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 المستخمص

إّن الباحث في كتب الّنحو يكاد ال يجد كتابًا منيا يخمو من استعمال لفظ ظاىرة )سّد مسّد(, كالكتاب لسيبويو 
والمقتضب لممبرد واألصول في النحو البن السراج وغيرىا من كتب النحو , وفكرة الدراسة تقوم عمى جعل 

الفائدة , ومثالو ما يسدُّ مسّد الخبر )كمرفوع  العنصر الّساد مسّد العنصر االفتراضي ىو العنصر الذي تتمُّ بو
الوصف , وواو المعية وما بعدىا , والحال , وغيرىا من المواضع التي تناولتيا الدراسة( , فما دام المعنى قد تمَّ 
ل بالعنصر الساّد مسّد غيره ذىبنا إلى أنَّ ال حاجة إلى القول بتقدير محذوف في مسائل ىذه الظاىرة ؛ ألّن القو 

 بالحذف ُيخرج ىذه االستعماالت المغوية عن داللتيا المقصودة. 
أىمية ىذه الدراسة تكمن في تحديد المفيوم االصطالحي لـ)سّد المسّد( بوصفيا ظاىرة نحوية تقترن  إنّ   

بالجانب الداللي في بعض األحيان , وكان ىذا مبنيا عمى استعمال النحاة ليا, كذلك تبرز أىمية الدراسة في 
أخذ االستعمال القرآني عمى ظاىر لفظو , مما يولُد جممة أو تركيبًا يحمُل داللًة أو مجموع دالالت كانت مبنيًة 

 عمى ظاىر المفظ القرآني, فال تتحقق ىذه الدالالت في معظميا في حال الذىاب إلى القول بالحذف والتقدير. 
ان داللتو , وذلك بتتبع لفظ الظاىرة )سّد المسّد( في كانت تطبيقات البحث قائمة عمى االستعمال القرآني وبي  

عرابو  كتفسير الكشاف لمزمخشري, وتفسير البحر المحيط ألبي حيان األندلسي , كتب تفسير القرآن ومعانيو وا 
عراب القرآن ألبي  عرابو لمزجاج , وا  ومعاني القرآن لألخفش األوسط , ومعاني القرآن لمفراء , ومعاني القرآن وا 

عرابو.   جعفر  النحاس , والتبيان في إعراب القرآن لمعكبري وغيرىا من كتب التفسير ومعاني القرآن وا 
 ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:   

التعريف بظاىرة )سدَّ المسّد( وتحديد مالمحيا االصطالحية بوصفيا ظاىرة نحوية في ضوء استعمال الّنحاة     
ة تركيبية تعالُج بناء الجممة العربية والتراكيب التي تتكون من أكثر من جممة التي خرجت ليا , فيي ظاىرة نحوي

 في ظاىر لفظيا عن بنيتيا األصل في ضوء ما استقر عند الّنحاة من قواعد.
أظير البحث الفروق الدقيقة في االستعمال الّنحوي بين )سدَّ المسّد( ومجموعة من الظواىر الّنحوية التي و      

وظفيا الّنحاة في عممية التحميل الّنحوي ِلما خرج ظاىر تركيبو عن القاعدة الّنحوية كاالستغناء واالكتفاء 
 والحذف والنيابة والتعويض.

تقوم ظاىرة )سدَّ المسد( عمى توظيف عنصر أو جممة أو تركيب من سياق التركيب نفسو ليسد الخمل و    
اىر بنائو عّما تفرضو القاعدة الّنحوية , دون الحاجة إلى تقدير الحاصل في البناء المفظي الذي خرج في ظ

 محذوف.
تراعي ظاىرة )سدَّ المسّد( عممية بناء الجممة عمى وفق ظاىرة اإلسناد , والمعنى الُمتأتي من النسبة المتحققة    

 ئدة.بين طرفييا , وكان ىذا جميًا في عممية توظيف ما يسدُّ مسدَّ الخبر ؛ ألنَّو محط الفا
ومن مسائل ظاىرة )سدَّ المسّد( ما ُبني عمى ُمراعاة العامل الّنحوي , واألثر المتحقق منو كـ)المصدر الّساد     

مسّد فعمو( , وليذا التوظيف أثٌر في تكون داللة ال تتحقق بذكر العامل كالتوكيد والمبالغة في حصول األمر 
 ق باستعمال المفظ عمى أصمو., وىذا ال يتحقحصولو وغيرىا من الدالالتوسرعة 

 


