
حــث العلمــيالعالـي وزارة التعلیــم  وال
ضـر ـجامعــة محم ــرة-د خ -س
اتـاآلداب واللغة لیـ

ةقسم اآلداب واللغة  العر

رة  ةالماستر لنیل شهادة مقدمة مذ في اآلداب واللغة العر
العريتخصص: علوم اللسان

ة:                 اإعداد الط :إشراف األستاذةل
اة - مة -بوروح ح بن ترابوا نع

ة:  السنة الجامع
ـه1435/1436
م2014/2015

ـــــــه  عنـــــد سیبو ـــل النحـــــو التأو



العملهذاإلنجازووفقنيالمعرفةوالعلمدربليأنارالذيللهالحمد

.عليهأعاننيو

علىبعيدأوقريبمنساعدنيمنلكلاإلمتنانوالشكربجزيلأتقدم

ةاألستاذبالذكرصوأخصعوباتمنماواجهتتذليلوفيالعملهذااتمام

التيالقيمةاونصائحهابتوجيهاتهعليتبخللمالتينعيمةترابوابنةالمشرف

بفائقلهاأتقدمالتيفوزيةدندوقةالدكتورةاألستاذةإلىوكذاليعوناكانت

.الشكر

وروححيــاة بـــ



هـالتأو:                                  المدخل عند سیبو ل النحو

6

:المدخل

م للغة فال تستق ة العمود الفقر مثا ار اللغة إال بوجوده ألنه ا،عد النحو  لمع
حدد سالمة اللغة من ة مندة تعرفات إال أن هذا األخیر شهد ع،هامعدالذ الناح

ة و  ة اللغو قولهوقد عرفه ابن االصطالح عرف النحو  :منظور 

الم العرب في تصحاءهو انت ة و سمت  التثن الجمع رفه من إعراب وغیره 
ة االضافة والنسب و والتكبیر والتحقیرو  س من أهل اللغة العر من ل غیر ذلك لیلح

ه إلیهأهلها عضهم عنها رد  ن منهم و إن شد  بها و إن لم  و1.افي الفصاحة فینط
قال قصدت قصدك:النحو هو القصد ف الم العري2.نحوت نحوك أ هو والنحو إعراب 

3.القصد والطر

لل حمل عدة معاني منهامن خالل تعرفنا اللغو :نحو نجد انه 

لمة أن الإالالنوع و القسم القصد و التحرف، الصرف والمثل والمقدار و  ه أن  معارف عل
نحو تعني القصد الطر

.فــتعر- ب

:اـــاصطالح

قف عند ذلك المعنى اللغو بل ،إن مفهوم النحو ال  عني القصد و الطر الذ
حیث نجد العدید من العلماء قد سعوا إعطاء المفهوم اصطالحيداه إلى معنى عیت

.لمصطلح النحواصطالحي

.312ص،1990، 1المنظور، دار صادر، بیروت، لبنان، ابن، لبنان العرب- 1
.310ص ،المصدر نفسه- 2
.309ص ،المصدر نفسه- 3
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طة من ابنفقد عرفه  س المستن المقای قول " النحو علم مستخرج  الم استقراءعصفور 
ام ،العرب حتاج الموصلة إلى معرفة أح تثبیت ذلك إلى فيأجزاءه التي یتألف منها ف

قة الكالم و تبین أجزاءه امهاحق 1.،التي یتألف منها و تبین أح

الم العرب فهو مستخرج منه إما ع أن النحو یتعل السماع أو أ ن طر
اس  الق

ه عن أحوال أواخر الكلم  عث ف ی ما نجد تعرف أخر لنحو مفاده " النحو هو العلم الذ
ا و بناءا "  2إعرا

ات  أواخر الكلمات و الحر أن النحو یهتم  ةأ انت اءو سالتي تظهر اإلعراب
ا  ذلك نجد أآورفعا ، أو نص ما یهتم النحو ببناء الكلمة  ن هناك عالقة وطیدة جرا، 

انبین  ة لنحو الصرف فإذا  الحر عني  ةالنحو  عني ببناء تلك األعراب ذلك  فهو 
.الكلمة

ذلك تعرف أخر للنحو الم العرب بهدف ،و نجد  فهو تحصیل حاصل استقراء 
ة لمتكلم  ق ة الحق ناحیث،الوقوف على المقصد ستقراء من معرفة أن الفاعل ذلك االأم

ه و  3الرفع و المفعول واجه النصباج

ة االس أن النحو إنما هو ناتج عن عمل تقراء التي قام بها العلماء بهدفأ
و لشاعر حدثعدة التي تحمي للغة من اللحن و تكون المقوم لمتحدث إذا تاستخراج القا

تب والمؤلف إذا  .نتحاإذا 

رة أن النحو  من ف معظم التعرفات التي وردت في مصطلح النحو نجدها تنطل
ةیختص  ات و ،الكلمات المر المر الكلمات الأ عالمفردةیختص  معرفة انفهو 
ة  ةالحر ة دون غیرهااإلعراب .لكلمات المر

، جناب- 1 و عبد هللا الخبور .45ص 1971غداد 1عصفور المقرب ، احمد الجوار
.حدیثة في تدرس قواعد اللغةأسالیبطه حسین ، - 2
عبد الحسن في النحواألصولینظر - 3 .35ص ،1:ج1973، العراق ، النجفلقتليا، ابن سراج تحقی
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ل ف التأو تعر

ة ـلغ-أ

ح  الكالم العري الفص قام علماء النحو بوضع القاعدة و ذلك بهدف تسهیل النط
ما یتلف هتماما  إال أن هؤالء العلماء قد تصادفهم حاالت یخرج فیها ،العرب االقحاحب

له.،عن تلك القاعدةالكالم  فوجدوا أنفسهم مضطرن إلى تأو

ل تعددت  ر ،اللغةءمن طرف عالتهتعرفاإن مصطلح التأو ومن بین هؤالء نذ
ورد في لسان العرب البن منظور. تعرف الذ

ل: من مادة أول " الرجوع آل الشيء یؤول أوال وما ال رجع وأول الشيء واألولالتأو
وفي الحدیث من صام الدهر فال صام وال آل.،رجعه والت عن الشيء ارتدت 

قال  ال رجع إلى خیر (...) و رجع"النبیذ حتى خثر أ 1آل الى الثلث أو الرع أ

2.أول الكالم وتأوله دبره وقدره وأوله وتأوله فسره""و

له"«وفي قوله تعالى " أتیهم تأو له.أنهمأ»ولما  علمون تأو متلكون وال  ال 

رجع"إلىقوله: "هو آل الشيء یؤول األثیرابن هوعرف 3ذا أ

ه وجعل عن وضعه ،وصار إل ل نقل ظاهر اللف التأو إلى ما األصليوالمراد 
ظاهراإلىحتاج  قوله،دلیل لواله ما ترك اللف قال:وعرفه أبو منصور  لت الشيء أ:"

".،أوله إذا جمعته وأصلحته ع معاني ألفا ل المعاني جم ان تأو 4ف

.32، ص 1990، 1لسان العرب، ابن منظور، مادة (أول)، 1
.33المصدر نفسه، ص 2
.33لسان العرب، ابن منظور، ص 3
.33المصدر نفسه، ص 4
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له إال هللا" وقال إن  علم تأو ما عرفه أبو عبید وذلك من خالل شرحه لقوله تعالى "یوما 
ة هو المرجع والمصیر وهو مأخوذ من آل وقال  ل في هذه اآل المراد بتأو

معنى" ه الشيء وقد أولته  ل تفسیر ما یؤول إل "التأو 1الجوهر

من  ل یراد یفتعارومن خالل ما سب هنقول أن التأو عدة معاني مختلفة منها ب
األصل، إال أن المتداول منإلىوالعودة وتخثرالتفسیر والرجوع، وتقدیر وتدبر :
والعودة إلى األصل.وأشهرها هو الرجوع تعرفاتال

اصطالحا:- ب

ل عدة  ةتعارفللتأو ، وعلى،اصطالح ثیرا عن المفهوم اللغو ال تختلف 
معنى الرجوع إلى األول أو العودة إلى األصل. فمعظمها وردت 

ره السیوطي ان،ومن بین هذه التعارف نجد ما ذ ل ˝عن أبي ح سوغ التأو إنما 
انت الجادة على شيء ثم جاء شيء یخالف الجادة فیتأول ˝إذا 

ون عند مخالفة  ل إنما  أن التأو مسألة تخالف ،األصلأ فمتى صادف النحو
حیث تتناسب مع القاعدة الموضوعة. القاعدة أولها 

ل  عرف التأو ل أن تنقل الكالم في معناه :قولهونجد عبد القاهر الجرجاني  "التأو
انها إلى من صورة إلى صورة من غیر أن تغیر  لمة من م من لفظه شیئا أو تحول 

ان آخر". 2م

ما عرفه  قوله (و )597ابن الجوز

ه""العدول عن ظاهر اللف ه لدلیل عل قتض 3إلى معنى ال 

أنه:505ما عرفه الغرالي ( ل  ) التأو

.34لعرب، ابن منظور، ص لسان ا-1
.374، ص 1981دار المعرفة، بیروت، اإلعجاز ا دالئل-2
.216، ص 1984، 1، مؤسسة الرسالة بیروت، النواضر في علم الوجوه النضائراألعیننزهة -3
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صیر له أغلب على  عضده دلیل  ارة عن احتمال  عضده "ع الظن من المعنى الذ
قة إلى المجاز"الظام عن الحق ل صرفا للف ل تأو ون  ه أن  ش 1، و

ل مجود في الدراسات الحدیثة والتي تعني نجد أن اولعلنا  لمعنى االصطالحي للتأو
ل على غیر الظاهرالتأو .2لمراعاة القاعدة أو لمراعاة المعنى،حمل اللف

ه. ل وذلك جلي في جو ل من التفسیر والتأو حول التعرف  أن ابن الجوز ما نر

ل نقل الكالم عن إخراجالتفسیر  الشيء من معلوم الحفاء إلى مقام التجلي والتأو
حتاج في  اتهموقعه الى ما  3دلیل لواله ما ترك ظاهر اللفإلىإث

نقول أن المعنى االصطالحي للتأو  ل ما سب ل إنما هو محاولة العودة إلى ومن خالل 
عأصل إذا وجد هناك ما یخالف القاعدة نقوم  ل لكي نرجع إلى القاعدة أ ة التأو مل

القاعدة.

.22هـ، ص 1324، 1القاهرة، احمدامن علم األصول الغزالي أبو- 1
ارم، منشورات - 2 على أبو الم یر النحو ةأصول التف ة طرابلس، اللیب ة التر .262م، ص 1973ل
معز الدین ومحمد عبد اللعه الرهان في علوم القرآن تح: محمد أبو الفضل - 3 ،،،إبراه اعة د دار المعرفة للط

.149، ص 2واللنشر ، بیروت، 
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ه  رب العالمین والصالة والسالم على سید المرسلین وعلى آله وأصحا الحمد 
عد: أجمعین و

للغة ة العمود الفقر مثا م اللغة ،عد النحو العري  عد النحو إالفال تستق ه حیث 
یبین لنا صحة اللغة من عدمها ة القالب الذ مثا اه المتعددة  فمتى وافقت الجملة ،قضا

الخطأ حة وان خالفت القاعدة اتسمت  انت صح أعالملهذا العلم إنحیث نقول ،القاعدة 
س في سبیل والبذ الف هؤالء العلماء على اختإن،الوجودإلىإخراجهل الغالي والنف

وفي و صر على اللغة من اللحن أال،هدفهم واحدأنإال،مذاهبهم من  وهو الحفا
عد  ر من بین هؤالء شیخ النحو والذ هالروحي للنحو أال وهو األبوالخطأ ونذ سیبو

نز ثمین تنهل منه  هو  الومؤلفه الذ م للغة.األج السل في سبیل النط

ر أسلفناما  ع من النحو علأنالذ ا والمواض وعامل وعلة ،إسنادم متعدد القضا
ا وقد أخذ هذا  ل وغیرها من القضا ارزا وفرض نفسه في النحو حاألخیروتأو انا  یث م

ل بدراسة من طرف شی هخ النحو حظي التأو عمد سیبو ر إلىعلى الرغم من انه لم  ذ
لمصطلح  اشرة التأو مصطلحات إالطرقة م تحمل في معناها أخرانه عبر عنه 

لمفهوم .التأو

لإن ةالتأو معالجة القاعدة النحو یختص  ة خارجة ،النحو فمتى صادفتنا قض
ل(القاعدة) ردت األصلعن  عمد دائما للعودة إلیهاالتأو أواألولىالهیئة إلى، فهو 

یب  ه الجملة قبل التغییرات  التاألولالتر انت عل م دفعل مستخطرأت علیهم يالتي 
ثیر من  یجد نفسه في  اناللغة الذ ة.دعدم مراعاة القاعإلىمضطرا األح

ة ال المطروحة في هذا المقام:واإلش

ل النحوما ابالدواعي وما هي،هو التأو منظور إلى وجودالتي تؤدواألس هه  ؟سیبو

ل أسالیبوما هي  هد عنالنحوالتأو ؟سیبو

م مثل الكتاب؟ف على یف یتأتى لنا الوق هذه الظاهرة في مؤلف عظ
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عود إلى  ه ف عند سیبو ل النحو لهذا الموضوع التأو ار اب اخت ما یخص أس أما ف
ل تعد نقطة مد وجزر بین النحاة، خاصة المحدثین  قول ون ظاهرة التأو فهناك من 

حث  سلبیته، وما دفعني لخوض غمار هذا ال قول  ل وهناك من  ة التأو هو بإیجاب
یف تطرق لها في مؤلفه الكتاب،  ه في هذه الظاهرة و رغبتي في وجهة نظر سیبو

ذلك هدفي من انجاز وخاصة أن المتأمل لموضوع ال النحو،  ل، یجده ذا صلة وطیدة  تأو
ین  حث هو تم ه، هذا ال ابها ودواعیها عند سیبو ل وأس الطالب من معرفة ظاهرة التأو

ة. ار عن هذه الظاهرة النحو ة مني في إزالة الغ ورغ

عة  ونه األنسب لطب عة في ذلك المنهج الوصفي التحلیلي طیلة هذا المشوار،  مت
الموضوع.

تمل  حث ال یتم وال  ما أن ال قته خطة تكون عونا إذاإالو جازه، لذلك ارتأیت في انس
ة: اع الخطة التال إت

ه. عند سیبو ل النحو الفصل األول: دواعي التأو

حث األول: العامل. الم

حث الثاني: األصل والفرع. الم

حث الثالث: الفرع. الم

ه. عند سیبو ل النحو الفصل الثاني: أسالیب التأو

حث األول: اإلضمار. الم

إضمار االسم.

إضمار الفعل.

إضمار الحرف.

حث الثاني: الحذف. الم
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االسم.حذف 

حذف الفعل.

حذف الحرف.

ادة. حث الثالث: الز الم

ادة االسم. ز

ادة الحرف. ز

ه، والتي منها إلىففي الفصل األول تطرقت  عند سیبو ل النحو دواعي التأو
عمدت  ما تطرقت إلىالعامل، الذ ة،  ة واللغو ة االصطالح إلىتعرفه من الناح

ة،  حث العوامل المعنو التي منها االبتداء والرفع في الفعل المضارع، ثم عمدت في الم
ة، متحدثة عن  ة واللغو ة االصطالح ل من األصل والفرع من الناح الثاني إلى تعرف 

ذلك األصل في الجم یر  ما تطرقت األصل في التعرف والتن هو التمام،  إلىلة الذ
ل ا من دواعي التأو ر العلة لوصفها داع ة وذ ة واالصطالح ة اللغو فعرفتها من الناح

ما یخص الفصل الثاني فقد حمل عنوان أسالیب  عض النماذج عنها، أما ف أنواعها و
ة، التعرف اللغو  ه، وتطرقت إلى اإلضمار من ناح عند سیبو ل النحو التأو

حث الثاني فخصص  رت أنواعه (إضمار اسم، فعل، وحرف) أما الم واالصطالحي، ثم ذ
ر للحدیث  واصطالحي لكل منهما، وذ ل من الحذف والزادة، بإعطاء تعرف لغو عن 

أنواع الحذف (اسم، فعل وحرف) والزادة التي تكون في األسماء والحروف.

التمني ولكن  ما أنه "ما نیل المطالب  ا" فقد واجهتني العدید من و ا غال تؤخذ الدن
ات التي تتمثل في التغیرات الت ة تتمثل في يالصعو طرأت على الموضوع، وأهم صعو

ان جد ضی ة انتقاء المصادر والمراجع، وسعة الموضوع، عامل الوقت، الذ ، وصعو
، ودراسة موضوع  عة الموضوع، لم تتناسب مع الوقت الجد ضی هذا حیث أن طب

تلقیته من طرف األصدقاء  فضل اإلرادة والدعم الذ تتطلب الوقت الكافي، إال أنني 
فضل هللا تعالى. ات  نت من تجاوز هذه الصعو تم
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احث وتكون له عونا،  حث البد له من مصادر ومراجع ینهل منها ال ما أن أ و
حثه فقد اعتمدت على قائمة من المصادر والمراجع "ال أجزائه في انجاز  ه  كتاب" لسیبو

ه، والخصائص إلبن جني والحذف التقدیر ذلك شرح الصیرفي، لكتاب سیبو الخمسة، 
ارم، واإلنصاف في مسائل الخالف  ، وغیرها البنفي النحو العري لعلي أبو الم ار االن

من المصادر والمراجع.

حانه وتعالى،  ما أتقدم وفي الختام نحمد س لواله،  نت ألوف ألن وفقني لهذا وما 
ر لألستاذ المشرفة التي سخرت جهودها في سبیل  الش ما ال إرشادفائ وتوجیهي 

افة أنأنسى ر  ة األساتذةاش ل رة.األدبوالزمالء في  س ضر  بجامعة محمد خ
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عند س ل النحو ˝هویبدواعي التأو

بلغة القرآن بالمطلع على میدان األدإن ة الكرمالمتعل مثا عد  یدرك أن النحو 

أنه األعمدة التي تمد جذورها  ن القول  م ة اللغة من الخطأ ف عبر التارخ في سبیل حما

ا تخص اللغة فهو تراق دائم المفعول  عالج قضا عالج و ما زال  ة التراق الذ مثا عد 

ة في اللغة  ة لجأ إلیها النحاة في غالعلى مر العصور، إال أن هناك قض بالعر

ان  على القاعدة األح ة فإذا من أجل الحفا على اللغة العر حاف وذلك ان النحو 

ل  حاول العودة فضل القاعدة فإن التأو هذا أنالقاعدة، إال الىهو المساعد الذ

اب و دواعي ه عدة أس األصیل ،األخیر لد اب مبثوثة في تراثنا النحو فقد نجد هذه األس

ه، تاب سیبو مجمل او خاصة في  عد من الكتب التي تحو ا النحوالذ ة و لقضا

ه أل«ذلك بدلیل أراء العلماء ف ستحيمن أراد أن  ه فل  تاب سیبو عد  تاب  .1»ف 

ا معینة من  قضا یدرك أن لها عالقة وطیدة  ل النحو ة تأو إن الناظر إلى عمل

والعلل –ل و الفرع صو ألو ا–و العوامل و الخالف النحو–النحو منها اإلعراب 

ل ذلك أكثر –والمعنى  اب التي دعت النحاة إلى التأو ا أخر من األس عد المعنى سب إذ 

ن أن تحمل على ظاهرها ألن ذلك  م إلى التناقض و االبتعاد من النصوص ال  یؤد

ة و الواقع قة العلم ،عن الحق

ة ، بیروت لبنان ج-1 ه الكتاب ، منشورات محمد علة بیوض ، دار الكتاب العلم .8، ص 1سیبو
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ة  طرقة مناف ة  تو أن الواحد قد یتصادف مع نصوص م ألن المراد أ للمنط

ل ضرورة البد منها في تحلیل ذلك ل،منها هو ما وراء تلك الكلمات ال ظاهرها ان تأو

ذلك تلك النصوص و ال لالذالعاملوقوف على مغزاها ، ونجد  ،عد من دواعي التأو

یر النحو ة ،و ذلك بوصفه جزء مهم جدا من التف ما أنه على هذا القدر من األهم و 

ة " و فقد  ة اإلعراب العامل بوصفه " سید الحر عمدت عدة دراسات رصد المواقع المتعلقة 

له و ذلك لم یل1عنها المسول ة لعلل اآلمرنفسجد النحاة مناصا من تأو النحاة فنجد بنس

ه رهم لعلة نص ر بورد مرفوع وجوٕاذا، إذا ورد لدیهم فعل منصوب فالبد من ذ علیهم ذ

ل من أجل العودة إلى ما،الرفع سبب أوداعي وراء  األصلانوا مضطرن إلى تأو

أن هناك عالقة جد وطیدة ما نالح ل من العامل والعلة " والرجوع إلى القاعدة ،  بین 

عد الرافع ،الرافعرفع عندهم إال لوجود فال  علة الرفع هو وجود الرافع ف العامل هوأ

لوجود الرفع  2.المؤد

لم تزد النحو أنهاإال أننا نجد أن هناك من ثار على نظرة العامل و العلل فهو یر

صف النظرة العامل منها وجب التخلص لذا،عقیداإال ت في وجهة نظره بل ونجده 

هالعناعنةینظر عبد هللا محمد طالب -1 تاب سیبو ة في  ، دار الكتاب الثقافي دن،، الصراع بین التراكیب النحو
اعة  و نشر وتوزع ،  .179–178ص 2007، ارد ، األردنللط

ة ، -2 ا النحو فر اكوار، ،1ینظر عبد هللا رمضان ، من القضا ع و النشر و التوزع ،  ة سبتان المعرفة لط ت م
.58، ص 2009الحدائ
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ثرة ،الفاسدة في ذاتها ل و أنها الداعي إلى وجود التأو لعوامل التقدیراتفهو یر

1.ولمعلوالت

ه  ین و سیبو ه النحو ر فنجد أن ما أجمع عل ساوف المعنى ة مفادها أن العامل 

ون أن سبب الرفع هو المعنى فإن أقتضى أرد العامل في حد ذاته فهم یدر المعني الذ

صاله إلى األخر الرفع رفعت، وهو 2.د للنصب والجر على حد سواءو جالمإ

ه قال في  عدها و «هذا:حیث نجد أن سیبو لما مبتدأ ت تبنى علیها ما  فهذه الحروف 

ك فیها،المعنى فیهن أنك ابتدأت شیئا قد ثبت عندك  س في حال حدیثك تعمل في حس ول

ه معنى رحمة هللا فهذا المعنى فیها ه " ف ما أن " رحمة هللا عل ولم تجعل ،معنى النص 

اهما  رك إ نت في حال ذ رتها  ما منزلة الحروف التي ذ اتها و ترجیتها  تعمل في إث

منزلة هذه الحروف ا "  ا " و " رع 3".أنهم لم یجعلوا " سق

ه لم یجعل العامل وراء رفع هذه األسماء عامال  لفظا هو و إنما العامل،إن سیبو

ات .داللتها على الث

أن العامل  إال أن المطلع على النحو العري یدرك أن هناك من النحاة من یر

ة و ذلك ألنهم وضحوا العمل و جعلوه ظاهرا من ،يلفظون  أجل تسیر القاعدة النحو

ة و المفع،و  انت الفاعل الفعل الذو لما  ا غیر ظاهر ر ة أمرا خف هو ظاهر و ل

ء القرطبي، الرد على النحاة.ضاینظر: بن م- 1
، ص -2 .85ینظر: المصدر الساب
ه، الكتاب، ج-3 .330، ص 1سیبو
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قة األمر ال،ذلك تسیرا ة إنما العامل إال أنه في حق األساسي وجود للعوامل اللفظ

.األصلي  هو المعنى و فق

الذأراء النحاة في العامل تختلف، وإن حسب ما ورد على لسان الحوار

عد  سین تنقسم إلى قسمیناآلراءأن هذه إطالعا تهو دراساتهاستنتج  أو رأیین رئ

األول  الرأ عض و یؤثر أحدهما في األخر:" یر عضها في  عمل  ،أن أجزاء الكالم 

و الخبر یرفع المبتدأ في ،و المبتدأ یرفع الخبر ،و ینصب المفعول،فالفعل یرفع الفاعل

نحاة الكوفي و ،و حرف الجر یجر األسماء ، وحروف النصب تنصب األفعال،رأ

الدارسینتحزمهاحروف الجزم  1."إلى غیر ذلك مما هو معروف في رأ

الثاني أصحاب الرأ ر طرأ على الاألعرابأن أحوال :و یر م من تغیكالو ما 

2.الكالمبوصفه مؤلف، كلم متفي أواخره إنما هو من عمل ال

بیرالرأیین األول والثانيینو  ان إنمااألولأصحاب الرأأنحیث ،اختالف 

ون لفظا واضحا و ظاهرا في الكال رة مفادها أن العامل  عا من ف م ، في حین حدیثهم نا

یر في أصحاب الرأ التف عم ل ،الثانينر ون  العامل إنما أن اإلدراكفهم یدر

ة، ص - 1 ، نظرة المعنى في الدراسات النحو رم حسین نافع الخالد .81ینظر: 
.81المرجع نفسه، ص - 2
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، عرف إال من خالل الغوص في معنى الجملة و المحاولة الجون معنو الوقوف ادة ال 

هعلى  1.الجملةمقصد

ان  عض الكتب رأو ه المرسوم " الكتاب "و  تا االتجاه الثاني في  ه من رأ سیبو

ل  ه مقتنع  ، إن سیبو المعنىأنه ال وجود لعامل القناعةاألخر .إال عن طر

العامل:

ون رعتب لالنحو إعطاء تعرف يفاختال فوحیث، العامل من أهم دواعي التأو

اللغواألخیرلهذا  ان ذلك على المستو إلى راجع هذاو االصطالحي،أو،سواء أ 

.اإلعرابون العامل جزء من 

ة:ـلغ-أ

س في مادة  من اسمهو ]لمع[نجد أن العامل موجود في القوام الفعل فاعل مشت

.ل "م"ع

أنه  في المح اد ة المهنة و الفعل وهو جمع أعمال «فقد عرفه الفیروز أ العمل محر

أیدهم ، ة العاملون  خرج "..." و العملة محر العوامل و نقول عمل البرق و،عمل 

قر الحرث األرجل .2»، وال

.82ینظر: المصدر، نفسه، ص - 1
، ج-2 ، قاموس المح اد .21، ص 4ینظر: الفیروز أ
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الفعلمل اأن العیبن لنا هذا التعرف  قوم  فنقول عمل فالن عمال فهو ،هو الذ

الفعلفاعل،أعامل، .وهو القائم 

تاب العین للخلیل أحمد  ل عمال فهو معمن مادة«الفر اهدما ورد تعرف في 

عملون ، و و العمالة اجر من عمل،لنفسه اعتملو ،عامل  ا همدیأالعملة الذین  ضرو

1.»من العمل حفرا وطینا 

ضم أفعال القلوب و الجوارحملعو العمل هو المهنة و الفعل و ا 2.ل 

ة ما عمل  عمال ما فرفع ،الفعل و الناصب،أو جر،أو نصب ،" و العامل في العر

ضا األسماءو ،والجازم  في الفعل وقد عمل الشيء السماءو ،التي شأنها أن تعمل أ

3".اإلعرابالشئ أحدث في نوعا من 

عد هو سید  أن العامل  .إال نتیجة ألثره، فال یتم اإلعرابأ

ان ن األول من أر عد الر ما أن العامل  یجلب العالمة وه "  ةهو الذ 4.اإلعراب

فعله،"و العامل هو اسم لفاعل صنع شیئا أو  العامل على من  طل لذلك أطل،و 

".في اللغة عامالاإلعرابعلى صانع 

قولهم " ما  ه یتقوم ما عرف النحاة العامل  حصل المب المقتضى أى عنأ

ةبورة على المعر جامعنى من المعاني المت ففي جاء زد عامل الرفع إذ اإلعرابالمقتض

م السامرائي، جعبد الرحمن -1 المخزومي، إبراه ، مهد .154، 153، ص 2الخلیل بن أحمد الفر اهد
ش - 2 ة، عدنان درو ات معجم في المصطلحات والفروق اللغو قاء، أیوب بن موسى الحسیني الكوفي، الكل أبي ال

، بیروت، لبنان، ص  ع والنشر والتوزع، د. ، مؤسسة الرسالة للط .616ومحمد المصر
، بیروت، لبنان، ج-3 .475، ص 11ابن منظور، لسان العرب، دار الصادر، د
ة، - 4 ، دار المعرفة الجامع النحو .16، ص 1998، مصر، 2عبده لراجحي، التطبی
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ه ة ب الرفععامل زدا بتراو في ،في زد فجعل الرفع عالمة لها،حصل معنى الفاعل

ة في زد اء عامل ،فجعل النصب عالمة لها،حصل معنى المفعول و في مررت بزد ال

ه وإذ  .حصل معنى االضافة في زد فجعل الجر عالمة لهاب

عمل في الفاعل الرفع أ ون فعل الذ أن العامل قد  عمل أ ،و قد یرد فاعال 

هالمفعول  ا ب أنه ،نص .یتخذ صورا متنوعةأو حرف أ

ة الختالف المعن" المعاق أن تعاق 1."ىوالعامل هو وجب التغییر في الكلمة عن طر أ

یؤداإلعرابحدث تغیرا على أخر الكلمة ( اختالفهاالعوامل و  ) ذلك التغیر الذ

.المعنىاختالفإلىبدوره 

معنى«قوله:وقد عرف ابن األثیر العامل  ة  ون عمل 2و لیته و جعله عامالقد 

3.»عمله عمال فهو عاملعمالعمل فالن ا «األزهرقال 

ذا إذا دبره ذا و ذلك أعمل فالن ذهنه في  قال  اسم العوامل عل،4و  طل األرجلىو 

ذلك عو في  قال  اة   أمرمالحدیث الز 5.ل فالن على القوم أ

ة، ص - 1 ، نظرة المعنى في الدراسات النحو .81رم حسین ناصع الخالد
.475ابن منظور، لسان العرب، ص -2
.475المصدر نفسه، ص - 3
.475نفسه، ص المصدر - 4
.477المصدر نفسه، ص -5
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معنى الفعل الفعل قال تعالىو،والعمل  ا قوم العامل من قام  انتكم اعملوا:  على م

م 1إني عامل " صدق هللا العظ

عدة معاني منها الفاعلومنه نقول أن ال و الوالي و ،األمیرو ،األرجلو ،عامل یرد 

عمل ذهنه في المختلفنالعامل في المه .األمورمن مرأو الشخص الذ

اصطالحا:–ب 

شاء " عملون له ما  ان مع امتداد الزمن نحو قوله تعالى : "  2العمل ما 

یب ا أنه " تر عرف الغافي  غیره و هو یدل في لفعل یدل على إحداث شئ من العمل و

فما ،و الحروفاألسماءو فرع في ،األفعالو العمل أصل في ،أن الفعل أعم من العمل

غي و الحرو األسماءوجد من  عمله و العمل من العامل سأل من موجب أنف عامال ین

م من العلة " 3منزلة الح

أن  أن األفعال تكون هي األصلفنجد أن "أن " المصدرة تعمل في الفعل المضارع أ

عني أنا األسماء ال ترد و الفاعل اسم و،مل فهي تعمل الرفع في الفاعل عاال لكن هذا ال 

قلة رفع مبررات الورود ،عامل و لكن هذا قد یرد و لكن 

في العامل أن یتقدم  ون ألنه" و الح المعمول أن  المؤثر فله القوة و الفعل وح

مه " ه و داخل تحت ح 4متأخرا ألنه محمل للتأثیر ف

135ام، ــاألنع- 1
13أ، ــسب- 2
ة، ص - 3 ات معجم في المصطلحات والفروق اللغو قاء أیوب بن موسى، الحسني الكوفي، الكل .616أبي ال
.617المرجع نفسه، ص -4
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ة له على معنى هي ر، فجللعاملة اإلضافةو ،عاملففالحر  اسا المقتض اهذأن الق

األعراب.من النوع

1و العامل في العطف على الموضع موجود أثر مفقود

ة : العوامل المعنو

سعوا إلى وضع القوا  ة من أجل تسیر لكل من أإن النحاة الذ راد النطعد النحو

ة معتمدین في ذلك على  هو اإلعراب.العر ه العامل ، إال أنهم في األثرالذ غل الذ

انمن ثیر ظهر فدوفون یتصاألح من هنا عرفت العوامل یها العامل و وجمل ال 

ة  .المعنو

ما یلي :  تتمثل هذه العوالم ف

صرینو هو عامل رفع المبتدأ عند االبتداء:  ،فأما رفع المبتدأ فاالبتداء"«المبرد :قال ،ال

ةومعنى االبتداء  رة ن العوامل غیره و هو أول الكالم "التثن 2و الن

فإن االبتداء هو العامل في ،المفعول ان الفعل هو العامل في رفع الفاعل و نصبا فإذ

ون المبتدأ بتدأ و رفع الم و في قولنا زد "3ةصرح مجرد من العوامل اللفظاسمذلك 

ة مخبر ارة عن اسم مجرد من العوامل اللفظ أن العمل في 4عنه قائمقائم فان زد ع أ

.616ینظر المرجع نفسه، ص -1
ة، ص -2 ، نظرة المعنى في الدراسات النحو .126، 4:، نقال عن المقتضب، ج95رم حسین نافع خالد
، ص -3 النحو .82ینظر، عبده الراجحي، التطبی
.84المرجع نفسه، ص -4
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االبتداء".المبتد عرف  أنه العامل و 1أ هو عامل معنو یرفع الخبر أ المبتدأ هو الذ

.برخفي رفع ال

صرینآنما  ان قالوا إنما قلناقد اال ان االاالبتداءإن العوامل هو :حتجوا  بتداء و إن 

من ا ة ألن العوامل في هذه الصناعةلهو التحر ة عوامل اللفظ ست مؤثرة حس ل

2إنما هي إمارات و دالالت،و القطع للسیف ،للماءاالغراق، و االحتراق للنار

ه قد  قول،االبتداءهاب عنوانافردفنجد سیبو ه أن «:و هل اسم المبتدأ ف ني بلیابتدآ ب

ه، فالمبتدأ  ه األولعل ه فهو مسند و مسند إل عده ع البد واعلم أن المبتدأ،و المبني ما 

ه یرفع  قول الن المبني عل ه شیئا هو هو إلى أن  ون المبني عل هله من  ما ارتفعب

االبتداء 3.هو 

ه في هذا المقام آ عامل معنوأنقرأ فأن سیبو :ي قولكاالبتداء ففو، هالمبتدأ یرفع 

ه المنطلمبتدأ،أرتفع عبد هللا ألنه عبد هللا منطل الن یبنى و ارتفع المن،لیبنى عل طل

منزل 4ته.على المبتدأ 

أن االبتداء ع و هو وراء رفع اأ ئ المبتدأ مرفوع إنما هو مجافان المبتدأمل معنو

ه شيءیوجد قبله و ال،الكالم فهو األول تصدره سبب   لیرفعه ذلك قدر العامل ف

بدأ الكالم،آلن تداء باال فتتح و .ه 

.82المرجع نفسه، ص -1
ة، ص - 2 ، نظرة المعنى في الدراسات النحو .25حسین نافع خالد
ه، الكتاب، ج-3 .127، 126، ص 2:سیبو
.127ینظر المصدر نفسه، ص -4



هالفصل األول:             عند سیبو ل النحو دواعي التأو

22

:رفع الفعل المضارع

راجع إلى وقوع الفعل المضارع مواقع إن العامل في رفع المضارع إنما هو عامل 

ه المرسوم ب الكتاب في 1،األسماء تا ه في  اب وجه ˝ما أورد هذا سیبو اب هذا 

2˝.األسماءالمضارعة األفعالدخول الرفع في هذه 

ضارع أو هو أن العامل في رفع الفعل المضارع راجع ،ومعنى هذا القول  ونه  إلى 

ه  .األسماءشا

حیث قال: 

انت في موضع إعالم« مبني على المبتدأ أو في اسمأو موضع ،المبتدأاسمأنها إذا 

أو ،مجرور اسمع ضأو في مو ،و ال مبني على المبتدأ مرفوع غیر مبتدأ اسمع ضمو 

3."هایسبب دخول الرفع فذا،فإنه هذه المواضع ألزمتها الرفع و همنصوب 

ان مفاده أنصإن تو  األفعال من فعل الماضي ، و األمر تقبل دخول ل إلى هذه النتیجة 

قبالو التي ال تدخل على األسماء إال أن الفعل ،النصب  والجزم  ل دخول هذه مضارع ال 

ه قبل ما تقبلكفهو بذل،األدوات عل ه لألسماء ألنه  .مشا

صرة و الكوفة ان موضع مد وجر بین ال نجد أن ، إال أن الفعل المضارع 

أنه یرتفع بزادة في أوله أنیت ألكسائي و من هنا فإن علة رفع الفعل المضارع ،یر

مقائمة على وروده مشابها لألسماء  ه في الرفع و من ذلك قولهافاخذ ح :سیبو

ة، ص - 1 ، نظرة المعنى في الدراسات النحو رم حسین نافع الخالد .25ینظر : 
ه، الكتاب، ص - 2 .9سیبو
، ص - 3 ه، الساب .96ینظر: الكتاب سیبو
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عمل في هذه األفعال على حد عمله في األسماء « ه أن ما عمل في األسماء لم  " وعل

عمل في األفعال فینصبها ، عمل في األسماء و یجزمهاأو ،ما أن ما  في ونهاال 

ما یرفع االسم موضع األسم 1.مبتدأ "ونهاء ترفعها 

هعلى الرغم من عدم وجود عامل اللفظي ظاهر یرفع  الفعل المضارع إال أن ب

غة مشابهة لألسماء النحاة أجمعوا أن العامل  ص ه هو وروده  شيءو هذا إن دل عل،ف

ة إما بوجود ة اإلعراب لفظا أو بتقدیره و أنهإنما یدل على أن العامل هو سید الحر

م و تأخیر،و زادة ،فیها من حذفحدثالجملة  و مسالتغیر الذ و في فإنه،و تقد

ر لعاملل هذه الحاالت البد .ذ

:تقدیر العوامل

رما أسلفنا عد الأنالذ قوم عمودالعامل  الذ هالفقر ن ،اإلعرابعل م فال 

حال من األحوال التخلي  ال عامل فإذا إ راب و ال عألنه ال نحو بدون إ ،عنهأ عراب 

هاإلعرابان  سبب تغیر العوامل الداخلة عل ،هو " تغییر العالمات التي في أخر اللف

ل عامل " ه  قتض ه اإلعراب" آخرأو في تعرف 2و ما  أثر ظاهر أو مقدار یجل

" وذلك لرجوع إلى األصل و مواطن ذلك متعددة في النداء 3العامل في أخر الكلمة

ص و  .و التحذیراإلغراءالتخص

، ص -1 .10المصدر، الساب
ة، عبد هللا محمد النق- 2 ة، دار الكتب الوطن ا، ز ، بنغا1ر، الشامل في اللغة العر .16، 2003، لیب
، ص - 3 .45المرجع نفسه، نقال عن قطر الند
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:داءــالن-1

ة تتم في غالب  انإن النداء عمل اهبهدف للفت األح قول ،المخاطبانت ف

ه ا یزد «:سیبو أو ،أن أصل جملة النداء  أنه ،ادعواأناد في جملة النداء زدا أ

اتن ةاالتي تستعمل في ح ة أناد،الیوم انت الجملة األصل هناك عامل محذوف ، فإذا 

هزد تتكون من فعل وفاعل و مفعول  ان و لكن في جملة ،ب ل أر ه  حیث تتوفر ف

ه  انها و هو العامل قال سیبو زد هنا حذف الفعل والفاعل و فقدت الجملة أهم أر أناد

ل اسم مضاف فهو نصب على إضمار الفعل المتروك ان«:في النداء  إظهاره" النداء 

صریلته أال أنالعرب اختلفوا في عأنأال 1"» ه و سائر ال منزلة سیبو ن جعلوا المناد

هالمفعول  لاألصلو جعلوا ،  أنهب النصب و استدلوا بنصبهم المنادمنادفي  ناد

روا أن ما  رة و لغوتها و قد ذ االمضاف و الموصول و الن هو أدعو أو قدر ناص

2.أناد

إنما ینصب رو هذا تقدی قائلین أن المناد ضاح علة نصب المناد ان إ إنما 

ا عبد هللا  .لفعل متروك إظهاره ففي قولهم 

ه  سیبو أن ازدفي جملة النداء األصلأن حیث یر زدا حیث نالح أناد

ا زد قد تم حذف الفعل و الفاعل  هةلجملي ا،ثم تم تقدیرهما فجملة  المنادجعل سیبو

ه، الكتاب، ج- 1 .126، ص 2:سیبو
.126ینظر، المصدر نفسه، ص - 2
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همنزلة المفعول  ه في قول األصلو جعل ،ب ر سیبو النصب و قد ذ ل مناد في 

1.الشاعر

2لهم           والصالحین على سمعان من جاراألقواما لعنة هللا و 

ه  محذوف داللة حرف النداء عل ا هؤالء لعنة هللا ،إن المناد ا قوم أو  و المعنى 

ان التقدیر في نداء إلى سمعال فنقول إن األصل  الحدیث ألصلإلىبرد الفرع ن و بهذا 

أن هذه الجملة أسلوب النداء ترد )االحرف نداء + اسم مناد(في جملة أسلوب النداء 

یب قال تعالى أصله 3.»ا لیتنا نرد "«ا النداء في التر

ا قوم  ةا هؤالء إلى فهذه الصورة أوفالتقدیر  یب جملة النداء فتقوم هنا األصل لتر

ه هو فعل محذوف داللة حرف النداء عل .التقدیر فعل النداء الذ

ورد ،ما یتم تقدیر الفعل المحذوف في النداء  و ذلك من أجل التأكید على أن المناد

ان إلى منصوب لفعل محذوف  أن إذا  عد ذلك الفعل هو العامل في النصب المناد

ه حذف ذلك االختصاص «º،النصب تحصیل حاصل لفعل محذوف في نداء إنما یتم ف

قدر هو بدورهعاملال .الذ

ه، ص -1 تاب سیبو ، طاهرة األصل والفرع في  .127ینظر: آمنة الشمر
ه، الكتاب، ج- 2 .219، ص 2سیبو
ةاألنعام: - 3 27اآل
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:االختصاص

اب أورده  ه في  هقول سیبو علاال´تا ما یجر 1.´النداءهختصاص یجر

افیجئ لفظة على م« ه مجراها في النداء ألنهم لم األسماءال تجر إوضع النداء نص ف

ه النداء ه و 2».یجروها على حروف النداء و لكنهم أجروها على ما حمل عل أورد لنا سیبو

ذا،عدة أمثلة عن حذف فعل االختصاص و إعادة تقدیره  ذا و 3إن معشر العرب نفعل 

ما و خالصة  ظهر   ه 4في النداءهذا القول أن الفعل لم  أسلوبما یرجع سیبو

ةص االختصا ة،إلى الجملة الفعل ة السطح ون و ذلك أن المخصوص في البن

ا یدل قة تحمل عنصر الفعل المحذوف علىمنصو ة العم قوم ینصب هذا ،أن البن الذ

قوم بنصب هذ رة العامل الذ و تقدیره اعني أو اخص قال ،االسم ااالسم بناء على ف

ه وسلم " اء ال نورث "نحن معشر األ:الرسول صل هللا عل .نب

لمة  ة فوردت  ة السطح البن ة لفعل محذوف ألن  هذا النصب االسم  معابرة منصو

ان بهدف ( الفعل المحذوف)  الرغم من عدم وجود الناصب فیها إال أن هذا الحذف إنما 

اه السامع ان تقدیرا لوجوداالسم ما نقول أن مجئ ،لفت االنت العامل المنصوب إنما 

ه، الكتاب، -1 .327، ص 2:جسیبو
.327المصدر نفسه، ص - 2
.327المصدر، نفسه، ص - 3
4-، هآمنة الشمر .128ص ،ظاهرة االصل والفرع عنذ سیبو
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ن ظاهرا إال أن عمله و أثره دل على وجوده حتى وٕان لم  أنه في ما أننا ،الذ نالح

حأسلوب االختصاص  ل من الفاعل و ون  1.تقدیرهماإعادةالفعلذف 

أن في أسلوب اإلغراء نجد أن المتكلم  ر العامل في الجملةإلى عدم عمدأ و ،ذ

ة وجود العامل المقدر حین قال "  ف ه شرح االختصاصات و  تاب سیبو ذلك جاء في 

ذا ذا[و ذلك قولك أما أنا فأفعل  ذا أیها القوم، على ]و ذا و أیها الرجل ، ونفعل نحن 

ائع و اللهم المضارب  عة أیها ال ه أغفرالوض شرح سیبو ة ف ذلك قائال لنا أیتها العصا

د إنما أنت أ ة و أیها الرجل، أراد أن یؤ ردت أن تخص و الثبهم حیث قلت أیتها العصا

ه مستمع منصت لك أناألنه قد اختص حین قال  هو مقبل عل ما تقول للذ و لكنه أكد 

ید ا فالن تو ا أ ان األمر  ه قول إ 2ذا  قول اللهم غو قدر سیبو ة  فر لنا أیتها العصا

ةغإ  3.فر لنا أیتها العصا

ادر إلى االو اب واذهانلعل السؤال المت ر االختصاص و االمر في  حد ولعل لما ذ

ة على ذلك السؤال .االیجا

ل من االختصاص و النداء فلكل منهما عامل  تفرض نفسها من خالل تطرقنا إلى 

لیهما محذوف تقدیره في النداء أدعو ، أناد و في االختصاص أعني و أخص و في 

رهمحذوف ال یج .4وز إظهاره لكن أثر دل على وجود و إن غاب ذ

ه، ص - 1 ، ظاهرة االصل والفرع عند سیبو .129ینظر: آمنة الشمر
ه، الكتاب، ج-2 .232، ص 2سیبو
، ص - 3 .232المصدر الساب
، ص -4 .233ینظر: المصدر الساب
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:التحذیر و اإلغراء

هو هذا نوع أخر من المفعول  ن ،اوازا و جوج،فعله محذوف،ب عرف النحو و 

ه المخاطب  روه أو غیره بهدف تحذیر من أجل تجنب و إتقاءة و أنه تنب على أمر م

اه  سره و اإلغراء هو لفت انت 1.محمود دعوته إلى لزوم ذلك االمرالمخاطب ألمر 

ل ناء على ذلك العامل تحذیر غراء و من اإلان في  عامل محذوف ( فعل ) و

ه ل مرة إن أثر العامل یبدو واضحا،ینصب المفعول  على الرغم من عدم ما نقول في 

قدرا،ظهوره اللفظي  .ال أنه موجود و 

ه في هذا الموضو اورد ل من اإلغراء و تحذیر و تقدیر عامل األمثلة عن عسیبو

.النصب فیهما

اك :حیث قال نت تحذر إ اك،ومثل ذلك قولك " إذا  اعد و إ اك  اك دع وٕا أنك قلت إ

ا فالن  ه ذلك ومن ذلك أن تقول نفسك  و ما ش نفسك إال أ،إت إت هذا ال یجوز نأ

رته ألمثل لك ما ،ارهإظه 2.إظهاره "یثبتو لكن ذ

ه ندرك أن هناك فعل محذوف أو مضمر غ ئزاجیر هنا و من خالل قول سیبو

ا فالاإلظهار  ة لفعل محذوف ( عامل ) ففي القول المعتاد . نفسك  ن " نفسك " منصو

.نفسكاتقيتقدیره 

، ص - 1 النحو .209عبده الراجحي، التطبی
ه، الكتاب، ج- 2 .330، ص 1سیبو
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ضا في هذا الصدد " أهلك و الی:وقال ه أ ادر أهلك قبل اللی" ولسیبو نما إل أنه قال 

ه اللیا المعنى هن ان المند متحفظا منهفلهو التحذیر من أن یدر ما  ،اللیل محذر منه 

أن ا ان نصب أهلك و الالذالعامللفعل التحذیر المحذوف هنا هو أ لیل الذ

صدد التحذیر منه  ذلك عندما نقول،المخاطب  :ماز رأسك و السیف و في قولنا:و 

رأ أنك تقول إت تحذیر ف 1.سك و الحائرأسك و الحائ

ه ال اإلفراد سبب التنب حیث أننا قلنا نفسك إن الفعل محذوف في تحذیره و ذلك 

نفسك ،أو رأسك رأسك إحف و ،فهنا و في هذه الحالة یجوز إظهار الفعل نحو قولك إت

الفعل بدیل للف اك هنا وردت  اك و إ منزلة إ و أمثلة ذلك ،لكن و عندما ثنیت صار 

الفعل قولهم الحذر  قولنا " الحذر الحذر " و " النجاة النجاة " و مما جعل بدال من اللف

فإن الداعي أو العامل في النصب إنما هو فعل ،الحذر و النجاة النجاة وضرا ضرا

ك النجاةمحذوف 2.تقدیره إلزم الحذر وعل

ه ندرك أن الومن خالل ما ورد على ل حذف إنالغراءتحذیر و سان سیبو ما 

ه ألنه حذف ,بفي أغليالعامل ف ذلك  و  أو تثبیت للف ان قائم على تكرار للف االح

ه .لكثرة إستعماله و لعلم الناس 

ه، الكتاب، ج- 1 .331، ص 1:سیبو
ه، الكتاب، ج- 2 .331، ص 1ینظر: سیبو
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هو الفعل إال أن ،إننا عندما نقول الصالة الصالة فقد حذفنا عامل النصب  الذ

ة الدلیل القاطع على أ تقدیر الفعل  مثا راء غألن الغرض هنا هو ال،إلزم النصب هنا هو 

ال أمر محمود إال وهو الصالةآواإلق ذلك قول الشاعر1االلتزام  :ومثال على ذلك 

غیر سالح ساع إلى الهیجا  2أخاك أخاك إن من آل أخا له          

قول " إلزم أخاك " :قول  أنه  ه  سیبو

ل من النداء و االتضاح،إن المراد و الهدف من خالل هذا هو  أنه في 

ما سلف أن  رنا ف ما أننا ذ ص و اإلغراء و تحذیر هناك  عامل محذوف و  التخص

ل  اب التأو ون هو دائما وراء العالمة ،العامل هو سبب من أس ألنه البد من تقدیره ألنه 

ةاإلع ال نأتي لنا إال من خالل معرفة جملة ما فإنا فنحن إذا ما جئنا إلى إعراب ،راب

لمة حیث ستخلص أن العامل و  ل  اب و العامل في  ا من أس عد سب وجوب تقدیره 

ل  ع ،دخول النحو العري دوامة التأو أبواب و مواض حو عض  ما یدعي ال جعله  الذ

.من وجهة نظرهم ال تزد النحو إال تعقیداالبد من االستغناء عنها ألنها 

ة إنما هي مشتقة من  ة،إن الجمل الفرع ما هذا لمااألصل یتكلم مستخدم اللغة 

ه إستعمال الفروع بدل األصل لماأیخالفحالف القاعدة رة فرض عل و الفرع في ن

.و المعرفة

ه، ص - 1 ، نظرة االصل والفرع عند سیبو .129ینظر: آمنة الشمر
.129المرجع نفسه، ص -2
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ة في النحو العري الن الحدیث عنها والعرض تعد ظاهرة ة من الظواهر األصل األصل
ه المتوفي  ا أاتي نتصل بهاا التحلیل و تندرج تحتها قد ورد في الكتاب لي سیبو للقضا

للهجرة .180سنة 

ف األصل: تعر

وقلع أصل لغة:  قال قصد في أصل الجبل ، واصل الحائ ((من مادة ( أ ص ل) 
ه، فأالن أصل الشجر، ثم  ستند وجود ذلك الشيء إل ل شيء ما  ثر حتى قیل أصل 

والنهر. للواد

ل شيء قاعدته التي لو توهمت مرتفعة أصل للجدول، قاله: الفیومي وقال الراغب أصل 
ه غیره)) قى عل ارتفاعها سائرة وقال غیره األصل ما ی 1ارتفع 

أن األصل هو القاعدة وهو األساس، واأل- ول ولكل فرع أصل.أ

ال،  أصلته تأص قال بوب األبواب ورتب الرتب وقال المناو ما  قال: أصل األصول  ((و
ون ثابتا وقاعدة  أن من خصائص األصل أن  ه غیره أ جعلت له أصال ثابتا یبني عل

))2لغیره

نبي فالن إذا لم یدع  ثبت أصلها وٕاذ تأصل  قال: استأصلت هذه الشجرة أ لهم (( و
ة انه نهى عن المستأصلة هي  أصال، وستأصله ان قلعه من أصله، وفي الحدیث األضح

معنى الهالك ة  3التي اخذ قرنها من أصله وقیل هو من األصل

، تاج العروس ج: - 1 .447،ص 27محمد مرتضي الحسني الزید
.452المرجع نفسه،ص - 2
.16إبن منظور، ص - 3



هالفصل األول:             عند سیبو ل النحو دواعي التأو

32

أصول  سر على غیر ذلك وهو ال ل شيء وجمعه أصول ال  ((واصل: األصل: أسفل 
ة موضع التأمل ))  قال مؤصل، واستعمل ابن جني األصل ار،  (....) وقال ابن االن

ة ضخمة قصیرة الجسم تثب الجسم على الفارس فتنقله)) 1اآلصلة األفعى و قیل ح

ف الفرع: تعر

ة: ــلغ

ل شيء أعاله والجمع فروع (...) والفرع الشعر التام  ((من مادة (ف ر ع ) الفرع 
وجمعه فراع  الماء إلى العشب وهو الواد الكسر))(....) والفرع مجر

التحرك أول وله تنتج الناقة  حرفات والفرع  واد ..یتفرع من ..... ضا : فرع أ والفرع أ
وأفرع في الجبل انحدر قال رجل من العرب لقیت فالنا فارغا وافرغ الحدیث والشيء ابتدأه 

ه  .... ه أ 2قال بئس ما أفرعت 

ل شيء أعاله ومن القوم شرفهم)) 3((الفرع :

أن عني أعلى أ فالفرع  حمل عدة معاني عند تعرفه من الجانب اللغو الفرع 
دءه و   عني الصلح وافتتاح الكالم و الماء، وما تنتجه الناقة والفرع  أو القمة، ومجر
غلب علیها معنى أعلى  إال أن عدة المعاني  الرجل الشرف وغیرها من المعاني األخر

عني ما ی ما  اء، وقمتها  انت الشجرة ذات تفرع وأغصان األش تفرع من األصل فإذا 
هو األصل. فإنما ذلك تفرع ناتج عن الجذر الذ

لیث سنطور لسان العرب.- 1
، تاج العروس ، ج - 2 .488، 486، 482، 481، 480، ص 21محمد مرتضي الحسیني الزید
، ج - 3 ، قاموس المح اد .60، ص 3الفیروز آ
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رة " :قال المبرد  اب المعرفة و الن ر ،في  رة و ذلك ألن االسم المن أصل األسماء الن

ل شيء من أمته ال یخص واحدا من الجنس دون سائره و ذلك من نحو  هو الواقع على 

ه قد جمعهما  ة في إسم صاح البن ان داخال  ل ما  و أرض و  رجل و فرس و حائ

."1

رة أعم و أشمل من المعرفة  ما هو فعندما  نبدأ،و معنى هذا القول أن الن حدیثنا 

عینه  عینه و ال شخص  رة فإننا ال نحدد شيء  صفة عامة فأن أقول،ن :إنما نتحدث 

الرجال أقصد  .ولكن عندما أقول الرجل فأكون قد حددت،رجل فأنا لم أحدد أ

رة من أجل أنك ال :لو ق رة و إنما سمي ن ل اسم عم إثنین فما زاد فهو ن ابن السراج " 

ر " عینه إذا ذ 2تعرف واحد 

ذلك  ه  رة أولى ثم یدخل علیها ما تعرف  رة أصل ألن الن ه أن " الن سیبو ر و

ابها في حین أو وجود العالمة  عد تجرد الكلمة من العالمة إشارة إلى أصلیتها في 

ة في الكلمة دلیل على فرعیتها 3اللغو

رة  ه إلى أن الن ه سیبو رة حیث تن ان األصل في المبتدأ أن یرد بخبر عنه بن أ

ون معموال في الحدیث ، فضرورة التواصل بین المرسل و المتلقي تقتضي  صلح أن  ال 

ة، ص - 1 ، نظرة المعنى في الدراسات النحو ، ص 4، نقال عن: المغتصب، ج187رم حسین ناصع الخالد
276.
.276المرجع نفسه، ص - 2
ه، ص - 3 ، ظاهرة االصل والفرع عند سیبو .81آمنة الشمر
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غا حق رة فهو أمر ال  ار عن ن ة للغة حیث الحدیث عن المعرفة لكلیهما وأما األخ

ما فإنما ینتظر أن تعرفه صاحب الصفة ان حل ه إذا قلت  1.قول سیبو

س على المخاطب  رة فإناا نل المنا بن رة أو نفتح  أننا عندما نتحدث عن ن أ

ه،فهم المقصود من الكالم  رة:حیث قال سیبو س وهو الن ه ل ما ف 2.و ال یبدأ 

التعرف في ال شتر ه  أن سیبو رة ال فائدة ترجى منه أ ار عن ن و ،مبتدأ ألن اإلخ

ر أن :أنك إذا قلت  ستن ن في هذا الكالم فائدة ألنه ال  رجل قائم أو رجل عالم لم 

عرفه المخاطب 3.ون رجل قائما و عالما في الوجود ممن ال 

ة  ما یجعله المرء ألن في ذلك غا ون مبدوء  غي له أن  .للفائدةإن الكالم ال ین

رة  منا على الن رة و المعرفة فإن ح ة في الن ة و الفرع ما یخص حدیثنا عن األصل أما ف

ة فنجد أن المیل للحدیث ،األصل عود إلى الذوق اللغو عود لخفتها على اللسان و  إنما 

تب و على الشاعر إذا أبدع و على العالم إذا  یر أخف على اللسان أذا نط .التن

ونه صه و نقله إلى المعرفة أماذلك فو یدل على العموم و و  إذا أردنا تخص

ح الكلمة ب رة فتص دل فوجب علینا أن نستغني و نحذف منه مادل على أنه ن

ا رجللرجال رج ح  ا النداء فتص 1.وندخل 

ه، ص - 1 تاب سیبو ة، دراسة في  ه، 20عبد هللا محمد طالب الكناعنة، الصراع في التراكیب النحو ، نقال عن سیبو
.48، ص 1الكتاب، ج

ه، ص - 2 .48الكتاب، سیبو
اعة والنشر والتوزع، - 3 ه، دار غرب للط ر سیبو دراسة في ف ، 1محمد سالم صالح، الداللة والتقعید النحو

.86، نقال عن، ص 160، ص 2008القاهرة، مصر، 
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یر إلى فرع المعرفة  أنه في حالة الخروج من أصل الن فإن الكلمة ال بد لها ،أ

یرمن  ل خصائص التن .التخلي و الحذف 

:قول األعش

ا رجل  لي علي و یلي منك  قالت هررة لما جئت زائرها         و

ا رجل یر ( رجل) إال أن الحاجة إن األصل في  انت وراء اهو تن ص  لى التخص

.األصلالخروج عن 

الخرو  قو س جومما  ه ألنه ل ن ف ك التنو ه اسمعن األصل تر األصواتش

ون معرفة أنهم قالوا هذا عمر ،ف رة أال تر ان ن ه وإن لم ینون و ینون إذا  ه وعمرو 

.اخر

ه ن لحقها :قال سیبو ة ألن تنو رة فوضعت ولم توصف فهذه منصو إذا أردت الن

ه طال نصب ورد إلى األصل منزلة المضاف إل 2»فطالت فجعلت 

أ ما یخص النداء فقد قال الخلیل نأ ها إذا عرف االسم أما ف رة و یتر الن ن یلح ، تنو

ما أو  ن ف قى النو رة منونة فی ن أن یتصادف و أن یدخل النداء على ن م رحمه هللا أنه 

ه و  منزلة المضاف إل ح  ص ن و قولأستشهدبتعبیر أخر یلزمهما التنو ة :على ذلك  تو

بن العمیر 

ساترا في مررة معذب لیلى أن ترائي أزورها لعلك .ا ت

ه، الكتاب، ص -1 .205ینظر: سیبو
ه، ج-2 .199- 205، ص 4، و2ینظر الكتاب سیبو
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حذف و  ن لم  رة األ أن التنو ا النداء على الن أن :قال فهنا و على الرغم من دخول 

ة  مثا ن هنا  1.اإلضافةتنو

:وقال الطرماح 

عد  عاما و عینك من عامها أصرماهاا دار أقوت 

غیر صفة الدارفي هذا المقام من ترك إن  ما لمة أقوت  ن هو ورود  2التنو

ذلك قول الشاعر االحوض  :و 

عد مورالیلىا دار حسرها  قت علیها الراح  3تحسیرا و س

ذلك في هذا البیت وردت لفظة الدار معرفة بنداء فیها دار إلى أن األصلو ،و

رة إلى المعرفة فرض  صها و إخراجها من دائرة العام غلى الخاص و من الن مقام تخص

ن  یرعلینا حذف التنو هو أمارة التن ة التعرف الذ،الذ مثا هو  إدخال النداء الذ

اق الكالم  اقي و س یر فرضه المطلب الس ن تن ص تعرف و ثقل وفي التنو ففي التخص

.وتحق ی

ون المعرفة تحمل على عاتقها  ع من  ه أن ثقل المعرفة إنما هو نا قرر سیبو ما   "

رة ح الن رة ثم عرفت و إن ،توض انت ن ه أنها  رت المعرفة فإن ال شك ف فإذا ما ذ

ة ة الثان ون في المرت ون التعرف  رة ال تستدعي تعرفها و ذلك  أن المعرفة ،الن أ

ه، الكتاب، ج- 1 .200، ص 4ینظر: سیبو
.201المصدر نفسه، ص -2
201المرجع نفسه، ص -3
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ر  رة ال تحتاج إلى معرفة ألنها تحتل تحتاج إلى الن ونها جزء منها في حین أن الن ة 

.1الصدارة بوضعها أصال 

رة لما فیها من  هو الن ه عدة أمثلة لرجوع إلى األصل الذ حیث یوضح لنا سیبو

" ." أول رجلـغنائهم بتإستخیف و

ه  " ومثل ذلك في ترك االلف و الالم و بناء :عن قولهم " أول من الرجل" وقال سیبو

ع قولهم  إنما أرادوا عشرون من الدرهم" فحتصروا في حدیثهم ،درهما وهم عشرون جم

المعرفة لزادة الجملة وثقلت على اللسان.  ألنهم لو تكلموا 

ب  ة تعرف المناد رة اال وهي قض ما یخص المعرفة و ن ذلك نجد مسالة جد مهمة ف

ن وال یجوز " ال" حیث م ه أنه ال  صرون و معهم سیبو دخول لل التعرف یجمع ال

اء في حد ذاتها تعرف.على المناد ون ال 2.و ذلك 

ا رجل ففیهما اختالف  ا الرجل و  أن في نداء االسم المعرف ثقل فمثل القول  أ

عد عن الذوق و االختصار و في الثاني میل إلى الذوق ا مففي القول األول  ، لسل

ألن االنسان ال یناداالختصار إضافة إلى ذلك فما الحاجة إلى االلف و الم في النداء 

عرفاال 3.من 

ه، الكتاب، ص - 1 .85سیبو
، ص - 2 ه، ج85ینظر: المرجع الساب تاب سیبو .203، 1:، ونقال عن 
، األنصاف في مسائل الخالف، ص - 3 ار .334ینظر، ابن األن
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فة أقرب إلى  ارة عن درجات فإن هناك معارف خف إن المعارف في حد ذاتها ع

انت  لما  رة و منها ماهو أكثر ثقال و منها ماهي أثقل ف رة الن المسافة بین المعرفة ون

لما إزداد الثقل و مثال ذلك  عیدا 

:مـأسماء العل

إن المعرفة و نظرا لثقلها فإنها ال تنون، ولكن نقف أمام أسماء العلم فعلى الرغم 

ن وذلك إن دل على شيء فإنما یدل على أن المعرفة  ونها معرفة إلى أنها تقبل التنو من 

ن، فنقول  رة و ذلك ألنهما تقبل أحد خصائصها و هي التنو في أسماء العلم أقرب إلى الن

ن فنحن عندما نقول رجال وطفال و حجرا ما نقول عمرا و زدا و خالدا بتنو ن  زدا بتنو

ان هذا االسم  عینه إال أذا  اسم شخص تعرفه في ذهنكمرتفغنه ال یدل على زد 

رة و ذلك لورودها منونة  و إنما تعرف فهو محدد إن داللة زد هنا تكون أقرب إلى الن

یتحدث إل عرفه عد فیها یتوقف على الشخص الذ هنا إسم ه فإن قلت زدا لشخص ال 

عرف زد دل على المعرفة انت تحاور شخصا  رة و إن  .العلم ن

رة معرفةادةز المظاهر  الن

حدوث تغیرات علیها فمثال  ح معرفة و ذلك  رة تخرج عن أصلها و تص إن الن

رة عندما أقول  رجال فهو هنا ن
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ن دلیل إن لكل من األصل و الفرع في هذا  ان التنو المقام عالمة تمیزه فإذا 

ن و هي عالمة الخفة و في حذفها تعرف  ه هي عالمة االول و االم ر سیبو یر ذ التن

.و مثال ذلك قولك

رأیت رجال، و  رأیت ولدا ، ورأیت قمرا و قس على ذلك من الكلمات المنونة فهذه 

رة و عامة و غیر محددة و في الولد والسماء و الماء ...إلخ من الكلمات  الكلمات وردة ن

معرفة األول من خالل معرفة میزاته و أمارته فإذا  ون  تعرف فإن األصل و الفرع هنا 

ه إلى وجرد منهتخلى عنها  عة و إنما حل فنأوله للعودة  قى على طب ا نعلرف انه لم ی

ل في النحو العري ة الفرع و االصل من أهم دواعي التأو ه ذلك تعد قض ان عل .ما 

إن األصل هو األساس و هو الهیئة األولى التي تكون علیها الجملة قبل خضوعها 

ما، أو تأخی ان ذلك تغییر تقد تغیر سواء أ  را ، حذفا أو إضارا أو غیرهما من أل

ما  ة السامع فغن الجملة نوعان و  الحاالت التي تطرأ  على الجملة لألغراض في نفس

ع .علم الجم

ونة من إسم + فعل أو من  ة في االصل م ة " فتكون الجملة االسم ة " او " فعل " إسم

اب المسند وا ه و في  تا ه في  ما أورد هذا سیبو ه إسم +إسم  ه حیث قال سیبو لمسند إل

مغني أحدهما من األخر فهما مثال زمان دوما و مثال ذلك قولنا عبد هللا  أخوك أنهما ال 

مبتدأ 1و هذا أخوك أو أخوك خبر فهنا نقول أن الجملة أصل قالهما متالزمان فعبد 

ر  ه غلى ذ عمد سیبو انها و من ثم  نقص و ال زادة في أر ان لعدم حدوث أ أر

ه، الكتاب، ج-1 .47، ص 1:سیبو
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الفعل  ة تحو ة أصل قوله یذهب زد فهنا جملة فعل ة و إعطاء مثال علیها  الجملة الفعل

الفاعل وهو زدو ه ما تحو ة1و یذهب  فرع تتفرع عن إال ان هناك جمال أخر

ص و التحذیر و  رنا لجملة نداء و التخص ر عندما ذ نا قد أسلفنا الذ ما  ة و األصل

ا ان األصل هو قولك  أدعوا عمرا فإن في اإلغراء التي هي ع ة فإذا  رة عن جمل فرع

ة جملة النداء حذف الفعل  ة إلى الفرع التالي هي جملة جاءت من األصل و 

تأخذه  ة فإن الترتیب الذ ة األصل و الفرع تعود بدرجة األولى إلى الرت إن قض

التي طة تعد مصدر إشتقاق الجمل األخر س ونات الجملة ال تكون أكثر تعقیدا، م

2.ر تلك العناصر لم ترد مورد االصلإلى تقدیدوما في حاجةألنهما تكون 

:األصل تمام الجملة

األمر  ل عناصرها سواء تعل ة  تملة مستوف إن األصل في الجملة أن ترد م

مغنى  ه فهما ال  اب " المسند والمسند غل ه في  قول سیبو ة منها و  ة أو الفعل االسم

ما قال  هو أصل  أحدهما عن األخر و معنى هذا أن في وجودهما معا تمام للجملة الذ

ة أنه البد لف ان الفعل و الفاعل معا تكون الجملة في الجملة الفعل عل من فاعل و لما 

ما جاءبذ انها و  ون المسند 3لك تامة بتوفر أر في شرح السیرافي فعلى هذا الوجه 

.47ینظر، المصدر نفسه، ص-1
ة، دار األمان للنشر والتوزع، ص - 2 ف ات الوظ ة في اللسن ا اللغة العر ل، قضا .228ینظر: أحمد المتو
.48، ص 1ینظر: الكتاب، ج- 3
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م األول فعلم أنه البد له من غیره و أنه محتاج إلى ف عده غلى الثاني و ذلك أنك جئت  ا 

1،فأسندته إلى الثاني فتم

أن المسند  ه و الفاعل و الفعل متالزمان وفي اجتماعهما و تالزمها أ والمسند إل

هو أصل فعندما نقول اء تمطر، مالجو جمیل أو جاء الولد، أو الستمام للجملة الذ

ة إلى أن هناك عدة أسالیب فیها خروج  و بنیتها الصرف یبها النحو إستفاء الجملة لتر

یبها الحذف واالضمان عن األصل حیث تفقد فیها الجملة تر ه وذلك إما  انت عل للذ

ون المخاطب  ه حال المتكلم فقد  قتض ر فیجد نفسه ما  سمح له بذ في مقام ال 

اب قول في " ه  یب األصلي للجملة و لكن سیبو ون مضطرا إلى عدم مرعاة التر ما 

من  ان أصله في أعلماإلعراضفي اللف حذفون الكلم ، وٕان  الكالم و أنهم مما 

ستغنون  الالشيءعوضون و أصله في  2هم "مالذ

تاب  ه هذا في مواضع متعددة من  إال أننا ال نعمد إلى التفصیل ،فقد شرح سیبو

ر أن األصل في الجملة هو تمام  ما أسلفنا الذ و لكن ،ألننا سنتطرق إلى هذا الحقا و 

اب  ه في"  و النهي على إضمار الفعل األمرقد نجد ما یخالف هذا فقد قال سیبو

قوله زدا و عمرا و إظهارهالمستعمل  ضرب أو رأیتو ذلك أنك رأسهو ذلك  رجال 

ما ه  قتل فاكتف وقع عملك شتم أو  عمله فقلت زدا أ له  ه من عمله أن تحف هو ف

قول حدث حدیثا رأیتزدا أو :أضرب شر الناس فقلت:بزد أو رایت رجال  رجال 

ة، - 1 سید علي، دار الكتب العلم ه، أحمد حسن مهد تاب سیبو شرح  ، بیروت، لبنان، 1:ابي سعید السیرافي، 
.174، ص 2008

ه، الكتاب، ج-2 .50، ص 1سیبو
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علمه أنه مستخبر :فقلت هتفقطع " حدیثك " أو قدم رجل فقلت حدیثك فستغنینا عن الفعل 

1فعلى هذا یجوز هذا أو ما شبهه "

ان تقول " اضرب شر  ه أن الجملة قد ترد ناقصة غیر تامة  و المراد بهذا الحدیث لسیبو

اضمار ااألصلالناس " و  .لفعلوالقول " تضرب زدا " غال أن الجواب ورد زدا 

ذلك هذا ینط في قولك " األسد األسد " و " الجدار الجدار " و " على النهيبو

ما فعل النهي ،الصبي الصبي "  فاألول نهي عن قرب الجدار و في المضمرإنما ف

2.ثاني نهي عن االقتراب إلى االسدال

ان األصل وجود الفعل فهنا صورة  أن في جمل نهي نزوح عن األصل فإذا  أ

ل من المر و النهي ، واالستثناء و  األمر على  من جذور الفرع ولكن األصل و ینطب

ل هذه األسالیب أفعال مضمرة وجب تقدیرها .نداء و التحذیر و غیرها حیث نجد في 

نحن وفي هذا الصدد لمسنا في سبیل التفصیل ألننا سوف نتطرق إلى الحذف و 

ه في الفصل الثاني و ضاحه أن في تمام اإلضمار عند سیبو صدد إ نت  لكن ما 

الجملة أصل و في نقصها فرع و ذلك النقص إنما هو تحصیل حاصل لكل من اإلضمار 

ه اللغة من أسالیب متعددة و نحن نجد أن الحذف و اإلضمار  و الحذف في ما تحو

"موجود في القران الكرم سجدوا  و تقدیر ما حذف هو ان 3فهذا قوله تعالى " أال 

ه، الكتاب، ج- 1 .310، ص 1سیبو
.310ینظر: المصدر نفسه، ص -2
.4، الطالق-3
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ذلك في قوله تعالى " اللذین  و تقدرا لفعل هنا 1وجوههم أكفرتم "أسودتهؤالء اسجدوا و 

ذلك قوله تعالى " وسأل القرة " و تقدیره  قال لهم أكفرتم و  أهل القرة .اسألف

ة نلمس وجود هذه  ]ضرته زدا[ثرة فقولك األسالیبذلك في لغتنا العر

ه،فهذه الجملة فرع من أصل تقدیره ضرت زدا ضرته  رحمه هللا في هذا ،قال سیبو

ظهر هنا لالستغناء بتف 2.سیره ف االسم هنا مبني على مضمرالموضع إن الفعل لم 

أن الفعل هنا مضمر ن إضمار أو حذف أ،أ م ه فإنه ال  إال أن هناك قرنة تدل عل

فسره ن من الجملة إال بترك ما  .ر

:ةــالعل

تعد العلة موضع مد وجزر بین النحاة حیث أجمع النحاة القدماء ان لكل شيء في 

ص علة و لقوهم علة ....إلخ إال أن المحدثین  یرون أن النحو علة فالفعل علة و لتخص

الغة وهم رون انه من األفضل القضاء علیها في  ة م ة نحو ل قض جعل العلو وراء 

.تعقیدا وتجعله أصعب علوم اللغةألنها ال تزد النحو إال

ف العلة  تعر

ة:ــلغ

و أعل القوم شرت ،اإلنسان علة مرض فهو معلول:و هي المرض فقیل عل

ا  قال فالن أعله هللا فهو معلول و هو مرض نادر وعلل فالن إذا سقى سق إبلهم العلل و 

.106العمران -1
ه، الكتاب، ج-2 .133، ص 1سیبو
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ستدل عد قى و جني الثمرة  و التعلیل عند أهل المنافرة تبین علة الشيء و ما  مرة أخر

قال علة لذلك االمر معلول له وهي  ما  سمى برهانا  علة ه من العلة على المعلول و 

ة أو  ه أو ماد هفاعل ل شیئ سب ة من  .صورة أو غائ

حمل  ما نجد قاموس المح إن العلة تعني المرض و السقم و سبب شيء علة 

ة  من مادة العل و العلل محر اته تعرف العلة و ه  ة أو الشرب في ط الشرة الثان

عله عال وعلال و أ  عله و  عل و علة  عل و  اعا  عله و أعلوا علت إبلهم و عد الشرب ت

المرأة تلهى بها  االمر تشاغل أو تجزأ أو اعتل  طعام قد عل منه أكل منه و تعلل 

قال هإذا ك و قد ذل:و 1.عتل و هذه علة و سب

ة  والعلة من مادة علل و العل و العلل الشرة الثان

عل من المرض و عل من علل:و عرفها إبن األعرابي فقال  .الشرابعل الرجل 

ستعمل في الورد :وقال إبن بر ما  ستعمل العلل و النهل في الرضاع  و قد 

ةاإلبلأعللت األصمعيعن :و قال أبو عبیدة  .إذا أصدرتها ولم تروها،فهي ابل عال

قال ة المرض :و عد و العلة سبب و ،أعتل العلیل علة صع ة  العلیلة المرأة المطی

2.طیب

ة  ة ، وسقا ة الثان للعلة نجد أن لها عدة معاني منها السقا من خالل تعرفنا للغو

ة ، والمرض ، والسبب و معاني أخر .مختلفةاإلبل، ونقص الطعام و المرأة المتطب

، ص - 1 ، قاموس المح اد .20الفیروز آ
477.2، 467ابن منظور، لسان العرب، مادة علل ، ص 
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:اـــاصطالح

م  یوجب الح اس و العلة هي السبب الذ ان الق ع من أر ن الرا العلة وهي الر

ما  1.شبیهه لتحصیل القاعدةیندرج ضمنللف

م و تكون العلة  ومن خالل هذا التعرف ندرك أن العلة هي السبب في وجود الح

انذلك في غالب  م األصل للفرع لوجود نقطة األح بینهما.التقاءوراء إعطاء ح

اب التي  ة ، والنفوذ إلى وراءها و شرح األس ة تفسیر الظاهرة اللغو العلة النحو راد  و

ة  اللغو ثیرا ما یتجاوز المر الحقائ ه و  صل إلى المحاكمة جعلتها على ماهي عل و

ة الصرف 2.الذهن

امن هذا خالل التعرف ندرك أن العلة ترت الذهن فهي تعني ارت اشر  م

رة في سبیل الوصول إلى العلة أو سبب الذ ة والف لقدارته الذهن إستعمال النحو

م الساب أخذ ح .یجعل الالح

ا  ا شرع م ، وٕاما تكون العلة داع ون مؤثرا في الح العلة إما  وقد قیل أن المراد 

ون  اته، أو ما  3معرفا لهإلى إث

لتعرف االصطالحي ندرك أن العلة في المفهوم االصطالحي وردت ومن خالل هذا ا

أن العلة هنا تعد الرا م، أ عدة معاني منها السبب المؤثر ،الداعي، و الموجب للح

رة، الجزائر،  س  ، ة، د ات واللغة العر ، 2012ینظر: محمد خان، أصول النحو العري، منشورات مخبرب اللسن
99.1ص 

ضاء،  ا الشرق الدار الب عة افرق ، 2أحمد خیر الحلواني، أصول النحو العري، مط 108.2، ص 1983، الرا
اض االمام االصولي النظار المفسر فخراء بن محمد- 3 تور جابر ف تالد ، تحقی بن عمر بن الحسین الراز

.127، ص 5، جالعلواني، مؤسسة الرسالة، د
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م لكلیهما و إما أن تكون  س الح بین األصل و الفرع فإنما أن تكون السبب في إعطاء ع

األمل فوجودها عني السبب في عدم الحاق الفرع  ابها  م و غ اب عني وجود الح غ

م  .فالعلة هي اإلسناد–الح

ین للعلة فقد عرفها الرماني  ما نقول أن تعرفات النحو [قوله ]ه 384ت [و

ه  ان عل م  ون مطنه ]تغییر المعلول  أنها " الوصف الذ ارك  وعرفها مازن الم

ون أن  یزعم النحو أوضح هي األمر الذ ارة أخر ع م، أو  م في إتخاذ الح وجه الح

المها و  اغةالعرب الحظته حین اختارت في  .جها معینا في التعبیر و الص

ل منهم حسب وج ذا اختلفت أراء النحاة لمفهوم العلة حیث عرف  هت نظر التي و ه

منها .انطل

ل ــأقسام العل

ه ثمار الصناعة  تا س في  الجل قال أبو عبد هللا الحسین بن موسى الدینور

ین  .صنفان أولهماإعتالالت النحو

متهم و تكشف  الم العرب و تنساق إلى قانون لغتهم و علة تظهر ح " علة تطرد على 

و أشد تداوال استعماالعن صحة أغراضهم و مقاصدهم في موضوعاتهم وهو األولى أمثر 

1.ور منها على أرعة و عشرن نوعاو هي واسعة إال أن مدار المشه

م عالء الدین -1 ة، مراجعة وتقد م عط ، عبد الح االمام جالل الدین السبوطي، االقتراح في أصول النحو، ض
ة، دار البیروتي،  .81، ص 2006، 2عط
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ثرة على :إن العلل عند النحاة تصنف إلى صنفین أولها أن ما ورد  الم العرب أ علة 

العرب االقحاح و  ح وذلك ألنه مطرد شائع ومستخدم في أوسا لسان العرب فهو صح

استعمال ما یلزم  ة تبرز عن مقاصدهم  ه .استعمالهثان و ترك ما یجب تر

ما نجد سیبو أرعة و عشرن قسما  ما یخص أقسام العلل فقد أحصاها النحاة  قد ه أما ف

ه الكتاب وتحدث عنها و هي على النحو التالي  تا : أورد هذه العلل في 

ید و  ه، علة االستغناء، وعلة إستثقال وعلة فرق و علة التو علة سماع، علة تشب

ض و علة الحمل على المعنى وعلة مشاكلة  ض وعلو التنظیر وعلة النق وعلة علة التعو

معادلة و علة قرب و مجاورة و علة وجوب وعلة جواز، وعلة تغلیب، وعلة اختصار 

لة إشعار و علة تضاد و علة وعلة تخفیف و علة داللة حال وعلة أصل وعلة تحلیل و ع

1.أولى

عض النماذج فق ر هذه العلل بتفاصیل و إنما إخترنا  إال اننا لن نعمد إلى ذ

ي ( المجاورة في قولهم " حجر ضم حرب " وضم الم هللا فعلة مجاورة : مثل الجر 

) لمجاورتها  2الدال.الحمد 

اب  ر منها ما ورد في  ه رحمه هللا و ضرب لنا عدة أمثلة نذ ما یوضح لنا سیبو

س من إسم االول وال هو صور ذلك قولك هذا عري  هذا شيء ینتصب على أنه ل

منزلة  ا فصار  ه محضا وهذا عري قل دینا و أشبهه من المصادر و غیرها و الرفع ف

.98المرجع نفسه، ص -1
، ص - 2 .99المرجع الساب
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وجه الكالم و زعم یونس ذلك و من أمثل الرفع قولك هذا عري محض و هذا عري قلب 

ما لو أنك قلت هذا ون القح إال صفةو  1.عري قح و ال 

ما في قولنا         ل من عري مخض و عري قلب و  علة المجاورة بین  أ

الموصوف  ان الفة تلح قح ورد الرفع و ذلك لعلة المجاورة بین الصفة و المضمون فما 

ه لیهما مرفوعان حیث قال سیبو .و تجاوره ورد 

هو هو وهو من  الشيء الذ ل و ذلك قولك هذا اسمهعلم أن الشيء یوصف  زد الطو

ا و یوصف  قولك هذا زد ذاه س اسمه  ون هو هو ول ه و ال الشيءو  س  ل الذ

.مثل قولك هذا درهم وزنااسمهمن 

ونه هو هو أ أننا وفي هذا القول نقول أن المجاورة بین الموصوف و الصفة تعود  أ

ل  ل هو الزد وزد هو طو ل فطو عند ما نقول زد الطو

2.وب : و ذلك تعلیلهم لرفع الفاعلوجعلة -2

 ، صر ه عالم للغة ال ولعل أبرز مثال للحدیث عن علة الوجود هو ما حدث مع سیبو

ه ألكسائيالوفي في حادث الرنبورة فلما طرح عالم للغة اللغةألكسائيو  لسؤاله لسیبو

یف تقول خرجت  یف ألكسائيذا زد قائم ؟ فقال خرجت فإذا زد قائم فقال فهفقال : 

اها ؟ فقال فإذا هوزنبورنت أظن أن العقرب أشد لسعة من التقول  هي أو فإذا هو إ

ه، الكتاب، ج-1 .120، ص 2سیبو
.99السیوطي، االقتراح، ص - 2
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ه فإذا هو هي و ال یجوز النصب و قال  ه ألكسائيسیبو له و تنص العرب ترفع ذلك 

مان اال خفش و أصحاب سیب ة ال اختالف فقال أبو الحسن علي بن سل ه إلى هذه الغا و

ما ه و هو " فإذا هو هي "بینهم أن الجواب  1قال سیبو

قائلین أن الموضع هنا هو موضع رفع ال نصب مبررن ذلك إن المعنى وراء فإذا هو هي 

قولهم  اهما فبرروا ذلك  لمة قائما ولم یجز في قوله فإذا هو إ مثلها فجاز النصب في  أ

ونها قد  ة یرجع  لمة قائما منصو ا" إنما ترد للمنصوب و یرد " هو " المرفوع فغن ورد  "إ

ا مع اإلضافةجاء " حال" و رة و أ اإلضافة ) و هو ن التي لحقها تعد معرفة ) معرفة 

اها .  طالن القول إ رة ومنه نقول ب فالموضع هنا هو موضع رفع ال الحال ال یرد اال ن

فان العلة التي أوجبت النصب في قائما هي ورودها حال والعلة التي اوجبت 2نصب

ا هنا أوردت حال ألنها عرفت لما الرفع فإذا هو هي هو أن هو ترد في مو  ضع الرفع ,ا

لحقها من إضافة ( حرف الهاء) 

ه ومنها علة وجوب حذف الهاء  تاب سیبو ما نجد أن علة الوجوب قد وردت في 

ا سلمه و  حذفون في الوصول إذا و قفوا قالوا  ه و اعلم أن العرب الذین  حیث قال سیبو

م و الحاء و صارت هذه الهاء الزمة هذه الهاء لاا طلحة و إنما ألحقو  ة الم یبینوا حر

ما لزمت الهاء وقف أرمهلها في ار وحذف الزما الهاء 3الوقف  الخ و لم یجعلوا المتكلم 

ما ما لزم حذف الهاء أرمه في الوصل  اب هذا ما التأنیث في الوصل  ذلك في  ورد 

ه الكتاب، ج- 1 .16، ص 1:سیبو
ینظر المرجع نفسه، ن ص- 2
ه، ج- 3 .260، 242، ص 2الكتاب سیبو
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منزلة ما هو نفستكون الز  ه  ا قنبور أقلالحرف و ذلك وائد ف و في رجل اسمه قولك 

ا عم بهیج ا منص أقبل و في عمار  ذلك في قولك عن منصور  ا هبیي أقبل* و  :

ما حذفت الزائد وما قبله منزلة الحرف أقبل (.....) و ذلك أنك حذفت األخر  ساكن 

س من  عده ل عده ألن ما  ان قبله و من الحروف ثم لحقته ما  بین الحروف  الذ

انت حال الح هذه الزادة حال تلك الزادة و حذفت الزادة و ما [روف التي تزاد فلما 

من نفس الحرف  1]قبلها حذف هذا الذ

انت حال الحرف  قال أن المراد لما  و قد ورد شرح هذا القول على ید السیرافي حی

و ماءاألساألصلي في منصور وعمار و السین في عترس قد وجب حذفه ألنها أطراف 

ة الزائد فوجد حذف الزائد و  مثا ة في الحذف  ألن األصلصارت هذه الحروف األصل

منزلة الثاني من الزائدین و شاور  ة هذه الحروف صارت  األصل ت بذلك الحروف الزائدة 
2

روه في تعلیل  ابمن اإلمالةعلة جواز:/ ذلك ما ذ المعروفة فإن ذلك علة لجواز األس

ها األمانة ما أمیل ال لوجو 3ف

اب إضمار الفعل المتروك إظهاره  ه في  تاب سیبو ما نجد في هذه العلة في 

من المصادر في غیر الدعاء حیث نجد أن إضمار الفعل هنا جائز ال واجب حیث یجوز 

ن اإلظهار للقائل إضمار فعل  1مم

.260، 259، ص 2المرجع نفسه، ج-1
، ص -2 .260ینظر المرجع الساب
.99السیوطي، االقتراح في أصول النحو، ص -3
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قا ه  عض العرب الموثوق  ه رحمه هللا سمعنا  قول سیبو یف حیث  ل له " 

حمله على مضمر في نیته هو المظهر  أنه  ه "  و الثناء عل قول " حمد  حت " ف أص

نفسه الفعل و لم  ه " و لو نصب لكان الذ و شأني حمد هللا وثناء عل قول " أمر أنه 

ه  ا على شيء ما ظهرن مبتدأ لیبني عل ون مبن .و ال ل

االحذار إال أن لذلك االحذار علة وسبب و هي و المراد هنا هو أن الحرب تجیز 

عض المواقف إضمار الفعل على الرغم من وجوده و  حیز للمتكلم في  علة الجواز حیث 

الوجود  ه  وم عل س مح أن اإلضمار هنا ل اق و المقام، أ عرضه الس ذلك مرعاة لنا 

س واجب فال ضرر إن ظهر الفعل و ظهرت الجملة على هیئتها ا ة، و الفهو ل ألصل

ه و إنما هو جائز منعوا المتكلم من اإلهو ممنوع فالعرب لم ضمار إذا دعته الحاجة غل

ون في  فلك أن تضمر إذا شئت ولك أن تظهر إذا شئت ولكن اإلضمار یجب أن 

.مواضع ال یختل فیها المعنى

.383، ص 1ینظر الكتاب، ج- 1
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ل النحو أسالیب التأو

:تمهید

ل الجمل أو الكالم التي وجدوها في ظاهرها متعارضة مع ما ل ون الى تأو جأ النحو
ایجعلوا الكالم أنحاولوا وٕاذوجدوها من قواعد،  ل متماش ان التأو مع قواعدهم ومن هنا 
عدة اسالیب  .منها الحذف واالضمار والزادة  ..... الخالنحو

I تاب ه ونستخدمها من خالل الدراسة المعمقة األسالیب التي نجدها مبثوثة في  سیبو
التي هي األبواب
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ف الحذف : تعر

لغة-أ

حذفه(.......)]ح ذ ف[الحذف من مادة  قال:حذفه  م وغیره وما في و وما حذفه من األد
.شئ من الطعامرحله حذافة 

من ض سالعروضوفي وحذفه فرس خالد ابن جعفر،والمحذوف الزق، ب سبآخرهق
الصغار.الأووالحذف محرك الطائر ، خفیف

عدة معان. ة منهاوورد تعرفه في تاج العروس  حذفه لغو وحذفه أسقطهحذفه 

ف الحذف اصطالحا تعر

ه «:قوله1الجرجانيعرفه  المسلك لطیف المأخذ عجیب األمر فانك تر اب دقی هو 
ر أفصح من الذ ما تكون وتجلإلفقادأزداإلفادةر والصمت من ترك الذ لملم إذادك أنط

»تبن

قولههعرف ه على حاله في «:ابن سیراج  ه وتدع ما عمل ف في الحذف تحذف العامل ف
.2»االعراب

ارة عن اسقا ان الحذف ع ةأ عض المواقف اللغو یب في  غ داخل تر وهذه ،لص
ان هذه العناصر موجودة أو  قا للقواعد أ یب وتطب ا، لسالمة تر فترض وجودها نحو غ  الص

ة مختلفة ن أن توجد في المواقف اللغو .3م

أحمد الحوفي، الهیئة المصرة العامة للكتاب، بیروت، دالئل اإلعجاز عبد القاهر - 1 .112.ص1981الجرجاني، تحقی
اعة والنشر والتوزع،- 2 ارم، دار غرب، لط .206ص 2008القاهرة 1الحذف و التقدیر،في النحو العري،عي ابو الم
.205المرحع نفسه، ص- 3
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عني  المفهوم االصطالحي  قاء،العاملإسقااذا فالحذف  ان له وٕا المعمول على ما 
م  ة فحذفنا أإعرابي،من ح ة االعراب قاء الحر ا قاء اثره االعرابي أ حذف العامل مع ا

ه الرفع الموجود في الفاعل .للفعل یدل عل

هم عل طل ةعشاجا نجد ان ابن حبي  1ة العر

ل النحو عد الحذف أسلوب من أسالیب التأو ا وواحد من طرقه التي استخدمه،ما 
ةاالختالف بین ابررالنحاة لت والقواعد النحو .2لواقع اللغو

ة  لشرح ذلك االختالف بین اللغة المنطوق بها والقاعدة النحو ن أو ،أ م ییف 
ع تلك القاعدةلمستعمل ان ان ال یت عض األح عن األصل الى الفرعهجو خر بوذالك،للغة في 

للفعذف اح

ةالشرطانعد 

صرون  فسره الفعل إنعد سماالفي رفع عامل أنإلىذهب ال ا  ة مضمر وجو الشرط
ه : ور، قال سیبو عینتصبوأعلم انه ال«المذ یبدأد (ان) ولست من الحروف التي شيء 

.»علیها األسماءلیبنى3األسماءعدها 

": ار قول ابن األن صرون وذهب «و (...) والفعل إلى أنه یرتفع بتقدیر الفعل ال
4»رالمقدالمضمر تفسیر ذلك الفعل 

:في االشتغال

، ج: أبوا الفتح عثمان الجني،( الخصائص، ت ح محمد ع- 1 .360،ص1955، مصر 2لى النجارة، دار المصرة، د 
ارم، ص - .2009الحذف و التقدیر في النحو العري، علي أبو الم 2

ه،ج- .263، ص 1الكتاب، سیبو 3

، اإلنصاف في مسائل الخالف، ج- ار .616،ص 2إبن األن 4
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ة  ضمیرإن االشتغال ظاهرة لغو قول ،ون فیها العامل مشغول عن عامله  ما 
ه:  ضمیر عن معموله زدا «سیبو قلت ان شئت زدا ضرته فنجد ان العامل هو اشتغل 

ضمیر الهاء العائد على زد،  وتقدیره ضرت زدا ضرته فنقول ان ضرته هنا جاءت مشتغلة 
ه فعل محذوف تقدیره ضرت ا ألنه عمل ف 1»الى ان ورود زدا منصو

عاد تقدیره فالنداء: حذف في نداء و ا أخانا ان الفعل  ا عبد هللا و  ان النصب في قولك 
فعل محذوف تقدیره ادعو أو أناد 2انما منصوب 

ا عمإنوقد زعم یونس  قول وهو قولر  أ ما ،ان  ا زد،  منزلة قولنا  أهل المدینة هذا 
ا زد  ا أخاناأخاناان قوله  منزلته ،منزلة  ان مفردا  حمل وصف المضاف اذا  ان إذاف

ا ،ادمن الم العرب ألنهم یردونه الى االصل ن قال الخلیل من قال  ا أخانا زدا أكثر في  و 
3أصلهإلىیرد الشيء فإنمازد والنصر فنصب 

ا نصرا نصرا 4قال الشاعر 

ه نصب نصرا حمل على نصر األولى ألنها في محل نصب فيان الشاهد عند سیبو
نصر نصرا نصرا،وتقدیره أناد

»ا موسى«تعلىء نجد قوله حذف فعل النداوفي

ه موسى جاء منصوب لفعل محذوف تقدیره ،والشاهد ف ا موسى ،أو أدعو،أنادالذ

ه،ج- 1 81-80، ص1ینظر، الكتاب، سیبو
.182، ص2ینظر مصدر نفسه، ج -2
.186-185المصدر نفسه، ص - 3
المصدر نفسه، ن ص .- 4
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عند إنالشارح واعلم «:قال  صرینالمناد أن ال ل مناد أحد المفعوالت واألصل في 
النصب ).....(ون وانما بثوا المفرد على الضم  ل مناد یدل على أن األصل في  والذ

ا منصو ان المناد ما  اك  ا ا »»قول العرب 

غوث  قال ابن 

ا  ا ر ال تال فیهاأننداماء من نجران عرفت فبلغن       إماف

االفالشاهد فیها نصب راكب  ر ور وتقدیره مناد مذ 1نه مناد

فعل  یرد منصوب  ون المناد ه یتفقان في  غوث وسیبو ل من ابن  حیث نجد أن 
أدعو، أنادمحذوف تقدیره 

االختصاص

ه االسماء مجراها في «:هسیبو قول  ف ا وال تجر فیجيء لفظه على موضع النداء نص
ه  النداء. وذلك قولك النداء ألنه لم یجروها على حروف النداء ولكنهم اجروها على ما حمل  عل

ذا تقدیره اعني ذا و .2»: امن معشر العرب نفعل 

ثیرة في  اال انه فعل محذوف لعلم المخاطب والشاهد على حذف الفعل في االختصاص 
ه  تاب سیبو

بني منقرن ذو حسب        فینا سراة بني سعد ونادیهاإن

العاملوالشاهد حذف فعل اختصاص، اعني بني منقر في بني منقدر فعل محذوف نأ
.تقدیره أعني او اخص

قول الفرزدق 
ه، ج- 1 .233،ص2الكتاب سیبو
المصدر نفسه، ن ص.- 2
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1ابن دارم       زراة منا ابو سعیدإنألم تر

والشاهد هنا هو نصب بني دارم على فعل محذوف تقدیره اعني واخص . 

ك ال قوة لنا على  كونجد اذا قلت ان معشر ما عل وقدلنا على المروءة القوه،الصعال
كآومعشر على فعل محذوف تقدیره اخص . نصبت ذلك في قولك . 2عني معشر الصاعل و

اب بنو فالن ، ومعشر مضافة واهل البیت  وسألت الخلیل )...(وأكثر األسماء دخوال في هذا ال
ونس عن نصب قول الصلتان العبد رحمه هللا و

لیب قواقع3ا شاعرا ال شاعر الیوم مثله جرت لكن في 

ه نصب شاعرا على  وانما نصب على اضمار . والشاهد ف فرما انه غیر مناد
ه شاعرا واتساع النداء  م  ا قوم حس اهؤالء أو  محذوف تقدیره  االختصاص والتعجب والمناد

ر او قصد جرر  ونه خص الذ عود الى  ه  ف

ه وسلم  فأهل منصوب »السفینة هجرتان آهللكم انتم «ومثال ذلك قوله  صلى هللا عل
4بهجرتانالسفینة آهلعلى فعل محذوف تقدیره اخص 

التحذیر 

ه حوالت ون في مقام دیر هو تنبیهك الشخص الى خطر محدق  ان االنسان عندما 
ة منه في استخدام أقا،التحذیر یلجا الى الحذف  ن من الكاللوذلك رع اه لمقدر مم لفت انت

ون هذا الحذف  ه االختصار واستعمال ماقل من التراكیب و المخاطب لنه في وضع یوجب عل
اه مع استخدام  وا ا اه و ا اك، ا اك الشر،ل من ا اك األمس وا اعد ، وا اك  ،انه قال ا

.234المصدر نفسه، ص - 1

.235ینظر، مصدر نفسه، ص- 2

.237المصدر نفسه، ص - 3
اب غزة، خبیر، ص - 4  ، تاب المغاز .1617الفتح، 



هالفصل الثاني             عند سیبو ل النحو أسالیب التأو

61

اك فتبین االسم فاالسم منصوب على فعل محذوف تقدیره احذف او اتقي قولك وفي ،وتقدیره ا
قدر  انما جاء لفعل التحذیر المحذوف و ل من راسك والحائ فان النصب في  رأسك والحائ

ذلك في قولك الحذر ا و فهم  ،لحذر والنجاة النجاة وضرا ضراب أودع رأسه مع الحائ
م النجاة ون على فعل المحذوف تقدیره الزم الحذر، عل 1منصو

نت : لقد اشتمل هذا الفصل حر قال الشا على ضروب من األمل والتحذیر تقول اذا 
اك نح وات اعد، او ا اك  أنك قلت ا فعل  اك ومثله ان تقول نفسك وهو منصوب  تحذر ا

ه  ذلك نفسك داللة الحال عل اك و ا 2نفسك فحذف الفعل واكتفى 

ما نجد ان التحذیر في قولك : األسد األسد والجدار الجدار والصبي 

صادفه ومن الجدار المتداعي الصبي والطر نت تحذره من السد ان  اذا  إنالطر
ذلك على االغراء في قولك : أخاك  ه وهو غافل عنه وهذا ما ینطب قع عل قرب منه لئال 

ل من التحذیر 3اخاك فان االسم ینصب على فعل محذوف تقدیره الزم أخاك نقول انه في 
اب واغراء االسالیب تقوم على حذف ال ه وهذا في  ة التي تدل عل فعل وتترك العالمة االعراب

قدر الفعل لرجوع الى االصل ات ف المنصو
حذف العامل في الحال

ون  عا وعامة وجماعة الحال هو الهیئة التي  ه : مررت بهم جم علیها الفاعل وقال سیبو
اأنك ا ما (.....) فلو قلت ضرته القائمقلت مررت بهم ق ون منصو تقدره قائما لن الحال 

ا فهذا منزلة حمدا وسق حان هللا  4فلو قلت ضرتهم قائمیهم نرد قائمینا (....) وجعلوا س

ه، ج- 1 .330ص،2الكتاب سیبو
ش، ج - 2 ع .25، ص2شرح المفصل، إبن 
ش، ص- 3 ع .29سرح المفصل، إبن 
ه، ج- 4 .347، ص1الكتاب سیبو
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ا واقبل محمدا مسرعا ،وقال الشارح في هذا الصدد الحال هو ان تقول جاء زد ضاح
ان عبد  یف  ان منك السؤال  ا ولقیت المیر عادال (...) فاذا  اك هللا فقلت وضرت عبد هللا 

قول ا ما  ا  لشارح ان الحال البد لها من عامل .اقبل ضاح
ان فعال  انت معرة والمعرة في معنى الفعل فمثال العامل اذا  ا اذا  جاء زد ضاح

ور قال الشاعر ما الفعل المذ ا حال منه والعامل ف الفعل جاء وضاح :نرد مرتفع 
المال خلفه ال اشتم الدهر مسلما     وال خارجا من في زور 

1الم ترني عاهدت ري وانني    لي تاج قائما ومقاما

الم ونصب لوقوعه مصدر  موضع الفعل الموضوع والشاهد في نصب خارجا من زور 
جوز یتقدیر عاهدت ري الوال الم خروجا و حاال وال خارجاون قوله إنخرج من في زور 

قال والمراد عاهدت ري غیر شات (...)  اس ف ه الق طرد ف ا وحمدا ال  فة ورع وجاء في  نس
ان : ا و ل شيء  أبوطعاما وشرا حیز هذا في  اس  ه فعل وهذا یدل على صحةالع یدل عل

هما ذهب  ه إل ما زد أتانازد المشي وتقدیره آتاناتقول أنانه یجوز ،سیبو مشي المشي 
وقد 2العراك وتقدیره ارسلها نعترك العراكأرسلهاقالوا

ا ، جاء زد فان قلت جاء مضمر تقدیرهن الحال ینتصب على فعل أأ زد ضاح
ا  ضحك ضاح

المثل  مجر ما یجر حذف الفعل ف
رمةود ذوهم زعامتك ومن ذلك قول الشاعر وال اتأوتقدیره وال زعامتكوذلك قولك لهذا 

ار مي 3مثلها عجم والعربوال یرابني مساعفة    د

ش، ج-1 ع .59-55، ص 2شرح المفصل، إبن 
ش، ج- 2 ع .60-59، ص2شرح المفصل، إبن 
ه، ج- 3 .337، ص 1الكتاب سیبو
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ار  ر د ة لعامل محذوف تقدیره أذ ة،فالدار هنا منصو ر الفعل إالأم عمد الى ذ انه لم 
حذفه وذلك لكثرة استعماله في الكالم  لعلم المخاطب  هوقام  لیهما ،ب ومن ذلك قول العرب 

ما ،لیهما وتمرا أعطنيوتمرا وتقدیره  ثیر االستعمال عند العرب حذف الفعل أنو هذا المثل 
ل شيء وال ذلك جاء على لسان العرب  مة وال ترتكبل شيء ائت أهذا اعطیني ، و شت

ل من الفعل ائتي ،  فهما فعالن محذوفان لكثرة استعمالهما ، ومن ذلك والرتكبحر بتقدیر 
ضا قول الشاعر 1ا

نون الطلل  ك من سلمى عوائده    وهاج هواك الم اعتاد قل
ل حیران سار ما ه   و ؤه فضلرع قواء اذاع المعطرات 

2وتقدیره ذاك رع

قلت انته أنكتحمله على المعني أنكقلت انته إذاوقال الخلیل في هذا الصدد انك 
ما هو خیر لك 3وادخل ف

قى  رته او حذفته فالمعنى ی ه سواء ذ ح متعرفا عل ثر استعماله اص ان الفعل اذا  أ
ا ما ذلك ألنهااألمثالون ذلك من مفهوما وواضحا وغال انت  أكثر التداول بین الناس فلما 

ه ر او حذف وذلك للعلم المخاطب  الفل فیها سواء ذ لم یهتك 

حذف االسماء:

حذف احد عناصرها االساسیین ،ولم  الجملة ذات العنصر الواحد تلك الجملة التي  نقصد 
ة، اذ الموجود في الجملة األسم ون على ان هذا النم ه ونحو ن حذف المبتدأ یختلف سبو م

.337ینظر : المصدر نفسه، ص- 1
.339-337ص المصدر نفسه،- 2
.341المصدر نفسه ، ص - 3
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ه وقد تناول  ون للحذف قرنة تدل عل ان  والخبر على سبیل الوجوب والجواز على شر
ه تا في اكثر من موضع في  ه هذا النم 1سیبو

* حذف المبتدأ

في جواب االستفهام:

قول  حت ف یف اص ه، ومثال ذلك قولهم في جواب  ر  الذ حذف المبتدأ مما سب حیث 
انه قال انا صالح ومن رأیت زد فانا هنا في محل رفع مبتدأ  قول زد ،  صالح وفي من رأیت ف

2، فصالح خبر مرفوع لمبتدا محذوف تقدیره انا صالح 

أن تقول من القادم  قال لك زد، وتقدیره هو زد.ف؟ون الحذف في مواضع عدة 

عد فاء الجزاء 3حذف 

ه:  عد فاء الجزاء ، قال سبو حذف  ان المبتدأ  الفاء قولك ان تأتني «ا اما الجواب 
فانا  ور غیر محذوف ولكن في قولك ان تأتني فأكرمك ا ك ، فالمبتدأ هنا مذ فانا صاح

أكرمك  ففي قول فأكرمك ان اكرمك فأكرم خبر لمبتدأ محذوف وتقدیره انا.

منه «واألمثلة على ذلك قوله تعالى فر فأمتعه «وقوله 4»ومن عاد فینتقم  فمن 
ال غسا وال رهاقا «وتقدیره فانا امتعه . و في قوله تعالى 5»قل 6»فمن یومن بره فالیخاف 

تقدیره فهو ال یخاف.

ه، ج1 .418ص 2الكتاب، سبو
ص3ینظر المصدر نفسه ج2
.69و 74ص 3ینظر المصدر نفسه ج3
.95المائدة، 4
قرة، 5 .126ال
.13الجن، 6
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عد اذن:

ه:  في «قال سبو انت مبتدأة عملت في الفعل عمل رأ ا و انت جوا اعلم ان اذن اذا 
انت مبتداة ومثال ذلك قولك اذن اجی أجیئكاالسم، اذا  ك ومن ذلك قولك اذن و »ئك واذن ات

1. الجاللة  عد اذن حذف وتقدیر لف ان المبتدأ  ا

ار ان شئت اعملتها  ین الفعل ، فانك فیها الخ انت بین الفاء والواو و اعلم ان اذن اذا 
ك واذن اكرمك، واما الفاء فقولك : فاذن ال اجیئك فاذا قلت وهللا اذن ال اف عل من قبل فقلت ات

انت اذن في اوله ، الن  منزلة اذا  س الكالم  ها هنا  مین واذن لغو ول ان تفعل معتمد على ال
انت اذن مبتداة اذن، وهللا الفعل الن الكالم على  انك تقول اذا  ة ، اال تر مین هاهنا  الغال ال

عمل شیئا. ال  2اذن و

عد اذن اب ندرك ان المبدا  الجاللة ومن خالل هذا ال ون تقدیر لف ا ما  حذف وغال
هللا.

االضمار 

نجد ان االضمار هو عدم الظهور الكلمة، فعلى الرغم من عدم وجود دلیل علیها الى انها 
انت  ة ، فاذا  ة والفعل ة، بنوعیها االسم ال تظهر والمظمر موجود ولكنه خفي في الجملة العر

ة تقتضي وجود عناصرها  االتي:الجملة االسم على النحو

ون فیها احد اطراف الجملة  اسم + اسم او اسم + فعل، فاننا قد نتصادف وحاالت 
غتها  ة في ص انت على الجملة الفعل ة، فاذا  االمر على الجملة الفعل ذلك ینطب مضمرا ، و

ه اح ذالك قد نجد جمال فعل ه فاننا  ة ترد على نحو االتي فعل + فاعل+ مفعول  د االصل
عض الحروف . أ. ذلك االمر عند  اطرفها مضمر و

ه، ج1 .12، ص 3الكتاب، سبو
.14،15، 13، ص3المصدر نفسه، ج 2
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ون اضمار: ان االضمار اما  ا

االسم. -

فعل.-

حرف.-

ف االضمار :تعر

طن  ضمتین مثل العسر و العسر والهزال ، ولحاق ال الضم و من مادة ضمر والضمر 
ذالك الضمر هو ا رم وضمر و نصر و ضمر ضمورا  لسر داخل (...... ) وقد ضمر الفرس 

قوله:  ك «الخاطر، وجمعه ضمائر واضمره اخفاه وعرف اللیث  تضمره في قل هو الشيء الذ
نته، واضمرت في نفسي شیئا، واالسم  ا فاس ان متحر تقول: اضمرت صرف الحرف اذا 

ذالك نجد تعرف 1»الضمیر معنى الضعف والهزال والخفاء وعدم الظهور. و ان االضمار  ا
طن الضمر في قا ضمتین الهزال ولحاق ال الضم و معنى الخفاء، فالضمر   ، موس المح

طن اللط م ال الفتح الرجل الهض ناقة و رم، واضطمر ضامرا  نصر و ف یضمر ضمورا 
الجسم وهي بهاء ( .....) والضمر العنب الذابل والسر داخل الخاطر وجمعه ضمائر واضمره 

م2اخفاه  طن ونجد تعرف ضمر في العین  عاني متعددة منها الضمر من الهزال ولحوق ال
ك ضمر ضمورا فهو ضامر والضمر هو اخفاءك الشيء في قل 3والفعل ضمر 

ون االضمار ال  في  عها تتف لنا من تعرفات االضمار نجد ان جم من خالل ما سب
ون الهز لها تنم عن عدم ظهور الشيء ، عد ان  وعدم ال، الخفاء ، ضعف و السر  و

جالءه امام الناضرن.

، تاج العروس، ج السید مرتضى الحسین -1 .402- 401، ص 12الزید
، ج- 2 ، قاموس المح اد .75، ص 2الفیروز اال
، قاموس العین ج - 3 .41، ص 7عبد الرحمن الخلیل بن احمد الفراهید
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في  اظمار االسم:

ونة من مبتدا  ة الم ان الجملة االسم ه عد االسم احد ار مسند ومسند ال وخبر، ا
العمدة عرف  الن ما  ش ه ، والخبر مسند وهما معا  ون فیها المبتدا مسند ال و

المبتدا:-

ه ضامرا  ون المبني عل ه المبتدأ مضمرا و ون ف اب، 1اب  قصد في هذا ال انه  ا
ه : وفي هذا وذالك ان ون المبتدأ مضمرا والخبر ظاهرا ، وقال سبو ك رأیت صورة ان 

أنك قلت ذالك عبد هللا او هذا  ة لك معرفة الشخص، فقلت: عبد هللا وري  شخص، فصار ا
ه ، فاصل قولك عبد هللا وري هو هذا 2عبد هللا  ضمر لوجود ما یدل عل ان المبتدأ هنا  ا

ذالك اذا سمعت صوت فعرفت صاحب الصوت، فصار  عبد هللا إال ان المبتدأ هنا اضمر و
ة لك على معرفته فقلت زد وري ، او لمست جسدا او شممت رائحا فقلت زد ، او ذقت ا

3طعاما فقلت : العسل 

ه اضمار للمبتدأ  قولك زد وري ف على المثال االول،  وفي هذین المثالین نفس ما انطب
ذالك في قولك زد وفي قولك عسل ففي هذه الجمل الثالث مبتدآ مضمر، تقدیر هو ز د و

وري وهذا زد ، هذا عسل، ان اضمارك للمبتدا هنا انما هو تحصیل حاصل لوجود دلیل 

معنى الجملة. ان اضمارك هنا ال یخل  ه ا یدل عل

ه االسم متحوال عن حالتهاب ما .ون مضمرا ف

ه، الكتاب، ج1 .130ص ،1سیبو
المصدر نفسه، ن ص.2
المصدر نفسه، ن ص.3
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ه الرفع ولو ه جر وٕاذا أظهرت ف إذا أضمرت االسم ف ون ذلك لوالك ولوال جاءت و
اس لقلت لوال أنتعالمة  حانه وتعال1اإلضمار على الق »2لوال انتم لكنا مؤمنین«ىما قال س

ون مضمرا واإلضمار عد لو ال  أن المبتدأ  هنا فرع الن األصل قولنا لوال أنا ولكن قد یرد أ
ون هناك جرالمبتدأ  مضمرعد لوال في حالة اإلضمار 

قول یزد ابن الحك

م من مؤطن  ماو طحت  من منهولوال بإجرامه من قلة النی هو

وتعد لوال من حروف االبتداء واألصل هنا قولنا  عد لوال حرف الخفض  والشاهد هنا هو مجى 
3لوال أنا فورد المبتدأ المضمر

عد  الجر والسبب في ذلك أن المبتدأ  ه  هوان المبتدأ هنا جاء شب لوال وفي قولك لوالك ولوال
ما ان الخبر الیوجد ره الخبر و ال یذ

ه دلیل على  المبتدأ نجد أن المبتدأ جاء في ضمیر اء ف اف وال  قة انه ال  اء فالحق الكاف وال
ارة عن جار ما أن الخبر الفالمبتدأ هنا ع ره ولكن األصل في یدل على وجود المبتدأ فق یذ

الجملة هو قولنا

م من موطن لوال أنت  ماو منهو طعت  بإجرامه من قلة النی 4هو

طولة إال  أنا  أخاه وابن  ون فارس في الحرب وصاحب  ان س أنه  قول  ان الشاعر هنا  و
ة من هذا  ما تقع األجساد من أعلى رأس الجبل مستدیر والغا قع  عمه لم في الحرب و

.373، ص 2المصدر نفسه، ج- 1
أ، - 2 .31س
.373ینظر المرجع، نفسھ، ص -3
.373ینظر، المرجع نفسه، ص -4
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ضمر یف أن المبتدأ  1ولوالكعد لوالالمثال هوا إبراز 

.2عمل في المعروف إال مضمرااب ماال

ه  في   قول سیبو ون مضمرا و  ئس  عد نعم و اب یبین لنا من خالله إن المبتدأ  ان هذا ال
اإلضمار  اب و ذلك ألنهم بدءوا  هذا ال

ما جرت إن منزلة الفعل الذ ذا  المهم ه في  ألنهم اشترطوا التفسیر وذلك نووا فجر
المهم وماتقدم  اب فینتصب مفعوله قبل الفاعل فالزم هذا هذه الطرقة في  انتصب في هذا ال

ه وذلك قولهم نعم الرجل عبد هللا ولمعنى واحد  ك وحس اب حس 3انتصاب ما انتصب في 

فسر  عمل في المعروف إال مضمرا إذ یبنى ذلك للمغروف على  إن  ه انه ال  أراده سیبو والذ
ما  فسره  ة امتك فالهاء عده والب رام قومك وانه ذاه قولك انه  ه  ون ذاك إال مضمر  وأش

عده  وال یجى إال مضمرا ألنه قد لزمه التفسیر أتي  4إضمار الحدیث الذ

االسم  تعمل أفعال المدح والذم أ على االسم الذ ونفس األمر في هذا المقام بتطبی
ون مضم ئس  عد نعم و ون  أن الالحالذ ونه مبني علي تفسیر أ را وذلك راجع إلى 

فسر الساب المضمر5المعرف الظاهر 

ه   قول سیبو ون مضمرا و  ئس  عد نعم و اب یبین لنا من خالله إن المبتدأ  ان هذا ال
اإلضمار  اب و ذلك ألنهم بدءوا  في  هذا ال

.373نفسه، ص صدر ینظر : الم-1
. 175، ص 2المرجع نفسه، ج- 2
، علي سید ، دار الكتب - 3 ه أحمد حسن مهد تاب سیبو أبي سعید السیرافي الحسن بن عبد هللا بن المرزان، شرح 

ة،  .1018، ص 2008لبنان، ، بیروت 1العلم
.1018ینظر المرجع نفسه، ص - 4
.67النمل،- 5
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المهم ه في  ما جرت إن منزلة الفعل الذألنهم اشترطوا التفسیر وذلك نووا فجر ذا 
المهم وما اب فینتصب تقدم مفعوله قبل الفاعل فالزم هذا هذه الطرقة في  انتصب في هذا ال

ه وذلك قولهم نعم الرجل عبد هللا ولمعنى واحد  ك وحس اب حس 1انتصاب ما انتصب في 

عمل في المعروف إال مضمرا إذ یبنى ذ ه انه ال  أراده سیبو فسر والذ لك للمغروف على  إن 
عده وال ما  فسره  ة امتك فالهاء ب رام قومك وانه ذاه قولك انه  ه  ون ذاك إال مضمر  وأش

عده  وال یجى إال مضمرا ألنه قد لزمه التفسیر أتي  2إضمار الحدیث الذ

ا تعمل أفعال المدح والذم أ على االسم الذ السم ونفس األمر في هذا المقام بتطبی
أن الالح ونه مبني علي تفسیر أ ون مضمرا وذلك راجع إلى  ئس  عد نعم و ون  الذ

المضمر فسر الساب .3المعرف الظاهر 

ة لك على معرفته لقلت عبد  ان رجال قال و لو تحدثت عن فضائل رجل فصار أ هللا  
انك إذا حدثك شخص عن مجموعة  ه فقلت فالن وهللا أ ار بولد م للمساكین  مررت برجل رح
ت إن عبد هللا هو صاحب هذه الصفات المتحدث عنه فأضمرت  من الصفات الحمیدة فأدر

المبتدأ هنا فقلت عبد هللا واألصل قولك هذا عبد هللا

م والمدح اب التعظ

أنها دلیل  ون مضمرا وذلك الن أهل صفة تخبر عنه أ إن المبتدأ في هده الحالة 
ه الكالم  روا إن شئت جعلته صفة فجر األول وان شئت قطعته فابتدأت  ه حتى  وان لم یذ عل

الحمید وهو  الحمد وهو أهل الحمد.وذلك قولك الحمد 

ه لك على معرفتهولو  أن رجال قال: حدثت عن شمائل رجل فصار  أ لقلت عبد هللا 
ه قفلت فالن وهللا. ار لولد 1مررت برجل راحم للمساكین ،

.19المرجع نفسه،ص - 1
ه، - 2 تاب، سیبو .1018السیرفي، شرح 
المرجع نفسه، ن ص.- 3
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ت أن عبد هللا هو صاحب  انك اذا حدثك شخص عن مجموعة من الصفات الحمیدة فأدر أ
المتحدث عنه فاضمرت المبتدأها فقلت عبد هللا واألصل قولك ""هذا عبد هللا" الخل

م و المدح اب التعظ

ه إ أنها دلیل عل ون مضمرا وذلك الن الصفة تخیر عنه ،أ ن المبتدأ هذه الحاالت 
ه وذلك قولك الحمد  ر وان شئت جعلته صفة فجزء األول وان شئت قطعة فابتدأ حتى وان لم یذ
ما قال األخطل: نفسي فداء أمیر المؤمنین  أهل الملك  اهل والملك  الحمید هو والحمد 

ه المطر إذا ابد ستثنى  فة  مون طائرة خل ر الخائض الخمر والم أسل ذ .2النواجد یوم 

فة على مبتدأ مضمر تقدیر هو. فهنا رفعت حل

اة)) ذلك في قوله تعالى ((المؤتون الز فان المؤتون هنا وردت مرفوعة لمبتدأ 3و
اة وزعم یونس أن من العرب  ل محذوف تقدیره المؤمنون المؤتون الز قول النازلون  من 

ل معترك وهنا ورد  مبتدأ مضمر تقدیره هم النازلون  معترك والطیبین فالنازلون هنا مرفوع 
لي4النازلون في موضع ختم وذم  الح ا وقال ابن خ

طعنوا أحد و              القائلون لمن دار نخلیها ش ولما  5الطاع

رفعت لمبتدأ مضمر تقدیرها وهم:فهنا الموضع إنما ورد موضع ذم والقائلون 

إضمار الفعل:

ل  ب منها الجمل والتي تكون على ش ة التي بدورها لها عناصرها  تتر إن الجملة الفعل
عاد تقدیره وذلك  عض المواقف و ضمر في  ه، إال أن الفعل قد  التالي فعل +فاعل+ مفعول ب

التواصل بین مستعملي اللغ ون بهدف تحقی الغ تقدیر إنما  صدد إ ان المتكلم .. ة فإذا 
ما نعرف ان  ان في هذه الرسالة إضمار وجب تقدیر ذالك المضمون و رسالة ما للمخاطب و

.62، ص 2المصدر نفسه، ج- 1
ما عبد الملك ابن مروان.122- 98وان االخطل، نقصیدة من ع-2 مدح 
.162سورة النساء القرأن الكرم، - 3
.64المصدر نفسه ص - 4
.64المصدر نفسه ص، - 5
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الداللة ونقول أن التقدیر المضمر هنا  ضع انصب عینه المعني وان النحو یتعل ه   سیبو
ة منه هي داللة الجملة. الغا

ون في - ه  ه والتي سنتعمد إن إضمار الفعل عند سیبو تا عدة مواضع متعددة مبثوثت في 
رها. إلى ذ

الفعل.- إضمار الفعل المستعمل إضماره إذا علمت أن الرجل مستغن عن لفظك 

قتل ،  شتم أو  ضرب أو  وذالك قولك "زد" و"عمرا" و "رأسه" وذلك أنك رأیت رجال 
عمله فقلت "زدا"  له  ه من عمله ان تلف ما و ف أوقع عملك یزد او رأیت رجال فاكتفت  أ

حدث حدیثا فقطعة فقلت "حدیثا" شرا للناس فقلت زدا أو رأیت رجال  .1قول اقرب 

حسن اإلظهار.- ه وال  وجه یجب اإلضمار عل

ه.- ووجه ال یجوز أنت أن تضمر العامل ف

ووجه ل أنت مخیر بین إضماره وٕاضماره.-

ه إضمار ا نك ف م ال  قولك زدا من دون وجود سبب إن الوجه الذ لعامل هو افتتاحك الكالم 
اق. أو دون معرفة الس

ان مقصودك اضرب زدا والوجه هو وجه التخییر فلك في هذه الحالة أن تضمر أو  و
ما انه یجوز للمتكلم  شتم فتقول زدا وتقدیره زدا  ضرب أو  تظهر ومثال ذلك رأیتك للرجل 

قول اضرب زد ه قادما من إظهار الفعل ف ف ضرب هذا المثل في الخبر في مقام تر ما  ا 
وفي هذا قال جرر2السفر فتقول خیر مقدم وتقدیره قدمت حیر مقدم 

ه        وابرزة حیث اضطرك القدر لمن یبني المنار  .3حل الطر

ه ج، ص - 1 تاب سیبو .658السیرافي شرح 
2 -. ینظر المرجع الساب
ه ج- 3 .310، ص 1الكتاب سیبو
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ولكن في قول جر ا هذا ومعناه خل الطر الطر ه لرجل في طر ر، إن في مقام قالت ف
فان إظهار الفعل ال مفر منه ألنه والبد من فحل.

قائال "األسد األسد"  أو  ون إضمار الفعل في النص وتحذیر وذلك عندما تنط ذلك  و
"الجدار الجدار"، أن األصل في هذه الجمل هو تقدیرك الفعل فتقول اتقي األسد واحذر الجدار 

ون المتكلم مخیرا في اإلضمار اهو  اإلظهار فمن قوله اشتم زدا و "اضرب عمرا" قضا 
صدد اآلمر آو النهي  ن إضماره وذلك عندما تكون  م إضمار أن الفعل في هذه الحاالت 
ة  ف وهذا المثال  وتقدیره خلي الطر فتأمر فتقول عمرا فتقدیره اشتم عمرا فنص فنقول الطر

.1إضمار الفعل في األمر والنهي

ه ضمر ف اب  غیر في غیر األمر والنهي.وهذا  الفعل 

أمر وال بنص قولك إذا رأیت رجال متوجها  س  ما هو ل ومن مثال إضمارك الفعل ف
ة وهللا وهنا  ة " وتقدیره یرد م ة ورب الكع وجهة الحاج، قاصدا في هیئة  الحاج فقلت: "م

. ة و آ،و تضمر فتقول م ة و 2یجوز إضمارك الفعل فتقول أرد م

ع ملة و  فا)) وتقدیره ((بل نت م حن من أمثلة إضمار الفعل ما ورد في قوله تعالى ((بل ملة إبراه
أن القرطاس،هنا إنما  صیب القرطاس أ ذلك قولك من تسمع صوت السهم  فا))  م حن إبراه

نصب لفعل محذوف تقدیره أصات القرطاس. 

عید- ة أما انك لو رأیت ناسا ینظرون الهالل وأنت منهم  بروا لقلت الهالل وري الكع ف
ح الفعل المحذوف ومن اجل إبرازه  ن لتوض أن التقدیر في هذه الحالة  صروا الهالل ، أ أ

اب)) ه المستعمل إظهاره في غیر األمر والنهي)) فالمقصود 3وفي هذا ال ضمره ف اب ما  أ
ار فلك إن تضمره ولك أن تظهر  حتمل الخ ه  ه هو أن ألف ه ولكن في حالة إضماره البد من ب

تقدیره.

1 -. ینظر المصدر الساب
.314ینظر المصدر نفسه، ص - 2
ة -3 قرة، اآل .135القرآن الكرم، سورة ال
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عد الحرف وذلك في قوله ((الناس مجزون  ه الفعل المستعمل إظهاره  ضمر ف أن ما 
ه  حنجر فخنجر،وان شر فشرو  ما قتل  أعمالهم إنه خیرا فخیر وان شر فشر والمرء مقتول 

فا. فا  فس ما قتل ب هان حنجر فحنجرو وان س مقتؤل  المر

أن  عرض لنا أ أمامنا  اب الذ حاالت4هذا ال

قولك إن خیرا فخیرا.1 والجواب  /الرفع في الشر

إن خیرا فخیرا.: /النصب فیهما2

النصب في األول والرفع في الثاني إن خیر فخیرا.-3

الرفع في األول والنصب في الثاني: إن خیرا فخیر.-4

ل هذه الحاالت یرد  ل الحاالت  هو إن الفعل (العامل) في  مضمرا وتقدیره ففي األول وفي 
ان.

أعمالهم إن خیر فتقدیره - الرفع فتقدیره الناس مجزون  ان عملهم خیرا وفي الثاني أ إن 
ان عملهم خیر إال أن الرفع هو الوجه األكثر استعماال واألحسن ألنك إذا أدخلت الفاء في  إّن 

عدها  وحسن أن  عدها أسماء.جواب الجزاء استأنفت ما  تقع 
قتل - ان معه خنجر حیث قتل فالذ أنه قال إن  في قوله إن خنجر فخنجر  أما تقدر

ه فخنجر
ة بن خشرم  وزعم یونس أن العرب تنشد هذا البیت لهد

بها ذرعا            وان صبر فنصبر للصبر.- فإن تك في أموالنا لتض
أن الصبر وردت مرفوعة لفعل مضمر هو إن و - قع صبر وقع وأما تقدیر الفعل أ

ان  ة فتقدیره  المضمر العامل ترفع في صبر الثان
ح - ح الكالم إذا حمل أخوه عالمة إضمار الفعل لق ه الفعل لق ضمرون ف اب  منه  هذا 

ا للتكرار "مثل ذلك قولك مالك وزدا وما شأنك وعمرا وٕانما حد الكالم هنا:  تفاد ما أذا ظهر أ
ح وان حملته على الشأن لم  شأنك  وشأن عمرا فان حملت الكالم على الكاف مضمرة فهو قب
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ان ذلك  ه الرجل المضمر في الشأن فلما  س ب الت عبد هللا إنما  س  الت سبب  یجر الن الشأن 
حا حملوه على الفعل ما شأنك وزدا وتناولك زدا  قب

قال الشاعر: -
الرجال.وقال اخرفما لك والتلدد حول نجد - وقد غصت التهامة 
العاقل.- فمالكم والفراء ال تقرونه    وقد دخلته ادني مرد 

حه إذ حمل على شأن انك إذا "وما شأنك وما عبد  ضا على ق ذلك أ قوله و ه  واستدل سیبو
یلتمس بزد"  " ألنك توهم إن الشأن هو الذ حسن" وما جرم وما ذاك السو ن  إنما هللا؟ لم 

إلى  سب الم الناس الذ ا  شأن زد ومن أراد ذلك فهو ملغز تار س شأن الرجل  الت
1أفئدتهم 

قول الشاعر: 

ك والضحاك سیف مهند انت الهیجاء منشقة العصا      فحس 2إذا 

في الضحاك. ك و ف وتقدیره هنا 

.اب ما ینتصب من المصادر على إضمار الفعل غیر مستعمل إضماره

ه (( ومن  فعل مضمر، وقال سیبو اب هو ان المصدر ینتصب  والمقصود من هذا ال
عدا وسحقا ومن  ؤسا وأفه وتفة و ة ودفرا وجدعا وعقرا و ا ونحو قولك خی ا ورع ذلك قولك سق

ا وجعا وجوسا)). ذلك قولك لحسن وت

ل:  ادة ابن طو قال ابن م

عون موهجتي            ب عدها هما.تفاقد قومي إذ یب ة بهرا الهم  جال

اهر اذا تم ضوءه  قولك بهر الشيء ومنه القمر ال ا  قهروا قهرا وغلبوا غل ومعنى بهرا وقهرا أ
ة فهذا وما أشبهه ما ینتصب على الفعل  ك حب ا وح ا وراعك رع أنك قلت سقا هللا سق

المضمر.
ه ، - 1 .369،ص 1الكتاب جسیبو
.140جرر ، ذیل المالي، ص - 2
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ادة ابن خفیف:  وقال ابن م

عدد النجم والحصى والترابقام قالوا تحبها قلت بهرا    

جاهدا. أنه قال أحبها جهد و

ه على إضمار الفعل)). ورا فدعیت له أو عل ر مذ ه إذا ذ ((إن الفعل ینتصب هنا وما أش

ارة عن  ا ع ا، فهنا سق ا وتقدیره سقاك هللا سق الخیر سق انه في قولنا عند دعاء لشخص  أ
فعل مضمر تقدیره سقاك. مصدر منصوب 

ضمر  ان هذا الفعل إنما  إن المصدر هنا یرد منصوب لعامل مضمر وهو "الفعل"، أ
اب  ضمر، ولكننا نلمس من خالل اطالعنا على هذا ال ه لذلك نجد أنه  معرفة المخاطب ب
یف تكون الجملة  ه انه ما اضمر فعل إال قدره وأوضح لنا  تاب سیبو من  وعلى أبواب أخر

ر.في أولها قبل اإلضما

اب ما ینتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره من المصادر في غیر دعاء  هذا 
ا وال  رامة ومسرة ونعمة عین وح ا وأفعل ذلك  فرا وعج را ال  ومن ذلك قولك: ((جهدا وش
را  ل من قولك حمدا وش یدا وال هما، وال افعلن ذلك زعما وهوانا))، إنما ینتصب  افعل ذلك ال 

رامة ا و ا وأسرك وعج را وأعجب عج ر هللا ش أحمد هللا حمدا واش قدر  فعل محذوف  ومسرة 
مسرة .......الخ.

ارنا عن  صدد إخ ه المتكلم  ون ف هو العامل  ه الفعل الذ ضمر ف اب الذ وهذا ال
ون أن المضمر فعل  ه الدعاء في  ة الدعاء ال لألحد وال ألحد، إال أنه قد شا نفسه ال بن

ما في الدعاء.مستقب ل 

إضمار الحروف 

ه: ((وذلك الالم التي في قولك جئتك  قول سیبو اب الحروف التي تضمر فیها أن 
أن، وأن هاهنا مضمرة ولو لم  لتفعل، وحتى ذلك قولك: حتى تفعل ذلك فإنما انتصب هذا 
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ستا م ن الحروف تضمر لكان الكالم محاال الن الالم وحتى تعمالن في األسماء، فیجران ول
التي تضاف إلى األفعال.

منزلة  وصلته  ما أن الذ منزلة اسم واحد،  فإذا أضمرت إن حسن الكالم ألن وتفعل 
أنك قلت هو الفاعل،  وٕاذا قلت: أخشى أن تفعل  أنك قلت  فعل  اسم واحد فإذا قلت:هو الذ

منزلة الفعل فلما أضمرت  أن أن تفعل  نت قد وضعت أنك قلت أخشى فعلك، أفال تر أن 
1هذین الحرفین موضعها)).

عد قول الالم وحتى ألن آن  انه یجب إضمار أن  اب یر ه في هذا ال أن سیبو أ
، لذلك توجب  ل من لالم التعلیل، وحتى تعمالن في األسماء فق تعمل بنصب الفعل، وأن 

عد حتى ولالم التعلیل وجملة هنا ت ة للفعل المضارع،  ل إضمار أن الناص كون على الش
األتي:

فعل+فاعل+ لالم التعلیل+فعل مضارع.

عض العرب  ما إن  أن مضمرة،  ذا، فالفعل المضارع هنا منصوب  جئتك لتفعل 
ما قالوا حتى مه،  علمونها في األسماء  مه (....)ف قولون:  منزلة حتى، وذلك أنهم  یجعلك 

عدها. ضمر أن  مه فانه  2حتى متى فمن قال 

اب الفاء فقال: ((اعلم إنما انتصب ما  ر إضمار أن في  ه عمد إلى ذ نجد أن سیبو
اب الفاء، ینتصب على إضمار أن (.....)، فانك تقول ال تأتي فتحدثني ألنك لما حولت  في 

3المعنى عن ذلك تحول إلى االسم))

ه لعدة أمث أن تضمر ومثل لها سیبو ن لها سو أن أن في هذا المقام لم  قولك ((لوال أ لة 
أنك قلت فحدیث هذا  ان ، لم یجر فأحدثك  ن إت أنك قلت: لم  ك، صار  انك قلت لم أت

ه، ج- 1 .65، ص 3الكتاب، سیبو
.6المصدر نفسه ، ص- 2
.28مصدر نفسه، ص - 3
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ك فحدیث، فال تقع هذه المعاني في الفاء إال  ك، ال تقول لم أت عد لم أت ه،  التمثیل، وال یتكلم ب
1بإضمار أن)).

ون على وجهین:أن في قولك ما تأتیني فتحدثني نجد أن النصب هنا 

لو تأتیني لحدثتني.األول یف تحدثني أ : ما تأتیني ف

ثیرا وال حدیث منك.الثاني ان  منك إت ما تحدثني أ 2: فما تأتیني أبدا إال 

موت)) قضي علیهم ف ذلك نجد مثل النصب في قوله تعالى : ((ال  .3و

اب الفاء، برجع لكونه الوجه األحسن في الكال ار النصب في  م ومثل الكالم قولك:إن اخت

لم  ، أ ما أتیتنا فحدثتنا فان قولك هذا هو األصل في الكالم، ولكن لم صرف إلى وجوه أخر
فعل وفعلت فحمل على  ان من الصعب الجمع بین  ه في األصل، ضعف ف ان عل خرج عما 

.4االسم

التي هي ومثال النصب ما ورد على لسان الفرزدق : وما قام منا قائم في یدینا فینط إال 

.5أعرف

. ومثال ذلك قول اللعین:  هنا فعل منصوب على أن مضمرة تقدیره أن ینط فینط

6وما حل سعید غرب ببلده          فینسب إال الزنر برقان له أب.

وشاهد هنا هو نصب ینصب على إضمار إن وتقدیره أن ینسب.

.21المصدر نفسه، ص - 1
.30المصدر نفسه، ص - 2
.36فاطر، -3
.31ینظر المصدر نفسه، ص - 4
.32المصدر نفسه، ص - 5
المصدر نفسه، ن. ص.- 6
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عجز عنك  سعني شيء ف ه ((ال  ون عاجزا ومثال ذلك قول سیبو سعني شيء ف ال  أ
عجز عنك)) سعني شيء إذا لم  ح 1عنك وال  الق إذا اولناه اتسم  إذا رددنا الكالم إلى أصله أ

اء ال تسعني وال تعجز عنك فهذا ال  األتي أن األش ون  إلى ذلك، وتقدیر  ألن تقدیرها یؤد
ح. ر الحرف المضمر إن، فیخرج الكالم من حسن إلى قب بذ ه احد أ ینو

عد أو إضمار أن 

عد أو وهذا ما أورده سی اب أو حیث قال: (( إعلم أن ما أن أن تضمر  ه في  بو
ما انتسب في الفاء والواو على إضمارها، فال  عد أو فانه ینتصب على إضمار أن،  انتصب 

ستعمل في الفاء والواو)). ما لم  2ستعمل إظهارها 

عد أو، أللزمنك أو تعطیني  ه إلى إعطائنا عدة أمثلة تبرز لنا إضمار أن  ثم عمد سیبو
ه هو أن وتقدی عد أو إنما عامل نصب ف أن ما انتصب  ون اللزوم أو أن تعطیني، أ ره ال 

قني. المضمرة فتقول أللزمنك أو تقتضیني، وال أضرنك أو تس

قني .فتقدیر في األول أللزمنك إلى أن تقتضیني وفي الثاني ال أضرنك إلى أن تس

ي عینك إنما          س فقلت له ال ت ق 3حاول ملكا أو نموت فا نعذر.قال امر

ل  ان المضمرة الشاهد هنا هو أن  تقدیره هنا إلى ان نموت فنعذر فورد الفعل منصوب 
عامل مضمر تقدیره أن . ة  من تعطیني وتسقیني ونموت وردت منصو

إضمار حروف الجر:

ن أن  م محمد، وال  ن القول: مررت  م تصل تعد حروف الجر من خصائص األسماء أ، ف
بین حرف الجر والفعل، قال ابن مالك في وألفیته:

.32المصدر نفسه ، ص ینظر - 1
.46، ص 3، جالمصدر نفسه- 2
.  263، ص 14الخصائص ، ج - 3
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ن والنداء وال             ومسند لالسم تمیز حصل. 1الجر والتنو

و األمل في حروف الجر أن تكون ظاهرة غیر مضمرة، إال أن هناك مواضع قد تضمر 
ة " وذالك أنك لو  م االستفهام عد م لك فیها هذه الحروف ومثالك ذالك أخمار من  قلت 

م لم من الدراهم قول الخلیل 2الدرهم..... إنما أردوا  قول  ذلك  و نستشهد في هذا المقام 
اس و النهب و هو قول عامة الناس أما  م جذع بیتك مبني؟ فقال الق ه على  عدما سأله سیبو

فا على و األمل على اللسان و عوقتالذین جروا فإنهم أرادوا معنى ولكنهم حذفوها هنا تخف
عین م جذع بینك  3قولك من 

وأنشر الفرزدق قائال:

ا حرر وخالة     فدعاء قد جلبت على عشار ْم عمًة لك  َ4

ذالك نجد في  م و عد م من خالة فأضمرت من  ا جرر و ة لك  م من عم وأنشد عمة وتقدیره 
قول الشاعرة.

م بخلى قد وضحه رؤ 5م جود محترق نال العال         و

ْم من جود َ إضمار من و تقدیره 

ذلك في قول الشاعر. و

ر العري - 1 مان، دار الف ة ابن مالك، تح، عبد الرحمان علي سل ح المقاصد والمسالك لشرح الف ابن أم قاسم، توض المراد
.163، 2001، مدینة النصر القاهرة، 1للنشر والتوزع ، 

، جالمصدر - 2 .157،158، ص2الساب
.160المصدر نفسه، ص - 3
.166المصدر نفسه، ص - 4
.167المصدر نفسه،ص - 5
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ارم محتى  ه الم أرد م  1م فیهم ملك أغر وسوقة     ح

م  و المجرور لضرورة الشعرة  و تقدیره  ذلك الفصل بین  م و عد فنجد هنا إظهار من 

م من ملك فیهم إضمار أدوات الجزم(الزم األمر).

ه برء أن هناك م جموعة من الحروف التي تنحل على األفعال فتجر مصار وعمدا إلى إن سیبو
م، ولماَّ،ولألم التي في  ه "" وذلك:  عمل في األفعال فیجر مصاحیت قال ف اب ما ر ما في  ذ
فعل وال في النص وذالك قولك ال تفعل...."  وأعلم أن ضده لألم وال في  األمر وذالك قولك: ل

منزلتها في األمر  مینك: و لیجزك لك خبیرا"إلى عاء  قطع هللا  2و النهي وذلك قولك: ر 

ذا المتحدث إضمار األم في الشعر ألنها تعمل الجزم في وهي مضمرة  م ه أنه  وقال سیبو
أن التي تعمل في وهي مضمرة  أنهم شبهوها 

قال شاعر : 

ل نفسي       إذا ما خفت من شيء تتاال  3محمد تعد نفسك 

وتقدر لتفید 

ل من بلى أراد بیتك  ل حر الوجأ و حورة فاحشى لك الو وقال متمم تؤثره على مثل أصحاب ال
ك  تقدیرا لالم المضمرة لب أ

ة بن الحالج  وقال أحج

ل حمد  جهد  صته و صطنعه   فن 1فمن نال الغنى فل

ه، ص- 1 . 99الكتاب سیبو
.99المصدر نفسھ، ص 2

.99، ص نفسهالمصدر - 3
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وتقدیره  صار هو ولیجهد 

أضار إن في األمر ونهى واالستفهام -

ه م ل من جداب من األمر و برد سیبو ن تضمر في  م اب أن یبین لنا أنه  ن خالل هذا ال
ا  ان حوا ه الفعل إذا  النهى واالستفهام عمدا الى شرح هذا فیها أسماه الل من الجزاء ینجز ف

األمر فقوال اثنتي انك  األمر أو النهى أو االستفهام أو تمن او عرف في ماما نجزم 

النهى فقو  لك : ال تفعل لكن لك وأما أنجزم 

االستفهام فقولك أال تأتي أحدثك ؟ وابن تكون أزورك ؟...............)  2وٕاما ما أنجزم 

ما أنجزم جواب تأتى  ه " إنما أنجزم هذا الجواب  قول لسیبو

األول ..... لما تحمل معنى ان 3أن تأتني ألنهم جعلوه معلقا  ورغم الخلیل أن هذه األوائل 
ن منك  ك لتفسار لحروف الجزم ان تقدیره ان  فذلك ورد جوابها مجزوما وفي قولك : اتني آت

ان اتك  إت

ضا إضمار الحروف الجزم إن وتقدیره  وفي قولك مستفهما : أین بیتك وازوك ؟ في هذا القول أ
إن اعلم أین بیتك أزورك 

ذلك إ حدثنا و ا لیته عندنا  ذا قلت : متمن

حدیثنا  ن عندنا  4فان تقدیر القول هو إن 

قال الشاعر في سبیل التمثیل على إضمار إن في االستفهام 

.94المصدر نفسه، ص - 1
.95ینظر المصدر، نفسه ، ص - 2
. 95المصدر نفسه، ص - 3
.95المصدر نفسه، ص - 4
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الدم  1إال تنتهي عنا ملوك وتتقى محارم ال یبؤ الدم 

وتقدیر إن انتهتوحوما جزم یبؤ 

وقال الراجز 

ال وال اسمع أحراس المطر  ل متى أنام ال بؤر فنى العر

رقني العرف  ن من نوم في غیر هذه الحال ال یؤد وتقدیره إن 

ح  أكلك فهو قب ن خیرا لك فان قلت ال تدن من األسد  ونقول في النص : ال تذن منه 
اعده من األ الم الناس ، ألنك ال ترد أن تجعل ت س وجه  ا ألكله فن إن جزمت ول سس سب

أراثم األسد  ون النجاة  أكلك فالجزاء منا  رفعت حسن الكالم وتقدیر في هذا المقام التدن منه 

ان رجال قال  ة لك على معرفته لقلت عبد هللا   لو تحدثت عن فضائل رجل فصار أ
انك إذا حدثك شخص عن  ه فقلت فالن وهللا أ ار بولد م للمساكین  مجموعة مررت برجل رح

ت إن عبد هللا هو صاحب هذه الصفات المتحدث عنه فأضمرت  من الصفات الحمیدة فأدر
المبتدأ هنا فقلت عبد هللا واألصل قولك هذا عبد هللا

م والمدح اب التعظ

أنها دلیل  ون مضمرا وذلك الن أهل صفة تخبر عنه أ إن المبتدأ في هده الحالة 
روا إن  ه حتى  وان لم یذ ه الكالم عل شئت جعلته صفة فجر األول وان شئت قطعته فابتدأت 

الحمید وهو الحمد   أهل الحمد.وذلك قولك الحمد 

.97ینظر المصدر ، نفسه ، ص - 1
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م ــرآن الكرـالق

ار-01 االنصاف في مسائل الخالف.،ابن االن
محمد على الدَ ،ابن الجني ( ابي الفتح عثمان بن الجني) :الخصائص-02 ،جارتحقی

ة  د ت ة العلم ت .،الم د 
ر بن خلكان): شمس الَ اس ابن خلكان ( ابي العَ -03 دین احمد بن ابي محمد  بن ابي 

احساس عَ  , د ت.،لبنان، صادر بیروتدار،استحقی د 
( فجر الدَ الرَ -04 ح الغیبین محمد بن عمر بن حسین الرَ از , مفات اض از جابر ف ):تحقی

د ت.، د،سالةالرَ مؤسسة ،الحلواني
شيالزَ -05 متحقیالبرهان في علوم القران:،ر صل ابراه دار المعرفة ، محمد ابو الف

اعة والنَ  لبنان .،بیروت، شر والتوزعللط
.،د ت،مخشرالزَ -06 د 
احمد الحسن المهدالسیرافي( ابي سعید السیرافي الحسن بن عبد هللا  المرزاتي):تحقی-07

ة، وعلي سید علي .1871،د ،لبنان،بیروت، دار الكتاب العلم
ة، اح في اصول النحواالقتر ،ین السیوطي)الدَ السیوطي ( جالل-08 م عط عبد الح ، ض

م  ة ،مراجعة وتقد .2006،د ،دار البیروني، عالء الدین عط
منشورات ، احمد شمس الدینهمع  الَلوامع في شرح جمع  الجوامع : تحقی، السیوطي -09

ضون ممح ة ،د علي ب .1998-16، لبنان ،بیروت ، دار الكتب العلم
ارم-10 اعة والنشردار،العريالحذف والتقدیر في النحو ، علي ابو الم ة للط ،القاهرة،عر

.2008، د ، مصر 
.الغزالي-11
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( ابي عبد الرحمان خلیل ابن احمد الفراهید-12 مهدتاب العین: تحقی،)الفراهید
.، مخزومي م السامر ابراه

اد-13 عقوب الفیروز ا (محمد محي الدین بن  اد )الفیروز ا .،الشیراز قاموس المح
دالئل االعجاز.، عبد القادر الجارجاني-14
ة بن ،المراد-15 ح المقاصد والمسالك في شرح الف ر العريدار،مالكتوض مدینة ، الف

القاهرة .، نصر
اس احمد بن عبد الرحمان-16 القرطبيابن مضاء القرطبي( ابن الع محمد الغمد ): تحقی

م  .دار 1دار االعتصام ،ابراه
2،القاهرة ,مصر،دار المعارف ، النحو  وتارخ اشهر النحاة نشأةالطنطاومحمد -17

.1119.
رم بن منظور االفرقي-18 ، لسان العرب)ابن المنظور (ابو القصر جمال الدین محمد بن م

د ت.، د ، بیروتدار صادر
ش (شرح المفصالت).ابن -19 ع

رة ، الجزائر، -20 س ة ،  ات واللغة العر محمد خان ، أصول النحو العري ، مخبر للسان

2012.

ه ، دار غرب، القاهرة، -21 ر سیبو دراسة في ف محمد سالم صالح، الداللة وتقعید النحو
.2008مصر، 

، نظرة المعنى في الدراسات -22 ة دار الصفاء للنشر والتوزع، رم ناصح الخاد النحو
.2006، عمان ،1:

ه ، -23 تاب سیبو ة دراسة في  عبد هللا محمد طالب الكنافة ، الصراع بین التراكیب النحو
، األردن ، ارد ،  .2006دار المبنى ، د
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24- ، ت، د ة أفاق، الكو ت ه، م ، ظاهرة األصل والفرع  عند سیبو .2012آمنة الشمر

25-: ارم، الحذف و التقدیر في النحو العري، دار غرب،  ، القاهرة، 1علي أبو الم
2008.

ة، تج -26 ات في معجم المصطلحات والفروق اللغو سي، الكل أبي النقاد أیوب بن موسى الح
، بیروت، لبنان،  ، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزع ، د ش ومحمد المصر عدنان درو

:عبد ال-27 ، دار المعرفة الجامعة ،  النحو ندرة ، 2راجحي،التطبی . 1996، اس

28-: ، النحو وتارخ أشهر النحاة ، دار المعرفة ، .1919، القاهرة ، 2محمد الطنطاو

29- ، تاب الجمل في النحو ، نشأة المعارف، د  ، ادة الفارغید م ع الجلیل ابن أحمد ابراه
ندرة ، دت . االس

30-: ة ،  ة ، دار الكتب الوطن ، الشامل في اللغة العر ، 3عبد هللا محمد النقرل ، بنغاز
ا،  .2003لیب

ة، -31 ة في شرح الخالف الكاف م موسى الشاطبي ، المقاصد الشاف اد بن عبد الثبیتي ابراه ع
: ة ،  ة م ت .2007، 1م

، شمحمد خیر الحلواني ، أصول النحو العري ، النا-32 ، الرا .1985ر األطلسي ، د

ة ، دار -33 م عط جالل الدین السیوطي، االقتراح في علم أصول النحو ، تج عبد الح
: .2006، 2البیروني، 

مة ، ج -34 عظ اس محمد ابن یزد المبرد ، المقتضب ، تج عبد خال ، 3أبي الع ، د
.1994القاهرة، 
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محسن بن -35 :يالحفصإبراه الجامعة،  ة الحاجب، إدارة الثقافة  ، 1، شرح الرضي لكاف
1993 .

اض العلواني، مؤسسة الرسالة -36 ار ف ، تج ج فخر الدین محمد ابن عمر بن الحسن الراز
، دت . ،د

37-: ة ،  ة الشروق الدول ت ، م ة ، معجم الوس ان عبد العاطي عط ، مصر، 4شع
2004.

:محمود عبد الس-38 ة، دار العلوم،  ل والنس یب بین الش ، 1الم نور الدین، االعراب والتر
. 1984القاهرة ، 
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ث -أالمقدمة 
لل األول : دواعي التأـالفص ةو عند سیبو النحو

حث األول: العامل 16الم

16مفهوم العامل لغة

19مفهوم العامل اصطالحا

ة 20العوامل المعنو

20البتداءا-أ

22الفعل المضارعفيالرفع- ب

23تقدیر العوامل

24النداء-أ

ص- ب 26التخص

28اإلغراء والتحذیر-ج

حث الثاني ظاهرة األصل والفرع 31الم

31لغةاألصل تعرف

32تعرف الفرع لغة

یرال 33تعرف والتن

یر في النداءال 35تعرف وتن

ة في الجمل ة والفرع 40األصل

40الجملةاألصل تمام 

حث الثالث : العلة 43الم

44: تعرفها

44لغة-أ
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45اصطالحا- ب

ة أقسام  47العلة عند سیبو

49علة الوجوب

50الجوازةعل

51علة الحذف

52علة

ة عند سیبو ل النحو الفصل الثاني : أسالیب التأو
حث األول 56الحذف : الم

56لغة-أ

57حذف الفعل 

63المبتدأ-أ

65إضمار 

66تعرف اإلضمار 

68إضمار اإلسم ( المبتدأ) 

72َإضمار الفعل 

78الحروفإضمار

86الخاتمة

89قائمة المصادر والمراجع
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99الفهرس التحلیلي 
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:اسمه

عب،قنبرعمرو بن عثمان  1ولي بني الحارث بن 

مولده :

حاث ما نالت ه ال شك أنها نالت من دراسة واأل ة فذة مثل سیبو ما أن، إن شخص ه و 

عد شعلة من شعالت النح ه  األمثل االستعمالالتي أضاءت الدرب للخلف من أجل و،سیبو

ة ،للغة  اة الیوم ه خالفا في القرآنفي قراءة أوسواء في الح و للتعبد فقد شهد مولد سیبو

ر  أنها لم تذ الح ه  احثین فالمتصفح للمصادر التي ترجمت لسیبو ة و بین ال الساحة األدب

ارهزمن والدته ولكننا إذا دققنا النظر في  انوا وسنوات الرحاالت الذین أإخ خذ عنهم العلم أو 

ع من القرن الثاني هجرجحر ،أقرانه أنه قد ليالزر و ورد على نا أنه من موالید العقد الرا

ال ه سنة حدد م ر المصدر الذعمدم دون أن685ـه147د سیبو في هذا أعتمدهإلى ذ

2التحدید 

وره  ضاء في  مدینة الب الده فقد رجح أنه ولد  ان م ما یخص م فارسأحأما ف 3خرفا 

ش نیل -1 ورن ، دار المعارف ،  .79ص ،2،1119نشأة النحو ، تارخ أشهر نحاة ، محمد طنطاو
ة بیروت لبنان ج- 2 ه ، منشورات محمد علي بیخون ، دار الكتاب العام .6م، ص1.1،1999الكتاب ،سیبو
.6ص ،المصدر نفسه- 3



ــملح

95

وفاته : 

هألكسائيعد الحادثة الشهیرة التي جرت بین  عد التعصب )بورالزنحادثة (و سیبو و 

حسم المسالة لصالح  الد فارس ،ألكسائيالذ غداد و قصد  ه من  قرة ،خرج سیبو فتوفي 

ضان في سنة شیرازمن قر و عمره اثنین و أرعون 77و قد قیل سنة 180قال لهما الب

1.سنة 

ه  ناه و ألقا

عدة أسماء منها نقد عرف سیبو  2ه 

شیرأبي ا_  ل

الحسن آبي_ 

عثمان آبي_ 

ه أنإال  ناه هي سیبو ه" فهناك اسمو لكن العدید من العلماء اختلفوا في معنى ،أشهر  " سیبو

أن معناه رائحة التفاح  ل من یلقاه ،من یر ان  ة ف ان ذا رائحة طی قول أنه  و منهم من 

ات - 1 انینظر وف اس ، دار صادر جاألع د إحسان ع ان ـ تحقی اء الزمان البن خل .464بیروت لبنان ص 3، وأن
ه-2 تاب سیبو .5ص ،1ج،ینظر 
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الكثیر اسممعنى أنما قیل ،شتم رائحته منه رائحة الطیب  ه هو ثالثین رائحة أ سیبو

1.العطر

شیوخه 

عد من رواد النحو  ه  قد تتلمذ و أخذ عن العلماء أنهینفيإال أن هذا ال ،على رغم أن سیبو

قوه  فقد أخذ للغة عن ،الذین س

2أبي طالب االخفش ، وعن العرب االقحاح-1

ل من :و أخذ النحو عن 

أبو زد األنصاراهدالفر لیل أحمد خال_  األرد

سى بن عمر الثقفي _  ع

صر_  یونس بن حبیب ال

تالمیذ : 

ه و استفاد  تا اشرة و منهم من درس  ه م وقد أخذ عنه النحو جماعة منهم من درس عل

.منه 

 _" األخفش األوس ]م 821-ه 215ت [أبو الحسن سعید الملقب ب " 

.5ینظر المصدر نفسه ص - 1
.11، 10ینظر المصدر نفسه ص - 2
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]م 821–ه 206[أبو علي محمد المستنیر المعروف ب " قطرب " _ 

ه بهذا اللقب لق ه هو الذ 1سیبو

ما أن  ه و  ار العلماء فال شك أن له من التالمیذ ما ال،الت النحو رجاعد منسیبو و 

ه حصى ممن نهلوا العلم و استفادوا من عالمة النحو سیبو .عد و ال 

ه،الكتاب - 1 .7، ص1ج،سیبو



ص :ـالملخ

ا التي تمس اللغة  العدید من القضا حو عد أعظم العلوم التي تخدم اللغة وهو  إن النحو 
یهدف إلى العودة إلى األصل .  الذ ل النحو وتخدمها منها ظاهرة التأو

اإلهتمام ل إلى أصلها ونقول أن هذه الظاهرة حضیت  ان هناك خرق للقادة ردت بتأو فمتى 
ضه  ه على الرغم من عدم استعماله لهذا المصطلح وتعو من طرف شیخ النحو سیبو

ما عمد إلى صم ه من عامل ، وعلة واصل وفرع  ا إال أنه عمد إلى أهم أس طلحات أخر
ه المتثملة في األضمار والحذف والزادة ر أهم أسالی .ذ
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ث -أالمقدمة 
ة عند سیبو الفصل األول : دواعي التأصیل النحو

حث األول: العامل 16الم

16مفهوم العامل لغة

19مفهوم العامل اصطالحا

ة 20العوامل المعنو

20البتداءا-أ

22المضارعالرفع الفعل -ب

23تقدیر العوامل

24النداء-أ

ص-ب 26التخص

28اإلغراء والتحذیر-ج

حث الثاني ظاهرة األصل والفرع 31الم

31لغةاألصل تعرف

32تعرف الفرع لغة

یر 33تعرف والتن

یر في النداء 35تعرف وتن

ة في الجمل ة والفرع 40األصل

40األصل تمام الجملة

حث الثالث : العلة 43الم

44: تعرفها

44لغة-أ
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45اصطالحا- ب

ة أقسام  47العلة عند سیبو

49علة الوجوب

51الجوازةعل

50علة الحذف

52علة

ة عند سیبو ل النحو الفصل الثاني : أسالیب التأو
حث األول 56الحذف : الم

56لغة-أ

57حذف الفعل 

63المبتدأ-أ

65إضمار 

66تعرف اإلضمار 

68إضمار اإلسم ( المبتدأ) 

57حذف الفعل

63حذف اإلسم

78حذف الحروف

79االسم

ه اة سیبو 82ح

86الخاتمة

89قائمة المصادر والمراجع

94الملح

الفهرس التحلیلي 



ة ـــخاتم

86

ما یلي: ون قد خرجنا بجملة من النتائج، متمثلة ف حث ن من خالل هذا ال

حث مفادها ان - انت اول نتیجة توصلنا الیها من خالل هذا ال هو ستعمل سیبو لم 
لمصطلح  قول: نعني بهذا القول،التأو ان  مصطلحات اخر او المعنى من بل عوضها 

هوسیبقولك هذا ،واالصل  ما فیها و ا ، ع النحو تقر ه جل مواض تا حو لالذ التأو
، ر مصطلح النحو لعلى الرغم من انه لم یذ اشرة، اال اننا نجده عالج هذه التأو طرقة م

ه. تا الظاهرة في 
لان - ما عرفه ابن المنظور، والتأو ،لعرفه الفیروز امالنحو ة اد من الناح

ة  عني التفسیر والتدبر، اما من الناح عني الرجوع الى االول ورد الشيء الى اصله و ة  اللغو
عني الرجوع الى االصل او القاعدة، فمتى خرجت الجملة عن القاعد ة فهو  ة ردت االصطالح

ل .الیها التأو
ة - لان عمل اب، من منظور التأو هناتجة عن عدة دواعي واس عامل سیبو اهمها العمل 

ان محذوفا او مضمرا ة حیث ال نجد بدا من تقدیره سواء  ة االعراب .هو سید الحر
هاقرار - المعنى ، فهو من اصحاب االتجاه الذین یرون ان سیبو ان العوامل لها عالقة 

ة ، ان االبتداء والَرفع في الفعل المضارع من عوامل العوامل تكون معنو قول  ما نجده 
ة ان المبتدأمعنو ه غیر االبتداء ، لذلك ، فاذا  عمل ف هو متصدر للكالم ، فال یوجد ما 

ظهر لكَنه المبتدأنقول ان  ال  حتل الصدارة في الكالم، فاالبتداء عامل معنو ونه  مرفوع 
ما یخص الرفع في الفعل المضارع  فهو ناتج عن مشابهته عرف من خالل المعنى، امَ  ا ف

قبوله دخول ادوات  الجَر وتحل ه لها  صفات االسماء وقبوله ما تقبله االسماء، فهو مشا ه 
االسماء.

اَن العوامل على الرغم من عدم ظهورها فاثرها یدل  علیها .-
فما انتصب - ون لعامل محذوف تقدیره ادعو او اناد ان الَنصب في النداء انما 

قر  ما  ه،  عمل النصب ف فعل محذوف  اال  هالمناد اب االغراء والتحذیر، سیبو في 
قدر بي احذر او اتقي او الزم  ون فیهما النصب لعامل محذوف هو (الفعل)  ان  انهما اسلو

ل من االغراء والتحذیر.،هاته االفعال المقد ون في  رة هي ما جعلت النصب 
ذلك- نجد في االختصاص النصب نتیجة لعامل محذوف تقدیره اخص او اعنيو
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لتعد ظاهرة االصل والفرع، بدورها داع من دواع - عني التأو ان االصل  ، فاذا  النحو
النقصان، فا الزادة او  ل ما خالف االصل  لن القاعدة، والفرع هو  محاولة الرجوع هو التأو

الى الهیئة االولى التي تكون علیها الجملة .
عد - ثرة استعماله عند العرب، و ن و یر اصل لخفته على اللسان وخلوه من التنو تعد تن

ن) ولقلة استعماله عند  ه من زادة (ال التعرف،التنو التعرف فرعا لثقله على اللسان لما ف
ل الزادة .العرب، فاذا ما اردنا یر وجب علینا حذف  هو التن الرجوع الى االصل الذ

الجملة - االمر  ال عناصرها، سواء تعل ة  االصل في الجملة ان تكون تامة مستوف
ة المتكونة من  ة مبتدأاالسم الجملة الفعل من فعل وفاعل، فاذا توفرت هاته المتكونةوخبر او 

التمام، واذ ةا حذف احد عناصرهاالعناصر اتسمت الجلة  الفرع ال من ، اتسمت  ، فنقول ان 
ة . جملة النداء واالختصاص والتحذیر واالغراء ،جمل فرع

ة من دواع - لوتعد العلة بدورها داع ، وهي على اختالف اقسامها التي التأو النحو
نرجع دومافأنناارعة وعشرن قسما، من علة الحذف والوجوب والجواز وغیرها، وصل عددها 

ما وجب  ر علة رفعه،  ة الى العلة، فاذا ورد الفاعل مرفوعا وجب ذ ة نحو ل قض سبب 
ه الى اخره . ر العلة في نصب المفعول  علینا ذ

لان - تاب التأو له عدة اسالیب مبثوثة في  هالنحو هو سیبو ، منها االضمار الذ
عنصر وذلكاالخفاء والسر والهزال،  هو لسقا ة الحذف الذ س العر ما ورد في القوام

الجملة ین یتم على مستو ال من هذین االسلو مس اضمار من عناصر الجملة، ان  ،  ف
هو  ون فیها المتكلم مضطرا المبتدأاالسم الذ واضمار الفعل للعدید من المواضع التي 

ما تمس الظاهرتین االضم ار والحذف الحروف، فتضمر حروف لحذف احد هذه العناصر 
الجر  والجواز وحروف الجزم وغیرها. 
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