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Abstract 
This article has been extracated mainly from the well known book of Sibawaihi “al-
Kitab” gaining benefit from other books written on the book of Sibawaihi or which 
spoke on this issue. Most important of these books are as follows: 
1. The commentary of Razi  
2. Astarbazi on the Kafia of Ibn Hajib  
3. Al-Filiyyat ( Information relevant to the verb , Fi’l .) 
4. Case ending and the Structure of sentence : Form and Meaning by Dr. 

Mehmood Sharafuddin 
5. Syntax and senantics by Dr. Hamasa Abdullatif 

Whatever has been quoted has been ascribed to the author . 
I started with the synopsis of Sibawaihi for his book followed by his style, 

his terminology, the paradigms used in the sentences which I dealt with the purpose 
of these sentences in Arabic language and the comments on them. Similarly I 
discussed the role of context and that of the text and the context dispenses with the 
text followed by the role of the case ending in the sentences of Arabic.  

Finally I gave the conclusions giving the phenomenon of the succession in 
the case marking situations and the spirit of language in it. 
The reader of the book of Sibawaihi is astonished when he finds the gems extracted 
by Sibawaihi from the sea of language, but his astonishment ends when he knows 
that Allah Subhanahu wa Ta’ala has created men for the service of this language 
and made the work easy for them. The same is the case with all who are sincere to  
their disciplines.  

و "جملة الموقع النحوي هذا المقال قدمت فیه ما یسمي "بالجملة الفعلیة الملفوظة" أ
، 400إلى  270استخلصتها من كتاب سیبویه الجزء األول فقط من الصفحات  )i(الواحد"

مستعینا ببعض الكتب والمراجع التي تحدثت عن كتاب سیبویه أو تعرضت لهذه القضیة التي 
 نحن بصددها وكان من أهم تلك الكتب: شرح الرضي على الكافیة، وكتاب "الفعلیات، 
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واإلعراب والتركیب بین الشكل والنسبة ألستاذي وشیخي األستاذ الدكتور محمود 
شرف الدین، كذلك كتاب النحو والداللة ألستاذنا الدكتور محمد حماسة عبد اللطلیف، وقد 

 أعزت كل قول إلى صاحبه.
ه لهذه الصفحات وبیان أسلوبه فیها ومصطلحاته، ثم وقد بدأت بذكر تبویب سیبوی

تحدثت عن الصیغ التي وردت فیها تلك التراكیب ثم تحدثت عن مغزى وجود هذه التراكیب 
 في اللغة العربیة وبیان المواقف التي قیلت فیها.

 
كذلك تحدثت عن داللة الحال وداللة المقال وكیف تغني داللة الحال عن داللة 

رجت على دور الحركة اإلعرابیة في التركیب. وختمت البحث بخاتمة لبیان المقال، ثم ع
  عالقة التركیب من الجملة العربیة وكیف تتبادل المواقع اإلعرابیة وبیان روح اللغة فیها.

إن الناظر في كتاب سیبویه لیأخده العجب وتبهره الدهشة كیف أتیح لهذا الرجل أن یغوص 
ا هذه الدرر، ولكن سرعان ما یزول هذا االندهاش إذا علمنا في أعماق اللغة ویستخلص منه

أن اهللا قید لهذه اللغة من اصطفاهم لخدمتها وحالفهم التوفیق ففتح اهللا علیهم فتوح العارفین 
ن اإلخالص في العمل  ٕ بحكمتها وأفاض علیهم من فیض كرمه ما یسر لهم هذه المهمة وا

من توفیق وما یسعى  یبتغیه اإلنسان صلة إلى ماوالدأب على تحصیل العلم لهو الطریق المو 
 إلیه من أمل.

وأول ما یقابلنا ویثیر إعجابنا من هذا الكتاب هو المنهج الذي سار علیه مؤلفه فیه، خاصة 
في هذا الجزء من كتاب سیبویه، فنجد الكاتب قد أكثر من عقد األبواب التي تصور حذف 

، وهو إنما یجب إذا جاء بدال من فعله كقولهم في الفعل مع المفعول المطلق جوازًا ووجوباً 
" أي لتهنأ، وقولهم في الدعاء علیه  " أي: سقاك اهللا ورعاك، و"هنیئًا الدعاء له: "سقیًا ورعیًا
" وقولهم: "سبحانك اللهم، ومعاذ اهللا"، وكذلك صور  "ویلك وویحك"، وقولهم: "حمدًا وشكرًا

" وفي باب االختصاص مثل "إنا  حذف الفعل مع فاعله من باب التحذیر مثل "األسدَ األسدَ
 " َ ◌ معشر العرب كرام" وهو على تقدیر: أعني، ویصور حذفه جوازًا إذا قامت قرینة مثل "مكَة
لمن رأیته قاصدًا الحج، أي: ترید مكة، كما نجده یذكر السماع ویعتمد علیه فمن الصور 
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كما  )1(تك" أي: وال أتوهم زعماتك،السماعیة التي یحذف فیها ووجوبًا مثل: "هذا وال زعما
تحدث عن أنواع المفعول وعن الحال كل هذا تحت فهرس المنصوبات "وهذه الفهارس التي 
یتألف منها كتاب سیبویه رغم اختالف نمطها لتعد دلیل ألمعیة وآیة توفیق ال تتهیأ إال لذي 

المنصوبات یرى أن  ، ولكن المتأمل في فهرس)2(نظرة جامعة ومالحظة واعیة وعقل ثقیف" 
المؤلف لم یجر علیه كما جرى على بقیة الفهارس حیث یختلف هذا الفهرس في نمطه عن 
سائر الفهارس األخرى حیث ذكر بعض موضوعاته أول ما ذكر مستقال بباب، فقال: "هذا 
باب ما ینتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره استغناء عنه، وسأمثله لك مظهرا لتعلم 

ومضى بعد ذلك یفصل هذا اإلجمال كما وعد، فذكر منه ما  )3(دوا، إن شاء اهللا تعالى"ما أرا
جرى على األمر والتحذیر، وما حذف فیه الفعل لكثرته في الكالم وما انتصب على إضمار 
الفعل في غیر األمر والنهي، وكأنه أحس في آخر هذا الباب أن ما أسماه فهرس المنصوبات 

التي تنصب على إظهار الفعل ال على إضماره، فكان البد له هنا من ال یتناول األنواع 
تدارك ما فاته هناك فقال: "فأعرف فیما ذكرت لك أن الفعل یجري من األسماء على ثالثة 
مجارٍ فعل مظهر ال یحسن إضماره، وفعل مضمر مستعمل إظهاره، وفعل مضمر متروك 

حدث عن بقیة المنصوبات فیذكر "باب النصب ثم یت )5(ثم یفصل ذلك تفسیرا بینا )4(إظهاره"
فیما یكون مستثنى مبدال: ... ما مررت بأحدٍ إال زیدًا .. وذلك أنك لم تجعل اآلخر بدال من 
األول، ولكنك جعلته منقطعًا مما عمل في األول، ومن المالحظ أن "سیبویه ـ رحمه اهللا ـ ال 

لكنه یتحدث عنه ویقسمه إلى أبواب یجمع ما یتصل بالموضوع الواحد تحت عنوان واحد، و 

                                                             

 .بتصرف یسیر 72ـ  71م القاهرة، 1989انظر المدارس النحویة، د. شوقي ضیف، دار المعارف،    (1)

لى النجدي ناصـف، م العثمانیـة بالدراسـة، الناشـر عـالم انظر كتاب سیبویه إمام النحاة، تألیف د/ ع   (2)
 .، بتصرف یسیر178الكتب صـ

م، عـالم 1983هــ/1403انظر الكتـاب، لسـیبویه، تحقیـق وشـرح عبـد السـالم هـارون، الطبعـة الثالثـة،    (3)
 .1/272الكتب، بیروت، لبنان، 

 .1/296المصدر السابق،    (4)

م، صـــ 1979تـألیف علــى النجـدي ناصـف، القــاهرة، عـالم الكتـب، انظـر كتـاب سـیبویه إمــام النحـاة،    (5)
 .بتصرف یسیر 182، 175
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فعندما یتحدث عن  )6(مختلفة كل باب منها یتحدث فیه عن حالة من حاالت هذا الموضوع
إن مثال نجده یتحدث عنها في خمسة أبواب، وكما أنه ال یجمع ما یتصل بالموضوع الواحد 

عنى بأن یجمع كل ما یتصل بموضوع واحد في مك ُ ن تحت عنوان واحد، كذلك ال ی ٕ ان واحد وا
  .)7(تفرقت أبوابه

أما عن أسلوبه فسیبویه في عبارة الكتاب یؤثر االنصباب واالسترسال، كلماتها متاحمة 
. ومع ذلك فلم یكن )8(مستویة، ال قلق فیها وال نشوء، وفقراتها متواصلة یجذب بعضها بعضاً 
وداللتها على الغرض سیبویه یعني بجمال العبارة وحسن سبكها قدر عنایته بأدائها لمعناها 

منها؟ یقول: "هذا باب إضافة المنادى إلى نفسك، أي: إضافة المنادى إلى یاء المتكم.. 
ویقول: (باب ما ینتصب فیه المصدر، كان فیه األلف والالم أو لم یكن فیه، على إضمار 

كان  الفعل المتروك إظهاره، ألنه یصیر في اإلخبار واالستفهام بدال من اللفظ بالفعل كما
نهما  ٕ "الحذر" بدال من "احذر" في األمر). فهو ال یكتفي في العنوان بشرح المعنون له، وا
یضر مثاًال یوضح ما یقول ... وسیبویه یعني بضرب األمثلة الشارحة الموضحة، كما یعني 
بالمقارنة بین المتشابهات وقیاس بعضها على بعض، وال یكاد یذكر حكما ثم یتركه دون أن 

كما یقول: "هذا باب ما یكون معطوفا في هذا الباب على الفاعل  )9(ویبین الوجه فیه،یعلل له 
المضمر في النیة ویكون معطوفا على المفعول، وما یكون صفة المرفوع المضمر في النیة 
یاك نفسك أن تفعل، فإن  ٕ ویكون على المفعول، وذلك قولك: إیاك أنت نفسك أن تفعل، وا

النیة قلت: إیاك أنت نفسك، كأنك قلت: إیا نح أنت نفسك، عنیت الفاعل المضمر في 
وحملته على االسم المضمر في نح، فإن قلت: إیاك نفسك ترید االسم المضمر الفاعل فهو 

" ٌ فهو یشرح ویعلل ویقارن ویكرر ویقیس بطریقة تعلیمیة جیدة  )10(قبیح، وهو على قبحه رفع

                                                             

انظـــر مدرســـة البصــــرة النحویـــة نشــــأتها وتطورهـــا، تــــألیف د/ عبـــد الــــرحمن الســـید. ط األولــــى، دار    (6)
 .543المعارف، صـ

 .544المصدر السابق صـ   (7)

 .159صـ  انظر كتاب سیبویه إمام النحاة لعلى النجدي ناصف،   (8)

 .547انظر مدرسة البصرة النحویة نشأتها وتطورها، تألیف د/ عبد الرحمن السید، صـ   (9)

 .1/277انظر الكتاب    (10)
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  لیها على الطالب.ناجحة حتي تثبت المسألة في األذهان وكأنه یم
وسیبویه حریص على أن ینسب آراء غیره إلى أصحابها فهو كثیرًا ما یطالعنا بقول 
للخلیل بن أحمد الفراهیدي أو لیونس أو ابن إسحاق وكلهم أساتذته، من ذلك قوله: أنشدنا 

  یونس لجریر:
ِ   إیاك أنت وعبدَ المسیحِ  قبلَة المسجد ا ِ َ ب َ   أن تَقر
ه" أنشدناه منصوبًا "وزعم دُ . ویقول أیضا: "وقال الخلیل: لو أن )11(أن العرب كذا تُنشِ

ك لم أعنفه، ألن هذه الكاف مجرورة" "ومن ذلك أیضًا قول الخلیل  )12(رجال قال: إیاك نفسِ
، ألنه حین قال: أال رجلَ فهو  ما عمرًا ٕ رحمه اهللا، وهو قول أبي عمرو: أال رجل إما زیدًا وا

"متمنٍ شیئًا یسأله ویریده، فك ، أو وفقْ لي زیدًا أو عمرًا    .)13(أنه قال، اللهم اجعله زیدًا أو عمرًا
ثم نختم هذا التمهید بالمصطلحات التي استخدمها سیبویه مخالفًا فیها غیره من هذه 
" بمعنى سبب أو علة في قوله: "هذا باب ما ینتصب من  ٌ ر ذْ المصطلحات، مصطلح "عُ

َ كان؟، المصادر ألنه عذر لوقوع األمر، فانتصب  ألنه موقوع له، وألنه تفسیر لما قبله لِم
   .)14(ولیس بصفة لما قبله وال منه، فانتصب كما انتصب درهم في قولك عشرون درهما"

بدال من قول "نائب عن  )15(ومن هذه المصطلحات كذلك مصطلح: "بدل من اللفظ بالفعل"
الفعل وجوبا" كذلك  بدًال من "حذف )16(الفعل" كذلك مصطلح "الفعل المتروك أظهاره"

مصطلح "المفعول منه" في باب التحذیر حیث یقول: "ومن ذلك أیضًا قولك: إیاك واألسد 
 َ ، فإیاك متقي واألسدَ والشر َ یاي ألتقینَّ والشر ٕ ، وا َنَّ واألسدَ ی یاي والشر كأنه قال: إیاك فاتَّقِ ٕ وا

  ر إذن مفعول منه.فاالسم المنصوب على التحذی )17(متقیان فكالهما مفعول ومفعول منه"

                                                             

 .1/278انظر الكتاب    (11)

 .1/279انظر الكتاب    (12)

 .1/286انظر الكتاب    (13)

 .1/367انظر الكتاب    (14)

 .1/275انظر الكتاب    (15)

 .1/282انظر الكتاب    (16)

 .1/274انظر الكتاب    (17)



Pakistan Journal of Islamic Research Vol 8, 2011 

 198

كما تحدث عن الحال فیذكرها باسم الخبر، "باب إجراء الصفة على االسم فیه في 
بعض المواضع أحسن، وقد یستوي فیه إجراء الصفة على االسم، وأن تجعله خبرًا 

وفي مواطن أخرى یذكره باسم الحال كما قال "هذا باب ما ینتصب أنه حال یقع  )18(فتنصبه"
، وعامة وجماعة، كأنك قلت: مررت بهم فیه األمر وهو ا سم" وذلك قولك: مررت بهم جمیعًا

"   )19(قیامًا
هذه بعض المصطلحات التي انفرد بها سیبویه، أردت أن أبین أن الرجل كان له 
أسلوبه الخاص به ومصطلحاته التي انفرد بها وكثیر منها أدق تعبیرًا عن استخدام 

نه" للتحذیر وكذلك مصطلح "المتروك إظهاره أو المتأخرین، ومن ذلك مصطلح "المفعول م
  المضمر" بدل من المحذوف.

ه الخاص به ومصطلحات انفرد بها فال ننسى أیضًا أن  ُ ذا كان لسیبویه أسلوب ٕ وا
الرجل كثیرا ما كان یفسر اللغة باللغة وهو منهج سدید یدل على سعة اضطالع، وكأن اللغة 

ن یدیه یختار منها ما یشاء، كما ال یفوتنا أن نذكر أن قد ألقت إلیه بزمامها ونثر كنانتها بی
الرجل كان یعتمد على القیاس في كثیر من المسائل فنجده مثًال یقیس اسم الفاعل واسم 
المفعول وصیغ المبالغة على الفعل المضارع في العمل ویرتب على ذلك أنه یجوز في 

ار ما یجوز مع الفعل ... كما یقیس المعموالت معها من التقدیم والتأخیر واإلظهار واالضم
، ویقیس المكان  على المصدر ما جرى من األسماء والصفات مجراه مثل: جندال، وهنیئًا مریئًا

  . )20(المختص على غیر المختص في نصبه سماعًا مثل هو مني منزلة الشغاف ومناط الثریا
ألفكار اللغویة وهكذا كان سیبویه رحمه اهللا تعالى ینفرد بكثیر من المصطلحات وا

  التي ال نجده عند القدماء اآلخرین. 
  الفعل من حیث اإلظهار واإلضمار

یقسم سیبویه الفعل من حیث اإلظهار واإلضمار أو من حیث الذكر والحذف إلى 
  ثالثة أقسام:

                                                             

 .331انظر مدرسة البصرة النحویة صـ    (18)

 .1/376انظر الكتاب    (19)

 .بتصرف یسیر 89ـ  88انظر المدارس النحویة لشوقي ضیف صـ    (20)
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  األول: فعل مظهر ال یحسن إضماره.
  الثاني: فعل مضمر لكن یجوز إظهاره "فعل مضمر مستعمل إظهاره".

  الث: فعل مضمر وجوبا أو كما سماه سیبویه مضمر متروك إظهاره.الث
أما الفعل الذي یظهر وال یجوز إضماره أو ال یحسن إضماره بعبارة سیبویه فهو 
الفعل الذي ال یدل علیه دلیل إذا حذفته كما تقول: لـ"رجل لم یكن من ذكرِ ضربٍ ولم یخُطر 

. فال بد له من أن تقول ، )21(له: اضرب زیدا، وتقول له: قد ضربت زیدا" بباله، فتقول: زیدًا
وكذلك ال یجوز إضمار الفعل مع بعض األدوات التي من شأنها الدخول على األفعال و"یقبح 

ْ وقدْ وما أشبه ذلك" عرَّى من الفعل نحو: أن ُ   . )22(أن ی
أما الفعل المضمر ویحسن أظهاره أو "إظهاره مستعمل" فهو الذي یدل علیه دلیل 

ك أو  مثل أن َ ، ترید: اضرب زیدا، وكذلك "لو قلت: نفس : زیدًا تقول لرجل في ذكرِ ضربٍ
، نحو قولك: اتق رأسك، واحفظ نفسك، واتق  ك، أو الجدار، كان إظهار الفعل جائزًا َ راس

ومما ینتصب أیضًا على إضمار الفعل المستعمل إظهاره قول العرب: حدّث فالن  )23(الجدار"
،  بكذا وكذا، فتقول: صادقاً  ، فتقول: صادقًا "واهللا"، أي: قاله صادقًا "واهللا"، أو أنشدك شعرًا

   .)24(ألنك إذا أنشدك فكأنه قد قال كذا"
 ، ، فإنما قلت: انته وأت أمرًا قاصدًا كذلك یجوز في قولك: " انته یا فال، أمرًا قاصدًا

، ، كذلك قولك إذا رأیت رجًال متوج)25(إال أن هذا یجوز لك فیه إظهار الفعل" ها وِجهة الحاجِّ
" بِّ الكعبةِ َ   .)26(قاصدًا في هیئة الحاج، فقلت: مكَة ور

نما حذفوا الفعل منه لكثرة  ٕ أما الفعل المضمر المتروك إظهاره، فهذا كثیر وا
استعمالهم إیاه في الكالم، فصار بدًال من اللفظ بالفعل، أو ألن هذه الكلمات صارت بمنزلة 

                                                             

 .297ـ  1/296انظر الكتاب    (21)

 .1/297انظر الكتاب    (22)

 .1/375انظر الكتاب    (23)

 .1/271انظر الكتاب    (24)

 .1/284نظر الكتاب ا   (25)

 .1/257انظر الكتاب    (26)



Pakistan Journal of Islamic Research Vol 8, 2011 

 200

المخاطب من أمر وتدخله في آخر، أو باب النداء، یا عبد  المثل، أو ألنك أردتَ أن تُخرج
  اهللا، فصارت "یا" بدال من الفعل. 

 ، ومن أمثلة ما كثر استعمالهم له في الكالم فحذفوا الفعل تخفیفًا قولهم: إیاك واألسدَ
 .   سقیًا لك، األسدَ األسدَ

لى بدال من اللفظ فصار إیاك بدال من اللفظ بالفعل وتقدیره: احذر، وكذلك األسد األو 
  بالفعل. 

فإن قیل: لم ال یكون االسم الثاني هو البدل من اللفظ بالفعل؟ قیل: "ألن الفعل 
یجب أن یكون مقدمًا على االسم الثاني ألنه مفعول، فكذلك االسم الذي یقوم مقام الفعل 

  . )27(ینبغى أن یكون مقدما"
  ومن أمثلة ما صار بمنزلة المثل: 

، كل شيء وال شتیمة حرقولهم: هذا وال ز    عماتك، كلیهما وتمرًا
فهذه أمثال قد كثرت في كالمهم، واستعملت، فترك فیها الفعل لذلك ومن العرب من 

  یرفع على معنى: هذا الحق وال أتوهم زعماتك. 
، كل شيء أمم وال شتیمة حر.    وكالهما لي ثابتان وزدني تمرًا

مرفوعًا فهو دلیل االسمیة أو كما یقول  بالنصب فیها دلیل الفعلیة، واالسم إذا كان
ُ ما  ذا نصبتَ فالذي في نفسك غیر ٕ ، وا سیبویه: "فإذا رفعت فالذي في نفسك ما أظهرتَ

   )28(أظهرت"
ومن أمثلة ما حذف منه الفعل لعلم المخاطب أنه محمول على أمر قوله تعالى: 

  .)29("انتهوا خیرًا لكم"
ك أوسع لك"، "حسبك خیراً  َ   لك" إذا كنت تأمر، وقول الشاعر: وقولهم: "وراء

َال ه ْ تَى مالكٍ     أو الربا بینهما َأس حَ ْ ر َ   )30(فواعدیه س

                                                             

انظر "أسرار العربیة" تألیف أبي البركات عبد الرحمن األنباري تحقیق محمد بهجة البیطار، مطبعـة    (27)
 ..168المجمع العلمي بدمشق، صـ

 .1/282انظر الكتاب    (28)

 .171سورة النساء، اآلیة:    (29)



 في كتاب سیبویه الجملة ذات الموقع النحوي الواحد

 201

َ لك، ألنك حین قلت: "انته فأنت ترید أنه تخرجه من  ع َ نما نصبتَ خیرًا لك وأوس ٕ "وا
أمر وتدخله في آخر. فلذلك انتصب، وحذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إیاه في الكالم، ولعلم 

أنه محمول على أمر حین قاله له "انته"، فصار بدًال من قوله: ائت خیرًا لك، المخاطب 
ٌ لك"     )31(وادخل فیما هو خیر

  الصیغ الصرفیة التي تأتي علیها هذه الكلمات:
: تتراوح هذه التراكیب بین المصدر بأنواعه المختلفة وبین المشتقات أو جامد 1

عال على تلك األسماء مثل هال، لو، وسوف مؤول بالمشتق، أو بدخول أدوات مختصة باألف
  نبین بشيء من التفصیل هذه التراكیب:

  أ: المصادر: 
: تنقسم المصادر إلى:    أوًال

  . ، وشكرًا ، حمدًا ، بؤسًا ، بعدًا ، سحقًا ، رعیًا   مصادر مفردة، مثل: سقیًا
  .مصادر مضافة تجري مجرى المفردة، مثل: ویلك، ویحك، ویبك 

 ي ال تدخلها األلف والالم مثل: سبحان اهللا، معاذ اهللا، مصادر غیر متصرفة وه
 حجرا. 

  .هللا، العجبَ لك َ  مصادر معرفة باأللف والالم، مثل: الحمدَ هللا، الشكر

  .مصادر مثناة، مثل: حنانیك، لبیك، وسعدیك، وحذاریك 

  .  مصادر أحداث، مثل: سیرًا في قولهم: ما أنت إال سیرًا سیرًا

  ،مثل: أقیامًا والناس قعود.مصادر مستفهم عنها 

  .  مصادر مؤكدة لما قبلها، مثل: هذا عبد اهللا حقًا

 " :مصدر مؤكد لنفسه، كقوله تعالى  َ ي هِ َ رُّ  و ُ رَّ  تَم َ ابِ  م َ  السَّحَ نْع   )32(" اللَّهِ  صُ

  .مصدر مكرر منصوب، مثل: الحذر الحذر، النجاء النجاء 

  ى المصادر في الدعاء. ب: المشتقات وهي إذا كانت منصوبة فإنها تجرى مجر 
                                                                                                                                                

 .مار فعل دل علیه ما قبله تقدیره: لیأت أسهل األمرین علیهالشاهد في البیت، نصب "أسهل" بإض   (30)

 .1/283انظر الكتاب    (31)

 .88سورة النمل، اآلیة:    (32)



Pakistan Journal of Islamic Research Vol 8, 2011 

 202

  . ، سالمًا غانمًا ، صادقًا   اسم الفاعل، كقولهم: راشدًا مهدیًا
  . ، مصاحبًا معانًا  اسم المفعول، مثل: مأجورًا مبرورًا

  .  صفة مشبهة، كقولهم: هنیئًا مریئًا

. بًا ْ ، تُر ندًال   جـ: أسماء تجرى مجرى المصادر، مثل جَ
  لمخاطب، مثل: إیاك. د: * : ضمیر المفعول المنصوب المنفصل ل

  ،ضمیر المفعول المنصوب المنفصل مع اسم آخر منصوب بعد واو
.   كقولهم: إیاك واألسدَ

ك والحائط، أمرًأ  َ هـ: االسم المنصوب مع اسم آخر منصوب بعد واو، مثل: رأس
ك والسیف، شأنك والحج.  َ   ونفسه، ماز رأس

ذا كان مفردًا بنى ٕ على ما یرفع به في محل  و: المنادى: إذا كان مضافًا ینصب وا
  نصب، كقولك: یا عبدَ اهللا. 

ن تأتنى فأهلَ اللیلِ  ٕ ز: صیغ استخدمت للتحیة والترحاب، كقولهم: مرحبًا وأهال، وا
"   )33(والنهارِ

هذه هي الصیغ التي وردت في هذا الباب من الكتاب في الجزء األول، ذكرتها 
  یر ـ بمشیئة اهللا سبحانه وتعالى.مجملة ثم أتناولها بشيء من الشرح والتفصیل والتفس

  هذه النماذج وردت في الكتاب على ثالثة أقسام: 
  القسم األول: ما جرى منه على األمر والتحذیر.

  القسم الثاني: ما جرى منه على غیر األمر والتحذیر. 
  القسم الثالث: المصادر وما یتصل بها "ملحقاتها".

أو مثنى أو مكررًا أو مضافًا كما یأتي نكرة  نبدأ بالمصادر: فالمصدر یأتي إما مفرداً 
  ومعرفة. 

: المصدر المفرد:   أوًال
یقول سیبویه: هذا باب ما ینتصب من المصادر على إضمار الفعل غیر المستعمل 

                                                             

 .1/295انظر الكتاب    (33)



 في كتاب سیبویه الجملة ذات الموقع النحوي الواحد

 203

 ، ، وُأفًَّة وتُفًَّة ؤسًا ُ ، وب قرًا عًا وعَ دْ ، وجَ فرًا ، ودَ ًة َ یب ، ونحو قولك: خَ عیًا َ قیًا ور َ إظهاره وذلك قولك: س
 ُ   .)34(عدًا وسحقاً وب

، ونحو قول ابن میادة:    ومن ذلك قولك: تعسًا وتبًا وجوعًا وجوسًا
رًا لهم بعدها بهراً  ْ ه َ هجتي       بجاریةٍ ب ُ   )35(تَفاقَدَ قومي إذا یبیعون م
مِ والحصى والترابِ  ْ دَ النَّج هرًا       عدَ َ بُّها قلتُ ب   )36(وقال: ثم قالوا تُحِ

نما ینتصب هذا وما أشبهه إ ٕ ذا ذكر مذكور فدعوت له أو علیه على إضمار وا
 ... ًة َ یب ُ خَ َك اهللا یَّب ، وخَ ، ورعاك اهللا رعیًا   الفعل، كأنك قلت: سقاك اهللا سقیًا

نما اختزل الفعل هاهنا ألنهم جعلوه بدًال من اللفظ بالفعل، كما جعل "الحذر" بدًال  ٕ وا
"من "احذر"، وكذلك هذا كأنه بدل من سقاك اهللا ورعاك اهللا،  ًة َ یب ُ خَ َك اهللا یَّب    )37(ومن خَ

ومما یدلك أیضًا على أنه على الفعل نُصب، أنك لم تذكر شیئًا من هذه المصادر 
لتبني علیه كالمًا كما یبنى على عبد اهللا إذا ابتدأته، وأنك لم تجعله مبنیًا على اسم مضمر 

الذاكر لیخبر عنها  في نیتك، ولكنه على دعائك له أو علیه"، یعني هذه المصادر لم یذكرها
بشيء، كما یخبر عن زید، إذا قال: زید قائم أو عبدُ اهللا قائم. ولم تجعل هذه المصادر أیضًا 

و"قد رفعت الشعراء بعض هذا فجعلوه مبتدأ وجعلوا ما بعده  )38(خبرًا البتداء محذوف فترفعها
ید: َ ب ُ علیه. قال أبو ز   مبنیًا

ٌ أقام وأقوى ذاتَ یومٍ وخیبًة        أل ر َ یَّس ُ ٌ م   ول من یلقى وشر
  وقول الشاعر:

ه ُ ا أو تعتریك زنابر َ ن م      یقول الخَ َ ن َ ولى إذا نِمتَ لم ی َ ن م ك مِ ُ    )39(غدیر
فنالحظ هنا أن سیبویه یجعل "محور التقدیر هو االسم على أنه معمول لعامل  

                                                             

 .1/311انظر الكتاب    (34)

" بدل من اللفظ بفعله   (35)  .البیت من بحر الكامل، نسبه المبرد إلى ابن مفرغ، والشاهد فیه أن "بهرًا

 .البیت من بحر الكامل، منسوب إلى عمر بن ربیعة في دیوانه، والشاهد فیه كما في البیت األول   (36)

 .1/312انظر الكتاب    (37)

 .1/312انظر الكتاب    (38)

 .1/313انظر الكتاب    (39)
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ر من مضمر، یجوز نصبه ورفعه، والتركیب على النصب یؤول إلى الجملة الفعلیة، وكثی
األمثلة التي یجوز فیها رفع االسم تؤول إلى جملة اسمیة مما جعل بعض النحاة المحدثین 

لى  )40(یسمى هذه النماذج بالجمل "الحیادیة" ٕ التي ینتمي فیها التركیب إلى الفعلیة مرة وا
  االسمیة مرة أخرى. 

ن كان من المصادر المفردة إال أنه لیس من الباب نفس ٕ ه لما قبله أما حمدًا وشكرًا وا
وذلك أنه لم یستخدم هنا للدعاء فهو یذكره تحت باب "هذا باب ما ینتصب على إضمار 
الفعل المتروك إظهاره من المصادر في غیر الدعاء" من ذلك قولك: حمدا وشكرًا ال كفرا 

ی َ عین، وال أفعل ذلك وال كَ عمَة عین، وحبًا ونعام رَّةً ونُ َ س َ ، وأفعل ذلك وكَرامًة وم دًا وال وعجبًا
 . وانًا غمًا وهَ َ ًا وألفعلن ذاك ور ّ   هم

 ، فإنما ینتصب هذا على إضمار الفعل، كأنك قلت: أحمد اهللا حمدًا وأشكر اهللا شكرًا
ك  ُ م ، وُأرغِ مُّ همًا ، وال َأهُ رُّك مسرةً، وال أكاد كیدًا ُ ، وُأكرِمك كَرامًة وَأس وكأنك قلت: وأعجب عجبًا

نما اختزل الفعل هاهنا ٕ ، وا مًا غْ َ ألنهم جعلوا هذا بدال من اللفظ بالفعل كما فعلوا ذلك في  ر
  .)41(الدعاء"

  * مصادر مضافة تجري مجرى المصادر المفردة:
یقول سیبویه: "هذا باب ما جرى من المصادر المضافة مجرى المصادر المفردة 

نما أضیفت لیكون المضاف فیها بمنزلته في الالم إذا قلت: سقیًا لك، ل ٕ تبین من المدعو بها" وا
ك، وویحك، وویسك وویبك، وال یجوز: سقیك إنما تُجرى ذا كما أجرت  یَل َ تعنى، وذلك: و
العرب. یقول السیرافي: ذكر سیبویه هذه األشیاء على نحو استعمال العرب لها، ولم یجز 
نما وجب لزوم استعمال العرب إیاها ألنها أشیاء قد حذف  ٕ سقیك ألن العرب لم تدع به، وا

وجعلت بدال من اللفظ به على مذهب أرادوه من الدعاء فال یجوز تجاوزه، ألن  منها الفعل
قامة المصادر مقام األفعال لیس بقیاس فیتجاوز فیه الموضع الذي  ٕ اإلضمار والحذف وا

                                                             

انظــر كتـــاب "اإلعــراب والتركیـــب بـــین الشــكل والنســـبة" أ. د. محمـــود شــرف الـــدین، ط األولـــى، دار    (40)
 .73طباعة صـمرجان لل
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   .)42(لزموه"
وه، ولكن وهبت  عدّ ُ تُك وزنتُك، وال تقول: وهبتُك، ألنهم لم ی ْل "ومثل ذلك: عددتك وكِ

یتكلم به مفردًا إال أن یكون على ویلك، وهو قولك: ویلك وعولك، وال لك. وهذا حرف ال 
ك" وَل   .)43(یجوز: عَ

فمن هنا یتضح أن "اإلضافة في هذه المصادر لبیان المدعو علیه، فهي كالالم بعد 
، ولذلك ال یجوز: سقیك.  ، وتربًا   سقیًا

ر تستعمل فسیبویه یفترض هنا نظامین: نظامًا تستعمل فیه الالم مع المصدر وآخ
اإلضافة فیه بدل الالم وهذه المزاوجة موجودة أیضًا مع الفعل فهناك أفعال تتعدى إلى 

  .)44(المفعول بنفسها، وأخرى تتعدى إلیه بالالم
: مصادر غیر متصرفة:  ً ◌   ثانیًا

  .)45(ومعنى التصرف هنا "أنها تقع في موضع الجر والرفع وتدخلها األلف والالم"
 ِ َ اهللا ك اهللا، وتأویلها كما یقول سیبویه، من أمثلتها: سبحان َ ر ْ م ه، عَ َ یحان َ ، معاذَ اهللا، ر

 َ ، وأسترزقُ اهللا َ تسبیحًا بِّحُ اهللا َ ، واسترزاقًا ألن منى الریحان الرزق، فنصب هذا على ُأس تسبیحًا
ه، وخزلَ الفعل هاهنا ألنه بدل من اللفظ به" َ یحان َ َ اهللا ور ، فهذا بمنزلة سبحان   .)46(استرزاقًا

: مصادر معرفة باأللف والالم:ثالث   ًا
. قال  راكَ یقول سیبویه: "وهذا ما جاء منه في األلف والالم، وذلك قولك: أرسلها العِ

  لبید بن ربیعة:
غَصِ الدِّخال. فقْ على نَ ُشْ ها      ولم ی دْ ُذ َ راكَ ولم ی ها العِ َل َ   فَأرس

 .   كأنه قال: اعراكًا
دخله األل َ ، كما أنه لیس كل مصدر في ولیس كل المصادر في هذا الباب ی ُ فُ والالم

                                                             

 وكذلك الهامش. .1/318انظر الكتاب    (42)

 .1/313انظر الكتاب    (43)

 .341انظر كتاب "الفعلیات" أ. د. محمود شرف الدین، ط األولى صـ    (44)
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نما شبه بهذا حیث كان مصدرًا وكان  ٕ ، وا ُ ه األلفُ والالم بَ لك، تَدخُل جَ َ باب "الحمد هللا"، والع
  .)47(غیر االسم األول"

"فهذا النموذج ینصب فیكون عنصرًا كالمیًا واحدًا یؤدى معنى كامًال بما یلحظ فیه 
عن مبتدأ وخبر، والجار والمجرور مع النصب للبیان، من معنى الفعل، ویرفع فیكون عبارة 

"   .)48(شأنه شأن الجار والمجرور بعد: سقیًا ورعیًا
: مصادر نكرة تجري مجرى ما فیه األلف والالم:   رابعًا

یقول سیبویه: "هذا باب من النكرة یجرى مجرى ما فیه األلف والالم من المصادر 
ٌ علیك، ولبَّی ٌ لك، واألسماء وذلك قولك: سالم ٌ بین یدیك، وویلٌ لك، وویحٌ لك، وویس ك، وخیر

ٌ له، و"لعنُة اهللا على الظالمین" ٌ له، وشر   .)49(وویلٌة لك، وعولٌة لك، وخیر
فهذه الحروف كلها مبتدأة مبني علیها ما بعدها، والمعنى فیهن أنك ابتدأت شیئًا قد 

ها ذلك المعنى، كما أن ثبت عندك، ولست في حال حدیثك تعمل في إثباتها وتزجیتها، وفی
حسبك فیها معنى النهى، وكما أن (رحمُة اهللا علیه) فیه معنى الرحمة (رحمه اهللا) فهذا 
المعنى فیها، ولم تجعل بمنزلة الحروف التي إذا ذكرتها كنت في حال ذكرك إیاها تعمل في 

  .)50(إثباتها وتزجیتها"
ضعن فیها، وال تُدخلنَّ فإنما تجریها كما أجرتْ العربُ وتضعها في المواضع ا ُ لتي و

دخلوا من الحروف". ُ   فیها لم ی
: المصادر المثناة:   خامسًا

یك، حذاریك، هذاذیك، دوالیك، حوالیك.   عدَ َ یك، لبَّیك وس َ   من أمثلتها: حنان
نُّنٍ وقد  نُّنًا بعد تَحَ َ ومعنى التثنیة هنا: ذكرها بدال من تكرار الكلمة فمعنى حنانیك: تَح

المصادر مكونًا من أكثر من صیغة فیفید تأكیدًا على تأكید، التأكید األول یأتي بعض هذه 
َ اهللاِ ة الكلمة والتأكد الثاني بالعطف.بتثنی یقول سیبویه: "سمعنا من العرب من یقول: سبحان

                                                             

 .1/37انظر الكتاب    (47)

 .343یات صـ انظر الفعل   (48)

 .18سورة هود، اآلیة:    (49)

 .1/330انظر الكتاب    (50)
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ه، یرید: استرزاقه، ألن  َ یحان َ َ اهللاِ ور ، كما قال: سبحان َ اهللاِ واسترحامًا یه، كأنه قال: سبحان َ ان َ وحن
 ُ ، أى: أمري سمع وطاعة،  )51(معنى الریحان الرزق ٌ وطاعٌة ومن العرب من یقول: سمع

  بمنزلة: 
.   فقالت حنانٌ ما أتى بك هاهنا     أ ذو نَسبٍ أم أنت بالحى عارفٌ

والذي یرتفع علیه (حنان، وسمع، وطاعة) غیر مستعمل، كما أن الذى ینتصب 
  )52(علیه لبیك وسبحان اهللا غیر مستعمل"

  : مصادر هي أحداث متصلة في موقع الخبر:سادساً 
  أمثلة هذا النوع من المصادر هي: 

، وما أنت إال الضربَ الضربَ وما أنت إال قتًال  ال سیرًا سیرًا ٕ ، وا "ما أنت إال سیرًا
 . َ البریدِ ، وما أنت إال سیر   قتًال

 ، ، وما أنت إال تفعل الفعلَ ولكنهم فكأنه قال في هذا كله: ما أنت إال تفعل فعًال
من أنه یصیر في اإلخبار واالستفهام بدًال من اللفظ بالفعل، كما  )53(حذفوا الفعل لما ذكرت"

كان الحذر بدًال من احذر: "واعلم أن السیر إذا كنت تخبر عنه في هذا الباب فإنما تخبر 
ه ببعض في أي األحوال كان"   . )54(بسیر متصل بعضُ

ل الحدث وقیامه قبل التلفظ بالتركیب، فالمصدر في هذا التركیب یشیر إلى اتصا
، ودلیل على  والمصدر الذي یعبر عن المعنى الفعلى أو الذي یلحظ فیه الفعل هنا وقع خبرًا
أنه یعبر عما تعبر عنه الجملة الفعلیة، ففیه فعل ملحوظ أنه قد یرفع فیصبح خبرًا 

"   .)55(مرفوعًا

: المصادر المستفهم عنها:    سابعًا

                                                             

قال السیرافي في "ریحانة" إنه مصدر متصرف یخفض ویرفع، وثم قال : فلعل سیبویه أراد: إذا ذكر    (51)
 ریحانه مع سبحانه كان غیر متمكن كسبحان.

 .1/349انظر الكتاب    (52)

 .1/335انظر الكتاب    (53)

 .1/336اب انظر الكت   (54)

 .1/347انظر الكتاب    (55)
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  امًا والناس قعود.  أجلوسا والناس یقعدون.من أمثلتها: أقی
ذكر سیبویه أمثلة هذا النوع تحت ما أسماه "هذا باب ما ینتصب فیه المصدر كان 
فیه األلف والالم أو لم یكن فیه على إضمار الفعل المتروك إظهاره ألنه یصیر في اإلخبار 

َ بدًال من ا ر ، فقال "وأما ما )56(حذر في األمر"واالستفهام بدًال من اللفظ بالفعل كما كان الحذَ
 ُ ینتصب في االستفهام من هذا الباب فقولك: أقیامًا یا فالن والناس قعود، وأجلوسًا والناس
ون، ال یرید أن یخبر أنه یجلس وال أنه قد جلس وانقضى جلوسه، ولكنه یخبر أنه في تلك  عدُ َ ی

  )57( الحال في جلوس وفي قیام. ...
 ُ ولیَّة"، كأنه إنما أراد: َأ ومن ذلك قول العرب: "أغ ـُل َ ، وموتًا في بیتٍ س دُّةِ البعیرِ دَّةً كغُ

ولیة. ُل َ ةِ البعیر وأموتُ موتًا في بیت س دّ دُّ غدةً كغُ   ُأغَ
ك، وذلك أنك  َ ك أو غیر َ ، عینت نفس ـ كذلك إن أخبرت ولم تستفهم، تقول: سیرًا سیرًا

كر كرتَ أنت بسیر،  رأیت رجًال في حال سیر أو كنت في حال سیر، أو ُذ رجلٌ بسیر أو ُذ
ُ هذا علیه كما حسن في االستفهام" َحسن بناء   .)58(وجرى كالم ی

: مصدر مؤكد لما قبله:    ثامنًا
َ ما تقول، ثم یذكر سیبویه  ، وهذا زیدٌ غیر ، وهذا زیدٌ الحقَ ال الباطلَ هذا عبد اهللا حقًا

ك "وزعم الخلیل رحمه اهللا أن عن الخلیل رحمه اهللا تعالى أن مثل هذا قولك هذا القولَ  ال قوَل
ك" في ذلك المعنى،  َ ما تقول ألن "ال قوَل ه كنصبِ غیر ُ ك، إنما نصب قوله: هذا القولُ ال قوَل
ك، فهو  أال ترى أنك تقول: هذا القول ال ما تقول، فهذا في موضع نصب، فإذا قلت: ال قوَل

   .)59(في موضع ال ما تقول"
: مصدر مؤكد لنفسه:   تاسعًا

ألن معنى تهجد و"تنفل"  )60(ذلك قوله تعالى "ومن اللیل فتهجد به نافلة لك" من

                                                             

 .1/335انظر الكتاب،    (56)

 .1/338انظر الكتاب،    (57)

 ، بتصرف یسیر.339، 1/335انظر الكتاب    (58)

 .1/378انظر الكتاب    (59)

 .79سورة اإلسراء، اآلیة:    (60)
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َ اهللا" ألن معنى الجملة: صنع اهللا  )61(واحد، وكذلك قوله تعالى "وهي تمر مر السحاب صنع
 .   ذلك صنعًا

دَ اهللا" ْ ع َ ألن  )62(وكقوله تعالى: "بنصر اهللا ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم و
  .)63(عد" واحد"معنى "ینصر" و"ی

فًا ومثل ذلك قول األحوص: ْ ر   ومن هذا الباب أیضًا قولك "له عليَّ ألفُ درهم عُ
دوِد ألمیلُ  مًا إلیك مع الصُّ َ نى      قَس نّ ٕ دودَ وا ك الصُ نَحُ ْ   إنى َألم

، فقد أقرَّ واعترف.  ّ نما صار توكیدًا لنفسه ألنه حین قال له علي ٕ   وا
َ أنَّه بع لِم ، عُ یلُ مًا توكیداً وحین قال: ألمِ َ رفًا وقَس ، ولكنه قال عُ فٍ َل َ   .      )64(د ح

: مصدر مكرر منصوب:          عاشرًا
. "فإنما انتصب هذا على  ، ضربًا ضربًا َ َ النجاء َ ـ النجاء َ الحذر ومن أمثلته: الحذر
ْ وعلیك على  ، ودخولُ الزم لْ َ ، ولكنهم حذفوا ألنه صار بمنزلة افع َ ، وعلیك النجاء َ مِ الحذر َ الز

"ا حالٌ ُ   .)65(فعلْ م
فهذه هي الصور العشر التي بثت في كتاب سیبویه لبیان أنواع المصادر المختلفة 

  وال أزعم أنني ذكرت جمیع الصور ولكن حسبي أنى حاولت إبراز أهمها.
  : أسماء منصوبة ذكرت مع اسم منصوب بعد واو:2

. ك والسیفَ َ ◌ٍ رأس   ومن أمثلته: رأسك والحائط، مازٍ
ك واللیلَ  .أهَل ه، شأنَك والحجَ َ   ، امرًأ ونفس

، فالرأس مفعول والحائط مفعول معه، فانتصبا  ك والحائَط َ لِّ أو دعْ رأس كأنه قال: خَ
ك واللیلَ كأنه قال:  ، أهَل ك والسیفَ َ ، كأنه قال: اتق رأس ك والسیفَ َ ، وكذلك مازٍ رأس جمیعًا

                                                             

 .88سورة النمل، اآلیة:    (61)

 .5سورة الروم، اآلیة:    (62)

المنســــوب للزجــــاج، تحقیــــق ودراســــة إبــــراهیم االبیــــاري، مؤسســــة مطبوعــــات،  انظــــر إعــــراب القــــرآن   (63)
 .768، 2/767إسماعلیان، قم إیران، 

 .1/380انظر الكتاب    (64)

 .276ـ  1/275انظر الكتاب    (65)
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ه أن یدركه َ ذِّر ُحَ نما المعنى أن ی ٕ كَ قبل اللیل، وا ْ أهَل ر ٌ منه، كما كان  بادِ حذَّر ُ ، واللیلُ م اللیلُ
  األسدُ محتفظًا منه، وسبب حذف الفعل في هذه األمثلة:

نما حذفوا الفعل في هذه األشیاء حین ثَنَّوا (أي حین عطفوا)  ٕ یقول سیبویه : "وا
ً بما یرون من داللة الحال، وبما جرى من الذكر وصار  لكثرتها في كالمهم، واستغناء

  . )66(بدًال من اللفظ بالفعل" المفعولُ األولُ 
: ضمیر المفعول المنصوب المنفصل مثل: إیاك "إذا كنت تحذر" كأنك قلت إیاك 3

یاك اتق، وما أشبه ذلك.  ٕ یاك باعد، وا ٕ ، وا   نحَّ
  : ضمیر المفعول المنصوب المنفصل مع اسم آخر منصوب بعد واو.4

، كأنه قال: إیاك  َ یاي والشر ٕ ، وا ، وكأنه قال: "ومن ذلك: إیاك واألسدَ فاتقینَّ واألسدَ
یان، فكالهما مفعول ومفعول منه" . فإیاك متقي واألسد والشر متقَ َ َ ألتقینَّ والشر   .)67(إیاي

: ضمیر المفعول المنصوب المنفصل مع المصدر المؤول: كقولهم، "إیاي وأن 5
  .)68(یحذف أحدكم األرنب"

، حذفوا الفعل لكثرة 6 ، أخذته بدرهم فزائدًا : السعر: مثل: "أخذته بدرهم فصاعدًا
  . )69(استعمالهم إیاه"

ن كنت لم تلفظ بفعل،  ٕ "هذا باب ما ینتصب فیه االسم ألنه حال یقع فیه السِّعر"، وا
، فینتصب كما انتصب لوكان حاًال وقع فیه الفعل، ألنه في أن ُ ه ولكنه حال یقع فیه السَّعر

ُ شاةً بدرهم شاةً بدرهم" ، وذلك قولك: لك الشاه واءٌ َ   .)70(حال وقع فیه أمر في الموضعین س
 ُ : وجب لك الشاء ُ مبتدأ مؤخر ولك خبر مقدم، وشاةً بدرهم حال، كأنك قلتَ الشاء

ُ وسكتَ جاز، تمام االسم والخبر.  عَّرًا هذا السعر، ولو اكتفیتَ بقولك: لك الشاء َ   مس

                                                             

 .1/274انظر الكتاب    (66)

 .1/274انظر الكتاب    (67)

 هذا القول منسوب إلى سیدنا عمر رضى اهللا عنه.   (68)

 .1/290الكتاب  انظر   (69)

 .396ـ  1/395انظر الكتاب    (70)



 في كتاب سیبویه الجملة ذات الموقع النحوي الواحد

 211

أمثلته: یا عبدَ اهللا، كأنه قال: یا أرید عبد اهللا، فحذف (أرید)  : المنادى: ومن7
وصارت "یا" بدًال منها، ألنك إذا قلت: یا فالن، علم أنك تریده، ومما یدلك على أنه ینتصب 
نما قلت: یا إیاك  ٕ على الفعل وأن "یا" صارت بدًال من اللفظ بالفعل، قول العرب: یا إیاك، وا

ني، ولكنهم حذفوا ال ْ   .)71(فعلَ وصار "یا" وأیا، وأي، بدال من اللفظ بالفعل"أع
  : ألفاظ استخدمت للترحاب والتحیة: 8

، فإنما رأیت رجًال  لَ اللیلِ والنهارِ ْ ن تأتِني فأه ٕ ، وا ومن ذلك قولهم: مرحبًا وأهًال
، "فحذفوا الف ، أي: أدركتَ ذلك فأصبتَ عل قاصدًا إلى مكان أو طالبًا أمرًا فقلت: مرحبًا وأهًال

، كما كان (الحذر) بدال من  تْ َل َتْ بالدُك، وَأهِ ب حُ َ لكثرة استعمالهم إیاه، وكأنه صار بدًال من ر
  .)72(احذر"

  : أسماء منصوبة تجرى مجرى المصادر المدعو بها:9
، وما أشبه ذلك، فإن أدخلتَ "لك" فقلت: تربًا لك، فإن  دًال ْ ن َ ، وج بًا ْ وذلك قولك: تُر

، وما تفسیرها ههنا كتفسیرها ف ُ تربًا وجندًال ك اهللا َ م َ ُ وأطع ك اهللا َ ي الباب األول، كأنه قال: ألزم
" تُ َل دِ ْ ن   .)73(أشبه هذا من الفعل واختزل الفعل هنا ألنهم جعلوه بدًال من قولك: تربت یداك وجُ

  : صفات منصوبة تجري مجرى المصادر المدعو بها وهذه الصفات هي: 10
، .  أ: اسم الفاعل مثل: راشدًا مهدیًا   صادقًا

 .   ب: اسم المفعول مثل: مأجورًا مبرورًا
 .   ج: صفة مشبهة: مثل هنیئًا مریئًا

  .)74("والصفات فیها جانب فعلى وهذا یسهل أن یلحظ التركیب الفعلى فیها"
  : األسماء المنسوبة بعد استفهام كقولك: أتمیمیًا مرة وقیسیًا أخرى.11

  م العرب لهذه التراكیب ).تعقیب على ما سبق: (وفیه بیان مغزى استخدا
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عرف متى یجب حذف الفعل ومتى  ُ ذكر الرضي في شرح الكافیة ضوابط معینة بها ی
  یجوز إظهاره، فرأیت أن أذكرها هنا إتمامًا للفائدة ولصلتها بالموضوع الذي نتحدث فیه.

": "الذي  قال الرضي تحت عنوان "حذف العامل في المفعول المطلق جوازًا ووجوبًا
هذه المصادر وأمثالها إن لم یأت بعدها ما یبینها ویعین ما تعلقت به من فاعل أو  أرى أن

. ثم یضرب أمثلة لما ذكر بقوله: "أما ما )75(مفعول إما بحرف جر، أو بإضافة المصدر إلیه"
بین فاعله باإلضافة نحو: كتاب اهللا، صبغة اهللا، وسنة اهللا ووعد اهللا، وحنانیك، ودوالیك، أو 

  ه باإلضافة مثل: ضرب الرقاب، سبحان اهللا ولبیك، وسعدیك، ومعاذ اهللا. بین مفول
، أو بین  أو بین فاعله بحرف الجر نحو: بؤسًا لك أي: شدة، وسحقًا لك، أي: بعدًا
، وجدعًا لك، عجبًا منك، فیجب حذف الفعل  مفعوله بحرف جر نحو: عقرًا لك، أي: جرحًا

"   .)76(في جمیع هذا قیاسًا
بأنه "یكون هناك ضابط كلي، یحذف الفعل حیث حصل ذلك  ویشرح القیاس

الضابط والضابط ههنا من ذكر الفاعل والمفعول بعد المصدر مضافًا إلیه أو بحرف 
  .)77(جر"

  ثم یبین علة ذلك فیقول:
نما وجب حذف الفعل مع هذا الضابط، ألن حق الفاعل والمفعول به أن یعمل  ٕ "وا

حذف الفعل في بعض المواضع إما إبانًة لقصد الدوام  فیهما الفعل ویتصالن به، فاستحسن
ما لتقدم ما یدل علیه، أو لكون الكالم  ٕ واللزوم بحذف ما هو موضوع للحدوث والتجدد... وا
مما یستحسن الفراغ منه بالسرعة نحو: لبیك وسعدیك، فبقي المصدر مبهما ال یدرى ما 

كلم من أحدهما بعد المصدر یتعلق به من فاعل أو مفعول، فذكر ما هو مقصود المت
  .)78(باإلضافة أو بحرف الجر، فقبح إظهار الفعل، بل لم یجز"

                                                             

انظر شرح الرضي للكافیة، تصحیح وتعلیق یوسـف حسـن عمـر، مؤسسـة الصـادق، طهـران، إیـران،    (75)
1978 ،1/305. 

 .1/306ظر الرضي على الكافیة ان   (76)

 .انظر المصدر السابق   (77)

 .بتصرف یسیر 307ـ  1/306انظر شرح الرضي على الكافیة    (78)
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"ومن جملة المصادر القیاسیة المضبوطة بالضابط المذكور: مصادر لم توضع 
" ، وبهرًا أي تعسًا   .)79(أفعالها، نحو: دفرًا له أي: نتنًا

المحصور أو المكرر ثم یبین الرضي ـ رحمه اهللا ـ مغزى حذف الفعل من المصدر 
نما وجب حذف  ٕ . فیقول: "وا ، وزید سیرًا سیرًا نما أنت سیرًا ٕ ، وا من أمثلتة: مأ أنت إال سیرًا
الفعل، ألن المقصود من مثل هذا الحصر أو التكریر وصف الشيء بدوام حصول الفعل منه 

م ولزومه له، ووضع الفعل على التجدد والحدوث، فلما كان المراد لتنصیص على الدوا
، لكونه: إما فعال، وهو موضوع على التجدد، أو اسم فاعل  واللزوم لم یستعمل العامل أصًال

  وهو مع العمل كالفعل بمشابهته فصار العامل الزم الحذف. 
فإن أرادوا زیادة المبالغة جعلوا المصدر نفسه خبرًا عنه، نحو: زید سیر سیر، وما 

  .)80(زید إال سیر"

نفسه فیبین الرضي مغزى حذف الفعل في هذه التراكیب أما عن المصدر المؤكد ل 
فیقول: "وجيء بالمصادر مضافة إلى الفاعل، ألنه حصل الیأس من إظهار فعلها، ففي مثل 
هذه المصادر ضابطان لوجوب حذف أفعالها، اإلضافة المذكورة وكونها تأكیدًا ألنفسها، وال 

ال: الجملة المتقدمة عاملة فیه، لنیابتها یمتنع في كل ما هو تأكید لنفسه من المصادر أن یق
  .)81(عن األفعال الناصبة، وتأدیتها معناها فال یكون من المنصوب بالالزم إضماره"

نما وجب حذف الفعل الناصب في  ٕ أما في المؤكد لغیره فیقول عنه الرضى: "وا
لیه، وقائمتین المؤكد لنفسه ولغیره، لكون الجملتین كالنائبتین عن الناصب من حیث الداللة ع

مقامه ـ أعني قبل المصدر ـ فال یجوز تقدم المصدرین على الجملتین لكونهما كالعامل 
  .)82(الضعیف"

أما المصادر المثناة لقصد التكریر فیبین الرضي مغزى وجودها فیقول: "فحذف 
 الفعل، وأقیم المصدر مقامه وحذف زوائده وردَّ إلى الثالثى ثم حذف حرف الجر من المفعول

                                                             

 .انظر المصدر السابق   (79)

 .1/316انظر شرح الكافیة    (80)

 .1/324انظر المصدر السابق    (81)

 .328انظر الكافیة صـ    (82)
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وأضیف المصدر إلیه، كل ذلك لیفرغ المجیب بالسرعة من التلبیة فیتفرغ الستماع المأموریة 
  . )83(حتى یمتثله"

  ومن المصادر التي یحذف فعلها وجوبًا ولیست من باب الدعاء قولهم: 
  "أقیامًا وقد قعد الناس" "أمكرًا وأنت في الحدید".

خ، أي: الزجر. فكان حذف الفعل وهذا ألنها سبقت باستفهام وهي في موضع التوبی
  . )84(منها واجبًا "حرصًا على انزجار الموبخ عما أنكر علیه"

  وبهذا یتبین لنا مغزى استخدام العرب لهذه التراكیب والحمد هللا رب العالمین.
أما المواقف االجتماعیة التي استخدمت فیها تلك التراكیب: فكما اتضح لنا من كالم 

دمت هذه التراكیب في مواقف معینة ولذا حذفت الفعل منها وهذه سیبویه أن العرب استخ
  المواقف هي: 

  : الدعاء له: مثل: سقیًا لك، رعیًا لك. 1
2 . ، بؤسًا دًا ْ ع ُ ، ب   : الدعاء علیه: مثل سحقًا
3 .   : التحذیر واألمر: مثل: األسد األسد، إیاك والسیفَ
4 .   : الترحیب والتحیة: مثل: مرحبًا وأهًال وسهًال
  : إفادة السرعة: مثل: لبیك وسعدیك.5
َ اهللا.6 ، كتابَ اهللا ـ صنع   : التأكید والحصر: مثل: ما أنت إال سیرًا
  : التوبیخ: مثل: أقیامًا وقد قعد الناس، أغائبًا وقد حضر الجمیع. 7
َ في أصحابي. 8 َ اهللا ، اهللا   : اإلغراء: الجنَة الجنَة
9 َ َ الجدار ، مثل: الجدار   ، أي: احذر الجدار. : الطلب: إما أمرًا

: مثل: كلُّ شيء وال شتیمَة حر، كل شيء وال هذا. وترك ذكر الفعل بعد ال  ما نهیًا ٕ وا
  . )85(لما ذكر لك، وألنه یستدل بقوله: كل شيء، أنه ینهاه"

، مثل: أقیامًا وقد قعد الناس. أ جلوسًا وقد نفر الناس.    أو استفهامًا
                                                             

 .1/330انظر شرح الكافیة    (83)

 .1/331ظر المصدر السابق ان   (84)

 .1/281انظر الكتاب    (85)
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. وكما رأینا "للموقف )86(ه صوت صوتَ حمار": التشبیه مثل: مررت بزید، فإذا ل10
  . وتحدید الصیغة.)87(االجتماعى هنا دور ذو حظورة تتجلى في تحدید المراد"

  هذه هي أهم المواقف التي تستخدم فیها هذه التراكیب ومنها كذلك:
نما هذا أنك 11 ٕ : التنقل من حال إلى حال وذلك قولك: أتمیمیًا مرة وقیسیًا أخرى، "وا

ل تمیمیًا رأیت رج ًال في حال تلون وتنقل، فقلت: أتمیمیًا مرة وقیسیًا أخرى، كأنك قلت: أتحوَّ
  مرة وقیسیًا أخرى. 

فأنت في هذه الحال تعمل في تثبیت هذا له، وهو عندك في تلك الحال في تلون 
وتنقل، ولیس یسأله عن أمر مسترشدًا عن أمر هو جاهل به لیفهمه إیاه ویخبر عنه، ولكنه 

  .)88(بذلك" وبخه
  كیف نعرف أن التركیب تركیب فعلي؟

یوجد في اللغة العربیة كلمات كثیرة منصوبة بدون أن نجد لها فعًال یحدث فیها 
ن كان هناك خالف بین أنماط  ٕ النصب وكأن النصب ذاته دلیل على أن الجملة فعلیة وا

ن لم الجمل التي من هذا النوع فبعض هذه األسالیب تأخذ نغمة معینة یفهم من ٕ ها الفعل وا
، فإیاك التي هي ضمیر نصب،  ینطق به كما في التحذیر واإلغراء فعندما تقول: إیاك األسدَ

. وفي العربیة )89(دلیل على الفعل "احذر" بمساعدة األداء المعین للعبارة، وكذا الموقف"
أیة  أسماء منصوبة على معنى األفعال، أي أن نصبها دلیل على فعل، لكننا ال نالحظ معها

  .)90(رائحة من صوت أو تصویت، اللهم إال إذا اعتبر "النصب" بذاته صوتا فعلیا"
اعتبر سیبویه الكلمة المنصوبة بمثابة جمل كاملة، ذاهبًا إلى أن استصحاب داللة 
الحال معها یغنینا عن داللة المقال، وهذا االستصحاب یؤهلها للقیام بدور الجملة الكاملة، 

                                                             

 .1/319انظر شرح الرضى على الكافیة    (86)

 .326انظر الفعلیات صـ    (87)

 .1/343انظر الكتاب    (88)

انظر صوتیات فعلیات بین العـوض والبـدل، فصـل فـي المعنـى الفعلـى، تـألیف الـدكتور محمـود عبـد    (89)
 ..236السالم شرف الدین صـ 

 .انظر المصدر السابق   (90)
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میة وضعت في هذه العناصر شحنة فعلیة قویة جعلت العرب تمیل فمعنا عناصر غیر كال
  .)91(إلى هجر األفعال معها وترك استعمالها، فرب إشارة أبلغ من عبارة"

"یبقي للمعنى دور أخطر مما سبق، به یضفي على التركیب كله طابعًا یختلف عن 
یة الشكلیة یكون تركیبًا الصورة الخارجیة التي یرسمها رصفة الشكلي، فالتركیب كله من الناح

، لیس الفعل عنصرًا فیه، لكن المعنى المتضمن داخل هذا التركیب هو معنى فعلى أو  اسمیًا
یمكن أن نقول: إن التركیب الخارجي ینتمى لنمط رصفى معین على حین ینتمي التركیب 

  .)92(الداخلي لنمط آخر"
ة من التراكیب یشكل من هذا ما نراه عند سیبویه من عقد حدیثه عن أنماط كثیر 

االسم المنصوب فیها عنصرها األساسي، ألن هذا العنصر المنصوب یتخذ دلیًال على فعل 
، "فاألثر النحوي هو )93(مضمر, وبذا تبدو االسمیات غطاء تركیبیًا لتراكیب فعلیة داخلیة

ل ألنها أمارة الفعلي غیر الملفوظ ودلیل علیه وقد عد سیبویه هذه المعموالت بدیًال لألفعا
"        .)94(بمساعدة السیاق أو الموقف االجتماعى تؤدى معنى كامًال

  داللة الحال وداللة المقال 
أي عبارة تقال في اللغة البد لها من موقف تقال فیه قد یظهر هذا الموقف وقد 
یخفى، فالسیاق اللغوى له عناصره اللغویة التي تساعد القارئ أو المستمع على التعرف على 

ائف النحویة وفهم المراد من الكالم،  فوجود الفعل مثًال في الكالم یدل على أن الجملة الوظ
فعلیة وكذلك اسم الفعل أو المشتقات كذلك إن وجد في الجملة ما یدل على فعل من وجود 
فعل سابق یفسر الفعل المحذوف، أو وجود أدوات هي من خواص الدخول على األفعال 

ما،  ٕ وفي هذا یقول سیبویه: "ومثل ذلك أیضًا قول الخلیل رحمه اهللا ـ وهو مثل: أال، لوال، وا
، فهو متمنٍ شیئًا یسأله  ، ألنه حین قال: أال رجلَ ما عمرًا ٕ قول أبى عمرو: أال رجلَ إما زیدًا وا

                                                             

 .351انظر الفعلیات د. محمود شرف الدین صـ    (91)

 .69انظر اإلعراب والتركیب بین الشكل والنسبة د. محمود شرف الدین صـ   (92)

 .69انظر المرجع السابق صـ    (93)

 .352انظر الفعلیات د. محمود شرف الدین صـ    (94)
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" . أو یكون إجابة )95(ویریده، فكأنه قال: اللهم اجعله زیدًا أو عمرًا أو وفق لي زیدًا أو عمرًا
ق باستفهام فهذه داللة المقال كقوله تعالى: "بلى قادرین"عن سؤال ساب ِب ُ   .)96(ق أو س

أما داللة الحال: فقد كان سیبویه یعتبر الموقف الكالمي بمالبساته كًال واحدًا فیغتفر 
حذف أحد العناصر من الجملة إذا كان في سیاقها الكالمى دلیل علیه، ویبلغ سیبویه من 

عله فیصًال في الحكم بصحة التراكیب النحویة وخطئها، ومن اعتبار موقف االستعمال أن یج
ذلك أننا نراه یقف إلى الجملة الواحدة فیحكم علیها في موقف من االستعمال بأنها خطأ وفي 
موقف من االستعمال آخر بأنها صواب، وهذه الجملة لو اكتفى بالنظرة الشكلیة الذاتیة ـ جملة 

تكن تنفك عن مالبسات استعمالها، ومقاییس اللغة عنده  نحویة جائزة ـ ولكن اللغة عنده لم
تستمد من معطیات النظام الداخلى للبناء اللغوى، كما تستمد من معطیات السیاق االجتماعى 
التي تكتنف االستعمال اللغوى فجملة "أنا عبد اهللا منطلقا" یحكم علیها سیبویه بأنها من الكالم 

ذا المحال إذا كان الناطق بها رجًال  ٕ من إخوانك ومعرفتك وأراد أن یخبرك عن نفسه بأمر،.. وا
قال: "أنا عبد اهللا منطلقًا في حاجتك" من الكالم الحسن إذا كان الناطق بها رجًال خلف حائط 

، أو في موضع تجهله فیه"   )97(مثًال
ً بما تراه  ولسیبویه عبارات كثیرة تدل كلها على أن العرب كانت تحذف الفعل اكتفاء

  لة الحال من ذلك قوله:من دال
ً بما یرون  نما حذفوا الفعل في هذه األشیاء حین ثَنُّوا لكثرتها في كالمهم، واستغناء ٕ "وا

  .)98(من الحال، وبما جرى من الذكر، وصار المفعول األول بدًال من اللفظ بالفعل"
  وقوله في تخریج قول الشاعر:  

 َ فٌَة       وال ی اعِ َ س ُ ىٌّ م َ یََّة إذ م َ َ م ٌ وال عربُ دیار م ْ ج ها عُ   .)99(رى مثَل

                                                             

 .1/284انظر الكتاب،    (95)

 .4، اآلیة: سورة القیامة   (96)

 .116انظر النحو والداللة، د. محمد حماسة عبد اللطیف صـ    (97)

 .1/275انظر الكتاب    (98)
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"ولكنه ال یذكر (أذكر) لكثرة ذلك في كالمهم واستعمالهم إیاه، ولما كان فیه من ذكر 
الدیار قبل ذلك، ولم یذكر، وال أتوهم زعماتك لكثرة استعمالهم إیاه والستدالله مما یرى من 

  . )100(حاله أنه ینهاه عن زعمه"
نما نصبت خیرًا لك وأوسع لك،  ٕ ألنك حین قلت "انته" فأنت ترید أن تخرجه من "وا

   .)101(أمر وتدخله في آخر"
"وحذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إیاه في الكالم ولعلم المخاطب أنه محمول على 

  . )102(أمر"

ا"   .)103("ولكنهم حذفوا هذا لكثرته ولالستخفاف، فكذلك حذفوا الفعل من أمَّ
نها تكون هذه بعض عبارات سیبویه التي توضح داللة  ٕ الحال ودورها في الكالم وا

  بمثابة ذكر الفعل أو تعمل عمل عنصر من عناصر الجملة فالقرائن على هذا ثالثة:
  الفعل الملفوظ. :1
  النغمة الصوتیة. :2
الحال التي یقال فیها السیاق "فإذا لم تغن داللة الحال لم یجز التخفف من  :3

  .    )104(الفعل"
  التفریق بین نمطي اإلسناد الفعلى واالسمي عند سیبویه دور الحركة اإلعرابیة في

للحركة اإلعرابیة دور كبیر في توضیح الجملة وفي توزیع الكلمات على رصف 
لغوي معین فعند سیبویه أمثلة كثیرة وردت بالنصب مرة وبالرفع أخرى فیكون النصب فیها 

  شكل جملة اسمیة.دلیًال على انتماء الكلمة إلى جملة فعلیة، والرفع یجعلها ت
                                                                                                                                                

، مساعفة: مواتیة. ویروى: تسـاعفا، ورخـم میـة فقـال "مـي" فـي غیـر النـداء 3انظر دیوان ذي الرمة،    (99)
ا ومیة. والشاهد فیه نصب: "دیـار" بفعـل مقـدر تقـ ّ دیره: أذكـر دیـار میـة ضرورة وقیل كانت تسمى می

 وأعنیها، وال یذكر هذا الفعل لكثرته في كالمه.

 .1/280انظر الكتاب    (100)
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فسیبویه یعتبر الحركة هنا "بمثابة جمل كاملة، ذاهبًا إلى أن استصحاب داللة الحال 
. )105(معها یغنینا عن داللة المقال، وهذا االستصحاب یؤهلها للقیام بدور الجملة الكاملة"

ومعظم هذه الكلمات نجدها من باب المصادر أو المشتقات وبالتالى فهي تحمل في طیاتها 
ن كانت الحركة اإلعرابیة فیها ورصفها ینتمي إلى الجملیة االسمیة، یقول  ٕ جملة فعلیة وا
ن ابتدأته ففیه معنى المنصوب، وهو یدل من اللفظ بقولك :  ٕ سیبویه: "واعلم أن (الحمدُ هللا) وا

  .)106(أحمدُ اهللا"
" إذا أراد معنى المبارأةِ كما رفعوا "ح " "واعلم أن من العرب من یرفع "سالمًا نانٌ

، أي: أمري وأمرك  ٌ بسالمٍ سمعنا بعض العرب یقول لرجل: ال تكوننَّ مني في شيء إال سالم
المبارأةُ والمتاركة، وتركوا لفظ ما یرفع كما تركوا فیه لفظ ما ینصب ألن فیه ذلك المعنى وألنه 

  .)107(بمنزلة لفظك بالفعل"
ل له: كیف أصبحت؟، ومن ذلك أیضًا قوله: "وسمعنا بعض العرب الموثوق به، یقا

، كأنه یقول: أمري  ُ ر َ ظه ُ حمله على مضمر في نیته هو الم َ فیقول: حمدُ هللاِ وثناءٌ علیه، كأنه ی
وشأني حمدُ اهللاِ وثناءٌ علیه. ولو نصب لكان الذي في نفسه الفعلَ ولم یكن مبتدأ لیبنى علیه 

   .)108(وال لیكون مبنیًا على شيءٍ هو ما أظهر"
  ومثله قول الشاعر: 

ٌ وال عربُ  م ْ ج ها عُ َرى مثَل فٌَة       وال ی اعِ َ س ُ ىٌّ م َ یََّة إذ م َ َ م   دیار
كأنه قال أذكر دیار میة، ولكنه ال یذكر أذكر لكثرة ذلك في كالمهم واستعمالهم 

  .)109(إیاه، ولما كان فیه من ذكر الدیار قبل ذلك"

ا رفعت فالذي ، "فإذ)110("ومن العرب من یرفع الدیار، كأنه یقول: تلك دیار فالنة"
ذا نصبت فالذي في نفسك غیر ما أظهرت" ٕ   .)111(في نفسك ما أظهرتَ وا

                                                             

 .351انظر الفعلیات صـ    (105)

 .1/329انظر الكتاب    (106)

 .1/326انظر الكتاب    (107)

 .320ـ  1/319انظر الكتاب    (108)

 .1/280انظر الكتاب    (109)



Pakistan Journal of Islamic Research Vol 8, 2011 

 220

 ُ ن شئت ألغیتَ لك فقلت: لك الشاء ٕ ُ شاةً بدرهم شاةً بدرهم، وا وذلك قولك: لك الشاء
ُ لك، فإن شئت رفعت،  ذا قلت: الشاء ٕ شاةٌ بدرهم شاةٌ بدرهم، كما قلت: فیها زید قائم، رفعت وا

ن شئت نصبت، وصار ٕ ، كما كان فیها زید قائمًا  وا ُ بَ الشاء جَ َ لك، الشاء إذا نصبت بمنزلة و
"   .)112(بمنزلة استقر زید قائمًا

ُ مبتدأ ولك خبر مقدم وشاة  ُ شاةً بدرهم فالشاء یقول السیرافي: "إذا قلت لك الشاء
 ، ُ بدرهم حال، كأنك قلت: وجب لك الشاء مسعرًا هذا السعر. ولو اكتفیت بقولك: لك الشاء

، فتقول على هذا: وسك ن شئت ألغیت) یعنى لم تجعلها خبرًا ٕ تَّ جاز ، لتمام االسم والخبر. (وا
لك الشاء شاةٌ بدرهم، فیكون الشاء: مبتدأ، وشاة: مبتدأ ثان، وبدرهم: خبر، والتقدیر: شاة 

، فالتركیب إما أن یكون في قوة الجملة االسمیة أو في قوة الجملة )113(منها بدرهم"
   .)114(الفعلیة"

هِ أن یكون صفة"،  بحِ ، لقُ ُ والنصبُ ویقول تحت باب: "هذا باب یختار فیه الرفع
یزٌ بدرهم، وسمعنا العرب الموثوق بهم ینصبونه، سمعناهم  ُرٍّ قبلُ قَفِ ب "وذلك قولك: مررت ِب
ُرٍّ مررنا به قبلُ قفیزًا بدرهم "قفیزًا بدرهم"، فحملوه على المعرفة وتركوا  یقولون: العجبُ من ب

نما هو اسم كالدرهم والحدید، أال ترى ا ٕ لنكرة، لقبح النكرة أن تكون موصوفة بما لیس صفة، وا
، وال یحسن أن تجعله صفة، فقد یكون الشيء  ك حدیدًا ُ ك درهما، وهذا خاتَم أنك تقول: هذا ماُل

  حسنًا إذا كان خبرًا قبیحًا إذا كان صفة. 
ُرٍّ قبلُ ق ب َ مبتدأ. وقولك وأما الذین رفعوه فقالوا: مررت ِب فیز بدرهم، فجعلوا القفیز

  یعلق السیرافي على هذا بقولك:  )115(بدرهم مبنیًا علیه"
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یزٌ منه بدرهم، ألن  ُرٍّ قَفُ ب ، فتقول: مررت ِب رِّ ُ "یرید أن یقبح أن یجعل قفیزًا نعتا للب
نما هو مكیال، فإما أن تجعله مبتدأ و ما بعده خبره  ٕ ، وا وتكون القفیز لیس بحلیة وال وصفًا

وقد ذكر  ،)116(هذه الجملة في موضع خبر أو حال أو نعت، أو تنصب قفیزًا على الحال"
أحد شیوخنا شروطًا للفعلیة واالسمیة ولهذه الشروط دور في تحدید الحالة اإلعرابیة للمصدر 

  )117(وناصبه وهذه الشروط هي: 
  : أن یكون في الجملة المتقدمة اسم بمعنى المصدر المنصوب.1
  یكون فیها ما یشیر إلى صاحب ذلك االسم وذلك المصدر. : أن 2
  : أن یدل المصدر في الجملة المتقدمة على فعل عالجي یتغیر بتغیر الزمان. 3

  وتفصیل فكرة دورة الحركة إن شاء اهللا سأتناوله في البحث القادم.       
  الخاتمة

،": مما سبق یتضح لنا 1 ، وفیها أفعاًال ً ولُألولى مواقع وللثانیة  أن في العربیة أسماء
وظائف، لكننا كثیرًا ما نجد تركیبات تعمل فیها األسماء عمل األفعال، وأخرى تقع األفعال 
، و الفعلي اسمیًا وفي العربیة جمل اسمیة وأخرى فعلیة  موقع األسماء، فیصبح األسمي فعلیًا

نها الفعلیة، وأخرى یشتركان في عملیة اإلسناد، وبین النوعین جمل ظاهرها االسمیة وباط
فقد یكون "التركیب من الناحیة الشكلیة تركیبًا اسمیًا  )118(ظاهرها الفعلیة وباطنها االسمیة"

لیس الفعل عنصرًا فیه، لكن المعنى المتضمن داخل هذا التركیب هو معنى فعلى أو یمكن 
الداخلي أن نقول: إن التركیب الخارجي ینتمى لنمط رصفى معین على حین ینتمى التركیب 

. إن هذه البدائل التركیبیة تعبر عن التشخصیة التركیبیة للغة العربیة، )119(لنمط رصفى آخر"
والعالقة بین هذه البدائل وما نسمع به من وجود بدیل وسط أضفیا على تراكیب اللغة حركة 
ومرونة سهلتا للنحویین العرب مهمة التحلیل النحوي إذ كانت هذه المقابالت نبراسا لهم 
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ً أثناء تأویلهم للتراكیب وتقدیرهم للمحذوفات، أي إنهم كانوا یفسرون اللغة باللغة وال  وضیاء
   . )120(یفرون منها ـ إال إلیها ـ إن صادفتهم مشكلة"

: دارت معظم هذه التراكیب في مواقف معینة وهذه المواقف من شأنها أن یستخدم 2
األمر والتحذیر، والدعاء، والمدح، والثناء،  فیها الفعل ومن هذه المواقف كما رأینا فیما سبق،

  التذلل والتضرع والتنقل من حال إلى حال.
: اكتفى من هذه التراكیب بداللة الحال التي أغنت عن داللة المقال في كثیر من 3
  األحیان. 

: ذهب سیبویه إلى أن األسماء المنصوبة في هذه التراكیب نصبت على أنها بدل 4
وساعد على هذا أنها إما مصدر، أو مشتق، أو جامد مؤول بمشتق، وهذا من اللفظ بالفعل، 

النوع األخیر ذو صلة قویة باألفعال، كذلك دخول أدوات من شأنها الدخول على األفعال 
   . )121(مثل: إن المجازاة وهال، ولوال"

: "األمر من قبل ومن بعد متوقف على السماع، "فلیس كل حرف یظهر بعده 5
یه الفعل، ولكنك تضمر بعد ما أضمرت فیه العرب من الحروف والمواضع، الفعل یحذف ف

وتظهر ما أظهروا وتجري هذه األشیاء التي هي على ما یستخفون بمنزلة ما یحذفون من 
نفس الكالم، ومما هو في الكالم على ما أجروا، فلیس كل حرف یحذف منه شيء ویثبت 

  )122(فسر أو قس بعد"فیه.. فقف على هذه األشیاء حیث وقفوا، ثم 
  المصادر والمراجع

  : الكتاب لسیبویه، تحقیق وشرح عبد السالم محمد هارون، عالم الكتب.1
: شرح الرضي على الكافیة تصحیح وتعلیق یوسف حسن عمر، مؤسسة الصادق، طهران، 2

  م. 1978إیران، 
بهجة البیطار، : أسرار العربیة، تألیف أبى البركات عبد الرحمن األنبارى، تحقیق محمد 3

  مطبعة المجمع العلمي العربي بدمشق.
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