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المللَّص بالل ة العربٌّة 

األنماط المحمولة  لى باب المفعول المطلك بين حدود الما دد واالستعمال اللغوو  

 

ٌهدف هذا البحث إلى دراسة األنماط التً حملها النُّحـاة على باب المفعوي المطلك، دون 

داًا للعامي أو  ة بذلن الباب، بأن ٌكون النمط مصدراًا ُمؤّكِّ ن العالمات الجوهرٌة اللاصَّ أن تتعمَّ

ًا إلى هذا  ًا نوعه أو عدده، وتلن األنماط لٌست بالعرورة أن تكون منتمٌة انتماءًا حمٌمٌَّا مبٌِّّنا

الباب، وإن ُوجدت عمن مسارله وتفرٌعاته، فالمعطٌات السٌالٌة التً ٌتخكَّي منها معنى العدٌد 

من هذه األنماط، ٌجعي من مسألة إلعاعها لباب المفعوي المطلك أمراًا ال ٌحمِّّك أهداف العملٌة 

.   الل وٌة، بمدر ما ٌحمِّّك مرتكزات التفكٌر النحوي عند الل وٌٌن

ولد جاء حمي النحاة لتلن األنماط استناداًا إلى عالمات خكلٌة انطبمت علٌها، مثي وجود 

ا دفعهم ذلن إلى التمدٌر والتأوٌي فً بنٌة  ًا من إلرارهم بأنَّها علم المفعولٌة، ممَّ الفتحة، انطاللا

 .هذه األنماط، لتسوٌغ الحركة ااعرابٌة من جهة، وتحمٌك عناصر ااسناد من جهة ألرى

 

. (المفعوي المطلك ،األنماط المحمولة، العالمة الجوهرٌة، العالمة الخكلٌة): الكلمات المفتاحٌة
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Abstract 

 

Formas Attributed to the  absolute Object  in Accordance with 

Grammatical Rules and the Linguistic Usage 

  

This study aims at identifying the forms that are agreed upon by Arabic 

syntacticains to be attributed to the absolute object without having the 

major markers  of that form. That is when the pattern is a verbal noun 

that emphasizes the regent, or clarifying its type or number. These 

patterns are not necessarily genuine members of this class, though they 

are found among its secondary elements or the issues related to it. In 

fact, the contextual clues constituting the meaning of many of the 

elements of such  patterns  make it difficult to achieve the practical 

linguistic goal when classifying these patterns as absolute objects, 

though it meets the basics of syntactic thought  among linguists. 

 The inclusion of these syntactic  patterns as absolute objects by 

syntacticians  is attributable to the formal atrustural markers they have, 

such as "fatha", based on the acknowledfgement that it is the accusative 

marker.This was the reason behind the grammatical interpretation of  

these patterns as absolute objects to explain the case marker and to 

achieve the elements of predication. 

 

Key words: absolute object, agreed upon patterns, core marks , apparent 

structural marks.  
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  الممدمة

الـ عمِ رسكلً  الة كالسَّ بسـ هللا الرَّحهف الرَّحيـ، كالحهد هلل ربًٌ العالهيف، كالصَّ
. ، كعمِ آلً كأصحابً كالكابعيف_صٌمِ هللا عميً كسٌمـ_ الهصطفِ، 

حرص الىحاة أثىاء اشكغالٍـ في عهمية الكقعيد المغكم عمِ أف كضَـّ حدكديٌـ الىحكية 
كراكيبى المغة كأىهاطٍا، كلكف االسكعهاؿ المغكم كاجٍٍـ بكراكيب لـ ككهكَّف حدكدٌـ بدالالكٍا 

رية الهقٌيدة أف كشهمٍا، بحكـ أفَّ المغة غير هيمزهة بالقكاعدية في جهيع أحكالٍا، لذلؾ فٍي  الجٌك
كيبقي هساحة هكاحة كسهح ألبىائٍا بههارسة أداءاكٍـ بعيدان عف حدكد كمؾ القكاعد كضكابطٍا، 

كهف ٌىا فإفَّ القكاعد الكي سىٍا الىَّحكيكف فيها بعد، لـ ككف شاهمة لكؿ ها صدر عف أبىاء المغة 
هف أداءات ككراكيب، لذا جاء ٌذا البحث يكبىَِّ ىظرة هغايرة في الىظر إلِ األىهاط كالكراكيب 

رية الكي يىطمؽ هىٍا ٌذا الباب  الكاقعة كحت باب الهفعكؿ الهطمؽ، كهثَّمت بككٌبع العالهات الجٌك
ذي العالهات كهثًٌؿ  ي أف يككف الىهط هصدران هؤكًٌدان لمعاهؿ أك هبيًٌىان ىكعً أك عددي، ٌك الىحكم، ٌك
ا الىحاة القدهاء لباب الهفعكؿ الهطمؽ، كييفكرض أف ككهثَّمٍا كراكيبيً  ٌر أحكاهان كضكابط ىحكية قرَّ

.  الىحكية الكاقعة كحكً

هٌية ٌذا البحث في كشفً عف كمؾ األىهاط الكي حهمٍا الىحاة عمِ باب   لذا، ككهف ٌأ
رية الخاصة بً، ككمؾ األىهاط ليست بالضركرة  الهفعكؿ الهطمؽ، دكف أف ككضهَّف العالهات الجٌك
ف كيجدت ضهف هسائمً ككفريعاكً، إذ ظٍرت في  أف كككف هىكهية اىكهاءن حقيقيَّان لمباب الىحكم، كا 
باب الهفعكؿ الهطمؽ أىهاط ال يهكف إثبات داللة الهصدرية فيٍا، كجاءت فيً أىهاط أخرل لـ 
كأًت هؤكدة لمعاهؿ، كأىهاط لـ ييٍسكىٍعهؿ لٍا أفعاؿه هف لفظٍا، كأخرل جاء فيٍا الهفعكؿ الهطمؽ 
اسـى عيفو ال هصدران، كلكىٍَّا جاءت كحهؿ بعض العالهات الكي ال ككجاكز أف كككف شكمية في 
الغالب، غير أىٍَّا كاىت هسكًٌغان دفع الىُّحاة إلِ حهمٍا عميً، زيادة عمِ أىٍَّـ كجدكا في كمؾ 

الكراكيب كاألىهاط قربان هف جكاىب هعيىة، كصمح الىضهاهٍا إلِ باب الهفعكؿ الهطمؽ، فأخذكا 
رية، كهف ٌذي العالهات  يحهمكف كمؾ األىهاط عمِ بابً، اسكىادان إلِ عالهات شكمية غير جٌك
، (i)ظٍكر حركة الفكحة عمِ ىٍاياكٍا الهىصكبة، الركباطٍا عىد الىحاة بالهفعكلية، كأىٍَّا عمـه عميٍا
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ـ بذلؾ الكقدير يحقًٌقكف ٌدفيف، ٌها : إذ ذٌبكا إلِ كسكيغ كجكدٌا هف طريؽ كقدير العاهؿ، ٌك
. كسكيغ الحركة ااعرابية، ككحقيؽ عىاصر ااسىاد

َـّ يعهد إلِ  ك هىٍج يصؼ الظاٌرة المغكية، ث كأهَّا هىٍج البحث، فكاف كصفٌيان كحميميان، ٌك
ا ككحميمٍا في الهكاضع الكي كحكاج إلِ ذلؾ، كقد ركَّزت فيٍا عمِ دراسة هسككل الكركيب  كفسيٌر

 .المغكم، هع االسكفادة هف هسككيات الكحميؿ المغكم

ح  ًٍؿَّ ٌذا البحث بعىاكيف شكَّمٍت إطاران ىظرٌيان لهكضكعً، بيًدئ بعىكاف يكضًٌ كقد اسكي
قضٌيكي الكقعيد كاالسكعهاؿ المغكم، كبياف الفرؽ بيىٍها، كعىكافو آخر بيَّف هفٍكـى الهفعكؿ الهطمؽ 

كالهصطمحات الكي أثبكٍا الىحاة لً، كاألسباب الكي دفعت الىحاة لجعمً أقرب الهفاعيؿ إلِ 
َـّ بيَّف البحث في العىكاف الثالث الهقصكد باألىهاط الهحهكلة عمِ باب الهفعكؿ  الهفعكلية، ث

الهطمؽ، كبعد ذلؾ عرض البحث األىهاط الهحهكلة كفؽ أقساـو جاءت حسب ىكع الهصدر الذم 
ذي األقساـ حهمت العىاكيف اآلكية الهصدر الهحذكؼ فعمً، كالهصدر الىَّائب عف : كىكهي إليً، ٌك

ثـ خكـ ذلؾ . فعمً، كالهصادر الهضافة، كالهصادر الهثىَّاة، كىيابة أسهاء األعياف عف الهصدر
َـّ الىَّكائج الكي ككصؿ إليٍا البحث ىىٍت ٌأ هًٌ . بخاكهةو ضي
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: التمعيد واالستعمال اللغوو: أوالًال 

ظٍرت قكاعد المغة إلِ الكجكد بعد جٍكد كاضحة قاـ بٍا الىحكيكف كعمهاء المغة، كهثَّمت 
بدايةن بجهعٍـ الهادة المغكية هف بيئاكٍا االسكعهالية الهخكمفة، إذ كهكَّىكا هف جهع حشدو ٌائؿو هف 
األداءات المغكية الصادرة عف أبىاء المغة، هف األشعار كاألهثاؿ كاألقكاؿ الهىثكرة، زيادة عمِ ها 
ـ كيدعهً في  كجدكي في آم القرآف الكريـ، كىصكص الحديث الىبكم الشريؼ، هٌها يخدـ فكٌر

.  صكغ القكاعد

َـّ ىظركا في الهادَّة الهجهكعة كفكَّشكا فيٍا عف الىظائر كاألشباي، ككبٌيىت لٍـ هكاضع   ث
الخالؼ، كاكَّضحت أهاهٍـ العالقة بيف الكراكيب كالهعاىي الهىبثقة هىٍا، فصاغكا ها اسكقرءكي في 

ا  ة–قكاعد كأقيسة، كلهَّا كاىت الهادة الكي جهعٌك كهكىع عف االٌطراد، أك ال كمكـز شكالن - بدٌا
أك ال كسير عمِ ككيرة كاحدة؛ جعمكا القكاعد أك القياس أك الباب في - كها ييٍعرىؼ-كركيبٌيان ثابكان 

الغالب عمِ األكثر اسكعهاالن، هكَّفقيف عميً، كهيٍخكىًمفيف في كسهية ها عداي، كفي القياس عميً
(ii) .

سكا قكاعدٌـ باسكقراء ىاقص لكالـ  كهف جاىب آخر فإفَّ الىحاة قد بىكا أحكاهٍـ، كأسَّ
العرب، فضالن عمِ أىٍَّـ اعكهدكا هسككل لغكٌيان هعيَّىان في الكَّقعيد، األهر الذم أدَّل إلِ ظٍكر 
ا كحت هسهَّيات عدة،  كراكيب ىحكية خارجة عهَّا أجهعكا عميً هف القكاعد الىحكية، فكضعٌك

ا هٌها  كالضركرة الشعرية كالشذكذ الىحكم، كالىَّادر كالخارج عمِ القاعدة، كالعدكؿ، كالمٍجة، كغيٌر
يرهي في ٌذا االكجاي، كفي الهقابؿ ظٍرت كراكيب أخرل لـ كسككعبٍا الحدكد الىحكية الكي 

ضبطٍا الٌىحاة ضبطان صارهان، كاألهر في ذلؾ عائد إلِ اسكقرائٍـ الىاقص لمهادة المغكية، إذ 
رية لمحد الىحكم الهقعَّد، كحهمت عالهات أخرل غير  جاءت ٌذي الكراكيب فاقدة داللكٍا الجٌك
رية، كاىت هسكًٌغان شكميان دفع الىحاة إلِ حهمٍا عمِ أبكابٍا، حكِ إىٍَّـ حهمكا كراكيب ال  جٌك
كركبط ببعض األبكاب الىحكية برابطو كاضح، ههَّا اضطرٌَّـ إلِ المجكء إلِ الكأكيؿ كالكقدير 
كالككمُّؼ في الكفسيرات، ككقديـ الهسكًٌغات الىحكية، لرأب ها ضعؼ هف قكاعدٌـ العاهة، أك 

. هحاكلة هىٍـ إرجاع ها كفمَّت هىٍا هف كراكيب كأىهاط إلِ أبكابٍا الىحكية األصمية



 

248 

 

                                             Al-Hussein Bin Talal Journal of research        للبحوث  بن طاللجمةل جامعة احلسني

                                                                                       AHUJ, Volume 2, March   2017 ,  آ ذار , 2  رمق  اجملدل

 

 

 

كلعؿَّ ها جرل بيف الفرزدؽ كابف أبي إسحاؽ الحضرهي الىحكم، يهثًٌؿ لىا شاٌدان حيَّان 
عمِ الفرؽ بيف هسألة الكقعيد كاالسكعهاؿ المغكم، ذلؾ أفَّ الفرزدؽ هرَّ بعبد هللا بف أبي إسحاؽ، 

ا ًكٍدتى كىٍعًزؼي : فأىشدي ٌذي القصيدة اشو كهى : حكَِّ اىكٍِ إلِ ٌذا البيت... عىزىٍفتى ًبأٍعشى

 (iii)َوَعضُّض َزَماٍن َيا اْبَن َمْرواَن لْم ّيَدْع   ِمـَن الَمـاِل إال ُمْسَحتًَا أْو ُمَجّمفُ 

؟ فقاؿ الفرزدؽ: فقاؿ عبد هللا لمفرزدؽ عمِ ها يىسكؤؾ كيىكؤؾ، عميىا أف : عىالـى رفعتى
لكا ىقكؿى كعميكـ أف ككأكَّ

(iv) . فٍذا الهكقؼ يبيًٌف الفجكة بيف الكقعيد الذم كظٍر فيً الصىاعة
كاضحةن هقصكدةن، كاالسكعهاؿ المغكم الذم يهثًٌؿ اىعكاسان عمِ ىاطؽ المغة، دكف إدراكً لمقكاعد 

. الكي ككحكَّـ بأداءاكً

ىَّها  كربَّها دؿَّ ذلؾ عمِ أفَّ الىَّحك العربٌي لـ ييقعَّد لمعربية كها يكحدثٍا أصحابٍا غالبان، كا 
د لعربية هخصكصة ككهثَّؿ في هسككل هعيف هف الكالـ، ٌك في األغمب ىص قرآىي أك شعر  قيعًٌ
ىَّها  ً ليشهؿ المغة الكي يسكعهمٍا الىاس في شؤكف الحياة، كا  ع درسي أك أهثاؿ، بهعىِ أىً لـ ييكسَّ

كها أف قصر الدرس . قصري عمِ دراسة المغة األدبية الكي حيرهت ٌي األخرل هف االسكقراء الكاـ
الىحكم عمِ ٌذا الهسككل هف المغة، أفضِ إلِ كضع قكاعد العربٌية عمِ أساس هف الىصكص 

الهخكارة، ههَّا أبعدٌـ عف االسكعهاؿ الشائع في ٌذي المغة، كلـ يكف هىاص هف أف يكاجٍكا 
كخالؼ ها كضعكي هف قكاعد كضكابط، األهر الذم – هف ٌذا الهسككل األدبي - أىهاطان ككراكيب 

ؼ في الكأكيؿ كالكقدير ُي ألجأٌـ إلِ الككؿى
(v) أم إىٍَّـ كجدكا أىفسٍـ أهاـ كراكيب اسكعهمٍا العرب ،

ا أىهاطان ال يقاس عميٍا، كلـ كسعفٍـ الضركرة  الفصحاء، كىقمٍا األئهة الثٌقات، كهع ذلؾ عدٌُّك
بٍدؼ إسباغ  ،(vi)غالبان في قبكلٍا، فخطَّأٌا بعضٍـ، كردٌَّا بعضٍـ إلِ القاعدة بكقديرات صىاعية

آخر – صفة االكساؽ عمِ العالقة بيف ٌذي الكراكيب الهخالفة كالقكاعد ىفسٍا، كبٍدؼ إدراجٍا 
، هعىِ ذلؾ أفَّ الٌىحاة القداهِ ىظركا إلِ المغة هف زاكية (vii)في قكالب ٌذي القكاعد- األهر

ٍف ييٍخًضع الصكاب كالخطأ في اسكعهالٍا ال لهقياس اجكهاعي، بؿ "هحدَّدة، كفكَّركا فيٍا  كفكير هى
لهجهكعة هف القكاعد يفرضٍا عميٍا فرضان، كيجعؿ كؿ ها ال كىطبؽ عميً ٌذي القكاعد إها شاذان أك 

 .(viii)"خطأن يىبغي أال يدخؿ في دائرة االسكعهاؿ العاـ، كلك كاف أشيع عمِ األلسىة
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: مصطمح المفعول المطمق: ثانياً 

الهفعكؿ الهطمؽ في العربٌية هصطمح يطمؽ عمِ الهصدر الهىصكب الذم يأكي لكككيد 
ك ها يسهَِّ في الدراسات الىحكية العربٌية القديهة الحدث (ix)الفعؿ أك بياف ىكعً أك بياف عددي ، ٌك

هًٌي هطمقان؛ لصٌحة إطالؽ صيغة الهفعكؿ عميً هف غير كقييدي  كالحدثاف، كالفعؿ كالهصدر، كسي
بالباء، أك أمًٌ حرؼ جرٌو آخر، فٍك هطمؽ القيكد، هعىِ ذلؾ أىًَّ غير هقٌيد، بخالؼ الهفعكالت 
ا، فالهفعكؿ بً هقيَّد بالباء، أم الذم فيعؿ بً الفعؿ،  األخرل، فإىٍَّا هقٌيدة بحركؼ الجر كىحٌك

، أم الذم حدث فيً الفعؿ، كالهفعكؿ هعً هقٌيد بالهصاحبة عف طريؽ (في)كالهفعكؿ فيً هقيَّد بػ 
 .(x)أم الذم فعؿ ألجمً الفعؿ (الالـ)، كالهفعكؿ لً هقٌيد بػ(هعً)القيد 

كسهي هفعكالن هطمقان لصدؽ الهفعكؿ عميً، غير هيقىيَّد بحرؼ جرو كىحكي، : "قاؿ ابف عقيؿ
بخالؼ غيري هف الهفعكالت، فإىًَّ ال يقع عميً اسـ الهفعكؿ إاٌل هقٌيدان، كالهفعكؿ بً، كالهفعكؿ فيً 

، كال يقع الفعؿ عميً كقكعً عمِ الهفعكؿ بً، بؿ ٌك صيغة يقع (xi)"كالهفعكؿ هعً، كالهفعكؿ لً
عىاصر ككعمؽ بالعاهؿ؛ فٍك صالح  (كقكع الفعؿ عميً)عميٍا عهؿ العاهؿ، كلٍذا، فإفَّ عىاصر 

لإلطالؽ هف أىكاع الفعؿ الهخكمفة بغٌضً الىظر عف الكعٌدم كالمزكـ أك الىقص كالكهاـ بخالؼ 
. (xii)الهفاعيؿ األخرل

كقد جعؿ الىحاة الهفعكؿ الهطمؽ أقرب الهفاعيؿ إلِ الهفعكلية، بؿ جعمً بعضٍـ هف 
ٌك هفعكؿ بً : قاؿ ابف الطراكة: "الهفعكؿ بً كابف الطَّراكة كالسٍيمي، كيشرح السيكطي ذلؾ فيقكؿ

كذلؾ إالَّ أىًَّ : فعؿ قعكدان، كقاؿ السٍيمي: (قعد قعكدان )بفعؿ هضهر ال يجكز إظٍاري، كالكقدير في 
أخرل ال  (قعد)قعد قعكدان فٍك عىدي بػ: اىصبً بهضهر هف لفظ الفعؿ السابؽ، فإف قيؿ: قاؿ

ا . (xiii)يجكز إظٍاٌر

ٍعؿ الىحاة إٌياي هف الهفعكؿ بً، أك أقرب الهفاعيؿ إلِ الهفعكلية ألسباب  كيعكد جى
:  (xiv)ثالثة

الكعدم إلِ : أحدٌها: فٍهٍـ لمكعدم، كيكضح ذلؾ عف طريؽ فٍهيف: السبب األكؿ
الكعدم إلِ الهىصكبات األخرل الكي يدؿ عميٍا الفعؿ بصيغكً، أك بهعىاي، : الهفعكؿ بً، كاآلخر

إف سيبكيً يجعؿ الهفعكؿ الذم : "كيسهِ ذلؾ كعدٌيان أيضان، كيكضح ذلؾ عىد السيرافي إذ يقكؿ
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كدؿ صيغة الفعؿ عميً أقكل هف الهفعكؿ الذم ال كدؿ صيغة الفعؿ عميً، كالهفعكؿ الذم كدؿ 
(. xv)"الهصدر، كظركؼ الزهاف: صيغة الفعؿ عميً اثىاف

هٌية الهفعكؿ الهطمؽ بالىسبة لمجهمة  أها السبب الثاىي، فىجدي عىد الرضي، إذ يعمؿ ٌأ
أم  (xvii)ألجؿ قياـ ٌذا الهفعكؿ بً: "، يقكؿ(xvi)بأىً لكال كجكدي بالفاعؿ لها كاف فاعالن 

ٍربان ): صار فاعالن، ألفَّ ضاربٌية زيد في قكلؾ (بالفاعؿ) رىبى زيده ضى ؛  ألجؿ حصكؿ ٌذا (ضى
(. xviii)"الهصدر هىً

إفَّ : "، يقكؿ الهبرد(هفعكؿ)كأها السبب الثالث، فربها يعكد إلِ الهعىِ المغكم لكمهة 
ىها (ضربت زيدان ): الهصدر ٌك الهفعكؿ الصحيح، أال كرل أىؾ إذا قمت ، أىَّؾ لـ كفعؿ زيدان، كا 

(. xix)"فعمت الضرب، فأكصمكً إلِ زيد، كأكقعكً بً، ألىَّؾ إىَّها أكقعت بً فعمؾ

الهصدر ٌك الهفعكؿ حقيقة؛ ألىًَّ ٌك الذم يحدثً الفاعؿ، كأها الهفعكؿ "كعىد السيكطي 
(. xx)"بً فهحٌؿ الفعؿ

كها هضِ هف أقكاؿ الىحاة يعدُّ ىظراتو كحميمية ال عالقة لٍا بهسككيات الكركيب المغكم، 
ٍف كاىت كشير إلِ كدبُّرو عهيؽو في كأكيؿ الىٌصً المغكم، ككضفي عمِ الفكر الىحكم عىد  كا 

ـ شيئان في أهر  العمهاء العرب بيٍعدان يكَّسـ بعهؽ الكفكير في هسككيات الكحميؿ المغكم، فٍك ال ييقدًٌ
. هسككيات الكركيب المغكم أك القكاعد الهكجكدة في المغة ىفسٍا

كالحقيقة أىَّىا إذا أخذىا بداللة الهفعكؿ بً، كقارٌىاٌا بداللة الهفعكؿ الهطمؽ، فإىىا سىجد 
فارقان كبيران في هعىِ الهفعكلية، كلٍذا، فقد رأيىا أف هصطمح الهفعكؿ بً قد اسكقر اسكعهالٌيان هىذ 
فجر الدراسات الىحكية، في حيف كاف الكعبير عف حالة الهفعكؿ الهطمؽ في الدراسات الىحكية 

ح أىًَّ لـ  العربٌية القديهة غير هسكقر، فهصطمح الهفعكؿ الهطمؽ حديث ىسبٌيان، كهف الهرجَّ
يسكعهؿ قبؿ ىٍاية القرف الثالث الٍجرم إذ لـ يرد في ككاب سيبكيً أك الهقكضب لمهبرد، أك ككاب 

ثـ درج  (xxii)، كالهرجح أف ابف السراج كاف أٌكؿ هف اسكخدهً(xxi)هعاىي القرآف لألخفش األكسط
(. xxiii)الىحاة بعدي عمِ اسكعهالً، كالسيها عىد الزجاجي

ككاف الىحاة األكائؿ يفضمكف اسكعهاؿ هصطمح الهصدر عمِ ها فيً هف اخكالط 
الىحكية كالصرفية هع ىكع هف كفصيؿ الهصدر ككقييدي بدالالت الكركيب، كهثؿ ذلؾ ها : الداللكيف
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ٌذا باب ها يككف الهصدر فيً كككيدان لىفسً : ىجدي عىد سيبكيً، إذ يقكؿ في أكثر هف هكضع
ـ عيرفان : ىصبان كذلؾ قكلؾ :  كهثؿ ذلؾ قكؿ األحكص... لً عميَّ ألؼ دٌر

دوِد ألْمَيلُ  نَّني    َقَسمًا إَليك مع الصُّض دوَد واإ  (xxiv)أْصَبْحُت أْمَنُحَك الصُّض

ىها صار كككيدان لىفسً؛ ألىًَّ حيف قاؿ ، كحيف قاؿ: كا  ، فقد أقرَّ كاعكرؼى ألهيؿي : لً عميَّ
، كلكىً قاؿ مؼو ـى أىً بعد حى ًم هان كككيدان، كها أىً إذا قاؿ: عي ـى أىً كاف : عيرفان كقىسى ًم سيرى عميً فقد عي

ٍير، ثـ قاؿ ٍيران كككيدان : سى . (xxv)سى

 

: المقصود باألنماط المحمولة عمى باب المفعول المطمق: ثالثاً 

األىهاط الهحهكلة عمِ ٌذا الباب كعدُّ هظٍران هف هظاٌر رد االسكعهاؿ المغكم إلِ 
القاعدة الىحكية، بسبب أفَّ الىحاة ليس بكسعٍـ كجاٌؿ أم اسكعهاؿ لغكم، إذ يسعكف غالبان إلِ 
ردـ الٍكة الحاصمة بيف القاعدة كاالسكعهاؿ المغكم، ككقميص الفجكة الكاسعة بيىٍها، فكجكد ٌذي 

األىهاط شكَّؿ كاقعان اسكعهاليان هفركضان عمِ المغة، كبها أفَّ الىحاة يحرصكف عمِ المغة 
ير كفؽ ها كهميً عميٍـ  ٍيـ أف يرٌدكا شيئان هىٍا، ألىٍَّـ هحككهكف بالسَّ كاسكعهاالكٍا، فإىًَّ ال ييٍهًكىي
ٌذي المغة الهكعٌددة الكراكيب في سياقاكٍا االسكعهالية، ال كفؽ ها ككطمبً القكاعد الضٌيقة؛ كلٍذا 
هَّت إلِ باب الهفعكؿ الهطمؽ دكف أف كىكهي إليٍا اىكهاءن  كيًجدىت في المغة كراكيب كأىهاط ضي

رية خاصة بٍذا الباب، كلكف لهَّا رأل الىحكيكف في ٌذا الباب  حقيقٌيان، ألىٍا هخالفة لقضايا جٌك
قيٍربان كلك كاف شكمٌيان، حهمكا ٌذي األىهاط عميٍا، هع أفَّ العديد هىٍا يهثؿ خرقان لمقاعدة، ككهٌردان 

. عمِ الىظاـ الىحكم فيٍا

ً بقكلٍـ ٌك الهصدر الهىصكب : بهعىِ أفَّ الىحاة عىدها حٌدكا لمهفعكؿ الهطمؽ هصطمىحى
- في الحقيقة- الذم ييذكر بعد فعؿو هف لفظً كأكيدان لذلؾ الفعؿ، أك بياىان لىكعً، أك عددي؛ فٍـ 

دكف األساس الذم بيىي عميً هفٍكهً الكقعيدم، إذ إفَّ الضكابط السابقة الكي كضعٍا الىحاة  يحدًٌ
رية لبابً، يجبي أف كككفى غرضى أىهاطً ككراكيبً عاهة، كلكفَّ  لمهفعكؿ الهطمؽ، كعدُّ عالهات جٌك

ا لٍذا الغرض  الىحاة أثىاء كقعيدٌـ ألحكاـ ٌذا الباب، كجدكا ضهف الهادة المغكية الكي جهعٌك
ٌـ لً، إذ ظٍرت في بابً أىهاط ال  كا عميٍا في حدًٌ رية الكي ىصُّ أىهاطان ال كحهؿ العالهات الجٌك
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يهكف إثبات داللة الهصدرية فيٍا، كجاءت فيً أىهاط أخرل لـ كأًت هؤكدة لمعاهؿ، كأىهاط لـ 
ييٍسكىٍعهؿ لٍا أفعاؿه هف لفظٍا، كأخرل جاء فيٍا الهفعكؿ الهطمؽ اسـى عيفو ال هصدران، فها كاف 
ا عمِ بابً اسكىادان إلِ عالهات شكمية في الغالب، كها أفَّ الىحاة لـ يكهكَّىكا  هىٍـ إال أف حهمٌك

هف كقدير عاهؿ الهفعكؿ بً لً، أك غيري هف الكراكيب ألبعاد داللية كركيبية، ألفَّ الهفعكؿ الهطمؽ 
ال يقع عميً الفعؿ كقكعً عمِ الهفعكؿ بً، بؿ ٌك صيغة يقع عميٍا عهؿ العاهؿ، كهع ٌذا فقد 

هَّت إلِ ٌذا الباب؛ ألىٍَّـ كجدكي أقرب األبكاب الىحكية إعرابان لٍا . ضي

ًهمت عمِ باب الهفعكؿ الهطمؽ؛ لكعدد أشكالً كصكري،  كقد كثيرت األىهاط الكي حي
، حسب . كطكاعية القكاعد الكي أثبكٍا الىحكيكف لً دى البحثي كقسيهىٍا إلِ أقساـو كهف ٌىا فقد كىجى

 .ىكع الهصدر الذم كىكهي إليً

: المصدر المحذوف فعمو: أوالً 

رة عىد الىحاة، فإفَّ األصؿ في الهفعكؿ الهطمؽ أك   (الهصدر) كفؽ القكاعد الىحكية الهقرَّ
ك كككيد العاهؿ، أك بياف  م الغرض هف كجكدي، ٌك أف ييٍذكر عاهميً في كركيبً الجهمٌي؛ حكَِّ يؤدًٌ

ٌىا جاء يحهؿ دالالت  (ضٍربان )، فػالهصدر(ضربتي زيدان ضٍربان ): ىكعً أك عددي، كها في قكلىا
رة عىد الىحاة، إذ جاء هصدران هؤكًٌدان لمعاهؿ  رية الهقرَّ رىبى )الباب الجٌك ، كلكفَّ االسكعهاؿ (ضى

ذا  المغكم الذم ال كقٌيدي قاعدة ها، يأكي بٍذا الهصدر في سياقات اسكعهالية هحذكؼ العاهؿ، ٌك
الحذؼ يككف حذفان كجكبٌيان، ألفَّ الهفعكؿ الهطمؽ ييٍىظر إليً اسكىادان إلِ طاقة كعبيرية، كداللة 
اىفعالية يؤديٍا عف طريؽ كركيبً الجهمٌي، لذا، فإفَّ حذؼ عاهؿ الهفعكؿ الهطمؽ يجعمىا ىذٌب 
ي الىَّحكٌم،  ًهمت عمِ بابً دكف أف كأكي ببعض هككىات الهفٍكـ أك حدًٌ إلِ أفَّ بعض الكراكيب حي

رية لباب الهفعكؿ الهطمؽ، لكىٍَّا في الهقابؿ فقدت  إذ إىٍَّا قد حقَّقت الهصدرية كعالهة جٌك
ي كككيدٌا لمعاهؿ، أك بياف ىكعً أك عددي،  رية أخرل لٍذا الباب، ٌك عالهات أك دالالت جٌك

:  كهثؿ ذلؾ يطالعىا في قكؿ الشاعر

ممِ                  (xxvi)أُذاًل إذا شبَّ الِعِ َدى َناَر َحْرِبيم    َوَزْىوًا ِإَذا ما َيْجَنُحوَن إلى السِّ

ًذؼ عاهؿ الهفعكؿ الهطمؽ كجكبان في كان )ك (أىذيالن ) ففي ٌذا البيت حي ، إذ جاءا هصدريف، (ٌز
ي كككيدٌها لمعاهؿ الذم قدَّر الىحاة أىًَّ  رية لمهصدر في ٌذا الباب، ٌك لكىٍَّها فقدا داللة جٌك
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ك الككبيخ هقركىان باالسكفٍاـ، فها داـ أفَّ  هحذكؼ كجكبان، كالحذؼ ٌىا كقع ألداء غرض كعبيرم ٌك
الىَّحاة قالكا بكجكب حذؼ عاهؿ الهصدر في هثؿ ٌذي األداءات، فإىٍَّا كعدُّ هف األىهاط الكي 

رٌيان، ألفَّ ٌذا الباب يفكرض في  ًهمت عمِ باب الهفعكؿ الهطمؽ، دكف اىكهائٍا إليً اىكهاءن جٌك حي
ًهؿ عمِ ٌذا الباب  ا حي قكؿ - كذلؾ-كراكيبً أف كككف ظاٌرة العاهؿ، لكحقيؽ كككيدي، كههًٌ

:  الشاعر

يادِة واَلمْجدِ                ْىَمااًل، وغيُرَك ُمْوَلُع      ِبَتْثبْيِت أْسباِب السِّ  (xxvii)ُخُمواًل واإ

ًذؼ عاهؿ الهفعكؿ الهطمؽ في هيكالن ): فقد حي ٌٍهىاالن )ك (خي ، ههَّا أفقد الهصدر إفادة كككيد عاهمً، (إ
ًذؼى هىٍا عاهؿ الهصدر، . لكىً خرج ألداء هعىِ الككبيخ كقد حهؿ الىحكيكف كراكيب أخرل حي

كجاءت ألداء أغراض كعبيرية أرادٌا ابف المغة، كهف ذلؾ أداء هعىِ الككبيخ لمهخاطب، كها في 
: قكؿ العجاج

 (xxviii)َأَطَربًا وأنـَت ِقنَّْسِريُّض     والدَّىُر باإلنسان دوَّاِريُّض 

بىان؟ كالهعىِ: ، أم(أىكىٍطرىبي )بالفعؿ  (طىرىب)إذ قدَّر األعمـ عاهؿ الهصدر  : أىكٍطرىبي طىرى
؟ أكىٍطرىبي كأٍىتى شيخه

(xxix) ىَّها ٌك جاىب هف جكاىب ذا الكقدير ال يخص العهمية المغكية، كا   ٌك
. الكفكير الىحكم، الذم سيطرت ىظرية العاهؿ عمِ هعظـ كفسيراكً

ًهؿ عمِ باب الهفعكؿ الهطمؽ ألداء هعىِ الككبيخ لمىفس، قكؿ عاهر بف   كهثؿ ذلؾ ههَّا حي
بى ،"َأُغدًَّة كُغدَِّة البعيِر، َوَمْوتًا في بيت َسُموليَّةٍ ": الطفيؿ حهالن عمِ الهفعكؿ الهطمؽ،  (غيدَّةن ) فىىىصى

ًضعى الهصدر هكضع الفعؿ الهحذكؼ كجكبان، كأىًَّ أراد ٍككان ): إذ كي أىأيغدُّ غيدَّةن كغيدًَّة البعيًر، كىأىهٍكتي هى
ميكليَّةو  ٍهؿي الٌىحكييف لٍذا الكركيب جاء اسكىادان إلِ عالهات شكمية، ككجكد (xxx )(في بيت سى ، كحى

: كهثؿ ذلؾ قكؿ الشاعر. الفكحة الهركبطة عىد الىحاة بالهفعكلية، هع فقدي بعض هككىات الهفٍكـ
 (البسيط)

 (xxxi)أَنا ِجّدًا ِجّدًا، َوَلْيُوَك َيْزَدا       ُد إذًا مـا إلى اتِّفاِق سبيلِ 

، كحهؿ عمِ (أًجدُّ ًجدَّان ): ، هحذكؼ العاهؿ كجكبان، ككقديري عىد الىحاة(ًجٌدان ) فجاء الهصدر
. آخري حركة الفكحة الكي كاىت هسكغان شكميَّا دفع الىحاة إلِ حهمً عمِ باب الهفعكؿ الهطمؽ
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رية،  ًهمت عمِ باب الهفعكؿ الهطمؽ، اسكىادان إلِ عالهات شكمية ال جٌك فٍذي األىهاط حي
ا، كها أفَّ الىحاة كمهَّسكا في ٌذا الباب قضية أخرل هٍهَّة، كهثَّمت  كهثَّمت بكجكد الفكحة في أكاخٌر
بكجكد الهصدر الذم بحثكا لً عف عاهؿ هف لفظً، إذ يحقؽ ٌذا العاهؿ عىاصر ااسىاد، إلِ 

كلهَّا كاىت ٌذي األىهاط في هجهمٍا كخضع لهكاقؼ اىفعالية . جاىب كسكيغ الحركة ااعرابية
كعبيرية؛ أهكف الىظر إليٍا بعيدان عف هعىِ الهفعكلية الهركبطة بكجكد الفكحة عمِ أكاخر كمؾ 
األىهاط، كبعيدان عف لزكـ كحقيؽ أغراض الكككيد لمعاهؿ؛ اسكىادان إلِ الدالالت اافصاحية 

ذا طيبًٌقت ضكابط الهفعكؿ الهطمؽ الكي كضعٍا الىحاة  يٍا كمؾ األىهاط، كا  كاالىفعالية الكي كؤدًٌ
عمِ كراكيب ٌذا الباب، فإىَّىا سىجد أفَّ كثيران هىٍا ال يخضع لكمؾ الضكابط؛ اسكىادان إلِ طبيعة 
المغة ىفسٍا، كاسكدعاء الهسكعهؿ لٍا، إضافة إلِ أفَّ ابف المغة كعىيً قضية الككاصمية هع أفراد 
ىَّها كأكي كفؽ ها يهميً عميً  هجهكعكً المغكية، كأداءاكً المغكية ال كخرج كفؽ قكاعد هيمزهة، كا 

كاقعً االسكعهالٌي الهكاح، إذ ال يسعِ دائهان إلِ أف يأكيى بعاهؿ الهصدر في كؿ كركيب ييٍطمقً، 
ذا يكشؼ لىا طبيعة األداء الذم خرج هف هعرفة غير كاعية  ألىًَّ ال يككمَّـ كفؽ قكاعد ىحكية، ٌك

ذا كاف ذلؾ، فإىًَّ ها هف غرابة أف كطالعىا المغة أحياىان بعىاصر كركيبية هحيًٌرة، ال  بقكاعد المغة، كا 
.  ىجد لٍا كفسيران سكل طبيعة المغة الكي ككيح ألبىائٍا هساحة كاسعة هف االسكعهاؿ كالكداكؿ

:  المصدر النائب عن فعمو: ثانياً 

ك ها عبَّر عىً الىحاة بقكلٍـ الهصدر الذم يككف بدالن هف المفظ بالفعؿ سكاء كاف : ٌك
بهعىِ  (دىٍفران )، أك هٍهالن، أم غير هكضكع في لساف العرب، كػ(رىٍعيان )ك (سقيان )فعمً هسكعهالن، كػ

ي كسخ األذف، ك (أيفَّةن )ك (ىىٍكىان ) ي كسخ األظفار، فيقدَّر لمثالثة فعؿه هف هعىاٌا، كقد  (كيفَّةن )ٌك ٌك
مىبةن )بهعىِ  (بٍران )جعؿ بعض الىحاة هف ذلؾ  :  في قكؿ عهر ابف أبي ربيعة (غى

  (xxxii)َبْيـرًا   َعَدَد النَّْجِم والَحَصى والتُّضرَابِ : ثم قالوا ُتحبُّضيا؟ ُقْمتُ 

. (xxxiii)غمبىي حبٍا غمبة: أم

ًههَّا حيهؿ عمِ باب الهفعكؿ الهطمؽ هع  (دىٍفران، أيفَّةن، كفَّةن، بٍران )فٍذا الىكع هف الهصادر 
ي ككىً هصدران هؤكدان لفعمً أك هبٌيىان لىكعً أك لعددي، فالهقرر  فقدي شركطً الكي حددٌا الىحاة، ٌك
عىد الىحاة أف ٌذي الهصادر ال أفعاؿى لٍا، كال يؤخذ هىٍا فعؿه البكَّة، فقد كردت هىصكبةن بأفعاؿ 
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ك (xxxiv)غير هسكعهمة ذا دليؿ عمِ أىٍَّا فقدت شرطان هٍهان هف شركط الهفعكؿ الهطمؽ، ٌك ، ٌك
، فإذا كاىت دكف أفعاؿ هسكعهمة، فكيؼ سكككف هؤكدة لمفعؿ؟ لذلؾ ييقدَّر لٍذي (كأكيد الفعؿ)

ئمت عىٍا هيٌثؿ لٍا  (ىىٍكىان )هعىاي  (دىفران )الهصادر أفعاؿ هف هعىاٌا فالهصدر  لقرب هعىاٌها، فإذا سي
ك (ىىٍكىان )فعؿه هف هعىاٌا  ، ىىٍكىان )، ألىً هصدر لفعؿ هعركؼ ٌك ٍٍرا)، كقدَّركا لػ(xxxv)(ىىكىفى بهعىِ  (بى

مىبىة) ك  (غى مىبىي)فعالن هف هعىاي ٌك ذا الكقدير يىسجـ هع (غى ؛ ألىًَّ هصدر لفعؿ غير هسكعهؿ، ٌك
السياؽ االسكعهالي كداللة الىهط الكركيبي، كها أىًَّ يخدـ الىحكييف في بحثٍـ عف اكساؽ ىظرية 

ٍٍران )العاهؿ كقضية ااسىاد، فػ ىهط لغكم كركيبي يحقؽ فائدة الككاصؿ، كلذا كاف ال بٌد هف  (بى
ك ، يحقؽ كسكيغ (غمبىي)كحقُّؽ عىاصر ااسىاد فيً، إذ إفَّ كقدير العاهؿ الهحذكؼ كجكبان ٌك

ي الىصب، الكي كاىت السبب الشكمٌي الذم دفع الىحاة إلِ حهمً عمِ باب  الحركة ااعرابية ٌك
 (الهسىد)هكٌكف هف الفعؿ  (غمب)عىاصر ااسىاد؛ ألفَّ الفعؿ - كذلؾ–الهفعكؿ الهطمؽ، كيحقؽ 

رية لمهفعكؿ الهطمؽ . (الهسىد إليً)كالفاعؿ  كالحقيقة أفَّ ٌذا الكقدير ال يفضي إلِ الداللة الجٌك
بأمًٌ شكؿو هف األشكاؿ، كها أىًَّ يفكًٌؾ الكراكيب المغكية، كيقمًٌؿ هف إفصاحٍا كداللكٍا عمِ 

. االىفعالية الكي كىكاب الهككمًٌـ حيف يصدر أداءاكً المغكية، لكفضي إلِ دالالت جديدة

ًهمت عمِ الهفعكؿ الهطمؽ لـ  كقد اكضح ههَّا كقدـ أف ٌذا الىكع هف األىهاط الكي حي
ذي حقيقة أكدكٍا الىصكص  ييسكعهؿ لٍا أفعاؿ، بهعىِ أىٍا لـ كرد هصحكبة بعكاهؿ لفظية، ٌك

ٍـ، إذ ىيقؿ عف سيبكيً أىً اسكدؿ عمِ عدـ هجيء الفعؿ العاهؿ  المغكية، كأكدٌا الىحكيكف أىفسي
أىًَّ سهع كثيران هف العرًب هع كىٍثرة كىصٌرًفٍـ في كالًهٍـ الحًكياًجٍـ إلِ "في الهفعكؿ الهطمؽ بػ 

ًت  ـٍ يظًٍر الفعؿي في كالـً كاحدو هىٍـ، فمك كاف هف الجائًز لقىضى األكزاًف كالقىكافي كغير ذلؾ، كل
ـٍ . العادةي بجرياًىً في كالـً كاحدو هىٍـ، كلك جرل لىقؿ عادة لكثرًة الهسكقرئيفى لذلؾ كلـ ييىقٍؿ فم

ـٍ يجًر إظٍاريي ذا اعكراؼ صريح بكاقعية المغة الكي لـ كأت هىسجهة في كثير . (xxxvi)"ييسهع فم ٌك
ا هع رؤية الىحكييف الهكهثمة بقكاعدٌـ الهقررة، كهف ثـ أصبحت ٌذي الرؤل هثار إفراز  ٌر هف ظكٌا

لذا دعا . أحكاـ ىحكية جديدة كهثَّؿ بعضٍا بكقدير العكاهؿ حفاظان عمِ سمطة القاعدة الىحكية
ر بعيدان عف فكرة العاهؿ، بؿ اعكهادنا عمِ الكحميؿ  بعض الباحثيف الهحدثيف إلِ كحميؿ ٌذي الظكٌا

لهاذا ىكخيؿ أف الهصادر هبىية عمِ أفعاؿ، كأىٍا كاقعة في سياؽ :"الكصفي، إذ يقكؿ أحديٌـ
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فعمي، كأىٍا هعهكلة لمفعؿ أك غيري؟ لهاذا ىكصكر ٌذا كمً، كال ىركف إلِ الكاقع، كىجعمٍا طريقا 
. (xxxvii)"هف طرؽ الكعبير الكي كخمك هف األفعاؿ

ذي األىهاط الكي حهمٍا الىحاة عمِ الهفعكؿ الهطمؽ، كجرت في االسكعهاؿ عمِ ٌذا  ٌك
الىحك، ٌي هف الكراكيب الثابكة الكي كيسكدعِ هف الذاكرة المغكية عىد ابف المغة في بعض 

السياقات اافصاحية االىفعالية، كهف غير الضركرم أف كخضع ٌذي الكراكيب الكي ثبيكت في 
االسكعهاؿ لشرائط الكفسير الكي كككف جزءان هف القكاىيف الكحكيمية الكي ككسمَّط عمِ الكراكيب 
الكالهية قبؿ أف كصبح كاقعان هىطكقان بالفعؿ، لذا فإىَّىا ال ىجكٍد في اسكعهالٍا، بؿ ىخضعٍا 

ثؿ في اسكدعائٍا هف الذاكرة . (xxxviii)لشرط كاحد هكهًٌ

همت عمِ باب الهفعكؿ  كقد اخكمؼ الىحكيكف في بعض األلفاظ الهسكعهمة الكي حي
، كاىقسهكا إزاء ذلؾ إلِ قسهيف، قسـ يرل أىً (xxxix)الهطمؽ، الكي كدكر داللكٍا في هعىِ الدُّعاء

ك رأم األخفش  ك رأم سيبكيً، كقسـ يرل إهكاىية القياس عميٍا، ٌك ال يهكف القياس عميٍا، ٌك
ا، فيقاؿ ؿ في أهٌر ها كاف لً فعؿ هف لفظً : كالهبرد، كأشار أبك حياف إلِ أىًَّ يىبغي أف يفصَّ

. (xl)يقاس عميً، كها ال فعؿ لً فال يقاس عميً

همت عمِ ٌذا  كهف ٌذي الهصادر الكي كىكب عف أفعالٍا، كحيذؼ عاهمٍا كجكبان كحي
الهصادر الدُّعائية، كحقيقكٍا أىٍَّا هجهكعة هف الهصادر : الباب، ها أطمؽ عميً بعض العمهاء
ي(اىفعاليان )الكي كسكعهؿ اسكعهاالن إفصاحيان  ُن : ، ٌك ٍكران ال كيٍفران ٍهدان، كشي بان، كحى عىجى

(xli) كقد أكرد ابف ،
. (xlii)هالؾ أف اسكعهاؿ ٌذي الكراكيب يخضع لباب ااىشاء ال الخبر

فٍذي األلفاظ الكي جاءت هصادر ال أفعاؿ لٍا، كخكمؼ عف كمؾ الهصادر الكي لٍا فعؿ 
، كلذلؾ فقد فرَّؽ الىحاة بيىٍا كبيف كمؾ الكي كشبٍٍا كالهحذكؼ (أحهدي هللا حهدان ): هف لفظٍا هثؿ

ذا ها أشار إليً سيبكيً بقكلً فإىَّها يىكصب ٌذا عمِ إضهار الفعؿ، : "عاهمٍا حذفان جكازيان، ٌك
ٍهدان ): كأىؾ قمت ٍكران )، ك(أحهدي هللاى حى بان ): ، ككأىؾ قمت(أشكري هللاى شي ىها اخكيًزؿى (أعجبي عىجى ، كا 

: الفعؿي ٌٍىا، ألىٍَّـ جعمكا ٌذا بدالن هف المفظ بالفعؿ، كها فعمكا ذلؾ في باب الدعاء، كأف قكلؾ
بان هىً): ، كقكلؾ(أٍحهىدي هللا)في هكضع  (حهدان ) . (xliii)"في هكضع أٍعجىبي هىً (عىجى
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 فسيبكيً يقرر أف ٌذي الهصادر كشبً هصادرى أخرل حيذؼ عاهميٍا كلكىٍا ليست هثمٍا، 
ك  ٍهدان )، فػ(الدعاء)ألىٍا جاءت لغرض اىفعالي ٌك أحهدي هللا ): في ٌذا الهقاـ كخكمؼ عف قكلىا (حى

ك يعىي الحهدى ىفسً الذم ٌك صيغة ( حهدان )، فػ(حهدان  األكلِ هَّها ال يهكف أف يظٍر عاهمً ٌك
فٍك هحض الخبر عف الحهد، ال الحهد  (أحهدي هللاى حهدان )، كأها الثاىي (xliv)ااىشاء لمحهد أك الثىاء

. (xlv)ىفسً

كهثؿ ٌذي األىهاط يهثًٌؿ أداءن لغكٌيان يخضع لمهكقؼ االىفعالي، لذا، فإفَّ كقدير عكاهؿ لٍا 
ييٍخرجي الكركيب عف أداء الهعىِ اافصاحي، كهف ٌىا جاءت أفعالٍا هيٍخكزلة، فكاىت بدالن هف 
المفظ بالفعؿ، أهَّا الٌىحاة فكاف سعيٍـ إلِ كحقيؽ االكًٌساؽ العاـ لقكاعدٌـ، قد افكرض عميٍـ 

البحث عف أفعاؿ لهثؿ ٌذي الهصادر، حكَِّ يككف اىضهاهٍا إلِ باب الهفعكؿ الهطمؽ هكَّفقان هع 
همت عمِ باب الهفعكؿ  طبيعة القاعدة األصمية، الكي ككجب ذكر العاهؿ لمهصدر، لذا، حي

الهطمؽ دكف أف كككف هؤكًٌدةن لمفعؿ، إذ لـ يكف غرضٍا في الكركيب كككيد العاهؿ هثالن أك بياف 
الىكع أك العدد، إذ إفَّ ٌذا العاهؿ لـ يظٍر أصالن في البىية الكركيبة، بؿ جاءت ٌذي الهصادر 

ك الدُّعاء . لغرض إىشائي، ٌك

ذي األىهاط الهحهكلة جاءت في االسكعهاؿ المغكم بصكركٍا كمؾ ألغراض اىفعالية  ٌك
كالدعاء، كالكعجب، كغير ذلؾ، فٍي هها ال يجكز الكصرؼ بٍا بؿ ييٍمكزـي بٍا كها كردت عىد 

رىت هىٍجرل الهثؿ، يىبغي أف ييٍمكىـز فيٍا ها اٍلكىزىهٍكً : "العرب، يقكؿ السيكطي فٍذي األهكر، لٌها جى
كذلؾ، إالَّ  (شكران )كحدي كال  (حهدان )العرب، أم ال ييسكعهؿ كيفران إال هع حهدان كشكران، كال ييقاؿ أبدان 

، كهف كمؾ األىهاط (xlvi)(كيٍفران )ال : أف يظٍر الفعؿ عمِ الجكاز، كال يمزهً ااضهار إال هع
ـى : الهحهكلة عمِ ٌذا الباب أيضان قكؿ العرب ٌبان كىىعا ، كحي أفعؿ ذلؾ ككراهةن هسٌرةن كىيٍعهىةى عيفو

. (xlvii)عيفو 

:  المصادر المضافة: ثالثاً 

ك هصطمح قديـ اسكعهؿ عىد سيبكيً، أيطمؽ عمِ ىكع هف الهصادر الكي كككف  ٌك
ٌذا باب ها جرل هف الهصادر : "هضافة إلِ كمهة بعدٌا، اسهان كاف أـ ضهيران، قاؿ سيبكيً

ىَّها أيضيفت ليككفى الهضاؼي فيٍا بهىزلكً في  الهضافة هجرل الهصادر الهيٍفرىدة الهٍدعيكًٌ بٍا، كا 
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ٍقيان لؾ، لكبيَّف هف كىٍعًىي: الالـ إذا قمت ٍيبىؾ، كال يجكز: كذلؾ. سى كى ، كى ؾى ٍيسى ٍيحىؾ، ككى ٍيمىؾى ككى : كى
، إىها كيٍجرل ذا كها أىجرت العربي  ٍقيىؾى . (xlviii)"سى

ٍيبىؾ)فػ ؾ، ككى ٍيسى ٍيحىؾ ككى كى ٍيمىؾ، كى هف األىهاط الكي حهمٍا الىحكيكف عمِ باب الهفعكؿ  (كى
م هعاىي  الهطمؽ دكف أف ككحقؽ فيٍا دالئؿ الباب، فكركدٌا في االسكعهاؿ ٌكذا جعمٍا كؤدًٌ

رية، بأف  إفصاحية، كيحقًٌؽ القيهة الككاصمية لمغة، كلٍذا ال ىجد فيٍا كحقيقان لعالهات الباب الجٌك
َـّ فقدت الداللة العاهة لباب الهفعكؿ الهطمؽ، كقد  كككف هؤكدَّة لعاهمً أك هبيىةن لىكعً، كهف ث
ىها يىطؽ بٍا كها أجركٍا  أشار سيبكيً إلِ أىٍَّا هف األىهاط الكي ال يجكز الكصرؼ بٍا، كا 

أم إىٍَّا كجرم كفؽ عبارات سياقية قالٌبية ثابكة، كأىٍَّا كهثًٌؿ أداءن لغكٌيان جرل عمِ طريقة . العرب
. اسكعهالية ال كخضع ألحكاـ ىحكية هطمقة

همت عمِ باب الهفعكؿ الهطمؽ  سبحاف هللا، هعاذ هللا، )كهف الهصادر الهضافة الكي حي
، أم كىزيٍان هلل عزَّ كجؿَّ عف السكء كأيبًَّرئي هللاى هف السكء براءةن (كريحاىً

(xlix) ذي األىهاط ، ٌك
بَّح هشكؽ (سبَّح)ليست هصدران لػ (سبحاف هللا)الهحهكلة ال ككضح فيٍا داللة الهصدرية فػ ، بؿ سى

ٌكفت، )، ك(لىٍكال)هف  (لىٍكلىٍيتي )، ك(حاشِ)هف  (حاشيت): هىً كاشكقاؽ ، كسى ٍٍت، كأىفٍَّفتي ٍٍصى صى
، كسكؼ، كبأبأ، كلبيؾ: )هف (كبأباتي كلبيَّتي  هصدران ( سبحاف)كها ال يهكف أف يككف ( صً، كأؼًٌ

بىحى )لػ همت (l)الهخفؼ (سى ٍٍهؿ ٌذا الفعؿ لمكعبير عف ٌذي الداللة، كها ٌأ ـى )؛ ألف المغة كي لمداللة  (كىمى
. (li)عمِ فعؿ الكالـ

كقد أكرد ىشكاف الحهيرم عف الفراء أىً هىصكب عمِ الهصدر، كأىؾ قمت سبَّحتي هللا 
كٌفرتي عف يهيىي ككفيران، ثـ كجعؿ في : هكضع الكسبيح، كها كقكؿ (سبحاف)كسبيحان، فجعمت 
ثـ ىيقؿ  (الكسبيح)هف كجٍة الىظر ٌذي ٌك  (سبحاف)، أم إفَّ األصؿ في (كفراىان )هكضع الككفير 

. (lii)إلِ سبحاف

إفَّ هثؿ ٌذي الكراكيب كاألداءات المغكية كهثؿ اسكعهاالن جرل عمِ المساف العربٌي، فٍي 
ف كاىت  ر لغكية كاجٍٍا الىحاة بالكأكيؿ لغرض إخضاعٍا لمقاعدة الىحكية، كا  بهثابة بقايا لظكٌا

ًهمت عميٍا،  رية لألبكاب الىحكية الكي حي كمؾ الكراكيب كيخالؼ العالهات الحقيقية، كالدالالت الجٌك
ذا ههَّا ال  ك كأكيد العاهؿ، ٌك إذ فقدت ٌذي األىهاط أهران هٌٍهان ىصَّ عميً حدُّ الهفعكؿ الهطمؽ، ٌك
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يككافر فيٍا كذلؾ، كها أفَّ الهعطيات السياقية الكي يكشكَّؿ هىٍا هعىِ ٌذي األىهاط، يجعؿ هف 
داؼ العهمية المغكية، بقدر ها يحقًٌؽ  هسألة إخضاعٍا لباب الهفعكؿ الهطمؽ أهران ال يحقًٌؽ ٌأ

.   هرككزات الكفكير الىحكم عىد المغكييف

همت عمِ باب الهفعكؿ الهطمؽ جاءت كفؽ  ككجدري ااشارة إلِ أف ٌذي الكراكيب الكي حي
اسكعهاؿ ثابت عمِ ٌيئة كاحدة فٍي هف الكراكيب الثابكة الكي كمـز صكرة ال ككغير كال كسكجيب 

ر عىد (Competence)لدكاعي اابداع الكي كىطمؽ هف الىظاـ المغكم العاـ الهجرد  ، فهف الهقرَّ
، فإف (في الشعر) كلئف أيفرد (liii)، يمـز ااضافة كال يكصرَّؼ(سبحاف هللا)الىحكييف أف ٌذا الكركيب 

:  ، كها في قكؿ األعشِ(liv)ٌذا اافراد ليس هعياران عاهان في االسكعهاؿ

 (lv)أقوُل لمَّا جاءني َفْخُره  َسْبحاَن ِمْن َعْمَقَمَة الفاِخرِ 

. (lvi)سبحاف هللا، فحذؼ الهضاؼ إليً، كأبقِ الهضاؼ بحالً: أراد

يعد كذلؾ  (يحهؿ هصدران هضافان )هكرافقان هع ىهطو آخر  (سبحاف هللا)كيأكي ٌذا الىهط 
ك  كال يسكعهؿ ٌذا األخير  (ريحاف هللا)هف األىهاط الكي حهمت عمِ باب الهفعكؿ الهطمؽ ٌك

اسكرزاؽ : كهعىاي! سبحاف هللا كريحاىً: فىقكؿ (سبحاف هللا)هىفردان، بؿ يىبغي أف يككف كابعان لػ
، فالكركيب عمِ ٌذا ثابت هحفكظ في الذاكرة المغكية، ييسكدعِ في هكاقؼ هخصكصة كال (lvii)هللا

ي حقيقة هيدركة  في الكفكير الىحكم العربيٌ  ، فقد ذكر سيبكيً ٌذا في (lviii)يهكف الكصرؼ فيً، ٌك
كلكىٍا كضعت :"، فقاؿ(ٌذا بابه أيضان هف الهصادر بإضهار الفعؿ الهكركؾ إظٍاري)باب سٌهاي 

هىٍكًضعان كاحدان ال ككصرؼ في الكالـ كصرُّؼ ها ذكرىا هف الهصادر، ككصرُّفيٍا أىٍا كقع في 
بحاف هللًا كهعاذى هللًا كريحاىً كعىٍهرىؾ : هكضع الجرًٌ كالرَّفع، ككدخمٍا األلؼ كالالـ، كذلؾ قكلؾ سي

ريحاف ): ، كال يجكز(ريحافى هللا كسبحاىىً): كها ال يجكز. (lix)"هللاى إال فعمت، كًقٍعًدؾ هللاى إالَّ فعمت
كحدي، فالهسهكع ٌك الهعكهد، ألفَّ ٌذا هف العبارات الثابكة الكي ال يجكز الكصٌرؼ فيٍا  (هللا

. بكقديـ أك كأخير، أك إفراد، كغيري

:  المصادر المثناة: رابعاً 

كرد في االسكعهاؿ المغكم عىد العرب أىهاط رأل الىحاة أىٍَّا هىصكبة جاءت عمِ بىاء 
، : الهثىِ، كهضافة إلِ الضهير، ىحك ىىاىىٍيؾ، كدىكىالىٍيؾ، كٌىذىاذىٍيؾى ، كحى ذىاريؾى ٍعدىٍيؾ، كحى ، كسى لىبٍَّيؾى



 

260 

 

                                             Al-Hussein Bin Talal Journal of research        للبحوث  بن طاللجمةل جامعة احلسني

                                                                                       AHUJ, Volume 2, March   2017 ,  آ ذار , 2  رمق  اجملدل

 

 

 

، يقكؿ سيبكيً ٍيؾى ازى ٌذا باب هىف يجيء هف الهصادر هثىِ هىكصبان عمِ إضهار الفعؿ : "كًحجى
ىىاىىٍيؾ، كأىً قاؿ: الهكركؾ إظٍاري، كذلؾ قكلؾ ، كأىً يسكرحهً ليرحهً، كلكىٍـ : حى ىُّفو ىُّىان بعد كىحى كىحى

؛ ألىًَّ صار بدالن هىً، كال يككف ٌذا هثىِِّ إال في حاؿ ااضافة لىبٍَّيؾى : كهثؿ ذلؾ... حذفكا الفعؿى
ٍعدىيؾ ٍيؾ، كأىً قاؿ... كسى ذىارى ، كها أىً أراد بقكلً لىبٍَّيؾ : كهثؿ ذلؾ حى ذرو ذىره بعد حى ليكف هىؾ حى
ٍعدىيؾ ، ككأفَّ : كأىًَّ قاؿ... إجابة بعد إجابة: كسى كيمَّها أجبكيؾ في أهرو فأىا في األهر اآلخر هجيبه

. (lx)"ٌذي الكثىية أشدُّ كككيدان 

كلها جاءت ٌذي األىهاط عمِ ٌذي الصكرة في االسكعهاؿ آثر الىحاة في كقعيدٌـ لمغة أف 
أقرب - في رأيٍـ– كىكهي إلِ باب ىحكم بعيىً، فكاف ذلؾ الباب ٌك الهفعكؿ الهطمؽ؛ ألىًَّ 

ا، إذ رأكا أىٍَّا عالهة ىصب، كفي  األبكاب الىحكية إعرابان لٍا، اسكىادان إلِ ظٍكر الفكحة في آخٌر
الحقيقة، ال يبدك في ٌذي الحركة أٌم أثرو عمِ الىصب، أك سيادة الحركة ااعرابية، غير أىًَّ رأمه 

هف الىحاة يحاكلكف بً كفسير الهعىِ الىحكم لٍذي األىهاط، دكف أف كككافر فيً أدىِ عالهة 
رية كؤيد رأيٍـ كها أىٍَّـ في حهمٍـ لٍذي األىهاط عمِ ٌذا الباب جاىبكا الحد االصطالحي . جٌك

ك أف يككف هصدران هؤكدان لمعاهؿ، أك هبٌيىان لمىكع، أك العدد؛ فٍذي األىهاط ال  لمهفعكؿ الهطمؽ ٌك
ككضح فيٍا داللة الهصدرية، كلـ كأًت هؤكدة لمعاهؿ كذلؾ، أك هبيىة لمىكع أك العدد كها ىصكا 

. عمِ ذلؾ في كقعيدٌـ لٍذا الباب

ىىاًيٍيؾى )أها كقدير سيبكيً لػ ىُّفو )بػ (حى ىُّىان بعد كىحى ذىر)بػ  (حذاريؾ)كلػ (كىحى ، فكقدير (حذره بعد حى
يعكهد عمِ ها يقكضيً السياؽ في الغالب، ال عمِ ها يكحيً ظاٌر الكركيب، زيادة عمِ أىًَّ 

هعىِ عاـ ال ييٍهًكىيً إثبات داللة الهصدرية في ٌذي األىهاط هف الكراكيب، الكي ال يهكف لٍا أف 
ككصرَّؼ كداللة الىصب فيٍا، لذلؾ فإفَّ سيبكيً أخبر في حديثً عف هعىِ لبيؾ كسعديؾ أىًَّ ال 

ها  ٍهدان المذيف كسكطيع كقديٌر ٍقيان كحى ٍعدان، كها في سى ر كىقكؿ أيًلبُّؾى لىٌبان، كأيٍسًعدؾ سى يهكف أف كقدًٌ
ٍقيان )بػ ٍهدان )ك (سقاؾ هللا سى ، فمها لـ يكف ذلؾ ههكىان فيً ايٍلكيًهس لً شيء هف غير (أحهدي هللا حى

. (lxi)لفظً

ا الىحكيكف لٍا، ًههَّا ال يهكف أف ىجدي هكحققان فيٍا، فٍذي  كذلؾ فإفَّ الكثىية الكي ذكٌر
ذا ها ذكر  ىها يراد بٍا الككثير، ٌك ف كاىت بصكرة الهثىِ ال يراد هىٍا الكثىية، كا  الهصادر كا 

السيرافي هف أف الكثىية في ٌذا الباب الغرض هىٍا الككثير، كأىً شيء يعكد هرة بعد أخرل، كال 
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ادخمكا األكؿ فاألكؿ، : ييراد بٍا اثىاف فقط هف الهعىِ الذم ييذكر، كالدليؿ عمِ ذلؾ أىَّؾ كقكؿ
كال : فإىَّها غرضؾ أف يدخؿ الكؿ، كجئت باألكؿ فاألكؿ حكِ كعمـ أىًَّ شيء بعد شيء، ثـ قاؿ

ىحكاج إلِ ككريري أكثر هف هرة فيعمـ أىً شيء يعكد بعد األكؿ كيكثر، لذلؾ ييٍككفِ بذلؾ المفظ، 
ذا الهثىِ كمً غير هكصرؼ، أم إىًَّ ال يككف إالَّ هصدران هىصكبان أك اسهان في هكضع حاؿ،  ٌك
ىَّها لـ يكهكف ألىًَّ دخمً بالكثىية لفظان هعىِ الككثير، كدخؿ ٌذا المفظ لٍذا الهعىِ في هكضع  كا 

. (lxii)الهصدر

همت عمِ الهفعكؿ الهطمؽ ككردت (lxiii)كهف كمؾ األىهاط  الكي جعمت هصادر هثىاة كحي
كحجز ): ، أم(حجازيؾى )، ك(كٍدُّ ٌذاذيؾ): ، أم بهعىِ(ٌذاذيؾ): في االسكعهاؿ العربٌي قكلٍـ

كىالىٍيؾ)كهىع، ك: بهعىِ (حجازيؾ كداكلىا : )عمِ كقدير( دكاليؾ)ك( إطاقة بعد إطاقة: )، أم(حى
:   كعميً قكؿ الشاعر سحيـ عبد بىي الحسحاس(lxiv)(دكاليؾ

 (lxv)إذا ُشقَّ ُبرٌد ُشقَّ بالبرِد مثمو  َدَوالْيَك حتى ُكمُّضنا غيُر الِبسِ 

ف أفرد هىٍا شيء كاف  ذي األىهاط غير هكصرفة، كيمـز فيٍا ااضافة كالكثىية، كا  ٌك
، فٍي ليست قابمة لمكصرؼ عمِ ٌدم قكاعد الىظاـ المغكم، بؿ بعضٍا قابؿ (lxvi)هكصرفان 

كذلؾ ثبكت عمِ صكرة  (لبَّيؾ)لالسكدعاء كالككظيؼ عبر اسكثهار طاقات الذاكرة المغكية كػ
. (lxvii)الكثىية

 

 

:  نيابة أسماء األعيان عن المصدر: خامساً 

ك أحد شركطً الهٍهة  ذكرىا آىفان أفَّ األصؿى في الهفعكؿ الهطمؽ أفَّ يككف هصدران، ٌك
كهف قكاعدي األساسية، كلكف كيًجدى أفَّ العرب في اسكعهالٍـ المغكم قد أىابكا عف الهصدر أسهاءى 
أعيافو في كراكيب جاءت في بعض الهكاقؼ االىفعالٌية، كالدُّعاء لمهخاطب، أك الدعاء عميً، ثـ 
ي  رية ٌك قاـ الىحاة بحهؿ ٌذي األىهاط عمِ باب الهفعكؿ الهطمؽ، هع فقدٌا ألٌـ عالهاكً الجٌك

ٍىدىالن ): ، كهف ذلؾ ها كرد عف العرب هف قكلٍـ(الهصدرية) ك هف هعىِ(كيٍربان كجى كىًربىٍت يداي، : ، ٌك
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، كهعىاي ألزهؾ هللا أك أطعهؾ كربان، (lxviii)الحجارة: الكراب، كالجىدؿ: أم ال أصابت خيران، كالكرب
، كلغاية حهمً عمِ باب الهفعكؿ الهطمؽ كأكؿ الىحاة ٌذا (lxix)(صخران ): كجىدالن أم (كرابان ): أم

الكي ٌي هسكًٌغ شكمي دفعٍـ إلِ حهؿ ٌذا الكركيب  (الفكحة)الكركيب كسكيغان لمحركة ااعرابية 
عمِ الهفعكؿ الهطمؽ هع فقدي لشرط الهصدرية، زيادة عمِ أىًَّ لـ يأًت كككيدان لمعاهؿ هثالن أك 
ىَّها جاء لمدعاء عمِ الهخاطب . لبياف الىكع المذيف يعٌداف األساس في باب الهفعكؿ الهطمؽ، كا 

ذا الكركيب هف العبارات الهسهكعة عف العرب الكي ال يجكز القياس عميٍا أك  ٌك
ىاكٍا، فكأىً فعؿه لغكمّّ يخصُّ المغة كالذاكرة المغكية، كهسألة حهمً عمِ باب  الكصرؼ بٍا كبهككًٌ
الهفعكؿ الهطمؽ أهر يخص الكفكير الىحكم لدل الىحاة دكف أف يعىِ بً أبىاء المغة الذيف كمفظكا 
ذا األهر كذلؾ ال يخص القكاىيف الكحكيمية لمغة،  ـ بالهكاقؼ االىفعالية، ٌك بً كفؽ طباعٍـ ككأثٌر

الكي كعطي أبىاءٌا هساحة هف الحرية في كعدُّد االسكعهاالت المغكية لمىهط، حكِ إىٍَّا قٌيدت 
الهسكعهميف بالهصادر في الغالب، لذا فإف الذاكرة المغكية حفظت شيئان هف الهخزكف الذم ال 
ك ها أٌكلً الىحاة عمِ أىً هف باب الهفعكؿ الهطمؽ، زيادة عمِ أف  يهكف إلغاؤي أك كطكيري، ٌك

ٍىدالن، فال كسهح المغة بقكؿ كيٍربان : المغة الكزهت هعً الكركيب ككهاـ العبارة، فال يقاؿ إال كيٍربان كجى
. (lxx)جىدالن ككيٍربان : هىفردان، أك جىدالن هىفردان، كها ال كسهح بإعادة الكركيب، أم

كهف كمؾ األىهاط الهحهكلة عمِ الهفعكؿ الهطمؽ أيضان، ها جاء اسـ العيف في لفظً 
يىة، كيسكعهؿ ٌذا في هعىِ الدُّعاء كذلؾ، "فاٌان ًلًفٍيؾى : "خارجان عف الهصدرية، كقكلٍـ ، أم فا الدٌَّا

 كعميً قكؿ أبي سدرة (lxxii)، بهعىِ الخيبة لؾ(lxxi)لمخيبة (فاٌا)ضهير : دٌايي هللا، كقيؿ: أم
:  األسدم

 (lxxiii)     فقمت لو فاىًا ِلِفْيَك فإنَّيـا         قموٌص امرٍئ َقاِرْيك ما أنَت حاِذُرهْ 

ية كىصب  ية، فالضهير يعكد إلِ الدٌا ىَّها يعىكف بً فـ الدٌا كفقان لرأم ابف  (فاٌا)كا 
. (lxxiv)(كربان كجىدالن )يعيش كىصب 

ها حهمً الىحاة عمِ الهفعكؿ الهطمؽ هف ٌذا الىكع، قكؿ العرب أأعكرى كذا ): (lxxv)كهًٌ
عف الهصدر، أم إىًَّ خرج هف الداللة عمِ  (أعكر)كفي ٌذا الكركيب ىاب اسـ العيف ( lxxvi )(ىىاب

الهصدرية إلِ الداللة عمِ اسـ عيف، كهع ذلؾ حهمً الىحكيكف عمِ الهفعكؿ الهطمؽ هع فقدي 
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ٌذي الداللة، زيادة عمِ أىً لـ يأًت كككيدان لعاهؿ ليصح لٍـ ذلؾ الحهؿ، لكف األهر جاء كسكيغان 
لمفكحة الكي ٌي عمـ الهفعكلية، أم اسكىادان إلِ قرائف شكمية ال غير، ال هف طريؽ الهعىِ 

. الىحكم الهحض

كظٍكر هثؿ ٌذي األىهاط كاألداءات المغكية كحت الباب الىحكم هع عدـ احككائٍا 
رية؛ ييظٍر لىا الفرؽ الكاضح بيف الكاقع االسكعهالي الهكاح الذم يهكًٌف أبىاء المغة  عالهاكً الجٌك

هف أداء كراكيب المغة كفؽ ها يشاؤكف، اسكىادان إلِ طكاعية المغة كهركىكٍا، كبيف العهمية 
د في ظركؼو هف االسكقراء الىاقص لمهادة  الكقعيدية بها فيٍا هف أحكاـ كضكابط سىةا الهيقعًٌ

المغكية، إذ ىكج عف ذلؾ قكاعد قاصرة عف اسكيعاب جهيع األداءات المغكية الصادرة عف أبىاء 
حكِ إفَّ الىَّحاة حهمكا أىهاطان ككراكيب ال كركبط ببعض األبكاب الىحكية برابطو كاضح، ههَّا  المغة،

اضطرٌَّـ إلِ المجكء إلِ الكأكيؿ كالكقدير كالككمُّؼ في الكفسيرات، ككقديـ الهسكًٌغات الىحكية، 
لرأب ها ضعؼ هف قكاعدٌـ العاهة، أك هحاكلة هىٍـ إرجاع ها كفمَّت هىٍا هف كراكيب كأىهاط إلِ 

.  أبكابٍا الىحكية األصمية

 

 

 :الخاتمة

حهؿ الىُّحاة عمِ باب الهفعكؿ الهطمؽ كثيران هف األىهاط كاألداءات المغكية، دكف أف  .1
رية، بأف يككف الىهط هصدران هؤكًٌدان لمعاهؿ أك هبيًٌىان لىكعً أك عددي،  كحهؿ عالهاكً الجٌك
ف كيجدت  ككمؾ األىهاط ليست بالضركرة أف كككف هىكهية اىكهاءن حقيقيَّان إلِ ٌذا الباب، كا 
ضهف هسائمً ككفريعاكً، فبعد اسكقصاء أهثمة الهفعكؿ الهطمؽ، ظٍرت أىهاط ال يهكف 
إثبات داللة الهصدرية فيٍا، كأخرل جاء فيٍا الهفعكؿ الهطمؽ اسـ عيفو ال هصدر، 

كأىهاط أخرل لـ ييسكعهؿ لٍا أفعاؿ هف لفظٍا، كها أفَّ الهعطيات السياقية الكي يكشكَّؿ 
هىٍا هعىِ العديد هف ٌذي األىهاط، يجعؿ هف هسألة إخضاعٍا لباب الهفعكؿ الهطمؽ 

داؼ العهمية المغكية، بقدر ها يحقًٌؽ هرككزات الكفكير الىحكم عىد  أهران ال يحقًٌؽ ٌأ
.   المغكييف
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إفَّ سعيى الٌىحاة إلِ كحقيؽ االكًٌساؽ العاـ لقكاعدٌـ، قد افكرض عميٍـ البحث عف أفعاؿ  .2
لكثير هف الهصادر؛ حكَِّ يككف اىضهاهٍا إلِ باب الهفعكؿ الهطمؽ هكَّفقان هع طبيعة 

القاعدة األصمية، الكي ككجب ذكر العاهؿ لمهصدر،  لذا فإفَّ الكقديرات الكي ككمَّفٍا الىحاة 
في البىية الكركيبية لألىهاط الهحهكلة عمِ باب الهفعكؿ الهطمؽ، ال كخضع لمعهمية 

المغكية، بؿ ٌي جاىب هف جكاىب الكفكير الىحكم لدل الىحاة، دعت إليً ىظرية العاهؿ 
ؿَّ الكفسيرات الىحكية؛ لكحقيؽ ٌدفيف، ٌها كسكيغ لمحركة ااعرابية، : الكي طالت جي

ككحقيؽ عىاصر ااسىاد، إذ كاىت الفكحة سببان رئيسان كهسكًٌغان شكمٌيان، دفع الىحاة إلِ 
رية  حهؿ العديد هف األىهاط عمِ باب الهفعكؿ الهطمؽ، دكف اركباطٍا بالعالهات الجٌك

 .الخاصة بٍذا الباب
كهثًٌؿ أداءات لغكٌية كخضع - في غالبيكٍا- األىهاط الهحهكلة عمِ باب الهفعكؿ الهطمؽ .3

ٍا عف أداء هعاىيٍا اافصاحيَّة،  لمهكاقؼ االىفعاليَّة، لذا، فإفَّ كقدير عكاهؿ لٍا ييٍخرجي
لٍا إلِ أىهاط خبريَّة، كهف ٌىا جاءت أفعالٍا هيٍخكزلة، فكاىت  كيفكًٌؾ بىيكٍا المغكية، كيحكًٌ

رية لمهفعكؿ . بدالن هف المفظ بالفعؿ كها أفَّ ٌذا الكقدير ال يفضي إلِ الداللة الجٌك
 . الهطمؽ بأمًٌ شكؿو هف األشكاؿ

ًهمت عمِ باب الهفعكؿ الهطمؽ كعدُّ كراكيب ثابكة، فٍي في  .4 العديد هف األىهاط الكي حي
هجهمٍا هحفكظة في الذاكرة المغكية عىد أبىاء المغة، ككسكدعِ هىٍا، كليست هف طبيعة 
الىظاـ المغكم الهجرَّد، كها أىٍَّا كمـز صكرة ال ككغير بكقديـ أك كأخير، بهعىِ أىًَّ ال ييٍبكىدع 

ٌا أىهاطان سهاعيَّةن  ذا سرُّ عدًٌ ًقٍيسة عميٍا، ٌك كقضية ثبككٍا كخضكعٍا لمذاكرة . أهثمة هى
المغكية أهره كىًعيىً الىحاة العرب، إذ دلَّت عباراكٍـ عمِ ذلؾ خالؿ كىبيٍٍا أبىاء العربٌية 
عمِ ضركرة االككفاء بىص العبارة الهسهكعة عف العرب، كاىًَّ ال يجكز الكغيير فيٍا 

. بإفراد أك كقديـ أك كأخير
ذا عائد إلِ كعدُّد  .5 أظٍر البحثي كثرةى األىهاط الهحهكلة عمِ باب الهفعكؿ الهطمؽ، ٌك

 .هظاٌري االسكعهالية في المغة ككعدد أقساهً؛ بسبب طكاعيًَّ قكاعدي الهقعَّدة
كبعدي، فإىَّىي آهؿي هف هللا العمي القدير أف أككف قد كفًٌقتي في عرض ٌذا الهكضكع عرضان 

ف كاف ثهَّة خمؿه أك خطأ فكمؾ سهات البشر . عمهيَّان هيكفًٌيً حقًَّ، كا 

كالحهد هلل ربًٌ العالهيف 
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،داسإٌٙضخاٌؼشث١خ،ث١شٚد،ٌجٕبْ،(ثذش فٙ انًُٓج)انُذٕ انؼزثٙ ٔانذرص انذذٚش اٌشاعؾٟ،ػجذٖ،(

.48،49َ،ص1986

(
vi
.44ػجذاٌؼض٠ض،اٌم١بطفٟاٌٍغخاٌؼشث١خ،ص(

(
vii
.232َ،ص1،2006،،داسغش٠ت،اٌمب٘شح،ِظش،طأصٕل انزفكٛز انُذٕ٘أثٛاٌّىبسَ،ػٍٟ،(

(viii)،َب َّّ .26َ،ص2001،ػبٌُاٌىزت،اٌمب٘شح،ِظش،انهغخ ثٍٛ انًؼٛبرٚخ ٔانٕصفٛخؽغَّبْ،ر
(ix)  ،ًمعجم في المصطلحات والفروق " الكليات"، (هـ1094: ت)الكفوي، أبو البماء أٌوب بن موسى الحسٌن

م، 1976عدنان دروٌش و  المصري، منخورات وزارة الثمافة، دمخك، سورٌا، : ، وعع فهارسهاللغوية

محّمد باسي : ، تحمٌك شرح التَّصريح  لى التَّوضيح،(هـ905: ت)، واألزهرّي، لالد بن عبد هللا 4/192

ٌة، بٌروت، لبنان، ط . 1/490م، 2000، 1عٌون السود، دار الكتب العلمَّ

(x)  ،باعة والنَّخر والتَّوزٌع، عمان، األردن، طمعاني النَّحوالسامرارً، فاعي صالح ، 2000، 1، دار الفكر للّطِّ

. 4/192الكفوي، الكلٌات، : ، وٌنظر2/149

(
xi
ِٕؾخاٌغ١ًٍ،ثزؾم١كششػاثٓ:،ِٚؼٗوزبةشزح اثٍ ػمٛم،(٘ـ769:د)اثٓػم١ً،ثٙبءاٌذ٠ٓػجذهللا(

.1/505َ،2000دمحمِؾ١ٟاٌذ٠ٓػجذاٌؾ١ّذ،اٌّىزجخاٌؼظش٠خ،ط١ذا،ٌجٕبْ،:ػم١ً،رأ١ٌف

(
xii
،دْٚ(دساعخربس٠خ١ّخِمبسٔخث١ٓٔؾٛاٌؼشث١ّخٚاٌٍغبداٌّغب١ِّخ)فٙ انُذٕ انؼزثٙ انًمبرٌ ػجبثٕخ،٠ؾ١ٝ،(

.233،ص(د.د)ٔبشش،

(
xiii
٠ٓػجذاٌشؽّٓ،( ،عالياٌذِّ ّٟ ػجذ:،رؾم١كًْغ انٕٓايغ فٙ شزح جًغ انجٕايغ،(٘ـ911:د)اٌغ١ُّٛط

ْىشَ،ِإعغخاٌشعبٌخ،اٌى٠ٛذ َِ .3/98َ،1992،اٌؼبيعبٌُ

(
xiv
َ،2002،ِىزجخاألٔغٍٛاٌّظش٠ّخ،اٌمب٘شح،ِظش،لعبٚب انًفؼٕل ثّ ػُذ انُذبح انؼزةخض١ش،دمحمأؽّذ،(

.34-32ص

(
xv
،رؾم١كدمحمػٍٟعٍطبٟٔ،داساٌّأٌٍِْٛزشاس،ث١شٚد،ٌجٕبْ،ٚدِشك،شزح أثٛبد طٛجّٕٚاثٓاٌغ١شافٟ،(

.270-1/269َ،1979عٛس٠ب،

(
xvi
.34،صلعبٚب انًفؼٕل ثّ ػُذ انُذبح انؼزةخض١ش،:ٚاٌفبػًػٕذُ٘أُ٘عضءفٟاٌغٍّخ(



 

266 

 

                                             Al-Hussein Bin Talal Journal of research        للبحوث  بن طاللجمةل جامعة احلسني

                                                                                       AHUJ, Volume 2, March   2017 ,  آ ذار , 2  رمق  اجملدل

 

 

 

                                                                                                                                                                      

(
xvii
.اإلشبسحئٌٝاٌّفؼٛياٌّطٍك(

(
xviii

) ّٞ ،دمحمثٓاٌؾغٓاإلعزشاثبر ّٟ ض :،ششػٚرؾم١كشزح انزظٙ ػهٗ كبفَّٛخ اثٍ انذبجت،(٘ـ686:د)اٌشَّ

ْىشَ،ػبٌُاٌىزت،اٌمب٘شح،ِظش َِ .1/293َ،1،2000ط،ػجذاٌؼبيعبٌُ

(
xix
دمحمػجذاٌخبٌكػض١ّخ،اٌّغٍظاألػٍٝ:،رؾم١كانًمزعت،(٘ـ285:د)اٌّجشد،أثٛاٌؼجبطدمحمث٠ٓض٠ذ،(

.2/121،4/299َ،1994ٌٍشئْٛاإلعال١ِخ،اٌمب٘شح،ِظش،

(
xx
.3/94،ًْغ انٕٓايغاٌغ١ٛطٟ،(

(
xxi
يخشز٘ػجبثٕخ،٠ؾ١ٝ،( ،عذاساٌٍىزبةاٌؼبٌّٟ،رطٕر انًصطهخ انُذٕ٘ انجصز٘ يٍ طٛجّٕٚ دزٗ انشَّ

بْ،األسدْ،ط َّّ .98َ،ص1،2006ٚػبٌُاٌىزتاٌؾذ٠ش،ػ

(
xxii
،ِإّعغخاألصٕل فٙ انُّذٕ،(٘ـ316:د)اثٓاٌّغّشاط،أثٛثىشدمحمثٓعًٙ،( ّٟ ،رؾم١كػجذاٌؾغ١ٓاٌفزٍ

.1/159َ،3،1996ط،اٌّشعبٌخ،ث١شٚد،ٌجٕبْ

(
xxiii
ػٍٟرٛف١كاٌؾّذ،:،رؾم١كانجًم فٙ انُذٕ،(٘ـ340:د)اٌضعبعٟ،أثٛاٌمبعُػجذاٌشؽّٓثٓاعؾبق(

.316َ،ص1،1984ِإعغخاٌشعبٌخ،ٚداساألًِ،ث١شٚد،ٌجٕبْ،ئسثذ،األسدْ،ط

(xxiv ) عادي سلٌمان جماي، : ، جمع وتحمٌكشعر األحوص األنصاروَّ ، (هـ101: ت)األحوص،   بن سالم

. 209: م، ص1990-هـ1411، 2خولً عٌف، مكتبة اللانجً، الماهرة، مصر، ط: تمدٌم

(
xxv
ػجذاٌّغالَدمحم٘بسْٚ،:،رؾم١كٚششػانكزبة،(٘ـ180:د)ع١ج٠ٛٗ،أثٛثششػّشٚثٓػضّبْثٓلٕجش،(

.1/380َ،4،2004ِىزجخاٌخبٔغٟ،اٌمب٘شح،ِظش،ط

(
xxvi
،أؽّذثٓاأل3/122ٓ١ِ،ًْغ انٕٓايغاٌغ١ٛطٟ،:لبئٍِٗغٙٛي،٠ٕظشاٌشب٘ذفٟ( ّٟ :د)،ٚاٌشٕم١ط

ايغ ػهٗ ًْغ انٕٓايغ،(٘ـ1331 ذثبعًػ١ْٛاٌغُّٛد،داساٌىزتاٌؼ١ٍِّّخ،:،ٚضغؽٛاش١ٗانذّرر انهَّٕ ّّ ِؾ

.1/417َ،1999ث١شٚد،ٌجٕبْ،

(
xxvii
.1/417،انذّرر انهٕايغ،ٚاٌشٕم١طٟ،3/122،ًْغ انٕٓايغاٌغ١ٛطٟ،:لبئٍِٗغٙٛي،٠ٕظشاٌشب٘ذفٟ(

(
xxviii
،داسا٢فبقاٌغذ٠ذح،ث١شٚد،ٌجٕبْ،ط:،رؾم١كدٕٚاَّاثٓاٌؼغبط،سؤثخ،( ّٟ ،١ٌٚ1ُثٓاٌٛسداٌجشٚع

،3/122،ًْغ انٕٓايغ،اٌغ١ٛطٟ،1/338، انكزبةع١ج٠ٛٗ،:،٠ٕٚظشاٌشب٘ذف1/480َٟ،1979

.1/418،انذّرر انهٕايغٚاٌشٕم١طٟ،

(
xxix
.1/418،انذّرر انهٕايغاٌشٕم١طٟ،(

(
xxx
.1/338،انكزبةع١ج٠ٛٗ،(

(
xxxi
.1/418،انذّرر انهٕايغ،ٚاٌشٕم١طٟ،3/123،ًْغ انٕٓايغاٌغ١ٛطٟ،:٠ٕظشاٌشب٘ذفٟ:لبئٍِٗغٙٛي(

(
xxxii
ع١ج٠ٛٗ،:،٠ٕٚظشاٌشب٘ذف30ٟ،ص(د.د)،داساٌمٍُ،ث١شٚد،ٌجٕبْ،دٕٚاَّاثٓأثٟسث١ؼخ،ػّش،(

،ٚلذاعزذي3/105،ًْغ انٕٓايغ،اٌغ١ٛطٟ،223-3/220،اٌّجشد،اٌّمزضت،1/311،انكزبة

إٌّظ َّْ األطًفٟاٌىالَ٘ٛاٌّظذس؛أل َّْ :الفؼًٌٗ،٠ٕظش(ثٙشاًا)اٌجظش٠ْٛثٙزااالعزؼّبيػٍٝأ

اإلَصبف فٙ يظبئم انخالف ثٍٛ ،(٘ـ577:د)األٔجبسٞ،أثٛاٌجشوبدوّبياٌذ٠ٓػجذاٌشؽّٓثٓدمحم

ٌٗٚٚضغ٘ٛاِشٗفٙبسعٗ،انَُّذٍٕٚٛ انجصزٍٚٛ ٔانكٕفٍٛٛ ذ،داساٌىزتاٌؼ١ٍّخ،ث١شٚد،:لذََّ َّ ؽغَٓؽ

ًا1/221َ،28:1998،اٌّغأٌخ1طٌجٕبْ، ،ٚ٘زااألِش٠ؼذَّلض١َّخعذ١ٌخ،الفبئذحرُمشعِٝٓثؾضٙبثؾضب

ًا،٠ٕٚظشاٌشب٘ذثبإلضبفخئٌِٝبعجكفٟ ،(د.د)،(٘ـ392:د)اثٓعّٕٟ،أثٛاٌفزؼػضّبْ:ٌغ٠َّٛب

،ٚاٌؼىجشٞ،أثٛاٌجمبءػجذ2/281،دمحمػٍٟإٌّغبس،اٌّىزجخاٌؼ١ٍّّخ،ث١شٚد،ٌجٕبْ:،رؾم١كانخصبئص

َ،1980ؽغٓاٌشبػش،ػّبْ،األسدْ،:،رؾم١كإػزاة انذذٚش انُجٕ٘،(٘ـ616:د)هللاثٓاٌؾغ١ٓ

،105ٚص ّٞ ٛفّكاٌذ٠ٓإٌّؾٛ ُِم ،ػبٌُاٌىزت،ث١شٚد،شزح انًفّصم،(٘ـ643:د)اث٠ٓؼ١ش،

.1/121،(د.د)،ٌجٕبْ

(
xxxiii
.3/106،ًْغ انٕٓايغاٌغ١ٛطٟ،(

(
xxxiv
.1/121،شزح انًفصماث٠ٓؼ١ش،(

(
xxxv
.1/120اٌّشعغاٌغبثك،(

(xxxvi)  موسى بناي العلٌلً، : ، تحمٌكاايضاح في شرح المفصل، (هـ646: ت)ابن الحاجب، أبو عمر عثمان

.  1/227،  (ت.د)مطبعة العانً، ب داد، العراق 

(
xxxvii
)


،سعبٌخدوزٛساحغ١شِٕشٛسح،و١ٍخداسانًُصٕثبد فٙ انُذٕ انؼزثٙاٌؾش٠ضٞ،ػبئذوش٠ُػٍٛاْ،فٍغفخ

.314َ،1975اٌؼٍَٛ،اٌمب٘شح،ِظش،
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(
xxxviii
انززاكٛت انضبثزخ فٙ انهغخ انؼزثٛخ انفصذٗ فٙ ثبة انًفبػٛم ثٍٛ انُظبو اٌضػجٟ،إِٓخطبٌؼ،:٠ٕظش(

.152َ،ص2012،اٌؼذداألٚي،28،ِغٍخعبِؼخدِشك،اٌّغٍذانهغٕ٘ ٔانذاكزح انهغٕٚخ

(
xxxix
ًا،:ِٚٓ٘زٖاألٌفبظاٌّؾٌّٛخػٍٝثبةاٌّفؼٛياٌّطٍك( ػب ْٛ ًا،َع ًا،ٚرَْؼغب ًا،ٚػْمشاًا،ٚثُمؼذاًا،ٚعُمْؾمب َعذْػب

ًا ًا،َْٔىغب ًا،ثإعب ًا،خ١جخًا،رجّب ػب ،28،1/221،اٌّغأٌخسلُاإلَصبف فٙ يظبئم انخالفاألٔجبسٞ،:أظش.ُٔٛم

.3/106اٌغ١ٛطٟ،ّ٘غاٌٙٛاِغ،

(
xl
.3/106،ًْغ انٕٓايغاٌغ١ٛطٟ،(

(
xli
.1/318،ًْغ انٕٓايغ،اٌغ١ٛطٟ،319-1/318ع١ج٠ٛٗ،اٌىزبة،(

(xlii)  ومعه كتاب عدَّة أوضح المسالن إلى ألفية ابن مالن، (هـ761: ت)ابن هخام، أبو   عبد هللا جماي الدٌن ،

ٌوسف الخٌخ   البماعً، دار : السالن إلى تحمٌك أوعح المسالن، تألٌف بركات ٌوسف هبود، تحمٌك

. 2/193م، 2000الفكر، بٌروت، لبنان، 

(
xliii
.1/319،انكزبةع١ج٠ٛٗ،(

(
xliv
.153،صانززاكٛت انضبثزخ فٙ انهغخ انؼزثٛخ انفصذٗاٌضػجٟ،(

(
xlv
.3/117،ًْغ انٕٓايغاٌغ١ٛطٟ،(

(
xlvi
.119-3/118،ًْغ انٕٓايغاٌغ١ٛطٟ،(

(
xlvii
.319-1/318،انكزبةع١ج٠ٛٗ،(

(
xlviii
.1/318:اٌّشعغاٌغبثك(

(
xlix
ػجذهللاػٍٟاٌىج١ش:،رؾم١كنظبٌ انؼزة،(٘ـ711:د)اثِٕٓظٛس،أثٛاٌفضًعّبياٌذ٠ٓدمحمثِٓىشَ،(

.3/1914،(د.د)،(عجؼ)ٚآخش٠ٓ،داساٌّؼبسف،اٌمب٘شح،ِظش،

(
l
.3/1914:(عجؼ)،، نظبٌ انؼزةاثِٕٓظٛس:،أظش115-3/114اٌغ١ٛطٟ،ّ٘غاٌٙٛاِغ،(

(
li
.156،صانززاكٛت انضبثزخ فٙ انهغخ انؼزثٛخ انفصذٗاٌضػجٟ،(

(
lii
،رؾم١كؽغ١ٓاٌؼّشٞ،داساٌفىشاٌّؼبطش،، شًض انؼهٕو ٔدٔاء كالو انؼزة يٍ انكهٕواٌؾ١ّشٞ،ٔشٛاْ(

.5/295َ،1999،(عجؾبْ)ث١شٚد،ٌجٕبْ،ٚداساٌفىش،دِشك،عٛس٠ب،

(
liii
.3/115،ًْغ انٕٓايغاٌغ١ٛطٟ،(

(
liv
.156،صانززاكٛت انضبثزخ فٙ انهغخ انؼزثٛخ انفصذٗاٌضػجٟ،(

(
lv
ِٙذٞدمحمٔبطشاٌذ٠ٓ،داساٌىزتاٌؼ١ٍّخ،ث١شٚد،:،ٔششٖدٕٚاٌ األػشٗ انكجٛزاألػشٝ،١ِّْٛثٓل١ظ،(

َ،1950،ِىزجخا٢داة،اٌمب٘شح،ِظش،شزح دٕٚاٌ األػشٗؽغ١ٓ،دمحمدمحم،،93َٚ،ص1987ٌجٕبْ،

:ٌشب٘ذفٟد٠ٛاْاألػشٝ،ثشٚا٠خ،ٚا143ص

خَ انفبِجِز  ًَ ٍْ َػْهمَ ٌَ ِي ب جبءَٙ فَْجُزُِ   َطجذب ًَّ ألُٕل نَ

، أبو علً الحسن بن أحمد، : وهً رواٌة ال تليُّ بموطن الخاهد، وٌنظر الخاهد فً ًّ : ت)الفارس

  الخَّاطر، مطبعة المدنً، الماهرة، مصر، : ، تحمٌك ودراسة1، طالمسائل البصريَّات، (هـ377

ًّ بن إسماعٌي 410م،  ص1985 ٌده، أبو الحسن عل ، لجنة إحٌاء , المخّصص(هـ458: ت)، وابن سِّ

ًّ بن مؤمن . 17/163، و15/187،  (ت.د)التراث العربً، بٌروت، لبنان،  : ت)ابن عصفور، عل

. 1/174م،  ص1982صاحب أبو جناح، ب داد، العراق، : ، تحمٌكشرح جمل الزّجاجي، (هـ669

. 3/1914: (سبح)وابن منظور، لسان العرب، 

(
lvi
.3/116،ًْغ انٕٓايغ،ٚاٌغ١ٛطٟ،1/324،انكزبةع١ج٠ٛٗ،(

(
lvii
.3/116،ًْغ انٕٓايغاٌغ١ٛطٟ،(

(
lviii
.157،صانززاكٛت انضبثزخ فٙ انهغخ انؼزثٛخ انفصذٗاٌضػجٟ،:أظش(

(
lix
.1/322،، انكزبةع١ج٠ٛٗ(

(
lx
.350-1/348اٌّشعغاٌغبثك،(

(
lxi
.1/353،انكزبةع١ج٠ٛٗ،:أظش(

(
lxii
.1/352،(اٌؾبش١خ:)اٌّشعغاٌغبثك:أظش(
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(
lxiii
،اررشبف انعَّزة يٍ نظبٌ انؼزة،(٘ـ745:د)،ٚاألٔذٌغٟ،أثٛؽ١ب352ْ-1/349:ع١ج٠ٛٗ،اٌىزبة(

َ،1،1998رؾم١كسعتػضّبْدمحم،ِٚشاعؼخسِضبْػجذاٌزٛاة،ِىزجخاٌخبٔغٟ،اٌمب٘شح،ِظش،ط

.3/111،ًْغ انٕٓايغ،ٚاٌغ١ٛطٟ،3/1363

(
lxiv
وًٚاؽذِّٕٙبصٛةا٢خش١ٌإوذاٌّٛدح،( وبْاٌشعًفٟاٌغب١ٍ٘خئراأسادأ٠ْمؼذِغاِشأرٗشكَّ

.3/111،ًْغ انٕٓايغاٌغ١ٛطٟ،

(
lxv
ػجذاٌؼض٠ضا١ٌّّٕٟ،داساٌىزتاٌّظش٠خ،اٌمب٘شح،:،رؾم١كدٕٚاٌ طذٛىعؾ١ُ،ػجذثٕٟاٌؾغؾبط،(

.3/110،ًْغ انٕٓايغ،ٚاٌغ١ٛطٟ،1/350،انكزبةع١ج٠ٛٗ،:،ٚاٌشب٘ذف16َٟ،ص1950ِظش،

(
lxvi
.3/111،ًْغ انٕٓايغاٌغ١ٛطٟ،(

(
lxvii
.159،صانززاكٛت انضبثزخ فٙ انهغخ انؼزثٛخ انفصذٗاٌضػجٟ،(

(
lxviii
.3/128،ًْغ انٕٓايغاٌغ١ٛطٟ،(

(
lxix
.1/122،، شزح انًفصماث٠ٓؼ١ش(

(
lxx
.162-161،صانززاكٛت انضبثزخ فٙ انهغخ انؼزثٛخ انفصذٗاٌضػجٟ،(

(
lxxi
.3/129،ًْغ انٕٓايغاٌغ١ٛطٟ،(

(
lxxii
.1/122اث٠ٓؼ١ش،ششػاٌّفظً،(

(
lxxiii
.1/122اٌّشعغاٌغبثك،(

(
lxxiv
.1/122اٌّشعغاٌغبثك،(

(
lxxv
.3/129،ٚاٌغ١ٛطٟ،ّ٘غاٌٙٛاِغ،1/343ع١ج٠ٛٗ،اٌىزبة،:أظش(

(
lxxvi
ٖاٌخٍك،رأبة،( ّٛ ٚأطٍٗأْثٕٟػبِشالززٍٛاٚثٕٟأعذ،فٍّبلبثٍُٛ٘،عؼٍٛافِٟمذِزُٙعّالًاأػٛسِش

،فمبيثؼضاألعذ١٠ٓ٘زااٌمٛيِٕىش٠ٓػ١ٍُٙرٌه،ٚلذأٚسدع١ج٠ٛٗلظخ٘زااٌّضً،فمذلبٌٗسعً ُّٓ ٚ٘ٛاٌّغِ

ِٓثٕٟأعذ٠ََٛعجٍََخ


٠بثٕٟأعذ،أػَٛسٚرأبة،ف٠ٌُُٛٙمِشدْأْ:ٚلذاعزمجٍٗثؼ١شأػٛس،فزط١ّشِٕٗ،فمبي

َُٙٙ،وأَّٔٗلبي ،ٌٚىٕٗٔجَّ ِٗ زِ ِِٖٚطؾَّ أرغزمجٍْٛأػَٛسٚرأبة،فبالعزمجبيفٟؽبي:٠غزششذ١ٌُ٘خجشٖٚػٓػِٛس

ًا ع١ج٠ٛٗ،:٠ٕظش.أسادأ٠ُْمضجَذٌُٙاألػٛس١ٌؾزسٖٚ،ٚال٠مبط٘زاإٌٛعثاعّبعإٌؾبح...رٕج١ٙٗئ٠بُ٘وبْٚالؼب

  .3/129،ٚاٌغ١ٛطٟ،ّ٘غاٌٙٛاِغ،4/3165:(ػٛس)،نظبٌ انؼزة،ٚاثِٕٓظٛس،1/343اٌىزبة،
 

 

 

 

 

 

 


