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َهدفَالبحث

له سيبويه والمبرد وجدنا أن ما قاله ابعد التحليل والتدقيق فيما قاله المبرد تحليال وصفيا مقارنا بين ما ق
ن اختلفا في ا  نّكر حاال، و مال فيه من القول بالحالية في وقوع المصدر برد هو ماقاله وسبقه اليه سيبويهالم

القياس عليه، فيكون قول سيبويه بعدم القياس مطلقا، وقول المبرد بالقياس فيما كان نوعا من عامله دون 
نه لو أل ي: الخالف في قياس وقوعه حاال، وعدمه؛أخالفا بينهما في مجموع ذلك كله، مالم يكن كذلك 

دون لى الخالف بينهما في القول بالحالية والمصدرية إدى المصدرية ألبقول الصح مانسب الى المبرد من 
قول سيبويه بالحالية، وينصرف لى إ؛ اذ ينصرف عدم القياس الخالف من عدمه، وهذا ال يسمى خالفا

  لى قول المبرد بالمصدرية، والمراد الخالف في المجموع كله. إالقياس فيما كان نوعا من عامله 

The Indefinite Source   

Between Present and Source with Al-Mubarrid  

Aim of the Research 

After a descriptive analysis and scrutiny in what Al-Mubarrid has said and as 

comparing it with what Sibawayh said, we found that Sibawayh had preceded 

Al-Mubarrid in what he said about the present of the indefinite source; although, 

they differ in its measuring. Therefore, Sibawayh’s saying about the present is 

considered as absolute while Al-Mubarrid has considered it as one of its 

memberships, i.e. the difference in the measuring of its present and it is not. 

Accordingly, if the difference between Sibawayh’s and Al-Mubarrid’s sayings 

within the source and actuality based on what preceded, it couldn’t be called a 

difference. Consequently, Sibawayh indicated not to measure with source while 

Alumbarrid indicated to measure if it was a member of the source 
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 الرحيمَبسم اهلل الرحمن
 المقدمة

، وعلمى حلمه وصمحبه أجمعمين،       الحمد هلل رب العالمين، وأفضُل الصالِة وأتَمم  التسمليِم علمى سميدنا محممدل
 ومن واالهم وتبعهم باحسانل إلى يوم الدين.

 أمَّا بعُد:   
لمصمممدر المَنكَّمممر بمممين الحاليمممة ا، أال وهو)ا ممممن موضممموعاِغ اللعمممِة العربيمممةِ فهمممذا بحممماو يتنممماوُل موضممموع       

(، والذي دعاني إلى اختيار هذا الموضوع بحثا للدراسة أنني كنغ أقرأ اآلية المائتين والمصدرية عند المبرِّد
ْذ قَماَل ِإْبمَراِهيُم َربِّ َأِرنِمي َكْيمَف ُتْحيِممي اْلَممْوَتى قَماَل َأَولَمْم تُم ْ والستين من سورة البقرة، وهمي قولمه تعمالى:  ِمن }َواِ 

ْنُهنَّ ُجْزء   َقاَل َبَلى َولَمِكن لَِّيْطَمِئنَّ َقْلِبي َقاَل َفُخْذ َأْرَبَعة  مَِّن الطَّْيِر َفُصْرُهنَّ ِإَلْيَك ُثمَّ اْجَعْل َعَلى  ُثمَّ  اُكلِّ َجَبلل مِّ
َواْعَلْم َأنَّ الّلَه َعِزيزو َحِكيمو { ااْدُعُهنَّ َيْأِتيَنَك َسْعي  

، وهمو: كيمف يوجمه اهلل تعمالى ، فجمال فمي خماطر (1) ي سم الو
يطلب منه اإلقرار باإليمان من عدمه، فمدعاني همذا إلمى أن أتصمفََّح  -عليه السالم-س اال إلى نبيه إبراهيم 

{، وهمو: لمماذا عبَّمَر اهلل تعمالى َيْأِتيَنمَك َسمْعيا  كتب التفاسير، فولََّد همذا التصمف ُح سم اال ثاني ما عمن قولمه تعمالى: }
)سعي ا(، ولم يقل: )ساعياغ( عند َمن ُيعرُبها حاال؟، وخالل بحثي عمن السمبب لفمغ ن مري أن أكثمر بقوله: 

فممي وقمموع المصممدر الُمنكَّممِر حمماال، وفممي القيمماس عليممه، وعنممد  دِ ا بممين سمميبويه والمبممرِّ النحممويين يممذكرون خالف مم
لممى المبممرد القممول بالمصممدرية،  تتبعممي لهممذا الخممالف وجممدغ أن أكثممرهم ينسممب إلممى سمميبويه القممول بالحاليممة، وا 

وسرعان ما تبادر إلى ذهني س الو ثالاو مفاده: أين الخالف بينهما فمي القيماس ممن عدممه إذا كمان أحمدهما 
، ومن المعلوم أن الخالف يكون في شيء واحمد ال فمي شميئين ممَّما ؟يقول بالحالية والثاني يقول بالمصدرية
بمجرد القمول بمل جماعال ُنْصمَب عينميَّ مما يجمب علمى الباحما أن يفعلمه جعلني ال أكتفي بما ُينَقُل، وال أسلُِّم 

فمي تممدقيق النصممول وتحليلهما، والعممور فممي معماني كلماتهمما؛ لكممي ُيبميَِّن ممما يريممده صماحُب الممنلِّ ُممتممثال ممما 
 : في طروق الخيالالعباس بن األحنف قاله 

 (2)(عيني ** إلى وقغ انتباهي ال يزول( بَ صْ ) خيالك حين أرقد نُ )
لذا وجدغ بعد التحليل، والتدقيق فيما قااله أن ما قالمه المبمرد همو مما قالمه وسمبقه إليمه سميبويه فيمه ممن      

ن اختلفمما فممي القيمماس عليممه، فيكممون قمموُل سمميبويه بعممدم  القممول بالحاليممة فممي وقمموع المصممدر الُمَنكَّممر حمماال، وا 
ما ممن عاملمه دون كان نوع ا من عامله أم لمم يكمن، وقمو أالقياس مطلق ا سواءو  ُل المبمرد بالقيماس فيمما كمان نوع 

ما لم يكن كذلك خالف ا بينهما في مجموع ذلك كلِّه، أي: الخمالف فمي قيماس وقوعمه حماال، وعدممه؛ ألنمه لمو 
صممح ممما ُنسممب إلممى المبممرد مممن القممول بالمصممدرية ألدَّى إلممى الخممالف بينهممما فممي القممول بالحاليممة والمصممدرية 

ممممن عدممممه، وهمممذا ال ُيسممممَّى خالفممما؛ إذ ينصمممرف عمممدم القيممماس إلمممى قمممول سممميبويه دون الخمممالف فمممي القيممماس 

                                                 
(1)

 .061سورة البقرة، اآلية:  
(2)

 ، ولم أجده في ديوان العباس بن األحنف.0/022: األمالي في لغة العربذكره القالي في كتابه:  
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، والمممراد الخممالف فممي بالمصممدرية لممه إلممى قممول المبممردعامبالحاليممة، وينصممرف القيمماس فيممما كممان نوعمما مممن 
 المجموع كله. 

 مماهره أنممه قولممه: ))إليممه ممما عقَّمَب بممه الصممبَّاُن علممى قممول األشمموني: )وقاسممه المبممرُد( ب وي يمُد ممما ذهبممغُ      
 .(3)(فلعل له قولين( ،إلخ ...وذهب األخفش والمبرد :قبل وب على الحال وهو ينافي قولهيقول بأنه منص

ا مما  ي يُد ما ذهبغُ و        المصمدر  ( عنمد الحمديا عمندراسماغ ألسملوب القمرحنكتماب: )جماء فمي إليه أيض 
ما ممن عاملمه: ))و ماهر النصمول أنمهالمنكَّر يقم  حماال، ويكمون قياسمينا عنمد المبمرد فيمما كم ُيعمِرُب  (4)ان نوع 

، وجمماء فممي كالمممه ممما ُيفيممُد أنممه مفعممولو مطلممقو، قممال: جئتممه َمشممي ا إنممما معنمماه بالمصممدَر حمماال بتأويلممه  وصممفل
 .(5)ماشي ا؛ فالتقدير: أمشي َمْشي ا((

لكممال  الة غيمر مجتمزأة تبع مها؛ لتكمون أفكمار القمارت متسلسموقد ذكرُغ بعض النصول كاملة، ثمَّ حلَّلت     
.  النلِّ
ن كنغ قد جانبغصواب ا فإن كان وهذا البحا يحاول إثباغ هذا الرأي،        فمن عند اهلل وفضله، وا 

 .يالصواب فزّلة نفس
، والمسملمين، وحخمر دعوانما ووالديَّ  ي، وعن مشايخسأله سبحانه وتعالى، أن يرضى عنيأوفي الختام      

َ   وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى حله وصحبه وسّلم.، عالمينأن الحمد هلل رب ال
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

 
 
 
 
 
 
 

 المصدر المَنكَّر بين الحالية والمصدرية عند المبرِّد
أم  هممو وا فيممه خالفمما أيضمما أقياسممي  ذكممر النحويممون خالفمما بممين العلممماء فممي وقمموع المصممدر حمماال، وذكممر      

؟. وقبممل الخمموض فممي بيممان الخممالف البممدَّ مممن تعريممف الحممال، وذكممر ا ألوصمماف التممي ذكرهمما العلممماء سممماعي 
 كون حاال، فأقول: لت افيه

                                                 
(3)

 . 072/ 0: على شرح األشموني حاشية الصبان 
(4)

 أي: المبرد 
(5)

 .67 -2/66لثالث: دراسات ألسلوب القرآن/القسم ا 
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، قمممال الخليمممل: ))      وحممماالغ المممدهر  ،حمممال حسمممنة :والحمممال ت نممما فيقمممالالحمممال لعمممة ُتطلمممق علمممى معمممانل
 .(6)((هلةُ الذي يقال له السَّ  نُ التراب الليِّ  :والحال، الوقغ الذي أنغ فيه :حالوال، صروفه :وأحواله
ُل، وهممو: )) والممذي يعنينممي      : فيقممال -يممذكر وي نمما-صممفة الشمميء  :الحممالفممي هممذا البحمما المعنممى األوَّ

 .(7)((حالة: وقد ي نا بالهاء فيقال ،و حال حسنة ،حال حسن
أو تأكيمده أو تأكيمد  ،وصمف فضملة مسموق لبيمان هيئمة صماحبهبقولمه: )) فها ابن هشامواصطالحا: عرَّ      
، (9)}آلَمممَن َمممن ِفممي اأَلْرِض ُكل هُممْم َجِميعمما {، (8)}َفَخممَرَ  ِمْنهَمما َخاِئفمما {: نحممو ،أو مضمممون الجملممة قبلممه ،عاملممه

 .(12)(((11)}َوَأْرَسْلَناَك ِللنَّاِس َرُسوال {، (10)}َفَتَبسََّم َضاِحكا {
ا؛ ألنها تبين هيئَة صاحبها، )وهي وع      لى هذا تكون الحال على نوعين: م سِّسة، ))وتسمَّى ُمَبيَِّنة  أيض 

معنمى الركموب إال بمذكر  ، )كجماء زيمدو راكبما(، فمال يسمتفاد-دون ذكرهمابأي  -التي ال ُيستفاُد معناها بدونها(
؛ ))ألنهما إمَّما م كِّمدة (13)دة ( وهي التي يستفاُد معناها بدون ذكرها((، )وم كِّ راكبا... ، وهي على ثالثة أقسمامل

دة لعاملهما لف ما حمال ممن الكماف، وهمي م كِّم (رسوالم)، فم}َوَأْرَسمْلَناَك ِللنَّماِس َرُسموال{لعاملها لف ا ومعن ى نحمو: 
: قولممه تعممالى أو م كممدة لعاملهمما معن ممى فقممط واللفمم  مختلممف نحممولتوافقهممما فممي اللفمم  والمعنممى...،  ومعن ممى؛

نمموع مممن ، فضمماحك ا حممال مممن فاعممل تبسَّممَم، وهممي م كممدة لعاملهمما معن ممى فقممط؛ ألن التبسممَم ا{َتَبسَّممَم َضمماِحك  }فَ 
ممما م كمممدة لصممماحبها نحممموالضمممحك، ولف همممما مختلمممف...،  مَّ }آلَممممَن َممممن ِفمممي اأَلْرِض ُكل هُمممْم : قولمممه تعمممالى وا 

حاطمة فهمي دة لها؛ ألن جميعا يدل  علمى اإلكِّ ْن( الموصولة م  ميعا حال من فاعل حَمَن وهو )مَ ، فجَجِميعا {
مَّما م كمدة لمضممون جملمةل ْن( الموصمولة...، للعموم الذي في )مَ م كدة  ممن اسممين  ومركبمةل  قبلهما معقمودةل  وا 

 .(14)زيد أبوك عطوف ا((م: كمعرفتين جامدين... 
المعنممى؛ ولممذلك  وذكممر النحويممون أنَّ األصممل فممي الحممال أن تكممون مشممتقة ))ألن الحممال صممفة مممن جهممة   

 .(15)اشُتِرَط فيها ما ُيشترُط في الصفاغ من االشتقاق((
ممما غالمممب ال     وذكمممر ابمممن هشمممام أوصمممافا أربعمممة للحمممال، منهممما: ))أن تكمممون مشمممتقة ال جاممممدة، وذلمممك أيض 

الزمو((
 ،(17)، فإنَّ ضاحك ا مشتق من الضمحك(((جاء زيدو ضاحك ا)م: ، ومثََّل له خالد األزهري بقوله: ))ك(16)

ثمم ذكمر أن الحمال ))تقم  جاممدة م ولمة بالمشمتق فممي ثمالا مسمائل، إحمداها أن تمدلَّ علمى تشمبيه، نحمو: كممرَّ 
                                                 

(6)
 .2/066العين:  -

(7)
 .0/057المصباح المنير:  -

(8)
  .00سورة القصص، من اآلية:  -

(9)
  .66سورة يونس، من اآلية:  -

(10)
  .06سورة النمل، من اآلية:  -

(11)
  .76سورة النساء، من اآلية:  -

(12)
  .026/ 0 معاني النحو: :، وينظر206شرح شذور الذهب:  -

(13)
 .200، وشرح شذورالذهب: 0/265، وينظر أيضا:0/287شرح التصريح على التوضيح:بالمسالك أوضح  

(14)
 . 200، وينظر شرح شذور الذهب: 287/ 0شرح التصريح على التوضيح: بأوضح المسالك  

(15)
ل:    .7/ 0شرح المفصَّ

(16)
 .266/ 0أوضح المسالك بشرح التصريح على التوضيح:  

(17)
 .266/ 0وضيح: شرح التصريح على الت 



 ( 2102السنة الثالثة )   –العدد السابع                      مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب               

 

 071 

ا أن الحمال (18)دو أسد ا، وبدغ الجارية قمر ا، وتثَنَّغ ُغْصن ا أي شجاع ا، ومضيئة ، ومعتدلة ((يز  ، ثم ذكر أيض 
منهما: ))أن تكمون موصموفة، نحمو: قرحن ما  ، ثمم ذكمر(19)))تق  جامدة غير م ولة بالمشمتق فمي سمب  مسمائل((

 .(20)عربينا((
، أن تكمممون نفمممس صممماحبها فمممي المعنمممى فلمممذلك جممماز جممماء زيمممد ضممماحكاوممممن أوصممماف الحمممال األربعمممة: ))   

، و))المراُد بالمعنى المعنى الخارجي يعني أنَّ ذاغ الحال وذاغ صاحبها في (21)((جاء زيد ضحكا  وامتن 
، وعلَّممل (22)اللفمم  وعممن المفهمموم؛ ألن مفهمموم الحممال ومفهمموم صمماحبها متعممايران((الخممار  واحممدو احتممراز ا عممن 

خالد األزهري ذلك بقوله: ))ألنها وصمف لمه وخبمر عنمه، والوصمف نفمس الموصموف، والخبمر نفمس المخبمر 
ما ، وعلَّل (23)عنه(( علَّمَل ، و (24)( بقولمه: ))ألن الضماحك همو زيمد فمي المعنمى((جماء زيمد ضماحكاجمواز )أيض 

 .(25)والمصدر يباين الذاغ(( ،وزيد ذاغ ،وله: ))ألن الضحك مصدر(         بقجاء زيد ضحكاناع )امت
لمممة     وممممن المالحممم  أنَّ ابمممن هشمممام لمممم يمممذكر المصمممدَر المنكَّمممَر الواقمممَ  حممماال ضممممن األسمممماء الجاممممدة الم وَّ

مما احتممرز عنهمما بوصممف الحممال باالشممتقاق غالب مما، بممل ذكممره بعممد وصممف  الحممال بممأن تكممون نفممس بالمشممتق ممَّ
 (،جمماء زيممد ضمماحكا) الرابمم  أن تكممون نفممس صمماحبها فممي المعنممى فلممذلك جممازصماحبها فممي المعنممى بقولممه: ))

جاء زيدو وحَدُه، وأرسلها العراَك، م: وقد جاءغ مصادر أحواال بِقلَّةل في المعارف ك(، جاء زيد ضحكا)وامتن  
وذلمك علمى التأويمل بالوصمف أي مباغتما ، وقتلتمه صمبرا، كضاوجاء ر ة ، بعت زيدو  طل م: كوبكثرةل في النكراغ 

 .(26)((وراكضا ومصبورا أى محبوسا
ن كان م وَّال بالمشتق عنده وعند بعض  -واهلل أعلم-والسبب في ذلك     أنَّ المصدر المَنكََّر الواقَ  حاال وا 

حقيقتمه يممدل  علمى الحممدا، ؛ إذ كمل واحمد منهممما فمي الجامممد النحمويين إال أنمه أقممرب إلمى الوصمف مممن االسمم
ن كان فرقو  بينهما ممن جهمة أنَّ المصمدَر يمدل  علمى حمدا مجمرد، والوصمف يمدل  علمى حمدا اتصمفغ بمه  وا 

فإنه في حقيقته يدل  على ذاغ مجردة عن الحدا، وبهذا كان نوعا حخر، ولمَّا كان الجامد ذاغ. أما االسم 
ممن المناسمب أن يمذكره هنما ال مم  وصمف الحمال  غير صاحبه في المعنمى بخمالف الوصمف كمما تقمدم كمان

ا فإن وروده بكثرة يخرجه عن القلة المحترز عنها بقوله السابق: )غالب ا(.  باالشتقاق، وأيض 
للحال  المعرَّف والمنكَّر بعد ذكره الوصَف الراب َ  ينِ رَ دَ صْ ولرب سائل يسأل ويقول: إن ابن هشام ذكر المَ    

 سبق، وأعاده هنا، فلماذا لم ُتعلِّْل له كما علَّلَغ للمَنكَّر؟.م  أنه ذكر المعرَّف فيما 

                                                 
(18)

 .266/ 0أوضح المسالك بشرح التصريح على التوضيح:  
(19)

 . 270/ 0أوضح المسالك بشرح التصريح على التوضيح:  
(20)

 . 072 -070، وينظر أيًضا: 270/ 0أوضح المسالك بشرح التصريح على التوضيح:  
(21)

 .272/ 0أوضح المسالك بشرح التصريح على التوضيح:  
(22)

 .272/ 0ليمي على شرح التصريح على التوضيح: حاشية الع 
(23)

 .272/ 0شرح التصريح على التوضيح:  
(24)

 .272/ 0شرح التصريح على التوضيح:  
(25)

 .272/ 0شرح التصريح على التوضيح:  
(26)

 .271 -272/ 0أوضح المسالك بشرح التصريح على التوضيح:  
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فمممالجواب أنَّ المصمممدر المعمممرَّف ذكمممره فيمممما سمممبق؛ ألنمممه احتمممرز عنمممه بالوصمممف الثالممما للحمممال بقولمممه:      
جممماء وحمممده أي : بنكمممرة قمممالوا غْ لَممموِّ المعرفمممة أُ  الثالممما أن تكمممون نكمممرة ال معرفمممة وذلمممك الزم فمممإن وردغ بلفممم ))

ممجمماءُ ،  و متممرتبين يأ لَ فمماألوَّ  لَ وادخلمموا األوَّ ، عائممدا يعلممى بدئممه أ هُ ودَ ورجمم  َعمم، دامنفممر  أي  ء العفيممرَ اَ وا الجمَّ
ما المصمدر المنكَّمُر فلمم يمذكره (27)((أي معتركة أرسلها العراك، و جميعا ا. أمَّ ، فناسب أن يذكره فيما سبق أيض 

 ه.فيما سبق، وذكره بعد الوصف الراب  للحال ِلَما قلنا
أن الحمممال تجممميُء ))لبيمممان هيئمممة الفاعمممل، أو المفعممموِل، وذلمممك قولمممك: همممم(: 528الزمخشمممري )غذكمممر و      

)ضربُغ زيد ا قائم ا(، تجعله حماال ممن أيهمما شمئَغ، وقمد تكمون منهمما ضمربة  علمى الجمم  والتفريمق، كقولمك: 
الحممممال وصممممف هيئممممة الفاعممممل أو ، وقممممد عقَّممممَب الشممممارو علممممى ذلممممك بقولممممه: ))اعلممممم أن (28))لقيتُممممه راكَبمممميِن( ((

مما(.....(( مما أن (29)المفعممول، وذلممك نحممو: )جمماء زيممدو راكض  إلممخ، وهممذا بيممان لوقمموع الحممال وصممف ا، وذكممر أيض 
ما، وفمي قولمه:  المصدر يق  حاال بقوله: ))وقد يق  المصدر حاال كما تق  الصفة مصدر ا في قمولهم: قُمْم قائم 

مما مممن ِفمميَّ زوُر كممالمِ ) مما، وكلَّمتُممه ُمشممافهة ، ، و (30)(وال خارج  ذلممك قتلتممه صممبر ا، ولقيتُممه فجمماءة ، وِعيان مما، وِكفاح 
مما، وَعممْدو ا، وَمْشممي ا، وأخممْذُغ عنممه َسممْمع ا، أي َمْصممبور ا، وُمفاِجئ مما، وُمعاِين مما، وكممذلك البممواقي. ولمميس  وأتيتُممه َرْكض 

. وأنكممر أتانمما ُرْجلَممة  وُسممْرَعة . وأجممازه المبممرُد فمم . ويفهممم مممن (31)ي كمملِّ ممما َدلَّ عليممه الفعممُل((عنممد سمميبويه بقيمماسل
َنكَُّر الواقُ  حاال، وهو المذي عنماه بمالخالف فمي القيماس بمين أنَّ المراد بالمصدر المصدُر المُ بما ُذِكَر تمثيله 

 سيبويه والمبرد.
 لمصممدرَ الالسممم المشممتقِّ، وهممو ممما عبَّممَر عنممه بالصممفة، وجعممل قسمميما  الجامممدَ  وقممد جعممل الزمخشممري االسمممَ    

بمنزلتهما، أي: بمنزلة االسم والصفة، فيكون المصمدُر الُمنكَّمُر الواقمُ  حماال جامع ما لالسممية والوصمفية؛ ألنمه 
 ))واالسمممُ ممن حيما هممو مصمدر يكمون اسممم ا داال علمى حمدا فقممط، وهمو جمزُء ممما يمدل  عليمه الوصممُف قمائال: 

مم غيممرُ  هممذا ُبْسممر ا أطيممُب منممه ُرَطب مما(، و)جمماء الُبممر  قَفْيممَزْيِن بمنزلتهممما فممي هممذا البمماب، تقممول: ) والمصممدرُ  فةِ الصِّ
ما(، و)َبيَّنمُغ لمه حسماَبه باب ما  (، و)ِبعمُغ الشماَء شماة  ودرهم  (، و)بايعتُمه َيمد ا بيمدل وصاَعيِن(، و)كلَّمُته فاُه إلى ِفيَّ

 .(32)باب ا( ((
َف فممي وقوعممه حمماال بممين النحمموييَن، اخُتِلمم هممو الممذيالمصممدُر الُمَنكَّممُر، و  فممي هممذا البحمما والممذي يهمنممي     

 وذكروا خالفا في القياس عليه أو عدمه، وهذه بعض أقوال النحويين كما يلي: 
ذكر ابن السرَّا : أنَّ المصادر تق  موق  الحمال ولكنهما منصموبة علمى المصمدرية وليسمغ حماال بمل  -0    

ا عن الجملة الفعلية )يمشي( التمي هي ُتعني عن اسم الفاعل )ماش( الذي لو ُذِكَر لكان حاال، وتُ  عني أيض 
                                                 

(27)
 .272 -270/ 0أوضح المسالك بشرح التصريح على التوضيح:  

(28)
 .2/ 0ابن يعيش:  المفصل بشرح 

(29)
 .1/ 0شرح المفصل:  

(30)
: الكامل في اللغة و األدبذكرهما المبرد في كتابه:  :حينما تعلق بأستار الكعبةهذا عجز بيت من بيتين  قالهما الفرزدق  

 ، ولم أجده في ديوانه.0/010
(31)

 .00 -01/ 0ابن يعيش:  المفصل بشرح 
(32)

 .02/ 0ابن يعيش:  رحالمفصل بش 
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ممما؛ إذ قمممال:  واعلمممم أن فمممي الكمممالم مصمممادر تقممم  موقممم  الحمممال فتعنمممي عنهممما ))لمممو ُذِكمممَرغ  لكانمممغ حممماال أيض 
، ثمم (33)((مشيا قد أغنى عن ماش ويمشي :وانتصابها انتصاب المصادر نحو قولك أتاني زيد مشيا فقولك

؛ لُيبِقمَي المصمدَر منصموب ا (34)((إال أن التقدير أتاني يمشمي مشمياه: ))حصر التقدير في الجملة الفعلية بقول
؛ ألنه قدََّر الناصَب للمصدر الفعُل )يمشي( م  ذكمِر الفعمل  على المصدريِة، وفي هذا التقدير تكل فو واضحو

ال الفعمل  )أتاني(، وكان ُيعني عن )يمشي( لو ُذكَر وحده؛ ألنَّ المشَي نوع من االتيان فيكون هو الناصمب
المقدَّر كقولنا: )قعد القرفصاَء( في إعرابه علمى المصمدرية ممن غيمر تقمدير فعمل ممن لفم  المصمدر كمما همو 

وال يخفى ما  -بكسر الكاف-مذهب الكوفيين كما سيأتي، يضاف إلى ذلك ما فيه من حذف عامِل الم كِِّد 
بممرد مفمماده أنَّ وقمموَع المصممدِر حمماال عنممد بممين الحممذف والتأكيممد مممن التنممافي، ثممم ذكممر خالفمما بممين سمميبويه والم

ولمميس كممل  :قممال سمميبويهلممه، بقولممه: ))ام، وعنممد المبممرد قياسممي  إذا كممان نوعمما مممن عبويه سممماعي  مطلق مماسممي
لميس يمتنم  ممن  :قمال أبمو العبماس .مصدر يوض  هذا الموض  أال ترى أنه ال يحسن أتانما سمرعة وال رجلمة

 .(35)((موق  الحال إذا كانغ قصته هذه القصة وخالف سيبويههذا الباب شيء من المصادر أن يق  
ذا كمان ابمن السمرا  محقما فمي نسممبته القمول بالسمماع فقمط إلمى سمميبويه، وفمي نسمبته القمول      إلمى المبممرد  وا 

فمي نسمبته القمول إلمى المبمرد كالممه إال أنه كان غير محق فيما يفهم من  بالقياس فيما كان نوع ا من عامله
كما قمال ابمن السمرَّا : )وانتصمابها لم يقل فالمبرد ، ر أغنى عن الحال ولكنه باق على مصدريتهبأن المصد

ما هذا انتصاب المصادر(، وربما كان  القول سببا في سريان الموهم إلمى القمائلين بمما قالمه ابمن السمرا ، وأيض 
(، وأغنمى عمن ال فعمل )يمشمي( مع ما، والمبمرد فإنَّ ابن السرَّا  ذكر أن المصدر أغنى عن اسم الفاعمل )مماشل

ذكر أن المصدر مشيا يسد مسد اسم الفاعل )مماش(، ولمم يمذكر أنمه يسمد مسمد الفعمل )يمشمي(، وهمذا يعنمي 
 .م ول بالمشتق فيكون حاالالمنكََّر أن المصدر 

نمه لمم له م  أاموقد ُيقاُل من أين فهمغ أنَّ ابن السرا  جعل القياسيَّ عند المبرد فيما كان نوعا من ع     
 يصرِّو بذلك؟.

فأقوُل: ُفِهَم التخصيُل بمذلك ممن قولمه: )إذا كانمغ قصمته همذه القصمَة(، والممراد بالقصمة المشمار إليهما      
 تقديُر الفعل الناصب للمصدر بما يكوُن نوع ا من أنواعه.

بينه وبين تحدا الرضي عن وقوع المصدر حاال ولم ُيشر إلى رأي سيبويه، ولم ُيِشر إلى خالف  -0     
أشار إلى خالف بين المبرد وبين غيره من العلماء في القياس عليه عند وقوعه حماال مفمردة   بلالمبرد فيه، 

فالمبرد ُيجيُز القياَس فيه دون ما لم يكن نوع ا منه، في حمين أطلمق غيمُرُه المنمَ  إذا كان من أ نواع ناصبه، 
مما إلممى االخممتالف بممين األخفممش والمبممرد، وبممين غيرهممما مممن العلممماء فممي وقوعممه  فممي االثنممين مع مما، وأشممار أيض 

 حاال، ممَّا ُيَدلُِّل على أنَّ للمبرد قوال ثانيا في إعرابه، فكانغ األقواُل كما يلي:

                                                 
(33)

 .061 -0/062األصول في النحو:  
(34)

 .061 -0/062األصول في النحو:  
(35)

 .061 -0/062األصول في النحو:  
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أشمار إلمى أنَّ المبمرد يقمول بمه، وهمذا مما يفهمم  بلإعراب المصدر حاال، ولم ُيشر إلى رأي سيبويه،  -أ     
ممن المصمادر يقم  حماال، بمل يقتصمر علمى مما سمم  منهما، نحمو  شميءقياس في  أنه ال ثم اعلم: ))من قوله

المبمرد يسمتعمل القيماس و  قتلته صبرا، ولقيته فجأة وعيانا، وكلمته مشافهة، وأتيته ركضا أو عمدوا، أو مشميا،
س ناصبه نحو: أتانا رجلة وسرعة وبطأ ونحو ذلك، وأما مما لمي في المصدر الواق  حاال، إذا كان من أنواع

بكممماء ونحمممو ذلمممك لعمممدم  ممممن تقسممميماته وأنواعمممه، فمممال خمممالف أنمممه لممميس بقيممماس، فمممال يقمممال: جممماء ضمممحكا أو
( دليممل علممى أنَّ المممراد المصممدر د يسممتعمل القيمماس فممي المصممدر الواقمم  حمماالالمبممرِّ ، فقولممه: )و (36)((السممماع

ن لف مه؛ إذ نملَّ علمى الحاليمة الواق  حاال مفردة  ال الجملمة الحاليمة ممن المصمدر الممذكور والفعمل المقمدَّر مم
ما ناصمبه إذا كمان ممن أنمواعالقمول الثماني، وفمي قولمه: ) ما بعُد فيهنا، وَنلَّ على المصدرية في ( دليمل أيض 

على أن المراد المصدُر الواقُ  حاال بنفسه؛ ألن الحال قد تكون نوعا ممن عاممل صماحبها، نحمو: )جماء زيمدو 
}َفَتَبسَّممَم نحويممون حمماال م كِّممدة  لعاملهمما معن ممى ال لف  مما، نحممُو قولممه تعممالى: ماشممي ا(، وهممي الحممال التممي سمممَّاها ال

وقد ال تكون كمذلك، نحمُو: )جماء زيمدو ضماحك ا(، والمصمدر كمذلك فإنمه يكمون مفعموال مطلق ما إذا  ،(37)َضاِحكا {
مما(، ويكممون نائب مما عممن المفعممول المطلممق إذا كممان مراد ف مما لعاملممه، كممان مممن لفمم  عاملممه، نحممُو: )جلسممُغ جلوس 

ما ممن عاملمه يكمون حماال عنمد المبمرد، ويقماس عليمه، وال يقماس  نحو: )قعدُغ جلوس ا(، والمصدر إذا كان نوع 
 عليه عنده إذا لم يكن كذلك، وهذا موض  الخالف بينه، وبين سيبويه فيما ذكره أكثر النحويين.

دَّرو مممن لفمم  المصممدر، وهممو والعامممل فيممه محممذوف مقممإعممراب المصممدر منصمموبا علممى المصممدرية،  -ب     
نمممه، قمممد ذهمممب األخفمممش والمبمممرد إلمممى أن انتصممماب مثمممل همممذه إثمممم بقولمممه: ))ذكمممره ممممذهب األخفمممش والمبمممرد، و 

المصادر على المصدرية، ال الحالية والعامل محمذوف أي أتيتمه أركمض ركضما، كمما همو ممذهب أبمي علمي 
ثانيا غير  قوالللمبرد ، والتعقيب بم)ثمَّ( يفيد أنَّ (39)((لجاز تعريفها (38)في: أرسلها العراك، ولو كان كما قاال

(، وهمو بهمذا ُيشميُر مذهب أبي علي في: أرسلها العمراكالقول األول، وقد أشار أيضا إلى أنَّ ما قااله: )هو 
ن هممذه المصممادر منصمموبة علممى أنهمما إوقممال أبممو علممي: ( قممائال: ))هممم277إلممى ممما نقلممه عممن أبممي علممي  )غ

ولو كان كما ، وعقََّب الرضي بقوله: )(40)((ال المقدرة قبلها، أي: أرسلها معتركة العراكمفعوالغ مطلقة للح
مما أنممه لممم يممرتِض ممما قممااله بممل ارتضممى القممول بالحاليممة لجمماز تعريفهمما قمماال (، وفممي هممذا رد عليهممما، وفيممه أيض 

 مطلق ا. المفردة، وارتضى عدم القياس

                                                 
(36)

 .26 -28/ 0شرح الرضي على الكافية:  
(37)

  .06سورة النمل، من اآلية:  -
(38)

 .أي األخفش والمبرد 
(39)

 .26/ 0شرح الرضي على الكافية:  
(40)

 .0/07 رضي على الكافية:شرح ال 
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ى سمبيل المبالعمة، ونسمبه إلمى جماعمة لمم يعيِّمنهم بقولمه: إعراب المصدر منصوبا على الحاليمة علم -      
، فمعنممى مشمميا: ماشمميا، وقمم  المصممدر ال علممى حممذف المضمماف وغيرهممما علممى أن انتصممابها علممى الحممال))

 . (41)((صفة، كما أن الصفة وقعغ مصدرا في نحو: قم قائما
وال يمتنم  بقولمه: ))ذكمره ة، و إعراب المصدر نائبا عن مضافل ذلك المضاُف هو الحال في الحقيق -د     

جميمم  ذلممك علممى حممذف المضمماف، أي: أتيتممه ذا ركممض، إال أنممه ال مبالعممة فيممه، كممما مممر فممي  نَّ إأن يقممال: 
 .(42)((خبر المبتدأ

 تحدا أبو حيان عن وقوع المصدر حاال، وذكر اختالَف العلماء فيه كما يلي: -2     
نصوبا بالفعل قبله، وهو ممذهب سميبويه وجمهمور البصمريين إعراب المصدر حاال م وَّال بالمشتق م -أ     

}ثُممَّ من مجيء المصدر موض  الحال على مذهب سيبويه وجمهور البصريين قوله تعمالى: بقوله: )) ذكرهو 
، (45)}َواْدُعمموُه َخْوفمما  َوَطَمعمما {، (44)}ُينِفقُمموَن َأْمممَواَلُهم ِباللَّْيممِل َوالنَّهَمماِر ِسممّرا  َوَعاَلِنَيممة {، و(43)ا{اْدُعهُممنَّ َيْأِتيَنممَك َسممْعي  

ما وُمكافحمة ، وِعيان ما، وكلَّمتُمُه (46)ا{}َدَعْوُتُهْم ِجَهار  و ، وقالغ العرب: قتلته صمبر ا، ولقيتمه فْجمأة  وُمفاجمأة ، وِكفاح 
ا وَمشي ا وَعْدو ا، وطل  بعتمة ، وأعطيتمه المماَل نقمد ا، وأخمذُغ ذلمك سمماع ا وَسممْ  ع ا، وردُغ ُمشافهة ، وأتيته َرْكض 

ويقدر سميبويه همذه المصمادر منصموبة تأويله بالمشتق بقوله: ))ذكر العامل فيه و  ذكرو  ،(47)((الماَء التقاط ا
 .(48)((بالفعل قبلها أحواال أي دعوتهم مجاهر ا وقتلته مصبور ا وكذا باقيها

ما ، إعراب المصدر حاال م وَّال بالمشتق منصوبا بالفعمل قبلمه كممذهب سميبويه،  -ب      وهمو ممذهب الزجَّ
، له فقط، وهمو مقميس عنمدهامولكنه خالف سيبويه في أنَّ هذا االعراَب ليس مطلقا بل فيما كان نوعا من ع

اُ  إلى مذهب سيبويه فيما دلَّ عليه الفعل من نعته لكنه يقيس وذلك نحو: أتانا ))بقوله:  هر ذكو  وذهب الزجَّ
 .(49)((إسراع ا أي ُمسرع ا، وَجري ا أي جاري ا

 هر ذكممو إعممراب المصممدر نائبمما عممن المفعممول المطلممق منصمموبا بالفعممل قبلممه، وهممو مممذهب السمميرافي،  -      
وجعممل السميرافي هممذا ممن بمماب جلسممُغ قعمود ا فممإذا قلمغ: زيممدو يممأتي عمدد ا فممالمعنى يمأتي بعممدد، وكممذا بقولمه: ))

 .(51)(((50)ا{}َيْأِتيَنَك َسْعي  

                                                 
(41)

 .26/ 0شرح الرضي على الكافية:  
(42)

 .26 -28/ 0شرح الرضي على الكافية:  
(43)

 .061سورة البقرة، من اآلية:  
(44)

 .071سورة البقرة، من اآلية: 
(45)

 .56سورة األعراف، من اآلية:  
(46)

 .8سورة نوح، من اآلية:  
(47)

 .210/ 0ارتشاف الضرب:  
(48)

 .210/ 0ضرب: ارتشاف ال 
(49)

 .210/ 0ارتشاف الضرب:  
(50)

 .061سورة البقرة، من اآلية:  
(51)

 .012/ 0ارتشاف الضرب:  
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ل بلفممم  مممممن لفمممم  إعمممراب المصممممدر مفعممموال مطلقمممما م -د      نصممموبا بالفعممممل المممممذكور قبلمممه علممممى أنمممه ممممم وَّ
وقمال الكوفيمون واألخفمُش بقوله: )) ذكرهالمصدر، فتكون الجملة الفعلية هي الحاُل، وهو مذهب الكوفيين، و 

 .(52)((وليسغ في موض  الحال منصوبة بالفعل الذي قبلها،والمبرُد هي مفاعيل مطلقة، فقال الكوفيون: 
ب المصممدر مفعمموال مطلقمما منصمموبا بفعممل محممذوفل مقممدَّرل مممن لفمم  المصممدر هممو الحممال، وهممو إعممرا -هممم     

همو الحمال  ذلمك الفعملُ  مقمدرل  فعملل  مصمدرُ ...لمبمرد:وقال األخفمُش وابقوله: )) هر ذكمذهب األخفش والمبرد، و 
 .(53)((أي زيدو طل  يبعغ بعتة، وقتلُتُه أصُبُرُه صبر ا

أنه نائب عن مضاف محذوف هو الحال في الحقيقمة، ولمم ينسمبه إلمى  إعراب المصدر حاال على -و     
، و  ((وقيل: هي أحوال على حذف مضاف بقوله: )) ذكرهقائل معيَّنل  .(54)أي ذا فجأةل، وذا صبرل

إعراب المصدر نائبا عن مصدر مضاف محذوف مقدَّرل من لف  الفعل الممذكور، ولمم ينسمبه إلمى  -ز     
، و  تيمبق ذكمرهقائمل معميَّنل ، وسمميَر ولمه: ))وقيممل: همي مصمادر علمى حمذف مضممافل أي لقماء فجمأةل، وا  ان ركمضل

، ويقدر مضافا محذوفا من لف  الفعل  .(55)((عْدول
ومن المالح  أنَّ أبا حيان ذكر خالفا بين العلماء في إعراب المصدر المنكَّر حاال أو مصمدر ا، ومنمه      

مما  القائممل بجممواز القيمماس عليممه فيممما كممان الخممالف بممين سمميبويه القائممل بمنمم  القيمماس عليممه  مطلق مما، وبممين الزجَّ
ه سميبويه فمي وقوعم سميرافيِّ فمة اللاخ، وكذلك ذكر محاال نوع ا من عامله فقط م  االتفاق بينهما على وقوعه

ا مخالفَة األخفش والمبرد والكوفيين سميبويه فمي وقوعمه مفعموال مطلق ما ، طلقالم نائب ا عن المفعول وذكر أيض 
ن اختلفوا عند        في الناصب له أهو الفعل المذكور أم المقدَُّر؟.هم، وا 

 عن وقوع المصدر حاال، وذكر اختالَف العلماء فيه كما يلي:تحدا األشموني  -1     
 هر ذكمإعراب المصمدر حماال مم وَّال بالمشمتق منصموبا بالفعمل قبلمه، وهمو ممذهب سميبويه والجمهمور، و  -أ     

 -أي ،باغتمممما، وراكضمممما، ومصممممبور ا -سمممميبويه والجمهممممور علممممى التأويممممل بالوصممممف، أيوهممممو عنممممد بقولممممه: ))
  .(56)((-محبوسا
وتكممون الجملممة إعممراب المصممدر مفعمموال مطلقمما منصمموبا بفعممل محممذوفل مقممدَّرل مممن لفمم  المصممدر  -ب     
وب على منص ))وذهب األخفش والمبرد إلى أن نحو ذلكبقوله:  هر ذك، وهو مذهب األخفش والمبرد، و حاال

المصدرية، والعامل فيه محذوف، والتقمدير: طلم  زيمدو يبعمغ بعتمة ، وجماء زيمدو يمركض ركضما، وقتلتمه يصمبر 
 .(57)((صبر ا، فالحال عندهما الجملة ال المصدر

                                                 
(52)

 .212 -210/ 0ارتشاف الضرب:  
(53)

 .212/ 0ارتشاف الضرب:  
(54)

 .212/ 0ارتشاف الضرب:  
(55)

 .212/ 0ارتشاف الضرب:  
(56)

 .070/ 0شرح األشموني بحاشية الصبان:  
(57)

 .072/ 0شموني بحاشية الصبان: شرح األ 
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ل بلفممم  ممممن لفممم   -       إعمممراب المصمممدر مفعممموال مطلقممما منصممموبا بالفعمممل الممممذكور قبلمممه علمممى أنمممه مممم وَّ
وذهمب الكوفيمون إلمى أنمه بقوله: )) هر ذكعلية هي الحاُل، وهو مذهب الكوفيين، و المصدر، فتكون الجملة الف

لمممه بفعمممل ممممن لفممم   منصممموب علمممى المصمممدرية كمممما ذهبممما إليمممه، لكمممن الناصمممب عنمممدهم الفعمممل الممممذكور لتأو 
مما(،  المصممدر، فطلمم  زيممدو بعتممة  عنممدهم فممي تأويممل: )بعممغ زيممدو بعتممة (، وجمماء ركضمما فممي تأويممل: )ركممض ركض 

 .(58)(صبر ا في تأويل: )صبرته صبر ا(وقتلته 
إعراب المصدر نائبا عن مصدر مضاف محذوف مقدَّرل ممن لفم  الفعمل الممذكور، ولمم ينسمبه إلمى  -د     

، و  وقيل: هي مصادر على حذف مصادر، والتقمدير: طلم  زيمدو طلموَع بعتمةل، وجماء بقوله: )) هر ذكقائل معيَّنل
، وقتلته قتَل صبرل   .(59)((مجيَء ركضل

إعراب المصدر حاال على أنه نائب عن مضاف محذوف هو الحال في الحقيقة، ولمم ينسمبه إلمى  -هم     
ا، و  وقيل: هي مصادر على حذف مضاف، والتقدير: طل  ذا بعتةل، وجاء ذا بقوله: )) هر ذكقائل معيَّنل أيض 

، وقتلته ذا صبرل   .(60)((ركضل
سميبويه القائمل بوقموع المصمدر حماال، وبمين المبمرد القائمل  ومن المالح  أنَّ األشمموني ذكمر خالفما بمين     

 بوقوعه مصدر ا ال حاال، ولم يذكر خالف ا بينهما في القياس عليه.
فتبيََّن ممَّا تقدََّم أن األقوال التي قيلغ في إعرابمه خمسمة، أمما قمول السميرافي المذي ذكمره أبمو حيمان فإنمه      

لون الفعل بلف  من لف  المصدر، والسيرافي ُيبقيه على كقول الكوفيين إال أن الفرق بينهما أ ن الكوفيين ُي وِّ
وهو عند سيبويه والجمهور على ما قاله األشموني: )) وقد عقََّب الصبان علىما هو عليه من غير تأويل، 

في المصدر المنصوب من األقوال  ومحصل ما ذكره المصنف والشاروبقوله: )) (61)((...التأويل بالوصف
 .(62)((البعض خمسة ال أربعة كما زعمه (زيد طل  بعتة)نحو في 
 والذي أريد أن أبيِّنه في هذا البحا من خالل ذكر األقوال أمور:     
إلخ اختلممف ا ومشمميا وعممدوا، وقتلتممه صممبر ا...األمممر األول: المصممدر المنكَّممر فممي مثممل: جمماء زيممد ركضمم     

 العلماء في إعرابه على فريقين:
 ألول: أعربه حاال واختلف فيه كما يلي:الفريق ا     
ا(، وقتلته صبر ا بم)صابر ا، أو مصمبور ا(، ولمم ينسمبه  -0      َل جاء زيدو ركضا بم)راكض  التأويل بالمشتق فأوَّ

الرضي إلى سيبويه، وكانغ فيما ُيفهُم من كالمه إشارة إلى أن المبرد قال به في أحد قولين له، ونسبه أبو 
 وجمهور البصريين، وكذلك األشموني كما تقدَّم. حيان إلى سيبويه

                                                 
(58)

 .072/ 0شرح األشموني بحاشية الصبان:  
(59)

 .072/ 0شرح األشموني بحاشية الصبان:  
(60)

 .072/ 0شرح األشموني بحاشية الصبان:  
(61)

 .070/ 0شرح األشموني بحاشية الصبان:  
(62)

 ، والصواب أن يقول: كما زعمه بعضهم.072 -070/ 0حاشية الصبان:  
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(، أي إنَّ المضماف فمي الحقيقمة  -0      ما بقولمه: )جماء زيمدو ذا ركمضل َل جماء زيمدو ركض  تقدير المضاف فأوَّ
، وكمذلك أبمو  هو الحال فلمَّا ُحِذَف المضاف ُأقيم المضماف إليمه ُمقاممه، ولمم ينسمبه الرضمي إلمى قائمل معميَّنل

ا. حيان واألشموني  كما تقدَّم أيض 

ال تأويممل وال تقممدير علممى سممبيل المبالعممة بجعممل المعنممى نفممَس العممين لمالزمتممه لهمما، ذكممره الرضممي  -2     
بالعممة حمذف المضمماف، أي: أتيتممه ذا ركممض، إال أنممه ال م جميمم  ذلممك علممى نَّ إوال يمتنمم  أن يقممال: بقولمه: ))

ممما قا(63)إ((فيمممه، كمممما ممممر فمممي خبمممر المبتمممد َل علمممى أنَّمممه نائمممبو عمممن ، وُيفهمممُم ِممَّ لمممه أنَّ المصمممدر الُمَنكَّمممَر إذا ُأوِّ
مضمماف مقممدَّرل تقممديره: )ذا( جمماَز ولكممن المبالعممة فيممه، ولممم ُيشممْر فيممه إلممى الممم ّوِل بالمشممتقِّ هممل يكممون علممى 

 }َولَممِكنَّ عنمدما تحمدا عمن قولمه تعمالى: ذلمك إ(، و كمما ممر فمي خبمر المبتمدسبيل المبالعة أوال؟، ولكنه قال: )
دبممار( ،(64)اْلبِمرَّ َمممْن حَمممَن ِباللّممِه{ المبتممدأ والخبممر واحممد مممن  قمموعو فمي  (65)وقممول الخنسماء: )فإنَّممما هممي إقبممالو وا 

قمدرنا المضماف فمي  نا  و : ))القمف ،ولزوم ذلك المعنى لتلك العين حتى صمار كأنمه همي، خر عينامعنى واآل
أو ، إقبال ، وذاغُ نَ حمَ  نْ مَ  ر  لخبر نحو: بِ و في احمن، وحالها إقبال، أ ، أي لكن ذا البر منإمثله في المبتد

، (66)((، وهمي مقبلمة، جماز، لكنمه يخلمو ممن معنمى المبالعمةجعلنا المصدر بمعنى الصفة، نحو: ولكمن البمارَّ 
 (68)(، والصممبان615)غ (67)فأفمماد أنَّممه إذا قُممدَِّر بممأي  منهممما جمماز لكممن ال مبالعممة فيممه، وذكممره خالممد األزهممري

  (.    0016)غ

ا كما يلي:       الفريق الثاني أعربه مصدر ا واختلف فيه أيض 
والعاممل فيمه محمذوف مقمدَّرو ممن لفم  المصمدر،  ونسمبه إعراب المصدر منصوبا على المصمدرية،  -ا     

 الرضي إلى األخفش والمبرِد، وكذلك نسبه إليهما أبو حيان واألشموني.
ل بلفم  ممن لفم  المصمدر، فيكمون إعراب المصدر مفعوال مطلقا منصوبا ب -0     الفعل قبله على أنه مم وَّ

 تقدير: طل  زيد بعتة  )بعغ زيدو بعتة (، ولم يذكره الرضي، ونسبه أبو حيان واألشموني إلى الكوفيين.
إعممممراب المصممممدر نائبمممما عممممن مصممممدر مضمممماف محممممذوف مقممممدَّرل مممممن لفمممم  الفعممممل المممممذكور، ولممممم                          -2     
. يذكره ا، وذكره أبو حيان، وكذلك األشموني، ولم ينسباه إلى قائل معيَّنل  الرضي أيض 

لو    فتبممين مممما تقممدَّم أنَّ الممذين نسممبوا إلممى سمميبويه القممول بالحاليممة نسممبوه إليممه علممى أنَّ المصممدَر الُمَنكَّممَر ممم وَّ
بالمفعوليممة المطلقممة نسممبوه إليممه بالمشممتقِّ، ويكممادون ُيجمعممون علممى ذلممك، وأنَّ الممذين نسممبوا إلممى المبممرد القممول 

، بل إنَّ أكثمرهم لم يجمعوا على نسبة القول إليهعلى أنه منصوب بفعل محذوف مقدَّرل من لف  المصدر، و 
قال بهذه النسبة من غير أن يذكر له قوال ثانيما، وقليمل َممن نسمب إليمه القمول بالحاليمة، وذكمر لمه قموال ثاني ما، 

                                                 
(63)

 .26 -28/ 0شرح الرضي على الكافية:  
(64)

 .077سورة البقرة، من اآلية:  

 .0/25: ديوان الخنساء (2)
(66)

 .055/ 0شرح الرضي على الكافية:  
(67)

 .002/ 0شرح التصريح على التوضيح:  
(68)

 .2/61 حاشية الصبان: 
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منهم َمن قال إنَّه  ماهُر أحمِد قمولين لمه، وكمذلك القمول بالقيماس عنمدهما، وهو القول بالمصدرية كالرضي، و 
 فمنهم من ذكر الخالف في القياس عليه، ومنهم َمن لم يذكر ذلك.  

)تنبيهان(، األول: مم  كمون المصمدر المنكَّمِر يقم  حماال بكثمرة همو عنمدهم  جاء في شرو األشموني: ))     
فقيممل مطلق مما، وقيممل فيممما هممو نمموع مممن عاملممه نحممو: جمماء زيممدو سممرعة ، مقصممور علممى السممماع، وقاسممه المبممرد، 

 .(69)((وهو المشهور عنه
وب علممى  مماهره أنممه يقممول بأنممه منصمموعقَّممَب الصممبَّاُن علممى قممول األشممموني: )وقاسممه المبممرُد( بقولممه: ))     

 .(70)(وذهب األخفش والمبرد إلخ فلعل له قولين( :قبل الحال وهو ينافي قوله
المصممدر المنكَّممر حمماال: ))و مماهر وقمموع  سمماغ ألسمملوب القممرحن عنممد الحممديا عممندراكتمماب: ء فممي وجمما     

، وجماء فمي كالممه مما ُيفيمُد أنمه مفعمولو مطلمقو، قمال:  (71)النصول أنه ُيعِرُب المصدَر حاال بتأويله بوصمفل
 .(72)جئته َمشي ا إنما معناه ماشي ا؛ فالتقدير: أمشي َمْشي ا((

النصول التي ذكرها المبرد تشير إلى أنَّه ُيعِرُب المصدَر الُمَنكََّر حاال في مثل: )جماء  راه أنَّ أوالذي      
ليك النصول وتحليلها: ا(، وا   زيد ركض 

ألنه قد ناب عن  ؛ومن المصادر ما يق  فى موض  الحال فيسد مسده فيكون حاالقال المبرد: )) -0     
،ار  بَ ْصممأو مُ  ،اصممابر   :إنممما تأويلممه، صممبرا  قتلتممه :اسممم الفاعممل وأغنممى غنمماءه وذلممك قممولهم

وكممذلك جئتممه  (73)
والمصمدر قمد دل علمى  ، ألن المجم  علمى حماالغ ؛مشميا يأمشم :فالتقمدير، ألن المعنى جئته ماشميا ؛مشيا

ألن اإلعطاء ليس ممن المجم  ولكمن جئتمه سمعيا فهمذا  ؛ولو قلغ جئته إعطاء لم يجز، فعله من تلك الحال
فهذا اختصار يدل على ما يرد ، {ثم ادعهن يأتينك سعيا: }قال اهلل عز وجل، ن سعياألن المج  يكو  ؛جيد

 .(74)((مما يشاكلها ويجرى م  كل صنف منها
فمالمبرد صمرََّو بممأنَّ بعمض المصممادر تقم  فممي موضم  الحمال فتسممد  مسمدَّه فتكممون حماال بنفسممها، ولمم يقممل      

ون الجملة حاال، ثممَّ إّنمه علَّمَل وقوعمه حماال بوقوعمه نائبما عمن إنَّها منصوبة بفعل مقدَّرل من لف  المصدر لتك
إنممما تأويلممه ، قتلتممه صممبرا) :قممولهماسممم الفاعممل، وأغنممى غنمماءه فممي داللتممه علممى الحممدا وصمماحبه، ومثَّممَل لممه ب

وهمذا يعنمي أن المصمدر مم ول بالمشمتق (، ألن المعنمى جئتمه ماشميا ؛وكمذلك جئتمه مشميا ،ار  بَ صْ أو مُ  ،اصابر  
مَه بهما المصمدر الواقم  حماال، ن حاالفيكو  وهمو بهمذا يكمون ، وهذا شأن الحمال، وهمو أحمد التوجيهماغ التمي ُوجِّ

َل بمشتق، قال سيبويه: )) هذا باب ما َينتصمب ممن المصمادر موافقا سيبويه في إعراب المصدر حاال إذا ُأوِّ
ا ولَقيتُممه ُفجمماءة  وُمفاجممَأة  َقتلتُممَه َصممْبر  وذلممك قولممك ، ألنممه حممال وقمم  فيممه األمممُر فانَتصممب ألنممه موقمموعو فيممه األمممرُ 

                                                 
(69)

 0/072شرح األشموني بحاشية الصبان:  
(70)

 . 072/ 0: مونيعلى شرح األش حاشية الصبان 
(71)

 أي: المبرد 
(72)

 .67 -2/66دراسات ألسلوب القرآن/القسم الثالث:  
(73)

 لعله خطأٌ في الطباعة، والصحيح )َمصبوًرا(؛ ألنه اسم مفعول من الثالثيِّ المجرد )َصبََر(. 
(74)

 .021/ 2المقتضب:  
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، اا وَسمماع  ا وأخذُغ ذلك عنمه َسمْمع  ا وَمْشي  ا وَعْدو  ه ِعيان ا و كّلمُته ُمشاَفهة  وأتيُته َرْكض  وِكفاحا ومكاَفحة  ولقيتُ 
ْن كممان فممى القيمماس مثممَل ممما مضممى مممن هممذا البمماب يُوَضممُ  هممذا الموضممَ  ألّن المصممد ر ولمميس كممل  مصممدرل وا 

 .(75)((االههنا فى موض  فاِعلل إذا كان ح
انتصماب  لَ ، وعلَّمالحمالِ  ، وهمذا شمأنُ وق  فيها األممرُ  انتصاب بعض المصادر بأنها حالو  لَ فسيبويه علَّ      

مما، وهممذا يممدل  علممى أن  المصممدر إذا كممان حمماال بأنممه موقمموع فيممه األمممر، وهممذا شممأن المصممدر الواقمم  حمماال أيض 
ل؛ إذ المصمدر قمد يكمون منصمموب ا، ولكنمه ال يكمون حماال إذا ُأريممد بمه الحمدا المطلممق المصمدر أعمم  ممن الحمما

فيكممون مفعمموال مطلق مما، وقممد يكممون منصمموب ا ُيعممَرُب حمماال إذا كانممغ فيممه صممفة الحاليممة، وهممي أن يكممون األمممر 
ا فيه؛ ولهذا قال عنمه: ) معنمى دون غيمره، (، أي: بمإراة الممتكلم همذا الفانَتصمب ألنمه موقموعو فيمه األممرُ موقوع 
 يكون األمر واقع ا فيها، فتكون منصوبة ال محالة.بعد أن أمَّا الحال فال تسمَّى حاال إال 

ممما قمممول المبمممرد: )      (، وهمممو مممما تَمسَّمممك بمممه َممممْن نسمممب إلمممى المبمممرد القممموَل بمممإعراب مشممميا يفالتقمممدير أمشمممأمَّ
قمممدَّرل ممممن لفممم  المصمممدر فاليعنمممي أنَّ المصمممدر الُمَنكَّمممِر مفعممموال مطلقممما علمممى أنمممه منصممموب بفعمممل محمممذوف م

المصممدَر بمماقل علممى مصممدريته ُيعممرُب مفعمموال مطلقمما؛ ألنممه إن أريممد بممه أنَّ عامممل المصممدر الم كِّممِد محممذوف 
بلممزوم حممذف عامممل  دَّ رُ فمممردود بممأنَّ المَ كِّممَد ال ُيحممَذُف عاملممه للمنافمماة بينهممما. جمماء فممي حاشممية الصممبان: ))

مم ( بضممم البمماء لجممم  ولممذلك ال يُ  ؛(76)((دالم كِّ مكممُن حممذُف نمموِن التوكيممِد اللتقمماء السمماكنين فممي مثممل: )َلتَممْذَهُبنَّ
 المذكَِّر المخاطب، بل ُحذَفغ واو الفاعِل.     

وفيممه تكل ممف أيضمما؛ ألنَّ فيممه تقممدير ا للفعممل )يمشممي( الناصممِب للمصممدر ممم  وجممود الفعممل )أتمماني(، وكممان      
ن ُأريد به التقدير في المعنى فال يعني عن يمشي؛ ألنَّ المشي نوع م ن االتيان كقولهم: )قعد القرفصاَء(، وا 

كمما يقتضميها قولمه  (77)يمن  من أن يكمون المصمدر حماال؛ ألنَّ المعنمى ال يقتضمي المحمذوف داللمة اقتضماء
ِذ اْسَتْسممَقى ُموَسممى ِلَقْوِمممِه َفُقْلَنمما اْضممِرب بَِّعَصمماَك اْلَحَجممَر فَممانَفَجَرغْ تعممالى:  أي  (78){اِمْنممُه اْثَنتَمما َعْشممَرَة َعْين مم }َواِ 

أي  (79)(والنسممميان أُ رفممم  عمممن أمتمممي الخطمممفضممرب فمممانفجرغ، وكمممما يقتضممميها قولمممه صممملَّى اهلل عليمممه وسممملََّم: )
ال فإنَّ الخطَأ والنسيان موجودان. وحكمهماأثمهما إ    ، وا 

رو فمي المعنمى، ولميس الممراد إ هماره؛ ( أنَّ الفعمل )أمشمي( مقمدَّ مشميا يفالتقمدير أمشموكذلك أراد بقوله: )     
ألنممه لممو ُأ ِهممَر لكممان مفعمموال مطلقمما ال غيممر، كممما فممي تقممدير الفعممل فممي إعممراب المنممادى فممي مثممل )يمما زيممُد(: 
منادى مبنينا على الضم في محل نصب؛ ألنه في تقدير )أدعو زيد ا(؛ إذ ليس معنى هذا أنه أصبح مفعوال 

ا لمو قمدَِّر الفعمل وُأريمَد إ هماره لمم يكمن نائبما عمن منادى جملة إنشائية، ألنه سيكون جملة خبرية  وال ؛به وأيض 
مما لممو لممم يكممن التقممدير فممي المعنممى ألدَّى إلممى إعمممال  اسممم الفاعممل؛ لوجممود فممرق فممي المعنممى كممما ذكرنمما، وأيض 

                                                 
(75)

 .271/ 0الكتاب:  
(76)

 .070/ 0حاشية الصبان:  
(77)

 .2/70اإلحكام لآلمدي ((: مدلول فيه مضمرا إما لضرورة صدق المتكلم وإما لصحة وقوع الملفوظ بهوهي ما كان ال)) 
(78)

 .61سورة البقرة، من اآلية:  
(79)

     .010/ 2: شرح صحيح البخاري فتح الباري 
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و نموع وقاسمه المبمرد، فقيمل مطلق ما، وقيمل فيمما همعماملين فمي المفعمول المطلمق، جماء فمي شمرو األشمموني: ))
ولمم نسمم  أحمد ا قمال فمي تقمدير )قعمد القرفصماَء( قعمد  وهذا ال يجوز، ،(80)من عامله نحو: جاء زيدو سرعة ((

( فهممو تعليمل للتقممدير السممابق، إذ أراد أن ألن المجمم  علمى حمماالغيقمرفل القرفصمماَء، وهمذا ممما ُيَبيُِّنممه قولمه: )
والمصممدر قممد دل كممان مممن نوعممه؛ ولهممذا قممال: )يبممين أنَّ المصممدر يقمم  فممي موضمم  الحممال ويكممون قياسمميا إذا 

ألن اإلعطاء ليس ممن المجم  ولكمن جئتمه سمعيا  ؛ولو قلغ جئته إعطاء لم يجز، على فعله من تلك الحال
فهمذا ، ثمم عقَّمَب بقولمه: )(81){ااْدُعُهنَّ َيْأِتيَنَك َسمْعي   ُثمَّ : }قال اهلل عز وجل، ألن المج  يكون سعيا ؛فهذا جيد

(، وهمذا تأكيمد أيضما بمأنَّ )مشميا( أغنمى ى ما يرد مما يشاكلها ويجرى مم  كمل صمنف منهمااختصار يدل عل
(، وأغنى أيضا عن الجملمة الفعليمة )أمشمي مشميا( التمي تكمون حماال، ولمو عبَّمر بأحمد  عن اسم الفاعل )ماشل

ا بما ُوِضَ  له، فلو قال: )أتاني زيدو ماشي ا( لدلَّ على اال تيان فمي حالمة التلمبس هذين التعبيرين لكان مختصن
 بالمشي فقط من غير تأكيد، ولو قال: )أمشي مشي ا( لدلَّ على تأكيد المشي المطلق عن التلبس به فقط.

واعلم أن من المصادر مصادر تق  فى موضم  الحمال وتعنمى غنماءه فمال يجموز أن قال المبرد: )) -0     
ك مشميا وقمد أدى عمن معنمى قولمك جئتمك ماشميا جئتم :وذلك قولمك، ألن الحال ال تكون معرفة ؛تكون معرفة

نمما الفصمل بمين المصمدر وبمين اسمم ، ومنمه قتلمه صمبرا ،{ااْدُعهُمنَّ َيْأِتيَنمَك َسمْعي   }ثُممَّ  :وكذلك قوله عمز وجمل وا 
فيحتا  ما بعدها إلى  (أن ضرب)أن ضربا فى معنى  -عجبغ من ضرب زيد عمرا  :الفاعل أنك إذا قلغ
نممما بقمم -عمممرا عجبممغ مممن ضممارب  :قلممغفممإذا ، الفاعممل والمفعممول  والفاعمملُ  ،المفعممول يفقممد جئممغ بالفاعممل وا 

 .(82)((تقول قم قائما فالمعنى قم قياما، على المصدر كما حمل المصدر عليه لُ مَ حْ يُ 
ُد فذكر       ن بعض المصادر تق  موق  الحال، وتعني غناءه، أي: تدل علمى حمدا وصماحبه، وأن أالمبرِّ

ال تكمون معرفمة، والجملمة  أدغ معناه؛ ولهذا حكم عليها بأنهما ال تكمون معرفمة؛ ألن الحمالاألمر واق  فيه، ف
بعمد مما ذكمره ممن التوافمق  المصمدر واسمم الفاعمل ذكمر مخالفمة بمينالحالية ال توصف بأنها معرفة أو نكرة، و 

نما الفصل بين المصدر وبين اسم الفاعل أنمك إذا قلمغالسابق بينهما بقوله: ))  زيمدل  بِ رْ َضم نْ ِمم عجبمغُ ) :وا 
 نْ ِمم عجبمغُ ) :فإذا قلغ، فيحتا  ما بعدها إلى الفاعل والمفعول   (،بَ رَ ضَ  أنْ : )ا فى معنىب  رْ ضَ  نَّ أ (اعمر  

نما بق فقد جئغَ  ،(83)(اعمر   ضاربل   .(84)((المفعولُ  يبالفاعل وا 
الَضمْرِب الواقم  ممن زيمدل علمى ( كان تعجبا من اعمر   زيدل  بِ رْ ضَ  نْ مِ  عجبغُ ه: أنَّ قول القائل: )توضيح     

و في الزمن الماضي؛ ولهذا كان المصدر في معنى )أْن( المصدرية، والفعمل الماضمي )َضمَرَب(، وهمو  عمرل
فعل مَتَعد  يحتا  إلى فاعل ومفعول به، فال بدَّ من ذكر الفاعمل بعمد الفعمل )َضمَرَب(؛ ألن الفعمل يمدل علمى 

                                                 
(80)

 .072/ 0شرح األشموني بحاشية الصبان:  
(81)

 .061سورة البقرة، من اآلية:  
(82)

 .066 -068/ 2المقتضب:  
(83)

(؛ ألن العجب في طأ في الطباعة، والصواب )عجبُت من ضارِب عمٍروخبتنوين )ضارٍب(، ونصب )عمًرا(، ولعله  

ا إذا كان منونًا فإن زمنه يكون حاال أو  بٍ ر  الماضي يكون من ضَ  في الماضي واسم الفاعل إذا أضيف يكون زمنه ماضيًا، أمَّ

 مستقبال.
(84)

 .2/066المقتضب:  
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اللمة التضممن بمل بداللمة االلتمزام، وال يكمون مسمتتر ا؛ لعمدم وجمود حدا وزمن معمين، وال يمدل علمى الفاعمل بد
مرج  يعود عليه، وال بدَّ من ذكر المفعول به؛ ألنه فعل ُمَتَعد ، وكذلك المصدر فإنه يدل على الحمدا فقمط 

ما؛ ألن كمل َحمَدا ال بمدَّ لمه ممن ُمحمدِ  ا، من غير داللة على الفاعل بداللة التضممن بمل بداللمة االلتمزام أيض 
و لكان العجب من وقوع الضمرب المطلمق  ( فقط من غير ذكر عمرل ولو قال القائل: )عجبُغ ِمْن َضْرِب زيدل

( مفعوال به من إضافة المصدر إلى مفعوله؛ ألن المصدر يبقى من غير زيد ا، وال يصح أن يكون )زيدل من 
س له  مرج  يعود عليه في مثل فاعل؛ ألنه يدل على حدا فقط، وال يصح أن يكون الفاعل مستتر ا؛ إذ لي

هذا المثال، فيكون مشابها في عدم صحته عدَم صمحة قمول القائمل: )عجبمغ ممن أن َضمَرَب عممر ا( بنصمب 
و؛ إذ الفاعل غير معروف، ولهمذا قمال المبمرد: ) (. أمما إذا قمال فيحتما  مما بعمدها إلمى الفاعمل والمفعمولعمرل

ل يكمون مسمتتر ا؛ ألن اسمم الفاعل)ضمارب( يمدل علمى ضمرب و( فمإن الفاعمعمرل  ضاربِ  نْ مِ  عجبغُ القائل: )
وصاحبه، فيدل على صاحب الحدا بداللة التضمن، فيكون المعنى عجبغ من المذي ضمرب عممر ا، ولهمذا 

نما بق فقد جئغَ قال المبرد: )  (.المفعولُ  يبالفاعل وا 
َل بمشتق فإنه يكمون كاسمم الفاعمل فمي داللتمه علمى حمدا      وصماحبه، فيكمون داال علمى  فالمصدر إذا ُأوِّ

نفممس صمماحبه فممي المعنممى فممي مثممل: )جئتممه مشممي ا(، فيكممون بمعنممى )جئتممه ماشممي ا( فممي داللممة الحممال )ماشممي ا( 
على نفس صاحبها في المعنى. أمَّا إذا كان المصدر غير ُم وَّل بمشتق  فإنه يكون داال على الحدا فقط، 

 به، وهذا هو الفرق بينهما كما ذكره المبرد.وال يكون كاسم الفاعل في داللته على حدا وصاح
والفاعممل يحمممل علممى للمصممدر فممي حمممل أحممدهما علممى اآلخممر بقولممه: )) اسممم الفاعممل ن يممرو  أنَّ  ذكممرو      

تممأمر أحممد ا ؛ ألنممه ال يصممح أن (85)((تقممول قممم قائممما فممالمعنى قممم قياممما، المصممدر كممما حمممل المصممدر عليممه
فكمان )قائمما( بمعنمى المصمدر  )قائَمما( حماال، بمل يعمرب مفعموال مطلق ما،بالقيام في حمال قياممه؛ لمذا ال يعمرب 

، فكممذلك المصممدر يحمممل علممى الحممال فيكممون حمماال، وقممد تحممدَّا بعممض النحممويين عممن المصممادر بممأنَّ )قيممام(
، فمعنى مشيا: ماشيا، وق  المصدر صفة، كمما أن الصمفة ال على حذف المضاف انتصابها على الحال))

 . (86)((حو: قم قائماوقعغ مصدرا في ن
 جماء زيمد مشميا :وذلمك قولمك، هذا باب ما يكون ممن المصمادر حماال لموافقتمه الحمالقال المبرد: )) -2     

وكمذلك جماء زيمد عمدوا وركضما وقتلتمه صمبرا لمما دخلمه  ،ألن تقمديره جماء زيمد يمشمي مشميا ؛إنما معنماه ماشميا
قمم قائمما إنمما المعنمى قمم  :وذلمك قولمك، حمل عليمهمن المعنى كما أن الحال قد تكون في معنى المصدر فت

 .(87)((قياما

                                                 
(85)

 .066/ 2لمقتضب: ا 
(86)

 .26/ 0شرح الرضي على الكافية:  
(87)

 .200/ 1المقتضب:  
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أنَّ من المصادر ما يكون حاال لموافقته الحال في المعنى أي يدل  على حدا وصماحبه،  المبرِّدُ  فذكر     
ما وق( فكما بيَّناه سابقا، ألن تقديره جاء زيد يمشي مشياوأمَّا قوله: ) المصمدر ن وقموع عمد سبق الحمديا أيض 

 (.صفة، كما أن الصفة وقعغ مصدرا
همم وفي هذه النصول الثالثة داللة واضحة علمى أن المصمدر همو المذي يكمون حماال، وهمذا مما سموَّ  ل     
 .(88)للمبرد قولين  اهرهما القول بالحالية نَّ : إولواقأن ي
يكمون حماال أو مفعموال  وخالصة ما قاله أكثر النحويين أن المصدر في مثمل: )جماء زيمدو َمشمي ا( إمَّما أن     

 .مذكورة حنف امطلق ا على التقديراغ ال
 رى أن المصادر في مثل ما تقدم منصوبة على الحالية ال على أنَّها مفعوالغ مطلقة.أ انأو      
ووجه كونها أحواال ال مفعوالغ مطلقة؛ ألنها تصلح ألن تكون جواب ما لكيمف، قمال سميبويه ُمتحمدِّث ا عمن      

 :هممذا البمماَب أتمماه النصممُب كممما أتَممى البمماَب األّوَل ولكممنَّ هممذا جمموابو لقولممهقمم  حمماال: ))واعلممم أنَّ المصممدر الوا
ل المفعمموَل ألجلمممه، وقمممال ابمممن قممميِّم (89)((هْ َممممه كمممما كمممان األّوُل جوابمما لقولمممه لِ كيممف لقيتَممم ، ويقصمممد بالبممماب األوَّ

 .(90)((وقوعه جوابا لكيفومما يدل على هذا أنك تجد مثل هذا صالحا هم(: ))750الجوزية )غ
 . وبهذا يكون المبرُد موافق ا سيبويه في وقوع المصدِر المنكَِّر حاال     
 إليه ما يلي: وي يُد ما ذهبغ     
أن بعممض النحممويين الممذين نسممبوا إلممى المبممرد القممول بالمصممدرية قرنمموا اسمممه باسممم األخفممش، )وقممال  -0     

كروا األخفمَش فمي همذا الخمالف بمين سميبويه والمبمرد ممن غيمر أن يمذ األخفُش والمبرُد(، واقتصمروا علمى ذكمر
 فمي ذكمرفلماذا اقُتِصمَر علمى المبمرد فقمط  مفاده: إذا كان االثنان مخالفين سيبويه ، وهذا يثيُر س االالخالف

   الخالف دون األخفش؟.
إذا كانمممغ  مممما ذكمممره المبمممرد ممممن أن بعمممض األسمممماء توضممم  موضممم  المصمممادر التمممي تكمممون حممماال -0     

هممذا بمماب األسممماء )): المقتضممبجمماء فممي  ؛ ألنهمما فممي موضممعه مممن حيممُا المعنممى،؛ فُأعربممغ حمماالمنصمموبة  
فإنممما ، وذلممك قولممك كلمتممه فمماه إلممى فممى وبايعتممه يممدا بيممد، التممى توضمم  موضمم  المصممادر التممى تكممون حمماال

: موضم  مشمافهة ووضم  قولمه( يَّ فماه إلمى ِفم: )فوضم  قولمه ،وبايعته نقمدا ،ألنه أراد كلمته مشافهة ؛انتصب
وأما بايعته يمدا ، يَّ فلجاز ألنك تريد كلمته وفوه إلى ِ كلمته فوه إلى فى  :فلو قلغ، فى موض  نقدا( بيد يدا)

ولسغ تخبر أنك بايعته ويد بيد كما  ،أخذغ منه وأعطيغ :يأ ،بيد فال يجوز غيره ألن المعنى بايعته نقدا
ألن  ؛وهمذه حالمه :أى ،بايعتمه يمده فموق رأسمه أردغ ويمده فموق رأسمه :لولكمن تقمو ، أنك كلمته وفموه إلمى فيمك

فكمممذلك بايعتمممه ويمممده فمممى  ،همممذا لممميس ممممن نعمممغ المبايعمممة كمممما كمممان قولمممك مشمممافهة ونقمممدا ممممن نعمممغ الفعمممل
لغ بمشتق.(91)((يدى  ، وهذا يعني أن المصادر عند المبرد تكون حاال إذاُأوِّ

                                                 
(88)

  .070/ 0، وحاشية الصبان: 271ينظر شرح التصريح على التوضيح: ا/ 
(89)

 .270/ 0كتاب: ال 
(90)

 .507/ 2بدائع الفوائد:  
(91)

 . 2/026المقتضب:  
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( َموِضمممَ  المصمممدر )ُمشممماَفَهة(، ولمممو أمعنَّممما الن مممَر فمممي همممذا المممنلِّ ل      وجمممدنا المبمممرَد َوَضمممَ  )فممماُه إلمممى ِفممميَّ
؛ ألنَّ المصمدر يمدل  علمى  وهومصدر يدل  على المشاركة في المشافهة المطلقة من غيمر تقييمدل بفاعملل ُمعميَّنل

بعمممد  الحمممدا المجمممرد، وفعلمممه )شممماَفَه( يمممدل  علمممى فاعمممل بمممَدَأ بالمشمممافهة، وعلمممى مفعمممول بمممه شمممارك بالمشمممافهة
( وبمدأنا بجملمة )كلَّمتُمُه( لوجمدنا البمادَت بمالكالم  الفاعل، وبناء على هذا لو فسَّمرنا المثمال )كلَّمتُمُه فماُه إلمى ِفميَّ
الفاعممل المممتكلُِّم الممدَّال  عليممه )التمماُء(، والمبممدوء بممه بممالكالم المفعممول بممه المشممارك بممالكالم ال حق مما الممدَّال  عليممه 

( لوجدنا )فاه( المذي ُجِعمَل حماال جمزء  ممن العائمب ضميُر العيبة )الهاء(، و  لو فسَّرنا تتمة المثال )فاه إلى ِفيَّ
المممتكلَِّم معممه بفممتح المممالم المبممدوء بممِه بمممالكالم، وقممد جعممل بعممُض النحمممويين )فمماه( حمماال ممممن تمماء الفاعممل فمممي 

لناه في معنمى )شماَفَه(؛ ألن )كلَّمُتُه(، والحال يجب أن تكون نفس صاحبها، وهذا ُي دِّي إلى التناقض فيما ق
ال يكون الشيء الواحُد بادئ ا ومبدوء به، فضال عمن أن الممراد بالفماه و به؛  مبدوءو صاحب الحال بادتو، و)فاُه( 

مما؛ ألن )فمماُه(  صمماحبه مجممازا، وجعلهمما بعضممهم اآلخممر حمماال مممن الفاعممل والمفعممول بممه، وهممذا ال يسممتقيم أيض 
، فممال يمكممن أن يكممون بادئ مما، وَمبممدوء  بممه فممي حن واحممد؛ ولممذلك جعممل المضمماَف إلممى ضمممير العيبممة مبممدوءو بممه

 ) ( حماال، ويعربمون الجمزء األول )فماه( حماال، ويعربمون الجمزء الثماني )إلمى ِفميَّ النحويون مجموع )فماه إلمى ِفميَّ
 في األ هر متعلقا بمحذوف يكون صفة.

 :وذلمك أنَّمه ال يجموز أن تقمول ،دون ما بعمده يءو َينفرد منها ش واعلم أنَّ هذه األشياَء القال سيبويه: ))     
فإنَّمما َيصمّح  ،والُمشمافهُة ال تكمون إاّل ممن اثنمين ،ألنَّك إنَّما تريد مشاَفهة   (؛يَّ إلى ف) :حّتى تقول (كّلمُته فاهُ )

 .(92)((المعنى إذا قلغ إلى ِفىَّ 
ا: ))      شمّبهوه بمما يشمبَّه ممن يمه األلمُف والمالم ّنمه حمالو وقم  فهذا باب ما َينتصب فيمه الصمفُة ألوقال أيض 

 .(93)((وليس بالفاعل وال المفعول (،يَّ فاُه إلى ف) :األل سماء بالمصادر نحَو قولك
لكممن الحممال الممم ول بهمما هممذا اللفمم   (94)ففمماه حممال كممما ذكممره الشممارو (،فمماه إلممى فمميّ الصممبان: )) )وقممال      

لى فِ ) :. قال الدمامينيِفيَّ  مأخوذة من مجموع فاه إلى واأل همر عنمدي  تبيمين مثمل لمك بعمد سمقيا. اهمم. (يَّ وا 
 .(95)((صفة لفاه أي الكائن إلى في أي الموجه إلى فيّ  (إلى فيّ )أن  (ا بكذادن مُ )قياسا على ما مر في 

( موض  المصدر )مشافهة( الذي يكمون حماال       وبهذا يكون المبرد موافق ا سيبويه في وض  )فاه إلى فيَّ
، في قوله السمابق: ) م  ما فيه (، وليس باسمل صريحل همذا بماب األسمماء التمي من تأويِل مجموع )فاُه إلى ِفيَّ

فإنممما انتصممب؛ ألنممه أراد:  (...يَّ فمماه إلممى ِفمم هُ متُممكلَّ )توضمم  موضمم  المصممادر التممي تكممون حمماال  وذلممك قولممك: 
 (.    موض  مشافهة   (فاه إلى فيَّ )فوض  قوله: ...كلمته مشافهة  

نمما العمرض هنما أن  لسغُ و       َن أن المبمرَد يِّ بمأُ بصدد ذكر األقوال التي قيلغ في إعرابه والترجيح بينها، وا 
إذا كان موافق ا لسيبويه في هذا المثال في جعله موض  المصدر الذي يكون حاال مصرحا بذلك م  أنمه لمم 

                                                 
(92)

 .0/260: الكتاب 
(93)

 .0/267الكتاب:  
(94)

 ني.أي: األشمو 
(95)

 .0/070حاشية الصبان:  
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در المنكممر فممي جعلممه حمماال ممم  يصممرو بتأويلممه بمشممتق فممي هممذا الموضمم  فِلممَم ال يكممون موافق مما لممه فممي المصمم
 .(96)((اجئته ماشي  ؛ ألن المعنى: اجئته مشي  وكذلك: تصريحه بأنه نائب عن اسم الفاعل في قوله: ))

عالم ذكر العلماء الخالف بين سيبويه والمبرد فمي القيماس ممن عدممه فمي المصمدر المنكَّمر الواقم   -2     
 حاال إذا لم يقل االثنان بالحالية فيه؟.

وممن شممروط االخمتالف والتنمماقض أن يكونما علممى شمميء واحمد فممي أممور، منهمما: المسمنُد، والمسممنُد إليممه،      
والزمان، والمكان، والقوَّة، والفعل؛ ولمذلك يكمون تنماقضو وخمالف بمين سميبويه والمبمرد فمي القيماس ممن عدممه 

حاليمة، أمما إذا قمال سميبويه بالحاليمة إذا كان المقوُل فيمه واحمد ا وهمو قولهمما بالحاليمة فمي المصمدر الُمَنكَّمر بال
ما فمال تنماقض وال خمالف بينهمما، وهمذا مما قصمده علمماء علمم المنطمق  فيه، وقال المبمرد بالمصمدرية فيمه أيض 

  بقولهم:
 .((97))كيفل وصدُق واحد أمرو ُقِفي((  * ))تناقض ُخْلُف القضيتين في 

 .((98))ويقصد بالكيف ))االيجاب والسلب((     
فممرََّق بممين ممما يكممون مممن أعممرَب المصممدَر الُمَنكَّممَر حمماال؛ إذ نمماك أدلممةو ُأخممرى تممدل  علممى أن المبممرد ه -1     

ا، وال نخوض فمي تفاصميلها،  المصادر حاال ونلَّ على ذلك، وبين ما ال يكون حاال ونلَّ على ذلك أيض 
نما نتحدَُّا عنها بقدر تعل ق األمر بهذا الموضوع، فنقول:  وا 

ومممن المصممادر ممما يقمم  فممى مبممرد صممراحة  علممى وقمموع المصممدر حمماال فيممما سممبق ذكممره بقولممه: ))نمملَّ ال     
، فقمال: )فيكممون (99)((ألنمه قممد نماب عممن اسمم الفاعممل وأغنمى غنمماءه ؛موضم  الحممال فيسمد مسممده فيكمون حمماال
ا بقوله: )) قولمك  وذلمك، هذا بماب مما يكمون ممن المصمادر حماال لموافقتمه الحمالحاال(، ونلَّ على ذلك أيض 

هممذا بمماب األسممماء التممى توضمم  ، وكممذلك نمملَّ علممى ذلممك بقولممه: ))(100)((إنممما معنمماه ماشمميا جمماء زيممد مشمميا
 .(101)((يَّ كلمته فاه إلى ف :وذلك قولك، موض  المصادر التى تكون حاال

ن ونلَّ صمراحة  علمى مما ال يكمون منمه حماال بقولمه: ))      واعلمم أن ممن المصمادر مما يمدل علمى الحمال وا 
موضم  مما ال يكمون إال  يموضمعه وصملح للموافقمة فنصمب ألنمه فمولكن دل علمى  ،معرفة وليس بحال كان

موضممم  فعلمممه مجتهمممدا وأرسممملها  ي؛وفعمممل ذلمممك جهمممده وطاقتمممه ألنمممه فممم، أرسممملها العمممراك :وذلمممك قولمممك، نصمممبا
ما  ، فقال: )ولميس بحمال(،(102)((ألن المعنى أرسلها وهى تعترك وليس المعنى أرسلها لتعترك ؛معتركة وأيض 

جعممل المشممتقَّ )معتركممة ( منصمموبا فممي التقممدير بالفعممل )أرسمملها( الممذي نصممب )العممراك(، ولممم ُيقممدِّر فعممال حخممر 

                                                 
(96)

 .1/200، و2/066، وينظر: 2/021المقتضب:  
((97))

 .51السلم المنورق في علم المنطق بشرح المنطق الواضح:   
((98))

 .51المنطق الواضح في شرح السلم المنورق:   
(99)

 .021/ 2المقتضب:  
(100)

 .200/ 1المقتضب:  
(101)

 . 2/026المقتضب:  
(102)

 .2/027المقتضب:  
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(؛ إذ قدَّره بقوله: )أمشي َمشي ا(، بمل قمدره بجملمة حاليمة )وهمي جاء زيد مشياكما قدره في المعنى في قوله: )
 (، وفيما سبق )الحال المفردة(.ليةتعترك( مما يدل  على أن المراد هنا )الجملة الحا

أما القول بالقياس في وقوع المصدر حاال فنحن نرى أن قياسيته عند المبرد فيما كان نوع ا من عامله      
ما، قمال تعمالى:  }َيما َأي هَما الَّمِذيَن أرجح من قول سيبويه؛ لكثرة وروده في القرحن الكمريم، وفمي كمالم العمرب أيض 

ِباللَّْيِل َوالنَّهَماِر  }الَِّذيَن ُينِفُقوَن َأْمَواَلُهم، وقال تعالى: (103)َفاَل ُتَول وُهُم اأَلْدَباَر{ اُم الَِّذيَن َكَفُروْا َزْحف  تُ حَمُنوْا ِإَذا َلِقي
ب ن العمر وروي ع، (105){اا َوَكْره  َوَلُه َأْسَلَم َمن ِفي السََّمَواِغ َواأَلْرِض َطْوع  }، وقال تعالى: (104)َوَعاَلِنَية { اِسرن 

 .، وطل  علينا بعتة  ، ولقيته فجأة ، وكلمته مشافهة  اا، وأتيته ركض  أنهم كانوا يقولون: قتلته صبر  
لكثمرة  ؛والصمحيح أن ذلمك مقميسإليه ما جاء في دليل السمالك إلمى ألفيمة ابمن مالمك: )) وي يد ما ذهبغُ      

لهم: إن ذلك ال يقاس عليه، لمجيئه علمى وال داعي للتأويالغ التي وردغ في كتب النحو، وقو  ،ما ورد منه
خالف األصل، غير مقبول، فإن كثرتها تبيح القياس، وما الذي يقاس عليه إذا لم تكن هذه الشواهد داعية 

، (106)((للقيمماس عليهمما ، وممما جمماء فممي معمماني النحممو: ))ورأي المبممرد أسمموُ  مممن رأي النحمماة، وذلممك ألنممه كثيممرو
ُل القياَس عليه  .(107)ا((والكثرة ُتخوِّ

 
 الخاتمة

 

همما موافقممة المبممرد )سمميبويه( إممام النحممويين فممي وقمموع المصممدر فيعلممى القممارت خالصممة أوضمحنا  رَّ مما َممم     
مما مممن  المنكَّممر حمماال، واختالفممه معممه فممي القيمماس عليممه؛ إذ منعممه سمميبويه مطلق مما، وأجممازه المبممرد فيممما كممان نوع 

 النتائج:عامله، وتوصلنا في هذه الخاتمة إلى مجموعة من 
مما، وُمَتَمكِّن مما  -0      علمموم أخممرى كعلمموم الشممريعة التممي مممن ال ُبممدَّ لممدارس العربيممة المتخصممل أن يكممون ُملمن

 كانغ اللعة العربية وسيلة لفهمها، وعلم المنطق.
يجب على الباحا أن يحلل النل تحليال دقيق ما، ويفهمم مما يريمد قائلمه ممن معنمى، وال يخفمى علمى  -0     
ل: إنَّ فهممَم الكممريم أن فهممم الممنل مهمممةو ليسممغ بالسممهلة، إذ الخطمُأ فيممه يتبعممه أخطمماءو وأخطمماء؛ لممذا قيمم القمارت

 المعنى ذاته.الس ال نصُف الجواب، ونحن نقول: إنَّ فهَم النلِّ هو 
ا ممن خمالل البحما والتمحميل أن المبمرد كمان موافق ما سميبويه المذي سمبقه بمالقول بوقموع  -2      بدا واضح 
 در ُمَنكَّر ا حاال.المص

                                                 
(103)

 .05سورة األنفال، اآلية:  
(104)

 .071سورة البقرة، من اآلية:  
(105)

 .82سورة آل عمران، من اآلية:  
(106)

 .0/052: دليل السالك إلى ألفية ابن مالك 
(107)

 .0/018معاني النحو:  
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وقموع المصمدر الُمَنكَّمر حماال فيمما  فمي هر جلينا أن المبرد كان مخالف ا سيبويه فمي إجازتمه القيماس  -1     
 كان نوع ا من عامله في حين منعه سيبويه مطلق ا، وقصره على السماع.

مممن قممول سمميبويه بممالمن ؛ أن قممول المبممرد بالقيمماس فيممما كممان نوعمما مممن عاملممه أرجممح  انيممرى الباحثمم -5     
       لكثرة وروده في القرحن الكريم، وكالم العرب، ولصحة المعنى فيه.

 المصادر والمراج ثبغ 
 القرحن الكريم -
الكتماب دار د. سميد الجميلمي، ، تحقيق: هم(620)غ في أصول األحكام: علي بن محمد اآلمدياإلحكام  -

   م.ه0111 -0ط -بيروغ -العربي
همممم(، تحقيمممق: د. 715ارتشممماف الضمممرب ممممن لسمممان العمممرب: أبمممو حيمممان األندلسمممي، محممممد بمممن يوسمممف )غ -

 م.0687هم 0118 -مصر -، مطبعة المدني0اس، طمصطفى أحمد النم
همم(، تحقيمق: د. عبمد 206األصول في النحو: أبو بكر محمد بن سمهل بمن السمرا  النحموي البعمدادي )غ -

 م.0688هم 0118 -2ط -بيروغ -سالةم سسة الر  -الحسين الفتلي
 -هم(، دار الكتمب العلميمة256)غ أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البعدادي: األمالي في لعة العرب -

 .م0678هم 0268 -بيروغ
لى ألفية ابن مالك بشرو التصريح: أبو محمد عبد اهلل جمال الدين بن هشام األنصاري إأوضح المسالك  -

 )د،غ(.  -: لجنة من العلماء، دار الفكرهم(، تصحيح760)غ
تحقيق : هشام  هم(،750)غ محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللبدائ  الفوائد: ابن قيم الجوزية  -

 -مكمة المكرممة -مكتبة نمزار مصمطفى البماز ، أشرف أحمدو  ،بد الحميد العدويعادل عو  ،عبد العزيز عطا
 م. 0666 -هم 0106 -0ط
همم(، ومعمه كتماب: 0015لصبان على شرو األشموني: أبمو العرفمان محممد بمن علمي الصمبان )غحاشية ا -

 شرو الشواهد للعيني، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي،)د،غ(.
 الحمصي، الشهير بمالعليميحاشية يس العليمي على شرو التصريح على التوضيح: يس بن زين الدين  -

 )د،غ(. -م(، تصحيح: لجنة من العلماء، دار الفكر0650 -هم0160)غ
األسمتاذ بجامعمة األزهمر، دار همم( 0111)غ دراساغ ألسلوب القرحن الكريم: محمد عبمد الخمالق عضميمة  -

 الحديا/ القاهرة، )د،غ(.
 ، من المكتبة الشاملة.عبد اهلل بن صالح الفوزان: دليل السالك إلى ألفية ابن مالك -
 هم( من المكتبة الشاملة.01)غ تماضر بنغ عمرو بن الحارا بن الشريد: ديوان الخنساء -
هممم(، راجعممه وقممدم لممه 682السمملم المنممورق بشممرو المنطممق الواضممح: عبممد الممرحمن بممن محمممد األخضممري )غ -

 م.0116هم 0107 -سوريا -دمشق -دار الفارابي للمعارف -0ط -فضيلة الدكتور مصطفى سعيد الخن
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هممم(،مطبوع مممم  608لفيممة ابمممن مالممك: علمممي بممن محمممد بمممن عيسممى األشمممموني )غشممرو األشممموني علمممى أ -
 حاشية الصبان.

همم(، تصمحيح: لجنمة ممن العلمماء، 615خالمد عبمد اهلل األزهمري )غالشميخ شرو التصريح علمى التوضميح:  -
 )د،غ(.  -دار الفكر

تصمحيح وتعليمق  همم(،686ي )غ ذحسمن األسمتراباشرو الرضي على الكافيمة : رضمي المدين محممد بمن ال -
  يوسف حسن عمر، م سسة الصادق، طهران، د.غ.

هممم(، 760شمرو شممذور الممذهب فممي معرفممة كمالم العممرب: جمممال الممدين بممن يوسمف بممن هشممام األنصمماري )غ -
 م.0681 -0ط -دمشق –الشركة المتحدة للتوزي  ، تحقيق: عبدالعني الدقر

م لممه ووضمم  حواشمميه د. إميممل يعقمموب، هممم(، قممد612شممرو المفصممل: موفممق الممدين بممن يعمميش بممن علممي )غ -
 لبنان. -بيروغ -دار الكتب العلمية -م0110 -هم0100 -0ط
هم(، تحقيق: د. مهمدي المخزوممي،ود. إبمراهيم السمامرائي م  075العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي: )غ  -

 دار ومكتبة الهالل م )د،غ(.    
بمن علمي بمن حجمر أبمو الفضمل العسمقالني الشمافعي أحمد أبو الفضل فتح الباري شرو صحيح البخاري:  -

رقممم كتبمه وأبوابممه وأحاديثممه  ،ومحممب المدين الخطيممب ،عبممد العزيمز بممن عبممد اهلل بمن بممازهمم(، تحقيممق: 850غ)
 غ(.   -)د     -دار الفكر -وذكر أطرافها: محمد ف اد عبد الباقي

محممممد أبمممو همممم(، تحقيمممق: 086بمممرد )غالمبمممرد: أبمممو العبممماس محممممد بمممن يزيمممد الم الكاممممل فمممي اللعمممة واألدب -
 .م 0667 -هم  0107 -2ط -القاهرة -دار الفكر العربي -الفضل إبراهيم

مكتبممممة  -0همممم(، تحقيمممق: عبمممد السمممالم محممممد همممارون، ط081الكتممماب: سممميبويه، عممممرو بمممن عثممممان )غ -
 م.0680 -هم0110 -ودار الرفاعي بالرياض -الخانجي بالقاهرة

هم(، 771الشرو الكبير للرافعي: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي )غالمصباو المنير في غريب  -
 )د،غ(.   -بيروغ -المكتبة العلمية

 -لبنمممان -بيمممروغ -دار إحيممماء التمممراا العربممي -0ط -معمماني النحمممو: الممدكتور فاضمممل صمممالح السممامرائي -
 م.0117هم 0108

  ر شرو المفصل.ينهم(، 528المفصل: أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري )غ -
همم(، تحقيمق: محممد عبمد الخمالق عضميمة، 086المقتضب: المبرد: أبو العباس محمد بن يزيمد المبمرد )غ -

 م.      0662 -هم0280 -بيروغ -عالم الكتب
المنطق الواضح في شرو السلم المنمورق: عبمد اهلل معصمراني، راجعمه وقمدم لمه فضميلة المدكتور مصمطفى  -

  م.0116هم 0107 -سوريا -دمشق -فارابي للمعارفدار ال -0ط -سعيد الخن
 
 


