -إسماعيؿ ، عالـ الكتب 
 تػح د / رجػب عثمػاف -ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب ألبى حياف األندلسى  - ٕ

 مطبعة الخانجى ، القاىرة . -
مطبوعات  -األزىية في عمـ الحروؼ لميروي ، تح د / عبد المعيف المموحي  - ٖ

 ـ .  ٖٜٜٔ -ىػ  ٖٔٗٔمجمع المغة العربية بدمشؽ ، 
أساس الببلغة لمزمخشري ، تح / محمد باسؿ عيوف السود ، منشورات  - ٗ

 ـ .ٜٜٛٔ -ىػ ٜٔٗٔ،  ٔبيروت ، ط -بيضوف ، دار الكتب العممية 
ىػ ، تح د / طو محسػف ، مطبعػة  ٕٛٙاالستغناء في أحكاـ االستثناء لمقرافي  - ٘

 ـ . ٕٜٛٔ -ىػ  ٕٓٗٔ،  ٕبغداد ، ط  -اإلرشاد 
األشػػػباه والنظػػػائر فػػػي النحػػػو لمسػػػيوطي ، تػػػح د / عبػػػد العػػػاؿ سػػػالـ مكػػػـر ،  - ٙ

 ـ . ٜ٘ٛٔ -ىػ  ٙٓٗٔمؤسسة الرسالة ، 
 -اذ ألبي البقاء العكبري تػح / محمػد السػيد أحمػد عػزوز إعراب القراءات الشو  - ٚ

 . ٜٜٙٔ-ٚٓٗٔط أولى  -عالـ الكتب
عالـ الكتب ، مكتبة  -تح د / زىير زاىد  -إعراب القرآف ألبى جعفر النحاس  - ٛ

 . ٖط  -النيضة العربية 
 بيروت . -دار الكتب العممية  -األمالي ألبي عمي القالي   - ٜ

 -ية البف الشجري ، تح د/ محمود الطناحى ، مكتبة الخانجى األمالي الشجر  - ٓٔ
 ـ . ٕٜٜٔ -ىػ  ٖٔٗٔ،  ٔط

عالـ الكتب ،  -األمالي النحوية البف الحاجب ، تح / ىادي حسف حمودي  -ٔٔ
 ـ . ٜ٘ٛٔ -ىػ  ٘ٓٗٔ
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 بيروت . -أمالي الزجاجي ، تح األستاذ / عبد السبلـ ىاروف ، دار الجيؿ  - ٕٔ
ألبي حياف األندلسي ، تح /  عادؿ عبد الموجود ، وعمي  البحر المحيط -ٖٔ

 ـ . ٕٔٓٓ -ىػ  ٕٕٗٔ،  ٔط  –بيروت  -دار الكتب العممية  -معوض 
البحر المحيط في أصوؿ الفقو لمزركشي ، تح د / محمد محمد تامر ، دار  - ٗٔ

 ـ . ٕٓٓٓ -ىػ  ٕٔٗٔبيروت ،  -الكتب العممية 
مكتبة   -تح / ىشاـ عبد العزيز عطا ، وآخريف  بدائع الفوائد البف القيـ ، - ٘ٔ

 ـ .  ٜٜٙٔ -ىػ  ٙٔٗٔ،  ٔمكة المكرمة ، ط  -نزار مصطفى الباز 
البسيط في شرح جمؿ الزجاجي البف أبي الربيع ، تح د / عياد الثبيتي ، دار  - ٙٔ

 ـ . ٜٙٛٔ -ىػ  ٚٓٗٔ،  ٔط -بيروت  -الغرب اإلسبلمي 
وييف والنحاة ، لمسيوطي ، تح / محمد أبو الفضؿ بغية الوعاة في طبقات المغ -ٚٔ

 بيروت .  -المكتبة العصرية  -إبراىيـ 
 تػػػح د / طػػػو  -البيػػػاف فػػػى غريػػػب إعػػػراب القػػػرآف ألبػػػى البركػػػات األنبػػػار   - ٛٔ

 الييئة المصرية العامة لمكتاب . -عبد الحميد طو 
 -محمد البجاوي  التبياف في إعراب القرآف ألبي البقاء العكبري ، تح / عمي - ٜٔ

 دار إحياء الكتب العربية .
التحرير والتنوير لمعبلمة محمد الطاىر بف عاشور ، دار سحنوف لمنشر  - ٕٓ

 ـ ٜٜٚٔتونس ،  -والتوزيع 
 -التذييؿ والتكميؿ في شرح التسييؿ ، تح د / حسف ىنداوي ، دار القمـ  - ٕٔ

 دمشؽ .
زىري تح / محمد باسؿ عيوف التصريح بمضموف التوضيح لمشي  خالد األ  - ٕٕ

ىػ  ٕٔٗٔ،  ٔبيروت ، ط -السود ، منشورات بيضوف دار الكتب العممية
 ـ . ٕٓٓٓ -
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 بيروت . -تفسير أبي السعود ، دار إحياء التراث العربي  - ٖٕ
 دار الفكر . -تفسير البيضاوي ، تح / عبد القادر عرفات  - ٕٗ
براىيـ تفسير القرطبي س الجامع ألحكاـ القرآف  - ٕ٘ ا ، تح / أحمد البردوني ، وا 

 ـ . ٜٗٙٔ -ىػ ٖٗٛٔ،  ٕالقاىرة ، ط -أطفيش ، دار الكتب المصرية 
تقرير العبلمة المحقؽ االنبابي عمى حاشية السجاعي عمى شرح ابف عقيؿ  - ٕٙ

 ىػ .  ٕٖٗٔأللفية ابف مالؾ ، ط المطبعة الخيرية بمصر ، 
لقزويني ، ضبطو وشرحو األستاذ / التمخيص في عمـو الببلغة لمخطيب ا - ٕٚ

 عبد الرحمف البرقوقي ، دار الفكر العربي . 
توضيح المقاصد والمسالؾ لممرادي تح د / عبد الرحمف سميماف ، دار الفكر  - ٕٛ

 ـ .   ٕٔٓٓ -ىػ  ٕٕٗٔ،  ٔالقاىرة ، ط -العربي 
، أ / الجنى الداني في حروؼ المعاني لممرادي تح د / فخر الديف قباوة  - ٜٕ

 -ىػ   ٖٔٗٔ -  ٔمحمد نديـ فاضؿ ، دار الكتب العممية بيروت  ط
 ـ . ٕٜٜٔ

دار  -حاشية الخضري عمى شرح ابف عقيؿ ، تصحيح / يوسؼ البقاعي  - ٖٓ
 الفكر .

حاشية الصباف عمى شرح األشموني تح / طو عبد الرؤوؼ سعد ، المكتبة  - ٖٔ
 التوفيقية .

ابف عقيؿ لمسجاعي ، المطبعة الميمنية ، حاشية فتح الجميؿ عمى شرح  - ٕٖ
 ىػ . ٖٙٓٔ

 -تح / بدر الديف قيوجى ، وآخر -الحجة لمقراء السبعة ألبى عمى الفارسى  - ٖٖ
 ـ . ٕٜٜٔىػ /  ٖٕٗٔط أولى  -دار المأموف لمتراث 

 -خزانػػة األدب لمبغػػدادي ، تػػح أ / عبػػد السػػبلـ ىػػاروف ، مكتبػػة الخػػػانجي  - ٖٗ
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 .ٗالقاىرة ، ط 
دراسػات ألسػػموب القػػرآف الكػػريـ لؤلسػػتاذ / محمػػد عبػػد الخػػالؽ عضػػيمة ، دار  - ٖ٘

 القاىرة . -الحديث 
 -درة الغواص وشرحيا وحواشييا وتكممتيا ، تح / عبد الحفيظ عمي القرني  - ٖٙ

 -ىػ  ٚٔٗٔ،  ٔط -دار الجيؿ بيروت ، مكتبة التراث اإلسبلمي ، القاىرة 
 ـ . ٜٙٛٔ

تح د / أحمد  -مـو الكتاب المكنوف لمسميف الحمبى الدر المصوف فى ع - ٖٚ
 ـ . ٜٚٛٔىػ /  ٛٓٗٔط أولى  -دمشؽ  -دار القمـ  -محمد الخراط 

مكتبة  –ديواف أبي قيس صيفي بف األسمت ، تح د / حسف محمد باجوده  - ٖٛ
 دار التراث ، القاىرة .

 ة .المطبعة النموذجي -ديواف األعشى ، تح د / محمد محمد حسيف  - ٜٖ
 .  ٘ط  -ديواف امرئ القيس تح / محمد أبو الفضؿ إبراىيـ ، دار المعارؼ   - ٓٗ
بيروت ،  -دار المعرفة  -ديواف تأبط شرِّا ، تح / عبد الرحمف المصطاوي  - ٔٗ

 ـ . ٖٕٓٓ،  ٔط 
 .     ٖط  -ديواف جرير بشرح محمد بف حبيب ، تح د / نعماف طو ، دار المعارؼ  - ٕٗ
 بيروت . -ميؿ بثينة ، دار صادر ديواف ج - ٖٗ
،  ٔديواف الحطيئة برواية وشرح ابف السكيت ، تح د / نعماف طو ، مكتبة الخانجي ، ط - ٗٗ

 ـ . ٜٚٛٔ -ىػ  ٚٓٗٔ
تح / أحمد حسف بسج ، منشورات بيضوف دار الكتب العممية  -ديواف الحماسة ألبي تماـ  - ٘ٗ

 ـ . ٜٜٛٔ -ىػ  ٛٔٗٔ،  ٔبيروت ، ط -
ىػ  ٘ٔٗٔ،  ٔبيروت ، ط  -يواف ذي الرمة / تح أحمد حسف بسج ، دار الكتب العممية د - ٙٗ

 ـ .  ٜٜ٘ٔ، 
 بيروت .  -ديواف زىير بف أبي سممى ، شرحو / عمي حسف فاعور ، دار الكتب العممية  - ٚٗ
دار العمـو لمطباعة  -ديواف عبد اهلل بف رواحة ، تح د / وليد قصاب  - ٛٗ



 

  

 

 
 د / فتحي أحمد عبد العاؿ إسماعيؿ       المصدر المؤوؿ وأحكامو النحوية

 

ٜٜٙ 

 ـ ٕٜٛٔىػ ،  ٕٓٗٔوالنشر 
ديواف عمر بف أبي ربيعة ، صححو / بشير يموت ، المطبعة الوطنية بيروت  - ٜٗ

 ـ . ٖٜٗٔىػ ،  ٖٖ٘ٔ ٔط
ديواف قيس بف المموح س مجنوف ليمى ا تح / يسري عبد الغني ، منشورات  - ٓ٘

 ـ . ٜٜٜٔ -ىػ  ٕٓٗٔ،  ٔبيروت ، ط  -بيضوف دار الكتب العممية 
 ٜٖٔٔبيروت ،  -/ إحساف عباس ، دار الثقافة ديواف كثير عزة ، تح د  - ٔ٘

 ـ . ٜٔٚٔ -ىػ 
 -ديواف كعب بف زىير ، شرحو األستاذ / عمي فاعور ، منشورات بيضوف  - ٕ٘

 ـ . ٜٜٚٔىػ ،  ٚٔٗٔدار الكتب العممية ، 
 ـ . ٜٜ٘ٔ،  ٕط  -ديواف اليذلييف ، دار الكتب المصرية  - ٖ٘
لممالقي ، تح / أحمد محمد الخراط  رصؼ المباني في شرح حروؼ المعاني - ٗ٘

 ، مطبوعات مجمع المغة العربية بدمشؽ .
 بيروت . -دار إحياء التراث العربي  -روح المعاني لآللوسي  - ٘٘
الروض األنؼ لمسييمي تح / عبد الرحمف الوكيؿ ، دار الكتب اإلسبلمية ،  - ٙ٘

 ـ . ٜٚٙٔ -ىػ  ٖٚٛٔ،  ٔط 
دار  -طيب التبريزي ، تح د / فخر الديف قباوه شرح اختيارات المفضؿ لمخ - ٚ٘

 ـ . ٜٚٛٔ -ىػ  ٚٓٗٔ،  ٕبيروت ، ط  -الكتب العممية 
 -شرح ابف عقيؿ ، تح / محمد محيي الديف عبد الحميد ، دار الفكر   - ٛ٘

 ـ .ٜ٘ٛٔ،  ٕدمشؽ ، ط 
تػػح د / عبػػد الػػرحمف السػػيد ، د / محمػػد بػػدو   -شػػرح التسػػييؿ البػػف مالػػؾ  - ٜ٘

 ىجر لمطباعة والنشر . -ف المختو
منشػورات  -تح د / صػاحب أبػو جنػاح  -شرح جمؿ الزجاجى البف عصفور  - ٓٙ



 

  

 

 
 د / فتحي أحمد عبد العاؿ إسماعيؿ       المصدر المؤوؿ وأحكامو النحوية

 

ٜٚٓ 

 الجميورية العراقية . -وزارة الثقافة 
شرح جمؿ الزجاجي البف خروؼ ، تح د / سمو  محمد عرب ، معيد  - ٔٙ

حياء التراث   ىػ . ٜٔٗٔجامعة أـ القر  ،  -البحوث العممية وا 
يواف الحماسة لؤلعمـ الشنتمري ، تح / د عمي المفضؿ حّموداف ، دار شرح د - ٕٙ

  ـ ٕٜٜٔىػ  ٖٔٗٔ  ٔ، دار الفكر دمشؽ ط الفكر المعاصر بيروت
، / أحمد أميف ، وعبد السبلـ ىاروفشرح ديواف الحماسة لممرزوقي ، تح  - ٖٙ

 ـ . ٜٜٔٔ -ىػ  ٔٔٗٔ،  ٔط  -بيروت  -دار الجيؿ 
ؽ إليميا الحاوي ، منشورات دار الكتاب المبناني ، مكتبة شرح ديواف الفرزد - ٗٙ

 ـ . ٖٜٛٔ،  ٔط -بيروت  -المدرسة 
منشػورات جامعػة  -تح د / يوسؼ حسػف عمػر  -شرح الرضى عمى الكافية  - ٘ٙ

 ـ . ٜٛٚٔ -قاريونس  
شرح شافية ابػف الحاجػب لمرضػي ، تػح / محمػد نػور الحسػف وزميميػو ، دار  - ٙٙ

 ـ . ٜ٘ٚٔ -ىػ  ٜٖ٘ٔ -الفكر 
شرح شواىد شرح الشافية لعبد القادر البغدادي ، تح / محمد نور الحسف  - ٚٙ

 دار الفكر. -وزميميو 
شرح القصائد السبع الطواؿ الجاىميات ألبي بكر بف األنباري ، تح األستاذ /  - ٛٙ 

 . ٘دار المعارؼ ، ط  -عبد السبلـ ىاروف 
، تح / محمد محيى الديف عبد شرح قطر الند  وبؿ الصد  البف ىشاـ  - ٜٙ

 ىػ . ٖٖٛٔ،  ٔٔالحميد ، القاىرة، ط 
دار  -تػح د / عبػد المػنعـ أحمػد ىريػد   -شرح الكافية الشافية البػف مالػؾ  - ٓٚ

 المأموف لمتراث .
ىػ ، تح د / إبراىيـ بف محمد أبو  ٖٗ٘شرح الممع لؤلصفياني الباقولي  - ٔٚ



 

  

 

 
 د / فتحي أحمد عبد العاؿ إسماعيؿ       المصدر المؤوؿ وأحكامو النحوية

 

ٜٚٔ 

 -ىػ  ٔٔٗٔاإلماـ محمد بف سعود ، عباة ، إدارة الثقافة والنشر بجامعة 
 ـ . ٜٜٓٔ

 مكتبة المتنبى بالقاىرة . -شرح المفصؿ البف يعيش  - ٕٚ
دار طوؽ النجاة ، ط  -صحيح البخاري تح / محمد زىير بف ناصر الناصر  - ٖٚ

 ىػ .ٕٕٗٔ - ٔ
بغداد  -طبقات النحاة والمغوييف البف قاضي شيبة ، تح د/ محسف غياض  - ٗٚ

 ـ. ٜٗٚٔ -
عمدة القاري شرح صحيح البخاري لمعيني ، صححو / عبد اهلل محمود محمد  - ٘ٚ

ىػ  ٕٔٗٔ،  ٔبيروت ، ط -عمر ، منشورات بيضوف ، دار الكتب العممية 
 ـ  ٕٔٓٓ -

غايات البياف في معرفة ماءات القرآف لمجعبري ، تح / عبد الحميد الوكيؿ ،  - ٙٚ
 ـ . ٜٜٓٔ -ىػ  ٓٔٗٔط دار أبو المجد ، 

ىػ  ٕٕ٘ٔالفوائد العجيبة في إعراب الكممات الغريبة  البف عابديف الدمشقي  - ٚٚ
 -ىػ  ٓٔٗٔ  -بيروت  -دار الرائد العربي  -، تح د / حاتـ الضامف 

 ـ . ٜٜٓٔ
،  ٖالكامؿ لممبرد ، تح د / محمد أحمد الدالي ، مؤسسة الرسالة ، ط - ٛٚ

 ـ . ٜٜٚٔ -ىػ  ٛٔٗٔ
 الخانجى . -أ / عبد السبلـ ىاروف تح  -الكتاب لسيبويو  - ٜٚ
 ىػ . ٚٓٗٔ  -بيروت  -دار الكتاب العربي  -الكشاؼ لمزمخشر   - ٓٛ
المباب في عمؿ البناء واإلعراب ألبي البقاء العكبري ، تح / عبد اإللو نبياف  - ٔٛ

 ـ . ٜٜ٘ٔط أولى  -دمشؽ  -دار الفكر  -وآخر 
بيػروت ،  –دار الجيؿ  –كرنكو  المؤتمؼ والمختمؼ لآلمدي ، صححو / ؼ . - ٕٛ



 

  

 

 
 د / فتحي أحمد عبد العاؿ إسماعيؿ       المصدر المؤوؿ وأحكامو النحوية

 

ٜٕٚ 

 ـ . ٜٜٔٔ -ىػ  ٔٔٗٔ،  ٔط 
مجيب الندا إلى شرح قطر الند  لمفاكيي مطبوع مع حاشية يس العميمي ،  - ٖٛ

 ـ . ٜٔٚٔ -ىػ  ٜٖٓٔ،  ٕط  -مطبعة مصطفى البابي الحمبي 
 -تح / عمى النجد  ناصؼ ، د / عبد الفتاح شمبى  -المحتسب البف جنى  - ٗٛ

 عمى لمشئوف اإلسبلمية .المجمس األ
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيػز البػف عطيػة األندلسػي ، تػح / عبػد  - ٘ٛ

 ٖٔٗٔ،  ٔط  –لبنػػاف  -السػبلـ عبػػد الشػػافي محمػػد ، دار الكتػػب العمميػػة 
 ـ ٖٜٜٔ -ىػ 

كنػػوز  -المسػػائؿ الشػػيرازيات ألبػػي عمػػي الفارسػػي ، تػػح د / حسػػف ىنػػداوي  - ٙٛ
 ـ . ٕٗٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔ،  ٔط  -إشبيميا 

المسائؿ المشكمة البغداديات ألبي عمي الفارسي ، تح / صبلح الديف  - ٚٛ
 بغداد . -السنكاوي ، مطبعة العاني 

المساعد عمى تسييؿ الفوائد البف عقيؿ،  تح / محمد كامؿ بركات ، معيد  - ٛٛ
حياء التراث اإلسبلمي  ىػٕٕٗٔ، ٕجامعة أـ القر ، ط  -البحوث العممية وا 

 ـ. ٕٔٓٓ -
مشكؿ إعراب القرآف لمكي بف أبي طالب القيسي  تح د / حاتـ صالح  - ٜٛ

 ىػ . ٘ٓٗٔالطبعة الثانية ،  -بيروت  -مؤسسة الرسالة  -الضامف 
 عالـ الكتب . -معاني القرآف لمفراء ، تح / محمد عمى النجار وآخريف  - ٜٓ
عرابو لمزجاج ، تح د / عبد الجم - ٜٔ  عمـ الكتب . -يؿ شمبي معاني القرآف وا 
معجـ المصطمحات النحوية والصرفية ، د / محمد سمير نجيب المبدي ،  -ٕٜ

 ـ . ٜٙٛٔ -ىػ  ٙٓٗٔ،  ٕمؤسسة الرسالة ، دار الفرقاف ، ط
مغني المبيب عف كتب األعاريب البف ىشاـ األنصاري ، تح د / مازف  - ٖٜ



 

  

 

 
 د / فتحي أحمد عبد العاؿ إسماعيؿ       المصدر المؤوؿ وأحكامو النحوية

 

ٜٖٚ 

 . ٜ٘ٛٔ،  ٙت ، ط بيرو  -المبارؾ ، ومحمد عمي حمد اهلل ، دار الفكر  
مكتبة  -المفصؿ في صنعة اإلعراب لمزمخشري ، تح د / عمي بو ممحـ  - ٜٗ

 ـ ٖٜٜٔ، ٔبيروت ط  –اليبلؿ 
ىػ ، تح /  ٜٓٚالمقاصد الشافية في شرح الخبلصة األلفية لمشاطبي  - ٜ٘

حياء التراث  مجموعة مف أساتذة جامعة أـ القر  ، معيد البحوث العممية وا 
 .  ٔامعة أـ القر  ط ج -اإلسبلمي 

المقتصد في شرح اإليضاح لعبد القاىر الجرجاني ، تح د / كاظـ بحر المرجاف ،  - ٜٙ
 ـ . ٕٜٛٔالجميورية العراقية ،  -منشورات وزارة الثقافة واإلعبلـ 

المقتضػػب لممبػػرد ، تػػح أ / محمػػد عبػػد الخػػالؽ عضػػيمة ، المجمػػس األعمػػى  - ٜٚ
 ـ .  ٜٜٗٔ -ىػ  ٘ٔٗٔ،  ٖلمشئوف اإلسبلمية ، ط  

 ٜٖٓٔمف نحو القرآف ، لمشي  / يوسؼ أبو العبل الجرشة ، ط السعادة ،  - ٜٛ
 ـ . ٜٓٚٔ -ىػ 

تح د / عبدالكريـ  -موصؿ الطبلب إلى قواعد اإلعراب لمشي  خالد األزىري  - ٜٜ
 ـ . ٜٜٙٔ،  ٔط -بيروت  -مؤسسة الرسالة  -مجاىد 

دار  -، تح د / محمد إبراىيـ البنا نتائج الفكر في النحو لمسييمي  - ٓٓٔ
 الرياض لمنشر والتوزيع .

النشر في القراءات العشر البف الجزري ، صححو / عمي محمد الضباع ،  - ٔٓٔ
 دار الفكر .

 المكتبة التوفيقية . -ىمع اليوامع لمسيوطي ، تح / عبد الحميد ىنداوي  - ٕٓٔ


