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Abstract: 

There is no doubt that a thorough understanding of Arabic linguistic issues leads one 

to the awareness of the flexible nature of Arabic language. This is, indeed, the 

concern of this study for it treats the concept of  the Arabic infinitive, al-Masdar al-

Mutasayyad in its literal sense and the difference between it and two other infinitives 

namely al-Masdar al-Sareeh and al-Masdar al-Muawwal. It also unveils its 

designations as well as its use in both imperative and reporting statements. This is 

achieved through a descriptive and analytic approach which shows the effect of 

thought on Arabic language studies in general, and the infinitive, al-Masdar al-

Mutasayyad in particular. 
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 صلخ  م  
 

إن فهم قضااي اللغة العربية، والوقوف على أسرارها؛ جيعلنا ندرك من غري شك مرونة اللسان العريب وطواعيته، وهذا مما 
الصريح واملؤول، يلمسه هذا البحث؛ إذ يتناول: مفهوم املصدر املتصيد يف اللغة العربية؛ وبيان فرق بينه وبني أخويه 

وذكر تسمياته، ووروده يف األساليب اخلربية واإلنشائية؛ من خالل منهج وصفي حتليلي يظهر منه أثر الفكر يف مباحث 
 اللغة العربية بعامة، ويف تبنين املصدر املتصيد خباصة.
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 مفهوم املصدر املتصيد:
 جزآه: موصوف هو )املصدر(، وصفة هي )املتصيد(، وفيما أييت بياهنما.مصطلح )املصدر املتصيد( تركيب وصفي 

 1هو اسُم احلدث اجلاري على فعله. املصدر
 فقوله: "هو"، ضمري منفصل للرفع؛ خرج به الضمري املنفصل للنصب.

و وضممو وا، وقو  واذُْكِر  :له وقوله: "اسممم احلدث اجلاري على فعله"، خرج به اسممم املصممدر، تو: اغتسممل غسممالو، وتوضممق
 ، فاسم احلدث يف اللغة العربية ينقسم إىل قسمني: املصدر، واسم املصدر.[8]املز مل    اْسَم َربِ َك وتَمبَمتقْل إلَْيِه تَمْبِتْيالو 

ا عامَلُه، ُمبيِ نوا نوَعُه أو عدَدُه.  2وُيسمى املصدر )مفعوالو مطلقوا(، وهو ما ليس خربوا من مصدر؛ ُمؤكِ دو
 فقوله: "ما ليس خربوا"، خرج به تو: ضرُبك ضرٌب شديٌد، ففيه صحيح أن )ضرب( مصدر ُمبنيِ  النوَع، ولكنه خرب.

ا عامَلُه، فهو اسُم فاعل ال مصدر.  وقوله: "من مصدر"، خرج به تو: رجع ُمسرعوا، فإن )مسرعوا( وإن كان ُمؤكِ دو
ا لعامله"، تو: جلست   جلسة.وقوهلم: "ُمؤكِ دو

 وقوله: "ُمبيِ نوا لنوعه"، تو: ضربت ضرب املدير.
 وقوله: "أو عدده"، تو: ضربت ضربتني.

وتسمممممية املصممممدر )مفعوالو مطلقوا( ال تدل إىل تطابقهما، إذ يُوافُ الباحُث األزهريق يف قوله: "إن بني املصممممدر واملفعول  
ا مطلقوا، فكل مفعول مطلُ مصمممممدر، وال  عكس، وقيل: بينهما العموم واخلصممممموج الوجهي؛  املطلُ عموموا وخصممممموصمممممو

، وينفرد املصممممممممممدر يف تو: يع ب  ذهابك، وينفرد املفعول املطلُ يف تو: ضممممممممممربت   جيتمعان يف تو: ضممممممممممربت ضممممممممممروو
  3سوطوا."

 وميكن القول إن املفعول املطلُ يكون ولنيابة عن الفعل، واملصدر ليس له نيابة، بل يكون ُمصرقحوا به.
ملصممممممدر اسممممممم جيري على فعله ُعيل الباحث على مسممممممولة القول يف أصممممممل االشممممممتقاق؛ آالسممممممم هو أم الفعل  فقد  وأن ا

اختلف النحويون يف هذا؛ ذهب الكوفيون إىل أن الفعل أصمممممممل االشمممممممتقاق، واملصمممممممدر مشمممممممتُ منه وفرع عليه، وذهب  
 البصريون إىل أن املصدر أصل االشتقاق، والفعل مشتُ منه وفرع عليه.

 
 حتج الكوفيون مبا أييت:وا

 

 .207: ج2م(, ج2007، 1بريوت: املكتبة العصرية، طأوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك )ابن هشام، انظر:  1
 .84, ج(مه1342، 1)القاهرة: مكتبة احلليب، ط على منت اآلجرومية العالّمة أيب النجا حاشيةانظر: أبو الن ا،  2
 .84السابُ  3
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أن املصممممدر يصممممح لصممممحة الفعل ويعتل العتالله، أال ترق أنك تقول: قاوم قواموا، فيصممممح املصممممدر لصممممحة الفعل،   -1
 وتقول: قام قياموا، فيعتل العتالله، فلما صح لصحته واعتل العتالله دل على أنه مشتُ منه وفرع عليه.

( ولفعل )ضممممربت(، فوجب أن    أن الفعل يعمل يف املصممممدر، أال ترق أنك -2 ، فتنصممممب )ضممممروو نقول: ضممممربت ضممممروو
 يكون فرعوا له؛ ألن رتبة العامل قبل رتبة املعمول.

ا للفعل، وال ريب أن رتبة املؤكد قبل رتبة املؤكد، فدل على أن الفعل أصل واملصدر فرع. -3  أن املصدر يُذكر أتكيدو
 أما البصريون فاحت وا وآليت:

 مصدروا( تدل على أنه األصل، فإن املصدر هو املوضع الذي يصدر عنه.أن تسميته ) -1
أن املصممدر اسممم، واالسممم يقوم بنفسممه ويسممتغ  عن الفعل، وأما الفعل فإنه ال يقوم بنفسممه ويفتقر إىل االسممم، وما   -2

 يستغىن بنفسه وال يفتقر إىل غريه أوىل أبن يكون أصالو ملا ال يقوم بنفسه ويفتقر إىل غريه.
أن الفعل بصميغته يدل على شمي:ني: احلدث والزمان، واملصمدر يدل بصميغته على شمي  واحد هو احلدث، وكما أن   -3

 الواحد أصل االثنني، فكذلك املصدر أصل الفعل.
أن املصمممممدر يدل على زمان مطلُ، والفعل يدل على زمان معني، فكما أن املطلُ أصمممممل املقيد، فكذلك املصمممممدر   -4

 أصل الفعل.
و كان املصمممممممدر مشمممممممتقجا من الفعل لوجب أن يدل على ما يف الفعل من احلدث والزمان، وعلى معىن  لث، كما  ل -5

دلت أمسا  الفاعلني واملفعولني على احلدث وذات الفاعل واملفعول به، فلما مل يكن املصممممممممدر كذلك دلق على أنه ليس 
 1مشتقجا من الفعل.

وألن الفعل ال يسممتقيم بنفسممه، واالسممم يسممتقيم بنفسممه، ولعل رأيهم يتفُ مع قوله   والراجح رأي البصممريني؛ لقوة أدلتهم،
 :وَعلقَم آَدَم األمْسَاَ  ُكلقَها   فوول ما ُعلِ م كان األمسا  ال األفعال.[31]البقرة ، 
 

تصيقد( فاسم مفعول من )تصيقد(، يُقال: تصيقد الطري؛ إذا قنصه وأخذه 
ُ
حبيلة، وتصيقد أخطا ه؛ إذا أخذ يتتبقعها  وأما )امل

 :3وقال املتنيب  2ويُبالغ يف وصفها، وتصيقد الفرصة، إذا اغتنمها،

 

 .235: ج1, ج(م2002، 1ط ي،)القاهرة: مكتبة اخلاجن نصاف يف مسائل اخلالف بني البصريني والكوفينياإل، يبن األنبار اانظر:  1
 .530, ج(م2010، 1)القاهرة: مكتبة دار الدعوة، ط املعجم الوسيطانظر: إبراهيم مصطفى،  2
 هم.354تويف سنة  الشاعر احلكيم املشهور,سني، احلأبو الطيب أمحد بن  3

 .115ج: 1ج م(,2002, 15للماليني, ط)بريوت: دار العلم  األعالمخري الدين الزركلي, انظر: 
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ِدهِ  يمممممممْ اَم َوزوا ِلصممممممممممممممممممممَ ْرغمممممممَ ِل الضممممممممممممممممممممِ  عمممممممَ ْن جيممممممَْ  ومممممممَ
 

َدا   يمممممممق ا َتصمممممممممممممممممممَ ممممممممَ يممممممْ اُم فممممممِ ْرغمممممممَ َدُه الضمممممممممممممممممممِ  يمممممممق  1َتصمممممممممممممممممممَ
 
 

 الوصول إىل هذا املصدر.فواضح من هذه التسمية أن فيها اجتهادوا وإعمال فكر يف 
ويُعرِ ف عوض إمساعيل عبد هللا املصمدر املتصميد بقوله: "هو مصمدر منسمبك من غري سمابك، مع مراعاة صمحة اإلعراب 

 2وسالمة املعىن".
 3فقوله: "هو"، قسم من أقسام املعرفة، ضمري ورز للغائب، منفصل يستقل بنفسه، خرج به الضمري البارز املتصل.

 وقوله: "مصدر"، اسم احلدث اجلاري على فعله، ويشتمل على أنواع املصادر:
فمنها اسمممم املصمممدر، "هو ما سممماوق املصمممدر يف الداللة على معناه، وخالفه خبلوه لفظوا أو تقديروا دون عوض من بع  

. 4ما فعله"،  تو: اغتسل غسالو، أعطى عطا و، أنبت نباًتو
سمَالٌم ِهَي َحىق   :كقوله   5مبدو  مبيم زائدة لغري املفاعلة؛ للداللة على جمرد احلدث"،ومنها املصمدر امليمي، "هو اسمم  

 ، فم)مطلع( مصدر ميمي.[5]القدر   َمْطَلِع الَفْ رِ 
وينطبُ على الفعل الثالثي وغري الثالثي، تو  6ومنها مصمممممممممممممدر املرة، "هو اسمممممممممممممم يدل على وقوع احلدث مرة واحدة"،

قولك: َدققة، َضْربَة، َجْلَسة... إخل، هذا للثالثي، أما غري الثالثي فنحو: تكبرية، انطالقة، انتباهة... إخل، فهذه املصادر  
 تدل على وقوع احلدث مرة واحدة.

ة،  7ة وقوع احلدث"،ومنها مصمممدر اهلي:ة، "هو مصمممدر يصممماث من الثالثي وغريه ليدل على هي: تو قولك: ِوقْمَفة، ِجْلسمممَ
 ِمْشَية... إخل.

ومنها املصممممممدر الصممممممناعي، "هو اسممممممم تلحقه اي  مشممممممددة تليها ًت  مربوطة للداللة هبذه الصمممممميغة الصممممممناعية على معىن  
 تو قولك: إنسانية، وطنية، حرية... إخل. 8املصدر"،

 

 .384: ج1(, جم1987، 1)بريوت: مكتبة دار الكتاب العريب، ط شرح ديوان املتنيبعبد الرمحن الربقوقي، انظر:  1
 .75, ج(م2015، 1)القاهرة: املكتبة األزهرية، ط قضااي لغويةعوض إمساعيل عبد هللا،  2
 .96, ج(م1990، 1)بريوت: مكتبة دار اخلري، ط ىشرح قطر الندى وبل الصدبن هشام، انظر: ا 3
 .44, ج(م1994، 1)القاهرة: دار الطباعة احملمدية، ط قطرات الندى يف علم الصرفعبد الرؤوف حامد أمحد،  4
 .45 السابُ 5
 .49 السابُ 6
 .160, ج(م2010، 1)القاهرة: مكتبة التوفيقية للرتاث، ط الصرف الكايفأمين أمني عبد الغ ،  7
 .52 قطرات الندق يف علم الصرف 8
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أملَْ أَيِْن لِلقِذْيَن آَمُنوا أْن ََتَْشَع قُمُلْوهُبُم   :كقوله   1مع منصوبه مبصدر"،ومنها املصدر املؤول، "هو موصول حريف يسبك  
، فمممممممممممممممممم)أن( وما دخل عليه يف أتويل املصممممدر، تقديره: ... خشمممموع قلوهبم لذكر هللا، وأدواته: )أن(  [16]احلديد   ِلذِْكِر هللاِ 

ون، و)كي( حرف مشمرتك بني أدوات النصمب واجلر، و)ما(  بفتح اهلمزة وسمكون النون، و)أن( بفتح اهلمزة وتشمديد الن
 املصدرية، و)لو( املصدرية، وقد مجعها بعضهم يف قوله:
تْ  اِدِر أُوِ لممممممممممممَ صمممممممممممممممممممممممممَ

َ
ا ِومل ُرْوفممممممممممممو اَك حممممممممممممُ  وهممممممممممممَ

 
ا َرَوْوا   مممممممممَ حق كممممممممَ ا أصممممممممممممممممممممممَ ََْسممممممممممممممممممممممو ا  َدق هلممممممممََ  وعممممممممَ

 
 
 

دقدوا ِح و)أنق( ُمشمممممممممممممممممممممَ تمممْ َي: )أْن( َولمممفمممَ ا همممِ  وهمممممممَ
 

َد   ا( و)لَمْو(وزِيمممممممْ ا و)ممممممممَ ْذهمممممممَ ْي( فَمامممممممُ ا )كمَ همممممممَ  2عَملَميممْ
 
 

وقوله: "منسمممممممبك"، صمممممممفة على وزن )ُمنمَْفِعل(، مزيد حبرفني على الفعل الثالثي الرد، وهو اسمممممممم الفاعل من )انسمممممممبك  
 ينسبك انسباكوا(، واالنسباك اإلفراع يف قاَلٍب.

ِ ِد احلَرَاِم إىل   :كقوله   3وقوله: "من"، حرُف جرٍ  أشمهر معانيه ابتدا  الغاية، َسمْ
َرق بَِعْبِدِه لَْيالو ِمَن امل سُمْبَحاَن القِذي أسمْ

ْسِ ِد األْقَصى
َ
 .[1]اإلسرا    امل

   4وقوله: "غري"، اسم مبهم ُيالزم اإلضافة إىل ما قبله، أو اسم دال على خمالفة ما قبله حلقيقية ما بعده.
 وقوله: "سابك"، أي يلزمه التوويل.

وهو ررف   5وقولمه: "مع"، ررف مكمان أو زممان، ويمدل على اجتمماع والتقما  بني اثنني يف مكمان واحمد أو زممان واحمد،
، وقد يُبىن على السممممممكون؛ لتضمممممممننه معىن   غري متصممممممرف، معرب، ويُنصممممممب على الظرفية، وُيالزم اإلضممممممافة لفظوا ومعىنو

 حرف املصاحبة.
 مراقبة.وقوله: "مراعاة"، أي مالحظة أو  

وقوله: "صمممممحة اإلعراب"، مضممممماف ومضممممماف إليه، إذ أسمممممند االسمممممم إىل غريه، ونزل الثاق من األول منزلة تنوينه ويقوم  
 6وصوف، فكونه قال: اإلعراب الصحيح.مقام التنوين يف متام الكلم، وهو من إضافة الصفة إىل امل

وف على )صممحة اإلعراب(، من قبيل إضممافة الصممفة إىل  وقوله: "وسممالمة املعىن"، الواو للعطف، و)سممالمة املعىن( معط
 املوصوف أيضوا، تقديره: املعىن السليم.

 

 .45 حاشية العالمة أيب الن ا على منت اآلجرومية 1
 .45السابُ انظر:  2
 .136: ج3, ج(م2010، 1كويت: مكتبة الرتاث العريب، طال) اللبيب عن كتب األعاريب مغين، ابن هشامانظر:  3
 .32ج :3, ج(م2010، 1)القاهرة: املكتبة األزهرية، ط النحو العريب قواعد وشواهدانظر: عوض إمساعيل عبد هللا،  4
 .31: 3 انظر: النحو العريب قواعد وشواهد 5
 .19 انظر: حاشية العالمة أيب الن ا على منت اآلجرومية 6
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وقد عرف النحويون ُمتقدِ موهم فكرة املصممممممدر املتصمممممميد وهي متعلقة ولفصمممممماحة، أي قلة احلروف، وكثرة املعاق، والتنزه 
ر، وه ر الغريب الوحشمي؛ ألن العرب عن التكلف، واسمتعمال املبسموط يف موضمع البسما، واملقصمور يف موضمع القصم 

مل تنطُ إال مبرياث حكمة، وإىل هذا أشار الرافعي يف قوله: "وال نعلم هذه الفصاحة قد كانت إال هبة من هللا، والعرب 
قوم يقادون من ألسممممممممممممنتهم وهلم املقامات املشممممممممممممهورة يف البيان والفصمممممممممممماحة، وهم خمتلفون يف ذلك على تفاوت ما بني 

للغات وعلى اختالف مواطنهم، فمنهم الفصمممممممميح واألفصممممممممح، ومنهم اجلايف واملضممممممممطرب، ومنهم ذو اللوثة طبقاهتم يف ا
واخلالص يف منطقه، إىل ما كان من اشمممممرتاك اللغات وانفرادها بينهم وَتصمممممص بع  القبائل أبوضممممماع وصممممميغ مقصمممممورة  

 1وخذ".عليهم ال يسامههم فيها غريهم من العرب إال من خالطهم أو دان منهم دنو امل
ولكنهم مممممممممممم أي النحويني مممممممممممم مل يعرفوا للمصدر املتصيد اصطالحوا خاصجا به؛ يقول انرم كامل: "إن النحاة مل يصطلحوا 
على املصممدر املتصمميد وصممطالع يعرب عنه، بل اقتصممروا على احلديث عنه ضمممنوا يف موارد توجيه رواية النصممب أو جواز 

يه يف مورد النصمممب دون غريه؛ ألن النصمممب مورد التوويل القياسمممي للمصمممدر،  النصمممب يف العربية، وقد كانت إشمممارهتم إل
 2واملصدر القياسي له عالقة عطف ومحل على املصدر".

وأن النصمب مورد التوويل القياسمي للمصمدر املتصميد يتعلُ: بفا  السمببية، وواو املعية، وإليه أشمار سميبويه يف قوله: "اعلم 
صمممممب على إضممممممار )أن(، وما مل ينتصمممممب فإنه يشمممممرك الفعل األول فيما دخل فيه، أو أن ما انتصمممممب يف وب الفا  ينت

يكون يف موضممممع مبتدأ أو موضممممع اسممممم مما سمممموق ذلك، تو قولك: ال أتتي  فتحدث ، كونك قلت: ليس يكون منك 
مبنزلة االسمم،  إتيان فحديث، فلما أردت ذلك اسمتحال أن تضمم الفعل إىل االسمم، فوضممروا )أن(، ألن )أن( مع الفعل

ن؛ ألنه  فلما نووا أن يكون األول مبنزلة قوهلم: مل يكن إتيان، اسممممتحالوا أن يضممممموا الفعل إليه، فلما أضمممممروا )أن( حسممممُ
 3مع الفعل مبنزلة االسم".

  وكذا قوله: "اعلم أن الواو ينتصب ما بعدها يف غري الواجب من حيث انتصب ما بعد الفا ، وأهنا قد تشرك بني األول
واآلخر كما تشممممممرك الفا ، وأهنا يسممممممتقبح فيها أن تشممممممرك بني األول واآلخر كما اسممممممتقبح ذلك يف الفا ، وأهنا جيي  ما  

 4بعدها مرتفعوا منقطعوا من األول كما جا  ما بعد الفا ".
ن يف العمل،  وتتضمممح من كالم سممميبويه فكرة املصمممدر املتصممميد من دون اصمممطالحه، فالواو والفا  خمتلفان يف املعىن متفقا

، فيؤوالن مبصدر ليصح اإلعراب واملعىن، ومثاله قول د ر بن شيبان   :5أي ينتصب املضارع بعدمها بم)أن( مضمرة وجووو
 

 .324, ج(م1930، 1)القاهرة: دار مصر للطباعة، ط النبوةإعجاز القرآن والبالغة انظر: مصطفى صادق الرافعي،  1
 .163, ج(م2015، 1ع، 6م ،)جملة جامعة وبل، كلية اآلداب املصدر املتصيد يف اللغة العربيةانظر: صاحل كارم ع يل،  2
 .26: ج3, جم(1988، 3، طيجنا)القاهرة: مكتبة اخل الكتاب، سيبويهانظر:  3
 .41: 3 الكتابانظر:  4
 هم.116، وله فضل ال جيهل يف تقري  الشعر العريب، تويف سنة ا فاضالو هو حمارب بن د ر، كان فقيهو  5
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َدق و؛ إنق أنمممممممممْ ي، وأْدعمممممممممُ ُت: اْدعمممممممممِ لمممممممممْ قمممممممممُ  فممممممممممَ
 

انِ   يممممممممممممممَ اِدَي َداعممممممممممممممِ نممممممممممممممَ ْوٍت أْن يمممممممممممممممُ  1ِلصممممممممممممممممممممممممممممَ
 
 

اصمممطالحه؛ قال يف فا  السمممببية: "اعلم أن الفا  عاطفة يف وكذا املربد رهرت يف كالمه فكرة املصمممدر املتصممميد من دون 
العمممل؛ كممما تعطف يف األمسمما ؛ نقول: أنممت أتتي  فتكرم ، وأان أزورك فمموحسممممممممممممممن إليممك؛ كممما تقول: أان آتيممك    
أكرممك، وأان أزورك وأحسممممممممممممممن إليمك، همذا إذا كمان الثماق داخالو فيمما يمدخمل فيمه األول، كمما تكون األمسما  يف قولمك:  

ا فعمروا، وأتيمت الكوفمة فمالبصممممممممممممممرة، فمإن خمالف األول الثماق مل جيز أن عممل عليمه، فحممل األول على معنماه،  ر  أيمت زيمدو
 2فانتصب الثاق إبضمار )أن(، وذلك قولك: ما أتتي  فتكرم ، وما أزورك فتحدث ".

يعطف فيمه مما بعمدهما على مما قبلهما فيمدخمل  وقمال يف واو املعيمة: "اعلم أن الواو يف اخلرب مبنزلمة الفما ، وكمذلمك كمل موضممممممممممممممع 
ك، وهممل يممذهممب زيممد وجيي  عمرو  إذا   فيممه، وذلممك قولممك: أنممت أتتي  وتكرُم ، وأان أزورك وأعطيممك، ومل آتممك وأكرمممْ
ا وتشممممممتم عمروا؛ ألن النهي عنهما  اسممممممتفهمت عنهما مجيعوا، وكذلك: أين يذهب عمرو وينطلُ عبد هللا  وال تضممممممربنق زيدو

ن جعلت الثاق جواوو فليس له يف مجيع الكالم إال معىن واحد، وهو اجلمع بني الشمي:ني، فمعىن الواو اجلمع بني  مجيعوا، فإ 
الشمممي:ني، ونصمممبهما على إضممممار )أن(؛ كما كان يف الفا ، وتنصمممب يف كل موضمممع تنصمممب فيه الفا ؛ أال ترق أن قولك: 

أراد األمر يف الثمماق لقممال: زرق وألزرك؛ حى يكون األمر جممارايو   زرق وأزورك، إمنمما هو لتكن منممك زايرة وزايرة م ، ولو 
 عليهما، والنحويون ينشدون هذا البيت على ضربني، وهو قول املتنيب: 

هُ  تمممممممممُ َويممممممممممْ َواٍ  ثممممممممممَ ْوٍل ثممممممممممَ اَن يف حمممممممممَ ْد كمممممممممَ قمممممممممَ  لمممممممممَ
 

ُم"  ائمممممممِ وُم سمممممممممممممممممممممَ ااَنُت وَيسمممممممممممممممممممممْ بمممممممَ ى لمممممممُ َقضممممممممممممممممممممق  3. تممممممممُ
 
 

على البيت مها الرفع والنصمممممممب للفعل )يسممممممموم(، أما الرفع فعطٌف على  والضمممممممرون اللذان قصمممممممد إليهما املربد يف كالمه
الفعل )تقضمممممممممى(، فال يكون إال رفعوا، وأما النصمممممممممب فعلى اعتبار )تقضمممممممممي( امسوا، إذ ال جيوز عطف فعل على اسمممممممممم، 

 فيضمر )أن( للمصاحبة بني املصدرين، أي: تقضِ ي لباانت وسآمة سائم.
وويل والعطف بينهما أبيسمر ما يكون؛ قال: "ُنصمب )يسموم( إبضممار )أن(؛ لكيال وتطرق السمهيلي إىل توضميح هذا الت

ينعطف الفعل على االسممم، وإمنا اسممتحال أن ينعطف الفعل على االسممم لكيال يشممرتك معه يف العامل الذي يعمل فيه،  
ال ترق أنك لو جعلمت  إذ ال تعمل عوامل األمسا  على األفعال، فوضمممممممممممممممروا )أن( ألهنا مع الفعل يف أتويل االسممممممممممممممم؛ أ

مكان اللبس والتقضمممممممممي امسوا غري مضمممممممممار، فقلت: يع ب  زيد ويذهب عمرو مل جيز، وإمنا جاز هذا مع املصمممممممممدر ألن  
 4الفعل املنصوب بم)أن( مشتُ ودال عليه بلفظه، فكونك عطفت مصدروا على مصدر."

 

 .281: 5انظر: األعالم 
 .366: 2انظر: أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك  1
 .103: ج1, جم(1994، 1سالمية، طاللس األعلى للشؤون اإل ،)القاهرة: وزارة األوقاف املقتضبانظر: املربد،  2
 .26: 1 السابُ 3
 .246, ج(م1992، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط نتائج الفكر يف النحوانظر: السهيلي،  4
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الرفع، وقال: "ال أعرف فيه غريه؛ ألن أول الكالم خرب،  ومن قبُل انقش سمممممممممميبويه اخلليَل يف هذا البيت، فاختار اخلليُل  
وهو واجب؛ كونه قال: ففي حول تقضممى لباانت ويسمموم سممائم، هذا معناه، وقال: الشمماهد فيه رفع )يسمموم(؛ ألنه خرب  
واجب معطوف على )تقضمممممى(، واسمممممم )كان( مضممممممر فيها، والتقدير: لقد كان األمر تقضمممممى لباانت يف احلول الذي  

 1ويسوم من أقام به لطوله."  ثويت فيه
ويرق الباحث أن اخلليل راعى اللفظ يف جعله )يسممممموم( معطوفوا على )تقضمممممى(، مع أن املعطوف عليه مب  للم هول،  

 :2واملعطوف مب  للمعلوم، وعطُف املعلوم على الهول مرجوع؛ لعدم املطابقة، ومثاله أيضوا قول الشنفرق
ِت  ْد محمممممممُق قمممممممَ رٌ فمممممَ مممممِ قممممْ ُل مممممُ يمممممممْ اُت والمممملممممق اجمممممممَ  احلمممممممَ

 هه
لُ   ااَي وأْرحممممممممممُ طممممممممممَ اٍت مممممممممممَ يممممممممممق طممممممممممَ دقْت لممممممممممِ  3وشمممممممممممممممممممممممُ

 
 

 فإن ُجعلت الواو فيه است:نافية كان أفصح وأبني، وإال قدقره الباحث مصدروا متصيدوا كما ُقدِ ر: )... وسآمة سائم(.
مة املعىن، وعكسمممهما، إذ اإلعراب فرع ويظهر للباحث مما تقدقم أن األسممما  يف املصمممدر املتصممميد صمممحة اإلعراب بسمممال

 4املعىن، واإلعراُب يف اللغة اإلونُة.
 تسمية املصدر املتصيد وفرق  بيِنه وبنِي املصدرين الصريح واملؤول:

يرق الباحث أن تسمية )املصدر املتصيد( ترجع إىل مصاحبة االسم والسم؛ قال الرضي: "فلما قصدوا ههنا، مصاحبة  
بوا ما بعدها، فمعىن: قُْم وأقوَم، أي: قم مع قيامي، كما قصمممممممدوا يف املفعول معه مصممممممماحبة االسمممممممم  الفعل للفعل، نصممممممم 

لالسمممم، فنصمممبوا ما بعد الواو؛ ولو جعلنا الواو عاطفة للمصمممدر على املصمممدر املتصممميد من الفعل قبله، كما قال النحاة،  
 5ع".أي: ليكن منك قيام وقيام م ، مل يكن فيه نصوصية على معىن اجلم

ا إىل تنزيل االسمم منزلة االسمم؛ قال األزهري: "والذي مبنزلته أي مبنزلة االسمم الصمريح، هو املصمدر املنسمبك   وترجع أيضمو
، فمممممممم)أن تصوموا( مبتدأ، وهو مبنزلة االسم الصريح؛ ألنه [184]البقرة   وأْن َتُصْوُموا َخرْيٌ َلُكم :من )أن( والفعل، كقوله 

َواٌ  َعَلْيِهم أأْنَذْرهَتُم أْم ملَْ تُمْنِذْرُهم :يف أتويل )صمميامكم( وخربه )خري(، واملصممدر املتصمميد من الفعل كقوله  ،  [3]يس   سممَ

 

 .65ج :3, ج(م1984، 1)القاهرة: إدارة الطباعة املنريية مبصر، ط شرح املفصلانظر: ابن يعيش،  1
 هم.100هو عمرو بن مالك، شاعر جاهلي، صاحب المية العرب، تويف سنة  2

 .85: 5انظر: األعالم 
 .17ج ,م(1996، 2)بريوت: دار الكتاب العريب، ط ديوان الشنفرىميل بديع يعقوب، إانظر:  3
 /عرب/. ,هم(1414، 3)بريوت: دار صادر، ط لسان العربابن منظور، انظر:  4
 .68: ج4, ج(م1996، 1)بنغازي: دار الكتب الوطنية، ط شرح الرضي على الكافية، األسرتاوذيرضي الانظر:  5
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رب مقدم، والتقدير: إنذارك وعدمه  فم)أنذرهتم( مبتدأ، وهو يف أتويل مصدر، و)أم مل تنذرهم( معطوف عليه، و)سوا ( خ
  1سوا  عليهم، وصحق اإلخبار عن االثنني؛ ألنه يف األصل مصدر مبعىن االستوا ، واملصدر يقع على القليل والكثري."

وغايته سمالمة البنيان الرتكييب لل ملة العربية؛ قال خمتار املهدي: "املصمدر املؤول ال بد فيه من أداة مصمدرية تسمبك مع  
بعدها مبصممدر، حى لو أضمممرت األداة فإن أثرها واضممح يف نصممب الفعل املضممارع، أما إذا جا  األسمملوب خاليوا من  ما 

تلك األدوات املصمممممممدرية السمممممممابكة، ومل يظهر هلا أثر إعرايب، ويقدر يف أسممممممملوب ما مصمممممممدر مسمممممممبوك من الفعل بدون  
أ خلرب موجود يف األسممممملوب، فإننا لتار له اسمممممم سمممممابك، يعود عليه ضممممممري، أو يشمممممار إليه وسمممممم إشمممممارة، أو يقع مبتد 

   2)املصدر املتصيد(، ونستبعد تعبري بع  النحاة عنه بم)التوهم(."
واالختالف بني املصمممدر املتصممميد واملصمممدرين الصمممريح واملؤول يرجع إىل خلو ِه من آلة السمممبك من حيث العمل، وأتويله 

خران فاملؤول منهمما مردنه إىل الصممممممممممممممريح، وآلة السممممممممممممممبمك متوفرة يف املؤول  مبفرد، فيقع موقعمه يف اإلعراب واملعىن، أما اآل
 مقدرة يف الصريح.

وكذا خيتلف املصممدر املتصمميد عن املصممدرين الصممريح واملؤول يف القوة، فإهنما أقوق منه؛ يقول عوض إمساعيل عبد هللا: 
يف الكالم يف مواقع إعرابية كثرية، فقد يقعان  "خيتلف املصممممممدر املتصمممممميد عن أخويه الصممممممريح واملؤول به؛ يف أهنما يقعان 

موقع: املبتدأ، أو اخلرب، أو الفاعل، أو انئبه، أو املفعول إىل غري ذلك؛ نظروا لقوهتما، فاملصمممممممممدر الصمممممممممريح قوي بوجوده  
الصمممممريح يف اللفظ، واملصمممممدر املؤول قوي ولسمممممابك الذي معه، وأما املصمممممدر املتصممممميد فضمممممعيف؛ إذ ليس له وجود يف 

 وعلى أي حال ال يندرج املصدر املتصيد يف املصدر الصريح أو املؤول.  3لفظ، كما أنه ليس له سابك يتقوق به"،ال
إذن، املصممدر الصممريح مفرد راهر يف الكالم، واملصممدر املؤول يقع موقعه منسممبكوا من حرف مصممدري مع ما بعده، أما  

ي، هذا هو فرُق بني ثالثة املصممممادر هذه، وُيضمممماف  املصممممدر املتصمممميد فيقع موقع الصممممريح ولكن من غري حرف مصممممدر 
 إليها:

 الفرق بني الصريح واملؤول:
أن املصمدر الصمريح ال يدل على زمن معني، فهو مبهم، لكن صماحل لثالثة األزمنة، وقلنا يف تعريفه إنه احلدث، أما   -1

املضمارع، ويدل على الزمن املاضمي إذا كان بممممممممممممممم)أن(  املصمدر املؤول فيدل على الزمن املسمتقبل إذا كان بممممممممممممممم)أن( والفعل 
والفعل املاضمممممي، وقس على سمممممائر األدوات، وعليه قال املربد: "وعسممممميت أن أقوم، أي: دنوت من ذلك وقاربته ولنية، 

 

 .189: ج1هم(, ج1325, 2)القاهرة: املطبعة األزهرية املصرية, ط شرح التصريح على التوضيح األزهري, انظر: 1
 .486ج ,(م2010، 1ة: مكتبة دار املنار، ط)القاهر  أمساء املعاين يف القرآن الكرميانظر: حممد املاتار حممد املهدي،  2
 .84قضااي لغوية  3
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و)أن أقوم( يف معىن )القيمام(، وال تقمل: عسمممممممممممممميمت القيمام، وإمنما ذلمك ألن القيمام مصمممممممممممممممدر ال دليمل فيمه خيص وقتموا من  
 1ات، و)أن أقوم( مصدر لقيام مل يقع، فمن   مل يقع القيام بعدها ووقع املستقبل".األوق
أن املصمممممممدر الصمممممممريح يدل على احلدث نفسمممممممه، لذا ميكن التوكيد به، أما املصمممممممدر املؤول فيفيد معىن حماولة وقوع  -2

 احلدث، وحماولة املصدر ليست املصدر.
عل يف املعىن، تو قولك: هذا رجل عدل، وقد ينوب اسمممممم املفعول،  أنه قد ينوب املصمممممدر الصمممممريح عن اسمممممم الفا -3

ُُ هللاِ  :كقوله   ، أما املصدر املؤول فال يقع يف اسم الفاعل واملفعول.[11]لقمان   َهَذا َخْل
أن املؤول خيتص جبواز حذف حرف العطف )الواو( وحرف اجلر )من( يف التحذير، تو: إايك أن تفعل، وال جيوز   -4

 خلو الصريح من أحدمها، تو: إايك والشر، وإايك من الشر.
، خبالف املؤول، فال يقال: ضربت أن تضرب. -5 ا، تو قولك: ضربت ضروو  أن املصدر الصريح يقع ُمؤكِ دو

 الفرق بني املتصيد وغريه:
املصمممدر املتصممميد يقع يف ذلك إن كان املصمممدر الصمممريح واملؤول يقعان مبتدأ، وفاعالو، ومفعوالو، ومضمممافوا إليه، فإن  -1

 لكن من دون سابك.
يراعى يف املصدر الصريح واملؤول صحة اإلعراب، واملصدر املتصيد يراعى فيه صحة اإلعراب وسالمة املعىن، لكن  -2

 إبعمال فكر قبل الوصول إليه.
 يعود إىل املصمدر املتصميد  خال املصمدر الصمريح واملؤول من املطابقة، ومل يكن ذلك يف املصمدر املتصميد؛ إذ الضممري -3

 من الفعل، ويقتضي املعىن من دون حرف مصدري يسبك معه كما هي حال املصدر املؤول على القيا .
املواقع اإلعرابية يف املصمممممدر الصمممممريح واملؤول واضمممممحة، أما املصمممممدر املتصممممميد فغري ذلك، وحين:ذ يقتضمممممي األمر إىل   -4

 كون املصدر املتصيد فيها.تصيد املواقع اإلعرابية اليت حتتمل أن ي
يصاد املصدر املتصيد من الفعل من دون أن يسبقه سابك، فال يكون ذلك يف غريه، ونستطيع أن نسبك املصدر  -5

 من الفعل بسابك.
 يقع املصدر املتصيد جواوو للشرط إذا تقدم عليه أداة من أدوات الشرط، ومل يرد ذلك يف املصدر الصريح واملؤول. -6
 يف املصدر املؤول يكون على اللفظ، أما العطف يف املصدر املتصيد فيكون على املعىن. العطف -7
التقدير يف املصمممممممممدر املؤول جيرق على التقدير اإلعرايب فقا، أما يف املصمممممممممدر املتصممممممممميد في ري التقدير على املعىن   -8

 واإلعراب.

 

 .269: 3 انظر: املقتضب 1
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قوي ولسمممابك الذي معه، أما املصمممدر املتصممميد  املصمممدر الصمممريح قوي بوجوده الصمممريح يف اللفظ، واملصمممدر املؤول  -9
 فضعيف إذ ليس له وجود يف اللفظ وليس معه سابك يركن إليه.

املصمدر الصمريح له موضمع من اإلعراب؛ واملعىن مباشمر يذكر بلفظه، ويراد به احلدث اجلاري على فعله، واملصمدر   -10
، أما املصممممممممدر املتصمممممممميد فيفرده املعىن كعود  املؤول قدر مبفرد من األحرف املصممممممممدرية وحمله اإلعرايب يقع شمممممممم  ذوذا أحياانو

 الضمري على ما يناسبه وعطفه على مثله. 
 عند النحاة: تسميات املصدر املتصيد

تعددت األمسا  اليت تعرب عن مفهوم املصمممممممدر املتصممممممميد، فاصمممممممطلح عليه كل منهم حسمممممممب املعىن الذي يراه، ومن أبرز  
 واملتوهم، واملنوي، واملتايل، واملقدر، واملضمر، واملؤول.تسمياته: املتصيد، 

: مساه هبذا الرضمممي، قال: "فلما قصمممدوا ها هنا مصممماحبة الفعل للفعل نصمممبوا ما بعدها، فمعىن: قم وأقوم،  . املتصيييد1
واو عاطفة  أي: قم مع قيامي، كما قصمممدوا يف املفعول معه مصممماحبة االسمممم لالسمممم، فنصمممبوا ما بعد الواو، ولو جعلنا ال

للمصمممممدر على مصمممممدر متصممممميد من الفعل قبله كما قال النحاة أي: ليكن منك قيام وقيام م ، مل يكن فيه نصممممموصمممممية 
  1على معىن اجلمع".

 
 

وكذا األزهري قال: "املبتدأ اسممم أو مبنزلته، ويوضممح املقصممود بقوله: )منزلته(، فيقول مبنزلة االسممم الصممريح، وهو املصممدر  
، ألنه يف أتويل )صومكم(، واملصدر املتصيد [184]البقرة    وأْن َتُصْوُموا َخرْيٌ َلُكم  :املنسبك من )أن( والفعل، تو قوله  

، فمممممممم)أأنذرهتم( مبتدأ وهو يف أتويل مصدر، و)أم مل تنذرهم( [3]يس    َلْيِهم أأْنَذْرهَتُم أْم ملَْ تُمْنِذْرُهمَسَواٌ  عَ من الفعل تو: 
    2معطوف عليه، و)سوا ( خرب مقدم، والتقدير: إنذارك وعدمه سوا  عليهم".
ا حممد املاتار قال: "فإننا لتار له اسمممم )املصمممدر املتصممميد(، ونسمممتبعد  تعبري بع  النحاة عنه وملتوهم، ألنه ليس وأيضمممو

 3ومهوا وال تومهوا، ولكن العرب تنشا به ذهن السامع والقارئ، وتقوق به ذكا  الذاكرة وشفافية احلافظة".

 

 .68: 4 انظر: شرع الرضي على الكافية 1
 .189: 1 انظر: شرع التصريح على التوضيح 2
 .486 أمسا  املعاق يف القرآن الكرمي انظر: 3
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: قال املرادي: "ومذهب البصممريني أن هذه الفا  فا  عاطفة، والفعل منصمموب بممممممممممممممممم)أن( مضمممرة بعد الفا ،  . املتوهم2
اطفة مصمممممممممدروا مقدروا على مصمممممممممدر متوهم، فإذا قلت: أكرم  فوحسمممممممممن إليك، فالتقدير: ليكن منك والفا  يف ذلك ع

   1إكرام فإحسان م ".
وكمذا فعمل سمممممممممممممميبويمه من قبمُل؛ قمال: "وإمنما توهم همذا فيمما خمالف معنماه التمثيمل، يع  مثمل: هو أيتينما وعمدثنما، يقول:  

بله، يع  مثل قولك: ال أتته فيشمممممتمك، فتمثيله على: ال  يدخل عليك نصمممممب هذا على توهم أنك تكلمت والسمممممم ق
   2يكن منك إتيان فشتيمة".

، أي: ال يكن منكم طغيان يف القرآن فيكون حلول  [61]طه   ﴾وال َتْطَغوا ِفْيِه فَمَيِحلق َعَلْيُكم َغَضيب   :وأيضوا املربد، قال  
    3الغضب من هللا".

املضممارع بعد )أو( منصمموب بممممممممممممممممم)أن( مضمممرة يف أتويل املصممدر على مصممدر متوهم، وكذلكم ابن يعيش أكد أن الفعل 
فقال: "فلما مل يرد فيه العطف الظاهر أتولوه بممممممممممممممممم)أن(، وتومهوا املصممدر يف األول ألن الفعل يدل على املصممدر ونصممبوا 

   4مصدر يف التوويل". الثاق إبضمار )أن( ألن )أن( والفعل مصدر، وصارت )أو( قد عطفت مصدروا يف التوويل على
 
 

وال تَمْقَرَو َهِذِه الشقَ رََة فَمَتُكْواَن  :: قدر ابن األنباري املصدر املعطوف عليه، ومل يتكلم عن تسميته يف قوله  . املنوي3
، ففي حذف النون من )تكوان( وجهان: أحدمها أن يكون حذفها للنصممممممممممممب بتقدير )أن( ألنه [35]البقرة   ِمَن الظقاِلِمنْيَ 

وال  جواب النهي، وتكون )أن( مع الفعل يف تقدير املصممممممممممممممدر، والفا  عاطفة له على املصممممممممممممممدر الذي دل عليه قوله:  
  5، كونه قال: ال يكن منكما ِقرون وكون من الظاملني".تَمْقَروَ 

ل ابن ج : "وإمنا أضمممممممممممممرت )أن( ههنا، ونصممممممممممممب هبا الفعل من قبل أهنم َتيلوا يف أول الكالم معىن  قا . املتخيل:4
 6املصدر فإذا قال: زرق فوزورك، فكونه قد قال: لتكن منك زايرة فزايرة م ".

 

 .74, ج(م1992، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط اجلىن الداين يف حروف املعاينانظر: املرادي،  1
 .78 انظر: قضااي لغوية 2
 .14: 2 انظر: املقتضب 3
 .22: 7 انظر: شرع املفصل 4
 .75: ج1, ج(م1980، 1)القاهرة: اهلي:ة املصرية العامة للكتاب، ط البيان يف غريب إعراب القرآنبن األنباري، اانظر:  5
 .75: ج1, ج(م1993، 2)دمشُ: دار القلم، ط عرابسر صناعة اإل، بن ج اانظر:  6
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ر،  قممال ابن يعيش: "فلممما اختلف الفعالن ومل جيز العطف على رمماهر الفعممل األول عممدلوا عن الظمماه . املضيييييييييييمر:5
 1وأضمروا مصدره، إذ الفعل يدل على املصدر فاضطروا لذلك إىل إضمار )أن(".

: قال ابن مالك: "والتقدير اإلعرايب املرتب على اللفظ أن يقدر قبل )أو( مصمممممممممممممدر، وبعدها )أن( انصمممممممممممممبة . املقدر6
، تقديره: ليكونن انتظار أو للفعل، ومها يف أتويل مصمدر معطوف بممممممممممممممم)أو( على املقدر قبلها، فقوق: ألنتظرنه أو يقدم

 2قدوم، وقوق: ألقتلن الكافر أو يسلم، تقديره: ليكونن قتله أو إسالمه".
وهكذا دارت هذه التسمممميات يف أذهان العلما ، ومييل الباحث إىل تسمممميته )املتصممميد(؛ ألن األمسا  تتوثر وملسمممميات،  

)املتوهم( أو )املتايل( فظاهرها أن ليس يف الكالم؛ ألن العرب ال  واإلعراب حمصمممممورة يف تصممممميده وأتويله، أما تسمممممميته  
تعرب عن شممي  غري موجود، وأما تسممميته )املقدر( أو )املؤول( فوشممبه هبا املصممدر املسممبوك بسممابك، يف حني أن تسممميته 

 )املنوي( قاربت تسميته )املتصيد( يف الصواب.
 واإلنشائية:املصدر املتصيد من حيث األساليب اخلربية  

يُعرف اخلرب أبنه الكالم الذي عتمل الصدق والكذب لذاته مممممممممممممم ما عدا أخبار القرآن الكرمي فإهنا ال حتتمل إال الصدق  
ويكون اخلرب يف: الثبوت، والنفي،  3م أما اإلنشا  فُيعرف أبنه ما ال عتمل الصدق والكذب لذاته، وعتبارها كالم هللا  

فيكون يف: األمر، واالسمتفهام، والنهي، والتم ... إخل، وتتعلُ هذه األسماليب اخلربية واإلنشمائية  والتوكيد، أما اإلنشما  
مبفهوم املطابقة؛ أي املوافقة، وهي مظهر من مظاهر اللغة اقتضممممممته الصممممممناعة اللفظية يف بع  األبواب النحوية لضممممممبا 

، ي:ني على حمدٍ  واحمد، كماإلفراد، والتثنيمة، واجلمع، وُيسممممممممممممممتفماد منهما يف جعلهما الشمممممممممممممم  4العبمارة لفظموا، وتوضمممممممممممممميحهما معىنو
 والتذكري، والتونيث، والتعريف، والتنكري، وفيما أييت بعُ  أمثلتها القرآنية:

َحاِب اجلَنق  :كقوله . الثبوت.. 1 يِ َ:اهِتِم يف أصمممممممْ َن َما َعِمُلوا ونَمَتَ اَوُز َعْن سمممممممَ ِة َوْعَد  أُْولَِ:َك القِذْيَن نَمتَمَقبقُل َعنمُْهم أْحسمممممممَ
 .[16]األحقاف   الصِ ْدِق القِذي َكانُوا يُمْوَعُدْونَ 

ا، واآلخر النصمممممب على احلال، ويتعلُ األول   وعتمل نصمممممب )َوْعَد( توجيهني إعرابيني: أحدمها النصمممممب مصمممممدروا مؤكدو
َب ألنه مصمممدر مؤكد ما  قبله، والتقدير: وعد  مبصمممدر متصممميد من أسممملوب اخلرب يف الكالم السمممابُ؛ أي إن )وعد( ُنصمممِ

 

 .27 :7 انظر: شرع املفصل 1
 .121: ج2, ج(م1982، 1)مكة املكرمة: دار املومون للرتاث، ط شرح الكافية الشافيةبن مالك، اانظر:  2
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أما الثاق فحال من التقبل والت اوز   1هللا أهل اإلميان أن يتقبل من حُمسممممممممممممنهم ويت اوز عن ُمسممممممممممممي:هم وعد الصممممممممممممدق،
وُيالحظ البماحمث أن من اختمار التوجيمه األول راعى املعىن،   2املفهوم، أي إن احلمال من املصمممممممممممممممدر املفهوم من الفعمل،

الوعمد الصمممممممممممممممادق، أمما من اختمار التوجيمه الثماق فكمونمه راعى فيمه اللفظ، فكمان التقمدير: فكمان التقمدير: همذا الوعمد هو 
 التقبل والت اوز وعد صادق، وإليه متيل النفس؛ ألن األصل يف املصدر املتصيد خلونه من سابك.

ْوٍل إالق قَالُ  :كقوله . النفي.. 2 اِحٌر أْو جَمْنُمْوٌن َكَذِلَك َما أَتى القِذْيَن ِمْن قَمْبِلِهم ِمْن َرسممُ وا بِِه َبْل ُهْم قَمْوٌم    وا سممَ أتَمَواصممَ
 .[53،  52]الذارايت   طَاُغْونَ 

وموضمع الشماهد ههنا َعْوُد الضممري )به( املسمبوق والسمتفهام االسمتنكاري، فقد قال الزخمشمري: "الضممري للقول، يع :  
متفقني عليه، أي مل يتواصممموا به؛ ألهنم مل يتالقوا يف زمان واحد، أتواصمممى األولون واآلخرون هبذا القول حى قالوه مجيعوا 

وُيالحظ البماحمث أن الزخمشممممممممممممممري أوقل كلممة   3بمل مجعتهم العلمة الواحمدة، وهي الطغيمان، والطغيمان هو احلماممل عليمه"،
له أعاد الضمممري  )قالوا( إىل مفرد من دون سممابك، وتقديره: إال يف حال قوهلم هو سمماحر أو جمنون، لكن الطربي من قب

ا  على ما   )به( على اإلتيان املسمممممممممبوك من الفعل )أتى(، وتقديره كما قال: "أأوصمممممممممى هؤال  املكذبني من قريش حممدو
 4، فقبلوا ذلك عنهم ".جا هم به من احلُ أوائلهم وآوؤهم املاضون من قبلهم بتكذيب حممد 

ي ، فيكون حمل املصدر املتصيد من اإلعراب نصبوا على احلال وخيتار الباحث رأي الزخمشري؛ إذ الوصية ولقول ال ول
 من )الذين من قبلهم(.

 .[3]الشورق    َكَذِلَك يُمْوِحي إلَْيَك وإىل القِذْيَن ِمْن قَمْبِلَك هللاُ الَعزِيْمُز احَلِكْيمُ  :كقوله . التوكيد.. 3
أن فيه نعتوا ملصمدر  أبو السمعود وتقدير املصمدر املتصميد من أسملوب التوكيد ههنا: اإلعا  إليهم مثل اإلعا  إليك، ويرق 

ويوافقه ابن عاشمممممممممممور يف ذلك إذ يرق أن   5مؤكد، وذلك بعلو رتبة املشمممممممممممار إليه؛ أي اإلعا  املوخوذ من فعل )يوحي(،
د اسمم اإلشمارة، وهو املصمدر املتصميد املوخوذ من الفعل، أي: كذلك اإلعا   املشمار إليه مقدر معلوم من الفعل الذي بع

 6يوحي إليك هللا؛ وأن اجلار والرور نعت ملصدر املؤكد، أي: إعا  كذلك اإلعا  الع يب.
َا َلَكِبرْيٌَة إالق َعَلى  :كقوله . األمر.. 4 ُنوا ِولصقرْبِ والصقالِة وإهنق  .[45]البقرة   اخلَاِشِعنْيَ واْسَتِعيمْ

 

 .200ج :19, ج(م2006 ، 1)بريوت: مؤسسة الرسالة، ط اجلامع ألحكام القرآنانظر: القرطيب،  1
 .30: ج26, ج(م1984، 1ة الدار التونسية، طب)تونس: مكت التحرير والتنويربن عاشور، اانظر:  2
 .619: 26السابُ  3
 .181: ج8, ج(م2001، 1سالمية، ط)القاهرة: مركز البحوث والدراسات العربية واإل جامع البيان عن أتويل آي القرآن، انظر: الطربي 4
 .21: 8جامع البيان عن أتويل آي القرآن  5
 .27: 25 ، ج/انظر: التحرير والتنوير 6
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 1والشممممممممماهد يف )إهنا(؛ إىل أين عوُد الضممممممممممري  وابن كثري يقول إىل الصمممممممممالة، وقد نصق عليه جماهد، واختاره ابن جرير،
ْيُكم... أَفال اذُْكُروا نِْعَميِتَ القيِت أنْمَعْمُت َعلَ  :وحممد الرازي يُعيده إىل مجيع ما أُمر به بنو إسرائيل وما هُنوا عنه من قوله  

 2، أما البيضاوي فُيعيده إىل االستعانة هبما؛ أي على املصدر املتصيد من )واستعينوا(.[44-40]البقرة   تَمْعِقْلُونَ 
يوا مع   وكلها توجيهات مقبولة ال يرفضمممممممها املعىن، وال تتعارض مع الصمممممممناعة اللفظية، ولكن يُرجح الباحث  لثها؛ متشمممممممِ 

 ، فالضمري )هو( عائد إىل العدل املتصيد من الفعل )اعدلوا(.[8]املائدة   اْعِدُلوا ُهَو أقْمَرُب لِلتمقْقَوق :قوله 
 .  [53]األعراف   فَمَهْل لََنا ِمْن ُشَفَعاَ  فَمَيْشَفُعوا لََنا أْو نُمَردق فَمنَمْعَمَل َغرْيَ القِذي ُكنقا نَمْعَملُ  :كقوله . االستفهام.. 5

ن نتصمممميد مصممممدر من كل من الفعلني )يشممممفعوا( و)نعمل(، أما )يشممممفعوا( ف)نه منصمممموب إبضمممممار )أن( يف إذ مُيكن أ
جواب االسممممتفهام، فيكون ُعطف اسممممم مؤول على اسممممم صممممريح، وتقديره: فهل لنا من شممممفعا  بشممممفاعة منهم لنا  هذا 

ا حمالج، والفمما   3عطٌف على اللفظ، فممإن كممان العطف على املعىن كممان )شممممممممممممممفعمما ( مبتممدأ مؤخروا، جمرورو لفظمموا، مرفوعممو
للسببية، و)يشفعوا( منصوب بمممم)أن( مضمرة، واملصدر املؤول يف حمل رفع عطفوا على )شفعا (، ويكون التقدير حين:ذ: 

أن مجلة ]نرد[ "معطوفة على اجلملة اليت قبلها، فهل لنا شمممممممفعاُ  فشمممممممفاعُة منهم لنا  وكذا )نعمل(؛ إذ يرق الزخمشمممممممري 
أما   4داخلة معها يف ُحكم االسممتفهام؛ كونه قيل: هل لنا من شممفعا   أو هل نرد  ورافعه وقوعه موقعوا يصمملح لالسممم"،

ا   )فنعمل( فالفا  فيه للسمممببية، و)نعمل( منصممموب بممممممممممممممممم)أن( مضممممرة بعد فا  السمممببية الواقعة بعد االسمممتفهام، وهو أيضمممو
معطوف على مصممدر متصمميد من أسمملوب االسممتفهام األول، والتقدير: فهل لنا شممفعا  فشممفاعة منهم لنا وهل هناك رد 

 فعمل  وهذ من وب عطف املصدر على املصدر.
ُق وأنْمُتم تَمْعَلُمْونَ  :كقوله .. . النهي6 ُق ِولَباِطِل وَتْكُتُموا احَل  .[42]البقرة   وال تَمْلِبُسوا احَل

ُق  :فقوله  ، موضمممممع الشممممماهد، وفيه وجهان: أحدمها األرهر أنه جمزوم ولعطف على الفعل قبله، أي إنه وَتْكُتُموا احَل
تفعلوا هذا وال هذا، واآلخر أنه منصممممموب إبضممممممار )أن( يف جواب النهي بعد  هناهم عن كل فعل على حدته، أي: ال 

: ولعل  نيهما أقرب إىل الصمواب يف رأي الباحث؛ لتمام العطف على املصمدر املتصميد املسمبوق من قوله  5واو املعية،
 ُق وا احَل ا؛ ليكون اوال تَمْلِبسممممممُ ،  ، فمن املسممممممتحسممممممن أتويل الفعل الذي قبله مبصممممممدر أيضممممممو لعطف صممممممحيحوا لفظوا ومعىنو

والتقدير: وال جتمعوا لبس احلُ ولباطل وكتمان احلُ، ويقويه ضمممممممرورة عطف املصمممممممدر املنسمممممممبك من )أن( والفعل على 

 

 .100: ج1, ج(م2007، 1للرتاث، طيزة: مكتبة أوالد الشيخ اجل) تفسري القرآن العظيمبن كثري، اانظر:  1
 .150: ج1, ج(م2000، 1)دمشُ: مكتبة دار الرشيد، ط أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاويانظر:  2
 .139: ج5, ج(م1998، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط اللباب يف علوم الكتاب، ابن عادلانظر:  3
 .449: ج2, ج(م1998، 1، طان)الرايض: مكتبة العبيك غوامض التنزيل وعيون األقاويلالكشاف عن حقائق ، الزخمشريانظر:  4
 .22: 2 انظر: اللباب يف علوم الكتاب 5
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وا :اسمممممم مثله، أي اللبس والكتمان، وال ميكن أن نتصممممميد املصمممممدر من قوله  ، لوال عطف املصمممممدر املقدر  وال تَمْلِبسمممممُ
 وافقته الصناعة النحوية.املنسبك عليه، وهذا ما 

َتِ  ُكْنُت َمَعُهم فَوفُمْوَز فَمْوزوا َعِظْيمو  :كقوله التمين..   .7  .[73]النسا    اَي لَيمْ
فالفعل )أفوز( جواب التم ، منصموب بممممممممممممممم)أن( مضممرة بعد فا  السمببية؛ إذ ُعطف املصمدر املنسمبك من )أن( املضممرة  

والتقدير: اي ليت ق مصممممماحبتهم ففوزوا عظيموا، وُيالحظ الباحث أن كلمة   1متوهم،والفعل املنصممممموب هبا على مصمممممدر 
)ليت( حرف تضممممن معىن التم ، وقد عطفت الفا  مصمممدرا منسمممبكوا من مصمممدر صممميد معناه من التم  املتضممممقن يف 

ى يكون التناسمُ )ليت(، فمصمدر )أفوز( غري ملفو  به معطوف على مصمدر متصميد تقديره: املصماحبة أو الكون، ح
 بني املعطوف واملعطوف عليه.

 
 
 
 
 
 

 خامتة:
 إذن؛ يتلاص ما توصل إليه البحث يف النتائج اآلتية:

توضممميح مصمممطلح املصمممدر املتصممميد أبنه تركيب وصمممفي، وأن املصمممدر هو اسمممم احلدث اجلاري على فعله، واملتصممميد  -1
 وسالمة املعىن.مصدر منسبك من غري سابك مع مراعاة صحة اإلعراب  

أن النحاة قد عرفوا فكرة املصممممدر املتصمممميد وهي متعلقة ولفصمممماحة، لكنهم مل يعرفوا للمصممممدر املتصمممميد اصممممطالحوا   -2
 خاصجا به، وجا  هذا البحث إلبراز هذه الفكرة لدق النحاة.

(، وقال إنه يرجع إىل  أشمممار البحث إىل سمممبب تسممممية املصمممدر املتصممميد وفرق بينه وبني املصمممدرين )الصمممريح واملؤول -3
مصممممممماحبة االسمممممممم والسمممممممم، وغايته سمممممممالمة البنيان الرتكييب لل ملة العربية، واملصمممممممدر الصمممممممريح مفرد راهر يف الكالم، 
واملصممممدر املؤول مصممممدر منسممممبك من حرف مصممممدري مع ما بعده، لكن املصممممدر املتصمممميد يقع موقع الصممممريح من غري  

 فكر يف الوصول إليه. حرف مصدري، فواضح أن فيه اجتهادوا وإعمال

 

 .303: 2السابُ   1
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