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 نسـأل اهللا  ،نيالكـرمي  ينوالدربيـاين صـغريا،لل   من إىلهذا العمل املتواضع  اهدي   

  .آمني يارب العاملنياوأن جيعل اجلنة مثوامه، اميرمحهتعاىل أن تبارك و

  .خي وأخوايت الكرميات نسبا وصهراأ إىل

الذين سهروا علـى تـربييت ،حمثيـنين علـى مواصـلة       كل بامسه والد عميأكل  إىل

  .طلب العلم 

 يف مجيـع املراحـل الدراسـية    ةوأسـاتذ  معلمـني  مـن كل من علمين حرفـا ،  إىل

  واجلامعية

    .األحباب واألصدقاء كل بامسه ومستواه  إىل

 

 

 

 

 

 



 

 

محـد احلامـدين علـى     ه،وأمحد عزو جل شكر عبد معترف بالنقصـان هللالشكر     

  .إال باهللا  يوما توفيق... نعمته وفضله وتوفيقه يل بإمتام هذا العمل 

األسـتاذة الكرميـة املشـرفة الفاضـلة      إىلمث أتقدم خبالص الشكر وكامـل العرفـان   

  :األستاذة الدكتورة 

البحـث ،ويف هـذا    إمتـام صفية مطهري اليت تعهدتين بتوجيهاا ونصائحها من أجل 

ـ  عبد الكرمي بكـري :األستاذ الدكتور  أنسى ال جيهـات  توه يل مـن  ، علـى ماقدم

نقـول   أننـا  إالذكرناهم اآلن فلـن نـوفيهم حقهـم،     وانفأشكره جزيل الشكر ،

  .جزاهم اهللا عنا خري اجلزاء :دعاء

مـن أسـاتذة    قريـب أومن ساعدين من بعيد و األساتذة ، كل إىلشكري  أوجهكما 

  . فلهم مين جزيل الشكر والتقدير... وزمالء جبامعة وهران 

  

  

  

    ليلـاجل عبد                                                                            
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ة والسـالم علـى رسـوله ومصـطفاه     شرف اللسان العريب بلغة كتابه العزيز وشريعته اهلاديـة والصـال   ،احلمد هللا     
  :وبعد  أمجعني وأصحابهله آحممد بن عبد اهللا وعلى 

، حيـث  نياهتمامـا بالغـا لـدى علمـاء اللغـة احملـدث       دراسة التراكيب اللغوية من املوضوعات اليت لقت تعد        
يف كل نظرية لسانية جديدة وليس معىن هذا أن اللغـويني العـرب مل يعرفـوا هـذا النـوع مـن        ىطب الرحق أصبحت

ـ    ؤا يف ذلـك نظريـات مشـهورة يف    أالدراسة، بل جند كثريا من العلماء والباحثني القدامى درسوا هذا العلـم بـل أنش
كمـا أن الداللـة اللغويـة تعـد الغايـة      بل جمموعة من العالقات،  األلفاظاللغة ليست جمموعة من  نأالنظم، يثبتون فيها 

 إليـه املتلقـي ،وحيـاول املبـدع توصـيلها      إليهـا غاية كل تركيب لغوي ،ومن مث هي الغاية اليت يسعى  والوسيلة، فهي
  .البشرية الوسيلة اليت ا تتم عملية االنسجام اللغوي يف اتمعات  وهي

معرفة العالقات اليت تتكـون مـن اللغـة، وذلـك بدراسـة التراكيـب        إىلوحنن من خالل هذا البحث، نسعى         
سـنادية وأغراضـها البالغيـة يف    إلوالتراكيـب ا  األلفـاظ النحوية النامجة عنها، ومعرفة مواطن استعماهلا جنمع بني داللة 

  .صعيد واحد

 التـراث  أمهيـة  إىلن شـدوا انتباهنـا   الـذي  األفـذاذ  األساتذةولقد حباين اهللا تعاىل يف املرحلة اجلامعية بعدد من        
الداللة الذي يعد مرحلة مكملة لدراسـة سـلفنا الصـاحل مـن العلمـاء       علموعراقته،واىل ما فيه من كنوز مثينة وخباصة 

 األسـاتذة بطريقة بارعة، بل فائقة الرباعـة، وقـد اسـتطاع بعـض هـؤالء       يالتعليمالنحو  أبوابوالنحاة الذين وصفوا 
بنـود النحـو    أكثـر غرس بذرة حب التراث فينا وضرورة حتني الفرص لندرس هذا العلم بل كنـت اعتقـد انـه مـن     

، مث أيضـا البحث يف قيمته الداللية وما يترتـب علـى تغيريهـا مـن داللـة       إىلالعريب عسرا، ولكين جتاوزت ذلك كله 
  .يترتب على ذلك من داللةحبثت وفقا ملنهج علمي واضح فيما يعتري التركيب من تغيري، وما 

 وأمنـاط سناد يف اجلملة العربية ويف حبوث العلماء وأنه كـان سـببا يف ضـرورة التعـابري     إلادور إىلوأشرت أيضا        
  .احلملة االمسية والفعلية إطارالتراكيب اللغوية املختلفة يف 

 اآلبـار ابـن   قصـيدة الشـاعر   الـواردة يف سـنادية  إلكما أين حاولت يف هذا البحث أن امجع معظم التراكيـب ا       
تفهـم   إضـافية ، ولـه داللـة   أساسيا دالليا من خالل ربط كل سياق بتركيبه، الن التركيب النحوي له معىن هودراست
  .اقمن السي

فائـدة تواصـلية أو    إىلقـد ال يـؤدي   مقامـه  ن معرفة معىن التراكيب دون معرفة أل ،مبقامهكما ربطت كل معىن       
نـه ميثـل   أل" (قـام "منطوق له معىن يف العربيـة هـو قولنـا     أوصغر تركيب مكتوب أ إنوالدليل على ذلك لو . تداولية

فـان هـذا التركيـب    ) ، ويدل على معىن هو قيـام الشـخص  إليهمن مسند ومسند  أومجلة فعلية متكونة من فعل وفاعل 
ربطنـاه   إذا إالال يكون كالما مفيـدا حيسـن السـكوت عليـه      أيتداولية،  أو له معىن ال يكون له فائدة تواصلية الذي

  ).إليهيكون اخلطاب موجها  أي(يكون املتلقي خماطبا  أنمبقامه، واملقام هنا 

واتبعت هذا كله يف دراسـة تراكيـب اجلمـل الـواردة      ،وقد ركزت يف هذا اجلانب على املستوى التركييب             
 إىلصـنفناها  سـنادية املختلفـة للجملـة مث    إل، مجعنـا التراكيـب ا  اإلستقرائي الوصفياملنهج  ةالشعري بياتاأل بعض يف
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ذلـك كلـه    مجل فعلية ومجل امسية واتبعنا املنهج التحليلي الوصفي يف دراسة التراكيب وحتليلها، وحاولنـا مـن خـالل   
  .فمنهااملوضوعية  األسباب أما ،يف السياق احتديد داللته

 أيضـا وفيهـا   األنـدلس قية وهلا جوانب تارخييـة حـول   القصائد الشعرية البن اآلبار تشمل على قواعد أخال إن       
  .اإلنسانيةبالقيم  األمثلاالقتداء  إىلتدعو املرء  اأحياة احلرية والكرامة، وحماربة الذل و اخلنوع كما  إىلدعوة 

النصـوص   وخباصـة االنشـغال بالـدواوين    أو) كطلبة بـاحثني (لنا  مظهريصفية  ةالدكتور ةالفاضل ةاألستاذتشجيع  -
  .اللغة العربية يفكبرية  ةأمهيمن هلا ملا القدمية 

  . سنادية يف حتديد الوظائف وأداء املعاينإلمة العالمة ايتوضيح ق -

 658-595(البلنسـي اليب عبـد اهللا حممـد ابـن األبـار القضـاعي      " ديـوان ابـن األبـار   "وقد اختـرت        
تقـدمي وزيـر األوقـاف والـؤن اإلسـالمية لنيـل شـهادة         –حتقيق عبد السالم اهلّــراس ) م1260-1198/هـ

بقاعـة الكلية،ألنـه مل   1966يوليـو   16وقـد نوشـت يف   .الدكتوراه الدولية من كلية الفلسفة واالداب جبامعة مدريد
يشر أي باحث من احملدثني اىل دراسة هذا الديوان،وألننا أحببنا أن استقصاء بعض التراكيـب واملصـادر املتصـلة بـابن     

  .بار وعصرهاأل

وقد عرفت البن األبار قصائد أُحتفظ ا يف مصادر مما جعل البـاحثني يـررون ان لـه انتاجاشعرياضـئيال أو يقلـل         
من شاعريته وقيمتها ،ولذلك كان اكتشاف هذا الديوان حدثا ذا امهيـة تـردد صـداه يف جمـالس البحـث سـواء يف       

  .املغرب أو اسبانيا

هراس سبب اختياره ،لطروحته الكـربى ،حتقيـق الـديوان ودراسـته ترحابـا مـن طـرف        وذكر أيب عبد السالم الـ
أستاذه الدكتور الياس صادبا رئيسقسم الدراسات العربيـة جبامعـة مدريدألنـه باسـتخراجه هلـذا الـديوان وتقدميـه        

لـى انتـاج ضـخم    للبحث األندلسي واملغريب يكون قد اكتشف جانبا أصيال من جوانب شخصية ابن األبـار اعتمـاد ع  
نسبيا،وقد خصص القسم األول من الدراسة لدراسـة الـديوان وحيـاة صـاحبه وشاعريته،والقسـم الثـاين بتحقيـق        

  . الديوان الذي يقدم اليوم لعامل النور

  .تقسيم العمل إىل مقدمة ،ومدخل وفصلني وخامتة  البحثة عيطبوقد فرضت             

وأمهيته وأهم الدراسـات إىل  تناولتـه مث عرضـت األسـباب الـيت       إشكاالتهوملوضوع فاملقدمة استعرضت فيها ا       
  .دعتين إىل اختيار املوضوع مذكرا بأهدافه ومنهجه وخطة العمل 

ـ إضـافة إىل أركا  مـا ا وأنواعهملجملة والكـالم وتقسـيما  ل أما املدخل فخصصته    وتعريـف اإلسـناد لغـة     ،ام
لـدى بعـض البـاحثني مث    مث التصور اجلديـد للمركبـات    ،واصطالحا وأقسامه ،مث تقسيم املركبات ونظرة القدامى هلا

  . يشمل كل ماله عالقة باإلسناد ختمت املدخل مبلخص

  ). ...نائب الفاعل املبتدأ،الفاعل(الفصل األول فكان حتت عنوان اإلسناد اإلمسي تناولت فيه املسند إليه ف      
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  ). ... اخلرب ،الفعل ، ما ينوب عن الفعل( ه ـتناولت فيه املسند أو اإلسناد الفعلي وفيفأما الفصل الثاين      

املفردة بني الداللة الوظيفية والداللة التركيبيةتناولت فيه اجلانب التطبيقي للحديث عن فأماالفصل الثالث        

مـن خـالل حتديـد     اآلبـار البـن   ســـة الــدرل املختـارة   الواردة يف القصائد الشعريةتناولت بعض التراكيب و
   .الديوانولغة  أصالةالبحث خبامتة تتضمن  وختمتعناصر املسند إليه واملسند وتصنيفها مث تبيان داللتها السياقية ، 

ـ    هاأما قائمة املصادر واملراجع فقد اعتمدت مصادر ومراجع من           مـا هـو حـديث وقـد      هاما هـو قـدمي ومن
ـ ؤاملُ: بائيا، ويف التهميش ورد استخدامها على النحـو التـايل   ألف رتبتها يف قائمة ترتيب حتقيـق أو   –املؤلـف   –ف ل

  .الد، اجلزء، الصفحةاملصدر،  ودار سنو، طبعة ، بلد ترمجة

فهناك عقبـات وصـعوبات عرقلـت سـري البحـث      أن ينجز عمل دون عناء، السهل األمروعلى كل ليس من           
نـه حيتـوي علـى جمموعـة مـن القصـائد       أكمـا   اقدمي امنها، صعوبة البحث يف الديوان يف حد ذاته والذي يعد ديوان

الـيت   احلكمـة ، لكين رغـم كـل هـذه املصـاعب تـذكرت      الكتب أمهاتوصعوبة احلصول على  األغراضاملختلفة 
   :تقول

"ـمالَ نح ـجاَأليق رِبانـر هت عنـاملَ هصاعب"  

  .    ازهـــحث واجنــذا البـــويف األخري فإين أود أن أشيد بدور كل من ساندين يف إمتام ه           

الـدكتور عبـد    ألسـتاذنا مث الشـكر اخلـاص    ،فالشكر للموىل عزوجل على نعمه اليت ال تعـد وال حتصـى             
 األسـتاذة  نسـي أالكرمي بكري الذي مل يبخل علينا بتوجيهاته ونصائحه على مواصلة اجلهد لتحسـني العمـل، كمـا ال    

 إىلهـذا البحـث، مث الشـكر     إمتـام القديرة صفية مطهري اليت ما فتئت حتثنا على مواصلة اجلهد والعمـل مـن اجـل    
 واألحبـاب  األصـدقاء من مصادر ومراجع، والشـكر موصـول جلميـع     إليهالزمالء الذين زودونا مبا احتجنا  األساتذةو

عنـا خـري    مجيـزيه  أناهللا  إىلما حييت مـع دعـائي   للجميع  جدد شكريأ األخريوملن له الغرية على لغة الضاد، ويف 
  .اجلزاء

   

  احلمد هللا رب العاملني أنوآخر دعوانا 



  دخلــالم

 

 

 

 

ربيةـلة العـاجلماد يف اإلسن  
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  :ايلي ــدخل مـتناولت يف امل 

  اجلملة والكالم* 

  أركان اجلملة ومكوناا * 

  تعريف اإلسناد لغة واصطالحا* 

  أقسام اإلسناد* 

  تقسيم القدماء للمركبات * 

    .التصور اجلديد للمركبات لدى بعض الباحثني * 

  :المـلة والكـاجلم -)1

وقسـموها  )الكلمـة (يتركـب منـها الكـالم هـي      اتفق النحاة على أن الوحدة الصغرى الـيت          

  :وعرفوا الكالم بأنه " اسم ، فعل ،حرف" بدورها إىل 

اللفظ واإلفادة ،أو ماتضـمن كلمـتني أو أكثـر بإسـناد أصـل مقصـود       : ن اجتمع فيه أمرأ ما         

   1لذاته 

  .امسان ، أو فعل واسم :أن أقل ما يتألف منه الكالم  واأور

مسلكهم هذا يشـريون إىل العناصـر األساسـية الـيت ميكـن أن تفيـد معـىن حيسـن          يف موه         

  السكوت عليه بناء على العالقة بني هذه العناصر،وهي عالقة اإلسناد اليت تعد حمور الكالم

  .،أو فعل واسمأمسان: سناد إالبني عنصرين مها اإل وال يتأتى

انية غأنه اجلملة املستقلة بنفسها ال"  هحيث يقول يف تعريف عرف الكالم هو إمام النحاة سيبويه والذي         

وسار على جه أيضا ابن جين حيث يقول موضحا مدلول الكالم ومشـريا   2'' للقول عن غريها وجعله مقابال
                                                           

18ص 1أنظر التصريح على التوضيح ج  
1  

.ت ،عبد السالم هارون.123ص 1سيبويه ،الكتاب ج   2  
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أما الكالم فكل لفظ مستقل بنفسه مفيد ملعناه ،وهو الـذي  :"" إىل خصائص القول والعالقة بينه وبني القول 

ل بنفسه وجنيت منـه  غفكل لفظ است ...،زيد أخوك ،وقام حممد وضرب سعيد:اجلمل حنو :لنحويون يسميه ا

  .مثرة معناه ،فهو كالم

ـ            ا ،فالتـام هـو املفيـد أعـين     وأما القول فأصله أنه كل لفظ مذل به اللسان تاما كـان أو ناقص

 زيد وحممد :حنو لكبضد ذه،مه،والناقص ماكان ص:،وما يف كان معناها من حنو اجلملة

  1"" كالما فكل كالم قول ،وليس كل قول... وإن 

  :اجلملة عند القدامىتعريف ) 2 -

العرب على دراسـة الكـالم وحتليلـه ،وتعـددت مبـاحثهم يف أجزائـه       كما عكف النحويون            

ل واجلملـة  وأركانه حبسب ميدان التحليل ، فكان احلديث عن الكلمة املفردة ،والكـالم والكلـم والقـو   
ولـيس مـن    3وها وتعددت آراؤهـم واختالفـام يف كـل قسـم    فاختلفت أصناف املباحث اليت تناول 2

مهام هذه الدراسة أن تذهب لتفصيل القـول يف حـد كـل مصـطلح ،واخـتالف اللغـويني والنحـاة        

اجلملـة  العرب يف تعريفاا وحتديد األسس اليت تقوم عليها والتفريـق بينـها وبـني الكـالم ،إذ قرنـت      

كثريا لدى النحاة العرب بالكالم ،فريد هـذان املصـطلحان عنـدهم متـرادفني يف كـثري مـن األحيـان        

،ولعل النحاة يستندون يف هذا إىل أن الفائدة املرجوة من التركيـب التكـون يف أغلـب أحواهلـا إال مـن      

  .كلمات ) مجلة (

يقـول  و،مسـند ومسـند إليـه ،    ني لكالم مركب مـن كلمـت  اأن  إىلحناة العرب وقد ذهب           

إىل األخـرى ،وهـذا    احـدامها  والكالم هو املركب مـن كلمـتني أسـندت   :(( يف هذا الشأن الزخمشري

  4"أويف فعل واسم ... اليتأتى إال يف امسني

                                                           

18ص 1السايف ج  ،ابن جين 
1  

17،ص 2،1987ينظر اجلملة النحوية نشأة وتطورا وإعرابا ،فتحي الدجين ،ط  
2  

  3 54،55م ،ص1993-اإلسكندرية  –دار املعرفة اجلامعية –حلمي خليل –ينظر مقدمة لدراسة فقه اللغة  

15م ص1990، 1املفصل يف علم اللغة أبو القاسم الزخمشري،بريوت ط 
4  
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الكالم اليتأتى من امسني ،أو من اسم وفعـل فـال يتـأتى مـن فعلـني       ...:""ويقول السيوطي           

اسم وحرف ،والكلمة واحدة ألن اإلفـادة إمنـا حتصـل باإلسـناد وهوالبـد لـه مـن         والحرفني ،وال

فاإلمسان يكونان كالمـا،لكون أحـدمها مسـندا ،واآلخـر مسـند إليـه       ... مسند ومسند إليه :طرفني 

 إليـه  ،والفعـل واحلـرف المسـند    إليـه  سم مسـند السم مع الفعل ،لكون الفعل مسندا ،واالوكذلك ا

سيبويه اجلملة فيما ميكن أن يوجه على أنـه تعريـف للجملـة عنـده تقـوم علـى        وقد جعل 1""فيهما 

ومسند إليه وعالقة جتمع بينهما ،يقول سيبويه مبينا العالقة بـني الفعـل واإلسـم يف إطـار      اإلسناد مسند

   2""الفعل البد له من اإلسم وإالمل يكن كالما ."اإلسناد

فهذا اسم مبتدأ مبين عليه ... فقولك هذا عبد اهللا منطلقا : ""واسمويقول موضحا العالقة بني اسم            

فاملبتدأ مسند واملبين عليـه  .مابعده وهو عبد اهللا مل يكن ليكون هذا كالما حىت يبىن عليه أو يبىن على ما قبله 

   3مسند إليه 

سـند إليـه واخلـرب    وهذا خالف ما عليه النحاة يف تركيب اجلملة  فهم يـرون أن املبتـدأ هـو امل           

  .هو املسند 

وإمنـا كـان الفاعـل رفعـا     :" العباس املربد حتديد اجلملة على املعىن واإلسناد يقـول  أبووقد أقام           

والفعـل مبرتلـة    ألنه هو والفعل مجلة حيسن السكوت عليها ،وجتب بتـا الفائـدة للمخاطـب فالفاعـل    

فاجلملـة عنـده ماتكونـت مـن فعـل      4"القائم زيـد  :قولك  قام زيد فهو مبرتلة:اذاقلت .واخلرب االبتداء

  .وفاعل أو مبتدأ وخرب وتؤدي معىن حيسن السكوت عليه 

  

  

                                                           

33،ص  1ج  1992بريوت .ت عبد العال سامل مكرم .مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع ،السيوطي  
1  

  2 15م ص1990، 1ل يف علم اللغة أبو القاسم الزخمشري،بريوت طاملفص
                                                                                                                             

33،ص  1ج  1992بريوت .ال سامل مكرم ت عبد الع.مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع ،السيوطي 
3  

33ص 1املصدر السابق ج  
4  
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العلماء قد شاع بينهم هذا الرابط بـني اجلملـة واملعـىن إالمنـهم مـن      والدارس هلذا العلم يرى أن         

مرادفـا للجملـة يقـول    خلط بني اجلملة والكالم والقول،فقـد عـرف الزخمشـري الكـالم وجعلـه      

   1""والكالم هو املركب من كلمتني أسندت إحدامها إىل األخرى وتسمى اجلملة :"

مفيد ملعناه ،وهو الذي يسـميه  "" أما الكالم فكل لفظ مستقل بنفسه :" يقول عن الكالمفأما ابن جين        

  2اجلمل:النحويون 

  : وتقوم اجلملة على األركان اآلتية

 )نائب الفاعل . الفاعل . املبتدأ( املسند إليه  - 1

 )الفعل .اخلرب( املسند  - 2

   :إليه املسند  )1

وهو اجلزء احملكوم عليه كالفاعل ونائب الفاعـل يف  3"والجيد املتكلم منه بدا:"عن املسند  هو مااليستغين       

  .إال امسااجلملة الفعلية ،واملبتدأ من اجلملة االمسية ،واليكون 

  .شيخ اسم ذات وهو مسند إليهاسم ذات ،حنو حضر ال 1- 1

 .اسم معىن وهو مسند إليه )الظلم(ف.انتشر الظلم على البسيطة :اسم معىن ،حنو  2- 1
 
 :املسند  )2

 4"والجيد املتكلم منه بدا "" وهو اللفظ الذي اليستغين عن املسند إليه ، )3

وقد يكون " اخلرب" االمسيةاجلملة ويف " الفعل "فهو يف اجلملة الفعلية .عليه وهو احلكم املراد إسناده إىل احملكوم 

املشبهة ،واسم التفضيل وأمساء التفضيل وأمساء املبالغة  املسند ماهو يف قوة الفعل كاسم الفاعل واملصدر والصفة

  قابلت رجال أسد (أو )أكرم رجال مسكا خلقه (وماقام على اإلستعارة والتشبيه ،وحنو"و وأمساء األفعال

أي يشـبهان الفعـل    1""شبيهتا الفعل يف حتملها املرفوع ألما يف قوة الفعل " أسدا"و"مسكا" فكلمتا )ولده

  .على الترتيب )ولده(و)خلقه (فرفعتا كلميت 

                                                           

.21ص1-بريوت .ابن يعيش –شرح املفصل :وينظر . 15ص–املفصل يف علم اللغة   1  

.17ص1.بريوت –حممد علي النجار .ت .ابن جين –اخلصائص   2  

.48،ص1الكتاب ،ج–سيبويه   3  

.23،ص1ج.نفس املصدر   4  
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  :اإلسناد 

  :ة ـلغ        

والنون والدال أصل واحـد   سند السني):"د.ن.س(يف مادة )هـ385ت:(فهو كما يقول ابن فارس        

يقال سندت على الشئ اسند سنودا وأسندت استنادا ،وأسـندت غـريي   يدل على انضمام الشئ إىل الشئ 

   2"إسنادا

  .إىل الشئ ،إذا جعلت مالديك مسندا إليه ،واإلسناد مصدره ۥأسندت:وهو أيضا 

  .وذا يكون اإلسناد هو االقتراب والتالحم بني شيئني حيتاج أحدمها إىل اآلخر حىت يعتمد عليه 

  ...اند إىل احلائط وسوند املريض ،وقال ساندوين تس:"" وقال الزخمشري        

وفيه قوة املسند واعتماد املسند إليه فطلب املريض للسند ينم عن ضـعفه   3"ومن ااز أسندت إليه أمري     

  .وحاجته إىل ما يستند عليه ملعونته والتخفيف من معاناته 

   :اصطالحإأما 

عبارة عن ضـم  " :ي ،فهو مستمد منه ،وقد جاء يف عرف النحاة أنه فريتكز اإلسناد على معناه اللغو          

فاإلسناد حينئـذ   4""إحدى الكلمتني إىل األخرى على وجه اإلفادة التامة أي على وجه حيسن السكوت عليه 

املسند قرينة معنوية لتمييز "هو تلك العالقة الذهنية أو املعنوية اليت اليصرح بتا يف الكالم نطقا والكتابة ،إذهي 

عالقة املبتدأ باخلرب والفعل "كما يتم بواسطة هذه العالقة بناء اجلمل على اعتبارها  5""إليه من املسند يف اجلملة 

   6""والفعل بنائب الفاعل والوصف املعتمد بفاعله أو نائب فاعله  بفاعله

 7"ي اإلسناد الذي هو رابطةوذلك ألن أحد أجزاء الكالم هو احلكم ،أ"هو عنصر معنوي إلسناد فا           

  الربط املعنوي بني طريف اجلملة ربطا يقتضي أن (( وبتعبري النحاة .وهو املعىن املفهوم من اجلملة ،إثباتا أو نفيا 

                                                                                                                                                                                     

.107بريوت ،مؤسسة الرسالة ،ص.بدي ،معجم مصطلحات النحوية والصرفية حممد مسري جنيب الل  1  

.أبو احلسن أمحد بن فارس بن زكرياء معجم املقاييس يف اللغة ،شهاب الدين أبوعمرو  2  

)د.ن.س(أساس البالغة مادة .الزخمشري   3  

.51اجلرجاين ،التعريفات ،ص  4  

.193صمتام حسان ،اللغة العربية معناها ومبناها ،  5  

.194املرجع نفسه ،ص  6  

33ص1-منشورات جامعة بن غازي –يوسف حسن عمر :تح.الرضي .رح الرضي على الكافية ش 
7  
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الصـفح   إىلتسند احلسن ))الصفح حسن أوحيسن الصفح ((فمثال .يقع على أحدمها معىن اآلخر ،أو ينفي عنه 

  .له تنسبه أوأو حتكم له به ،

  : أقسام اإلسناد

  :ينقسم إىل قسمني 

  : اإلسناد األصلي – 01

كإسـناد اخلـرب إىل املبتـدأ    )اإلسـنادية (وهوماتتألف منه اجلملة التامة وطرفاه مسند ومسند إليه           

البد أن يكون امسا أو ضمريا ،أمـا املسـند أو اخلـرب فالبـد أن يكـون وصـفا ،أو مجلـة ،أو جـارا         

،واإلسـناد لـه دور   إىل نائـب الفاعل  كإسناد الفعـل إىل الفاعـل أو إسـناد الفعـل     وظرفا أوجمروا،أو 

للصيغ يف صورة معينة فليس هـو ورود الصـيغ اللغويـة كيفمـا      وهو وضع،يف التركيب اللغوي  رئيسي

ضـم كلمـة أو مـاجيري جمراهـا إىل     :"وقد عرفه علماء املعاين بأنه 1اتفق وليس هو جمرد األلفاظ املتراصة

   2" »مفهوم أحدمها ثابت ملفهوم األخرى أو منفى عنه‹‹ أنى حبيث يفيد احلكم أخر

  : اإلسناد غري األصلي - 02  

أو الصـفة املشـبهة أو صـيغ املبالغـة أو اسـم      .اسم الفاعـل  ( وهو إسناد املصدر أو وصف ك        

،مـاحمبوب اخلـائن    أناجح الطالبـان ،مـا حاضـر أنـت    :حنو  ضمري منفصلإىل اسم مرفوع أو  )املفعول

اسم الفاعل وغريه من الصفات التكون مجلة مع مرفوعـه إال إذا جتـرد ألن يكـون مسـندا هلـذا      ""و ...

الوصف مبرفوعه يف حنوه أمسـافر الـرجالن ،ومـا حاضـر الطـالب      املرفوع ليس إال ،وذلك إذا اكتفى 

  3"من مسند ومسنداليه املرفوع بعده،فهذه اجلملة مؤلفة  إىل،فهنا جترد الوصف لكونه مسندا 

  

  

  

 

                                                           

.10دحممد بكر ص/النحو الوصفي من خالل القران الكرمي د  1  

.190،191ص 1خمتصر التفتازاين على شروح التلخيص ج  2  

.27ن،ص .ط.دار ف.2002:عمان .1ا وأقسامها ،طفاضل صاحل السامرائي ،اجلملة العربية تأليفه  3  
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  :تقسيم القدماء للمركبات

  :لقد قسم النحاة املركبات إىل ثالثة أقسام      

  : القسم األول

اجلملـة االمسيـة   :املركب اإلسنادي ،ويراد به ماكان بني عنصـريه إسـناد أصـلي وينـدرج حتتـه          

  .،واجلملة الفعلية

  :القسم الثاين

د به ماكان بني عنصريه نسبة تقييدية بـأن يكـون أحـد العنصـرين قيـدا      املركب التقييدي ،ويرا       

فاألول يقصـدبه املضـاف واملضـاف إليـه     املركب اإلضايف ،واملركـب الوصـفي،  :لآلخر،وينطوي حتته 

  .والثاين يقصد به املوصوف وصفته

  .يها غري تاماملصادر ،والصفات مع فاعلها يف حكم املركبات التقييدية ألن اإلسناد ف:وجعل النحاة 

  : القسم الثالث

  :املركب غري اإلسنادي وغري التقييدي ويندرج حتته 

 .اجلار وارور - 1

 .حضرموت ،و كبعبلبكاملركب املزجي  - 2

 .سيبويه  وعمرويه"املركب الصويت وهو نوع من املركبات املزجية إال أنه خمتوم بويه مثل  - 3

،إذ األصـل  ) مخسة عشر :(ول حنو املركب التضمين ،وهو ماتضمن حرف عطف أو حرف جر فاأل - 4

 .بيت منته إىل بيت أو مالصق به:إذ األصل ) بيت بيت(مخسة عشر ،والثاين حنو :

لــى النســبة القائمــة بــني عالتقســيم الثالثــي للمركبــات لــدى القــدماء ،مــبىن وهذا            

  . 1،والنسبة أعم من اإلسناد ،ألا تشمله وغريه عناصرها

  

  

                                                           

. 12ص 3كشاف اصطالحات العلوم والفنون ج :انظر  1  
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  :للمركبات لدى بعض الباحثني التصور اجلديد 

للـهيئات   غـري شـامل  ذهب بعض الباحثني إىل هـذا التقسـيم كـون أن التقسـيم السـابق                

واعتمداجلدد على الواقع اللغوي الذي متليه عناصـر املركبـات ،فكانـت املركبـات علـى          التركيبية 

  :اآليت

 .روفة باجلملة الفعليةوهذه اهليئة التركيبية هي املع)ف.م:(املركب الفعلي  - 1

 .ة هي املعروفة باجلملة اإلمسيةوهذه اهليئة التركيبي)س.م:(املركب اإلمسي  - 2

عول املركـب  ف،واملشـتق حمـض كاسـم الفاعـل    مبهـوا ملبـدوء   و)ص.م(املركب الوصـفي   - 3

 .وهو ماكان مكونا من مصدر ومعموله)مص.م:(املصدري

 .وهو مابدئ باسم الفعل ) خ.م:(مركب اخلالفة  - 4

 .وهو مابدئ مبوصول امسي أو حريف ) ل.م:(املوصول  مركب - 5

 .وهو مابدئ بظرف دال على الزمان أو املكان) ظ.م:(املركب الظريف  - 6

 .وهو مابدئ حبرف من حروف اجلر 1)ج.ج.م(مركب اجلار وارور - 7

  :وذلك لسببني مها .للمركبات يعتربأكربدقة من سابقه وهذا التصور

يمات على املنهج الوصفي ،الذي يتخذ من الواقع اللغوي سـندا يف تشـخيص   اعتماده يف هذه التقس:أوهلما 

  .الظاهرة اللغوية 

جاءت هذه التقسيمات على املستوى النحوي خبالف التصور القدمي الذي ورد بعض تقسيماته علـى  :ثانيهما 

   .املستوى النحوي ،وبعضها على املستوى املصريف

  : اللغةالنحووعالقته باإلنسناد عند علماء  –

ليس خافيا على احد أن كل لغة هلا نظامها اخلاص يف تأليف كلماا ونظمها والقوانني اليت متثل هـذا         

أما اللغوي فدوره أن جيرد هذه القوانني باملوضوعية . النظام تكمن يف أذهان املتكلمني ا وعنها يصدر الكالم

، يقترح من خالهلا وصـفا موضـوعيا   )و بعلم التراكيببعلم النحو أ(ويصوغها يف شكل نظرية علمية تعرف 

املتكلمني ومن مث فإن فهم أي لغة مرهون مبعرفة نظامها وكيفية نظمها وتأليفهـا أي معرفـة نظامهـا     ةلسلق

 .النحوي 

                                                           

.50اجلملة العربية دراسة لغوية حنوية ،د حممد ابرهيم عبادة،ص  -1  
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أما النحو العريب فهو علـم نشـأ يف كنـف عـدة علـوم تتصـل معظمهـا بـالنص القـرآين                   

وإذا تأملنـا يف مـا ورد عـن النحـاة مـن تعريفـات       . يث علم الكالم، الفقه كالقراءات، التفسري، احلد

وأن كتب النحو وال سيما املتقدمة منـها مل تكـن تعـىن بوضـع حـد      . جندها متباينة ومتفاوتة فيما بينها

وان معظـم  . ن ما تضمنته من مباحثه وأبوابه جيـزىء  عـن كـل تعريـف     أأو تعريف للنحو على اعتبار 

البـن  " (كاخلصـائص "علـم النحـو    إىلردت يف كتب هي إىل فلسفة النحو اقـرب منـها   التعريفات و

 أو يف الشروح واحلواشي) للسيوطي" (االقتراح"و) اجلين

حيـث  ) ابـن جـين  (ولعل أقدم تعريف وصل إلينـا هـو تعريـف    . وكتب التعريفات املتخصصة       

ـ      تالنحو هو انتحاء مس: "يقول راب و غريه؛كالثنيـة،و اجلمـع،و   كـالم العـرب ،يف تصـرفه مـن إع

التحقري و التكسري،و اإلضافة و النسب، و التركيب وغري ذلك،ليلحق من ليس مـن أهـل اللغـة العربيـة     

و هـو أيضـا    1"بأهلها يف الفصاحة، فينطلق ا وإن مل يكن منهم؛ و إن شذ بعضهم عنـها رد بـه إليهـا   

قصدت قصدا، مث خص به انتحـاء هـذا القبيـل مـن العلـم      : يف األصل مصدر شائع ، أي حنوا، كقولك

ّ"2.  

ذا التعريف يكون النحو هو العملية التطبيقية ملـا اكتسـبه املـتكلم مـن قواعـد العربيـة، و       و          

ختلـف قـوانني كـالم    حيـث تصـور النحـو جامعـا مل    ) ابن جين(هو تعريف يعكس سعة املفهوم لدى

  .العرب من تراكيب و أبنية و أصوات و غريها

النحـو صـناعة علميـة ينظـر ـا أصـحاا يف       : "يعرف علم النحو إذ يقـول ) السيوطي(جندو         

ألفاظ العرب من جهة ما يتألف حبسب استعماهلم لتعرف النسـبة بـني صـيغة الـنظم، و صـورة املعـىن       

فالنحو ذا املفهوم خيتص بدراسـة قـوانني التركيـب والصـلة بـني      .''3"رىفيتوصل  بإحدامها إىل األخ

التركيب ومدلوله، وذلك يف إطار ما تواضعت عليه العـرب يف كالمهـا وان هـذا الـربط بـني صـيغة       

القضـية   إىلالنظم وصورة املعىن يدل على فهم عميق لوظيفة النحو وحقيقتـه، مـن حيـث انـه يشـري      
                                                           

  .88ص 2003بريوت 2عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية،ط.د:حتقيق 1الفتح عثمان، اخلصائص ج أبوابن جين  1
  .املصدر نفسه، املوضع نفسه 2
الشافعي،  إمساعيلالنحو، حتقيق حممد حسن  أصولبكر، االقتراح يف علم  أيبالسيوطي احلافظ جالل الدين عبد الرمحن بن  3

  .14،ص1998بريوت  1دار الكتب العلمية ط
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فـدور  . الدراسات النحوية احلديثة وهـي قضـية الصـلة بـني النحـو والداللـة      نفسها اليت تدور حوهلا 

النحو إذا هو البحث يف البنية التركيبية والكشف عن املعاين الوظيفية الكامنـة فيهـا علـى شـكل شـبكة      

  .من العالقات النحوية بني العناصر اللغوية املختلفة داخل النص

يف هذه العلوم إال لفهم النص القـرآين واحملافظـة عليـه وخدمـة      األوائل مل يتصدوا ملهمة التأليفن  إ    

  .لغته بتقعيد قواعدها وسن قوانينها

والعجيب أن كتب التراجم تذهب إىل أن ظهور النحو كان بسبب شيوع اللحن يف العربية ألنه مـن          

سببا لوضع علم النحو  اإلجحاف والضر والتعسف أن يقصر وضع النحو على شيوع اللحن، إذ لو كان اللحن

  .ملا كان لنا هذا املوروث الضخم، ولكان لنا حنو يسري يشمل ضوابط بسيطة وقواعد عامة أساسها قل وال تقل

صاحب كتـاب  ) الربيعياحلسن علي بن عيسى بن الفرج  اأب(ومن التعريفات األخرى لعلم النحو جند         

أحوال كالم العرب من جهة ما يصـح ويفسـد يف التـأليف     النحو صناعة علمية يعرف ا:"يقول " البديع"

  1"ليعرف الصحيح من الفاسد

 فـرأى اختلف العلماء القدماء واملتحدثون، كما هو شام غالبا يف كل فن يف أول من وضع النحـو،         

نسـبة أوليـة   ، ومثل القدماء يسلم الباحثون املعاصرون ب) كرم اهللا وجهه(بعض النحاة أنه علي بن أيب طالب 

أول مـن أصـل النحـو    :"حيث يقول) شوقي ضيف(، وهذا ما أكده )أيب األسود الدؤيل(وضع النحو إىل 

، فوضـعوا  )عبد الرمحن بن هرمز(و) نصر بن عاصم(و) عمرو الدؤيل أبو األسود ظامل بن(وأكمل فكره فيه 

زم، ووضعوا باب الفاعل واملفعول للنحو أبوابا وأصلوا له أصوال، فذكروا عوامل الرفع والنصب واحلذف واجل

                                                                                                                 2"والتعجب واملضاف 

وله، خبفض الم رس 3)) اهللا بريء من املشركني ورسوله نَأ(( :وصادف مرة رجال يقرأ القرآن ويقول        

  .فأدرك أمهية القيام بعمل حيفظ القرآن من اللحن

                                                           

  15املصدر نفسه، ص 1
  .16م، ص1972، مصر 2شوقي ضيف، املدارس النحوية، دار املعارف ط 2
 . 03سورة التوبة اآلية  3
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 –ومبنهج لغوي وصفي أصـيل  –هو أول من قام ) أبا األسود(ومهما يكن فإن الذي ال جدال فيه أن         

أمري البصرة بعالمات فارقة وضعها على شكل نقط مـدورة  ) زياد بن أبيه(بنقط املصحف الشريف على عهد 

مامه للداللة على الفتح والضم والكسر والتنوين وذلك لضبط النص القـرآين  أأسفله أو محراء فوق احلرف أو 

فقـد روي  . ضبطا إعرابيا يثبت النطق العريب السليم أثناء قراءة القرآن الكرمي ويوجه األنظار إىل فهمه وتدبره

ا رأيتين قد فتحت فمي باحلرف إذ:" أنه احضر كاتبا لقنا وصبغا خمالفا للون الكتاب قائال له ) أيب األسود(عن 

فأنقط نقطة فوقه على أعاله، وان ضممت فمي فأنقط نقطة بني يدي احلرف، وان كسرت فمـي فاجعـل   

     1"النقطة حتت احلرف، فان اتبعت شيئا من ذلك غنة فاجعل مكان النقطة نقطتني 

وجعلها أبعاض احلـروف أي أنـه    )أيب األسود(الذي طور نقط ) اخلليل بن امحد الفراهيدي(مث جاء          

وإما كون اللون خمالفا للون مداد .جعل الضمة واوا صغرية ممالة فوق احلرف والكسرة ياءا صغرية حتت احلرف

فنقط أيب األسود هذا يعد حبق خطوة هامة حنو ظهـور  . املصحف فلخشية أن يدخل يف املصحف ما ليس فيه

وقد كانت حاجة العرب يف بدايـة  . ربية والقرآن معا حىت اآلنعلم النحو، ورمبا كان أعظم خدمة قدمت للع

اإلسالم إىل استخدام هذا النوع من النقط ويف املصحف الشريف على وجه اخلصوص أكثر من حاجتـهم إىل  

االلتباس والتصحيف يف قراءة القرآن نقط االعجام، أي التمييز بني احلروف كالباء والتاء والثاء، وذلك خشية 

اللغة فان مرحلـة تالميـذه ميكـن     هي مرحلة النظر يف) أيب األسود(وأخريا إذا كانت مرحلة . غريهالكرمي و

النحوي العريب الوصفي بسيطا ال  اعتبارها مرحلة التوسع يف هذا النظر أو على األقل أرضية انطلق منها الدرس

   . غموض فيه وال تعقيد

بالتنوين، وهـذا مـا   ) نصر بن عاصم(غنة، واصطلح عليه  بنقطتني على احلرف أي) أبو األسود(وما رمز له  

  .يسري عليه إىل يومنا هذا

  بادرة لظهور احلركات اإلعرابية فما اإلعراب؟) األسود أيب(فكان عمل        

     2.عرف لغة باإلظهار واإلبانة، تقول أعربت عما يف نفسي، إذا ابنته وأظهرته

                                                           

جامعة  -املكتبات هجري، عمادة شؤون3القرن  أواخروتطوره حىت  نشأتهالقوزي عوض امحد، املصطلح النحوي  1

  .31،ص1981، 1الرياض، اململكة العربية السعودية ط
 .14م،ص 2004ر التحفة السنية بشرح املقدمة االجرومية، دار اإلمام مالك، اجلزائعبداحلميد حممد حمي الدين، 2
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عربت معدة الفصي إذا تغريت،و ألنه تغـيري يلحـف   : التغيري فيقالمواضيع أخرى ورد اإلعراب مبعىن ويف   

  .أواخر الكلم

امرأة عروب إذا كانت متحببة إىل زوجها،الن املعرب للكالم كان يتحبب :و له معىن أخر هو التحبيب فيقال

  .2،أي متحببات إىل أزواجهن1"ّعربا أترابا:"بإعرابه إىل السامع،و منه قوله تعاىل

تغيري أواخر الكلم الختالف العوامل الداخلة عليها لفظا أو :"أما اصطالحا فهو ما ذكره املؤلف بقولهو         

طلـع  :(و املقصود بذلك هو تغري أخر الكلمة من رفع إىل نصب،إىل جر وفق تغـر موقفـه مثـل    .3"تقديرا

  ).فرح الناس باهلالل)،)شاهد الناس اهلالل(،)اهلالل

  :ات اإلعرابية، بوب النحو العريب يف أبواب ثالثةو انطالقا من هذه احلرك  

مرفوعات و منها الفاعل و املبتدأ و غريمها، و منصوبات كاملفاعيل، و جمرورات كاإلضافة،أما األول فهو جمال 

  .  الدراسة

تغري خمصوص عالمته الضـمة ومـا نـاب    "العلو واالرتفاع،و هو يف االصطالح،:إن املقصود بالرفع لغة      

  .4)"يصدح البلبل(،و)يقوم علي:(ا،و يقع الرفع يف كل من االسم و الفعل،حنوعنه

إن للرفع عالمات أصلية كالضمة و تكون " التحفة السنية بشرح املقدمة األجرومية"وجاء يف كتاب         

  .ره شيءالذي مل يتصل بآخ)الفعل املضارع -مجع املؤنث السامل -مجع التكسري-االسم املفرد(يف مواضع أربعة

  

الواو و األلف،و ثبوت النون، و تكون الواو عالمة للرفع يف مجع املذكر لسـامل و يف  :أما الفرعية فهي        

األمساء الستة، و تكون األلف عالمة للرفع يف تثنية السماء و ما احلق باملثىن، أما ثبوت النون فيكـون عالمـة   

   1نية أو ضمري مجع أو ضمري املؤنثة املخاطبةللرفع يف الفعل املضارع، إذا اتصل به ضمري تث

                                                           

  37االية:سورة الواقعة 1
 15القوزي املصدر السابق ص 2
 14عبد احلميد، املرجع السابق ص 3
  17املرجع نفسه ص 4
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الرفع هو اإلسناد وهو دال على أن الكلمة مسند إليه، أم تابع للمسند إليه وهو ما يقابله يف غري العربية، الفعل 

 .املساعد ويؤديه، كما حتقق االرتباط بني املسند واملسند إليه

شـرح املعلـم   :"مثـل فما املعرب أاالت أواخر الكلمات، والرفع عند الكوفيني للمعرب واملبين وح           

، "من جيتهد ينجح:"فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وإما املبين مثل": املعلم"، فـ "الدرس

حضر :"وإما حاالت أواخر الكلمات حنو قولنا. ضمري منفصل مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ": من"فـ

: مثـل " زيد"فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وقد يتغري موضع كلمة ": زيد"، فـ"زيد

اسـم  ": زيد"حرف جر، ":ب"،فـ"مررت بزيد: "يف موضع اجلر مثل" زيد"وبذلك تكون كلمة " زيد قائم"

، "إن زيـدا قـائم  :"يف موضع النصب حنـو قولنـا  " زيد"جمرور بالباء وعالمة جره الكسرة، وقد تأيت كلمة 

البصريني فالرفع والنصب واجلـر   عندأما. اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره" زيدا"فـ

فاعـل  "حممد"فـ" ذاكر حممد الدرس:" ما الرفع يف املعرب حنو قولناأللمعرب، والضم والفتح والكسر للمبين، 

مفعول به منصوب " حممدا"، فـ"مدارأيت حم:"مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والنصب مثل

اسـم  ": حممـد "حرف جر، ": ب"،فـ"اتصلت مبحمد:"وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، واجلر مثل

  .جمرور بالباء وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره

تعـرب  " أنزلناه"كلمة فالنون يف ، 1))  إنا أنزلناه يف ليلة القدر(( :ما الفتح يف املبىن كقوله تعاىلأو          

" كتبـت "يف / -*/*-فالتاء، " كتبت الدرس: "والضم مثل ، ضمريا متصال مبنيا على الفتح يف حمل رفع فاعل 

" هده"فـ" هده التلميذة جمتهدة: "والكسر كقولنا ، ضمريا متصال مبنيا على الضم يف حمل رفع فاعل : تعرب 

  .أ اسم إشارة مبين على الكسر يف حمل رفع مبتد: 
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  :للفصل التمهيديملخص     

،واعتمدوا املسند واملسـند إليـه ركـنني    فمن الواضح أن النحاة قد اهتموا باإلسناد اهتماما بالغا           

أساسيني إلقامة اجلملة العربية ،فوضعوا بذلك أسس بناء اجلملة اليت تفيد معىن حيسن السكوت عليه يف إطـار  

اإلسناد ،فالتكون اجلملة العربية لـديهم   حتقيقا لفكرةامسية أو فعلية ، : اجلملة يف أحد قسمي  وأخلوها ضيق

إالبه ،يبحثون يف اجلملة عن ركنيه وإن مل يوجد ركن منها قدروا احملذوف وأولوا احلركة لتالئمه فقلت بذلك 

لـة الواحـدة   القيمـة الدالليـة للحركـة اإلعرابيـة علـى الكلمـة يف اجلم       القواعد اليت دف إىل إبراز

ومن هذا املنطلق تطرقنا يف هذا املدخل إىل تعريف اجلملة من حيث قول بعضهم بـالترادف  .اولتفسريهادالليا

وتطرقت )اإلسناد املسند إليه،املسند،(اصراملكونة للجملةوقول اآلخرين بعدمه مث تطرقنا يف مرحلة موالية إىل العن

سند املسند إليه كما أشرنا إىل تقسيم املركبـات لـدى القـدامى    أقسام اجلملة من معيارين اثنني امل إىل أيضا

        .واجلدد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                     

 . 01اآلية : ـ سورة القدر  1



ل األول ـالفص  

 

يـاد اإلمسـاإلسن  
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  :إليهاملسند واملسند 

  :يرتكز تأليف التركيب اللغوي على ثالث مكونات لغوية أساسية  -

هو احلكم  أو. 1فظ الذي ال يستغين عنه املسند إليه وال جيد املتكلم منه بدا ، كما ذكر سيبويهلوهو ال :املسند -ا

  ).2(أمر واسم الفعل واملصدر النائب عن فعل وموضع املسند يف العربية هي الفعل واخلرب عليه،احملكوم  إىل إيعازهاملراد 

 واملبتدأهو اجلزء احملكوم عليه ، كالفاعل ونائبه ،  أووهو الوحدة اللغوية اليت ال يستغين عنها املسند  :إليهاملسند -ب

  . وأخواان إو،، كاسم كان مبتدأ أصلهما  أو

 إىلوهي متعلقة بذلك امللحق الذي يضاف ة ،يسنادإلعلى العالقة ا إضايفوندخل التركيب كعنصر  :الفضلة-ج

  . إليهاملسند واملسند 

فكل تركيب يرتكز على هذه املكونات وتدعى العالقة اليت تـربط بـني هـذه املكونـات املـذكورة                

) أس( اإلسـناد  ألعالئقـي بـدا متثيـل    أن.الذي حيكم املكونـات املـذكورة    ألعالئقيالتمثيل  أي) أس( باإلسناد

) ك(بـالكالم  األخـري  ألعالئقـي يف العملية اللغوية ، يـدعى التمثيـل    أخربتمثيل عالئقي يكون حمكوما  أن جيب

فالعمليـة التركيبيـة تتحقـق عـن طريـق الـربط       ) .3(اجلملة املفيدة والتامة ، اليت حيسن السكوت عليهـا  أي

  .سكوت عليهكالما مفهوما ميكن ال األخريبني املكونات املذكورة لتنتج يف  ألعالئقي

املرتكـز علـى العالقـات     اإلسـناد يف اللغة هو اعتماده علـى   األساسيولعل ما نالحظه عن التركيب           

 أن، والفضلة اليت تالحقه حتقيقـا ملعطـى وظيفـي معـني وقـد بـني سـيبويه         إليهالقائمة بني املسند واملسند 

 أنواعلـم  «:يقـول  إذكـل تركيـب لغـوي ،     يف األسـاس انه يشكل  أوضح أساسنييتم بني ركنني  اإلسناد
 أنتـرى   أال. املبتـدأ سوى االبتـداء واجلـار علـى    يدخل الناصب والرافع  وإمنااالبتداء  أحواه أولاالسم 

االبتـداء مـا دام مـع مـا      إىلوال تصـل   مبتـدأ حىت يكون غري  األشياءقد تدخل عليه هذه  مبتدأما كان 
 )4(››تدعه أن إال،ذكرت لك

 

  

                                                           

. 126،ص2سيبوية، الكتاب،ج 1
  

.239،ص1999/  2مبادئ اللسانيات ، أمحد قدور ،بريوت ،دار الفكر املعاصر ، ط  2
  

3 .52/53ص .1989/  1س ، طلستنية ،مازن الوعر ، دمشق ،دار طالا ادراسات  3
  

.2/19وينظر  1/23سيبوية، الكتاب، 4
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 :أدــاملبت

ويـتم معـه الفائـدة     إليـه حكما سينسـب   أناجلملة االمسية للداللة على  أولسم مرفوع يذكر غالبا يف إ      

واملـبين مـا بعـده     األول فاملبتـدأ ...ليبىن عليـه كـالم ،    ابتدئكل اسم « بأنهمن الكالم، وقد وفه سيبويه 
اجلملـة االمسيـة ليـبىن عليـه اخلـرب فهمـا       به  تبتدئكل اسم  رأيهفهو يف ).1(» إليهفهو مسند ومسند  عليه،

علـى االسـم    املبتـدأ  إطـالق مذهبا خاصـا يف سـبب   ) ه471(ويذهب عبد القاهر اجلرجاين.معه مكونان هلا 

مـذكور   ألنـه ، وال كـان اخلـرب خـربا     أوالمنطوق بـه   مبتدأمل يكن  املبتدأ أن«:قال إذيف الكالم ،  األول
مسـند   ألنـه ، ومثبـت بـه املعـىن ، واخلـرب خـربا      إليـه كان مسند  ألنه أمبتد املبتدأبل كان ،  املبتدأ بعد

صـدر اجلملـة   هـذه التسـمية لكونـه     يأخذمل  املبتدأ أن إىل اجلرجاينويف هذا القول يشري )2(»املعىن ومثبت به

تعريـة االسـم   «: أيمرفـوع باالبتـداء    املبتـدأ يف الكالم ، ومتحدث عنـه   إليهاالمسية ولكن من كونه مسند 
جيلـب الرفـع لكـل كلمـة     -يذكر لفظـا ال –فاالبتداء وهو عامل معنوي -)3.(»لإلسنادالعوامل اللفظية  من

 أو"يف القسـم   األسـتاذ ":مـن قولنـا    اإلسـناد موقع كان ، وهو يتحقق يف لفـظ   أيحمكوما عليها يف اخلرب يف 

 أولمرفـوع يف   كـل اسـم   هـو  أي)5(» اسم جمرد مـن العوامـل اللفظيـة   «)4( واملبتدأ" األستاذيف القسم "

 أوالنصـب ،   أوبـالرفع،   أخرهـا الكلمـة فتـؤثر يف    علـي اجلملة االمسية خال من العوامل اللفظية اليت تـدل  

وهـو اـرد عـن العوامـل     » كل اسم عريته من العوامل اللفظية لفظا وتقـديرا «:عند النحاة  أيضاوهو .اجلر

تصـوموا خيـر لَكُـم إِنْ كُنـتم      أن﴿و) زيـد قـائم  (: فاألول به ملكتنفيوصفا رافعا  أواللفظية، خمربا عنه ، 
 .﴾غري اهللاهل من خالق ﴿ ﴾ تعلَمونَ

فهـو بـذالك عنـد    )6()ما مضـروب العمـران  (و) الزيدان أقائم(‹‹:وحن.أو استفهام والثاين شرطه نفي        

  7››.فوع يغين عن اخلربمر لهابن هشام قسمان قسم له خرب وهو الغالب وقسم ليس له خرب لكن 

 

 

                                                           

.126،ص 2سيبوية، الكتاب ،ج 1
  

.212، دالئل اإلعجاز يف املعاين صالقادر اجلرجاينعبد  2
  

.17حممد مسري جنيب اللبدي،معجم املصطلحات النحوية ص    3
  

.   312التعريفات،ص ،اجلرجاين  4
  

.55اري،أسرار العربية صنبألا  5
  

.179/180ابن هشام ، شذور الذهب ص  6
  

7
  .169صجامعة وهران .ميلود منصوري ،التراكيب النحوية وداللتها يف املفضليات ،رسالة دكتوراه يف اللغة العربية  
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    :املبتدأ أنواع

       :نوعني  إىل املبتدأقسم ني

 :الصريح- ا   

  )الطلب جمد: (حنو قولنا  تأويل  إىلواملراد بالصريح ذالك االسم املصرح به والظاهر يف لفظه والذي ال حيتاج 

حنو )1(»خرب حتما إىلنوع حيتاج «نوعني  إىلوهو ينقسم  تأويل إىلوهو اسم صريح وال حيتاج  مبتدأفالطالب 

  ) الصالة فرض(

 أعمالهما ممدوح املهل يف :حنو)2(»نائب فاعل أومرفوع بعده يعرب فاعل  إىلحيتاج  وإمناخرب  إىلال حيتاج «والثاين 

  ):التعليقة(يف )م698(وقد قال عنها ابن النحاس

  .نائب عن الفعل يسد مسد اخلرب وأفاعل  أمااملرفوع بعدمها  أنمبعىن ) 3(»هلما أخبارال  مبتدآن«

 :املؤول-ب

 أن:"عـن مجلـة حنـو    تـأويال يقـدر ويـؤول    وإمناوهو غري الصريح واملقصود به هو لفظ غري مصرح به        

تصـوموا   نأو﴿:وحنـو قولـه تعـاىل   "مذاكرتك انفـع لـك  :"والتقدير مبتدأ) تذاكر إن(فعبارة"تذاكر انفع لك
 متإِنْ كُن لَكُم ريونَخلَمعوا أن(فجملة  )184:البقرة(﴾تومصأوصـوموا  :(جـره التقـدير  )خـري (ومبتـدأ  ) ت 
  .)صيامكم خري لكم

  :حدود تشترط فيه تتمثل يف للمبتدأوقد وضع 

 :االمسيةاجلملة - 

اء كان امسا سو إالوهذا الشيء ال يكون  شيءعن  اإلخباراجلملة االمسية الغرض منها  أنامسا ذالك  املبتدأيكون  أن 

  )4(»بالنقل احملكياالسم الصريح واالسم املؤول واالسم «معىن ومنه  أو أوعنيهيئة  أواسم ذات 

  

                                                           

444،ص 1، مصر دار املعارف ج  5عباس حسن، النحو الوايف ط 
1
  

2 444ص .1دار الرشيد ،ج .1982:العراق : ظم ،حبر املرجان كا: تح .عبد القاهر اجلرجاين ، املقتصد يف شرح اإليضاح  
  

.   2001،بريوت1ط.جالل الدين السيوطي،األشباه والنظائر   3 

.24، ص1، دار النشر للجامعات ، القاهرة ج2007، مصر ،  1إبراهيم إبراهيم حركات ،النحو العريب ، ط  4
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 : االسم الصريح

علـى   أدلكل ما دل على معىن يف نفسه غري مقترن بالزمن وهـو اسـم صـاحل لالبتدائيـة سـواء      هو         

 وضـعت يف اللغـة يف جمموعـات تـؤدي دالالت     احملصـورة الـيت   األلفاظ أممجاد  أمات أم نبحيوان  أم إنسان

املوصـولة الضـمائر الظـروف     األمسـاء ،  اإلشـارة  أمسـاء الشـرط،   أمسـاء االستفهام  أمساء: امسية حمدودة حنو

  .وغريها

  :االسم املؤول

  :صاحلة لالبتدائية وبني املصدر املؤول من  أمساءاملصادر املؤولة هي  

  :ومعوليهان املفتوحة اهلمزة املشددة النو) إن(

يف حمل )نك ترىإ(حيث املصدر املؤول )39:فصلت(﴾ومن َآياته أَنك ترى اَألرض خاشعةً ﴿:حنو قوله تعاىل      

  ).خاشعة األرضرؤيتك  آياتهومن (والتقدير )آياتهمن (مؤخر ، خربه املقدم شبه اجلملة  مبتدأرفع 

 )تسمع أن(حمذوفة إن)1()تراه أن تسمع باملعيدي خريمن:(ثل املقوهلم يفاملفتوحة اهلمزة والفعل حنو)إن(-

  .)مساعك باملعيدي خري من تراه(والتقدير

يف  األولوالتقدير حصولك على املركز )متحاناال يف األوللو حصلت على املركز  أمنيايتمن (حنو  :والفعل ) لو(

 أمنيايتاالمتحان 

 :االسم احملكي بالنقل-3

يـة وذلـك بـإطالق    لإىل الفع الفعليـة  أوبالنقل مـن احلرفيـة    أييكون امسا حمكيا بالنقل  أنكن مي املبتدأ       

 ما لتكون علما عليه أو أن عرب ا عن  شيءإي منهما على 

مبتدأ مرفوع وعالمة رفعـه الضـمة وهـو منقـول علـى      ) يزيد ( ف) يزيد من طالب القسم (ذاته حنو        

حـرف توكيـد إمنـا    ) إن(حـرف جـر   ) عن : (وحنو قولنا ) من طالب (ه شبه اجلملة وخرب االمسيةالفعلية  إىل 

 االمسيـة ، وبـذلك نكـون قـد نقلنامهـا مـن احلرفيـة إىل        الشيءت انريد ذ: أي ) إن(كلمة الكلمة والنريد 

  .حمكي بالنقل  اسموكالمها فيكون كل منهما مبتدأ مبين يف حمل رفع 

  

                                                           

1
  177ص.1ج.دار مكتبة احلياة.املثال،بريوت ، مجع)امليداين(أبو الفضل أمحد حممد النيسابوري  
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  :التعريف

وهي السمة الغالبة يف ) 1('' أن أصل املبتدأ أن يكون معرفة  اعلم: " يعيش قوله  ألبناملفصل  جاء يف شرح          

  .املبتدأ 

الَو ون املُكُيبتدأ في إالَ     البِالغ ـَــقود ـعه كَرفتالك2( ابِت( 

كمـا أن املسـتفاد مـن    ) 3(فائـدة فيـه    فأصله أن يكون معرفة وذلك ألن اإلخبار عن النكـرة ال            

أمـا املتحـدث عنـه فإنـه     فهو املعىن اهـول لديـه    االمسيةاملتحدث إمنا هو املعىن اإلخباري الذي يتمم اجلملة 

، لـذا وجـب افتـراض معلوميـة املبتـدأ لكليهمـا       )متكلم ومتلقي (جيب أن يكون معلوما لدى طريف الكالم 

واحلكـم علـى اهـول ال يفيـد يف      لنكرة احملضة ألا جمهولـة  با االبتداءهذا ما جعل النحاة جيمعون على عدم 

وكـان الضـابط املسـتخدم يف حتديـدها     اليت يكـون املبتـدأ نكـرة    غالب األحيان مع إجازم لبعض املواطن 

ليس كل أحد يهتدي إىل مواطن الفائـدة فتتبعوهـا فمـن مقـل خمـل ومـن مكثـر         ‹‹ : حصل الفائدة ولكن

     4››د ألمــــــور  متداخلــــــةو معــــــمــــــورد مــــــا ال يصــــــح أ

نستخلصـها يف   5فأبن مالك جييز االبتـداء بـالنكرة يف سـتة مواضـع      وهذا ما يتجلى بوضوح يف كتب النحو

  :قوله

  

  رةْـــِــميد نز دعنِـــكَ دفت ملَاـَـم     رةْكـّــالنبِ أدـــتالب وزـُـجي الََ
فىت فَ لْـَــهوبكم ـَـا خفماـل لن    ورـِــن الكجل مرـــــــنام عادن  
يف اخلَ بةٌرغْويـير خر وعبِ      لٌـــــمر يزين وـليقس ـــا لَمم 6لـــــعي  

  

                                                           

.224ص.1ابن يعيش، شرح املفصل للزخمشري،ج  1
  

دار الكم .2005:،دمشق1أمحد حممد قاسم،ط:أبو حممد القاسم بن علي بن حممد بن عثمان احلريري،شرح ملحة اإلعراب،تج 

.143ص.الطيب 2
  

.47ص.2، دار الكتب العلمية ، ةج 2001بريوت .1ينظر، السيوطي، األشباه والنظائر يف النحو، ط  3
  

. 47ص.املرجع نفسهينظر،   4
  

..141دار الفكر ص .2001:بريوت  2ينظر، عبد الرمحان املكودي،حاشية ابن محدون ط  5
  

.131عبد الرمحان املكودي ، حاشية ابن محدون  ص  6
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جـاوزت الـثالثني عنـد    .1موضـعا يف اثـنني و ثالثـني   بركات يف كتابه النحو العريب  إبراهيموحصرها        

االبـن االسـبوطي   ، وعـدها جـالل   3تراجع إىل اخلصـوم والعمـوم    ، وذكر بعض النحاة أا كلها2أبن عقيل

  : تتمثل يف4يف عشرة أمور

منه، أو معىن : أي(.....) أو تقديرا حنو> األنعام<) هندى عسمم أجلِو(أن تكون موصوفة لفظا، حنو قوله تعاىل )1

 .يف معىن رجل صغري ألنه.رجيل جاوين : حنو 

أو جر  5)رواه أمحد يف مسنده. (أمر مبعروف صدقة: ائم الزيدان ، أو نصبا، حنوق: رافعا، حنو أماأن تكون عامة  )2

 .)غالم رجل جاءين: (حنو

 قَولٌ معروف ومغفرةٌ(     :قوله تعاىل:حنومما يسوغ االبتداء به  العطف يشترط كون املعطوف و املعطوف عليه  )3

 ).263 البقرة)(نِي حليمخير من صدقَة يتبعها أَذًى واُهللا غَ

 لكُلِّ(وقوله تعاىل) 63:ق)(ولَدينا مزِيد(قوله تعاىل:مجلة حنوأوجمروراوزادابن مالك  أو.يكون خربها ظرفا أن )4

ابتلٍ كقصدك عالمة رجل:وحنو)38:الرعد)(أَج. 

َ فَإِذَا أُنزِلَت سورةٌ محكَمةٌ وذُكر(ىلقوله تعا:بغريمها حنو أوالشرط واالستفهام  كأمساءبذاا  إماتكون عامة  أن )5

 ).60:النمل)(أَئلَه مع اِهللا(قوله تعاىل:وحنو)فيها القتالُ

سلَام علَى (وحنو قوله تعاىل.وضبطوه بان يراد به التعجب.عجب لزيد:تكون يف معىن الفعل وهو شامل حنو أن )6
 .وضبطوه بان يراد به الدعاء )1:املطففني( )يلٌ للْمطَفِّفنيو(وقوله تعاىل)130:الصافات)(لْ ياسنيِآ

 .امرأةرجل خري من :يكون مراد بال احلقيقة من حيث هي حنو أن )7

 .شجرة سجدت:يكون ثبوت ذالك اخلرب من فوق العادة حنو أن )8

 .رجل بالباب فإذاخرجت :الفجائية حنو)إذا(تقع بعد  أن )9

 :مجلة حنو أولتقع يف  أن )10

سريان ونم قَجد فَ اَءأضمد يدا       محباك ىفَأخ ضوؤلُّكُ ه 7 قارِس  

                                                           

.43،ص1ينظر ابرهيم ابر هيم بركات،النحو العريب،ج 1
  

.215ص.1الترات العريب،ج إحياءدار  2ط.بد اهللا بن عقيل،شرح ابن عقيل ينظر اء الدين ع-  2
  

.118مكتبة السعادة ص.1963:مصر.11ط.شرح قطر الندى ويل الصدىاألنصاري،ينظر ابن هشام   3
  

.482ص 2والنظائر يف النحو،ج األشباه ،ينظر السيوطي 4
  

.1232ص.7ج:نووي،دار التقوىزكرياء ابن شرف النووي،صحيح مسلم يشرح ال أيبحمي الدين   5
  

 

48والنظائر يف النحو ص األشباهجالل الدين السيوطي،  
7
  



���ا���د ا                                                                   ا	��� ا�ول                   

 

~ 22 ~ 

 

السيوطي ذهـب مـذهبا وسـطا يف تفصـيله ملواضـع       أنالثالثة نقول  اآلراءمن خالل تتبعنا هلذه         

 إىلصـيله  بركـات مـثال تعـرض يف تف    إبـراهيم  إبراهيم أن إليهخنلص  أنجواز االبتداء بالنكرة وما ميكن 

وال <<:حـني قـال   األنصـاري السيوطي قدمها جمملة وهذا ما يثبته ابـن هشـام    أناجلزئيات يف حيث 

رجـل صـاحل جـاءين    <<:خصـت حنـو   أو »مـا رجـل يف الـدار    «عمت حنـو  أن إالبنكرة  أيبتد

  1).221:البقرة()ولَعبد مؤمن خير(وعليهما >>

  .به املون يأتني قد جاؤوا مبا مل املفصل أنوال يفهم من هذا الكالم كله 

  :من العوامل اللفظية رب اخل-

واحلروف  األفعالجمرد من العوامل اللفظية اليت تؤثر فيه حنويا واملقصود ا  املبتدأيكون  أنجيب            

  كان  األوىلاليت ختص بالدخول على اجلملة االمسية فتنسخها ومثال 

 املقاربة وأفعال)، ليس، ما برح، مازال، ما انفك، ما فىتءأصبحبات، صار، ،أمسى،  أضحىظل ، (وأخواا

الشروع وهي كثرية نذكر  وأفعال)،اخلولقعسى حرى(الرجاء وأفعال)،كربأوشككاد،(

القلوب ظن  وأفعال)املقاربة والرجاء والشروع أفعال( األفعالوتنتمي هذه )،اخذ،بدا،انربىانشأطفق،(منها

ناسخة  أفعالوهي )،دري،صرب،رد،ترك،ختذ،اختذ، جعلالقيعلم،وجد، إنل،زعم،عدرظن،حسب،خا( وأخواا

واخلرب  املبتدأيعرب  وإمنابل هي تامة هلا فاعل وليس هلا اسم وال خرب  ناقصة أفعالمثل كان وكاد لكنها ليست 

الرجل الصرب ظن :ويف)الصرب(مرفوع خربه مبتدأ)الصرب).(الصرب مجيل: (مفعوالن هلا حنو إمابعدها على 

، كان، أن، إن( وأخواا إن:مفعول به ثان منصوب ومثال الثانية)مجيال(منصوب ، أولمفعول به )الصرب.(مجيل

، وحروف اجلر النافية للجنس )ال(و)، التأنما اازية، ال، (واحلروف اليت تعمل عمل ليس)ولكن، ليت، لعل

  .، حيث حيتفظ بابتدائيته إعرابيا يتأثرلفظا ، لكنه ال  دأاملبت فيتأثر املبتدأقبل ،كان يقع حرف اجلر زائدا 

مرفوع  مبتدأ)حسب(الباء حرف جر زائدة )حبسبك(حنو)الباء من رب، الواو النائية عن رب(ويكون ذالك بعد

  :وعالمة رفعه الضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال احملل حبركة حرف اجلر الزائدة وحنو قول النابغة الذبياين

فْقَوت فا يهأصأُ النايسهاائل        عيت جوابا وا بِمالرعِب مأ نحِ2د  

مؤخر مرفوع بالضمة املقدرة منع من ظهورها اشتغال احملل  مبتدأ)احد(حرف جر زائدة،و)من(ف)حدأمن (

  .باحلركة حرف اجلر الزائدة

                                                           

.239بريوت لبنان ص .مجال الدين عبد اهللا بن هشام األنصاري، شذور الذهب ، دار الفكر للطباعة   1
  

321، ص 2سيبويه ، الكتاب ، ج 
2
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من رابط بني املتكلم واملستمع بغرض نقل معىن مبين اجلملة االمسية تنشا مكونة  إنمن املعلوم  :عنهاإلخبار- )ه

مهمة  املبتدأعن  اإلخبارالقارئ وهو املعىن الكامن يف اخلرب وصفة  أواملستمع  إىلمن املتحدث )مبتدأ(على اسم

  .جدا

بني طريف الكالم  وأساسهاحلديث  منشأتتشكل اجلملة االمسية من طرفني احدمها معلوم ،وهو  :املعلومة-)و

وال يعقل « 1والثاين جمهول يبىن على الطرف املعلوم،لذا تصدر املعلوم صدر اجلملة االمسية) 1تحدث واملستمعامل(

كان زيد :قلت  فإذا«:نكشف االبتدائية من خالل قول سيبويه  أن وبإمكاننا2»معلوم بال طرفنتخيل مجلة  أن

 3 »مثل ما علمت  أعلمتهحليما فقد :قلت ذافإينتظر اخلرب  فإمنامبا هو معروف عنده مثله عندك  ابتدأتفقد 

 املبتدأاملعلومية تفترض يف وصف  أنحيث )رجل فالح دخل(وذالك يف قولنا مثالتكون افتراضية  أنوميكن 

يكون التلميذ معهودا بني  أنفيجب )التلميذ قد دخل(قلت  فإذاتكون حقيقية بني طريف احلديث  أنكما جيب .

  .املتحدث واملستمع

  :واخلرب املبتدأيف  اإلعرايبالعامل 

يف عامل  أنفسهمالنحاة  أمجد«ما داما خالني من العوامل النحوية املؤثرة وقد أبداواخلرب مرفوعان  املبتدأ      

  4 »الرفع يف كل منهما

  :ويف الرفع للخرب أربعة أقوال 

ألنه قد تقدم : وهذا باطل ،  )البصريون(ـ منهم من ذهب إىل أنه مرفوع باالبتداء الذي ارتفع به املبتدأ 1

وهو االبتداء يف معمولني رفعا من غري أن ، إبطال إعمال االبتداء كما أنه قد يؤدي إىل إعمال عامل واحد 

  .ومها املبتدأ واخلرب ، يكون أحدمها تابعا لآلخر 

  :لك باطل بدليلني وذ، ) الكوفيون ومجاعة من البصريني(ـ ومنهم من ذهب إىل أن املبتدأ هو الرافع للخرب  2

ولو كان رافعا للخرب ألدى ذلك إىل إعمال عامل ، " القائم أبوه ضاحك"حنو ، أ ـ املبتدأ قد يرفع فاعال 

  .واحد يف معمولني رفعا من غري أن يكون أحدمها تابعا لآلخر 

                                                           

  

40، ص 2سيبويه ، الكتاب ، ج 
1 

.47ص 1نفس املرجع،ج  2
  

42ص 1العريب ج40310ص 1ابر هيم ابرهيم بركات، النحو العريب،ج  
3
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، معمول عليه والعامل إذا كان غري متصرف مل جيز تقدمي ، " زيد"حنو ، ب ـ املبتدأ قد يكون امسا جامدا 

  .فدل ذلك على أنه غري عامل فيه ، واملبتدأ جيوز تقدمي اخلرب عليه 

ألنه أيضا يؤدي إىل منع تقدمي ، وذلك فاسد ، ـ ومنهم من ذهب إىل أن اخلرب يرتفع باالبتداء واملبتدأ معا  3

ذا املذهب بأنه يؤدي إىل وال يرد على ه، وألنه ال يتقدم املعمول إال إذا كان العامل لفظا متصرفا ، اخلرب 

بل يكونان إذا اجتمعا ، واملبتدأ كذلك ، إعمال عاملني يف معمول واحد ألنه ال جيعل لالبتداء عمال على انفراد 

  .عنده مرتلة الشيء الواحد  ويتنازالن، العاملني يف اخلرب 

  يح ألنه قد تقدم وهو الصح، ـ ومنهم من ذهب إىل أن الرافع له هو تعريه من العوامل اللفظية  4

 )  .1(استقرار عمل الرفع للتعري يف كالمهم 

أن االبتداء هو العامل يف اخلرب : يف عامل رفع املبتدأ واخلرب مبديا رأيه فقال ) 2(ـ ولقد حقق الراجحي    

، املبتدأ ال به فاالبتداء يعمل يف اخلرب عند وجود ، ورتبته أال يقع إال بعده ، ألنه ال ينفك عنه ، بواسطة املبتدأ 

ألن التسخني ، فالتسخني إمنا حصل عند وجودمها ال ما ، وكما أن النار تسخن املاء بواسطة القدر واحلطب 

إال أنه عامل معه ، فكذلك هنا االبتداء وحده هو العامل يف اخلرب عند وجود املبتدأ ، إمنا حصل بالنار وحدها 

أما األصل يف ، إىل احلروف تعترب فروعا يف العمل  وباإلضافةفهي ، واألمساء يف األصل أال تعمل ، ألنه اسم 

  .ولذلك قسم البصريون العوامل إىل عوامل أصلية قوية وأخرى فرعية ضعيفة ، العوامل فهو الفعل 

  :واختلفوا فيما بينهم على النحو التايل

  1 املبتدأمبين على  ألنهنه يرفع اخلرب فا أمايرفع ملرتلته يف االبتداء ، املبتدأ أن إىليذهب سيبويه  - 

 إىل)ـه384(وابن السراج والرماين )ـه211(  خفشألا رأسهمويذهب احملققون من البصريني وعلى  - 

ويف مذهب 2فعمل فيهما     طالب هلما  ألنه.اخلرب معا عامل معنوي وهو االبتداء أو املبتدأالعامل يف  أن

  .3لإلسنادجمردان من العوامل اللفظية  ألمافعان ير أماوكثري من البصريني )ـه225(أجلرمي

   فاملبتدأترافعا  أما إىل)ـه207(والفراء)ـه189ت(الكسائي رأسهمويذهب الكوفيون وعلى - 

به صار عمدة، كما  ويف حاجة ماسة له و لألخرالن كل منهما طالب  باملبتدأواخلرب يرتفع .يرتفع باخلرب 

  .1)ـه911(وهو املختار لدى السيوطي)ـه745(حيان وأيب)ـه392(البن حين  الرأيينسب هذا 
                                                           

.127، ص2ج.ينظر سيبويه ، الكتاب   1
  

.24دار إحياء العلوم ص 1990:بريوت  1ينظر الزخمشري، املفصل يف علوم اللغة،ط  2
  

3  49ص 2تضب جقينظر املربد،امل-النحو  ،ابرهيم بركات مينظرابرهي  
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حبسبك اهللا فالباء حرف جر : كان مسبوقا حبرف جر زائدة حنو إذاجمرورا لفظا مرفوعا حمال  املبتدأ يأيتوقد 

بيه بالزائدة حنو شحرف جر  أومرفوع تقديرا الشتغال احملل حبركة حرف اجلر الزائدة  مبتدأ)حسب(زائدة ،

  :فقلت )طويل(ر قول الشاع

أُ ادعىخر وارفع الصوت جـاملَ يأبِ علَلَ        رةًهغوار منرِـقَ ك23يب  

مرفوع بالواو تقديرا منع من ظهوره اشتغال احملل حبركة حرف  مبتدأ)أيب(و 3حرف جر شبيه بالزائدة )لعل(

  .مرفوع بالضمة)قريب(وخربه)وهي الباء(اجلر الشبيه بالزائدة 

   :على اخلرب املبتدأدمي تق

) الطالـب جمتهـد  :(م علـى اخلـرب مـثال   يتقـد  أن املبتدأيف  األصل أنمن املعروف والواضح لدينا         

  :وجوبا فهي  املبتدأيتقدم فيها  أنعلى املواضع اليت جيب  وإمنافنحكم على الطالب باالجتهاد ، 

فيجـب تقـدمي    مبتـدأ يكـون   أنيصلح كل منـهما   يف التعريف والتنكري حبيث املبتدأيتفق اخلرب و  أن-1

  .اجلزائر وطين :حىت ال خيتلط احملكوم به باحملكوم عليه حنو املبتدأ

كـم اخلربيـة، كـم االسـتفهامية، اسـم موصـول،       (اليت هلا حق الصدارة األمساءمن  املبتدأيكون  أن-2

  )ضمري منفصل، اسم شرط، اسم استفهام، ما التعجبية

  .انصره، شيخك ال تعصيه أخوك: حنو طلبيهمجلة يكون اخلرب  أن-3

  .حمبوب إال أنتما : يكون اخلرب حمصورا باال وال جيوز التقدمي حىت يزول احلصر حنو أن-4

  .كل مسلم يعمل فهو ناجح:الشرط حنو بأمساءمشبها  املبتدأيكون  أن-5

  احلوض يسقي:حنو املبتدأ إىليكون اخلرب ضمريا مستترا يرجع  أن-6

قولـه  : الـذي دخلـت عليـه حنـو     املبتدأاتصلت به الم االبتداء الن هلا حق الصدارة ،فتقدم على  إذا-7

  .)12:احلشر() لَأَنتم أَشد رهبةً في صدورِهم من اِهللا(تعاىل

  .سالم من قبلك : ما له حق الصدارة ،حنو إىليكون مضاف  أن-8

                                                                                                                                                                                                 

.4ص.2ج.ملقتضب ينظر املربد ، ا   1
  

4ص 2ابن عقيل، شرح ابن عقيل ج 
2
  

  .310،ص1ضياء املسالك إىل أوضح املسالك ج.ينظر حممد عبد العزيز النجار،  3
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  .فنعمة  األوالد أما: حنو أماد بع املبتدأيقترن اخلرب بالفاء وكان  أن-9

  .ما حممد جاء: اقترن اخلرب حبرف اجلر الزائدة حنو إذا-10

  .سليمان هو الفارس: على اخلرب الذي فصل بضمري فصل حنو املبتدأيتقدم -11

  .الطالب جمد ذكي : الذي يتعدده خربه حنو املبتدأ-12

  ).1:الصمد)(أَحد قُلْ هو اُهللا :(الذي يتقدم خربه حنو الشأنضمري -13

  :مواضع وجوب وجواز احلذف يف املبتدأ واخلرب

، 1)ومـا أَدراك مـا هـي نـار حاميـةٌ     (جيوز حذف املبتدأ إذا ورد يف جواب اسـتفهام كقولـه تعـاىل           

نعـت مرفـوع، وبعـد فـاء اجلـواب      ": حاميـة "مرفـوع، و " هي نار:"خرب ملبتدأ حمذوف تقديره": نار"فكلمة

، ويقـل بعـد إذا الفجائيـة، ومل يقـع يف     "فعملـه لنفسـه  :"أي 2فصلت﴾من عملَ صاحلَا فَلنفْسه﴿تعاىل كقوله

ـ 3النـور ﴾سورةٌ أَنزلْناهـا ﴿القرآن بعدها إال ثابتا، ومنه يف غري ذلك كقوله تعاىل خـرب ملبتـدأ   ": سـورة "، فـ

ضـمري متصـل مـبين علـى الفـتح رفـع       ": نا"فعل ماض مبين على الفتح، و": أنزلناها"هذه،: حمذوف تقديره

  .ضمري متصل مبين على الفتح يف حمل نصب مفعول به": اهلاء"فاعل، و

مبتـدأ مرفـوع وهـو    ": أكلـها "، فكلمـة   4)أُكْلُها دائـم وظلـها  :(واخلرب أيضا قد حيذف جوازا حنو       

ـ  ": الواو"، "خرب مرفوع": دائم"، و"مضاف إليه": اهلاء"مضاف، و مبتـدأ مرفـوع   ": ظلـها "ف، وحـرف عط

 .  للداللة ما قبله عليه" دائم:"مضاف إليه، واخلرب حمذوف تقديره": اهلاء"وهو مضاف، و

  :وحيذف املبتدأ وجوبا يف أربعة مواضع

احلمـد هللا  :"إذا قطع النعت املفرد ارور أو املنصوب عـن منعوتـة املعرفـة لقصـد إنشـاء املـدح مثـل        -1

أعـوذ بـاهللا   :"أو الـذم حنـو  ".هو العظـيم :"نعت جمرور، وأن احملذوف هو املبتدأ وتقديره": العظيم"، فـ"العظيم

، أو التـرحم  "هـو الـرجيم  "نعت جمرور، وأن احملذوف هو املبتـدأ وتقـديره  ": الرجيم"، فـ"من الشيطان الرجيم

، فهـو  "لبـائس هـو ا :"نعت جمرور، وأن احملذوف هو املبتـدأ وتقـديره  " فكلمة"، "ترفق بالضعيف البائس:"مثل

" هـو "خـرب ملبتـدأ حمـذوف وجوبـا تقـديره      ): البـائس (يف هذه احلالة أي الرفع ال يعرب نعتا وإمنا يعـرب  
                                                           

1
  .11-10 اآليتان القارعة، سورة: 

2
  .46 اآلية فصلت، سورة: 

3
  .01النور،اآلية سورة: 

4
  .30اآلية الرعد، سورة: 
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، "أمـدح العظـيم  :"مرفوع، كما تعرف يف حالة النصب مفعوال به لفعل حمذوف وجوبـا مـع فاعلـه، تقـديره    

  .1"أرحم البائس"، "أذم الرجيم"

بـئس خلـق الرجـل خلـف     "، "نعم العمل صـدق ااهـد  :"مثل" ئسب"أو " نعم"إذا كان اخلرب خمصوص -2

، فيجـوز أن  "بئس خلـق الرجـل هـو خلـف الوعـد     "، "نعم العمل صدق اجلهاد:"، وأصل اجلملة هو"الوعد

، فيجـوز  "خلـف الوعـد بـئس خلـق الرجـل     "، "صدق اجلهاد نعم الرجـل "يتقدم املخصوص عليهما فنقول 

املخصـوص  :"مرفـوع، ويسـمى األول  " هـو "ذوف وجوبـا تقـديره   خرب ملبتدأ حم": خلف"و " صدق"إعرابه 

  .2"املخصوص بالذم:"والثاين" باملدح

يف ذمـيت ميـني أو قسـم أو    :" وأصـلها هـو  " يف ذميت ألقومن بواجيب:" إذا كان اخلرب صرحيا يف القسم مثل -3

املبتـدأ نكـرة ولـذا    خـرب مقـدما ملبتـدأ حمـذوف ، و    ": يف ذميت"، فتعرب "ألقومن بواجيب...عهد أو ميثاق 

  .3وجب تأخريه، وملا كان جواب القسم إال عليه وجب حذفه

، فتقـدير  "صـرب مجيـل  :"إذا كان اخلرب مصدرا يؤدي معىن فعله، ويغين عن التلفظ بذلك الفعل مثـل  -4

ـ "أمـري صـرب مجيـل   "أو " صربي صرب مجيل:"اجلملة االمسية اجلديدة كالتايل خـرب ملبتـدأ   ": صـرب "، فـ

  .4"أمري"أو " صربي:"ا تقديرهحمذوف وجوب

يف  سـياق الكـالم   .5انه قد حيذف منـها لـدليل يـدل عليـه     إاليف اجلملة االمسية ،  أساسيركن  املبتدأ 

  :ولكن يتصور وجوده ويتمثله الذهن على حذفه وحيذف جوازا يف احلاالت التالية

  .ء وتشري أليهامساء وأنت ترى مسا: كان يف سياق الكالم داللة واضحة عليه حنو إذا-1

السـعيد  : يف القسـم فاملبتـدأ حمـذوف والتقـدير    (...)السعيد ؟ اجلواب أينكان جوابا لسؤال حنو  إذا-2

  جار وجمرور متعلق مببتدأ حمذوف وحيذف ووجوبا يف) يف القسم(اهو يف القسم 

  

  

                                                           

1
  .511-510ص نفسه، املرجع: 

2
  .513-512ص نفسه، جعاملر: 

3
  .513 ص نفسه، املرجع: 

4
  .426 ص السابق، املرجع وآخرون، حفين ناصف:  

.125ينظر ابن هشام األنصاري، قطر الندى وبل الصدى ، ص  5
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  :احلاالت التالية  

خـرب ملبتـدأ   ) يف ذمـيت (لـب العلـم   يف ذمـيت ألط : إذا أخرب عن املبتدأ بلفظ صريح يف القسم، حنـو -1

  .يف ذميت قسم أو عمد أو ميني: حمذوف تقديره 

مسـري  (ف نعـم الصـديق مسـري وبـئس الصـديق صـديق املنفعـة       : اخلصوص باملدح أو الذم، حنو-2

  .هو: كل منهما خرب ملبتدأ حمذوف تقديره) صديق(و)

) عظـيم (خـرب ملبتـدأ حمـذوف    )عمـل (وعلم عظيم، : إذا كان خرب املبتدأ مصدرا نائبا عن فعله، حنو-3

  .مطلق منصوب بالفتحةعمل عمال عظيما، وأصل العمل مفعول : نعت مرفوع بالضمة والتقدير 

يف مجلـة  نعتا مث انقطع عن النعتيـة ليكـون ظرفـا    اخلرب يف األصل أي كان  منعوتةالنعت املقطوع عن -4

مرفـوع وعالمـة رفعـه الضـمة     .هـو  :ديرهخرب ملبتدأ حمذوف تق) املسكني(دت عليا املسكني فشاهحنو 

  .الظاهرة

ال نافيـة للجـنس حـرف مـبين     :، السـيما  أحب العلم السيما النحو:االسم املرفوع بعد السيما، حنو-5

  .على السكون ال حمل له من اإلعراب 

  .موجوداسم ال منصوب بالفتحة الظاهرة، وخرب ال حمذوف وتقديره : مي

  1.يف حمل جر مضاف إليه اسم موصول مبين على السكون: ما

واخلرب صلة للموصول ال حمل  بتدأاملخرب املبتدأ حمذوف تقديره هو مرفوع بالضمة الظاهرة واجلملة من : النحو

  .هلا من اإلعراب

ليه أو املبتدأ أو اخلرب، تتكون من عنصرين أساسني مها املسند واملسند إهي اليت إذا قلنا أن اجلملة االمسية - 

لفظا  كل اسم عريته من العوامل اللفظية<<:مرفوع يذكر يف بداية اجلملة غالبا وهو عند النحاة فاملبتدأ اسم

  ).1(>>وتقديرا

  :املبتدأ معرفة اخلرب  نكرة

إن املبتدأ هو االسم احملكوم عليه حبكم ما ، وحنن ال  نستطيع احلكـم علـى شـيء إال إذا كنـا نعفـه،          

فة، ومع ذلك  قد يكون املبتـدأ نكـرة، وال يكـون كـذلك إال يف مواضـع      ولذلك  ينبغي أن يكون املبتدأ معر

                                                           

  .125ينظر ابن هشام األنصاري،قطر الندى ويل الصدى ص-1
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أن  يكون املبتـدأ كلمـة دالـة علـى العمـوم،      : معينة تتبعها النحاة وحصرها آخرون يف العموم واخلصوص أي

  :نكرة خمتصة ونورد أمثلة من الشائع استعمال فيها املبتدأ نكرة

" ف" كل له قانتون:" ، حنو قوله تعاىل " ما" "من" "كل:" ل أن يكون املبتدأ  كلمة من كلمات العموم مث - 1

 .مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره" : كل

 "ما جشع بنافع: "أن يكون املبتدأ مسبوقا بنفي أو استفهام مثل - 2

  1حرف نفي مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب: ما

  .مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره: جشع

  "هل غىن خري من غىن النفس" :قولنا أو حنو

  .حرف استفهام مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب : هل 

  .مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهوره التعذر: غىن 

  " يف الصدق جناة:" أن يكون املبتدأ مؤخرا على اخلرب، على أن  يكون اخلرب مجلة أو شبه مجلة مثل  - 3

  .حرف جر : يف 

مبتدأ مؤخر : جناة .رفعمتعلق مبحذوف خرب متقدم يف حمل " يف الصدق" وجمرور والشبه مجلة  جار :الصدق

  .مرفوع بالضمة الظاهرة 

 : أن يكون املبتدأ نكرة خمتصة، يكون اختصاصها بالطرق اآلتية  - 4

 " رجل كرمي يف البيت :" مثل : أن تكون موصوفة   -  أ

  .مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة: رجل

  .فوع بالضمة الظاهرةنعت مر: كرمي

 رجيل يتحدث: أن تكون مصغرة مثل-  ب

  .مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة: رجيل 

  يف حمل رفع خرب املبتدأ ) مجلة فعلية: ( يتحدث

  .رجل صغري يتحدث :نقولونشري إىل أن التصغري نوع من الصفة وكأننا 

  .رجال علم يتناقشان :مثلأن تكون مضافة إىل نكرة  - ج     
                                                           

ع خربهاأمسها وبناف) جشع(على أا عاملة عمل ليس، فيكون ) ما( ميكن إعراب   1  -  
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  مبتدأ مرفوع باأللف  :رجال    

  مضاف إليه جمرور بالكسرة : علم 

  يف حمل رفع اخلرب) فعل وفاعل (مجلة فعلية : يتناقشان

  "سعي يف اخلري جهادا: " أن يتعلق ا حممول مثل -د

  .مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة : سعي 

  .سعي: جار وجمرور متعلق ب :اخلرييف 

   خرب مرفوع بالضمة الظاهرة : جهادا 

 نصر للمؤمنني: أن يكون املبتدأ كلمة دالة على الدعاء مثل - 5

  مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة : نصر 

  جار وجمرور يف حمل رفع اخلرب: للمؤمنني

 :كان يعمل وصديق يساعده كان يعمل وصديق يساعده: أن يكون املبتدأ واقعا يف أول مجلة احلال مثل - 6

  مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة : صديق 

 .مجلة فعلية يف حمل رفع اخلرب : اعده يس

  "إن يكن منك إخالص فإخالص لك :" أن يقع املبتدأ  بعد الفاء الواقعة يف جواب الشرط مثل  - 7

  واقعة يف جواب الشرط وهي حرف مبين على الفتح ال حمل هلا من اإلعراب : الفاء 

  .مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة : إخالص 

  .حذوف يف حمل رفع اخلربجار وجمرور متعلق مب: لك 

 لوال إمهال ألفلح : أن يقع املبتدأ بعد لوال مثل - 8

  حرف امتناع لوجود مبين على السكون ال حمل لع من اإلعراب: لوال 

   1.مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة واخلرب حمذوفا وجوبا: إمهال 

                                                           

91 إىل 87، ص  1992، اإلسكندريةالراجحي عبده، يف التطبيق النحوي والصريف ، دار املعرفة اجلامعية،  1  -  
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 فقـد قـرروا أن املبتـدأ    والنحاة الذين اشترطوا التعريف قيدا لصحة املبتدأ اشـترطوا كـذلك التـنكري    -

أمنصـف  : " املرفوع ملا حيل حمل اخلرب جيب أن  يكون نكـرة وال يصـح أن  يكـون معرفـة كمـا يف مثـل       

ففي  املثال األول هنـاك وصـف واقـع مبتـدأ قـد      " مقبول رفضهم ملا صح منها" و" النحويني يف اللغة العربية ؟

الثاين ، وسواء تعني االبتـداء أو جـاز فالنحـاة يقـرون  بضـرورة       تعني فيه االبتداء وجيوز اعتباره مبتدأ يف املثال

  .أن يكون هذا املبتدأ نكرة وال جييزون وقوعه معرفة

فهذه اآلية   1"﴾لٌ معروف ومغفرةٌ خير من صدقَة يتبعها أَذًى واُهللا غَنِي حليمقو ﴿:واملبتدأ مثل قوله تعاىل -

  املبتدأ  احملكوم عليه باخلرب وصفها بالتعريفواقعة يف موقع 

والنحاة جييزون وقوع املبتدأ نكرة، ويربرون وقوعه يف أحكامهم إىل ضابط عام، وهو حتقيق الفائدة، سواء  - 

وهذا يف نفسه جيعل شرط تعريف املبتدأ غري ضروري، ألن الفائدة قد تكون بإسناد احلكم . وجد مسوغ أم مل يوجد

  .2نكرة إىل ) اخلرب(

زيـد  "وإذا اجتمع يف الكالم معرفة ونكرة، جعلنا املبتـدأ هـو املعرفـة ،واخلـرب هـو النكـرة نقـول             

هو اخلرب ألنـه نكـرة فـإذا كانـا مجيعـا معـرفيت وضـعنا        " جالس"هو املبتدأ ألنه معرفة، و" زيد" ف" جالس

: كمـا نقـول   " زيـد أخـوك  :"فنقـول . اذالك يف موضع التخيري، فأيهما شئنا جعلناه مبتدأ، وجعلنا اآلخر خرب

   3" أخوك زيد"

أو مؤوال مبصدر ) الربد شديد( األصل فيه أن يكون معرفة، مرفوعا سواء كان امسا صرحيا ظاهرا، مثل :فاملبتدأ

واملواضع اليت أجاز فيها النحاة . لكن النكرة غن أفادت جاز االبتداء ا مثلك رجل عندك عامل).رجل عامل(مثل 

  :اء بالنكرة هياالبتد

 .إذ ذه اإلضافة تقترب من املعىن وتفيد .نائب أمري قادم: إذا أضيفت مثل  )1

 فالتقدير أمر عظيم أتى بك " أمر أتى بك:" تقديرا مثل  أووصفت" حادث هام وقع:" ا مثل إذا وصفت لفظ )2

 " لك هدية"و" عندي ضيف:" إذا تقدمها اخلرب الظرف أو اجلار وارور مثل  )3

 "خرجت فإذا شرطي واقف" الفجائية مثل " إذا"ءت بعدإذا جا )4

                                                           

236سورة البقرة، اآلية 
1  

       2  87. 85م، ص1990، القاهرة، 1ج-دراسة نقدية حتليلية-أمحدعبدالعظيم عبد الغين،القاعدة النحوية 

29بق، ص ابن جين، املصدر السا 
3  
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 " من عندك:" اخلربية مثل " عم"التعجبية، و" ما"إذا كانت من األلفاظ املبهمة كأمساء الشرط واالستفهام و )5

 "كم عربة يف التاريخ"و" ما تفعل جتد عاقبته"و

 .أمر مبعرف صدقة: إذا كانت عاملة فيما بعدها مثل  )6

 .ويل للظاملني: مثلإذا دلت على دعاء  )7

حمسن أفضل من " و" رجل أقوى من امرأة :" إذا أريد ا اجلنس ال فرد منه فقط أو قامت مقام املوصوف مثل )8

 "خبيل

 .صربا فيوم لك ويوم عليك: إذا دلت على تفصيل مثل )9

 .دخلت السوق ودينار بيدي: إذا وقعت صدر مجلة حالية مثل  )10

  1يصح االبتداء ا، وال نقصد من هذه املواضع احلصر واملهم أن كل موضع تفيد فيه النكرة

أن النكرة مينع االبتداء ا، إال إذا ختصصت بنـوع مـن التخصـيص حينئـذ جيـوز       2ولقد قال ابن القيم     

ولقـد  . آلن الـدعاء معـىن مـن معـاين الكـالم     " سالم  عليـك  " االبتداء ا، فنبتدئ بالنكرة يف الدعاء مثل 

م مذهب سيبويه الذي جيعل من مناط االبتداء بـالنكرة كوـا مفيـدة، فـإذا أفـادت جـاز       استحسن ابن القي

  .االبتداء ا من غري تقييد بضابط وال حصر بعدد

وحاول ابن القيم أن يضع قاعدة جامعة يف مسألة التعريـف والتـنكري ومـا يسـوغ االبتـداء بـالنكرة           

بضرب من ضـروب التخصـيص، بوجـه حتصـل الفائـدة مـن       أصل املبتدأ أن يكون معرفة أو خمصوصا " فقال

  " اإلخبار عنه، فإن انتفت عنه وجوه التخصيص بأمجعها فال خيرب عنه، إال أن يكون اخلرب جمرورا مفيدا

  .، فنتج عن تقدمي اخلرب فائدة"زيد مدين"والقياس " على زيد دين:" وتوضح ذالك يف مثل قولنا 

الَو يجوز االباء بِتدالنةْكر        ا لَمم ـتفـكَ دند زِعيد ن3رةْم  

يعين أن األصل يف املبتدأ أن يكون معرفة آلن اإلخبار عن النكرة ال يفيد غالبـا فـإذا أفـاد اإلخبـار عـن        

وتتبـع النحويـون   . النكرة، جاز االبتداء ا، ومل يشترط سيبويه يف اإلخبار عـن النكـرة إال حصـول الفائـدة    

  .ول الفائدة فقالوا ك ال جيوز االبتداء ا إال مبسوغ، واملسوغ يرجع إىل التخصيص والتعميممواضع حص

                                                           

  1 .198-197ن ص )د ت(األفغاين سعيد، املوجز يف قواعد اللغة العربية، دار الفكر   -

  2 125- 124، ص ) د ت(ابن القيم اجلوزية، جهوده يف الدرس اللغوي، طاهر سليمان محودة، دار اجلامعات املصرية، -

  3 474وص  481-480ص  السابقاملرادي ، املرجع  -
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  1:خص أنواع املبتدأ يف الشكل األيتوميكننا من خالل هذا كله أن نل

  

 :الفاعل

ـ           ام مـبين للمعلـوم أو شـبهة،    الفاعل معناه لغة من أوجد الفعل، واصطالحا اسم مرفوع تقدمـه فعـل ت

  .ودل على من فعل الفعل أو اتصف به

الفاعل اسم صريح، أو مـؤول بـه، أسـند إليـه فعـل، أو      ": "قطر الندى وبل الصدى"جند تعريفا يف كتاب    

  .2"، واقعا منه، أو قائما بهباألصالةمؤول به،ى مقدم عليه 

، وتقـديرها  "يسـرين أن تتمسـك بالفضـائل   :"واملـؤول بالصـريح مثـل   ":جـاء زيـد  :"فاالسم الصريح مثل

  ، ومقدم عليه باألصالة، الن الفاعل عندما يتقدم على فعله، يعرب مبتدأ،"يسرين متسكك:"هو

، أو قائمـا  "ضـرب زيـد عمـرا   :" ، وقد يكون واقعا منه مثـل "زيد قام:"ال فاعال، وصارت اجلملة امسية مثل 

  .، فان العلم قائم بزيد"علم زيد:"به حنو

هو كل اسم سواء كان ظاهرا أو مقدرا أسـند إليـه فعـل أو مـا جـرى      :" الفاعل، فيقول) ابن عصفور(فويعر

  . 3"جمراه وقدم عليه على طريقة فعل أو فاعل

                                                           

1
  .170ص . وهران ةجامع.ي ،التراكيب النحوية وداللتها يف املفضليات ،رسالة دكتوراه ميلود منصور  

.198األنصاري، شرح شذور الذهب، املرجع السابق، ص - 2
  

.96االشبيلي، املرجع السابق، ص - 3
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هو اسم يسـبقه فعـل مـبين للمعلـوم أو اسـم      :" وآخرون يف كتام يعرفون الفاعل فيقولون) ناصف حفين(أما 

  .1﴾خلَق اهللا اإلنسانَ﴿:ى من فعل الفعل أو اتصف به مثلفاعل أو صفة مشبهة أو مصدر، ودل عل

اسم ظاهر أو مصـدر مـؤول تقدمـه فعـل تـام      " وهو " تشييد املباين"وعليه جند تعريفا آخر يف كتاب         

فـان املسـتند وهـو    " قـائم زيـد  "مبين للمعلوم أو شبه مقدم أصلي احملل والصيغة وأصلي احملل أي خمرج لنحـو 

  .2"، بضم أول الفعل وكسر ثانيه"ضرب زيد"التأخري ألنه خمرب، وأصلي الصيغة أي خمرج لنحو قائم أصله

فالورقـة يف احلقيقـة مل متـزق ولكنـها تـأثرت      " متزقت الورقة:" قد ال يقوم الفاعل بالفعل ولكن يقع الفعل مثل

ـ   راب ال مـن حيـث املعـىن    بالتمزق حني أصاا، إذن فالفاعل هنا ليس حقيقيا ولذا فهو فاعل من حيـث اإلع

  .3، هو فاعل لفظا ال معىن "مات عمرو:ومثل ذلك

ظاهر ومضمر، فاألول كما سـبق ذكـره، وقـد يكـون مـذكرا ومؤنثـا،       : ينقسم الفاعل إىل قسمني         

، وإذا كان مثىن أو مجعا يكون الفعـل معـه كمـا يكـون مـع املفـرد       "سافرت زينب:"مفردا ومثىن ومجعا حنو

ضـربت وضـربنا، وضـربت و ضـربت وضـربتما      : ، والثاين أي املضمر اثنا عشـر مثـل  "لثابتونفاز ا:"حنو

وا وضربنا وضربوضرب وضربت وضرب ،م وضربن4وضربت .  

  .يكتبان، يكتبون، تكتبان، تكتبون، تكتنب: قد يتصل الفعل بفاعله يف بعض املواضع مثل

  . 5ى ترتيلها مرتلة كلمة واحدةضربت، دليل عل: وكذلك تسكينهم آخر الفعل حنو

أكتـب  :"ال بد من وجود الفاعل يف أي مجلة ويظهر يف التثنية واجلمع ، وقد يرد ضـمريا مسـتترا وجوبـا مثـل    

  ".الدرس

مـا عـرف اـرم    :"هو يلعب، وهي تلعب،أو ضمريا بـارزا حنـو  : حنو) للغائب والغائبة(أو ضمري مستترا جوازا 

  . 6"إال أنا

اللغة هو من أوجه الفعل،وهو اسم صريح أو مؤول به، أسـند إليـه فعـل أو مـؤول بـه       الفاعل يف      

فـاألول اسـم أسـند     "علم زيـد  "و "ضرب زيد عمرا": به،حنوواقعا منه ،أو قائما : باألصالة مقدم عليه 

                                                           

1
  422ناصف حنفي وآخرون، املرجع السابق، ص:  

2
  .153-152الغماري ، املرجع السابق، ص :  

3
  .241، صيف معرفة كالم العرب ي، شرح شذور الذهباألنصار:  

4
  .9-8م، ص2003بوزواوي حممد بن امحد، متون النحو والصرف واإلعراب، دار مدين: 

5
  .242املرجع نفسه، ص : 

6
  .239األنصاري، شرح قطر الندى وبل الصدى، املرجع السابق، ص:  
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قـائم  ، والثاين اسم اسند إليه فعل قـائم بـه، فـإن العلـم      1منه ، فإن الضرب واقع من زيد إليه فعل واقع

  .، ويف عرف النحاة أيضا هو اسم أسند إليه فعل تام)2(بزيد 

خـرج األسـتاذ أو   حنـو قولنـا    2 "الفاعل هو ما أسند إليـه الفاعـل  ": إليه بقوله سيبويهومن ذلك أشار  

حممد صلى الظهر ، فمهما اختلفت الصور املوجود عليها مـن نفـي وإجيـاب ومسـتقبل، ومـدام      : قولنا 

) زيـد (هـذه الصـور  ففـي مجيـع   قام زيد،هل يقوم زيد؟ سيقوم زيد، ما قام زيد : حنو مقدم عليه الفعل،

  .فاعل من حيث أن الفعل مسند إليه ومقدم عليه

وجيب أن يكون الفاعل امسا ألنه مسند إليه، حيث يسند إليه احلـدث الـذي يتمثـل يف الفعـل و              

كان يف اجلملة ما هـو ظـاهر أنـه فاعـل  غـري      اإلسناد كما هو معلوم ال يكون إال السم، وإن حدث و

اسم فإنه يؤول ويقدر الفاعل امسا ، وهو االسم الذي يسـند إليـه مـا ضـمن معـىن الفعـل واملقصـود        

املصدر، اسم الفعل، اسم الفاعـل، اسـم املفعـول، اسـم التفضـيل، صـيغ املبالغـة، الصـفة         : (بذلك 

  ).املشبه

فـإن التبسـم مسـند    ) تبسم الولـد (قولنا :ي وقع منه الفعل، حنوويعرف الفاعل بكونه االسم الذ         

بالفاعـل  (إىل الولد على أنه واقع منه، فهو فاعل التبسم، أو الفاعل الذي مل يقم بالفعـل والـذي يسـمي    

، ويعرف الفاعل أيضا بأنه االسم املسند إليه فعل أو ما جرى جمـراه مقـدما عليـه علـى طريقـة      )اازي

  : د استغىن الناظم عن هذا التعريف باملثال فقالفعل أو فاعل وق

  زيد منربا وجهه نعم الفىت أتى  **  أتى وعير فُمكَالذي  لْاعالفَ

فعـل علـى الطريقـة     إليـه اسم اسـند   ألنهزيد ،فزيد فاعل  أتى األولمجلتني  أتىفنرى يف البيت          

ه إليـه وصـف جـار جمـرا    اسـم اسـند    ألنـه  ،والثاين منرب وجهه فوجهه فاعل أتىفعل وقدم عليه وهو 

والـذي خـربه وهـو وصـول صـلته كمرفـوعي وهـو         مبتدأالفاعل يكون غري متصرف فقوله الفاعل 

   :زيد منربا وجهه مث قال أتىاملثالني على حذف القول والتقدير كمرفوعي قولك  إىلمضاف 

  3.تتر ر اســإال ظهو ـهف  **وبعد فعل فاعل فان الظهر 

                                                           

  .198نفس املرجع ص -6

.34ص 1سيبويه، الكتاب ج   2
  

.  84رمحان املكودي ، شرح املكودي على األلفية يف علمي الصرف والنحو ،صعبد ال  3
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وجه االختالف بني الفاعـل اـازي والفاعـل احلقيقـي بقولـه       إىلصاحل بلعيد ذاإلستا أشاروقد              1

فالشـجر فاعـل   )حتـرك الشـجر  (هنا كفرق بني الفعل احلقيقي والفاعل اازي ويسـمى الفاعـل النحـوي    "

جمـازي  ليست له القـدرة علـى حتريـك نفسـه ،فالشـجر فاعـل        ألنهمرفوع ولكن ليس الشجر الذي حترك 

  ).2"(حرك اهلواء الشجر:حيركه  شيءالبد له من  ألنه األمرحنوي وهو مفعول به يف حقيقة 

، فهو من خالل 3"القائم زيد:قام زيد،فهو مبرتلة قولك :قلت  إذافالفاعل والفعل مبرتلة االبتداء واخلرب ،        

سنادي إلربية اليت يؤديها التركيب اعلى نفس الدرجة من اخل إسناديالفاعل مع فعله تركيب  إنذالك يبني 

  .وخربه املبتدأاملتكون من 

  :الفاعل أحوال

 أنصاحل بلعيد يف  األستاذيكون امسا ، وهو يرد يف صور عددها  أنالفاعل جيب  إنحتدثنا فيما سبق على 

  : فإماخمتلفة  أوجهالفاعل يكون على 

  .انتصر احلق: امسا ظاهرا حنو -

، )نون النسوة(، دخلت )نون اجلماعة(، دخلنا )االثنني إلف(، دخال)التاء املتحركة(تدخل:ضمريا متصال حنو -

  ).واو اجلماعة(، يدخلون)ياء املخاطبة(تدخلني

  .حتضر أنيسعدين :مصدرا مؤوال حنو -

  ."الدين القومي إالما هذب الناس ".4إنا إالما قام :ضمريا منفصال بعد حصر نفي حنو -

قام، يقوم، وقامت :مع املاضي واملضارع املسندين للمفرد الغائب، واملفردة الغائبة حنوضمريا مستترا جوازا  -

  .،وتقوم

تقوم قم، واملضارع املسند للفرد :املسندين للمفرد املخاطب حنو واألمرضمريا مستترا وجوبا مع املضارع - 

املسند  أو،  أتضجرمبعىن  أف: و، تقوم ، ومع اسم الفعل املسند للمتكلم حنأقوم:املتكلم واجلمع املتكلم حنو

  .)خال، عدا، حاشا( األفعالصه مبعىن اسكت ، كما يستتر الفاعل يف صيغة ما افعله ، ومع :للمخاطب حنو

                                                           

   

ديوان املطبوعات  1994:صاحل بلعيد ،التراكيب النحوية وداللتها يف السياقات الكالمية واألحوال املرتبطة ا عند اإلمام اجلرجاين   

.116،ص 2  

.55، ص1ج.،دار الكتب العلمية1999: بريوت1حممد طأبو العباس حممد بن يزيد املربد،املقتضب تح حسن    3 

.عند اجلرجاينينظر،صاحل بلعيد،التركيب النحوية وداللتها يف السباقات الكالمية واألحول املرتبطة ا  4
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  :بركات ، وعدد صوره االمسية كما يلي إبراهيم إبراهيم األحوالهذه  إىلويف هذا الصدد تطرق 

  .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة)ملصباحا(املصباح حيث  أنطفا: االسم الصريح الظاهر حنو - 1

  .مبين يف حمل رفع فاعل  إشارةاسم )هذا(، حيث  ألينااقبل هذا : حنو اإلشارةاسم  - 2

 .اسم موصول مبين يف حمل رفع فاعل ) الذي(اجتهد الذي ملناه حيث :االسم املوصول حنو - 3

  .ل رفع فاعلمبين يف حم)نا(احترمنا امللتزمني ، حيث ضمري املتكلمني : الضمري حنو - 4

  .ضمري مستتر تقديره هو)يزرع(الفالح يزرع يف حقله ،ففاعل : وحنو

 وعنـده مفـاتح الغيـب ال   ﴿ا ظاهرا بعد حرف االسـتثناء ، حنـو قولـه تعـاىل     ويكون الفاعل ضمري        

  .يف حمل رفع فاعل)هو(فضمري الغائب الظاهر املنفصل )59:اإلنعام(﴾هو إاليعلمها 

  :كان  إذاري واجب االستتار ويكون الفاعل ضم - 

  .، حيث الفاعل ضمري مستتر تقديره هووطالبا متييز...،ألزمامسع، : للواحد ، حنو أمرفعال لفعل  - 

اعبد اهللا وحده ، ونعبد اهللا وحده حيث الفاعل ضمري : املتكلمني ، حنو أواملتكلم  إىلفاعال للفعل املضارع املسند  - 

  .)حنن(أو)إنا: (مستتر تقديره

باملعروف وتنهى عن املنكر، حيث الفاعل ضمري مستتر  تأمر أنت:فاعال للفعل املضارع املسند للمخاطب حنو - 

  .)أنت(تقديره 

  ).أنت(حيث الفاعل ضمري مستتر تقديره ...صه، مه، نزال : حنو األمرفاعال السم فعل يدل على  - 

  ).إنا(عل ضمري مستتر تقديره حيث الفا...أوه، أف: فاعل اسم فعل يدل على املضارع ، حنو - 

  ).أنت(قياما ال قعودا حيث الفاعل ضمري مستتر تقديره : فاعل املصدر الواقع موقع الفعل بدال من لفظه ، حنو - 

  .الستة األمساءمن  ألنهفاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو )ذو(احلميدة،  األخالقاقبل ذو : الستة، حنو األمساء - 5

ينبغي (يف حمل رفع فاعل والتقدير )تسعى أن(تسعى يف اخلري فاملصدر املؤول أنينبغي : واملصدر املؤول ، حن - 6

  ).سعيك

يسرين انك : وحنو)فعلك أدهشين(والتقديريف حمل رفع فاعل )ما فعلت(ما فعلت فاملصدر املؤول  أدهشين: وحنو

  .)لتقدير يسرين حرصكيف حمل رفع فاعل وا)انك حريص(وامسها وخربها  إنحريص ، فاملصدر املؤول من 
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، حيث  األمساء)يف(جتر: الفعلية حنو أوقد يكون الفاعل امسا حمكيا بالنقل من احلرفية : االسم احملكي بالنقل  -7

  .والكلمة اسم  األمساء)يف(فاعل مبين يف حمل رفع ، والتقدير جتر كلمة )يف(

  : الفاعل املقدار -8

  .حيث يكون تقديرا الفاعل من خالل السياق 

فاعـل لكـن الفاعـل ال     أـا وقد ترد مجلة بعد  فعل سابق عليها ، ويفهم من العالقة املعنوية بينهما علـى        

جاء يف احلـديث الشـريف املـؤمن للمـؤمن كالبنيـان يشـد       : يكون مجلة حينئذ يقدر الفاعل بطريقة ما ، حنو

لكنـه مجلـة   فيكـون الفاعـل ،   إذن،  فالذي جاء ما هو مذكور يف نص احلـديث  1)رواه البخاري)(بعضه بعضا

ومنهم مـن جييـز ذالـك ويستشـهدون لـه بقولـه        2يكون الفاعل مجلة كما يرى مجهور النحاة  أنوال جيوز 

يكمـن يف  )بـدا (حيـث فاعـل  )35:يوسـف .(﴾ليسجننه حىت حني اآليات رأوامث بدا هلم من بعد ما ﴿تعاىل 

  : أوجهلكن النحاة يؤولون الفاعل على ثالث )ليسجننه(مجلة 

: إي)ليسـجننه (وهـي 3يكون الفاعل ما دل عليه يف املعىن يف اجلملة املـذكورة الـيت قامـت مقامـه     أن:  األول

  .السجن

وبـدا هلـم   :ويكـون التقـدير  )بـدا (يكون الفاعل مصدرا مقدرا دل عليه الفعل العامل املذكور وهـو  أن:الثاين

  :بداء وميثل لذالك بقول الشاعر

  4الك يف تلك املقلوص بداءذب    **  لعلك واملوعود حق لقائه 

يكون الفاعل حمذوفا وان مل موجودا يف اللفظ ما يقوم مقامه ويقـدر مـن خـالل السـياق فيكـون       أن‹‹:الثالث

  .5››رأيمث بدا هلم :

  :الفاعل أحكام

  :حتقق يف الفاعل  أناليت ينبغي  حكامألاومن 

                                                           

.2651ص.3ج.دار ابن حزم .أمحد بن علي بن حجر العسقالين ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري   1
     

.15ص 2تضب جقينظر املربد،امل-النحو  ،بركاتابرهيم  مينظر ابرهي   2 

.110؟،ص3ج.الكتاب .ينظر سيبويه   3 

.340ابن جين ، اخلصائص ص  4 
2
    .43، داال غريب للطباعة والنشر والتوزيع ص 2003.بناء اجلملة العربية القاهرة .حممد محاسة عبد اللطيف، 



���ا���د ا                                                                   ا	��� ا�ول                   

 

~ 39 ~ 

 

  فعهيف حمل رفع وعالمات ر أوالفاعل مرفوع دائما،  :أوال

فاعـل مرفـوع وعالمـة رفعـه الضـمة      )النـور (، )النـور  أضاء(حنواألخر كان صحيح  أنالضمة الظاهرة  -

  .أخرهالظاهرة على 

فاعـل مرفـوع وعالمـة رفعـه الضـمة املقـدرة علـى        )الفىت(جاء الفىت مبتسما، :للتعذر حنوالضمة املقدرة  -

  .منع ظهورها التعذر اإللف

مـن   لضمة املقـدرة علـى اليـاء منـع    فاعل مرفوع وعالمة رفعه ا)القاضي(كماصدر القاضي احل: وللثقل حنو -

  .ظهوره الثقل

يصـمت اجلـاهلون    أن أفضـل مـا  : كان مجع مذكر سـامل حنـو   وإذاالستة  األمساءكان الفاعل من  إذاالواو  -

  .مجع مذكر سامل ألنهفاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو )اجلاهلون(ف

 اإللـف فاعـل مرفـوع وعالمـة رفعـه     )الضيفان (ف املأدبةحضر الضيفان :  حنوكان الفاعل مثىن إذا اإللف -

  .مثىن ألنه

  :أيضا حكامهأومن 

وقـد  >>قـام  أخـواك <<:تقـول  أن>>أخـواك قـام  <<:عامله عنه ، فال جيوز يف حنـو  يتأخرال  أن:أوال

ـ  مبتـدأ  أخواكقاما ، فيكون  أخواكوال : يقال فإمناتضمن ذالك احلد الذي ذكرناه  ا بعـده فعـل وفاعـل    ، وم

  .واجلملة خرب

قمـن  «وال »إخوتـك   قـاموا  «وال» قامـا أخـواك   «انه ال يلحق عالمة تثنية وال مجع ، فـال يقـال   : والثاين

  .»أخوكقام «:كما يقال  باإلفراد»قام«:بل يقال يف اجلميع »نسوتك

كـان وصـفا    إناملتحركـة   أو،  كان فعـال ماضـيا   إنالساكنة  التأنيثكان مؤنثا حلق عامله تاء  إذاانه :الثالث

  .1»أمهزيد قائمة «و»قامت هند«:فتقول

  .التاء جائزا وتارة يكون واجبا إحلاقوقد يكون 

  

  

                                                           

.199ابن هشام األنصاري ، قطر الندى وبل الصدى ص   1
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  :مسائل  أربعفاجلائز يف 

طلعت الشمس، طلع الشمس ، :ونعين به ما ال فرج له ، تقول التأنيثيكون املؤنث امسا ظاهرا جمازي  أن :أوال

  .)57:يونس(﴾د جاَءتكُم موعظَةٌ من ربكُمقَ﴿،قال تعاىل أرجح واألول

القاضي  حنو حضرتوذالك  إال، وهو منفصل من العامل بغري  التأنيثحقيقي )امسا ظاهرا(يكون املؤنث أن :ثانيا

  .أفصحوهو )امرأةحضر القاضي (وجيوز )امرأة

  .»هند رأةاملنعم «و»هند املرأةنعمت «:يكون العامل نعم ا وبئس حنو أن :ثالثا

، أن تقول "قام أخواك:"أحدمها أن ال يتأخر عامله عنه، فال جيوز يف حنو: فالفاعل له أحكامايكون الفاعل  أن :رابعا

  .فعل وفاعل، واجلملة خرب": قاما"مبتدأ مرفوع،": أخواك"، فـ"أخواك قاما:" ، وإمنا يقال"أخواك قام:" 

، بل يقال "قمن نسوتك"، وال "قاموا إخوتك"، وال"قاما أخواك:"فال يقال والثاين هو أن العامل يبقى ثابتا يف املفرد،

  .هذا هو األكثر" قام إخوتك: "باإلفراد، كما يقال" قام:"يف اجلميع

، أو املتحركة إن "مت هندقا:"والثالث هو أنه إذا كان مؤنثا حلق عامله تاء التأنيث الساكنة إن كان فعال ماضيا مثل

  .1"زيد قائمة أمه:"كان وصفا مثل

 .2»جاءت الزيود«أو»جاء الزيود«: مجعا حنو

، وإمنا "أخواك قام:" ، أن تقول "قام أخواك:"أحدمها أن ال يتأخر عامله عنه، فال جيوز يف حنو: أيضا له أحكاما و 

  .وفاعل، واجلملة خرب فعل": قاما"مبتدأ مرفوع،": أخواك"، فـ"أخواك قاما:" يقال

، بل يقال "قمن نسوتك"، وال "قاموا إخوتك"، وال"قاما أخواك:"والثاين هو أن العامل يبقى ثابتا يف املفرد، فال يقال

  .هذا هو األكثر" قام إخوتك: "باإلفراد، كما يقال" قام:"يف اجلميع

، أو املتحركة إن "قامت هند:"ان فعال ماضيا مثلوالثالث هو أنه إذا كان مؤنثا حلق عامله تاء التأنيث الساكنة إن ك

  .3"زيد قائمة أمه:"كان وصفا مثل

  :وقد اختلف النحاة يف عامل رفع الفاعل وذالك على النحو التايل

: اليت تسبقه حنو األحرف الزائدة خال من  إذاما ضمن معىن الفعل  أومن فعل  إليهيرتفع الفاعل بالعامل املسند  -)ا

ما جاء :احلرفني الزائدين حنو بأحدسبق  إيتقديرا  أوويرفع الفاعل حكما )27:فاطر(﴾مختلف أَلْوانها﴿قوله تعاىل 

  ).43:الرعد(، ﴾قُلْ كَفَى بِاِهللا شهِيدا﴿من احد ، حنو قوله تعاىل

                                                           

1
  .242املرجع نفسه، ص: 

 2
  200ملرجع نفسه ، ص 
3
  .242املرجع نفسه، ص: 
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  .، فيكون عامل رفعه معنويا 1باإلسنادانه يرفع  األمحرويرى ابن هشام وخلف  - )ب

من يذهب بان  رأيخيرب عنه باخلرب ، والفاعل خيرب عنه بفعله وهذا  املبتدأ أنوذالك  باملبتدألشبهه يرفع الفاعل )ج

  .القائم زيد:قلت قام زيد فهو مبرتلة قولك  إذامبرتلة االبتداء واخلرب ، )الفاعل ، والفعل (، ف2 يف الرفع  أصل املبتدأ

  .الفعل  إلحداثه أو الفاعليةمعىن  أدى: إي، 3 انه يرتفع بكونه فاعال  إىل آخرونوذهب  - )د

  .مل يرتفع  اإلسنادلو جترد الفعل عن  إذ، 4 معا  واإلسنادارتفع بالفعل : آخرونوقال  - )ه

الفعل مل يشتغل  إن، مبعىن 5اخلليل وسيبويه رأسهمالفاعل ارتفع بتفرغ الفعل له وعلى  إنويف حني يرى البعض  -)و

  ).الفاعل(بغري من احدث احلدث 

  6:قد يتقدم الفاعل يف الرتبة على املفعول يف ثالثة مواضع

  .عمي  أيب أمان:حنو ، لألخرلعدم وجود قرينه تعني احدمها  إعراماخفي  إذا:أوال

  .الوطن  أحببت: كان الفاعل ضمريا متصال ، حنو إذا:ثانيا

  .سليما إال ما فهم احد: كان املفعول حمصورا، حنو إذا :ثالثا

  :اعلجواز جر الف

  :قد يرد الفاعل يف اجلملة جمرورا لفظا مرفوعا حمال على النحو التايل      

  ).38:ق(﴾وما مسنا من لُغوب﴿حنو قوله تعاىل )من(ب -

  .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة منع من ظهورها اشتغال احملل حرف اجلر الزائد)لغوب(

حنو قوله )افعل به(خباصة ، ويف صيغة التعجب )حسب(مبعىن)كفى(بعد الفعل يسبق الفاعل بالباء الزائدة ):الياء(ب

ولفظ اجلاللة  اإلعرابالباء حرف جر زائدة للتوكيد مبين ال حمل له من )45:النساء)(اوكَفَى بِاِهللا حِسيب(تعاىل 

                                                           

1
  .26، ص 2ينظر إبراهيم إبراهيم حركات ، ج  

2
  .26، ص  2ج.ينظر املرجع نفسه   

.82دار الثقافة والنشر والتوزيع ص .1987: القاهرة .صابر بكر أبو السعود ، النحو العريب دراسة نصية  3
  

.55ص .1ج .اس، املقتضب ينظر املربد أبو العب  4
  

.117ص 3القواعد األساسية للغة العربية ط.امحد إبراهيم مصطفى اهلامشي ،  5
  

118ص.املرجع نفسه  
6
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 أعظموحنو .اجلر الزائدةاشتغال احملل حبركة حرف فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة منع من ظهورها )اهللا(

فاعل مرفوع بالضمة املقدرة منع من ظهورها اشتغال احملل حبركة حرف )فضل (حرف جر زائد و)الباء(بفضل اهللا و

  .الزائد

ولَولَا دفْع اِهللا ﴿واملصدر يعمل عمل الفعل ، ذالك كما يف قوله تعاىل إليه إضافتهجير فاعل املصدر حال : باإلضافة- 
ب اسالنضاَألر تدضٍ لَفَسعبِب مهض251:البقرة(﴾ع(.  

  .مرفوع  مبتدأيعمل عمل الفعل وهو " دفاع"دفع وهي يف رواية ورش 1

 ".دفع اهللا:"جمرور بالكسرة، وهو فاعل مرفوع حمال فالتقدير  إليهلفظ اجلاللة مضاف : اهللا

  :مواطن حذف الفاعل
  :وحيذف الفاعل يف أربعة مواضع   

الواو ":وقضي"، فـ"وقضى اهللا األمر:"، وأصله هو 2﴾وقُضي األمر﴿: اب النائب عن الفاعل كقوله تعاىليف ب - 1

  .نائب فاعل مرفوع": األمر"فعل ماض مبين للمجهول ، و: حرف عطف، قضي

  ".ما قام أحد إال زيد:" ، وأصلها"ما قام إال زيد:"يف باب االستثناء مثل - 2

وأبصر م، : وأصله هو.  3﴾أسمع بِهِم وأَبصر﴿: ب إذا دل عليه مقدم مثله كقوله تعاىلفاعل أو فعل يف التعج - 3

فعل أمر مبين على السكون، والفاعل ضمري مستتر وجوبا تقديره ": أمسع"فحذف م من الثاين لداللة األول عليه، فـ

الواو حرف ": وأبصر"حمل رفع فاعل،  ضمري متصل مبين على السكون يف: الياء حرف جر زائد، هم": م"أنت،

فعل ماض جاء على صيغة األمر مبين على الفتح املقدر ، النشغال احملل حبركة السكون ، يء الفعل : عطف، أبصر

  .على صورة األمر،وفاعله حمذوف، دل عليه الكالم السابق

  .  4 ﴾ما ذَا مقْربةأَو إطْعام يف يوم ذي مسغبة يتي﴿:فاعل املصدر كقوله تعاىل -4
جار و جمرور متعلق " يف يوم"اسم معطوف مرفوع،""إطعام"حرف عطف، ": أو"أو إطعامه يتيما، فـ :والتقدير  

مضاف إليه ": مسغبة"صفة جمرور وعالمة جرها الياء، ألا من األمساء الستة وهي مضاف،": ذي"، "إطعام"بـ

صفة منصوبة، وعالمة نصبها األلف ألا من األمساء الستة ": ذا"صوب،مفعول به للمصدر إطعام من": يتيما"جمرور،

  .5مضاف إليه جمرور" مقربة" وهي مضاف،

                                                           

    205ابن هشام األنصاري ،قطر الندى وبل الصدى ص  1  

2
  .44االية: سورة هود: 

3
  35االية: سورة مرمي:  

4
  15-14: اآليتان: سورة البلد : 

5
  .245-244سه، صاملرجع نف : 
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   :العنصر الرابع

  :تقدمي املفعول به عن الفاعل جوازا ووجوبا وتقدميه عن الفعل والفاعل وجوبا         

الـواو  ": ولقـد "،1﴾جـاَء آلَ فرعـونَ النـذُر   ولَقَـد  ﴿:وقد يتقدم املفعول به عن الفاعل جوازا كقوله تعـاىل 

فعـل مـاض مـبين    ": جـاء "حرف حتقيـق  : واهللا، قد: الالم واقعة يف جواب قسم مقدر ، والتقدير:للقسم، لقد

فاعـل مـؤخر   ": النـذر "مضـاف إليـه جمـرور،    ": فرعـون "مفعول به مقدم وهو مضاف،": آل"على الفتح، 

  .2التباس يف املعىنمرفوع وحكم هذا التقدمي لعدم وجود 

  :ويتقدم املفعول به على الفاعل وجوبا يف مسألتني

الواو استأ ": وإذا" ،3﴾وإذا ابتلَى إبراهيم ربه﴿:إذا اتصل بالفاعل ضمري يعود على املفعول به كقوله تعاىل :أحدامها

الزمانية، وحرك بالكسر اللتقاء ظرف ملا مضى من الزمان مبين على السكون يف حمل نصب على الظرفية : نافية، إذ

مفعول به ": إبراهيم"فعل ماض مبين على الفتح املقدر، ": ابتلى"، "أذكر"الساكنني، ومتعلق بفعل حمذوف تقديره

لعاد الضمري " ربه"مضاف إليه ، لو تقدم الفاعل ": واهلاء"فاعل مؤخر مرفوع وهو مضاف ، ": ربه"مقدم منصوب،

  .ورتبة، وذلك غري جائز املتصل به على متأخر لفظا

فعل ماض مبين ": ضربين"فـ" ضربين حممد:"إذا كان املفعول به ضمريا متصال والفاعل امسا ظاهرا كقولك: والثانية

  . 4فاعل مؤخر مرفوع": حممد"ضمري متصل مفعول به مقدم، : على الفتح، النون للوقاية، الياء

  :وبا أيضا يف مسألتنيويتقدم املفعول به على الفعل والفاعل وج       

أداة : الفاء حرف عطف، أي": فأي" ،5﴾فَأَي آيات اهللا تنكرونَ﴿: أن يكون له الصدر كقوله تعاىل  :إحدامها

": اهللا"مضاف إليه جمرور وهو مضاف،": آيات"استفهام مبنية على الفتح يف حما نصب مفعول به مقدم وهو مضاف،

: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، ألنه من األفعال اخلمسة، والواو": نتنكرو"لفظ جاللة مضاف إليه جمرور ،

  .فاعل

الفاء استأ نافية، ": فأما"،  6﴾فَأَما اليتيم فَالَ تقْهر﴿:حنو قوله تعاىل " أما"إذا قصد إبراز املفعول به بواسطة  :والثانية

فعل ": تقهر"أداة ي وجزم، : فاء للجواب ، والال": فال"مفعول به مقدم منصوب ، ": اليتيم"أداة تفصيل، : وأما

أو أن يقع عامله بعد الفاء الدزائية فغي جواب إما ظاهرة أو مقدرة . مضارع جمزوم والفاعل ضمري مستر تقديره أنت

                                                           

41االية: سورة القمر : 
1
  

2
  .246املرجع نفسه، ص : 

3
  .124االية: سورة البقرة:  

4
  159ألغماري، املرجع السابق، ص:  
  .81اآلية : سورة غافر: 5

6
  .09ة  االية:سورة الضحى:  
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مفعول : الواو حرف عطف ، ربك": وربك"فـ ،1﴾وربك فَكَرب﴿:، وليس له منصوب غري مقدم عليها كقوله تعاىل

فعل أمر مبين على السكون : الفاء جزائية، وكرب": فكرب"مضاف إليه ، : م منصوب زهو مضاف، والكافبه مقد

  .2والفاعل ضمري مستتر وجوبا تقديره أنت

  :حذف الفاعل أسباب

   : ماإجيوز حذف الفاعل 

السارق  مل يعلم إذا<<وروي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم>>سرق املتاع<<للجهل به حنو قولنا: أوال

  .>>والراوي

  .اختلت السجعة"محد الناس سريته":فلو قيل "من طلبت سريرته محدت سريته":لغرض لفظي حنو قوهلم: والثاين

كُم وإِذَا يا أَيها الَّذين َآمنوا إِذَا قيلَ لَكُم تفَسحوا في املَجالسِ فَافْسحوا يفْسحِ اُهللا لَ﴿لغرض معنوي كقوله تعاىل : والثالث 
  ).11:اادلة(﴾قيلَ انشزوا فَانشزوا

  :وكقول الشاعر 

وان مـْاألي دتإىل يد الزلَ ادم أبِ        أكنعجلاإذَ،  هم القَ اجشعوم أعلَج.  

  .مل يكن يتعلق غرض بذكره ألنهفحذف الفاعل يف ذالك كله     

اعل حيذف يف حالـة واحـدة تتمثـل يف اتصـال نـون التوكيـد بالفعـل        الف إنويرى حممد مطرجي ،         

فعـل مضـارع مرفـوع بثبـوت     )يقـومن (ف)3(يقـومن : واو اجلماعة اوياء املخاطبة حنـو  إىلاملضارع املسنود 

والواو احملذوفة ضمري متصـل يف حمـل رفـع فاعـل والنـون حـرف       )ايقومونن( األمثالالنون احملذوفة ، لاللتقاء 

  . اإلعرابلى الفتح ال حمل له من توكيد مبين ع

  :حيذف الفاعل يف مواضع عدة منها األنصاريوعند ابن هشام    

 )15/14:البلد( ﴾تيما ذَا مقْربة أَو إِطْعام في يومٍ ذي مسغبة﴿فاعال للمصدر ، كما يف قوله تعاىل  أتى إذا :أوال

  .ائزوهذا احلذف ج>>إطعام<<حيث حذف فاعل املصدر 

                                                           

1
  03االية: سورة املدثر:  

2
  .160املرجع نفسه، ص : 

.. 245، ص 1ج .دار الكتب العلمية  2003: بريوت 2ته على ألفية ابن مالك ، طيف النحو وتطبيقا.ينظر حممود مطرجي   3
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، حيث حذف 38:مرمي ﴾أَسمع بِهِم وأَبصر﴿قوله تعاىلتقدم له نظرييدل عليه حنو إذايف التعجب >>افعل<<فاعل:ثانيا

  .عليه>>امسع<<لداللة فاعل >>أبصر<<فاعل 

  ).210:لبقرةا(﴾وقُضي اَألمر وإِلَى اِهللا ترجع اُألمور﴿عند نيابة نائب الفعل عنه حنو قوله تعاىل  :ثالثا

  .هند ، الن هند ليست فاعال إالالبدل مقام الفاعل حنو قوهلم ما قام  إقامةعند  :رابعا

هند، والدليل على انه ندا ليست فاعال  إالما قام احد :قام ، واصل الكالم يف احلقيقة لفعل قام ،بل هي بدل من فعل 

  .الفعل معها ألنثوافاعال ،  إالد اعتربوا ما بع أمالتزموا تذكري الفعل معها ، ولو  أم

  .ذالكقلما يكون ذالك، وكثر ما يكون : الزائدة حنو قولك"ما"مااتصلت  إذافاعل قل وكثر وحنومها، :خامسا

  )أشد الطمع  أعجلي أراد به املتعجل السريع األكل  –أشدهم جشعا واجلشع بفتح اجليم والشني   أجشع القوم*( 

واهللا –الن التقدير )22(البلد ﴾َاَء ربك واملَلَك صفا صفا﴿مقام املضاف ، كما يف قوله تعاىل إليهاملضاف  أقيم إذا :سادسا

  ...ربك أمروجاء -اعلم

  :قيم مقام الفاعل حال مفصله حنو قول الشاعر إذا:سابعا

  .لـجر لٌـجها رـفَلقَتفَ    **   جةْالوـصبِ بترض رةٌـكُ

  .عنه احلال املفصلة وأنابفحذف الفاعل ، .الناس رجال رجال تلقفها  واألصل

ضمري اجلماعة عند توكيده  إىلالفاعل الذي حذف ، للتخلص من التقاء الساكنني ، وذالك يف الفاعل املسند :ثامنا

  .1اضربن يا قوم:بنون التوكيد حنو قولك 

  :نائب الفاعل

األنـواع، والثـاين لفـروع األفعـال      ول خنصصه للتعريـف و سنتناول حتت هذا العنوان عنصرين فالعنصر األ    

  .املبنية للمجهول

  :التعريف واألنواع: العنصر األول

   .هو اسم ظاهر أو ضمري يدل على من وقع عليه الفعل وحيل حمل الفاعل بعد حذفه     

                                                           

.220دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بريوت لبنان ص  1998. 2ابن هشام األنصاري شرح شذور الذهب ط  1
  



���ا���د ا                                                                   ا	��� ا�ول                   

 

~ 46 ~ 

 

ـ                ان منصـوبا،  وإذا اختفى الفاعل حل حمله املفعول بـه، وأخـذ مكانـه، فيصـبح مرفوعـا بعـد أن ك

ويـذكر لـه الفعـل أن    » ضـربت هنـد  « : وأساسيا بعد أن كان ثانويا، ويؤنث له الفعل إن كان مؤنثـا مثـل  

وواجب التأخري عن الفعل بعـد أن كـان جـائز التقـدمي عليـه، ومـن هنـا        » ضرب حممد« :كان مذكرا مثل

  .فيسمى نائب الفاعل 

جلس «، » مر زيد« ، »صيم رمضان« :رور، أو املصدر مثلفان كان املفعول به حمذوفا ناب الظرف، أو اجلار وا

 1»جلوس األمري

 :وال جيوز نيابة الظرف واملصدر إال بشرطني

  .»صيم زمن طويل» ضرب ضربا شديد« أن تضاف بعده صفة مثل:احدمها

  .2»ضرب اليوم زيدا «:ا ن يكون املفعول به حمذوفا فال تقول :والثاين

قُلْ أُوحي  ﴿أو مؤوال به كقوله تعاىل» وقضى اهللا األمر« واصله 3﴾وقُضي األمر ﴿:اىل ويرد امسا ظاهرا كقوله تع
عمتاس 4﴾إلَي انه .  

  » أعطى حممد السائل درمها« : فاصلها هو » أعطي السائل درمها« : وإذا تعدد املفعول به أنيب األول مثل

  . 5»مجلة فعلية« عله وتسمى اجلملة املركبة من الفعل وفاعله، أو نائب فا 

ضرب « : وأما للجهل به مثل» انزل املطر« : إن السبب الذي جعل الفاعل حمذوف فهو إما للعلم به مثل        

» ضرب زيد« : ، أو لإلام مثل »طعن عمر« : وإما للتحقري مثل» ضرب اللص« :، وإما للتعظيم مثل»حممد

« :وإما لتقارب املزاوجة حنو» قتل األمري« : للخوف منه أو عليه حنو واملقصود به هو اإلام  على السامع، وإما 

فلم تكن هناك مقاربة » ونبذ الناس الصنائع « : إذا ظهر الفاعل فقال. »ونبذت الصنائع وجهل قدر املعروف 

  . 6للمزاوجة أي السجع

                                                           

1
 254األنصاري شرح قطر الندى وبل الصدى، املرجع السابق، ص:  

  فسهاملرجع نفسه، املوضوع ن: 2
3
  44االية: سورة هود: 

4
  01االية: سورة اجلن: 

5
  423ناصف حنفي وآخرون، املرجع السابق، ص: 

6
  563االشبيلي، املرجع السابق، ص:  
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وضربت وضربت وضربتما  ضربت وضربنا: ظاهر ومضمر، فالظاهر حنو قولك : وهو ينقسم إىل قسمني       

  .1وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربن

ما ضرب إال أنا، وما ضرب إال حنن، وما ضرب إال أنت، وما ضرب إال أنت، وما ضرب إال أنتما، : واملنفصل حنو

مها، وما ضرب إال  وما ضرب إال انتم، وما ضرب إال اننت، وما ضرب إال هو، وما ضرب إال هي، وما ضرب إال

  .2مها، وما ضرب إال هم، وما ضرب إال هن

  :العنصر الثاين

  :فروع األفعال املبنية للمجهول 

فاألفعال بالنسبة لبنائها للمجهول فإا . وإذا حذف الفاعل وأقيم شيء من هذه األشياء مقامه وجب تغيري الفعل      

  :تتفرع إىل ثالثة فروع

نعم، وبئس، عسى،وفعل التعجب :  جيوز بناؤه للمجهول، وهو كل فعل ال يتصرف مثلفرع متفق عليه على انه ال

  .وليس وحبذا

  .3وفرع فيه نزاع وهو كان وأخواا، وفرع آخر اتفق النحويون على جواز بنائه للمجهول وهو بقية األفعال املتصرفة

، لكن بالضرورة أن  يكون يف الكالم )يهسيبو(والصحيح أن جيوز بناء كان وأخواا للمجهول وهذا مذهب        

» كان زيد قائما يف الدار« : فاألصل هو» كني يف الدار« : ظرف أو جار وجمرور يقام احملذوف مقام احملذوف مثل

  ) .كان(على أن يكون يف الدار متعلقا ب

ن ، والظرف من املكان، املفعول املطلق، والظرف من الزما: وأما املفعوالت اليت تقوم مقام الفاعل فهي       

  .4﴾وليجزي قَوما مبا كَانوا يكْسبونَ﴿: واملفعول به املسرح كقوله تعايل

يضم أوله ويكسر ما قبل أخره إن كان ماضيا مثل : وإذا حذف الفاعل وأقيم شيء مقامه وجب تغيري الفعل      

   5يقال: وهذا حتقيقا، إما تقديره مثل  .يضرب: ضرب، ويضم أوله ويفتح ما قبل أخره إن كان مضارعا مثل

                                                           

1
  166-165الغماري، املرجع السابق، ص:   

2
  167املرجع نفسه، ص : 

3
  563االشبيلي، املرجع السابق، ص : 

4
  14االية: سورة اجلاثية:  

5
  256ح قطر الندى وبل الصدى، املرجع السابق، صاألنصاري شر: 
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  .1قيل وبيع: معتل الوسط فيكسر ما قبل األلف، وتقلب األلف ياء حنو)وان كان الفعل املاضي ثالثيا 

وضم أوله وفتح ما » أكرم عمرو« :وإذا كان الفعل رباعيا، ضم أوله وكسر ما قبل أخره إن كان ماضيا مثل     

  .» يكرم عمرو« : قبل أخره إن كان مضارعا مثل

احترم، استفهم، ضم أوله وثالثه وكسر ما قبل : وإذا كان املاضي مخاسيا أو سداسيا يف أوله مهزة وصل مثل        

  .احترم، استفهم: آخره حنو

  .2تعلم وتدحرج: وإذا كان يف أول املاضي تاء زائدة، ضم أوله وثانيه وكسر ما قبل أخره مثل

  ابن مالك  األلفيةسمى املفعول الذي مل يسم فاعله كما جاء يف يسمى النائب عن الفاعل وي

ينوب  مبِ ولٌفعه ـعفَ ناعل       فا لَيمكَ هلِني خير ن3(لِائ(.  

والنائب عن الفاعل ، عبارة قاهلا ابن مالك ، والنحاة القدامى  الفاعل حيذف وينوب عن املفعول به إنيعين        

  .>>مبا مل يسم فاعله<<:يعربون عنه

نـذكرها كمـا    عبـارات تـدل عليـه    أووقد ورد هذا املصطلح يف كتب النحويني بتسـميات خمتلفـة          

  :وردت عند حممود سليمان ياقوت

  .قام مقام الفاعل -

  الفاعل -

  .اسم ما مل يسم فاعله -

  .املفعول الذي مل يسم من فعل به -

  .مفعول مل يسم فاعله -

  .ذي مل يسم فاعلهاملفعول ال -

  .مفعول ما مل يسم فاعله -

                                                           

1
  258الرجع نفسه، ص: 

2
  .166-165الغماري، املرجع السابق، ص : 

3  99، دار الكتب العلميةص1.1996عبد الرمحان املكودي ، شرح املكودي على ألفية ابن مالك ط
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  .القائم مقام الفاعل -

  .االسم الذي يقام مقام الفاعل -

  )1(نائب الفاعل -

  )2( )) يكرم اتهد، احملمود خلقه ممدوح: حنوشبهه، أوبعد الفعل اهول  إليهاملسند وهو((        

، معنويـة  أولفظيـة   إلغـراض صـيغته بعـد حـذف فاعلـه      الفعل تغري إنواملقصود بالفعل اهول هو         

حيصـد  : حنـو  أخـره ويكسـر مـا قبـل     أولـه فاملاضي يضم ) 3(>>ليعلم بذالك انه ليس بفعل الفاعل <<

  .حيصد الزرع:الفالح الزرع 

الـدرس   مفهـوم  :واملقصود بشبه الفعل اسم املفعـول ، يعمـل عمـل فعلـه املـبين للمجهـول حنـو              

  ).مفهوم(فاعل مرفوع السم املفعول نائب )الدرس(ف

صاحب رجال نبويا خلقه، : ، حنو إليهواالسم املنسوب <<:بقوله  إليهعلى ذالك االسم املنسوب  وزاد الغالييين

صاحب رجال : والتقدير4 >>اسم املفعول تأويلنائب فاعل لنبوي مرفوع به ، الن االسم املنسوب يف )خلقه(ف

  . األنبياء إىلمنسوبا خلقه 

  .)5())حذف فاعلها وبين فعلها للمجهولإالإذامجلة  اليكون((يقوم مقام الفاعل احملذوف و وهو   

نائـب عنـه ، وهـي تعـود يف جمملـها       وإقامـة حذف الفاعل ،  إىلالداعية  األسباب إىلالعلماء  وأشار         

حمافظتـه علـى    أو جيـاز اإلفـاللفظي كرغبـة املـتكلم يف    )6(>>معنوي أولغرض لفظي  أوللجهل به  إما<<

املعنـوي فمنـه كـون الفاعـل معلومـا فـال        وإماحمافظته على الوزن يف املنظوم ،  أوالسجع يف الكالم املنثور ، 

ظـروف   أحدثتـه كـون الفعـل    وإمـا السارق جمهـوال ،   إذاسرق املرتل، : جهل الفاعل حنو أوحاجة لذكره، 

                                                           

                                                                                                                                            

                                                                                                                                        

16- 15ص، دارا ملعرفة1989.اإلسكندرية  1ي والتطبيق يف القرآن الكرمي طاملبين للمجهول يف الدرس النحو.حممد سليمان ياقوت 
1
  

.343مصطفى الغالييين ، جامع الروس العربية ، ص  2
  

.163شرح ملحة اإلعراب ص : أبو القاسم بن علي بن حممد بن عثمان احلريري   3
  

.344-343مصطفى الغالييين ، جامع الروس العربية ،ص  4
  

 5 دار املعرفة1998:الدار البيضاء املغرب .1املكودي ،شرح الكودي على األلفية يف علمي الصرف والنحو ،طامحد عبد الفتاح 

.99ص  

.187ابن هشام األنصاري، قطرالندى وبل الصدى ص   6
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 ال يتعلـق  ألنـه  وإمـا لشـرفه ،   وإمـا اخلوف منـه ،   أو هإلام أوللخوف عليه  وإماوعوامل ليست حمدودة ، 

 َإِذَا حييتم بِتحية فَحيوا بِأَحسن منهـا أَو ردوهـا إِنَّ اَهللا كَـانَ علَـى كُـلِّ شـيٍء حِسـيبا       ﴿بذكر فائدة حنو قوله تعاىل 

  .)86:النساء(﴾

  :ما ينوب عن الفاعل

  :ل املفعول به ويسمى املفعول الذي مل يسم فاعله ، يقول ابن مالك يسمى النائب عن الفاع       

ينوب  مبِ ولٌفعه ـعفَ ناعل       فا لَيمكَ هلِني خير ن1( لِائ.(  

كتـب  : كان الفعل متعـديا ملفعـول بـه واحـد ،حنـو      إذاالفاعل حيذف وينوب عنه املفعول به  إنيعين        

احملسـن املسـكني    أعطـى : ثـالث مفاعيـل ، حنـو    أوكان متعديا ملفعـولني   أودرس ، كتب ال: الولد الدرس

اخـذ حكمـه يف   نائـب عـن الفعـل احملـذوف ف     األولفاملفعول بـه يف املثـال   .املسكني صدقة أعطي:صدقة 

فعـول  م إيويبقى املفعول بـه الثـاين علـى حالـه     . األوليف املثال الثاين فقد ناب فيه املفعول به  إما،  اإلعراب

  .به ثان

  : املصدر وامسه) 2  

  :وينوب املصدر عن الفاعل بشرطني، مثلما ذكر سابقا أو هلما   

  :االختصاص الذي يقع بأشياء منها: انتظر انتظارا باهرا : التصرف حنو

  .قرئ قراءة املتفوقني: اإلضافة حنو -

  .استمع مساعا مجيل: الوصف حنو -

  .ون مرةكرم ثالث: داللة على العدد، حنو -

  :الظرف

يصـلح حـاالت اإلعـراب الـثالث، الرفـع و      : األول أن يكون متصـرفا، أي : وحتقق له النيابة شرطني      

خيـرج مـن   ": النصب و اجلر،حسب اإلعراب وال يلزم النصب النصب على الظرفيـة الزمانيـة أو املكانيـة أي   

  ).1("وغريها اإلضافةالفعالية و املفعولية و  إىلالظرفية 

                                                           

1
 ملعرفةدار ا1998:الدار البيضاء املغرب .1امحد عبد الفتاح املكودي ،شرح الكودي على األلفية يف علمي الصرف والنحو ،ط 

       99ص



���ا���د ا                                                                   ا	��� ا�ول                   

 

~ 51 ~ 

 

  :ثاينوال

الغمـوض   إلزالـة وذلـك  . معني الظرف معىن جديد عن كلمـة أخـرى معـه يف اجلملـة     إىلأن يضاف      

يفضـل  : صـم شـهر كامـل أو التعريـف    : املدرسة أو الوصف ، حنـو  إىلجتمع وفت الدخول : حنو كاإلضافة

  .الصبح لسكوته

  ) 2: (وكقول الشاعر

  اهـامأم ا وهفَلْة خافَخى املَولَم        هسب أنحت جنيرالفَ الًكُ دتغفَ

  :جمرور وجار

. مرفـوع حمـال  )شـيء (ف.ء عـن شـيء   ىبيـن : كان مسبوقا حبرف جر زائد، حنو إذاوينوب ارور          

ويشترط أال تكون حروف اجلر الزمة حلالة واحدة، كأن تكون داخلية علـى األمسـاء كمـذ ومنـذ، أو خاصـة      

أو كحرف القسم الـذي خيـتص بالـدخول علـى املقسـم بـه       ) خال،عدا، وحاشا(حنوبالدخول على املستثىن 

مـع جمرورهـا ليسـت نائـب      اعتـربت النكرات فقط، فهي خمتصة جبر ماذكر فقط وهلذا  إالاليت ال جتر ) رب(

  .فاعل

كما اشترط يف ارور أن يكون خمتصا كما ذكر أنفا، وذلـك بـان يكتـب معـىن جديـدا مـن لفـظ                

  ..يشرب يف كوب زجاجي: حنو اإلضافةوجد معه يف اجلملة كالوصف ، أكل يف صحن نظيف أو  أخر

 إليـه مل يسـند   ألنـه مـر نـد ال مـرت     : كان ارور مؤنثا فال تلحق فعله عالمة التأنيث، فتقول  وإذا      

  ).3(صرحيا

  ند مر : وجيوز تقدمي ارور على فعله باقيا على نيابته له فتقول 

  :أنواع نائب الفاعل

  :متاما يأيت عليا الفاعل األوجهالوجه اليت يأيت عليها نائب الفاعل هي نفس  إن       

  .نائب فاعل مرفوع و عالمة رفعه الضمة) الكتاب(قرأ الكتاب ف:حنو:االسم الصريح  :أوال

                                                                                                                                                                                                 

.28حممد سليمان ياقوت ،املبين للمجهول يف الدرس النحوي والتطبيق يف القرآن الكرمي ،ص  1
  

.هـ 41.لبيد  ربيعة العامري ،الصحايب األنصاري من خمضرمي اجلاهلية واإلسالم ت  2
  

.122،ص2000:بريوت لبنان .عصرية املكتبة ال. 3أمحد إبراهيم بن مصطفى اهلامشي ، القواعد األساسية للغة العربية ط  3
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وأصـله  ) هـو (مسـتتر تقـديره    فنائب الفاعل ضـمري .أخرب أن حممدا فادم : يأيت ضمري مستترا بارزا ، حنو: ثانيا

: مفعول به أول واملصدر املؤول من أن و أمسهـا وخريهـا يف حمـل نصـب مفعـول بـه ثـان علـى تقـدير          

  .هو قدوم القطار)  هو(أخرب

فعل مضارع مبين للمجهول مرفـوع بثبـوت النـون و الـواو ضـمري      ) مينحون(مينحون جوائز كثرية، ف: وحنو

  .ع نائب فاعلمتصل مبين على السكون يف حمل رف

  .  ما منع إال هو: حنو

  . حرف نفي مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب: ما

  .فعل ماضي مبين للمجهول مبين على الفتح:منع

  .حرف للحصر مبين السكون ال حمل له من اإلعراب: إال

  .ضمري منفصل مبين على الفتح يف حمل رفع فاعل: هو

مجلة امسية مكونة من مبتدأ أو خرب )احلياة فانية(قيل احلياة فانية، ف: دري،حنويأيت مجلة غري مصدرية حبرف مص - )4

  .يف حمل رفع نائب فاعل

  .ما نودي من أحد: يأيت مسبوقا جبر زائد ،حنو- )5

  .حرف زائدة: من

  .جمرور لفظا مرفوع حمال على أنه نائب للفعل نودي: أحد

اسم ) الذي، هذا(جرحيا وضرب هذا السارق، فكل من  محل الذي سقط: يأيت نائب فاعل اسم موصول،حنو -)6

  .موصول واسم إشارة على الترتيب، مبين يف حمل رفع نائب فاعل
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  : أحكام نائب فاعل

  ).1(يأخذ نائب الفاعل خصائص و أحكامه وذكرت مخسة أحكام يشترك فيه الفاعل والنائب عنه       

  :أوال

      ما مأمـا فيـه      ا ال حيذفان وذلك ألعمدتان و مرتالن من فعلهما مرتله اجلزء، فـإن ورد مـا ظـاهرة أ

حمذوفان فليس حمموال على ذلك الظاهرة و أمنا هو حممول على أا ضمري مسـتتران، حنـو قـول  الـنيب صـلى      

رواه )(ال يزين الزاين حيث يزين وهو مؤمن، وال يشرب اخلمـر حيـث يشـرا وهـو مـؤمن      :(اهللا عليه وسلم 

الن  -و هـو الـزاين  -ليس ضمريا عائدا إىل مـا تقـدم ذكـره   ) يشرب(ففاعل ). خاري ومسلم عن أيب هريرةالب

فحذف الشـارب، الن الفاعـل عمـدة فـال حيـذف،       ))يشرب الشارب ((ذلك خالف املقصودة، وال األصل

     ]لشارب يستلزم ا"يشرب"فإن["يشرب "  استلزموإمنا هو ضمري مستتر يف الفعل عائد على الشارب الذي 

  ›› زيـد  ‹‹:فاجلـائز كقولـك  . جـائز،و واجـب  : ني إن عاملها قد حيذف لقرينة، وأن حذفه على قسم  :ثانيا  

فزيـد يف جـواب األول فعـل حمـذوف، ويف جـواب الثـاين         ››من شرب؟ ‹‹ أو ››من قام‹‹جوبا ملن قال لك 

  .»شرب عمرو«و»زيدقام «: نائب عن الفاعل فعل حمذوف، وإن شئت صرحت بالفعلني فقلت 

هذا هو املذهب الصحيح، ورغم قوم أن  ذلك جائز، وهذا ما أكده ابن هشام يف املعىن . أما ال يكونان مجلة: ثالثا

أن الذي يراد ا لفظ حيكم هلا حبكم املفردات، وهلذا تقع :اجلملة ال تكون فاعال وال نائبا عنه، جوابه: وقوهلم«: بقوله

–ويف هذا نقص لكالمه  »زعموا مطية الكذب«ويف املثل  » قوة إال باهللا كرت من كنوز اجلنةال حوا وال«مبتدأ، حنو

  )2.(»حيث و على األصح ال تقع «:- هنا

  .تأنيث واجب و تأنيث راجح، وتأنيث موجوح: أن عاملها يؤنث إذا كانت مؤنثني و ذلك على ثالثة أقسام:رابعا

  :أما التأنيث الواجب ففي مسألتني

فهند مبتدأ، وقام، فعل ماض، والفاعل ضمري مستتر يف "هند قامت"أن يكون الفاعل املؤنث ضمريا متصال حنو : أوال

  .قامت هي،والتاء عالمة التأنيث:الفعل ، والتقدير 

 ألسورة (﴾ إِذْ قَالَت امرأَةُ عمرانَ رب﴿قوله تعاىل : أن يكون الفعل امسا ظاهرا متصال حقيقي التأنيث مفرد حنو :ثانيا

 .قامت اهلندات: واجلمع حنو. قامت اهلندان: واملثىن حنو). 35 اآليةعمران 

                                                           

.220،ص1998 2ابن هشام األنصاري ،شرح شذور الذهب ط  1
  

.525،ص1ط.حتقيق حنا الفاخوري .ابن هشام األنصاري ، مغين اللبيب عن كتب األعاريب    2
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  :وأما التأنيث الراجح ففي مسألتني أيضا

  .طلعت الشمس: أن يكون الفاعل ظاهرا متصال جمازي التأنيث حنو قولك: أوال

  .هندحنو قام اليوم  »إال«أن يكون ظاهرا حقيقي التأنيث منفصال بغريه: ثانيا

) 1(بل تقول قام أخواك وقام إخوتك، ومن العرب. أن عملها ال تلحقه عالمة تثنية وال مجع،يف األمر الغالب:خامسا

  . ]الطويل[من يلحق عالمات دالة على ذلك كما يلحق اجلميع عالمة دالة على التأنيث، كقول مصعب بن الزبري

ولَتارِـتال املَى قني بِقفِسنه       ـقَود لَأسماه مبعد وِيمـمح.  

  :ب الفاعل و الفاعل يف مرتلة واحدةائن

) الفاعـل (مما نشري إليه من خالل دراستنا هلـذا العنصـر أن بعـض النحـو قـد جعـل املصـطلحني        و        

عبـدوا  ومـا أُمـروا إِلَّـا لي   ﴿يف مرتبة واحدة منهم ابن خالدية حيـث يقـول يف اآليـة الكرميـة     ) نائب الفاعل(و
فعل ماض اسم فاعله وعالمة مـامل يسـم فاعلـه ضـمك أولـه،      ) أمروا(وجحد،>> ما<<) 5البينة اآليـة  (﴾اَهللا

والواو ضمري الفاعلني ، وهو مفعول يف األصل غري أنا الفعل، إذا مل يذكر فاعلـه صـار املفعـول بـه يف موضـع      

كُتـب  ﴿ف يف شـرحه لآليـة الكرميـة   بـه الكشـا  كما سوى الزخمشري بني املصـطلحني يف كتا ).2(الفاعل 
                 )180البقرة ( ﴾حضر أَحدكُم املَوت إِنْ ترك خيرا الوصيةُ للْوالدينِ واَألقْربِني علَيكُم إِذَا

ويتجلـى  كما سار على هذا النحو أمـن احملـدثني حممـد املخزومـي     ) 3(فاعل ،كتب )الوصية(إذ يقول          

ـ    «ذلك يف قوله س بـه تلبسـا   بفالنائب عن الفعل يف رأينا فاعل أيضا، وهو فاعل مل يصدر عـن الفعـل بـل نل

وقولنـا  . وهو فاعل لغوي يتوقف عليه الفاعل ، وإذا أردنا أن نقارن بـني مثـالني يف قولنـا انكسـر الزجـاج     

ـ   الفرق  بينـهما فكالمهـا ال إرادة لـه و    كسر الزجاج  ظهر لنا أن املسند إليه يف كل منهما فاعل، فلم حنـس ب

ال اختيار،كالمها مما قام بالفعل قياما اضطراريا وكالمها من جهة املنطـق قـد وقـع عليـه الفعـل مـع ذلـك        

يف اجلملة األوىل فاعال وبسهولة يف اجلملة الثانية نائب عـن الفاعـل، وهـي تسـمية فرضـها        يسمون املسند إليه

  .)4(أما املنهج اللغوي فقد سوى بينهما ألن كل منهما مسند إليه عليهم فرضا،  املنهج العقلي

                                                           

.478،ص 1ط.حتقيق حنا الفاخوري .ابن هشام األنصاري ، مغين اللبيب عن كتب األعاريب    1
  

.162دار اهلدى ،ص.اجلزائر .حممد إبراهيم سليم :تح .إعراب ثالثني سورة من القران .اهللا احلسين  ابوعبد  2
  

.334،ص1ج.الزخمشري ، الكشاف ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع   3
  

.45،دار الرائد العريب ص1986:بريوت .2مهدي املخزومي، يف النحو العريب نقد وتوجيه ،ط  4
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فأمـا نـأب الفاعـل    «: كما جاءت وجهة إبراهيم مصطفى مطابقة ملا سلف ذكره حيـث يقـول يف املوضـوع   

، ومنـهم مـن يرسـم هلمـا بابـا واحـدا ، ومـا         األحكامفإن النحاة أنفسهم ال يفرقون بنيه وبني الفاعل يف 

وما لكـل صـيغة مـن خاصـة      ترى بني صيغىت كسر وانكسر اإلناء أال «اإلناءإلناء و انكسر الفرق بني كسر ا

ويف هـذا التطـابق لـو جهـيت     ) 1(»يف تصور املعىن أما لفظ اإلناء فإنه يف املثالني مسند إليه وان اختلف املسـند  

  .ريتهانظ

  هل جيوز تقدم الفاعل على فعله 

اسم ذكر بعد فعل، ونسـند ذلـك افعـل إىل االسـم وهـو مرفـوع       إن الفاعل عن أهل العربية هو كل     

: بفعله، وحقيقة رفعه بإسناد الفعل إليه والواجب وغري الواجب يف ذلـك االسـم سـواء، فنقـول يف الواجـب     

  ".ما قام زيد"ويف غري الواجب " قام زيد"

هرا بعده فهو مضمر فيه ال حمالة، وال جيوز تقدم الفاعل على الفعل، فإن مل يكن مظ. والفعل البد له من فاعل   

  2.ضمري زيد، وهو مرفوع بفعله" قام"زيد مرفوع باإلبتداء يف : ف"  زيد قام:"فنقول

والبصريون ال جييزون تقدمي الفاعل على أن بعضهم يعربه فاعال لفعل حمذوف، والكوفيون يقولون جبواز تقدمي    

  3.بتدأ وما بعده مجلة فعلية يف حمل رفع خرب املبتدأوخالصة القول أن املتقدم هو م. الفاعل على فعله

ومرتبة الفاعل أن يكون بعد فعله لكونه كاجلزء منه، فإن ظهر املسند إليـه بعـد الفعـل فهـو الفاعـل ،         

ألن الفعـل ال خيلـو مـن    . فهـو ضـمري مسـتتر   " قم"وإن مل يظهر بعده بل قبله، أو مل يظهر بعده وال قبله حنو

  .وهذا مذهب البصريني كما قلنا. ر عنهالفاعل وال يتأخ

  : أما الكوفيون فقد بينا رأيهم يف ذلك، وهم يف ذلك متمسكني بالقول

  .ما للجمال مشيها وئيدا 

ولقد تأوله البصريني على االبتداء وإضمار اخلرب الناصب والصحيح هو مذهب البصريني لقوته ونستدل على  

  : ذلك

وبعد ظَ فإنْ اعلُفَ علُفـفَ        رههو ـفَ إالَوضمري أستتر  

                                                           

54دار الكتاب اإلسالمي ص.1992:القاهرة . 2فى إحياء النحو ،طإبراهيم مصط 
1
  

  33املصدر نفسه، ص  -  2
  .املصدر نفسه ، املوضوع نفسه -  3
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ولذلك ينبغي أن يتأخر الفاعل علـى فعلـه، وال جيـوز أن يتقـدم علـى الفعـل، وإن تقـدم أعـرب             

وما بعده مجلة فعلية، وإن مل يكن الفاعل مظهرا بعد الفعل فهـو مضـمر فيـه وإن خلـى الفعـل مـن       . 1مبتدأ

  2.قم زيد قام الزيدان، قام الزيدون:ال مجع، ألنه ال ضمري فيه، نقولالضمري مل يأت فيه بعالمة تثنية و

وإِنْ أَحـد مـن    ﴿:ويكون الفعل بعد االسم ماضـيا، وذلـك حنـو قولـه تعـاىل     (...3ولقد قال السرايف    
هفَأَجِر كارجتاس نيرِكر فعـل فـأظهر   والذي عند البصريني أن االسم بعـد أن يرتفـع بضـما   ]06: التوبة[﴾ املُش

تفسـري الفعـل املضـمر، وموضـع     " أحـد  "فالفعل الذي بعد " وإن استجارك أحد استجارك:"تفسريه كأنه قال

هذا الفعل جزما وإن كان ماضيا، يقوم يف التقدم مقام الفعل الذي هو تفسـريه، والـدليل علـى ذالـك الشـاعر      

ففـي قولـه تعـاىل يف    ") أينما متيلها الـريح متيلـها  "بتقدير " أينما الريح متيلها"ملا جعله مستقبال جزمه فمن ذلك

  .اآلية السابقة جند أن الفاعل تقدم جوازا على فعله

أخواك :"وإمنا يقال" أخواك قام "أن نقول " قام أخواك :"ونقول ال يتقدم الفاعل على عامه، فال جيوز يف حنو  

  ".قاما

  4:واألصل أن يلي الفاعل عامله وقد يتأخر إما

  ".جاء آل فرعون النذر  دولق" وحن: جوازا

  ".ربه إبراهيموإذ ابتلى "حنو : وجوبا

وال جيـوز تقدميـه   ] 01املؤمنـون،  [ ﴾ قَـد أَفْلَـح املُؤمنـونَ    ﴿: فالفاعل يتأخر عن الفعل أو شبهه حنـو    

 ﴾نـاسِ واللَّـه يعصـمك مـن ال    ﴿:فإن قدم صار مبتدأ والفعـل بعـده رافـع لضـمري مسـتتر حنـو       5عليه

  ].67:املائدة[

وللفاعل رتبتان بعد الفعل وقبل املفعول، وهنا دليل على تأخره عن الفعل، سواء كان الفاعل يف اللفظ واملعىن   

أو . ويلحق ذا النوع ما جاء بلفظ الفاعل" مل جيتهد الطالب:"أو فاعل يف اللفظ دون املعىن" اجتهد الطالب :"مثل

  .1"قمت وقام موسى:"حنو فاعل يف املعىن دون اللفظ

                                                           

  .87، ص 1974، بريوت، 2قبش أمحد، الكامل يف النحو والصرف واإلعراب، دار اجليل، ط -  1
  .35إبن جين، املصدر السابق، ص  -  2
  .71، ص 1993، عمان، 1خفش األوسط عن سيبويه، مكتبة الثقافة، ط و يتشى، خالف األ هدى جنه -  3

عبد اللطيف حممد اخلطيب :، حتقيق،د5األعاريب، ج عن كتباألنصاري أبو حممد عبد اهللا مجال الدين بن هشام، مغين اللبيب  4

  .184، ص 182ص ) ت-د(، الكويت 1مكتبة التراث العريب، ط
  .317، ص1998، 1، دار املسلم، ط1دليل السالك إىل ألفية بن مالك، ج عبد اهللا بن صاحل،،الفوزان  -  5
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حكم الفاعـل أن يتـأخر علـى فعلـه يف الفـظ مـا مل       : وحكم الفعل أن يتقدم على فاعله، أو مبعىن آخر   

يكن استفهاما أو شرطا يف أحد القولبني فإن كان ملؤنث حقيقي لزمته تاء التأنيـث مـا مل يكـن بينـهما فاصـل      

، وإن كـان  "ضـرب يـوم اجلمعـة هنـد زيـدا     :"فقلنـا  فإن فصلنا جاز حذف التاء ". ضربت هند زيدا:"مثل

قَـد جـاَءتكُم موعظَـةٌ مـن ربكُـم       ﴿:يف حنـو قولـه تعـاىل    2.املؤنث غري حقيقي جاز إثبات التاء وحذفها
 نِنيمؤلْمةٌ لمحرى ودهورِ ودي الصا فمفَاٌء لشوقال قيس بن زهري]. 57:يونس[﴾و:  

لَولْظُ الَوا زِمه ملت أبكي      عليه ـهالدر ا طَملع النجوم  

وهد يتقد الفاعل على فعله جوازا فريتفع الفاعل باالبتداء، ويكون يف الفعـل ضـمري يعـود علـى االسـم        

  3".الزيدان قاما:"الذي قبله

    ر الفاعلأنه فاعل تقدم، وجب تقدي أن يتأخر الفاعل عن عامله، فإن وجد ما ظاهره وجيب  

  4.ضمري مستتر، وكون املقدم إما مبتدأ وإما فاعل لفعل حمذوف وقد مثلنا لذلك سابقا

علـي  :"ولقد ذكرنا آنفا أن أهل الكوفة يرون جواز تقدم الفاعل علـى الفعـل يف سـعة الكـالم حنـو         

  ]:من الرجز[ويستدلون على ذلك بقول الزباء " دخل علي:"تقديره" دخل 

  ا وئيدا    أجندال حيملن أم حديداما للجمال مشيه

  ]: من الطويل[وكذلك قول امرئ القيس

  فظل لنا يوم لذيذ بنعمة     فقل يف مقيل حنسه متغيب 

  ]:من الطويل[ويقول النابغة

  سريها الليل قاصد  اجلراحوالبد من عوجاء وي براكب   إىل ابن 

  .معناه وئيدا مشيها :فقالوا: أما البيت األول

  .معناه متغيب حنسه: فقالوا: بيت الثاينوأما ال

                                                                                                                                                                                                 

   60، ص 2004البكيلي أبو حسن على بن سليمان بن أسعد التميمي، كشف املشكل يف النحو ، دار الكتب العلمية ،بريوت،  1
   62املرجع نفسه، ص  -  2
  63املرجع نفسه، ص  -  3
  213ص ) د ت (، مكتبة النهضة املصرية، مصر 2لشاما، جعبد العايل عبد املنعم سيد، النحو ا -  4
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  .قاصده: قاصد سريها إذ لو مل يكن كذالك: فقالوا: وأما البيت الثالث

  ".ما"ألنه موضع خرب املبتدأ الذي هو " اجلمال"مشيها وئيدا فمشيها بدل من الضمري الذي يف . فقول الزباء

مصدر وضع موضع " مقيل "و " مقيل"مرفوع ب" حنسه"وأما قول امرئ القيس فقل يف قول حنسه متغري ف    

  .اسم الفاعل

منه التاء وأيضا لو مل يكن له تأويل  وحذفت، "عوجاء"صفة " قاصد"سريها الليل قاصد، ف: وأما قول النابغة

  ]:من الطويل[لكان مما جيوز يف ضرورة الشعر، والدليل على ذلك قول الشاعر 

صدطَأَفَ دتولت الصدود لَقَوا    وِمصولِى طُلَال ع الصدود يدوم  

  1.اليت ال تليها إال األفعال ظاهرةمن احلروف  "قلما"فقدم الفاعل على الفعل ألن . وقلما يدوم وصال: أراد

وورد يف تعريف الفاعل أنه اسم مرفوع يقع بعد فعل مبين للمعلوم وهذا مـا يوضـح لنـا تـأخر الفاعـل         

نحاة جبواز تقدمه علـى فاعلـه، وهـم يعربـون االسـم الظـاهر املرفـوع فـاعال         ويرى بعض ال 2.عن الفعل

وجتدر اإلشارة هنا أنـه قـد يوجـد بعـض األسـاليب الفصـحى مـا         3"إن ملهوف استعان بك فعاونه :"مثل

وفاعـل  . وقـد وصـفنا ذلـك بأمثلـة    . يوهم أن الفاعل متقدم، والرأي األرجح أنه ليس بفاعل بل هـو مبتـدأ  

  4".اخلري زاد:" مستتر تقديره هو، مثلالفعل هو ضمري

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .98إىل ص  96املرجع السابق، ص  -  1
  .43ص) د ت(، ضة مصر، 17نعمت فؤاد، ملخص قواعد اللغة العربية، ط -  2
  73عباس حسن، املرجع السابق ، ص -  3
  .املرجع نفسه املوضوع نفسه -  4
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  :ملخص الفصل األول 

  )املسند إليه  (البحث اإلسناد اإلمسي من  يف الفصل األول تتناول

  ...أنواعه ،شروطه ،إعرابه ،تقدميه تأخريه ،حذفه :املبتدأ

  .أسبابه   الفاعل ،مواطن حذف مث الفاعل املقدر جواز جرالفاعل.أحواله ،أحكامه ،رتبته ،حذفه:عل الفا

  . فعال املبنية للمجهول ،أحكام نائب الفاعلنائب الفاعل من خالل التعريف ،تسمياته ،فروع األ

     



اني ـالث صلـالف  
 

 

 

ليـاإلسناد الفع  
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  : اخلرب  

وهو ما حتصل به  الفائدة مع مبتدأ غري الوصف املذكور ، و هـو أيضـا احلكـم الـذي  يسـند إىل                
احملكوم عليه سواء أكان مبتدأ ، أم كان يف حكمه كأمساء النواسخ بنوعيها و هـو جمـرد مـن العوامـل اللفظيـة      

اخلـرب مـا يصـح السـكوت عليـه ،      : قام زيد ، و قيل أ: زيد قائم أ تقديرا : ، و منه إىل ما تقدمه  لفظا حنو 
اجلـزء  : "وقد خص اخلرب بتنميـة الفائـدة مـن احلـديث باملبتـدأ أي       1"وهو الكالم احملتمل للصدق و الكذب 
و قد خص اخلرب بتتمة الفائدة من حيـث أنـه كـان جمهـوال بالنسـبة       2" الذي فهمت به فائدة اجلملة االمسية 

و األصل يف اخلـرب أن يكـون نكـرة و أن يتـأخر و قـد عرفـه        3" فا بالنسبة للمتكلم للسامع و إن كان معرو
  :ابن مالك بقوله 

  4اهدةي شاداأليبرو اِهللاكَ    دة    ائالفَ تماملُ زُءاجلُ ربواخلََ

ق علـى  فانـه يصـد  " قـام زيـد   "عرفه املصنف بأنه اجلزء املكمل للفائدة ، و يرد عليه الفاعل ، حنو           
  .أنه اجلزء املنتظم منه مع املبتدأ مجلة : زيد أنه اجلزء املتم للفائدة ، و قيل يف تعريفه 

الفائـدة الكالميـة   "و قد اعترض النحاة على تعريف اخلرب الوارد يف هذا البيت البـن مالـك   ألنـه              
ـ    ة مـع الفعـل ، و بدونـه ال يكتمـل     ال تقتصر على اخلرب ، بل تتعداه إىل غريه كالفاعل الـذي يـتمم اجلمل

باإلضـافة  إىل أن كـثريا مـن الفضـالت تـؤدي معـان دالليـة يف         5.."احلديث أي املعىن ، فهو إذن كاخلرب 
  .النص فاحلال و التميز و النعت ، كلها تؤدي إىل الفائدة و هي ليست بعمدة يف الكالم كاخلرب 

  : حكم اخلرب

 إنأسـم  بتـدأ ، و  بسـبب املوقـع اإلعـرايب ، فهـو مرفـوع مـع امل      خيتلف حكم اخلرب اإلعـرايب           
منصوب مع اسم كان و أخواا  و يف حمل نصـب مـع أفعـال املقاربـة  و يكـون      وأخواا،والالنافية للجنس،و

إذا كان مجلة مع اسم كان ، و مرفوعا على احملـل إذا كـان مجلـة مـع اخلـرب إن ،و       ،كذلك منصوبا على احملل
 6. فع اخلرب هو املبتدأ و قيل إن كال من املبتدأ و اخلرب يترافعان و قد سبق التطرق هلذا العلة يف ر

                                                           

1
   161التعريفات ،ص:اجلرحاين  

2
 160ابن عقيل  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،ص  

3
 105، دار عامل الكتب ، ص2005:، القاهرة 2حسان متام اخلالصة النحوية ط 

4
  203،ص1أوضح املسالك ، بريوت دار الكتب العلمية جحممد عبد العزيز النجار ، ضياء السالك إىل  

5
 72حممد مسري جنيب اللبدي ، معجم املصطلحات النحوية و الصرفية ص 

6
 13هذا البحث ص 
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  :ويف الرفع للخرب أربعة أقوال 

ألنـه قـد   : وهـذا باطـل    ،) البصـريون (ـ منهم من ذهب إىل أنه مرفوع باالبتداء الذي ارتفع به املبتـدأ  1
 وهـو االبتـداء يف معمـولني رفعـا مـن      ،إعمال عامل واحد تقدم إبطال إعمال االبتداء كما أنه قد يؤدي إىل 

  .ومها املبتدأ واخلرب غري أن يكون أحدمها تابعا لآلخر،

وذلـك باطـل   ، ) الكوفيـون ومجاعـة مـن البصـريني    (ـ ومنهم من ذهب إىل أن املبتدأ هو الرافع للخـرب    2
  :بدليلني 

و كـان رافعـا للخـرب ألدى ذلـك إىل إعمـال عامـل       ول،" القائم أبوه ضاحك"حنو ،أ ـ املبتدأ قد يرفع فاعال  
  .واحد يف معمولني رفعا من غري أن يكون أحدمها تابعا لآلخر 

والعامل إذا كان غري متصـرف مل جيـز تقـدمي معمـول عليـه       ،" زيد"حنو  ،ب ـ املبتدأ قد يكون امسا جامدا  
  ه فدل ذلك على أنه غري عامل في ،واملبتدأ جيوز تقدمي اخلرب عليه  ،

ألنـه أيضـا يـؤدي إىل منـع      ،وذلـك فاسـد    ،ـ ومنهم من ذهب إىل أن اخلرب يرتفع باالبتداء واملبتدأ معا   3
وال يـرد علـى هـذا املـذهب بأنـه       ،وألنه ال يتقدم املعمول إال إذا كان العامل لفظـا متصـرفا    ،تقدمي اخلرب 

بـل  ،واملبتـدأ كـذلك    مـال علـى انفـراد،    جيعل لالبتـداء ع يؤدي إىل إعمال عاملني يف معمول واحد ألنه ال
  .ويترتالن عنده مرتلة الشيء الواحد ،ان إذا اجتمعا العاملني يف اخلربيكون

  وهو الصحيح ألنه قد تقدم ،له هو تعريه من العوامل اللفظية ـ ومنهم من ذهب إىل أن الرافع 4

 .ار عمل الرفع للتعري يف كالمهم استقر

 أن االبتـداء هـو  : يف عامل رفع املبتدأ واخلـرب مبـديا رأيـه فقـال     ) 2(اجحي ـ ولقد حقق الر             
عنـد وجـود   العامل يف اخلرب بواسطة املبتدأ،ألنه ال ينفك عنه،ورتبته أال يقـع إال بعده،فاالبتـداء يعمـل يف اخلرب   

ودمهـا ال مـا   فالتسخني إمنـا حصـل عنـد وج    ،وكما أن النار تسخن املاء بواسطة القدر واحلطب ،بهاملبتدأال
فكذلك هنا االبتداء وحده هو العامـل يف اخلـرب عنـد وجـود املبتـدأ       ،ألن التسخني إمنا حصل بالنار وحدها ،
إىل احلـروف تعتـرب فروعـا يف    فهـي وباإلضـافة    ،واألمساء يف األصل أال تعمـل   ،إال أنه عامل معه ألنه اسم ،
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البصـريون العوامـل إىل عوامـل أصـلية قويـة وأخـرى       ولذلك قسم ،أما األصل يف العوامل فهو الفعل،العمل
  .فرعية ضعيفة 

ولقد تعددت اآلراء وتضاربت حول رفـع املبتـدأ واخلـرب فقـد قـال اجلمهـور يف  رفـع املبتـدأ                   
  :االبتداء  وجعله أوال:

 يف كـل مـن املبتـدأ    –الرفـع  –عن العامل الـذي يوجـد الضـمة     -كعادم –أن النحات حبثوا       
وهـو وجـود   عامال لفظيا يوجدها، قـالوا إن العمـل معنويـا    مل جيدوا قبل املبتدأ واخلرب، واختلفوا يف ذلك وملا

فاملبتـدأ عنـدهم مرفـوع    " االبتـداء " ومسوا هذا العامل املعنـوي ب . وال يسبقه لفظ آخراملبتدأ يف أول اجلملة،
وهـذا رأي مـن عـدة آراء ال أثـر هلـا      . مرفوع باملبتـدأ  أن اخلرب: باالبتداء أما اخلرب فعامل رفعه هو املبتدأ أي 

  .يف ضبط كل منهما، وال يف وضوح معنامها ومعىن الكالم

  .فاخلري يف إمهاهلا وتناسيها، واالقتصار على معرفة أن املبتدأ واخلرب مرفوعان

  : يف تلك القاعدة اليت ال فائدة منها اليوم" بن مالكا"ويقول 

وفَرعاإلبتدأ بِوا مبدا        كَتذاك رفع خاملُبِ رب1دأبت.  

أن املذاهب السبعة ذكـرت هـذه القضـية ، ومـذهب سـيبويه هـو أعـدل املـذاهب،         : وصفوة القول 
  : واملذاهب السبعة هي

جلمهور وسيبويه يرون أن رافع املبتدأ معنوي وهو االبتداء، ألنه بين عليـه ورافـع اخلـرب املبتـدأ، ألنـه        -  أ
 .رتفع به كما ارتفع هو باالبتداءمبين عليه فا

 .وقيل العامل يف اخلرب االبتداء أيضا ألنه طالب هلما فعمل فيهما -  ب

  .العامل فيه االبتداء واملبتدأ معا: وقيل -ج

  .العامل هو االبتداء بواسطة املبتدأ: وقيل -د

  . وذهب الكوفيون إىل أن املبتدأ واخلرب ترافعا -ه

  .ن املبتدأ مرفوع بالذكر الذي يف اخلربوللكوفيني قول آخر وهو أ -و

   1.وقيل جترده من العوامل اللفظية أي كونه معرى عنها -ز
                                                           

   447عباس حسن ، املرجع السابق ، ص  -  1
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إن وأخواـا، كـان   : فالتعري مـن العوامـل اللفظيـة األصـلية وهـي     : ونشري إىل أن التعري أنواع          
بزيـادة  " هـل مـن خـالق غـري اهللا    :"ة مثلأما العوامل اللفظية الزائد. وجتريد املبتدأ منها. وأخواا، ظن وأخواا

، فيجـوز  "رب "بزيـادة  " رب أخ لـك مل تلـده أمـك    :"وكذالك العوامل اللفظية شبه الزائـدة مثـل  " من"
 2.دخوهلا على املبتدأ ويبقى مبتدأ

  : أنواع اخلرب من حيث املعىن

ملـبين عليـه شـيئا ، وأن يكـون     و أعلم أ، املبتدأ البد لـه أن يكـون ا  "جاء يف الكتاب سيبويه يقول           
و املقصـود مـن قـول سـيبويه      3"يف مكان أو يكون يف زمانه و هذه الثالثة يذكر و احد منها بعد مـا يبتـدأ   

  : ميكن أن يكون 

فـاخلرب  " و نستشف من ذلك من قوله أن يكون ذلك املبين عليـه شـيئا هـو هـو      : اخلرب وصفا للمبتدأ: أوال 
يف حتصـيله العلمـي    دة جند أن املبتدأ يتكرر يف اخلرب حنو الطلب ، حنـو الطالـب جـا   عندما يكون امسا أ و مجل

 دجـا (حبيث جند أن اخلـرب  يتضـمن املبتـدأ لفظـا ف     ) جاء(مبتدأ مرفوع ، خربه الصفة املشبهة ) الطالب(ف 
  .هو الطالب و بذلك ميكننا تغيري كال من املبتدأ و اخلرب باألخر) 

داال علـى مكـان املبتـدأ حنـو املكـتيب      ) شبه مجلـة  (و يكون ذلك إذا كان اخلرب :  مبتدأاخلرب مكانا لل/ ثانيا 
  .بني رفوف املكتبة 

اال علـى زمـن املبتـدأ حنـو الـدرس يف      د) شبه مجلة (و يكون ذلك إذا كان اخلرب : اخلرب زمانا للمبتدأ / ثالثا 
  .املساء 

  : و يف اخلرب أيضا ثالث مسائل و هي

  :اخلرب و هو األصل ،و إمنا جيب يف حاالت تأخر : األوىل 

: زيـد أخـوك أو متسـاويني ، وال قرينـة ، حنـو      : أن خياف التباس يف املبتدأ وذلك إذا كانا معرفتني حنـو  -ا
  .أفضل منك أفضل مين 

                                                                                                                                                                                                 

بد احلمان علي سليمان، دار ع: ، حتقيق د1توضح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك، ج) املعروف بابن أم قاسم(املرادي  -  1
  .473، ص2001هرة، ا، الق1الفكر العريب، ط

                        .29، ص 1988مسيح أبومغلي، دارجمدالوي،عمان،: ابن جين أبو الفتح عثمان، اللمع يف العربية، حتقيق، د -  2
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  .زيد قام : أن خياف التباس املبتدأ بالفاعل ، حنو  –ب 

ومـا محمـد إِلَّـا     ﴿قولـه تعـاىل   : ر ؛ أو لفـظ ، حنـو   إمنا أنت نـذي : معىن ، حنو " إال"أن يفترق ب  –ج 
  )143آل عمران (﴾رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ 

، مـن يف املسـجد ؟ أو بغـريه    !مـا أطيـب عملـك    : إما بنفسه ، حنو :أن يكون املبتدأ مستحقا للتصدير  –د 
  تلميذ من يعلم الناس ؟: ، حنو متقدما عليه ، حنو ألنت خري جليس ، أو متأخر عنه 

  :  جيب تقدم اخلرب يف أربع حاالت: الثانية 

  .يف الدار رجل ، وعندك مال : ظاهر ، حنو...أن يوقع تأخري يف –أ 

  .إمنا عندك زيد: مالنا إال إتباع أمحد ، أو معىن ، حنو: لفظا ، حنو " إال"أن يقترن املبتدأ ب  –ب 

  صبيحة أي يوم سفرك ؟: حنومالزم معها،أين زيد؟ ، أو مضافا إىل : حنو أن يكون الزم الصدرية ،  –ج 

حممـد  ( ﴾أَم علَـى قُلُـوبٍ أَقْفَالُهـا     ﴿:حنو قولـه تعـاىل    متصل باملبتدأ على بعض اخلرب،أن يعود ضمري –د 
23.(  

حاضـر  : ؛ أي خرجـت فـإذا األسـد    : جائز و واجب ؛ أما اجلائز ، نعين حنـو  : حذف اخلرب نوعان : الثالثة 
مـن عنـدك ؟   : ويقـال  . و ظلـها كـذلك   : ، أي ) 34الرعد ( ﴾أُكُلُها دائم وظلُّها﴿: ، وحنو قوله تعاىل  

 .زيد ؛ أي عندي زيد : فتقول 

  :  و أما الواجب ففي مسائل 

  .د موجود لوال زيد ألكرمتك ؛ أي لو ال زي: أن يكون اخلرب مطلقا ، و املبتدأ بعد لوال ، حنو : أحدها 

لعمـرك  : لعمـرك ألفعلـن ، و أمي اهللا ألفعلـن ، و التقـدير     : أن يكون املبتدأ صرحيا يف القسم ، حنـو  : ثانيا 
  .قسمي ، و أمي اهللا مييين 

أن يكون املبتدأ أوال مصدرا عامال يف اسم مفسـر لضـمري ذي حـال ، ال يصـح كومـا خـربا عـن        : ثالثا 
مبتدأ ، و هو مصدر عامل يف زيـد ؛ ألنـه مفعـول بـه لـه      : دا قائما ؛ فضربين املبتدأ املذكور ، حنو ضربين زي

ضـربين زيـدا قائمـا ، ضـربه     : هذا مفسر لضمري ذي حال ، ال يصح كونه خربا ؛ فالتقـدير فيـه   " زيد"، و 
لصالحية احلال للخربيـة  وعنـدما يكـون الرفـع واجبـا ، أو يكـون       ' ضربين زيدا شديدا'قائما ، و ال جيوز 

أخطـب  ' أو إىل مـؤول باملصـدر ، حنـو    ' أكثر شريب املاء بـاردا  ' :ملبتدأ ثانيا مضافا إىل املصدر املذكور ،حنو ا
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أخطـب  : عنـد البصـريني ؛ و املعـىن    ' إذا كـان  'أو ' إذ كان 'و خرب ذلك مقدرا ب ' ما يكون األمري قائما 
  1ما يكون األمري إذا كان قائما أ  إذا كان قائما

  : أقسام اخلرب

  .مفرد و مجلة  : اخلرب نوعان 

  : اخلرب مفرد/ أوال 

، و هـو  ' الصـدقة برهـان   ' : حنـو  / أي ما كان ظـاهرا أو صـرحيا ،  : يقصد به ما ليس جبملة            
  .جامد و مشتق : على قسمني 

' حممـد  ' :  املز أو علـى الـذات فقـط ، حنـو    ' : و هو االسم الدال على معىن فقط ، حنو :  االسم اجلامد–أ 
  .، و هو ال حيتاج إىل خمرب يعود على املبتدأ 

مـتقن  ' هـو مـتقن عملـه ، فكلمـة     : و هو ما دل على ذات و معىن يف أن واحد ، حنو :  االسم املشتق –ب 
هنـا اسـم   ' املـتقن  ' ذات و  : معـىن و الـذي أتقـن    : دلت على اإلتقان ، ودلت الذي أتقن ، فاإلتقـان  ' 

حيتوي على ضمري مستتر فيه يعود على املبتـدأ ، ودلـك ليكـون فـاعال لالسـم املشـتق       )  اسم فاعل( مشتق 
 .الذي يعمل عمل فعله 

و املقصود بذلك أن يكون مبىن املعىن الذي خيرب به عن املبتـدأ مجلـة سـواء كانـت أمسيـة ،      :  اخلرب مجلة/ثانيا
ـ ) هللا (أو اجلـار اـرور   ) غدا(، فكل من الظرف ' احلمد هللا ': حنو  أو ) كـائن  (مبحـذوف تقـديره    انمتعلق

 "ما شابه ذلك ،

ال يصـح أن  " فهمـه ، كمـا أنـه    االـدرس  : ، حنو  2"و جيوز يف اجلملة الواقعة خربا أن تكون مجلة إنشائية   
  .' حممد يا هذا' ، حنو  3"تكون اجلملة الواقعة خربا مجلة ابتدائية 

  : تتمثل فيما يلي  4"ط من روابط أربعة براب"و يقع اخلرب مجلة مرتبطة باملبتدأ 

 'علي أخالقه حسنة ' الضمري ، حنو .1

                                                           

232:ص 1ينظر ابن عقيل ، شرح ابن عقيل على ألفية مالك ج 
1
  

2
  99، مكتبة املعارف، ص 1999، الرياض  1عبد الراجحي ، التطبيق النحو ط 

3
  100املرجع نفسه ، ص  

4
  118ابن هشام األنصاري ، قطر الندى و وابل الصدى ، ص  
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  ).26األعراف  ( ﴾خير  ولباس التقْوى ذَلك﴿: ، حنو قوله تعاىل اإلشارة.2

  ).2-1:احلاقة( ﴾الْحاقَّةُ  ما الْحاقَّةُ ﴿: إعادة املبتدأ بلفظه ، حنو قوله تعاىل .3

الكسول بئس الطالب أو اتهد نعم الطالب ، فالرابط بـني املبتـدأ و اخلـرب يف هـده اجلملـة      : العموم ، حنو. 4
  .العموم

  :و هناك أنواع من املبتدأ البد أن يكون خربها مجلة وهي

  ) .1(﴾ الصمد اللَّهقُلْ هو اللَّه أَحد  ﴿ضمري الشأن، حنو قوله تعاىل .1

  .من يصرب ينل: و خربها مجلة جواب الشرط، حنوأمساء الشرط الواقعة مبتدأ .2

  .مسري نعم الطالب ، أو الكذب بئس القول : املخصوص باملدح إن كان مقدما ، حنو .3

  .  نكثر البحث -الطالب–حنن : املبتدأ يف أسلوب االختصاص، حنو.4

مـن جيتهـد نـال جـائزة      كـم : كأين من جمتهد نال جائزة و التقدير : إن وقعت مبتدأ ، حنو ) كأين (كلمة .5
.  

قد يرد اخلرب يف اجلملة االمسية مقترنا بالفاء مسـبوقا ـا ، و الفـاء حـرف يـأيت      : اقتران اخلرب بالفاء           
  لربط أجزاء اجلملة ، و تأكيد عالقة بعضها ببعض ، فدخول الفاء على 

ملبتـدأ متضـمنا معـىن الشـرط و اجلـواب أو      وال يكون ذلك إال إذا كان ا"اخلرب إمنا يكون لتقوية هذه االرتباط 
يكون املبتدأ فيه معىن اإلـام ، و أن يكـون بـني الـركنني عالقـة      : اجلزاء أو كان امسا داال على العموم ، أي 

  .1"سببية 

فالفاء قد تدخل على اخلرب إذا كانت مجلة املبتدأ و اخلرب تشـبه مجلـة الشـرط و يكـون ذلـك علـى النحـو        
  :التايل

ون هذا املبتدأ داال على اإلام و لعموم ، مثل األمسـاء املوصـولة أو األمسـاء النكـرة و ذلـك حـىت       أن يك.1
  .يشبه هذا املبتدأ اسم الشرط يف إامه و عمومه 

  .أن يكون بعد هذا املبتدأ مجلة أو شبه مجلة ليست فيها كلمة شرطية .2

                                                           

1
  .99، ص 1إبراهيم إبراهيم بركات ، النحو العريب ج 
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: الشرط املترتب على فعـل الشـرط، مثـال ذلـك     أن يكون اخلرب مترتبا على هذه اجلملة لكن يشبه جواب .3
يدل على شـخص بذاتـه ، و بعـده مجلـة خاليـة       هو اسم غري حمدد ألنه ال) الذي(الذي جيتهد فناجح؛ فاملبتدأ 

، مث يأيت اخلرب مترتبا على هـذه اجلملـة ترتيـب جـواب الشـرط علـى       )جيتهد(من كلمة الشرط و هي مجلة 
  .تهاد ،و من هنا اقترن اخلرب بالفاء فعله ألن النجاح مترتب على االج

  : دد اخلربـتع

  : ميكن أن يكون للمبتدأ أكثر من خرب ، قال ابن مالك            

وأخبنيِنِاثْوا بِر ا  ثرِأكَبِأو    عن واحلّكُ دهم سراة ش1راًع  

الغفـور الـودود ذو العـرش يـد ،     و هـو  : "و قوله تعاىل ' هذا حلو حامض 'ذلك  إىلو كما أشار           
، و هناك من النحاة من اختلفوا يف جـواز تعـدد خـرب املبتـدأ الواحـد بغـري       2)14: الْبروجِ" (فعال ملا يريد 

إىل جـواز ذلـك سـواء كـان      –منهم املصـنف  –فذهب بعضهم ' زيد قائم ضاحك ' : حرف عطف ، حنو 
ن توالت األخبار لفظا فانـه يقـدر لكـل خـرب مبتـدأ ، يعـود       ، فا 3اخلربان يف معىن خرب واحد أكثر من واحد

   .فان جاء من لسان العرب شيء بغري عطف قدر له مبتدأ آخر. على املبتدأ الذكور أوال 

  :كقول الشاعر 

مذَ ن يكـفَ ا بتي  ا بنِذَه    مـيقظ مصيف 4ثيتم .  

يف حمـل رفـع علـى أـا خـرب      ) ة الشرطية و جواـا  و مجل(فمثال فهذا الفاء رابط اجلواب الشرط           
خـرب املبتـدأ مرفـوع و اليـاء     : و هذا اسم إشارة مبين يف حمل رفع على االبتداء ؛ و بـين  ' من 'املبتدأ الذي هو 

 .'هذا ' أخبار للمبتدأ الذي هو اسم إشارة : مضاف إليه ؛ مقيظ مصيف مثيت 

                                                           

1
  200دار اجليل بريوت ص 1ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ج 

2
  39، الفصل يف علوم اللغة ، صالزخمشري  

3
  95، ص2بنظر ، إبراهيم إبراهيم بركات ، النحوي العريب ج 

4
  305دار الفكر ، ص  1995: ، دمشق 3مازن املبارك الرماين النحوي يف ضوء شرحه لكتاب سيبويه ط 
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  : اخلرب النحوي واخلرب الداليل
مجيعهـا اخلـرب    يفمواضع كثرية مـن الكتـاب، ومل يقصـد بـه سـيبويه       يفلقد ورد مصطلح اخلرب           
 النحـوي ، وهذا يعىن أن سـيبويه قـد فـرق بـني اخلـرب      1، بل أطلقه ليعىن به وظيفة احلالاإلسنادأو  النحوي

وظيفـة خـرب املبتـدأ    التركيـب   يفتشـغل   الـيت أنه فرق بني الكلمـة   أي، )احلقيقي( الداليلواخلرب ) املسند(
أو مل حتمـل وإن   النحـوي تفيد الداللة املرجوة من اجلملة، سواء أكانـت حتمـل وظيفـة اخلـرب      اليتوالكلمة 

فـاعال دالليـا    النحـوي ، كما أنه كثريا ما يكـون الفاعـل   2كثري من األحيان يفخربا دالليا  النحويكان اخلرب 
 س خربا دالليا حامال الفائدة املنتظرة من اجلملةلي النحوي، غري أن هذا ال مينع أن يكون اخلرب 

اجلملة كلمتـان ـ أو أكثرــ  سـوى املبتـدأ حتمـالن وظيفـتني حنـويتني          يفوحينئذ يكون           
، واألخـرى عنصـر   )النحـوي اخلـرب  (اجلملـة، يشـغل وظيفـة املسـند      يف أساسيمتغايرتني إحدامها عنصر 

فعنصـرا اإلسـناد فيهـا اسـم     ) هذا عبـد اهللا منطلقـا  ( ن ذلك مجلة ، وم3الداليليشغل وظيفة اخلرب  توسيعي
،  توسـيعي فعنصـر  ) منطلقـا (، فهما املبتـدأ واخلـرب، أمـا    )عبداهللا(واالسم املعرف باإلضافة ) هذا (اإلشارة  

مـن جهـة املعـىن ؛ ولـذلك فـإن سـيبويه نفسـه         احلقيقييشغل وظيفة احلال من االسم السابق ، وهو اخلرب 
  ). هذا و عبد اهللا( مع أن اإلسناد قائم على العنصرين 4هذه احلال خربايسمى 

ومستوى اإلخبار  التركييبمستوى اإلسناد  اخلاص باجلانب : ومن مث يعرض سيبويه ملستتويني من التحليل 
) هذا(كون ومل يكن لي): "هذا عبد اهللا منطلقا(، فمستوى التركيب يتضح ىف قوله عن مجلة  الداليلاخلاص باجلانب 

: " ، وعن مستوى اإلخبار يقول 5.."كالما حىت يبنى عليه أو يبىن على ما قبله، فاملبتدأ مسند، واملبىن عليه مسند إليه
انظر إليه : (؛ ألنك ظننت أنه جيهله ، فكأنك قلت ) عبداهللا(فاملعىن أنك تريد أن تنبهه له منطلقا ، ال تريد أن تعرفه 

: حال قد صار فيها عبداهللا وحال بني منطلق وهذا ، كما حال بني راكب والفعل حني قلت) منطلقا(فـ) منطلقا
هذه احلال يسميها سيبويه اخلرب ىف مواضع كثرية من  6.."جاء عبد اهللا راكبا ، صار جاء لعبداهللا وصار الراكب حاال

فيها عبد اهللا : ، وذلك قولكعلى االبتداء ملعروف يرتفع هذا باب ما ينتصب فيه اخلرب؛ ألنه خرب: "7كتابه ، منها قوله

                                                           

       129ص / 2 ج ،235 ص / 1،ج الكتاب  سيبويه :انظر 1
      83ص /  2ج ، املرجع السابق 2
       78ص / 2 ،ج الكتابسيبويه : انظر  3
  8ص /  2، ج بسيبويه الكتا: انظر 4
  .            78ص/2 ، جالكتاب سيبويه :انظر  5
78ص  /2 ، ج الكتاب سيبويه:انظر  6  
   88ص  /2 ، جالكتاب سيبويه  :انظر  7



اإلسناد الفعلي                     ثاين                                                                      الفصل ال  

 

~ 70 ~ 

 

باب ما "واخلرب الداليل يف باب واحد أمساه ) ياإلسناد(، وجيمع سيبويه بني اخلرب النحوي "قائما وعبد اهللا فيها قائما
: قولهومثّل لذلك ب 1"فيه اخلرب ألنه حال ملعروف مبىن على مبتدأ يرتفع فيه اخلرب ؛ ألنه مبىن على املبتدأ، أو ينتصب

هذا الرجل منطلقا، جعلت الرجل : هذا الرجل منطلق ، فالرجل صفة هلذا ، وأما النصب فقولك : فأما الرفع فقولك"
2"مبنيا على هذا ، وجعلت اخلرب حاال له قد صار فيها  

 :مواضع وجوب وجواز احلذف يف املبتدأ واخلرب

، 3﴾ومـا أَدراك مـا هيـه  نـار حاميـة     ﴿تعـاىل  جيوز حذف املبتدأ إذا ورد يف جواب استفهام كقوله         

نعـت مرفـوع، وبعـد فـاء اجلـواب      ": حاميـة "مرفـوع، و " هي نار:"خرب ملبتدأ حمذوف تقديره": نار"فكلمة

، ويقـل بعـد إذا الفجائيـة، ومل يقـع يف القـرآن      "فعمله لنفسه:"أي 4﴾من عملَ صالحا فَلنفِْسه﴿كقوله تعاىل

ـ 5﴾سـورةٌ أَنزلْناهـا  ﴿ال ثابتا، ومنه يف غري ذلك كقوله تعـاىل بعدها إ خـرب ملبتـدأ حمـذوف    ": سـورة "، فـ

ضـمري متصـل مـبين علـى الفـتح رفـع فاعـل،        ": نا"فعل ماض مبين على الفتح، و": أنزلناها"هذه،: تقديره

  .ضمري متصل مبين على الفتح يف حمل نصب مفعول به": اهلاء"و

مبتـدأ مرفـوع وهـو مضـاف،     ": أكلـها "، فكلمة  6﴾أُكْلُها دائم وظلها﴿:جوازا حنو واخلرب أيضا قد حيذف

مبتـدأ مرفـوع وهـو    ": ظلـها "حـرف عطـف، و  ": الـواو "، "خرب مرفوع": دائم"، و"مضاف إليه": اهلاء"و

   .للداللة ما قبله عليه" دائم:"مضاف إليه، واخلرب حمذوف تقديره": اهلاء"مضاف، و

  

                                                           

  86 ص /2 ج الكتاب: انظر  1
املرجع السابق  : انظر  2  

3
  .11-10 اآليتان القارعة، سورة: 

4
  .46 اآلية فصلت، سورة: 

5
  .01النور،اآلية سورة: 

6
  .30اآلية الرعد، سورة: 
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  :حذف اخلرب  

  : األصل يف اخلرب الثبوت كما هو الشأن يف املبتدأ لكن النحاة أوجبوا حذف اخلرب يف أمور منها          

فالظاهر أن ختصص و جوب حذف اخلرب بعد لوال بكونه كونا مطلقا و عدم جواز احلذف إذا : ' لوال ' بعد 
حذف / ،)  31: سبأ ( ﴾ نينِؤما منكُلَ مأنت الَولَ ﴿: كان خاصا إال إذا دل عليه دليل ، ففي قوله تعاىل 

، و وجوب حذف ' لوال أنتم موجودون أو صددمتونا ' و تقديره ' لوال 'الواقع بعد  ' أنتم ' خرب املبتدأ 
 .' لوال 'اخلرب راجع لقيام جواب 

سـكْرتهِم   لَعمـرك إِنهـم لَفـي   ﴿: حنـو قولـه تعـاىل    ' القسم الصـريح  'أن يكون اخلرب واقعا بعد  .1
،كما أجاز النحاة حذف اخلرب إن دل عليـه دليـل مقـامي كـأن يكـون      ) 72: احلجر (  ﴾يعمهونَ

دخلـت  : أو أن يقـع اخلـرب بعـد إذا الفجائيـة ، حنـو      . من تكلم ؟ حممـد : جواب عن سؤال ، حنو
 ."فاألستاذ 

  :وحيذف اخلرب وجوبا يف أربع مسائل

متناعية ويدل على جمرد الوجود العـام مـن غـري زيـادة عليـه كقولـه       إذا وقع املبتدأ بعد لوال اإل -1 .2

حرف امتناع لوجـود ال حمـل هلـا مـن اإلعـراب، و      ": لوال"، فـ31﴾لَولَا أَنتم لَكُنا مؤمنِني ﴿:تعاىل

الـالم واقعـة يف جـواب لـوال،     ": لكنـا "، "صـددمتونا :"مبتدأ، واخلرب حمذوف وجوبا تقديره": أنتم"

خرب كنا منصـوب وعالمـة نصـبه اليـاء، ألنـه      ": مؤمنني"امسه مرفوع، و: ل ماض ناقص  ونافع: كنا

  .مجع مذكر سامل

سـورة  ﴾لَعمـرك إِنهـم لَفـي سـكْرتهِم يعمهونَ    ﴿:إذا كان املبتدأ نصا يف اليمني كقولـه تعـاىل  -2 .3

والكـاف مضـاف إليـه،    مبتدأ مرفـوع وهـو مضـاف،    ": عمرك"لالبتداء، ": الالم"فـ )17(احلجر

": لفـي "اسـم إن،  : حرف مشـبه بالفعـل، وهـم   ": إم"لعمرك قسمي،: واخلرب حمذوف وجوبا تقديره
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مضـاف  ": هـم "جار وجمرور وهـو مضـاف، و  ) يف سكرم(الالم مزحلقة ال حمل هلا مكن اإلعراب، 

اخلمسـة،  فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعـه ثبـوت النـون، ألنـه مـن األفعـال       ": يعمهون"إليه، و

  .1فاعل": الواو"و

انتصـار اإلنسـان   :"إذا كان املبتدأ مصدرا أضيف إىل معموله وبعده حال سدت مسـد اخلـرب مثـل   -3 .4

مضـاف إليـه جمـرور،    ": اإلنسـان "مبتدأ مرفوع وهو مضـاف،  ": انتصار"، فـ"على نفسه مؤمنا بربه

منصـوب وقـد سـدت    حـال  ": مؤمنـا "جار وجمرور وهو مضاف، واهلاء مضاف إليه، ":على نفسه"

انتصـار  :"مسد اخلرب وأغنت عنه وكانت دليال عليـه، ولـذا اخلـرب حمـذوف وجوبـا والتقـدير هـو       

  .2"اإلنسان على نفسه حاصل عند إميانه بربه

كـل امـرئ   :"وتقـديرها هـو  " كل امرئ وعمله:"إذا وردت بعد املبتدأ واو هي نص يف املعية مثل -4 .5

ـ 3"تصـاحبان مع عمله متالزمان األول مقترنـان أو م  مبتـدأ مرفـوع وهـو مضـاف،     ": كـل "، فـ

: مبتـدأ مرفـوع وهـو مضـاف، واهلـاء     ": عملـه "واو املعيـة، ": الواو"مضاف إليه جمرور،": امرئ"و

ــديره    ــه وتق ــدل علي ــا ي ــود م ــرب لوج ــذف اخل ــد ح ــه، وق ــاف إلي ــان:"مض ": متالزم

  ".متصاحبان"أو"مقترنان"أو

  :  تأخري اخلرب و تقدميه

  :خر عن املبتدأ ألنه حكم عليه ، و مع ذلك فقد يتقدم أو يتأخر وفق احلاالت التالية املعلوم أن اخلرب يتأ

سـلَام هـي حتـى     ﴿و حنو قولـه تعـاىل   '  وطين أنا ' : جيوز تقدمي اخلرب على املبتدأ كقولك : اجلواز   . أ
 ' هي سالم ' صلمبتدأ مؤخر واأل' هي ' مقدم وجرب ' سالم ' و ) 05: القدر ( ﴾ مطْلَعِ الْفَجرِ 

 
                                                           

2
  .166-165ص السابق، املرجع الصدى، وبل الندى قطر شرح األنصاري،:  
3
  .522 السابق،ص املرجع عباس، حسن: 
3
  .167ص السابق، املرجع الصدى، وبل الندى قطر شرح األنصاري،: 
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 :و يتأخر اجلرب عن املبتدأ يف مواضع منها :ب 

أن يكون املبتدأ امسا مستحقا للصدارة يف اجلملة كأمسـاء االسـتفهام و الشـرط و مـا التعجبيـة و       .1
كـم جمـد و فقـه    ' ، ’ما أكـرم الكـرمي   ' ، ’من جيتهد يعز ' من فتح الباب ؟، : كم اخلربية، حنو

 .' اهللا ؟ 

 .للمجد ناجح: االبتداء داخلة على املبتدأ، حنو أن تكون الم .2

 .'صديقك صديقي ' :، حنو  متساويني رب و املبتدأ يف التعريف و التنكريأن يكون اخل .3

آل ( ﴾ومـا محمـد إِلَّـا رسـولٌ       ﴿: أن يكون اخلرب حمصورا باال أو  بإمنا ، حنو قولـه تعـاىل    .4
 ).10:احلجرات ( ﴾نما الْمؤمنونَ إِخوةٌ إِ  ﴿: و حنو قوله تعاىل ) 144: عمران 

 .' أما العلم فنافع ' : أن يكون اخلرب مجلة مقرونا بالفاء ، حنو  .5

 ).01:الصمد ( ﴾قُلْ هو اللَّه أَحد  ﴿: أ، يكون خربا عن ضمري الشأن، حنو قوله تعاىل  .6

  .'هو كتاب اهللا اهللا هو احلميد و القرءان ' : أن يفصل اخلرب بضمري فصل ، حنو .7

 : وجوب تقدمي اخلرب و تأخري املبتدأ. ج

  :  و من ذلك يف مواضع أمهها  

  .'يف احلديقة صاحبها '  :اشتمال املبتدأ على ضمري يعود على جزء من اجلرب ، حنو -          

يف القسم                                                  ' : إذا كان املبتدأ نكرة ، إذ ال جيوز  االبتداء ا، فيتوجب تقدمي اخلرب، حنو  -          

  .'  أستاذ و عندك كتاب              

' ، 'مـن الطالـب ؟   ' :إذا كان اخلرب من أمساء الصدارة كأمساء االستفهام و أمسـاء الشـرط، حنـو     .8
 .'أين كتابك؟ 

إمنـا يف القسـم   ' ، ' مـا نـاجح إال اـد    ' :حصورا فيه اخلرب بأا أو إال ، حنـو   إذا كان املبتدأ و .9
 .'مكتب 
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  1:و ميكن يف األخري تلخيص أنواع اخلرب يف الشكل األيت  .10

  

   

  

  

                                                                            

  

 :الفعل 

  : الفعل اصطالحا

ثـة املاضـي ، و احلـال ، املسـتقبل ويف نفـس احلـدث الـذي        ما دل معىن يف نفسه مقترن بأحد األزمنة الثال 
   2حيدثه الفاعل ، من قيام أو قعود أو حنومها

أمثلة أخذت من لفظ أحداث األمساء ، وبنيـت ملـت مضـى ، وملـا يكـون و      " ويعرفه سيبويه بقوله           
و يتطـرق إىل  ) الصـيغ (أو ) ألبنيـة ا(يف عبـارة سـيبويه   ) أمثلـة  (فمعىن  3"مل يقع ، وما  هو  كائن لن ينقطع 

مث بـني سـيبويه يف    4"معـاين يف صـيغ حمـددة    : " معناها فخر الدين قباوة يف كتابه حتليل النص النحوي بقوله 
و هـو يعـين بـذلك املصـادر الـيت       5"تعريفه أن هذه األمثلة مشتقة من ألفاظ أخرى تدل على أحداث األمسـاء 

عن غريهـا مـن الصـيغ األخـرى بالداللـة علـى       ) األمثلة(خالل التعريف كما هو متضح من " حتدثها األمساء 

                                                           

.172صجامعة وهران .ي ،التراكيب النحوية وداللتها يف املفضليات ،رسالة دكتوراه يف اللغة العربيةميلود منصور  1
  

2
  27دار الفكر ص 1998 2شرح شذور الذهب ، بريوت لبنان طابن هشام األنصاري  

3
  .12ص 1سيبويه ،الكتاب ، ج 

4
  02ص  ، دار الفكر ، 2006:فخر الدين قباوة ، حتليل النص النحوي ، دمشق  

5
  .118توفيق قريرة، املصطلح النحوي و تفكري النحاة العرب ، تونس ، دار حممدعلي ص  
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: أمثلـة بينـت مـا مضى؛املسـتقبل     :املاضـي  : " املاضي ، و احلال، و االستقبال كما يلـي  : األزمنة الثالث 
  .1"أمثلة بينت ملا هو كائن و لو ينقطع : أمثلة بينت ملا يكون ؛احلال 

د النحاة خلف سيبويه مبنيا يف أغلب األحـوال علـى الداللـة الـيت تتحقـق      ويف حني جاء حد الفعل عن         
، 2" الفعل مـا دل علـى اقتـران حـدث بزمـان      " يف الفعل و حتيزه عن االسم و احلرف ، فهو عند الزخمشري 

فهـذه التعريفـات قـد مجـع     . 3"ما دل على معىن يف نفسه مقرن بأحـد األزمنـة الـثالث    " جاين  روعند اجل
الفعـل إمنـا هـو لفـظ أو كلمـة تـدل علـى        : بني احلديثة و الزمن يف حتديد الفعل و مفهومه ، أي أصحاا

يف زمـن مضـى ،و األمـر ذاتـه ميكـن أن      ' كتـب  ' فان الكلمة تدل على ' كتب ' حدث يف زمن فان قلت 
و علم ، شرب، استفتح ،يكتب ،خيرج ،انتبه، حيـث تـدل الكلمـات علـى علـم شـرب ،       : ينعم من القول 

  .استفتاح مت يف زمن مضى و كتابه و خروجه يف زمن حايل ، وانتباه يف زمن مستقبلي 

  :  كقول الشاعر و قد ورد أزمنة الفعل 

ما مى فَضات املُوغَ لُؤميب      لَ وك السةَاع التي أنت ف4ايه  

  : عالمات الفعل

  : مالك يف قوله للفعل عالمات متيزه دون االسم و احلرف أوجزها ابن 

  5 يلجني لَعـف لنبِأقْ ونٌن ي       ولعا أفْيو أتتو علتبتا فَ

و املـراد ـا تـاء الفاعـل ،     ' فعلـت  ' و ذا يشري املصنف أن الفعل ميتاز عن االسم و احلرف بتاء            
و املكسـورة للمخاطبـة ،   ' تبـاركن   '؛و املفتوحـة للمخاطـب ، حنـو    ' فعلت ' وهي املضمومة للمتكلم حنو 

  .' فعلتِ  ' حنو

                                                           

1
   119نظر املرجع السابق ، صي 

2
  292الزخمشري ، املفصل يف علوم اللغة ص  

3
  161التعريفات ،ص:اجلرحاين  

4
  ابن احلاج ، حاشية ابن احلاج على شرح االجرورمية  

5
  22، ص 1ل ال، جابن عقيل ، شرح ابن عقي 
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' بِئْسـت  ' و' نٍعمـت  ' : ، و املـراد ـا تـاء التأنيـث السـاكنة، حنـو       " آتت " و ميتاز أيضا بتاء           
' و ' هـذه مسـلمة   " فاحترزنا بالساكنة عن الالحقة لألمساء ؛ فإا تكون متحركـة حبركـة اإلعـراب ، حنـو     

و أمـا  ' ربـت ومتـت   ' ، و ' آلت ' ومـن الالحقـة للحـرف، حنـو     '  مررت مبسـلمة  ' و ' ة رأيت  مسلم
  .'ربت و مثت ' تسكينها مع رب و مت فقيل ، حنو 

و الفعـل  ' اضـريب  ' و املراد ا ياء الفاعلة ، و تلحـق فعـل األمـر ، حنـو     ' أفعلي ' ميتاز أيضا بياء و          
  .تلحق املاضي  و ال' تضربني ' املضارع ، حنو 

و مـن خصائصـه صـحة دخـول     ) : " أي عالمات املضـارع  ( كما أشار إليها الزخمشري يف قوله و          
: قد ، و حرف االستقبال و اجلوازم و لوحق املتصل البارز من الضمائر ،و تـاء التأنيـث السـاكنة حنـو قولـك      

؛ فالفعـل   1"يفعلـن و افعلـي و فعلـت     قد فعل و قد يفعل سيفعل و سوف يفعل و مل يفعـل و فعلـت و  ' 
أو ضـمري  ' جـاءت   'أو تأنيـث السـاكنة ، حنـو    ' سوف تعلـم  ' : أو سوف حنو' سيأيت ' يقبل السني ، حنو 

  ' قد قام ، قد يقوم ' يكتنب أوقد ، حنو ' أو نون التوكيد ، حنو ' ..سافرت ، أقبلنا ، يأتون ': الفاعل ،حنو 

  : يف ) ه 381(و أوجزها ابن الوراق 

                                                   . )يضرب ، وذهب ، ويذهب ، و ما أشبهه (حنو ضرب : التصرف أ 

  .  2أضرب ، افتح ، احكم ،و ما أشبهه: و منه صحة األمر ، حنو 

مـن املـتكلم   املراد بقول ابن الورق هو أن الفعل كل ما دل على حدوث شـيء سـواء أكـان ز    ادوز          
... أم كان يف زمـن الـتكلم أو بعـده ، حنـو يقـرا، يكتـب ، يضـرب ،       ...، حنو ضرب و سافر و ذهب ، 

  ...قم أسرع،: باإلضافة إىل صحة األمر منه  مبعىن طلب حدوث الشيء يف زمن التكلم ، حنو 

  : التركيب العضوي

مايسـميه  احلـدث بنتيجتـه ،وهو  يوصف املسند إليه مبركب للداللة علـى ثبـات الوصـف لـه،بربط معـىن      
   .الزخمشري باجلملة الشرطية 

                                                           

1
  292الزخمشري ، املفصل يف علوم اللغة ص 

2
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  : و قد قسمها علي أبو املكارم إىل نوعني من العالمات

كلمات مستقلة ال تدخل إال على األفعال و حدها ، ومـن مث متيـز الكلمـات الـيت تتلوهـا و      :  النوع األول" 
 باألفعـال دون غريهـا ،و بـذلك حيكـم بفعليـة      لواصق خلفية ال تتصـل إال : تقطع بفعلتيها ، و النوع الثاين 

  .1"الكلمات السابقة عليها التصاهلا ا 

و جـوازم الفعـل   ) أن، لـن، إذن، كـي   ( قد ، السني، سوف نواصب الفعـل املضـارع   : فمن النوع األول 
  )  .مل،ملا، الم الطلبية ( املضارع لواحد 

  .ساكنة ،ة ياء املؤنثة املخاطبة ، نون التوكيدتاء الفاعل ، تاء التأنيث ال:  النوع الثاينو من 

  : أنواع الفعل

  : 2جاء يف ألفية ابن مالك

سواهرف كَا احلَملُه وـكَيف وم       ـفعـل مضارع يلي كـيمِش.  

                      ومـي األفْاضبِ الِعا التوس ـمز   ل األمر،بِ    معف النونفُإن أم ـرهِم.  

شرع ابن مالك يف تبني أن الفعل ينقسـم إىل مـاضٍ و مضـارع و أمـر ، فجعـل عالمـة املضـارع                  
، وأشـار  إليـه   ' مل يضـرب  ' : و يف يضـرب  ' مل يشـم  ' : كيشـم  ' عليه ، كقولك يف ' مل ' صحة دخول 

  " .فعل مضارع يلي مل كيشم : " بقوله 

  : ك حول أقسام الفعل من حيث الزمن جاء يف شرح ألفية ابن مالو

  3البتقْاالسي واضـَامل و الِاحلَ       الِعـنة األفْمزي أَف لُوـالقَ

  

                                                           

1
  .172ة و النشر و التوزيع ، ص دار غريب للطباع.2006: القاهرة.1دراسة النحو العريب ، ط إىلعلي أبو املكارم ، املدخل  

  24ص:بريوت لبنان  1ابن عقيل ، شرح ابن عقيل على ألفية مالك ج 2
، دار البصائر ، 2007:اجلزائر  1تح علي موسى الشوملي ط.، شرح ألفية ابن مالك  انب معط ///عبد العزيز بن مجعة الوصلي 3
  295، ص 1ج
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  : قال ابن مالك :  الفعل املاضي: أوال 

وماض   موس ي األفعال بالتا  مز    فُهِم رل األمر ، إن أمعف بالنون.  

وهـو الـدال علـى اقتـران     " ل على حدث مت حدوثه ، أو كان مـن قبيـل التـام     فالفعل املاضي يد          
  .1"بزمان قيل زمانك 

كتبت املقال كان عملك منتهيا، كما أنه يدل علـى حالـة صـار إليهـا الفاعـل و      : هكذا إذا قلت و          
حـىت يف الـزمن    فالصـفرة أصـبحت صـفة الوجـه    ' شابت وجهه صفرة ' : ال يزال مستمرا فيها ، فإذا قلت 

' بعـت  ' فـاللفظ  ' بعتـك السـلعة   ' : و يكون املاضي للحال عند العقود حنـو قولـك   . الذي تقول فيه قولك
' : ، حنـو  ) لـو  (و يشري إىل احلال ، و أيضا ، إذا و قع بعـد أداه شـرط غـري     -زمنيا -فعل ماضي –ظاهرا –

  ' إن استقمت عفوت عنك ، إن درست جنحت 

 ' تاهللا ال قلت لك حىت حتضر  ' :النافية مسبوقة بقسم ، حنو  )ال(إذا وقع بعد 

  ' رمحك اهللا ، و وفقك اهللا يف عملك ' :إذا استعمل للدعاء ، حنو 

ماضـي يف املعـىن ال   و ' ماضي يف اللفظ و املعىن ، حنو قـام زيـد أمـس    : فاملاضي ينقسم ثالثة أقسام           
 إن' : يقال يف املستقبل مثل ذلـك ، ماضـي يف اللفـظ ال يف املعـىن ، حنـو     مل يقم زيد أمس ، و: يف اللفظ ، حنو

  . 2'قام زيد أكرمته 

  : عالمات الفعل املاضي

و تـاء التأنيـث السـاكنة    ' قمـت و صـليت  ' : من عالمات الفعل املاضي أن يقبل تاء الفاعل ، حنو            
  .' خدجية كتبت درسها ' : ،حنو

  : قال ابن مالك 

ومفْي اَألاضالتا ال بِعمو ز   مس     فُهِم رل األمر ، إن أمعف 1 بالنون.  
                                                           

  292الزخمشري ، املفصل يف علوم اللغة ص 1
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الفعل املاضي ميتـاز عـن املضـارع و األمـر بصـالحيته      " و ماضي األفعال بالتا مز : و يعين ذا القول          
  .  2"وتاء التأنيث الساكنة  تاء الضمري ،: يف التاء للعمد مشلت التاءين املذكورتني، ومها) أل(للتاء و 

  : صيغة الفعل املاضي

كل ما حترك من أحرف الفعل املاضـي مفتـوح إال مهـزة الوصـل يف أول اخلماسـي أو السداسـي               
حسـب  : و عني الثالثي ارد فتضـم أو تكسـر أو تفـتح، حنـو     ' ...انطلق ، استغفر ، ' : فتكسر ، حنو 

 .، وملا مسع عن العرب و حكم ، وفقا ملقتضيات املعاين 

، و ينـوب عـن الفـتح    ' يـدرس الـدارس اجللـة    ' : يبىن الفعل املاضي على الفتح أصالً ،حنـو           
درست، درست ،درسـنا  و ينـوب عـن الفـتح  الضـم      : السكون إذا اتصل الفعل بضمري رفع متحرك حنو

 .لقد اقبلوا إليك : إذا اتصل الفعل بواو اجلماعة ، حنو 

يبىن على الفتحة املقدرة منع من ظهورهـا التعـذر إذا كـان منقوصـا يف آخـره حـرف علـة،        و          
  ... سعى، مضى ، هدى، : حنو

  :يقول ابن مالك :  الفعل املضارع:ثانيا 

سواها احلَمركَ فهلْ  و فملْ ي و        فلُع مضارع يلمش3ي ملْ كَي  

' يف   :عليـه كقولـه  ' مل ' يف توضيح املضارع و ما يتعلـق بـه ، و صـحة دخـول      شرع ابن مالك          
 مل يشم ' :' يشم'.  

الفعل املضارع هو ما دل على حودث شيء يف زمـن الـتكلم أو بعـده أو مـا دل علـى حـدوث       و          
ان زيـداً ليفعـل   : قولـك  يشترك فيه احلاضر و املسـتقبل و الـالم يف   " الفعل يف الزمن احلاضر و املستقبل ، أي 

جتعل الفعل املضارع صـاحل للحـال دون االسـتقبال ، ففـي املثـال         ) ليفعل ( فالالم يف  4"خملصة  للحال ' 

                                                                                                                                                                                                 

1
   45، ص 1حممد عبد العزيز النجار ، ضياء السالك اىل واضح املسالك ، ج 

2
    1ج، دار الفكر2001: بريوت  1اج ، طعباس سيد حممد بن محدون بن احلبو زيد سيدي عبد والرمحان املكودي ، حاشية أيب ال 

   36ص 
3
  24، دار اجليل ص 1ابن عقيل ، شرح ابن عقيل تج ، ح، الفاخوري ، ج 

4
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الفعل صاحل للحال و االستقبال ، و بعني الفعـل املضـارع للحـال دون االسـتقبال إذا سـبق      '  التلميذ يقرأ ' : 
  :ب 

 .)13:يوسف( ﴾... هواْ بِبهذْت ي أنْننزِحيي لَإنِ ﴿: حنو قوله تعاىل: الم االبتداء

 ). 148: النساء (  ﴾ ظُلِِم نم إالّ لِوالقَ نم وِءالسبِ رهاجلَ اُهللا حبيالَ ﴿:حنو قوله تعاىل : الالنافية 

أرضٍ  وما تدري نفسٌ  ماذا تكسـب غـداً و مـا تـدري نفـسٌ  بـأي       : " حنو قوله تعاىل : ما النافية 
 34: لقمان " (متوت .( 

  : و يعينه لالستقبال دون احلال ما يلي 

 ).05:الضحى (  ﴾ فترضى كبر كيطعي وفسلَ و﴿: سوف ،حنو قوله تعاىل 

 ). 92: آل عمران ( ﴾ ونَبحا تمم واْقُفنى تتح روا البلُاَتن نلَ﴿: لن ، حنو قوله تعاىل 

 ).160: البقرة (  ﴾ مكُاً لَريواْ خموصت أنْ و ﴿: تعاىل أن ، حنو قوله 

 ) .160: آل عمران (  ﴾ مكُلَ بالغَ الَاهللا فَ مكُرنصي إنْ ﴿: إن الشرطية قوله تعاىل 

 .قد يسقط  املطر : قد ، حنو 

  .' مل يعز املهملون ' :على الفعل املضارع عينته للماضي ، حنو ' مل ' وإذا دخلت 

  :  عالمات الفعل املضارع

  : و من عالمات الفعل املضارع إىل معىن الفعل املاضي ب األدوات اآلتية 

 .'ملْ يقم بالواجب ، و زرتك و مل تكن يف الدار ' :اجلازمة حنو ' مل ' ب

 .'ملا يثمر البستان ، و قطفت الثمرة و ملا تنضج ' :ملا اجلازمة ، حنو  

ة االسـم يف احلركـات و السـكنات و عـدد احلـروف ، وصـالحيته للحـال و        ملشـا ' مضارعاً ' رمبا 
  .  االستقبال، كيفهم و فاهم  ،و ينصر و ناصر و هلذا أعرب الفعل املضارع
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  : ، فهي ' ملْ ' فإن دلت كلمة على معىن املضارع و

1إما اسم لوصف ، كراحل اآلن ، أو غدا ؛ إما اسم لفعل ، كأوه مبعىن أتوجع .  

  :صيغته

يصاغ الفعل املضارع من الفعل الثالثي بإسكان فائـه ، و إجـراء عينـه يف احلركـة علـى مـا هـو                  
  .يفتح ، يضرب ، ينصر: مسوغ عند العرب ، حنو 

 –بأن يـزاد يف أولـه ، بعـد حـذف اهلمـزة الزائـدة إن وجـدت        : يصاغ املضارع مما فوق الثالثي           
اً يف الرباعي ، و مفتوحا يف غري و بأن يكسر ما قبـل أخـره إال فيمـا كـان يف أو لـه      حرف املضارعة مضموم

  .يكرِم ، سيخرج ، يندرج: تناء زائدة ، حنو 

الفعل املضارع معرب و على ذلك فهو متغري حركـة احلـرف األخـري و هـو كـذلك يـبىن علـى                  
  .'يكتنب ' ى الفتح إذا اتصل مباشرة بنون التوكيد ، ويبىن عل' يدرسن ' السكون إذا اتصل بنون النسوة 

  :فعل األمر / ثالثاً 

أمسـع و هـات و تعـالَ ، وقـد اختلـف      : األمر ما يطلبُ  به حدوث شيء يف االستقبال ، حنـو               
     فمنهم من عدها فعل أمر ، و منهم من قال إـا اسـم فعـل أمـر ، وكـذلك األمـر يف       ' هات ' النحلة بشأن 

، و هـو خيـتص باملخاطـب     2و الذي قالوا بفعلتيها استدلوا على ذلك بدخول يـاء املخاطبـة عليهمـا   ' تعال' 
ألنه ال يبىن للمجهول ، وألنه ال يؤمر به غري املخاطب ، فإذا أريد بـه  غـري املخاطـب كـان ذلـك بواسـطة       

' الم األمـر  'و تكـون  ) 07: الطـالق  ( ﴾ لينفـق ذو سـعة مـن سـعته     ﴿، حنو قوله تعاىل ' ث الم األمر 
مـبين دائمـا   " و لْيبذل ، فلْتعمـل ،و فعـل األمـر   : مكسورة دائماً  ما مل تقع بعد الواو أو الفاء فتسكن ، حنو 

     3" حيث يلزم زمنه اجتاها زمنيا واحداً و هو املستقبل 

  

                                                           

1
  .33وت لبنان ، ص بري 200:  3أمحد بن إبراهيم ، القواعد األساسية للغة العربية تح ، حممد أمحد قاسم ط 

2
  .33أمحدبن إبراهيم بن مصطفى اهلامشي، القواعد األساسية للغة العربية تح،حممد أمحد القاسم بريوت ص  

3
  .104ص  2إبراهيم إبراهيم  بركات ، النحو العريب ، ج 
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  : عالمات فعل األمر 

و قبولـه يـاء   ' افهمـن ' و اخلفيفـة  ' سـاعدن ' التوكيد الثقيلـة  من عالمات فعل األمر أن يقبل نوين           
  .'اعملي ' املخاطبة مع الداللة على الطلب 

  :صيغته 

يصاغ فعل األمر من املضارع بعد حـذف املضـارعة دون تغـيري ، إذا كـان احلـف الـذي يلـي                
 : حرف املضارعة متحركا، حنو 

  دحرِج  يدحرج            
  مـن           ام ـين 
  فَقَدفَقَ            يتـت د  
 : يصاغ من األفعال اليت يسكن أوهلما بعد حرف العلة كما يلي  -1     

 .أكرم: إن كان رباعيا ردت إليه مهزة القطع احملذوفة مفتوحة ،حنو -2

 :إن كان مخاسيا أو سداسيا  يف أوله مهزة وصل مكسورة ، حنو -3

 قانطلق          ينطلق       نطل  

  استفسر يستفسر        ستفسر       

اكتـب ، مكسـورة مـع    : إن كان ثالثيا زيد يف أوله مهزة وصل مضمومة مع مضموم العـني، حنـو  -4        
 افتح ، اجلس : غريه ،حنو 

 )102: الصافات ( ﴾ افعلْ ما تؤمر ﴿:األمرعلى السكون أصال،حنو قوله تعاىل يبىن فعل - 5
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 :و ينوب عنه  

ـ  ﴿:حنو قولـه تعـاىل  ) الم الناقص( حذف حرف العلة .11 اهـ د نا الصـ املُ اطَر ستقيم ﴾ 
فعل أمر مبين على حذف حـرف العلـة و فاعلـه ضـمري مسـتتر تقـديره       ' اهد ' ) 05:الفاحتة (

 أنت 

اذهبـا إىل   ﴿إذا أسند فعل األمر اىل ألف االثنني ، حنـو قولـه تعـاىل    : حذف النون  .12
 ﴾ انتـهواْ خـرياً لكـم    ﴿أو واو اجلماعة ، حنـو قولـه تعـاىل    ) 43: طه (  ﴾عون إنه طغى فر
يـا مـرمي اقْـنيت لربـك و اسـجدي و       ﴿: أو ياء املخاطبة حنو قولـه تعـاىل   ) 171: النساء (

 ) 34: آل عمران (  ﴾اركعي  مع الراكعني 

 ، ابذُلن  إذا أريد التشديد يف األمر زيدت يف أخره نون التوكيد ، حنو .1

  : أقسام الفعل حبسب أنواعه
  :ينقسم الفعل حبسب أنواعه إىل فعل تام و فعل ناقص 

، و 1هو الذي يدل على احلـدث و الـزمن معـاً ، كتـب حكم،جنـح     :  الفعل التام .1
 :هو بدوره ينقسم إىل قسمني الزم و متعدي 

و يسـمى  هو الفعل الذي لـزم فاعلـه ، ومل حيـتج إىل مفعـول بـه      :  الفعل الالزم  . أ
لتعـدي الفعـل الـالزم     و...نـزل، خـرج، قـدم، وقـع     : الفعل القاصر أو غري املتعدي ، حنـو  

مبعـىن إذا زيـدت يف أولـه مهـزة      2"اجلـر  وهي اهلمزة و تثقيل احلشو ، و حرف : أسباب ثالثة"
ـ ' قـدم الـرئيس الوفـد    ' :أو ضعفت عينه ، حنـو  ' أأجلس األستاذ الطالب ' : التعدية ،حنو د ، وق

، 'جلـس فـوق الكرسـي    ':  رغبت يف العلم أو بالظرف ، حنـو  ' :يتعدى الفعل حبرف اجلر ، حنو
،كمـا أنـه ال   ' أقبـل شـهر رمضـان    ' :ولكن هذا ال يعين أن كل فعل أوله مهزة متعديا ، حنـو  

ميكن تعدية كل فعل بإضافة مهزة  يف أوله ، مـا مل يكـن يقبـل ذلـك ، و يفيـد التعديـة ـذه        
: و كذلك بالنسبة إىل التضعيف ، فليس كل فعـل تضـعف عينـه يصـري متعـديا ، حنـو       اهلمزة، 

 : تقدم ، خالف األفعال اردة الثالثية ، فتضعيف عنينها يفيد التعدية، حنو

                                                           

1
  . 173، دار اهلدى ، ص 2006:، عني ملية ، اجلزائر 1بنظر ، إبراهيم قاليب ، قصة اإلعراب ، ط 

2
  308الزخمشري ، املفصل يف علوم اللغة ص 
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  دم ـــق    ــــدم  ـقَ
  دل ــع     ــــدل ـع

  : الفعل املتعدي
ن الكالم ، و يطلـب مفعـوالً ليـتم ذلـك ، أي     هو الذي ال يكتفي بفاعله لتحقيق الفائدة املوجودة م 

 ، وله عالمتان  1"ما يتجاوز الفاعل النصب املفعول به بنفسه " 

يف كتبتـه  ) اهلـاء ( ' الـدرس كتبتـه   ' : أن تتصل به هاء تعود علي غري مصـدره ، حنـو   : أوهلما 
  .ضمري مبين يف حمل نصب مفعول به 

" مفعول تام غـري مقتـرن حبـرف جـر ، أو ظـرف أي      أن يصاغ من الفعل املتعدي اسم : ثانيهما 
نائـب فاعـل   ) خلـق  (  2"علـي حممـود خلقـه    : يصل إىل نائب الفاعل دون واسطة ، فتقـول  

ثالثة أضرب منقول باهلمزة عـن املتعـدي إىل مفعـولني و هـو فعـالن      "مرفوع ، والفعل املتعدي 
عمـت ، و ضـرب متعـد    فش أظننت و أحسـبت و أخلـت و أز  خألأعلمت و رأيت و قد أجاز ا

و ضـرب متعـد إىل   ...إىل مفعول واحد جمرى أعلمت ملوافقتـه لـه يف معنـاه ، فعـدي تعديتـه      
  : و املراد من ذلك أن املتعدي على ثالثة أقسام  3..."مفعولني 

 .'كتب الدرس ' : ، حنو الفعل املتعدي إىل مفعول واحد .1

  :                  الفعل املتعدي إىل مفعولني .2
" ال حتسـبوه شـراً لكـم    : " قوله تعـاىل  : حنو) ظن و أخوا (ما مبتدأ و خرب و هو أصله

 .  فاهلاء مفعول به أول ، شرا مفعول به ثاين ) 11:النور ( 

أعطـى األب ابنـه   : ، حنـو  )فعـل املـنح و العطـاء    ( ليس أصلهما  مبتدأ و خرب و هو 
 .ول به ثاين مفع) دراهم (مفعول به أول  ل) ابنه (دراهم معدودات 

: ، حنـو  ) خـرب ، اخـرب، حـدث   / نبأ، أنبا ، رأى ، أعلـم  (  الفعل املتعدي إىل ثالثة مفاعيل
مفعـول بـه ثـان ،    ) الـدرس  (مفعـول بـه أول   )  الطالب(رأيت الطالب الدرس  واضحا ف

 .مفعول به ثالث ) واضحا (

                                                           

1
  .117ص  2إبراهيم إبراهيم  بركات ، النحو العريب ، ج 

2
  .117ص  2إبراهيم إبراهيم  بركات ، النحو العريب ، ج 

3
  308الزخمشري ، املفصل يف علوم اللغة ص 
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  : أنواع الفعل املتعدي

  :لمعلوم ، و فعل مبين للمجهولينقسم الفعل باعتبار فاعله إىل فعل مبين ل
 .' كتب الطالب الدرس ' :، و حنو 1" الذي يذكر فاعله يف الكالم " وهو :  بين املعلومالفعل امل

 . 2'املبين للمفعول ' و يسمى أيضا :  الفعل املبين للمجهول 

ذلـك ألغـراض   وهي آخر هو الذي مل يذكر فاعله يف الكالم فناب عنه املفعول بـه الـذي يصـري مرفوعـا، و    
  . 3يراد حتقيقها

  :  كيفية بناء الفعل املتعدي للمجهول

  :يبىن الفعل للمجهول كما يلي

 إذا كان الفعل ماضيا يضم أوله و يكسر ما قبل آخره 

  اب ـح البــادم الباب             فتـح اخلـفت
  استقبل الضيف استقبل الوالد الضيف           

 و يفتح ما قبل آخره) حرف املضارعة(إذا كان الفعل يضم أوله 

  ينجز الطالب االمتحان       ينجز االمتحان   

   

                                                           

1
  39ص  2مصطفى العاليين ، جامع الدروس العربية ، ج 

2
  308وم اللغة صالزخمشري ، املفصل يف عل 

3
  45بنظر هذا البحث ص  
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ــام                 ــل التــــــــــ ــام الفعــــــــــ    :أقســــــــــ

  

   :الفعل الناقص-2

فعل يدخل على املبتدأ أو اخلـرب فيحـدث تغـيريا يف حكمهـا حبيـث يبقـى األول          الفعل الناقص         

ومسيـت  كـان التلميـذ جمتهـدا    التلميذ   جمتهـد  : رفوعا ويسمى امسه، وينصب الثاين ويسمى خربه، حنوم

  ).1(»إال بذكر اخلربألا ال تشكل مع امسها كالما تاما  :ناقصةومسيت .ناقصة

ولذلك مل تـتمكن مـن تكـوين مجلـة بنفسـها،       تدل على الزمن فقط من دون حدثوهي أفعال          

بالنواسـخ و عـددها ثالثـة عشـر     ، لتنسخ حكمها ومن مثة مسيت أيضـا  ل على مجلة جاهزةفراحت تدخ

ويلحـق ـا   )أنفـك،دام  فتـئ برح، مـازال،  ليس، صار، أمسى، بات، ظل، أضحى، أصبح، كان،: (فعال

أظن الطفل شـابا أو يـدل علـى التحـول     : ، حنوكل فعل ال يستغىن عن اخلرب،كاألفعال اليت تأيت منعن صار

�مأ ��م ا���� ا"�  

 ا�%زم ا��"�#ي
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، غـدا،  قعـد، اسـتحال، راح، حتـول، أرتـد    (عاد البلد مزدهرا ومن هذه األفعال : حنول إىل حال من حا

  ).انقلب، تبدل

مبعـىن حصـل    ) كـان (وميكن أن يدل الفعل الناقص عن احلدث وعندئذ يصبح تاما، فـإذا كانـت             

ــه تعــاىل  ــنفَ رةســو عذُ انَكَــ نْإو﴿وظهــر و وجــد كانــت تامــة حنــو قول ظةًر يســرةإىل م﴾ 

مبعـىن  ) ظـل (مبعـىن دخـل يف الضـحى و   )أضحى(مبعىن دخل الصباح، و)أصبح(وان كان ).280:البقرة(

سـبحان اهللا حـني   "فهي حينئذ تامة ترفع الفاعل فحسـب حنـو قولـه تعـاىل    ... مبعىن نزل ليال )بات(دام و

  ).17:الروم"( متسون وحني تصبحون

  :أنواع الفعل الناقص من حيث التصرف

   :ثالثة أقسام إىلتنقسم األفعال الناقصة من حيث التصرف          

كـان، أصـبح، أضـحى، صـار، أمسـى،      (يف املاضي، واملضارع،واألمر  قسم يتصرف تصرفا تاما: األول

  ).ظل، بات

  ).ك، مابرحانفمازال، مافىتء، ما(يتصرف تصرفا ناقصا يف املاضي ، واملضارع  :الثاين

  ).ليس، دام( : أصالصيغة املاضي وال يتصرف قسم يبقى يف  :الثالث

  :تنقسم األفعال الناقصة من حيث العمل إىل ثالثة أقسام :أقسام الفعل الناقص من حيث العمل

  ).ظل، بات، أضحى،أصبح،صار، ليسكان، :أفعال تعمل بغري شروط وهي  :األول

زال، : أو دعـاء، هـي أربعـة   أفعال يشترط يف عملها أن تكـون مسـبوقة بـأداة نفـي أو ـي،       :الثاين

لسـت تـربح   :أن يكون النفي بـاحلرف فقـط، فقـد يكـون بالفعـل حنـو       يشترط، برح، وال فتئأنفك،

  .جباعلي غري قائم بالو: وقد يكون باالسم حنو.جمتهدا
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كمـا ورد يف قولـه    القسـم غري أن أداة النفي أن تكـون مقـدرة يف موضـع واحـد، وهـي صـيغة         

  .ال تفتؤا تذكر يوسف: أي ) 85:يوسف( ﴾فوسي ركُذْا تتؤفْت تأِهللا واْالُقَ﴿:تعاىل

حنـو قولـه   ) دام(املصدرية الظرفيـة وهـو فعـل واحـد    ) ما(ومنها ما يشترط يف عملها أن تسبقه : الثالث

مـع دام   تـؤول  ألـا ية رمصـد ) مـا (ف).31:مرمي( ﴾ياًح تمدام اةكَالزو الةالصي بِانِصأوو﴿: تعاىل

 )1(. ألظريفبالصالة والزكاة مدة دوامي حيا، فيفيد املصدر  وأوصاين: (مصدر مبعىن  إىل

 :الثاين ميثل تقسيم الفعل حسب أنواعهاهليكل 

  

 

  

  
                                                           

.194النحو الشايف ،.ينظر حممد حسين مغالسة  1
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   :ترتيب الفعل مع فروعه

عمـر قـام   : يف حنـو ) قـام (علـى  )عمـر (قام عمر، فـأن تقـدم  : الفعل سابق ملرفوعه دائما بنحو         

" يكـون أوال ، ورتبـة الفاعـل أن يكـون بعـده      أن:"يعيشوليس فاعال يقول أبن عد ذلك مبتدأ ) عمر(ف

، وقـد ذهـب سـيبويه    )2(جيوز أن يتقدم عليه ولكن الكوفيني أجازوا تقدمي الفاعل علـى الفعـل    وال) 1(

قـبح الكـالم حـىت     ملـون وحيت:"موضعه حيـث يقـول   الكالم يف غري    وضع  إىليف تسمية هذه الظاهرة 

صـددت فاطويـت   :ربيعـة   أيبمستقيم فيه نقص فمن ذالك قـول عمـر ابـن     ألنه عهيضعوه يف غري موض

  .)3"(قلما يدوم وصال:"وإمنا الكالم الصدود قلما   وصال على طول الصدود يدوم

ـ   أولوجوب سـبق الفعـل للفاعـل    ابن يعيش ،وابن الناظم،ويعللون  إليهوهذا ما ذهب  ان الفاعـل  نائبـه ب

نائبـه وجـب    أوانه ملا كـان الفعـل عـامال يف الفاعـل      إاليكون قبله  إنفبجب .موجود قبل وجود الفعل

  .سبقه له ،الن العامل يسبق املعمول 

  :اليت تعمل عمل الفعل األمساء

  :اسم الفعل-1

يتصـرف تصـرفه   اسم قـام مقـام الفعـل وال    " اسم الفعل استعمل نيابة عن الفعل للداللة على معناه ،فهو

يف انـه   األفعـال ويرى الكوفيون فيه انه فعل يدل على احلدث وخيتلف عـن غـريه مـن    .وال يقبل عالماته 

، كمـا   باألفعـال الفعال تتميز بكوا ال تقبل العمليات اللفظية الـيت ختـتص    فأمساء، )4"(جامد ال يتصرف

                                                           

. 76-75،ص2بن يعيش ،شرح املفصل ،ج  1
  

. 238ص1ينظر ابن هشام األنصاري ،أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك ،ج  2
  

.31،ص1سيبويه الكتاب ، ج   3
  

.175صرفية بريوت ،مؤسسة الرسالة ،صحممد مسري جنيب ،معجم املصطلحات النحوية وال  4
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يقبـل   ال ألنـه ال تسـمى فعـال فقـط    "عنوية  وهييف صورا اللفظية مع عمق دالالا امل باإلجيازتتميز  أا

  ).1"(عالمات الفعل

ويتفـق اسـم الفعـل    " ال يدل على معىن يف نفسه غـري مقتـرن بـالزمن     ألنهال تسمى امسا فقط  أاكما 

  :عددها عزيز خليل حممود يف  أوجهوالفعل يف 

  .الداللة على املعىن الواحد-

-)مـني آ(يف التعـدي واللـزوم ، وقـد شـذت كلمـة      موافقة اسم الفعـل للفعـل الـذي يف معنـاه    -

  .متعد ) زد(الزم ومعناه ) أيه(ولكن مل يتعد، ومنه ،)استجب(معناه

  ).2( وإضمارهفاعله  إظهارموافقة اسم الفعل للفعل الذي يف معناه يف -

  :االختالف يف  أوجهكما حصر 

  .اسم الفعل فال يربز معه الضمري أماتربز الضمائر  األفعال-

  . متأخرا إالمعموله عنه ، واسم الفعل ال يكون  ويتأخرعل يتقدم مفعوله عليه ، الف-

  .مذكورا  إالحمذوفا ، واسم الفعل ال يعمل  أوالفعل يعمل مذكورا 

واسم الفعـل ال يتصـرف ، و يـالزم صـورة واحـدة ال      باختالف الزمان  أبنيتهاتصرف وختتلف  األفعال-

  .أبنيتهاختتلف 

  .دل على طلب ، واسم الفعل ال جيزم يف جواب اسم الفعل إذاارع يف جوابه الفعل جيزم املض-

فـال تقـول   اسكت صه، واسم الفعـل ال جيـوز توكيـده بالفعـل     :الفعل جيوز توكيده باسم الفعل ، حنو -

  .نزال انزل 

                                                           

. 62،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع ،ص1999:،الرباط  1عبده الراجحي ،التطبيق النحوي ط  1
  

.313،ص3، دار البعث للطباعة والنشر ، ج 1987:ينظر،عزيز خليل حممود ، املفصل يف النحو واإلعراب ، قسنطينة   2
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ومل يـذكروا اسـم الفعـل علـى انـه يف      يف االشـتقاق،  أصـل الفعـل  " أنيقولون يف املدارس النحوية -

  .االشتقاق أصلالفعل هو  أنصرية ترى فاملدرسة الب) 1"(شتقاق اال

حيهـل   :باعتبـاره مـا قـالوا    أوجـه فيسـتعمل علـى   "مسيت به، أفعالوقد يكون اسم الفعل مشتركا بني 

ذكـر الصـاحلون فحيهـل يعمـر      إذا:وقـالوا  اقبل على اخلري ،: ائت الثريد على اخلري ، مبعىن: الثريد ، مبعىن

  ).2("كره يذ أسرعوا أي، 

  :أقسامثالث  إىلينقسم اسم الفعل :الفعل أقسام

 أنمـن غـري   اسم الفعل املاضي نوع من الكلمات يدل علـى معـىن الفعـل املاضـي     :اسم فعل ماضي-1

مبعـىن   وبطـأن  أسـرع سـرعان مبعـىن    تقبل عالماته ، حنو هيهات ، مبعىن بعد ، وشتان ، مبعـىن افتـرق ،  

   .أبطا

املضـارع وال يقبـل   م الفعل املضارع نوع من الكلمـات يـدل علـى معـىن     اس:اسم الفعل املضارع-2

  . أتوجع و أتأملمبعىن ) واهأواه (أو أتعجبمبعىن ) اهاووي(ومبعىن ادجر،) أف:(عالماته حنو 

منـة النـوعني    أكثـر وهـو   األمـر  أفعالنوع من الكلمات يدل على معىن  األمراسم فعل :أمراسم فعل -3

مبعـىن  ) هلـم (ومبعـىن اسـكت   ) صـه (مبعىن استجب ، ) أمني(مبعىن احذر ) حذار:(وحنالسابقني استعماال 

  .اقبل 

  

  

  

 
                                                           

312،ص3، دار البعث للطباعة والنشر ، ج 1987:يف النحو واإلعراب ، قسنطينة  ينظر،عزيز خليل حممود ، املفصل 
1
  

.41ص1ابن هشام األنصاري ،أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك ،ج  2
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  :عمل اسم الفعل

وجوبـا مـع اسـم     فترفع الفاعل الذي يكون ضـمريا مسـتترا    أفعاهلاكلها مبنية وتعمل عمل  األفعال أمساء

ـ ، واسم الفعل املضارع ، وجوازا مع اسم الفعـل املاضـي    األمرالفعل  يكـون   إنجيـوز   األخـري ذا الن ه

  :حنو  ينصب املفعول ا ذا كان فعله متعديا، أوفاعله امسا ظاهرا 

والفاعـل ضـمري مسـتتر     اإلعـراب مبين على الفتح ال حمل لـه مـن    أمراسم فعل ) استجب:(مبعىن أمني-

  .أنتوجوبا تقديره 

والفاعـل ضـمري مسـتتر     عـراب اإلحمل له من م فعل مضارع مبين على السكون ال اس) أتوجع(مبعىن أواه-

  . انأتقديره 

  )1(هلُواصن قِيقالعبِ لِّخ اتهيهو     هبِ منو قيقالع اتهيه اتهيهِفَ

) العقيـق خـل  (وكـل مـن    اإلعـراب اسم فعل ماضي مبين على الفتح ال حمل له مـن  ) بعد(:مبعىنهيهات 

  تفيهما اسم الفعل هيها مرفوع، والعاملفاعل 

  :نوعان اسم الفعل أنواع

  :اسم الفعل املرجتل-1

اسـتعمل يف غـريه هـذا     أنلـه،ومل يسـبق لـه     األصليوهو ما كان داال على معىن الفعل بالوضع         

  "خذ"ودنك "اكفف"وصه) 2"(فهذا اسكت"صه :املعىن ، حنو

يكـن داال عليـه بالوضـع    استعمل يف غريه هـذا املعـىن، ومل    أنوهو الذي سبق له :اسم الفعل املنقول-2

  .احذر:عندك مبعىن :من الظرف ،حنو  إليه،وينقل  األصلي

                                                           

.661،دار اعالم الكتب،ص2006:بريوت 1ابن اجلين ،اخلصائص تح حممد علي النجار ،ط  1
  

.656نفس املرجع،ص  2
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  .نفسك ألزم:عليك نفسك مبعىن : ومن اجلار وارور حنو

  .يك مبعىن متهلدرو:ومن املصدر،حنو

  .خذ القلم:ها القلم مبعىن:ومن حروف التنبيه حنو

  :ثانيا

  )1"(واإلكرامالفعل، كالضرب  اجلاري على احلدث،االسم الدال على :"وهو:املصدر

 أنغـري  .البصـريني   رأي، ومنها تؤخـذ املشـتقات علـى     وتدل على معان األمساءمن  أنواعفاملصدر هي 

  :هذه املعاين اليت تدل عليها ختتلف باختالف نوعية املصادر املتمثلة يف

 إىللـى السـماع ،   وهو نوع يدل على حدث جمرد من الزمـان ، يعتمـد يف معرفتـه ع   :  الثالثيمصدر  -

  .جانب بعض الضوابط التقريبية املوضوعة لذالك

وهـو قياسـي    أحـرف ما دل على حدث جمرد من الزمان ولـه اكثـرمن ثـالث     وهو:  مصدر غري ثالثي

  :ومنه

  إكرامازلزاال ،  أو،زلزلة،  طمأنةحنو تسوية، :الرباعي-

  ......حنو تظافرا، تدحرجا، انقساما ، اصفرارا،:اخلماسي-

  ......افرنقاعا، اخشيشانا، استغفارا،: حنو: داسيالس

مبـيم زائـدة تـدل علـى قـوة       يبدأيدل على حدث جمرد من الزمان ، غري انه هو اسم : املصدر امليمي-1

  .منظر،موعد، مستفتح: الداللة حنو

ة مشـي مشـي  : لبيان نـوع الفعـل ، حنـو     ويأيتهو اسم يدل على احلدث ارد من الزمان ، :مصدر النوع

  .املتكرب

                                                           

.260ح قطر الندى وبل الصدى ،صابن هشام األنصاري ،شر   1
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: هو ما دل على حدث جمرد من الزمان ، ويـذكر لبيـان وقـوع الفعـل مـرة واحـدة       : مصدر املرة-3

  .، انطلقت انطالقةقصدهقصدت : حنو

  :املصدر املؤول

احلروف املصـدرية الـيت تـدخل عليـه ،حيـث ينـوب        إحدىيؤول على  إنهو الفعل الذي ميكن         

  .يسرين حناجك: التأويلفتصري بعد  تنجح ، أنللجملة ، حنو يسرين  يفسد املعىن العام أنعنهما دون 

  :اسم املصدر

، ومل تتسـاو حروفـه مـع حـروف فعلـه ،       أيضـا هو ما دل على حدث جمـرد مـن  الزمـان             

 .)تكلم(مل يتضمن مجيع حروف فعله ) كالما(تكلم كالما ،ف:حنو

  :املصدر الصناعي

، سـواء كانـت    األمسـاء ه ياء النسبة ، وخيتتم بتاء مربوطة ويبين مـن كـل   الذي تتصل بهو املصدر         

  ...اشتراكية ، ثقافية ، جتارية، عملية: جامدة ، حنو  أممشتقة 

  :عمل املصدر

 إذا، وينصـب املفعـول بـه    كـان الزمـا    إذايعمل املصدر عمل الفعل حيث يرفع الفاعل املسـتتر          

مفعـول بـه منصـوب    ) الـدرس (، ف) الـدرس (راءتـك الـدرس ، ف  سررت من ق:كان متعديا ، حنو 

) ثوابـا (  أولمفعـول بـه   ) املسـكني (مفعـولني   إىلكـان متعـديا    إذاوينصب مفعولني ) قراءة(للمصدر 

  .إليهوالكاف للخطاب مضاف  وهو مضاف مبتدأمفعول به ثان ، واملصدر 

ـ    ثالثة مفعولني إذاوينصب  الطلبـة   إعالمـك قـدرت  :ولني ، حنـو  كان املصدر لفعل يتعـدى لثالثـة مفع

  .احملاضرة سهلة 

  :مضافا، ويشترط يف عمله شيئان  أومنونا،  أو، ) أل(، معرفا ب أحوالهواملصدر يعمل يف مجيع 
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، لـذالك عمـل عملـه     قـرأ قراءة الدرس، حيث ناب املصدر عن الفعـل  : ينوب مناب الفعل ، حنو أن - 1

 .)الدرس(فع الفاعل املستتر ، ونصب املفعول به رف

سـررت  : أو، أمـس االسـتقبال ،   أوقصـد املعـىن    إذامبا الفعل ، ويكون التقدير  أويقدر بان الفعل  أن - 2

تكـرم   أنسـررت مـن   : أو.أمـس الضـيف   أكرمـت سررت مـن  : أو. أمسالضيف  إكرامكمن 

 .الضيف غدا

سـررت ممـا   : قـدير والت اآلنالضـيف   إكرامكسررت من : قصد احلال ،حنو  إذاويكون التقدير مبا        

  .اآلنتكرم الضيف 

  :  ثالثا اسم الفاعل

الوصف الدال على الفاعل اجلاري على حركـات املضـارع وسـكناته كضـارب ومكـرم ، وال      "هو       

مـن املصـدر يف    املـأخوذة فهو اسم مشـتق يـذكر املشـتقات    ) 1("جمردا منها أويكون بال  أن أما: خيلو 

 .الكوفيني يرأمن الفعل يف  أوالبصريني  رأي

   :صيغته

غـري الثالثـي علـى    ) فاعـل () 2(صـيغته "فعل الثالثي تام الصـرف و  يصاغ اسم الفاعل من ال           

يـدل علـى صـفة     أال، علـى   أخـره حرف املضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل  إبدالوزن مضارعه مع 

  .استغفر فهو مستغفر:دائمة ، فالدوام من خصائص الصفة املشبهة حنو

  

                                                           

270.ابن هشام األنصاري ،شرح قطر الندى وبل الصدى ،ص  
1
  

. 202، مؤسسة الكتب الثقافية ،ص 2005:،بريوت1حممد بن علي بن ادم ،فتح الكرمي اللطيف ،شرح أرجوزة التصريف ،ط  2
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  :عمل اسم الفاعل

رفـع الفاعـل فقـط     الـالزم فان كان مشتقا من الفعل يعمل اسم الفاعل عمل الفعل املشتق منه ،           

وان كـان مشـتقا مـن الفعـل املتعـدي      فاعل اسم الفاعل جمتهـد ،  ) ولد(سعيد جمتهد ولده ، ف:، حنو 

) مكـرم (ب السـم الفاعـل   مفعـول بـه منصـو   ) ضيف(ضيفه ،ف أبوكما مكرم : ،حنونصب مفعوال به 

  .العارف قدره حمترم : التعريف ،حنو ) أل(كان مقترنا ب إذاوهو يعمل عمل فعله بال شروط 

  )1(وان مل يقترن بال فيعمل وفق شرطني 

احلليم من كان عارفا قدر نفسـه وغـري مـن اتبـع     : يكون مبعىن احلال و االستقبال ال املاضي ، حنو  أن-1

  .نفسه هواها 

 أسـامع : اعتمـد علـى اسـتفهام ، حنـو     إذا إالن داال على املاضي يف املعىن فال اليعمل عمل فعله كا إذا-2

او حـاال حنـو    أرجـاؤه دخلت حقـال واسـعة   :ما حمترم الناس ممقوت، او نعت حنو : او نفي حنو؟ النصيحة

ـ : الكرمي منبسـط وجهـه ، او نـداء حنـو    : ، حنو مبتدأحضرت الضيف مشرحة نفسه او خربا :  ا راكبـا  ي

نقـول   أنتضمن معىن املاضي بطل عمله ، وذالك لعدم موافقته لفعلـه يف اللفـظ فـال يصـح      إذا أما.دراجة

  .بإضافته:  أي) هذا فاهم الدرس البارحة :(بل الصحيح هو قولنا )هذا فاهم الدرس البارحة:(مثال

 إذاجييـز عمـل اسـم الفاعـل     هناك من علماء اللغة من ذهـب مـذهبا    أن إليه اإلشارةوما جتدر          

مسـتدلني بـذالك بقولـه    ) ه592(الكسـاين وابـن مضـاء    : داال على معـىن املضـي ، ومنـهم    كان 

  .)18-الكهف(﴾ديصالوبِ هياعرذ طٌاسب مهبلْكَو﴿:تعاىل

                                                           

407ينظر،إبراهيم قاليت ،قصة اإلعراب ، 
1
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حكايـة احلـال مسـتدال     إرادةذالك كان مـن بـاب    أنحجتهم هذه على )م761(فرد عليهم ابن هشام 

اجلملـة حاليـة والـواو واو     أن إىلوكلبهم باسـط ذراعيـه   : بقولكوقوع املضارع يف هذا املوضوع بصحة 

  )1( م يقل وقلبناهمـَلو.﴾ مهبلقَـنو﴿: وكذا قوله تعاىل .احلال 

  : صيغ املبالغة: رابعا 

  .الفاعل  وهي صيغ تدل على املبالغة والكثرة يف احلدث مع ما يفيد اسم) أمثلة املبالغة(وتسمى  

  : صياغتها 

، صـبور،  أكـال : (حنـو )2()فعيل، وفعـل، ومفعـال   فعول، و فعال، و(لصيغ املبالغة مخس صيغ قياسية هي 

  )3("عشرة صيغة إحدى"وعددها علي رضا يف  )مسيع، حذر ،ومقدام

  جبار :فعال حنو

  كبار  :فعال حنو

  صديق :فعيل حنو

  قدوس  :فعول حنو

  رحالة :فعال حنو

  مغوار :مفعال حنو

  مسكني :مفعيل حنو

  شروب– أكول :فعول حنو

                                                           

. 274-272.،شرح قطر الندى وبل الصدى ،ص  ينظر ابن هشام األنصاري  1
  

.63، دار احلداثة ،ص1983:، بريوت2ينظر حممد اخلضر حسني ، القياس يف اللغة العربية ط  2
  

.87،ص1،دار الشرق العريب ،ج2003:بريوت .4علي رضا ، املرجع يف اللغة العربية ،حنوها وصرفها ،ص  3
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   حذر :فعل حنو

  قيوم :فيعول حنو

  رحيم :فعيل حنو

  تعمل صيغة املبالغة بنفس الشروط اليت يعمل ا اسم الفاعل:عملها

  :باسم الفاعلالصفة املشبهة :خامسا

) 1("ثواحلـد  إفـادة ن موصـوفها دو  إىلنسـبة احلـدث    إلفادةالصفة املصوغة لغري تفضيل "وهي           

واملقصود بذالك هو تلك الصفات اليت تستعمل للداللة على حدث ثابت يف املوصـوف ثبوتـا مالزمـا لـه     

هـذا خمالفـة السـم الفاعـل باعتبـاره داال       الشجاعة لزيد و استمرارها ويف إثباتزيد شجاع ،وفيه : ،حنو

  :أمرينتتشابه معه يف  أاعلى التغيري يف 

  .تشبيه باملفعول به أاتنصب املعرفة بعدها على  أنىن وجتمع وتذكر وتؤنث وجيوز تث أا :األول

  .تتميز بان مرفوعها فاعل  أا :الثاين

  :الالزم على وزن تصاغ من الثالثي  :صياغتها

  افعل حنو اصفر، اعور، احور

  .فعالن واملؤنث فعلى حنو عطشان ،عطشى، شعبان، شبعى

  دجر ،تعت،حزن ،فرح  :فعل حنو

                                                           

.277الصدى ،ص ابن هشام األنصاري ،شرح قطر الندى وبل  1
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مثـل   أخـرى  أوزانتصـاغ علـى   ماضيها فعل ومضارعها يفعل كمـا   إذا كانشريف ، كرمي ، :فعيل حنو 

  .فخم: وقور، فعل حنو:جنب ،فعول حنو: فعل حنو:

اقطـع وتصـاغ مـن الصـحف علـى      :حنو ) افعل (كان من باب فعل يفتح العني فتكون على وزن  إذا أما

  .شديد،عنيف:حنو) فعيل(وزن 

ويفـرق بينـهما وبـني اسـم     ... معتـدل مسـتقيم   : الثالثي على وزن اسم الفاعل حنـو  وتصاغ من غري

  : الفاعل حينئذ من خالل املعىن حنو

  .متغرية فهي اسم فاعل  صفة :اجلو معتدل ،فاالعتدال 

  "صفة ثابتة فهي صفة مشبهة باسم الفاعل "حممد معتدل الطبع، االعتدال يف هذا املثال 

  :معموهلا  ويأيتاعل تعمل عمال الصفة باسم الف:عملها

  .الورد امحر لونه: مرفوعا على الفاعلية حنو -

  .الوليد مجيل طلعته :منصوبا على التشبيه باملفعول به حنو  -

  .كان نكرة حنو الطفل مجيال وجها إذا: منصوبا على التمييز  -

   .عطبالطفل حسن ال: كان معمول الصفة معرفا بآل، حنو إذا باإلضافةوجير  -
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   :سادسا أسم املفعول

وهـو االسـم   ) 1"(مضـروب :وهو اجلاري على يفعل مـن فعلـه، حنـو   : "يعرفه الزخمشري بقوله          

  .الدواماملشتق من الفعل املبين للمجهول، ليدل على املوصوف به على وجه التجدد ال على وجه 

  :صياغته

مقـروء، وحمفـوظ، ونقـل عـن     : مفعـول، حنـو  علـى وزن   يصاغ من الفعل الثالثي املتصرف           

فعـل ثالثـي   ) نفـع (فالفعـل  ) 2( »والقيـاس يقتضـيه  أسم مفعـول  )نفع(ال يقاس من « :الرماين أنه قال 

  .متصرف إال أنه ال ميكن أن نصوغ منه أسم مفعول

ميما مضـمومة وفـتح مـا قبـل أخـره      يصاغ من غري الثالثي على وزن مضارعه بإبدال حرف املضارعة  -

  .موفر، مستخرج، مدخر: وحن

  :املعتل كما يلي املفعول من الفعل الثالثي اسمويصاغ  -

إذا كان أجوفا وأصل عينه واو، حذفت الواو من الوزن مع ثقله حركتـه إىل مـا قبلـها، أمـا إذا كانـت       -

  .مرجو:ألفه أصلها الواو أدغمت واو املفعول يف الم الفعل، حنو

فعـل  : تنب على أوزانـه وتلـك الصـيغ هـي      أسم املفعول غري أا مل هناك صيغ مساعية تدل على معىن -

  .أكله:كحيل، وفعل، حنو قنص وفعله،حنو: ذبح و فعيل، حنو:حنو

  

                                                           

. 274الزخمشري ، املفضل يف علوم اللغة ،ص  1
  

.74، دار احلداثة ،ص1983:، بريوت2حممد اخلضر حسني ، القياس يف اللغة العربية ط  2
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  : عمله

يعمل أسم املفعول عمل الفعل املاضي املبين للمجهول فريفع نائـب الفاعـل إذا كـان فعلـه متعـديا               

..... متعـديا ال ، ويرفع نائب الفاعل وينصـب الثـاين إذا كـان فعلـه     لواحد ، حنو القصيدة مشروحة أبياا

  .احملسوب االمتحان سهال: حنو

مـا خمـرب التلميـذ    : الفاعل وينصب مفعولني إذا كان فعله متعـديا لثالثـة مفعـولني حنـو    ويرفع نائب  -

  .احملاصرة سهلة

: ر يقومـان مقـام نائـب الفاعـل حنـو     مصوغا من الفعل الالزم فإن الظرف و اجلار و اروأما إذا كان  -

  .األريكة منوم عليها

أل هنـا مبثابـة اسـم     –عمل اسم الفاعل من حيـث وجـوب االقتـران بـال     اسم املفعول يعمل بشرط 

  .موصول أو جترده منها

فيصـري نائـب فاعلـه مضـافا      -نائب فاعلـه -وجيوز يف اسم املفعول أن يضاف إىل ما حقه الرفع          

ذا كان مصوغا من فعل الزم أو متعد ملفعول واحـد أمـا إذا كـان متعـديا إىل مفعـولني فـال       إليه وهذا إ

علـى أنـه نائـب فاعـل     ) فضـله (فترفع . املتصدق معدود فضله : فعين قولنا مثال . جتوز إضافته إىل مرفوعه

    ).معدود(على اإلضافة إىل اسم املفعول ) الفضل(جير: املتصدق معدود الفضل : ونقول أيضا 
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  :سابعا اسم التفضيل

يـدل علـى احلـدث    <<:هو الصفة اليت تدل علـى املشـاركة يف حـدوث مـع الزيـادة، أي               

واملقصود بـذلك هـو أن اسـم التفضـيل فيـه صـفة       ) 1(>>وصاحبه من جهة كونه أقوى فيه من غريه

  .أفضل من املال العلم: تدل على أن شيئني اشتركا يف صفة وزاد أحدمها على األخر فيها ، حنو

  :شروط صياغته

  :وفق الشروط التالية اسم التفضيليصاغ     

  .دون غريهأن يصاغ من الثالثي  -

  .أن يصاغ من الفعل التصرف التام التصرف -

: فال جيوز أن يصاغ مـن األفعـال الدالـة علـى لـون حنـو      )أفعل(منه على وزن جيب أن يكون الوصف  -

  .أحور: صفة مجيلة، حنوأعور، أ:أسود أو على عيب ، حنو

  .أن يصاغ من فعل معلوم، فال جيوز بناؤه من الفعل املبين للمجهول-

  .جيب أن يكون منفيا، حبيث ال جيوز أن نقول ما أعلم مسري -

أمـا إذا فقـد   ) 1(>>مـا أموتـه  <<:فال يقـال  .مثال) مات(جيب أن يصلح للمفاضلة، فال يصاغ من  -

: حنـو  . ييـز مسـبوقا بأشـد أو أعظـم أو أكـرب     منصوبا على التم رهالفعل بعض هذه الشروط يؤتى مبصد

  .أول الليل أشد ظلمة من أخره

                                                           

.16املكتب العصرية،ص/ 2003:حممد حمي الدين عبد احلميد ،دروس التصرف ،بريوت  1
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 .أخري، أشر: خري وشر، فال تقول: وهناك كلمتان حذفت منهما اهلمزة فال جيوز أن تلحقهما ومها

  :حاالت استعماله 

ضـافا إىل نكـرة،   ويسـتعمل مبـن، وم  <<:ظهر حاالت استعماله من خالل قـول ابـن هشـام             

  :واملعىن املقصود )2(>>...فيفرد ويذكر، وبال فيطابق، ومضافا ملعرفة 

 .هر أفضل من رشيدما: حنو.وجب اإلفراد والتذكر.إذا كان اسم التفضيل نكرة غري مضافة - 1

مـاهر األفضـل، البنـت الكـربى الطالبـان      : حنـو .إذا كان اسم التفضيل معرفـة طـابق املوصـوف    - 2

 .األفضالن

أفضـال الطـالب الطالبـان أفضـل     : نكرة مضافة إىل معرفة، تكون املطابقة ويكون عدمها حنو إذا كان - 3

 .الطالب، واملالحظ أن عدم املطابقة أفصح

، طالبـان  >طالـب أفضـل تلميـذ   <والتـذكري، حنـو  إذا كان نكرة مضاف إىل نكرة، وجب اإلفراد  - 4

 .طالبتان أفضل تلميذتان.أفضل تلميذان

  : عمله

فيكـون يف أفضـل، ضـمري مسـتتر     .اسم التفضيل املستتر باتفاق ، حنو زيد أفضل مـن عمـر  يرفع          

  ).3(وأمجعوا على أنه ال ينصب املفعول به مطلقا.أما رفع الظاهر فقليل. يرفع على زيد

                                                                                                                                                                                                 

.66، دار احلداثة ،ص1983:، بريوت2طحممد اخلضر حسني ، القياس يف اللغة العربية   1
  

.280ابن هشام األنصاري ،شرح قطر الندى وبل الصدى ،ص   2
  

.282نفس املرجع ص  3
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واحلـال ، وبقيـة   التفضـيل تنصـب املفعـول ألجلـه، والظـرف      ) أفعل(ويذهب النحاة إىل أن          

معه واملفعول بـه إال أنـه حممـد عبـد العزيـز النجـار يف كتابـه ضـياء          املفعول املطلق املنصوبات ماعدا

ـ ﴿:السالك إىل أوضـح السـالك يـرى جـوازه لـورورده، حنـو قولـه تعـاىل         هـ  و أهـ د يالًبِى س﴾ 

يرفـع الضـمري املسـتتر    «التفضيل لالسم الظاهر قليـل، يف حيـث أنـه    ) أفعل(ورفع  ) 1.(›84:اإلسراء‹

فهـو يرفـع   ) 2(»ضمري مستتر عائـد علـى زيـد   ) أفضل(زيد أفضل من عمر ، فيكون يف :نقول باتفاق  ، 

  .الضمري املستتر بإمجاع علماء النحو واللغة

  : اخلالصة

مراتـب مـن حيـث     ثالثـة املشتقة اليت تعمل عمـل الفعـل علـى    مما سبق أن األمساء  نستخلص         

املشـتقة   األمسـاء مـن غريهـا مـن    غة واسم املفعـول أقـوى   عملها لعمل الفعل، فاسم الفاعل وصيغ املبال

أقـل  ألنـه  األخرى، ومبرتبة أدىن تعمل الصفة املشبهة باسم الفاعل ويف رتبة ثالثـة برتـب اسـم التفضـيل     

، من حيث أنه ال يعمل عمل الفعل مـن رفـع لفاعـل أو نصـب للمفعـول بـه، يف       السابقة قوة املشتقات 

  .ألخرىأنه يعمل يف بعض املنصوبات ا

  

                                                           

.125،ص3أوضح املسالك،ج إىلينظر حممد عبد العزيز النجار ، ضياء السالك   1
  

.282ابن هشام األنصاري ،شرح قطر الندى وبل الصدى ،ص   2
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  : ملخص الفصل الثاين 

  )املسند( تناول البحث يف الفصل الثاين اإلسناد الفعلي وهو         

اخلرب من خالل تعريفه ،حكمه ،أنواعه مـن حيـث املعىن،أقسـامه ،تعـدده ،واخلـرب النحـوي        .13

  .والداليل جوازتقدمي وتأخري اخلرب

  مفعولني إىلصيغة الفعل ،أقسامه ،الفعل املتعدي .أنواعهالفعل تعريفه ،عالماته 

  من حيث التصريف     أقسامه ،الفعل الناقص،ماينوب عن الفعل من خالل اسم الفعل وأنواعه  -

اسم الفاعل،اسم التفضيل الصفة املشبهة باسم الفاعل تعرضت يف هذا الفصـل لكـل منـها بـالتعريف وشـروط      

       . لك مبخطط تناولت فيه األمساء املشتقة اليت تعمل عمل الفعل كما ختمت ذ.الصياغة والعمل 

ألمساء املشتقة اليت تعمل عمل الفعلا  

	4����� 5�6 ا

ا�����ل ا78  

 ��9��ا��3	 ا
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 الفصل الثالث

 

ةسادرــلل املختارة وصالنص  
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  املفردة بني الداللة الوظيفية والداللة التركيبية

 أساسـيني ركـنني   إليـه واعتمدوا املسـند واملسـند    ،سناد اهتماما بالغاباإل النحاة قد اهتموا نّأ من الواضح        

ضـيق   إطـار حيـق السـكوت عليـه يف     ،فوضعوا بذلك أسس بناء اجلملة اليت تفيـد معـىن   ،إلقامة اجلملة العربية

   .االستنادفعلية حتقيقا لفكرة  أو اجلملة امسيةيف أحد قسمي  وأدخلوا

ذلك بدراسـة التراكيـب   ووحنن يف هذا الفصل نسعى ملعرفة هـذه العالقـات الـيت تتكـون منـها اللغـة،             

  .سنادية النامجة عنها،ومعرفة مواطن استعماهلا اإل

 ،كيب اجلمـل مبعانيهـا مـع ربطهـا مبـواطن اسـتعماهلا      متزج ترا ، اإلسناديةبالتراكيب  عىنتدراسة  اونود أيض    

ـ ، ك اآلبـار عامة يف قصـائد ابـن    اإلسناديةداللة التراكيب لخصصت هذا الفصل  ا تناولـت بعـض قصـائده    م

 ديوانه بينت من خالهلا اجلوانب الداللية املستعملة فيهـا، كمـا أن املوضـوع جيمـع بـني     واخترت مناذج منتقاة من 

مل يشـمل   اآلبـار أن حتليلـي لـديوان ابـن     إىلونشـري   ،هلا من أمهية بالغة يف الـدرس اللغـوي   البالغة واللغة ملا

    .ل التحليل القصائد كلها بل توقفت عند بعضها وهذا ما سوف نبينه من خال

ـ  النحويـة  عملية حتديد الوظائف أن إىل نشريأيضا           ؛إذ أساسـا علـى عمليـة اختيـار املفـردات     توقف ـت

ـا ،وإذا مل يكـن عارفـا هلـذه القواعـد الـيت        اك قوانني تنظم هذا االختيار،يكون كل متكلم مـزودا هن « أن

تكون لديه الكفاية اللغوية أو السليقة اللغويـة أو القـدرة اللغويـة الـيت تسـاعد علـى        تساعد على االختيار فانه ال

  .1»تركيب مجلة تركيبا صحيحا مفيدا

                                  

.44ص ،11983، 1،طداراملعرفة ،)خل لدراسةاملعىن النحوي الداليلمد(اللطيف،النحووالداللة بدمحاسة عحممد    1  
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ـ     اتتوقف عليـه   الذياالختيار وذا            لوظـائف النحويـة ،تتحقـق درجـات الصفـبعض   يـة حوحة الن،

ـ  الكلمات تكون أكثر استجابة لكلمات أخرى من غريها ، فتصبح كل منها معب يصـة مـن خصـائص    رة عـن خص

وعندما تتحد الكلمات يف عالقات حنويـة حبيـث تكـون كـل منـها مـن خصـائص األخرى،يكـون          األخرى

هـذه يف تعـبري مـا     االختيـار ا إذا انكسرت قاعـدة  يف درجة عالية من الصحة النحوية ،أمالتركيب يف هذه احلالة 

   .،فانه يكون يف درجة أقل من الصحة النحوية

  :حنويا ودالليا وهي   ضوء ذلك ميكن حتديد احملاور اليت تستند إليها اجلملة اللغوية الصحيحة ويف

 .ها لتشغل الوظائف النحوية املناسبة يتم االختيار من بين املعجمية، اليتاملفردات 

 .األساسيتكون بينها عالقات متد املنطوق باملعىن  النحوية اليتالوظائف 

اليت ةالعالقات الداللية التركيبي حوية واملفردات املختارةحتدث بني الوظائف الن. 

ـ  يف وقد حظيت بعض هذه احملاور بدراسات كثرية،        ـ مبثـل ذ  رحني مل حيظ بعضها اآلخ  مـن  فبـالرغم .ك ل

 نتكـاد تكـو   الـيت  دوا شروط تلـك الدراسـات  العلماء القدماء درسوا الوظائف النحوية يف كتب النحو وحد أنّ

عـدم حتديـد   عـن  ا مل تعط التفاعل بني اجلانبني االهتمام املرجـو ،ناهيـك   فإمستقلة عن جانب اختيار املفردات 

كانت الدرسات اللغوية السائدة تتخـذ مـن اللغـة وسـيلة لدراسـة تركيـب       وملا .طبيعة العالقة اليت تربط بينهما 

وتتخذ من املعىن أساسا للوصف اللغوي ،كان البد مـن متثـل الداللـة موقـع الصـدارة يف التحليـل        اللغة النحوي

 ل اهتمام اللغويني من التركيـز علـى تركيـب اللغـة النحـوي إىل ترمجـة املفهـوم       حواللغوي ،وهو األمر الذي 
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الداليل الناجم عن هذا التركيب ، فضال عن عد الداللة غاية حيققهـا اللفـظ مـن خـالل الوظيفـة الـيت يؤديهـا        

  .  1النظام اللغوي إطار ضمن

مجيـع األبيـات بـل     على األبيات اليت تناولت املسند واملسند إليـه،ومل نأخـذ   اعتمدنا  يف هذه الدراسة           

ـ يف ذلـك علـى بعـض امل    دينمعتم ركزنا على الشواهد منها ـ ـــ ن األبيـات املـذكورة حسـب    ـقاطع م

 ماملذكور،ونالحظ أن جل قصائد ابن اآلبار مل ختـرج عـن الغـرض العـريب سـواء الوصـف أ      احلروف والغرض 

أن التركيـب   هلـا ،نرى مـن خـالل دراسـتنا    قصائد ابن اآلبارمن  من األبياتجمموعة  االغزل،وقد أحصين أماملدح 

تكـون  ،أمـا التراكيـب األخـرى فقـد تكـاد      التسعني يف املائة  على هذه األبيات مبا يقاربالب لغالوصفي كان ا

  .ةوالشرطي ةكيب الظرفيابنسب متفاوتة كالتر

ـ الدالل دراسةال هميكن قوله من خالل هذ وما         ـ  تمل  ةي ظـرا لكـون   ن ؛اإلسـنادية بالتراكيـب   الإ ةكـن معني

ـ تضطلع مبهمـة اإلبـالغ ،ناهيـك بـأن الفائـدة الدالل      ال إاظيفية؛ إذ غري و مجل التراكيب غرياإلسنادية  ة مـن ي

  .يترتب عليه تغيري يف املعىن ،وأي تغيري يف البنية الشكلية للتركيبالكالم متالزمة مع نظام اإلسناد

ـ ادرلتوضـيح ماقلنـاه    خالهلـا  مـن  يتسىن لنا حىت،شعرية من قصائد ابن اآلبار اخترت أبياتأوهلذا      املسـند   ةس

    .واملسند إليه من الناحية الداللية والبالغية واإلحيائية

  

  

  

                                  

.170،ص  2010،عللنشروالتوزيلصفاء دار ا:عمان-رجايناجلحاكم الزيادي،الدرس الداليل عندعبدالقاهر تراث  1  
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  33ص . ه� ر�� ا�����ة)1(-ر��    

  
  40ص 2
 3   
4   
 

 :�ــ�ا�ــ�ر� ا����رة  ا���ـ�ص

  ]ا� ���[)01: (��ف ا����ة

  )1(ــ�ـــــهــَِ/ ِ)ــــَ�اَءـــَ)�َدْ+ــــَ* َأ)ـَْ�ُ�ـــــٌ% َ#ـ�)1(

  ــــُ>ـــ�3َ�ة ;:ُ�ـــــــــ�9َوَل ا�6َــــــا�ـ 2إْن 2ْ3َ�ـِــــــ1

 َ�اَءَه�ــــــ��َك َ@ـــــــْ? <ـُـــــــُ��ُ;1ُ�ُ ُهـــــ=ـَــــ6َ�َ

 ـَ�ىــــ1 �ـِــــــــــDEُ�َك Bَ;َ Cَ�َء �ُ�ــــــَوِ;�ـَــــــ� َ@

 َ��ـــــ�ك ِ�ـــJ أIْـــَ�ا#ـِــــــ� ا�Hّـــــَ)Bَِ�ـْ? ;:ه

Kْ; ��Dْا إ��Lَُ�ـــ=ــُــ� MُـــE�ْ3ُ �ـ1ْـــــــــ ــــــ�َه 

6َNَ;َ�ة ا��ـُـــــُ��ك ِ�ــــ=ـَــ�ـــEَOَ ?ْــــــــــ6ِـــP� 

  ��ــــــــــــ�Vـــَآــــ��Tَّ�ِد ِ#Rِ�@َ  S ا��3ِّ�ِح َوَ<

�َ@َ W/Xَ YِDْ2َ��ـــــَآTَDZْEَـــــــــ] ا�Xَ ـــــــ�        <ُ;َ�ْ

  1ْ�ُـــــــNَD; ��َ3ــِ�ـــــــــوإَذا اْ)َ�ــــــ�Nُا 3َْ�َم ا�َ 

  ] ا�DZE_ [ )02(:��ف ا����ة 

Èْ   ـP�ُــــَ�اء bZْ3َــــــــــ� ا�DْEَـــــــَهــَــaَا @ـَــ�] أ

�َ;ِ �ْ6Z+ cـــــــــــــَوا)�ــــْْ� ِ��ّ�اآVْ(َ �ـــــــــــeًــ  

    

  

Dِْ̀?َوأOْــ6َــ� Iـَــَ�  )33(�ـَ�اَءاهـَـا�Dْ��َ/ ِ#ــ 3ا

Tَِإْ@ــــ Pُـُــــ�َدO S�ِْن 3ُــــَ�اfََ�ــــــَ#ــَــgَ�ـ�40(( 

W��ََءهـَــــ�َ� �ــــ�ُرهـُــ1 َ�َرَأْت َأْ;َ�ــ �ــــــ�35(ـ( 

Eُ�ُـْــــُُ �َن ِ�ــــــZ3َ �ِ@َــــَ�اNَا� � )35(�ـــَ�اَهــُ

 )38(�ــــــــ��ُ�ـــl��B;َ JDِـَــ�َءَهَ#�ْ��kVِـُــــــ�ا ِ;

 )38(�ـــــــُوOــ�ُ;�ا َ)Kـْــَ�َه� ِ;Dـــَ�اَءَه 4َرهـْـــً�ا

Xِ nRـــ َ;ِ ?ْNَ(ََءَهـــَوeَــDَ=َ �ِرَه�ـــــــ2َـ�)39( 

  )40(�ــــــــــ�َه� 3َــْHَ] َوC َهـــOَ�ْ�َءَهــــCَرْه

�َ@َ [BَZَ#َـــــــOََو �َ�َهgِ�َد َ<ـَ�اَءَهــــــــــ�ـــ�40(ـ( 

Nَـَـ�َو �ـــ6ََ�Tْ>َ 1ـــــ�Dْ#ِ َءَهـأْ;َ�ــْ�َت�ــــ�41((  

  

  )Pُlُ)43ــــــــَوَذاك ِ#S أْ=ـ�Nَ ا�ـــــّ�أَ��ء �3َــْـــ�

Zَ�3َـــــــ *َ�qْــــ�ِ ��ــــــــــــــــــَPُlُــZَ�ْ3ََو Pُ�)44(  
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�ف ا����ة �: )03( ] �  ]ا�"ا!

 �ـْـــــَ�ىـــــ3َ �دي إَ�] ا�ـَـــDَْ�اِتــــــهـُـَ� ا�َ�

  ـ6َ�S�ِــــــ�ُ��ا َ;Bـَـــ�َءَك ِ�ْ��ـَـــــــــــَهـُــــ1 اْ<�

  ]ا� ���[)30(:��ف ا����ة

 ــــــ�ــــــــَ�اآEِِـــــَأْهــــــeً ;�ــــJِ أِهّ�ــــٌ� َوَآـ

  Vـــً�ــــــ�DIِ�ُت َ��اِ�ــــــــــُهـــــــJّ ا�kِـEn�َء ا�6َ

ـْـــــــِ�+ََّZَوا� /ُgِ�ِهُ/ َ�ـــــي ا��َِّآeَــــــ��َ�َ�  

Dْ;َ ُُُ�ـــــــْ�ت��أَواِ)ــــــــ#ََ ََJَوَ#ــــَ�ارِســــــ %ٍ  

  Nَ�َ;ُ�ــــ1ـــــــ1ْ�َ َوِ=ـــــ6Oَــــــَُ��ا ا��َُّ��ءَ=ُ��َ<

  SــــــJْ َ=�َض اuَِ�َ�� َوا�WEَّkـــــَوا�ّ�ــــــ/9ُ ِ�

َ̀] َ�ـــــــــــَ�ى َ#:ُ=أَ�ـــ� ا��ََ  1ْ أ�َْْ��ْحـــــ� ا�َ�

 �ِ� ِ�ــــSــــــJْ و�ـــــS ا�6َـــــَ# ـــــَ:نَّ َ@��ًا ِ�

 16 ا�َ ــــــZَ�ْ�َ �ِ�3�ِــــــeَـــــــُ> IَـــــK3َــُ�� َ�

D#ِ ـــــَوَ+ــ�وُقE��َآـــــــ �ـــــََ��ٌXِ�ـــــــ��قِِ ُ� 

� اq�ِ Pُ��ََوا;ـِــــــــ��3ُـــ� � ــeًــــــ�ن +ـــــْ��ُ

Nّـــّ� َراع ا�Oَ ـــــإْنELِت `ـَـــــــَ�ا�ِر3�ـــــ� 

#ِ  �3َ�bَ�َ <ََُ�ـــــَو�ــــZّا� Sـــــــ�Eَ3ْ�َِ̀ــــــــ   �ِح 

 �اــــــــــV� Sــــــــy أُ;ــا�َ�ـــ��َك َ;S�َ أ; ّنإ

 �ــــــ� َ<ـــــــــD�ِ�ُـــــِ��ِّــــــــ> در9ُ ِ@َ�ــــــــ�َ;

َ̀ــــــوا�uُــُ� َ<  Jِْ+ــــــــْ� َ+�َ�اُح َ@ـــــــ�َ;�ــ�ـَ� 

  

 )49(ـَ��ُءـــــ� َوا�qـّـــــــــEّKـ�ــَــُ> ا�َ�ــــــْ�ُح ا��ـُ

  )50(ـBَ�ُءــــــــــَ* ا�Eـَـــــ1ْ ِ;ـــــــُ�ْوَ�ِ�ــz�َ�ْDَ�ِـَــــــُ�

  

Vــــــَزَ�ــEـــَ�اِآ�َ Jُّ�ــــ(ٌَل ُدوeَــــْ? ِهـــ�ـ)71( 

�ُuُــــــَوهـُـ1ُ اE�ِ�َ  )71(ـ�ــــ�ُد ا�Nُّ�ِر3ـَـــ�ُت َ�ــ

T�ْ:رِِ ا�ِ �ــ+ـَ�ِدي آـ�ــــــــَــــ�ـEgِ��َِب  َآــ�71(ـ(  

  )71(�ِد3َــ� َوOِـــEَ�gِــــEََـ�ـــــــ�Sّ أWََ@ــــ�ُروا @ـَـOَـ

  )71(ـ�ر;ــ�ـــــــXِ:�َZْــJَD�ِ ُ�ــZَ�ِ�ـ�ً�َوُ�ـــKَــــــُ�

  )72(�ء ُ�ـــTَ�ِ@�ً� َوُ�ـــNَ�ر;ــ�ــــــ�Kُ ا�Eُّkـــــَ)

  )72(�ــــ�اِو�ــً� َوُ�ـــ��وِِ;ــــــــaَِ�َ* ُ��ـــَــJْ َذا �ِِ

VِZْ+ُ ـــــَ� ا�2ََ�ـــــ�اُت َ@�َّــــــأْن�E�ِ�ــــẀ  S )72(  

 )  72(�ــــــHَــ�ر;ــً� َو�ُج َ�H�ر@ـ�َوِهــــS اOَuـ

Oِ�َ�ــــbَا� �ْ�ــَ��ِ [bِ+َ�ْ+َ CَـــOِ�ــــــ1ُ َ�ــ�E )73 (  

  ) E)73�ـــــ� ِ#S ا�ــــَ �3َ��َ�ــ�Xِْ��ـَ̀ـــ�<ً� َوَ+

 )73( ـ�ار;�ـــــَوOَ�د `ـَــــ�َظ ا�Tَّــــــــ��D�ت `ـ

َ̀ــ   ) 74(ــ�Eg�ـــَ�ــــfت أآــُـــRّ ا�6ََــــــ�JD��َ َر

Zّا� C1ْ إ�Dْ;�;ِـــE+ِــــــــــَ�ا�َء َ�ـــــــــَ�ــــــ�74( (  

3َ Cَنــ�Nَُــ�ـ ْ�+ـbُ�ُــــــ�ى ا��Egِ�74(�م َ@َ�ـ( 

 )74( �ــَ�اِ)ـــEَـــ6ِّ� َأIْــــَ�ا#ـــً� َ�ـــَ�� َوOَـــــــــِ�ُ�
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B�َ ?َ3ٌْ� َأَد�ـــــــــْ�َ=ِ WSــــــــــِهــــ�ِزCَ �ًـــــ�ـً 

  ـ�ـــــ�اKgــــــإذا ا��ـ9ـــــــ�] أ�ـــــ�ْ? ُ@eك َ�

 ا�DZE_ )23( :��ف ا�E�ء

  ً�اـــــــــWZ�ُ Jْ�ِدPِ أ;ــَــــــد َوا�KْEَــ� ِ�ا�Tــّـــْ�

 ٌةـــــَ�اِ�َو اِ� ـ�ُرُ�ُ� ـــــــــ�ُرُ�ـــــــaي ا�9Hهـَ

3�)25(:��ف ا�E�ء�Tا�  

  1ـــــَ�هــــDKــهـُــ1ُ ا�ّ�آُ/ َ��َد ا�َ ْ�ب َ@1��ْ �

  ا� ���)36(:��ف ا�E�ء

  ــ�بــــــــEـَــــــ�Kُــْـــــــٌ� آـَـــــ�ْ�ــــــــــِ� َ)

bْ( �ْ;َ ��َ�ُbْ(َ �ُ��Tَـــــــــــ�ي َaِـــــــِ�ـــــهــَـ��َ 

 َ�ا<َ��ــــــbِ� ا��S َأْ@ـــــ�ــِــJْ َدْو�ـَــــــــِ� ا�َ�

 �ِدٍحـــــ�ِ� َ�ــــــَآـــ��Tـَــــــ�ِد إCّ ِ@ـــــ�َ� )ـَـ6ْ

  ـٍ�ـــــــTِZْ;َ Jـــــــِ��ـfَ ا�TDْZِEَـَـــــَ� َ�ــــ� َ�ُ> 

�ِ <ِD�@َ َآ:ّن /ٌZَ(ََ��ــــــــ Jْـــــ[KَــــNّا� % 

  َ�]ــــَ� ِ#Dْ;َ Sِ? ا�6ُـــــــ�3َـْـــَ�ى ا�َ��اLَ� َوْه

  ا����3 )50(:��ف ا�K�ء 

  �)ْ? َوَآـــــــ�)ْ?ـــــPِaِ ا�6ُـــــــْ�ُب اْ�� ـــــَه

3�) 64:(��ف ا��ال �Tا�  

Pِ�ِ        ــــDَ� ;ـَِ�ْ#ــــــ6َ�Nِ3َCَ S(ـــــُ/ اَ��ـــــــــــَرD�َـ

  

L�ْـــــ#َ ?َDْNَ>ََو ��َVِXَْو Jْ�ِـــــOَِوا �ــً�Eَ )75 ( 

  ) 75( �ِ+ــEَ�ــِ�ـــJِ ا�6َWZــــ�َدِة َأْن َأُآــ�َن ا�َ ـــــــَ#

 

�Eَ�َ 1ّــ�ـــــا�ُ� إَذا اْ�َ�Eـَــــ] ِ#S 3�ِ�َــِ�ُ *ِ�ْ )80( 

الفَوـــرد مـُن   )80( باجر زمالَ ـفــصـو نه

  

  )n/)87ــَ@Jِ ا�bَْ�ِي ِ#S اِ�ْ;Nَ�ِع َوا�َ/S#ِ n ا�َ

  

  )74(ـ�ِبــــــــEـَـHُD>ِ�ْKُـــُ> َ��ِ�ــــــS ا�ـــــــــــَ+

WL�َا�ـ �َء َوَ;ْ�َرَهــ�َ�ـــWZا� Rُ�ِ+ََ�ـــ�ـــــ�120(ـ(  

 )121(ـ�ــــُ> اuَْدَواَ�ــــَو`ـُـــــُ��ُ)َ�ــــ� EِHْ+ُ Cَــ

  )121(�ــــ�َه� 3َـــــْHَ] َوC َهـــــOَ�ْ�َءَهــــCَرْه

َ̀ــــ�َث ِ;َ�� ا�ُ�ـــَ�ى َوِ�ــeََ�ــ    )121(�ــِ=ـــeًD َأ

  )458(�داــــُ�ـ)ـُـــ�رًا َو�J َ#ــــــ�ِ� ا�E�ّ�ِح َ@ــ

�ر ِ;َ�� �ـَــــَو3َVَ�ــــــَ�ى ا���َOُ Pَــــــَ�ا�121(ـ(  

  

  ) 128( ــــeًqَ َوا��bِـَــ�ْحS ا�َ�6َـــــــــــ�SXِ َ�ـــِ#

 

  ) 158(ـُ�ـــــّ�ُ�ـ1ُ َوْ#ـــَ� اuَْرِض ُآــْ�أنW َأْهـــــَوَ�ـ
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1�� .#ــا� " :ا�ُ ـ

��  ا�DZE_)143 (:��ف ا���ن�  

  ��ــــً�ــــــْ�َ�ِ�ــــــً�ا ُدو)ـَـــــــــُ> Zَ�ُـــــــُ�

3�ر��، ��ا#�،ا� ���ا)15(:��ف ا��اء�I،13،85،87،92 ،95  

  ــَ�َ+ُ 1 ــــــــــــْ? Nْ�َــــــــــــ�ٌح ��3ــــــــــَوُ#�ـُ

  ��    ــــــــــــ��� إ�Dـــ�َ+ـــــ�ب ُ�ـــــَا�Kـ�وُرـــــــ3ـَ

َ̀] َ�ـــــْ�ٌم اَذاَوَرُدوا ا�ــــــــــَ<   ُ�ُرواــــــ1ْ 3َْ�ـــَ�

�      ـــــــــــــَ�اِ;Mُ إCّ أّن َ;N6ـــ� �ـََ�ا�ـــــــــــَ�ــــٌ

ََ+C6ــــــــــــــEُb�ِ ْ?ـــــ��ا��ة )W�N Oَ�ِــDـــــــــــ  

Dْـــــــــــــ:را ِ=#ـــَ َ%أو�Bََََـَــــ� و�ـــ�BDBــــــــــــ �      

  ـْ�ٍقــــ�َل Xَـــــــــَ �ِD�BـَــS  اuِ�ـــــأCَ اْ��ـَـْ� ِ#

  ــً�ـــــــــــeً ُأOـَــــــ�Oـــــَ��] 3َْ ُ�ْ/ +ـَـــــِ�ْد َوَ�ـ

  ا� ��� )48(:��ف ا�K�ء

  �ــJْ َ�:)ـِـــَ�ـــــــ3َْ�ــــBَ] ا��Tَُب ِ;2ـُـــّ�ةٍٍ ِ�

JD6165(:��ف ا� (�3�.ا� ���T174(ا�(  

  >ــــــــ:ُم َ<ــــْ�@ـَــــــــــــهـُـَ� َذا ِ;Eَــ�ِ;َ* Zْ3َ %َDْ�َـ

َ̀ــــَـ�ا َ;DKDْـــــــ�Bُــَوَ�ـــْ� َ@   y�ْــــــــــــ] ُدوَن 

  

  

  

 )321(ـــــ�ـــُ> ِ��bَـWـــــE�ِـــــــً� ُدو)ــَـــــــــــُ�ْ�َ�

  

  )200(ـ�اــــــ� ُأَ=ــــــــــــــُ�ُم ِ�ْ�َ�ـــــــــــأَوٌل َ+Bْـ

  )206(.�رــُـــــbـا�Kُ وَن� ُدــــــــ�ُهـbـِْ� :�3َRَُو

Vَ�ُ إذا Cَهـــــإ ?ْDَـــــــــــXُ َك�214( ُ�وُرــــــَ�(  

  )222(�اِ�ُ�ــــِ� ا�KَـLَ YDqــو;ًN6� ِ�J ا��Wْآـ

  )445(ـ�رــــJ ا�;ـ@ـَ �درٍةــ� ا��Wـــ�س Xَــــــــــ

Vَــ:ُرـــوا� �ــــــَEُbـــَ@ـ �ُلLْا ِرـَ�ــــــــ�] ا�  

  ) 466( �اـــDـــِ�ٍئ َ=ــَ�َم اuَِ�ـوُ=ــــaُوJِ@َ Pُ اْ�ــ

Dِ�ـــ(َ �ً;aْاـــــَوِإْن 3َــــْ�َآْ/ َ+ـــــِ�ْد @ـَـــ� )466(  

  

Xْ�ِا MَNَVْ+َ َ�ــأْن�Eَ�َْح َوا�ِ�ــــ�Eَــــــــ�121(ــ(  

   

  )370(ــ�ِرعــــــا�Bـَــ1َ�� َو�ـَــــَ� ا��ـُــِ� 9ـــَوT�َـَ�َ�

  )370(�ـــــَ� Xَْ�ــــــ6Dــً� َ<ْ�ــــ� ُ<�6ُـــ�ا�Oَـــَ�َ�ــ
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،وهو يركز على داللة الوصف ابن اآلبار يوظف التركيب الوصفي أن قصائدال ضدراستنا لبعمن خالل  جند       
نفيما يلي واإلخبار واملدح كما هو مبي:  

  :اجلمل الشرطية يف قول ابن اآلبار

1اهائَطَــعإِ هودـُــي جالويـ نَْألـَفَ * هـة بأسزيزالع لَودـم الـِـتغي إنْ
)40(  

  .وعالمة جزمه أنْ فعل مضارع جمزوم بأنْ: )غتمي(.أداة شرط جازم مبنية على السكون): إنْ( 

  .إليهمسندا      )مـِــتغي:(واجلملة الشرطية 

  . مجلة جواب الشرط يف حمل رفع خرب،مسندا) اهائـطَإع هودي جوالفألن ي:(ومجلة 

 : عباس بن مرداس : قول  ثلهوم

  لسـأن اـا عليك إذا اطمـحق      إذْ ما أتيت على الرسول فقل له             

  :وتفصيل القول يف احلرفني السابقني كالتايل 

     .جازم ، يفيد تعليق الشرط باجلواب فقط حرف شرط : أوال ـ إنْ   

                                  

 .رقم البيت) 40(هو رقم القصيدة  1رقم  1

e108:(م��ف ا�(�3�Tا�.  

�ــــــ�6ْ#ً� َ#َ�ــــــَ� ا��KْEَ َ��6ْو#ـً� َوَ�ـــــــــُهْ  

      َ��ِرـــــــــــــــــــ�ب ِ<ـــــــJَ َأْ)Zَــــ�Dْ;َ �ُOِــــــَأَ�

        Nٌُ�ـــــ� ُ=ـــــــــــــــJْ ِذ�ـّــــــ�ُ;1ْ�ُ ِ�ــــــــــَ#ـِ�<ـَ

  

�ــــــ�َ#�ِن َوا�6ُْ�ُف َ�ــــــ3َِDُْ/ َ@َ�] ا�6ُِ;ِ�)250(  

Vَ+َُ=ُ�هــــ�ـــــــــــIِ �ًَ�ـ> JَDْ;َ237(َ�الــــــــــ1 َو(  

  )254(ـِ� ُذُ�ــُ�ــــVَD=ِ Jْــــــــــــــــــ�ُ;1ْ�ُ ِ�ـَو6Xِـَ
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إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من  ﴿: حنو قوله تعاىل 
  . 1﴾قبل 

  .2﴾إن يشأ يذهبكم ويأيت خبلق جديد  ﴿: وقوله تعاىل 

 : قال الشاعر الطفيل الغنوي  وكما 

ـُتيم يدعي          مهما يعش يسمع مبا مل يسمعِ            نبئــت أن أبا شــ

  .، والتاء يف حمل رفع نائب فاعل نيبء فعل مضارع مبين للمجهول:  نبئت

،    أن حرف توكيد ونصب ، وأبا مسها منصوب باأللف ، ألنه من األمساء اخلمسة: أن أبا 
فعل مضارع مرفوع بالضمة : يدعي . وأبا مضاف ، وشتيم مضاف إليه جمرور بالكسرة 

واجلملة الفعلية يف . هو : على الياء للثقل ، والفاعل ضمري مستتر فيه جوازا تقديره  املقدرة
  . سدت مسد مفعويل نيبء " أن وامسها وخربها " حمل رفع خرب أنّ ، واملصدر املؤول من 

  . اسم شرط جازم مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ : مهما 

: يسمع . هو : ري مستتر فيه جوازا تقديره فعل الشرط جمزوم بالسكون وفاعله ضم: يعش 
  هو : جواب الشرط جمزوم بالسكون ، فاعله ضمري مستتر فيه جوازا تقديره 

مل . الباء حرف جر ، وما اسم موصول يف حمل جر ، واجلار وارور متعلقان بيسمع : مبا 
جزمه للمجهول ، جمزوم وعالمة     فعل مضارع مبين: حرف جزم ونفي وقلب ، يسمع 

. هو : السكون ، وحرك بالكسر ملناسبة الروي ، ونائب الفاعل ضمري مستتر جوازا تقديره 
  . ومجلة مل يسمع ال حمل هلا من اإلعراب صلة املوصول 

  . ومجلة الشرط وجوابه يف حمل رفع خرب مهما 

                                  

 . التوبة سورة)50(اآلية  1

  .سورة فاطر 16اآلية  2
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  : املسند إليه موصوف باسم تفضيل

وصـف  يادة يف أصـل الفعـل علـى سـبيل الثبـات والـدوام ،و      يوصف املسند إليه مبعىن املسند،للداللة على الز 

  . الفاعل باحلدث  على سبيل تفضيله على غريه ،إذا كان املسند اسم تفضيل داال على صفة ثابتة 

   :كقول الشاعر 

)35( ــ� َ��َءهـَــ�� َرَأْت َأْ;َ�ــ�ُرهـُــ1 َ�ــW��َ        َ�اَءَه�ـــ��َك َ@ـــ=ـ6َ�ََْ? <ـُــُ��ُ;1ُ�ُ ُهـ            
1  

  .وداللة الفعل هنا دلت على اإلستمرار والدوام .فعل ماض مبين على الفتح  ،والتاء تأنيث الساكن ] )=ـ6َ�ََْ?( [

  )2(:قول مزردبن ضرار همثلو  

  دــــرواحأذى غي نـف وأتقى مـأع     الثعليب ،أداؤها  احـقردوا لــف

  .ى لكم وأصون،وردها خري من أن يؤذى بسببها مجاعة من اخللقأي أداؤكم ابل الثعليب أوق

إىل  فوقد يفيد اسم التفضيل جمرد الزيادة يف أصل الوصف،واليدل علـى تفضـيل شـيء علـى شـيء،إذا أضـي      

اخلليفـة  :(إىل شـيء إال وهـو بعضـه،كقولك    )أفعـل (واليضـاف  «:قال املـربد ).من(ماهو بعضه ،ومل تقترن به

اخلليفـة أفضـل   (وكـذلك تقـول  ...اخلليفة أفضل بين متيم كان حماال،ألنه ليس منـهم :و قلت،ول)أفضل بين هاشم 

 3.»دخلت للتفضيل وأخرجتهم من اإلضافة  )من(ألن ) من بين متيم

  

                                  

 .35م ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،ص 1986/هـ1406نة ،الدار التونسية للنشر ،الطبعة الثانية سالديوانابن اآلبار، 1

 .192ص.ميلود منصوري ،رسالة دكتوراه يف اللغة العربية جامعة وهران  2
  .38ص 3املربد،املقتضب، ج 3
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  :يقول ابن اآلبار

ـَادتك أَنـدلُس فَلَ    ـَا         ون ـِداءه )33(أَجـعل طَـواغَيت الصليب فـداَءهـاب ن
  

  خع ـناكه مهـُلُوب ـُم ما ساَءهــلَم         زاَءهاــلَعت ق  )35(اـَا رأَت أَبصـاره

يف أغلب األبيـات،وأن هـذا السـياق هـو الـذي      " كالتاء الساكنة"كما نالحظ تكرار بعض احلروف             

 بعد ذلـك األفعـال الدالـة علـى الـزمن البسـيط       مث تتواىل.مينح لألفعال املضارعة السابقة زمنها املاضي السياقي 

" نفسه الذي يعكس حلظة احلدث يف حمدوديتها ودقتها واملـرتبط بوصـف مـاهو حمـيط بـه وحركتـها املتتاليـة        

صرختخلعت،فيظـه تتـال األفعـال    .وبعكس تواىل األفعال التعاقب احلدثي واهلدوءالنفسـي للشـاعر  "   ،نقضت

جبـابرة امللـوك واملاضـي البسـيط هوالغالـب يف هاتـه       " ضـعت خ" ضي الشرعي مثل تعربعن املا) حنويا(املاضية

  ." ،ات ،نقضت ،أملت ،رأت جعلت"األبيات متمثال فيمايلي 

  :والتراكيب اإلسنادية متمثلة يف اجلمل الظرفية،أواجلمل الشرطية مثل     

أن يغـتم ،وإذا  : (وأمـا اجلمـل الشـرطية   ) لغيـث وا عبيدك، كيف السبيل ،فمن املطيـق، كا :(فاجلملة الظرفية 

  ...)انتضوا

  :يقول ابن اآلبارو

بِوهبِا عـيدالَ كلَ اَءــقَََبهم سى ـو     سـلُب ـرـَالض   )35(اهاَءـوون سـكَلَسي ةاع

فـع  ر لـة يف حمـل  مج):وـا عبيـدك  ( واجلملة الظرفيـة .مضاف إليه ):كبيدع.( جار وجمرور وهو مضاف) :ا ( 

  .وهي مسندا.يف حمل رفع خرب): البقاء هلم(ومجلة البقاء هلم .وهي مسنداإليه.مبتدأ
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  :ويقول ايضا

Kْ; ��Dْا إ��Lُ�َُ�ـ=ــ MُـــE�ْ3ُ �َ�اَءَه 1َرهـْـً�ا       ــ1ْـ�َهD;ِ �ـْـَ�َهK(َ ــــ�ُ;�اOـــُو�)38( 

���6#� ����N�رع ��#����ع ;���او <���(u����J اu     ])=ـ���ـ�Lُ�ُا([  ����Z��    ])وا�����او([ .#���6�ل ا����K� S���# ��������D�L

�  .ر#� #�@

  :ويقول ايضا

 )40(�ـــCَرْه�َه� 3َـْHَ] َوC َهــOَ�ْ�َءَه         ��ـ�Vـــَ@�Rِ ا��3ِّ�ِح َوَ<��Tَّ�ِد ِ#S َآــ

عن اجلنس ) والره(ال يف هذه الكلمة جاءت لنفي اجلنس فإن املعىن يف ذلك يف الكينونة يف ) ا هـوهرالَ(  

أو يف  )الَ إلَه لَنا (ولو كان يتصور تعلق النفي  باالسم  املفرد لكان الذي قالوه يف كلمة التوحيد من أن التقدير فيها .

  .فضال من القول وتقديرا ملا الحيتاج إليه ،وكذلك احلكم أبدا) إالّ اهللا(الوجود 

ولكن واقعـا عنـه عـن زيـد أكرمـه ،مل      .روج مطلقامل تكن قد استفهمت عن اخل) هل خرج زيد؟(«:فإذا قلت 

وخمتصر ذلك كله أنه اليكون كالم مـن جـزء واحـد ،وأنـه البـد      .تكن جعلت اإلتيان شرطا بل اإلتيان من زيد

من مسند ومسند إليه،كذلك السبيل يف كل حرف رأيته يدخل علـى مجلـة ،كـإن وأخواـا أال تـرى أنـك إذا       

لـو ولـوال وجـدما    :وكـذلك إذا قلـت  .ا األسـد كأن زيـد : به؟ كقولك كأن يقتضي مشبها ومشبها : قلت

   2 »يقتضيان مجلتني تكون الثانية جوابا لألوىل 

  

                                  

  .وهو تصحيف "" زهو "" رواية ن ويف رواية ص   1
 
  3املصدر السابق ،ص  2
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  :ويقول ايضا

  )41(�ـ�َءَهــأْ;َ�ــْ�َت ِ#�DْـــTْ>َ 1ـ6ََ�� َو�ـَــNَ       1ْ�ُـNَD; ��َ3�ِـــــوإَذا اْ)َ�ـــ�Nُا 3َْ�َم ا�َ 

مجلة شرطية يف حمل رفع مبتدأ،وهو مسندا إليـه، واجلملـة الفعليـة مجلـة جـواب      ): اضوإذا انت(اجلملة الشرطية ف

  .مسندا .يف حمل رفع خرب للمبتدأ)  هااَءومض طعاًفيهم قََ رتصبأَ( الشرط 

  :و�B3ل ا;J ا�;�ر

Èْ(][)هــَـaَا([   )43(Pُlُـــ�ء �3َــْ�ا�ــّ�أَ�َوَذاك ِ#S أْ=ـ�Nَ       ])َ�اء bZْ3َــP�ُـــا��DْEَــَ@ـَ�] أ

Èْ@ـَ�ـ�]   ([يف حمـل رفـع مبتدأ،مسـندا إليـه ،    :اسم إشارة ] )هــَـ�ـaَا ([ شـبه   ]) َ�اء bZْ3َـ�ـP�ُ ـ�ـ � ا�DْEَـ�َـ أ

  .مجلة يف حمل رفع خرب للمبتدأ، مسندا

  :رواجلملة املركبة هي اليت يكون فيها املسند إليه امسا موصوال داال على اإلام ،حنو قول ابن اآلبا

وأنملَهـدراكش تسعـد ـفالًًا ن        انََاكَـم ثلُمك ينساه ويـنسؤ44(ه(  

  .كأن الشاعر يسأل عن شيء غري معروف) كلَثْم انَاكَم(فنجد يف هذاالبيت يف قوله 

ا أو ملتبسـا أو مـؤال أو   فيكون مفـردا بسـيطا أو موسـع   ،وجند أيضا تنوع املسند يف اجلملة اإلمسية بأنواعها(      
تراكيـب اجلملـة اإلمسيـة األساسـية بكـل       تنوعت كما.مركبا،أو شبه مجلة ،أو مجلة فعلية أو امسيةأومركبا عضويا

وتشـترك كلـها يف معـىن    .نوع صورمها ،وتنوع أغـراض املسـند   تالعالقة بني املسند إليه واملسند ،ولأنواعها لنوع 
   .عىن استقر ،أو مبعىن صح وحتقق وقد يأيت مبعىن الدوام ل ثبت مبوالثبات هو من فع.الثبات 

  2)1» .الثاء والتاء كلمة واحدة،وهي دوام› ثبت«‹:قال ابن فارس 

                                  

 25ص.لسان العرب مادة ثبت 1

 .192ص.دكتوراه يف اللغة العربية جامعة وهران  ميلود منصوري ،رسالة 2
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  :ويول ابن اآلبار 

  )49(� َوا�qـّــَ��ُءــ�ــَــُ> ا�َ�ــــــْ�ُح ا��ـُـEّKـ          �ـْــَ�ىــإَ�] ا�ـَـــDَْ�اِت 3َ  ])�ديـــا�َ� ([]�هـُـَ��[

   .خرب للمبتدأ ،مسند: ])�ديــــــا�َ� ([.ضمري منفصل يف حمل رفع مبتدأ وهو مسندا إليه  :]�هـُـَ��[

  )50(َ* ا�EـَـــــBَ�ُءــــ1ْ ِ;ـــــــُ�ْوَ�ِ�ــــz�َ�ْDَ�ِـَُ�          ])�ُ��ا َ;Bـَـــ�َءَك ِ�ْ��ـَـــ6َ�S�ِــــــَاْ<� ([]� هـُــــ�1[

  .ريمنفصل يف حمل رفع مبتدأ، والضمري هنا مسندا اليه ضم]� هـُــــ�1[

� ر#����� =�����E ا��E��أ،و<����� ����O�ءت ا���������O ������Z   ])�ُ��ا َ;Bـَــ����ـ�َءَك ِ�ْ��ـَــ����ـ6َ�S�ِـــــ����ـَاْ<� ([ ����K� S����# �����D�6# �������O

 �D�6#.  

  : ويف قوله أيضا

1ْ? ِهـــeٌَل ُدوَ)ُ�ــــــــJّ َ�ـــَ�اِآEــ�ــــَزَ�ــV            ــــ�ـــَ�اآEِِـــــَأْهــــــeً ;�ــــJِ أِهّ�ــــٌ� َوَآـ     
)71( 

  ))71��E�ـَــَ� ـ�ر3�ْتا�WN �ُدـــــــاuُ� 1ُــــــوُه           �2ا�V�ـــَ� D�ِت�Iِــــــا�6ـ ])E�ُءا�nk(][)ـWJُه([   

خـرب  )  بـاءُ الظِّ(،ويـه جـاء ضـمريا منفصـال    مبتدأ، أي أن املسـند إل ) نه(نالحظ يف هذه اجلملة أن الضمري     

العاطيات ممايدل علـى رشـاقتهن وحنان،كمـا وصـف الرجـال       بالظباِء النساُء صفتوقد و. للمبتدأ وهومسندا

  :باألسود الضاريات ،وهذه داللة على القوة والشجاعة،ويف هذا مقابلة بني اجلملتني

  ).وهم األسود)    ( هن الظباء(

  .هم بالظبية يف رشاقتهن وحنان ،وهي صفات ثابتة فيهن تظهر يف أوقات معينة أي النساء شبه
                                  

ذه  فقداوردوية أيب زكريالوالده)623-6/619(انظرخ.638جباية وذلك نة إمارة أبا حيىيأنشاها مبناسبة أيب زكريا ولده لعله  1
 .  مري ويف مقدمتها موكب بن هاللعلى األ مواكب وفدت ويبدوان.املناسبة

 .إىل الشجر ليتناول منه لوعطايعطو عطوا تطاو.عنق وأعلى العنق وجانبه صفحة ال:مجع سالفة :سوالفا 2
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على صفة داللة الصفة املشبهة الدالة وهي.وهذه الصفة دلت على صفة الشكل أي مبعىن كالظباء اليت تتمايل يف مشيها

لقية تقريريةخ.  

V3 �V63 J; د��uل ذ�* <�ل ا�q��  <ZV�;:  

ـعص فليب إذا مبةٌلْا ج أزمت      ـمر قَن خيومـموجودا وم كٔوماعد  

  . أي هو عفيف ،جلد على النوائب ،صبور على الشدائد ،وهي صفات ثابتة دائمة فيه 

  :فقال ابن اآلبار  

ـَاب كَتائبا        حولَها 2الركَائب والسالَهب  1تخدي ـُردي كَأسطَار الكت   )71(ت

  .وهي صفة ثابتة يف اخليل .كل من له مركوب ،كما أا تركض كأسطر الكتاب أي أا تسابق 

يوصف املسند إليه مبعىن املسند على سبيل الثبات والدوام،إذا كان املسند صـيغة مبالغـة دالـة علـى صـفة              

شـبهة ،ألن  وصـيغ املبالغـة ترجـع عنـد التحقيـق إىل معـىن الصـفة امل       «:قال الشيخ مصطفى الغالييين .لقية خ

  4)3»اإلكثار من الفعل جيعله كالصفة الراسخة يف النفس 

  

  

                                  

 .تسرع وتعدو 1

 .مجع سلهب وهو الفرس الطويل 2

  . 193ص1م    ج2001-هـ 1422سنة 39ط بريوت-مصطفى الغالييين، جامع الدروس العربية ،املكتبة العصرية صيدا 3
 190ص.جامعة وهران  ميلود منصوري ،رسالة دكتوراه يف اللغة العربية 4
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  :وقال أيضا

])تفَاملَو([ ])ينب ـوفـ أوانسـوارس([          جـاروأعــادي ـياـِـا وجبائـا عــلي)71(  

ـ ([ملة شبه اجلمبتدأ فهي مسند إليه،و:  ])توـُاملفَ([ بيـ ن أو ـ و سانِ حمـل رفـع خربوهومسـندا     يف:  ])سارِوفَ

  .وقد دلَّ املسند على الوصف

  :قول ابن اآلبار  املسند إليه املوسع بال التعريف ومن

])بوالص مـَ ن   )72(ارباضـمنا وطاعــم ])و الظَّباءــحن([      ])ة والظَّيبناألس اضخ

)بوالص مـَ ن   .التعريف )بألـ (إليه جاءمعرفامبتدأ،وهومسند:بالص )ة والظَّيبناألس اضخ

  .] )و الظَّباءــحن( [ : ،كما يف قول ابن اآلبار)ظرفا(جاء شبه مجلة املسند إليه 

   :أو قوله  

  )72(باََناوِــمواـحاوِرـم كذلا لذَ نـم       حترِمل اس غىوال ]) وفأخ (][)ىوـاهلَ( [أما "

يف هـذه   ظــف ومسـندا ،  .مرفـوع بـالواو   مـن األمسـاء اخلمسـة    ) وفأخ (مبتدأ ،فهو مسند إليه ،  )ىواهلَ(

    .فقد وصف الشاعر اهلوى بالوغى:هو و ،اجلملة التركيب الوصفي الدال على اإلخبار

مبعـىن أن الشـاعر حصـر اهلـوى يف      يوظف داللـة احلصـر  أما التركيب الظريف فقد قصد إليه ابن اآلبار ل         

كأمـا   بـالوغى ،وكأنه وصـف اهلـوى أيضـا    ى جناسغكما نالحظ بني كلمتني اهلوى والو.ى وقد شبهه بهغالو

  .مبعىن هلم داللة واحدة.واحدا شيئ
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  : واجلملة املؤولة هي اليت يكون فيها املسند إليه مصدرا مؤوال ،حنوقول ابن اآلبار

Ẁــــ�E�ِ�ـــــَ@�َّ ])ا�2ََ�ــــ�اُت([ ])أْن ُ+VِZَْ� ([    �ِ� ِ�ــــSـــJْ و�ـS ا�6َـــــِ� ])َ@��ًا ([])َ# ـــــَ:نَّ( [   S)72( 

واملصدر املؤول  . اسم أن منصوب بفتح آخره:])َ@��ًا ([مبنة على الفتح، ونصب وجزم وتوكيد حرف:])َ# ـــــَ:َن([

  .خرب من أن والفعل والفاعل املستتر هو يف حمل رفع 

] ) �َVِZْ+ُ مبنيةاملصدرية أنْ :])أْن رفسمضارع منصوب بأن املصدرية فعل :على السكون،ت.  

  .وهو مسند.مرفوع بضم آخره فاعل نائب :])ـ�اُتا�2ََ�ــــــ([ 

  .خرب لكأنَّيف حمل رفع :) أنْ تسفر( لفاملصدر املؤو

يعـا  الصواب الذي أثبتنا هو العهد السابق، حيث يعتـرب الزمـان الـذي ميكـن أن نسـري فيـه مج      أي  ):العهد يل (

  .تغمرنا احملبة واإلخاء 

  :،قول ابن اآلباراملسند إليه املوسع باالسم املعطوفومن 

 )72(�ـ�ر;ـHَـــَوِهــــS اOَuــــــ�ُج َ�H�ر@ــــً� َو�([        16 ا�َ ــــــZَ�ْ�َ �ِ�3�ِــــــeَـــــــُ> Iَـــــَ� ])K3َــُ��([

بني أهله سوية،وجيب احملافظة على  بيوت إال إذا كانت املشاعر واملشارأي الحيلواجللوس يف بيت من الب           

  . مشاعر الناس وجتنب التسبب يف التضييق عليهم

واجلملـة  .فعل مضارع مرفوع بضم آخره، والفاعل ضـمري مسـتتر تقـديره هـو ،لـه جـاروجمرور      :])K3َـ�ـُ�� ([

  .معطوفة على ماقبلها ...)هي األجاج (االمسية 
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  :ا لوصف املسند إليهاملسند مصدر

جبميـع اجلـنس مبالغـة ،وللداللـة علـى الثبـات والتجـوز         إليهويكون املسند يكون مصدرا لوصف املسند      

علـى   إالاملصدر هو احلدث ارد فاليصح أن يقع خـربا نعتـا والحـاال عـن الـذات      ((يقول الدكتور السامرائي 

  1))ضرب من التجوز

  :ومن ذلك يقول ابن اآلبار

�ـــــََ�� َآـ��Eـــــِ#D ])َوَ+ــ�وُق([ٌXِ�ـ��قِِ ُ�    Oِ�َ�ــbَا� �ْ�ــَ��ِ [bِ+َ�ْ+َ CَـــOِ�ــ1ُ َ�ـــ�E)73( 

أمـا املصـدرفيدل علـى حـدوثالفعل     .فعل مضارع مرفوع بضم آخره دلّ علـى الـزمن احلاضـر   :])َوَ+ــ�وُق([

  :وثباته ودوامه كقوله

  )321(E�ِــً� ُدو)ــَـــُ> ِ��bَـWـــــــ�ـــــــُ�ْ�َ�         ��ــــً�ـــــــُ> Zَ�ُُدو)ـَــ 2])ْ�َ�ِ�ــً�اــــُ�([

  مصدر دال على الثبات والدوام وهويدل على وقوع الفعل يف زمان ماض :])ْ�َ�ِ�ــــــً�اـــــــُ�([

  :من الصور مثل قوله ، الذي دلّ على صورة بيانية كالتشبيه وغريها املسند اليه املوسع بالوصفومن      

])Pُ��َا�� ])3ُـــ� �q�َِوا;ـِـــــــ �  )E)73�ــــْ��� ِ#S ا�ــــَ �3َ��َ�ــ�Xِـَ̀ـــ�<ً� َوَ+      ـeًـ�ن +ــْ��ُ

 �EL�` ن� + ���D� /�Kا� �  .�E> ا�J3�D ;����ن +��� ا��2ق ���D� + �ن ��HE�Zة =�Dا و+��

  .مجلة ظرفية يف حمل رفع خرب للمبتدأ)  مثل املزن(د إليه ،مبتدأ وهي منس:ميناه :فنقول يف اجلملة 

                                  

  .211فاضل السامرائي ،اجلملة العربية واملعىن ،ص  1

 .وماهو مثبتا انسب.مقتصرا ومنتضبا " ص"حتتمل  2
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ونالحظ من خالل ذلك كله أن الشاعر شبه اليد بـاملزن ترسـل جمموعـة مـن السـهام الـيت تعيقـه علـى               

  .   ودلَّت هذه اجلملة على مدى كراهيته واحتقانه الشديد هلوالءالناس ويتبن ذلك من خالل الكالم.السري

أوكـان صـيغة مبالغـة     ،وقد يتجددالوصف يف املاضي إذا كان مجلة فعلية فعلها مضارع حيـدث وينقطـع            
  .ويأيت هذا على سبيل استحضار املشاهد املاضية.دالة على حركة يف سياق احلكاية والسرد

  .عنصر من عناصرها فأصبح مبتدأ لغرض بالغي مفمن اجلملة اليت فعلها مضارع ،وقد تقد

  :آلبارقول ابن ا

])هيهات ([ ] )يخلص قَ واألقدارد وضعت([     ما هلَــنهقُا ركُ ـبثر وأرصــاد  

  .يف حمل رفع مبتدأ مسندا إليه" ـدبع" اسم فعل أمر مبعىن) هيهات(

  .مجلة فعلية يف حمل رفع خرب مسندا) خيلص واألقدار قد وضعت( 

املاضي ،صـيغة املبالغـة الـواردة يف سـياق السـرد واحلكايـة كقـول        ومن املسند الدال على جتددالوصف يف    
  .سويد بن أيب كاهل يصف طول الليل وثقله

ــسحيـُلجنوما ظُ اللَّيلُ ب ـَ            عا ـ ـِفت ـَّبع يها بطيئاتوال   التـ

شديدة البطء  واملعىن أن الليل قد طال حىت كأنه جير جنوما عرجاء،وأواخرها بطيئات .  

  :قول عبدة بن الطيب وك

ح بانا بِربأموال موكلُ      خـولة شيئ حباه خويلُاهللا ت  
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والتخويـل هوالتمليك،قـال ابـن    .أي كلّ مايعطيكه اهللا تعاىل من أغراض الـدنيا وغريه،فهـو تفضـيل منـه         

  2)1».معماأعطى اهللا سبحانه وتعاىل اإلنسان من الن ۥلوواخلَ«:سيده

     :و قوله

#ِ  �3َ�bَ�َ <ََُ�ـــــَو�ــــZّا� Sـــــــ �Eَ3ْ�َِ̀ــــــــ َ̀ــــ     �ِح    )74(ــ�Eg�ـَ�ــــfت أآــُـــRّ ا�6ََــــــ�JD��َ َر

التركيـب الظـريف الـدال علـى      بكـون  وظفت هـذه اجلملـة   همسند إلي ،)  اايجس( ،مسندا  ،شبه مجلة ) هلََ( 

  .احلصر

  .بتنوع املسند إليه ،فهو إما بسيطا،أو موسعا أو مؤوال أو مركبا ) اجلملة االمسية( ييتنوع اإلسناد اإلمس  

، و اسـم علـم   اواإلسناد اإلمسي هو الذي يكون فيه املسند إليه لفظا بسيطا أحادي املعـىن غالبـا فيكـون ضـمري    

  .،ويكون معرفا عند املخاطب ،أو مضافا ومضاف إليه،واسم إشارة

     :كقول الشاعرفمن الضمريمثال   

]) Jَّء ا�6َ])ُهـــــــ�Enِـkُت َ��اِ�ــــــــــا��DIِ�ــــــ�ـــًV       �ُuُــــَوهـُـ1ُ ا�ـــE�ِ�َ  )71(�ُد ا�Nُّ�ِر3ـَـــ�ُت َ�ــــــــــ

])هفكان الضمرييف هذه اجلملة ضمريا منفصال  ])الظّباُء ن،.  

باتا دائما ،إذا كان املسـند إليـه موصـوفا بشـبه مجلـة أو جبملـة فعليـة        ويثبت أيضا معىن املسند للمسند إليه ث  

  .فعلها مضارع يتجدد على الدوام 

                                  

  30ص.املرجع نفسه مادة خول 1
 .190ص.ميلود منصوري ،رسالة دكتوراه يف اللغة العربية جامعة وهران  2
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  :كقول ابن اآلبار

])للَّـه ([ ])در([ ـعصـَاب ـِ ونَضتريالَ     سية  دة ق   )74(باائصـوم عى النجوس

 ])لـــه ــالالم : ]) لَّ ــة جمــرور ب ــظ جالل ــة شــبه مج(لف ــع  ])رد([ ، ،مســنداخــرب مقدم )ل يف حمــل رف

  .إليه ،مسندمؤخرمبتدأ

  :املسند إليه جبملة امسية

كان املسند مجلة امسيـة مثبتـة أو منفيـة وكـان املسـند عنصـرا منـها اي يف         إذاجبملة امسية، إليهيوصف املسند  

  :املثبتة قول ابن اآلبار االمسيةفمن اجلملة تركيب اجلملة ،

ـْد ـَابـاتـاَـا   واألس ـْـرافـــاً لَها وجـوانــبا    قَـد تنـزاح عـن غ   )74(لتعـز أط

إليه، مبتدأ مرفوع  دوهو مسن.لغرض التوكيد)  داألس(فقدم االسم .أراد ابن اآلبار يف األسد أا قد خترج عن نطاقها

  .بضم آخره

  :املنفية قوله أيضا  االمسيةومن اجلمل 

  به شرفـــا      ولَيِـس منه مـع اإلمــهال اهــمالُ وإمهالاة فـيه أن

  .لتوكيد نفي صفة اإلمهال فيه وليس اإلمهال .وهو ضمري مستتر يفهم من السياق ويقصد امللك  االسمقدم الشاعر 

  :ومن املسند الدال على التعظيم يف قول ابن اآلبار 

]) WSٌ�([ ])ِهــــ�ــــْ�َ=ِ([  ?ََأَد3ْB�َـ�ـً�ِزCَ �ً        ـOَِوا �ـًL�ْـ#َ ?َDْNَ>ََو ��َVِXَْو Jْ�ِــ�Eَـ)75( 
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على فضمريهذا البيت جاء منفصال للداللة .خرب مسند:])خدمة([ضمري ،يف حمل رفع مبتدأ، مسندا إليه ، ]) هي([

  .والضمري يعود على امللك.التعظيم

  :قول الكلحبةهذا مايثبته و

ُهي َّ الفرس اليت كرت يـــخ كاألســـد الكليمعليهـــم      الش  

جاء املسند إليه ضمري ا منفصال للداللة على تعظيم أمر .خربا ،مسندا:])الفُرس([.مبتدأ،مسندا إليه :]) هي([         

  .املتحدث

إذا أضـمر مث  ضمريا منفصال للداللة على تعظـيم أمـر املتحـدث عنـه،ألن الشـئ       يف هذين البيتني جاء املسند إليه

 يالـذ  امللـك يعـود إىل   قول ابـن اآلبـار  والضمري يف . فسر، كان ذلك أفخم له من أن يذكر من غري تقدم إضمار

  .له شان عظيم يف هذا اال 

وتـراهم اليبنـون الكـالم علـى هـذا األسـلوب إال يف املعـاين         «:قال الدكتور حممد حسنني أبو موسى         

  1 »وس لتلقيعا اهلامة اليت يهيئون النف

ـ (واجلملة املوسعة هي اليت أضيف إىل املسـند إليـه فيهـا عنصـر مـن عناصـر التوسـيع التاليـة         التعريـف  )ـأل

  .،واحلال،والنعت واالسم املعطوف والبدل ،وعطف البيان،والتوكيد 

  : مثال يف قوله

  )75(ـ�َن ا�َ ــ�ِ+ـــــEَ�ـ�َدِة َأْن َأُآــِ�ـــJِ ا�6َWZـــــَ#       ـ�ــ�اKgــــإذا ا��ـ9ـــ�] أ�ــ�ْ? ُ@eك َ�

                                  

- م1399سنة،1لية ملسائل علم املعاين ،منشورات جامعة قار يونس طحممد حسنني أبو موسى،دالالت التراكيب ،دراسة حتلي 1
 م 1979
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  .ظرف ملايستقبل من الزمان متضمن معىن الشرط):إذا(

  .يف حمل رفع خرب وهي مسند فعلية مجلة) ـاتباالكَ ونَكُأَ أنْ( مبتدأ،تعترب مسندإليه،) ىهالن(فكلمة 

  . فيها لغة اخلطاب ،فكانت مسندا ريِمجلة غُ) ـاتباالكَ ونَكُأَ أنْ(واملالحظ أن هذه اجلملة    

فعلـها مـاض   والوصـف يف املاضـي   تـدل علـى استمرار   يالـذ -)اجلملة الفعلية(-من أنواع املسندتعتربو         

   .عنصر من عناصرها إىل موضع الصدارة فأصبح مبتدأ،وبقي يف موضعه ضمري يقوم مقامه م،وقد تقد

  .باطََختقدم الفعل إلزالة وهم املُ.ائحا النهى عالك مد ملتوإذا أَ:ولعل أصل التركيب 

  : ومثله قول الشاعر

وـمـاإلحسبِ انَكَ نـلفَ          ائماَقَ دلِـوالع انيس قّيرالغضب ـد غَيف ياصب  

ومن املسند اليت يثبت ـا الوصـف يف املاضـي للمسـند إليـه اجلملـة االمسيـة الـيت خربهـا شـبه                     

غري مرفوع بالظرف واجلار وارور،أي مل يكن املسـند موصـوفا بصـفات اجلملـة الـيت يسـميها       مجلة،ومبتدأها 

ـ      : يوالظرفية ه:""ابن هشام اجلملة الظرفية ،حيث يقول ،إذا داملصـدرة بظـرف أو أعنـدك زيـد أو يف الـدار زي

 رور،الباالستقرار احملذوف والمبتدأخمربعنه1""ماقدرت زيدا فاعال بالظرف واجلار وا.(  

  :مثل قول ابن اآلبار

يـماهن ـاملُ ثلمزن تسلُر ـغَ         الََابِودقا وترِي الكَسل فَريهة ــح73(بااص(  

                                  

  .376،ص2لبنان ج  -ابن هشام األنصاري،مغين اللبيب عن كتب األعاريب،دار الكتاب العريب،بريوت  1
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يكون املسند إليه هو املسند،إذا كان امسا معروفا عند املخاطب ،وكـان املسـند مفـردا خاليـا عـن ضـمري       و    

  .س ،أو اسم جنس مضافا إىل أحدمها،أوكان مصدرا مؤواليعود إليه فكان اسم علم ،أو اسم جن

  :كقول الشاعر 

ـَ ـُنم ردـالفَو      ةٌدـاحو اِهللا ورـهش ورهذي الشه   )80(اـبجر زمالَ صفو نه

ـ     " هذي الشهور:" فمن قولنا  َيدل اسم العلم املشار إليه هنا على أن املخاطـب علـى علـم به،ولكنـه مل يقبـل  ه ر

ـ أوبعـد سـؤال م  .م السابق ذه اإلشـارة لْط املشاهدة احلاضرة بالعوقد حصل رب. حضوره واإلشارة إليه ـ ل قوث ه  ل

  ؟ من هذا

وقـد دل  .خـرب للمبتـدأمرفوع مسـند    )] واحـدةٌ [(بـدل ، : ] )ورهالش ( [اسم إشارة ،مسندا إليه،] )هذه ( [

  . اسم العلم منها على أن املخاطب على علم ا 

  :دالالت اإلسناد االمسي والفعلي

وتأيت أيضا الصور األربعة يف أبيـات ابـن اآلبـار لتـؤدي دالالت بالغيـة وإحيائيـة خمتلفة،يوضـح فيهـا ابـن          

ــورومنها       ــه الص ــن هات ــا م ــايتنب لن ــالل م ــن خ ــي م ــناد الفعل ــي واإلس ــناد اإلمس : اآلباراإلس

  ) الفخر،اهلجاء،النصح،التوجيه التعظيم(

  :الفخر حنو 

سبى     نـحمـسِ الضش ـْه من ـُوراً ومـن فَلقِ الصبـاحِ عمـوداً    كـأَنّ علي   )458(ن

  ولعلى الكالم يقدر .يفتخر الشاعر بنسبه ،حيث شبههم بشمس الضحى ،وبفلق الصباح 
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  .س الضحىنسب كأنّ عليه من شم:واملسند . مسندا إليه:فاسم اإلشارة احملذوف  ])هذا نسب([:بـ 

  :اهلجاء حنوقول ابن األبار

       َالتعجبوا لة نالتمضر جــيـــم                ـــاس صـــع النـَ ادرة   )445(ارــن اآلبع

         أوليـَ س ـَلقَأرا خفــ ـَ ولُـــجبم أرـــوالفَ               ــة قيقَََة وح   ا رِرــلى اإلضع

  . اآلبار أيب احلسن علي بن شلبون املعافري البلنسي  يهجو إبن

  :النصح يف قوله أيضا 

ـُذْه عـن أمري خـدم األمريا   أال اسمـع في األمريِ مقَالَ صـــدقِ     وخ

ترد و كْـتبى يـتمشـَ    ـاجـاًـال أج ـَ بِكَروإن ي   ايـرمنَِ باًــــذْع

  .  على أن يسمع مقالته وأن يأخذ أمره جبد وحزم  حيث على أمري املؤمنني

  : سياق املعىن  ومن الصفات املعنوية الفنية اليت تفهم من

  :قول ابن اآلبار أيضا 

  )n/)87ـــــَ@Jِ ا�bَـْ�ِي ِ#S اِ�ْ;Nَ�ِع َوا�َ/S#ِ n ا�َ       1ــَ�هــــDKــهـُــ1ُ ا�ّ�آُ/ َ��َد ا�َ ْ�ب َ@1��ْ �

  .وهذه الصفة تفهم من سياق الكالم . لركب الذي اليهاب شيئا والخيافه وصف قومه با

   قية ،ماجنده يف قوله لْومن داللة الصفة املشبهة على صفات خ:  

  ؤهـوذَاك يف أخـضر الـدأماء يملـ         هـذَا علَى أَغْبـر البيداء يسجره                    
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ـَارِيـ                   ـَجوارِي الـرمـلِ ج   ـلِـكُـلُّ تعــطيــربِتعطيــ ة       ـَك

  .شبههن  بالبيداء الناصعة ،وكاجلواري املعطرات 

وقد يكون املسنداليه كفء للمسند اذا كانا متشاني يف القيمة او التأثري،وكان اخلـرب خلـي مـن الضـمري يعـود        

  ).مبتدا(على املسند اليه 

  :قول ابن اآلبار ومنه 

  )74(Eـَـــــــ�ِبHُD>ِ�ْKُـــُ> َ��ِ�ــــــــــS ا�ــــــَ+        ــ�بـــEـَــــــ�ــْـــٌ� آـَـــــ�Kُ�ْــــــــــِ� َ)

  .مسندا إليه ، ،مؤخرمبتدأ:  ])ر([مسند ،مقدم خرب ،جاروجمرور يف حمل رفع] )هللا ([:ولفظ اجلاللة

  .لة ثابتة وقد جعل معناه ذات دال

  :وقد يكون املسند اليه اسم اشارة ويثبت ذلك قول ابن اآلبار 

� )bْ ])َ�ــTَ��ُ�([ ])هــَـaِي( [ ْ;َ ��َ�ُbْــِ�ـــــَ) �َ�      �َء َوَ;ْ�َرَهــ�َ�ــــWZا� Rُ�ِ+َ WL�ََ�ــــا�ــ�ـ�120(ــ(  

 ])همَ( [،مسندا إليه ،  مبتدأيف حمل رفع : اسم إشارة ])يـذطالاجلملـة   دلـت هـذه  .مبتدأ،مسـند للخـرب   :])ع

  .الوصف على

  : مجلة ،فيدل على االلتصاق باملكان حنو،قول ابن اآلبار هوتتنوع داللة املسند الذي جاء شب      

  )121(ـــ�َواَ�ـــاuَْدـُ> ـــَو`ـُـــُ��ُ)َ�ــــ� EِHْ+ُ Cَــ         َ�ا<َ�� ـــbِ� ا��S َأْ@ـــ�ــِــJْ َدْو�ـَـــــِ� ا�َ�

])ِةحود ن( فجار وجمروريف حمل رفع خرب مقدم مسند ،وهو مضا) مدمضاف إليه جمرورمسنداليه) ا .  
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  :وكقول ابن اآلبار

  )121(�ــCَرْه�َه� 3َـــــْHَ] َوC َهـــــOَ�ْ�َءَه           �ِدٍحــ�ِ� َ�ـــــَآـــ��Tـَـــ�ِد إCّ ِ@ـــــ�َ� )ـَـ6ْ

ـ ([ال يف هذه الكلمة جاءت لنفي اجلـنس فـإن املعـىن يف ذلـك يف الكينونـة يف       ])ا هـوهرالَ([ هعـن   ])والر

ولو كان يتصور تعلق النفي  باالسم  املفرد لكان الذي قـالوه يف كلمـة التوحيـد مـن أن التقـدير فيهـا       .اجلنس 

  .القول وتقديرا ملا الحيتاج إليه ،وكذلك احلكم أبدا فضال من ])إالّ اهللا([أو يف الوجود  ])الَ إلَه لَنا ([

ولكن واقعا عنه عن زيد أكرمه ،مل تكن جعلت .مل تكن قد استفهمت عن اخلروج مطلقا) هل خرج زيد؟(«:فإذا قلت 

وخمتصر ذلك كله أنه اليكون كالم من جزء واحد ،وأنه البد من مسند ومسند .اإلتيان شرطا بل اإلتيان من زيد

كأن يقتضي مشبها : ذلك السبيل يف كل حرف رأيته يدخل على مجلة ،كإن وأخواا أال ترى أنك إذا قلتإليه،ك

  1 »لو ولوال وجدما يقتضيان مجلتني تكون الثانية جوابا لألوىل :وكذلك إذا قلت.ا األسدكأن زيد:كقولكومشبها به؟

  :ومنه قوله

])fَـ�ـَـــــَ�([ ])TDْZِEََ�ُ> ])ا� �ــــ�َ �ـــِTِZْ;َ Jَ�ــ          ـٍ�ـeَا�ُ�ــــَ�ى َوِ�ـــ �َث ِ;َ��َ̀ــــ   )121(�ـِ=ـــeًD َأ

�  �D�L�P�3�B+ ���Z ه� . 6#� ��ض �S�E @�] ا�M�V :]).ـَ,([@�Vوا�، ��Z�.Sد ا���إ��. ��Z�<Dإ�.  

  .��6Vل ;> ����ب ;P�=� M�V:])ا�1ِ�َْ��ـَـــــَ�([

  :<�ل ا;J ا�;�ر

                                  

  3ص .دالئل اإلعجاز،عبد القاهراجلرجاين 1
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  /ٌZَ(َ�ِ <ِD�@َ َ��ــــــــَآ:ّن Jْـــــ [KَــــNِّح َ@ــ      % ا��E�ّـــــ�ِ� ا�#َ J��1داــُ�ــ)ـُـــ�رًا َو
)458(  

  ولعلى الكالم يقدر .يفتخر الشاعر بنسبه ،حيث شبههم بشمس الضحى ،وبفلق الصباح 

كـأنّ عليـه مـن شـمس      ])نسـب ([ :واملسـند  . مسـندا إليـه  :فاسم اإلشارة احملـذوف   ])هذا نسب([:بـ 

  .الضحى

  :ومن الصفات املعنوية الفنية اليت تفهم من السياق أيضا قول ابن اآلبار

�ر ِ;َ�� �ـَـــــــَ�اOُ Pََ��َ�ــــــَو3َ        َ�]ــَ� ِ#Dْ;َ Sِ? ا�6ُــَوْه ])ا�َ��اLَ�([])�3َـْـــَ�ى([Vـَ�ى ا��121(ـ(  

ع هو من شيمهم الميكن يهوى من أحد منـهم بـل يعتـرب أسـاس كـل واحـد       أي وصف الشاعر هذا بأن التواض

  .الميكن مفارقته .منهم 

والفاعـل ضـمري مسـتتر    .فعل مضارع مرفوع بالضمة املقدرة منـع مـن ظهورهـا التعذرمسـند    : ])�4َـْــ3ـَ"ى ([

  .مفعول به منصوب بفتح آخره:])ا�7َ"ا5َ6([.تقديره هومسنداليه 

 )128(ـ�ْحـS ا�َ�6َـــــــ�SXِ َ�ـــــــeًqَ َوا��bِـَــــِ#       َوَآـــ�)ْ? ])�@ْ?ـاْ�7< ([)2( ])ـْ�ُبا�ُ>ـ([ ])ِ:9ِــــَه([

استكان يف حمل ماض :])انتـاستك ([.إليه  اسم إشارة مبين على الفتح يف حمل رفع مبتدأ ،مسند:])ذهــــَه([

    .مسندواجلملة الفعلية يف حمل رفع خرب للمبتدأ.ود على العربوالفاعل يع.مبين على الفتح ،والتاء تأنيث الساكن 

  :ومن املصدر الدالة على الثبات كما يف قول ابن اآلبار

                                  

 .212ص/3ج .وارد ضمن رسالة يف  أزهار الرياض  1

اب الذين كانواخالل قرون مدر قالقل واضطرابات ومتردات يف املغرب الكبري،وقد لقى املوحدون مث احلفصيون يف األعر:يقصد م 2
  .مقاومتهم عنتا كبريا
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)321(ـــــــ�ــE�ِـــــــً� ُدو)ــَــــــــُ> ِ��bَـWـــــــــــــُ�ْ�َ�       ��ــــً�ــــــْ�َ�ِ�ــــــً�ا ُدو)ـَـــــــــُ> Zَ�ُـــــــُ�  

،,+��ب ()'# مصدر دال على الثبات والدوام وهويدل على وقوع الفعل يف زمان ماض:])ْ�َ�ِ�ــــــً�اـــــــُ�([

 ./01.  

  :وقوله أيضا

 )40(�ـــــCَرْه�َه� 3َــــــــــْHَ] َوC َهـــــــــOَ�ْ�َءَه      ��ـــــ�Vـــَوَ< ])َآــــ��Tَّ�ِد ِ#Rِ�@َ  S ا��3ِّ�ِح([

  ])يف عصف الرياح كالطود([ 

فتشاا أي املسند واملسند .شبه قومه بالطود حينما تعصف الرياح الميكن أن تزعزعها من مكاا فهم راسيات وثابتات 
  .إليه يف صفة الثبات 

يأيت املسند اسم جامد لوصف املسند إليه بصفة من صفاته على سبيل الدوام نفيا أو إثباتا ،من ذلك قول بشر بن أيب 
   2.  » 1غانية رمام وصالِ لِ وكُ«: خازم

  .ثابتا متصال ىأي كل وصال للحسناء ،فهو كقطعة احلبل البالية ، اليدوم،وال يبق

    :أوقوله    

يماهن املُ ثلمزن تسلُر ـْدغَ       الََابِوقا وترِي الكَسل فَريهة ح73(بااص(  

  :وهذا مايوضحه قول املرقش األكرب  

ا قُملت هيج عينه لبها كائ * *ـمحسورة باتعلى اغْ   تهاـفائ  

أي الذي قلت هيواملعـىن أن ذلـك منـه حصـل ألمـرعظيم ووجـد       «قال التربيزي.عينه للبكاء ،فباتت متعبة  ج
  1 » شديد

                                  

  .مة وهي القطعة من احلبل البالية مجع ر:رِمام 1
 .181ينظر التراكيب النحوية ،رسالة دكتوراه ،ميلود منصوري ،  2



 �ــــ� ������ـــدرا�                                                         
                 ـــــــ	 ا����ــــا���

 

136 
 

بسـا أو مـؤوال أو   وجند أيضا تنوع املسند يف اجلملة اإلمسية بأنواعهـا،فيكون مفـردا بسـيطا أو موسـعا أو ملت       

  .مركبا ،أو شبه مجلة ،أو مجلة فعلية ،أو امسية ،أو مركبا عضويا

كما تتنوع تراكيب اجلملة اإلمسية األساسية بكل أنواعها لتنـوع العالقـة بـني املسـند إليـه واملسـند،ولتنوع           

عـىن اسـتقر،أو مبعـىن    والثبات هو من فعـل ثبـت مب  .وتشترك كلها يف معىن الثبات.صورمها،وتنوع أغراض املسند 

  .صح وحتقق، وقد يأيت مبعىن الدوام

 :بار قول ابن ألك

 ــمتأَنو ــارع دال الـوبح قَــطَعل* * وـدــالُكُم العابــا أَنْ ينـنـــز جأَ ع  

  .وهو ثابتا على الدوام .أي الميكن قطع حبل املودة  ألنه عار على من الود 

أو  قيةلْأو خ قيةلُخ صفة ه مبعىن املسند على سبيل الثبات والدوام ،إذا كان املسند صفة مشبهة دالة علىيوصف املسند إلي

  .شكلية،أو دالة على من احلاالت االجتماعية 

  .يأيت الوصف يف صورة لفظية تقريرية جمردة ،أو يف صورة معنوية تصويرية فنية     

الداللة املعنوية فهي التدرك من الكلمة يف ذاا بل من عالقتها بغريها من أما .فهم الصورة األوىل من ظاهر اللفظ 

   2 ».طبيعة تلك العالقة  إدراكهاالكلمات ،ومن مث فان وسيلة 

  :بار مادحا وكقول ابن األ

                                                                                                                 

 .1040ص2شرح اختيارات املفضل ج  1
  .61القاهرة ص–م دار الفكر العريب 1998-هـ1481سنة1حسن طبل ،املعىن يف البالغة العربية ،ط 2
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  )250(يخيب علَى العرفَان والعرف سابِلُ  هو البحر معروفـاً ومعرفةً فَهلْ   

  خرب للمبتدأ ،مسندا : ])البحر([.ضمريا منفصل يف حمل رفع مبتدأ وهو مسندا إليه :])هو([

  1.ويتأملون إليه  الناس حينما يقصدونه إليهبالبحر الذي يرتاح : األمري احلفصي  اآلباروصف ابن 

  .وقد استخدم الشعراء الصفة املشبهة الدالة على الصفات اخللقية يف وصف اخليل 

  : ركقول ابن اآلبا

ـِ عاين الَيضيقـرحيـب الَم   ) 158(ـدفْو ـمهلّكُ ضِراَأل أَهـلَ أنَّـولَو        هدـفْوب

  .وهوكثري البذل والعطاء .أي من صفات امللك كثري الضيافة يتوافد إليه الوفود حىت لو كان أهل األرض مجيعا

  .فيهم مجيعا جاءت الصفات كلها يف صيغ اجلمع للداللة على ثباا

   :ومن ذلك قول ابن اآلبار 

ـَروق مناضـاصل  ـَا كَالب ـَروق فيه ـَ      وت ـَنى  مجِرتال ت   )73(ابـاجِح ـمـاجِما اجلَه

املسند مجلة إخراجية،تقدم عنصر من عناصرها إىل مكان املبتدأ لغرض  إذا كاناملسند إليه جبملة إخراجية  يوصف   

  :ول ابن اآلبارالتخصيص حنوقـ

  )214( دورـيت هناك صـإال إذا شفَ   وغَى لَم يصدروا  ـوم اذَاوردوا الـقَ

 ])موهو مسند إليه ،وهنا جاء التخصيص أي مبعىن أنه خص قوم  عمبتدأ مرفو ])قَـو،.  

                                  

  .السالفة صفة العنق .وهو السمني  مجع بادنٌ:بد.خيار :سرائر 1
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  .دلت على التخصيص ) إال شفيت(واجلملة االستثنائية

  :امسيةوصف املسند إليه جبملة 

يوصف املسند إليه جبملة امسية ،إدا كان املسند مجلة امسية مثبتة أو منفيـة ،وكـان املسـند إليـه عنصـرا منـها يف       

  . أصل التركيب ،وتقدم لغرض بالغي كتوكيد الوصف أو نفيه

أو  1أي ذو(جناس ا إىل الوصف  باأل صلُوتوهدا إذا كان املسند كلمة ي) و أو ذاتذ( املسند إليه موصوف بـ     

  :حنوقول ابن اآلبارمضافة إىل اسم املعىن ،)   ذات

ـُـو ذَاببــابك لَيـس يسأم قَـرعــه     )370(ولَطَـالَمـاولَج املُــــلظُّ القَــارع**  ه

  . وتعاىل أي العبد الضعيف إىل اهللا يقرع ببابه ويلجأ إليه سبحانه

  .دلَّ على وصف جنس مضافة إىل اسم معىن .اسم إشارة ) ذا(إليه،مبتدأ ،مسندا  ])هو ([الضمري

للداللة على ثبات الوصف له ،بربط معىن احلدث بنتيجة ،باستخدام أداة من  2املسند إليه يوصف مبركب عضوي ،

  .)لو(أدوات الشرط الداخلة على الفعل املضارع ،حنو

  

   

                                  

  .317ص  1م ، ج 1972 -هـ 1392سنة  2املعجم الوسيط ط ،ينظر 1
  بكران تعطه«:الشرطية وميثل هلا بقولهنقصد باملركب العضوي ما يسميه الزخمشري اجلملة  2

  .53املخشري،املفصل يف صناعة اإلعراب، ص »يشكرك      
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  :حنو قول ابن اآلبار

حييلقُــوا بع لَـــوص   ىوونَ غَمغ     **دمص ميعــاً قَلْـعـــواجــا قُلع370(لَم(  

  .اجلملة على ثبات الوصف هذه يف تاستخدم أداة من أدوات الشرط لو الداخلة على الفعل املضارع ،ودلَّ

ان اسم فاعل ،أو اسم ،إذا ك يف املاضي استمرار الوصفيثبت معىن املسند للمسند إليه ثباتا مؤقتا ،إذا دلَّ املسند على 

مفعول ،أو شبه مجلة متعلقا مبحذوف دال على حدث منقطع األثر ،أو كان مجلة فعلية فعلها ماض ،أو كان مجلة امسية 

  .خربها شبه مجلة ،أو كان مركبا عضويا ،أداته داخلة على الفعل املاضي

  :قول ابن اآلبارومن    

ـَواملٌ    )222(بعضاً من الركْـضِ احلَـثيث ضوامرو     سـوابِح إالّ أنّ بعضا ح

 ])ابِحـو(خربملبتدأحمذوف تقديره  ])  س)هن وقد جاءت على وزن ،وهذا يفهم من سياق الكالم. ،مسند ))سوابح،
  . :فواعل

  : وقوله أيضا 

      سأَن نيب ـاجِدـأَمارِ   ـاب قص   اـفَتخرهم وبين ـاًقن ط237(لاـو(                     

  . اسم فاعل ،دل أيضا على استمرار الوصف ])ـداجِمأَ([

  :وتتنوع أيضا داللة املسند الذي جاء شبه مجلة ،فيدلال على اإللتصاق باملكان حنوقول ابن آلبار           

 عضـّة خ ـَابهم مـن ذل ـِرق ـَـابهم مــن خيفَـــة        فَ   )254(ذُلُــلُ وصع

  .أي رقام ذليلة دليل على خوفهم ومذلتهم ،ومصاعبهم أصبحت ذليلة ليس أثر ،من شدة الذل واهلوان    

  . مبوضع الرقبة،فكانت ذلت القوم يف خضوع رقام دلت على اإللتصاق.شبه مجلة ،مسندا إليه:])همابرقَفَ([
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  :قول ابن اآلبار على إسناد املسند إليه إىل غريه حنو، أيضا و يدل

ـُفُو   )200(ـــراخـــا أُهنم مــــدقْت لٌم        أوكُتـــرضح ميمت ــوحت

  .مسند إليه ،ألا مبتدأ:نالحظ كلمة فتوح    

 تصـل ن،وم صـلت  وسـيف «:ويدل املسند على انتهاء املسند إليه إىل غريه ويقول ابـن منظـور يف هـذا الشـأن     

وأصليت،:مريبة ،ماضٍنجرد1. »يف الض  

واملالحظ  أيضا يف هذه األبيات أن املسند يدل على إستمرار الوصـف يف املاضـي إذا كـان اسـم فاعـل               

،أو اسم مفعول،أو شبه مجلة متعلقا مبحذوف دال على حـدث منقطـع األثر،أوكـان مجلـة فعليـة فعلـها مـاض        

  . مركبا عضويا،أداته داخلة على الفعل املاضي  ،أوكان مجلة امسية خربها شبه مجلة،أو كان

  :املسند الدال على الوصف

حمـذوفا يتعلـق بـه،هو    ويقدرلـه النحـاة   .ومن أنواع املسند الدال على الوصف يف املاضي ،شبه اجلملـة            

  2.ب املعىن انه اليترجح تقديره امسا والفعال ،بل حبس"" ويرى ابن هشام ).كان(أو )استقر(عندأكثرهم فعل 

  :اآلباروقول ابن       

ـَ ـَزوري ـْح ألفيو    هاــإلياحا رتــرب ماحل ـُجاحلُ ونَا درهج   )206(.ورــ

                                  

  .،مادة صلتابن منظور، لسان العرب 1
  .447ص2لبنان ج  -ابن هشام األنصاري،مغين اللبيب عن كتب األعاريب،دار الكتاب العريب،بريوت  2
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وهنا يصف الشاعر الرجل القوي الذي اليأبه باحلرب بـل ميشـي إليهـا وهـو مرتاحـا دون تعـب والمشـقة يف        

  . ودون هوادة وهذا الوصف يدل على شجاعة الرجل وإقدامه بكل ثقة ذلك

  ))روبعني ضض الدارِيلبِ وأنت (( : وحنو قول علقمة بن عبدة

  .أي من خصالك الدائمة الثابتة يف احلروب أنك كثري الضرب لألبطال البسي الدروع  

  .وهذا مايدل على قوته وشجاعته

  .ل رفع نائـب فاعل اجلملة األمسية يف حمو، "باهل الشرك من أطرافها"" نقضت" وكذلك يف قوله       

   :يقول ابن اآلبار  

 )38(�ــــــــَ#�ْ��kVِـُـ�ا ِ;��ُ�ـــl��B;َ JDِـَــ�َءَه       َ��ــJ أIْــَ�ا#ـِــــ� ا��Hّك ِ�ــــَ)Bَِ�ـْ? ;:ه

])نقوهـو اسـناد    مجلة امسية يف حمـل رفـع نائـب الفاعـل    :])أهل الشرك([ فعل مبين للمجهول،ومجلة ]) ضت

  . فعلي 

  :ليه الشاعر ابن اآلبار إمايشري  وكذلك   

 )41(�ـ�َءَهــــأْ;َ�ــْ�َت ِ#�DْـــــTْ>َ 1ــــ6ََ�� َو�ـَـــــNَ     1ْ�ُ ـــــــNَD; ��َ3�ِــــــوإَذا اْ)َ�ــــــ�Nُا 3َْ�َم ا�َ 

الفعليـة مجلـة جـواب     مجلة شرطية يف حمل رفع مبتدأ،وهو مسـندا إليـه، واجلملـة   ): اإذا انتضو(اجلملة الشرطية 

  .مسندا .يف حمل رفع خرب للمبتدأ)  هااَءومض طعاًفيهم قََ رتصبأَ( الشرط 

  :وقال الشاعر أيضا

  )75(ابــاتــالكَ ونَـكُأَ نْأَ ةادـعالس نِـــمفَ       ا  ــدائحالك مع لتـهى أمـُّـإذا الن
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  .شرط مبين على السكونظرف ملايستقبل من الزمن متضمن معىن ال): إذا(

)(هورها التعـذر ظفاعل مرفوع بالضمة املقدرة على األلف منع من ):هى الن. أمـل فعـل مضـارع جمـوزم      )أملـت

  .بالسكون

  .مجلة جواب الشرط ):فمن السعادة أن أكون الكاتبا(

  ).النهىوإذا أملت ( واملالحظ يف هذا اجلملة ،أن الفاعل تقدم عن الفعل ،واألصل يف هذه اجلملة 

  :جلملة الظرفية،قول ابن اآلبارا الدالة على من التراكيب

ـَاَءهــا        د ــكَيف السبيِلُ اىل احتاللِ معاه ـَا هيج   شب األعـاجِم دونه

  .اداة استفهام مبينة على الفتح  الحمل هلا من اإلعراب  ):كيف(

يف حمـل رفـع خـرب    ) شب األعاجم دوـا هيجاءهـا  (ومجلة .وهو مسندإليه.مبتدأ مرفوع بضم آخره ):السبيل ( 

    ظرفية مبعىن أين السبيل؟ ت على مجلةاملبتدأ،مسندا ،ودلَّ

  :وقال ابن اآلبار

  هبويطَـة صسلَى البع بص ثيـا      كَالغاَءهقَـو ـادجا وهرائمقَى ع40(فَس(  

  . مجلة ظرفية،مسندا إليه) ثكالغي(ومجلة .روراسم جم) الغيث(حرف جر،) : الكاف( 

  .يف حمل رفع خرب،مسندا ...)ارهائمى عقَسفَََ(ومجلة 
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قصـائد ابـن اآلبـار اإلسـناد اإلمسـي لـه        لبعضويف ختام هذا الفصل تبني لنا من خالل دراسـتنا                 

  .ويفصل ايضا بني الفعل والفاعل .ض قصائده دالالت متعددة ،كم انه يفصل بني املسند واملسند إليه يف بع

 :عن املبتدأ شبه مجلةاخلرب  وجود ظاهرة التقدمي والتأخري،حنو مثال تقدمي -

   ) من جحفَلِ حيمل (     ) ماأزمع اإليغال( 

  .يعود السبب اىل شعور الشاعر بالظلم و    

علـى غـزارة اطـالع الشـاعر      يـدل وهـذا  . لـة التنوعة الداملغراض الشعرية محلت القصائد جمموعة من األ -

 .واحكاكه مبجموعة من الشعراء

  .واماء اإلستفهام،وامساء اإلشارة.كاجلمل الشرطية واجلمل الظرفية  ،ورد املسند اليه ماينوب عليه -

 . %55وجود الفعل املاضي يف القصائد بنسبة  -

 .احلالة اليت عاشها يف فترة حياتهكثرة غرض الوصف يف أغلب قصائده مما يدل على أن الشاعر يصف  -

 ...تراوحت قصائده بني أغراض خمتلفة  املدح واهلجاء والغزل  -

حـداث  إيدل هـذا علـى متكـن الفاعـل مـن      "  ت،نقض ت،خلع كنادت" قصائد الزيدة يف املفعال األوجود  -

 .احلدث
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ـ    تكرار بعض احلروف كالتاء الساكنة ،ممايدل على منح األفعـال املضـارعة ال   ياقي،مث سـابقة زمنـها املاضـي الس

اقتباس يف أغلـب قصـائد الشـاعر ممايـدل علـى أنـه علـى         كماأن هناك تأيت األفعال الدالة على الزمن البسيط

 :ابن األبار حنو قول.اطالع بالقرآن الكرمي

ـِـــي   اـــاصبرسل في الـكَريهةحـدقاً وتـغَ         الًــمناه مثل املزن تـــرسلُ واب

ـَـالثوم لَـِـامأن شرفت مرفَـــــا  صت         ـصفًحا تاذَنـَـهرـا العـفَاى دصاـَحو  

  اــخشى وال هـوجاَءهـوها يــالَره         صفهاـــالطَّود في  عصف الرِّياحِ وقَــكَ

ى اخلطُقَــــلْيـُغبِ وبرٍة من ـِـأنشنْأَ        اه ــفْتضاِإل حــصباح وــاملصباـاح  

ى فَــقدةَ الكُبـرـطشبِالب مهــــذرـ        أنـاَءهمد قَاقالـر ـهارمـواـنـذَرت ص  

  .1)69(»زناملُ نم موهلتنـزأ مانتَء«:قال تعاىل :)نزاملُ([

)15( »دقاًغَ اًءم ماهينقََستقاموا على الطريقة ألساوألو«:،قال تعاىل)دقاًـغَ(
2 .  

                                  

  .69سورة الواقعة اآلية  1
  .15سورة اجلن اآلية  2

  ـاـارِبـمستـأصلني مـسالما ومـحـ  جعــلُو الدماَء خلُوقَـهم وخضابهــم     

ـُـلُوبهم هـ  ـَـلَعت ق ـُم مــلَم         اـزاَءهــناك عـخ ـَا رأَت أَبصــاره   اـا ساَءه

  اـهَءالَــيا خهارِـغص فــكَبِت ضون       زهــــعوك للُـُـة املابرــبج تعضـَخ 
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)قالت تعـاىل )اصباًح،:»أم  أنـتم  ـ  مـن ف ـمأنْ اِءي الس رسـلَ ي ـ ع لكُيفَاصباًم ح سـتعكَ ونَلم يـف    

ذَن16(»ير(
1 .  

)باحِاإلص(فَ« :،قال تعاىلالق اإلصاحِب واللَّيلَ علَج ساًكن«)2.) 95  

)صحف(،قال تعاىل:»ا لَـذَإنَّ هفُي الصحف األولَّى صحف إبراهيم ومىوس«)18.17(
3

  

)الطَّود(فَ«:،قال تعاىلأنلُّكُ كانَفَ فلق كََ رقٍفالطَّود العمظي«)63(
4  

)البالكُ ةَطشىرب(قال تعاىل،:»يـوم نبطش طْالبالكُ ةَشـربى إنا منتقونَم «)15(
5

  

  

  

  

  

  

                                  

  16سورة امللك اآلية   1
  )95(سورة األنعام اآلية 2
  18.17سورةاألعلى اآلية   3
  63الشعراء اآلية سورة 4
  15سورة الدخان اآلية   5
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  :ردالالت اإلسناد من خالل قصائد ابن اآلبا

ـ  مـن   الـديوان  احول هذقوله  نوإمجال ماميك        جنملـه يف   داللية والبالغيـة واإلحيائيـة  ـالناحيـة ال
   : لاآلبار يقوبن إ بعض أبيات

  )40(اــاَءهـوجـخشى وال هــالَرهوها ي   الطَّود في  عصف الرِّياحِ وقَصفها     ــــكَ

 لــىالع تيي بف ـوهو اضعوى التـوهـ        يى الفَخريوـاحنج اهـوـا حبِم 121(اــار(  

ـَ ـُنم ـردوالفَ         ةٌـــداحو اِهللا ورهش ورهذي الشهـ   )80(اـــبجر زمالَ ـفصو نه

ش نم ليهكَأنّ ع بسـنـ                ىحـس الضباحِ عمن فَـلقِ الصـُوراً و   )458(وداـمـن

ـَلَعت ق ـَـا رأَت أَبصـارهـم مـا ساَءهـلَم             زاَءهاــلُوبهم هناك عــخ   )35(اـ

ـَا          )113(اـــع احلُســـن لَـنـاأَو نسـجقَطَ وحلعـنـا مـن لــباس احلُـب م

ـَّ ـَب اجلـ  ـى      ـومــاجـارالغـرام علــي حت ـَاسب ننيـَــدب ـَـأك   )211( وارِـت

ـافبِن ـَـاح ـَانسمت مـنهـاالري   )132(حِـفَـلُولَفـحـت أنفَاسهــازهـراتهــا      لَم

ـ  حظ من خالل دراستنا هلذه األبياتنال             أن األمسـاء   تـبني لنـا مـن الناحيـة الدالليـة        االيت ذكرناه

وقـد  .أو عطـف بيـان أو بـدال    أو تابعا لـه ،صـفة أوتأكيـدا    هعنه أوحاال منبأن يكون خربا تتعلق بأمساء أخرى 

وذلـك مـن شـأن هـذه      ليـدخ مبـا   كتعلق حرف النفي واالستفهام والشرط اجلزاء سم مبجموع اجلملةيتعلق اال

  : ابن اآلبار ومعىن ذلك يف قول بعد أن يسند إىل شيء،ت بالتقييدأن تتنتاول ماتناولاملعاين 

   ىتح ليع امـرالغ ارـا جمر    واـواجل ببــا سننيب أَكَـد211(ت(  
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   )ماجا متناوال اجلوار بل كان وا )ار إليه مسنداًوقعا من الغرام مل يكن لنفي الواقع.   

مـا انـأ ضـربت إال زيـدا،كان لغـوامن      :مثال ماضربت إال زيدا ،فيكون كالما مسـتقيما،ولو قلنـا   : «فلو قلنا

يقتضـي  ،وتقـدميك ضـمريك وأيـالؤه حـرف النفـي       القول،وذلك ألن نقض النفي بإاليقتضي أنك ضربت زيدا

   .1»نفي أن ضربته ،فهما يتدافعان ،فاعرفه

  :يف قوله مثال

ـَـاح بِنـــافحِ ـَانسمــت مـنهـاالري   )132(فَـلُولَفـحـت أنفَاسهــازهـراتهـــا      لَم

   )منها الرياح  متسا نملَ(فهذه اجلملة شرطية تقتضي جوابا هلا ،فجملة جواب الشرط ) حتفَلَ ولُ( 

  .تأنيث الساكن التاءماض مبين على الفتح ،و فعل): ـحفَََََلَ(حرف امتناع لوجود،: فلو

  .على ثباته وشجاعته  ،وهذا تشبيه لهياحاليت التزحزحها الر لكبالفُكالطود يف عصف الرياح ،وصف امللك   

وعليه خنلص إىل أن احلديث عن التركيب اإلسنادي هلـو حـديث بالضـرورة عـن النحـو والداللـة                      

ن الفصل بني هذه املباحث إال يف الدراسات املتخصصة اليت لـزوم تبيـان أحـدمها علـى حسـاب      والبالغة إذال ميك

  .  اآلخر

                                  

  .36ص  دالئل اإلعجاز ،عبد القاهر اجلرجاين، 1



    

 
 خــامتــة
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الـيت أعتقـد أن ديـوان ابـن      حاولت يف ختام هذا البحث على امتداده أن أخلص إىل بعض النقـاط      

األباريعد من االدواوين اليت اهتــــمت  يف بعض آبياته عــلى عماجلمــلة د  

وذلك للتعرف علـى قيمتـه اللغويـة إضـافة إىل أسـلوبه ومفرداتـه       )الفعلي،واإلسناد اإلمسياإلسناد (

  :أمهها مايلي،وداللة هذه املفردات ،من هذا اجلانب جعلين أصل إىل نتائج 

إن الدارس للنحو العريب القدمي ليجد أن ديوان ابن اآلبار كان من أهـم املصـادر الـيت استقــى      -

ـ  هــــذه   إن واهد النحوية،وبــذلك جيــعلنا نقـــــول   منـها عـلماء النحو الش

األغراض متميزة بألفاظها ومعانيها بل حىت يف البيئـة الـيت كتبـت فيهـا هاتـه       املختلفة األبيات

كـثري مـن   يف قول أن ديوان ابن اآلبار يف تراكيبه وألفاظـه حيمـل دالالت   الاألبيات، ونستطيع 

 .أبياته وقصائده املختلفة

لغة ابن اآلبار وفق قواعد اللغة اليت تبىن عليها اللغـة العربيـة ولعـل الفـرق بـني      كمانالحظ أن  -

لغته واللغة العربية هو استماله أللفاظ ومفردات مقتبسة مـن القـرآن الكـرمي كمـا أـا تـتغري       

على حسب كل غرض شعري،أما بناء اجلملة فهوكمـا عنده،أيضـا أن الصـورة الـيت يرمسهـا      

 .فيه ه يعرب عن العصر الذي عاشريبة لكنتبدولنا غ ابن اآلبار

ن ديوان ابـن اآلبـار يصـلح ألن يكـون سـندا لغويـا وهـــذا لــــغزارة         إإذا قلنا  -

اإلشـارة إىل أن الزاويـة املمكنـة هـي زاويـة      أللفـــاظ واملفـردات لطالـب العلم،وجتدر  ا

غزيـر باملعـاين   ،واجلانب اآلخر هو جانب األلفـاظ والصـور ألن الـديوان    اإلسنادية التراكيب

 .وبعض املفردات املقتبسة من كتاب اهللا العزيز 

،االأنـه توجـد حـاالت غـري     ت عليها الصبغة النمطيةإن املتأمل يف لغة ابن اآلبار يالحظ أا غلب -

) مسـند + مسـند إليـه   (ذلك يرجع إىل استعماله يف أغلب األحايني اإلسـناد اإلمسـي وشـكله    

 ).إليه  مسند + مسند(وشكل اإلسنادالفعلي

ومفـردات مألوفـة ومتداولـة أحيانـا  وهـذا       ااملتأمل يف شعر ابن اآلبار يالحظ عبارات وألفاظ -

راجع إىل نشأته يف بيئة علم وبني أهل عرفوا حبسن الطبـاع وكـرم النفـوس ،ويف جـو علمـي      

ـ      وعبـارات ذات   امثقف متفقه من علماء األندلس ،كما أن هـذه البئيـة جعلتـه يـتخري ألفاظ
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قوية ومعان جذبة تعرب عن ما كان خيتلج يف صدره وماعاشـه مـن حـروب ومضـايقات      داللة 

 .يف عهده

 .كما أن ديوان اآلبار مرتب على احلروف اهلجائية حسب الترتيب املغريب واألندلسي  -

        ويف األخري لست حباجة للتذكري بأن الدراسة املتواضـعة خ ـ  صـت مـن عيـون الشـعر     اجانب

حيـث عملـوا علـى إجـالء     ،باحثنيال بعـض اليت كان السبق فيها إىل  –ابن اآلبار ديوان  –العريب 

  .ما فيها من عرب وقيم نبيلة وأخالق فاضلة 

ومهما يكن يبقى هذا العمل حمل اجتهاد واختبار ،الميكن معرفـة نتائجـه إالمـن خـالل آراء            

نصـوص ديـوان ابـن اآلبـار      الدارسني له و إصدار األحكام بشأنه ،وعموما فإن دراسـيت لـبعض  

بالشرح والتحليل يعترب لبنة تضاف إىل الدراسات اليت سـبقتين يف هـذا اـال اعتقـد أن الدارسـني      

  .دب العريب ألحيتاجون إىل مثل هذه الدراسات يف اللغة وا

حاولـت تقـدمي هـذا العمـل      –رغم الصعوبات اليت اعترضتين  –وعليه فإن هذه جمرد حماولة        

من خالل معايشة نصوص ابن اآلبار وقضاء الساعات الطـوال مـن اجـل فهـم جـوهر الكلمـات       

  . واملفردات واملعاين حىت تنفتح له مغاليقها

  

  

  

                                                                                     ددسـواملُ وفقـواهللا املَ
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: ابن اآلبار يف أسطر      

الشاعر ابن اآلبار هو أبو عبد اهللا حممد بن عبيد اهللا بن أيب بكربن عبدالرمحان بن امحـد بـن أيب بكـر        

القضاعي البلسين ،اشتهر بلقب ابن األبار ،وهو لقب أصيل كان أحد أجداده حيملونه ويونَفُعر به ،وكان يوقع 

اليت أجنبت كثريا من العلماء )م1260-م1198/هـ658-هـ595(مبدينة بلسنية لد و.بعض رسائله به 

والشعراء والشخصيات ،وذلك يف فجر يوم مجعة شهري الربيع يناير،واشتهر ابن اآلبار مالزمته لشيخ األندلس 

ثـابرة  أيب الربيع سليمان الكالعي إذ كان من أخص بطانته وأدىن صنائعه إليه ،وعرف ابن اآلبـار باجلـد وامل  

والبحث واإلستقصاء ،ومل يقتصر يف األخذ عن شيوخه بلسنية وشرقي األندلس بل نراه يقوم برحلة علمية عرب 

فكانت حياة ابن األبار العلمية حافلة وجليلة إذ كانت له عالقة مع علماء غـري  .بعض املدن األندلسية للدراسة

ترهيب،كان إىل جانب طموحه العلمـي مبتلـى   أندلسيني كالشيخ عبد العظيم املنذري صاحب الترغيب وال

م 1240/هـ636بالسياسة ومشاكل احلكم  واإلدارة ، كما انه غادر مسقط رأسه مدينة بلسنية ويف اية 

عاد إىل األندلس،ويقيم مدة يف مدينة مرسية يف كنف أيب مجيل الذي استوىل عليها ويف ظل هـذه الظـروف   

م 1240/هــ  637هـ وأوائـل  636ففي أواخر سنة .بالده املسلمة  العصيبة اعتزم ابن األبارللسفر إىل

غادر ابن األبار بأسرته متجها أوال إىل جباية  اليت كانت املرسى الرئيسي الذي يكون صلة الوصل بني شـرقي  

األندلس واملغرب األوسط واألدىن ومل يقم فيها كثريا فكانت تونس هدفه ووصل إليها وهو مثخنـا جبـراح   

ومثقال موم الغربة ،واستطاع ابن األبار يصل يف هذه البالد إىل مكانة مرموقة بشعره ،ولكنه كانـت   النكبة

تعتريه حدة يبعثها شعور بالعزة والتفوق أفسدت مابينه وبني أيب زكرياء فعزل من منصبه ،ومل يعمر كثريا بـل  

  :وأنشد يقول أكيدت له مكايد من طرف أعدائه ،وبعد فوات األوان أدرك أا غلطه 

            ــــدبأع ـمهو املُلوك ـدمتا         خفاهألنِي س ـادشالر ـــرمتح  

ـَــــد   وفـــــي رغَباتي لَهم جِئت إذَا       فَهال رغْبـت لمن أعبـ

  

  



 ملــــحقملــــحقملــــحقملــــحق

 

2 

 

حمرم 20ق انتاجه وذلك يوم الثالثاء وقد سجل التاريخ أن ملكا ظاملا فتك بعامل جليل ظلما وعدوانا واحر

  :م ورمبا كان ابن اآلبار يدرك مصريه فاستسلم لألقدار قائال 1260- 01- 06/هـ 658سنة 

ـَـا ـَـطّا           فَـالّ تعتقد للدهرِِِِ جـورا والَقسط   أما أنه قَـد خـطّ في اللّوحِ ماخ

ـَرى           عـليك بِه إنْ الرضا يفضلُ السخــــطَاوالَ تسخطْ املَقْدورِ وارضِ بِ   ما ج

  :وقد وردلسبب قتله أسبابا كثرية منها 

  أنه ألف كتابا يف التاريخ خاض فيه مبا اليرضي األمري  -

اامه بتوقع املكروه للدولة بسبب اطالع األمري على بطاقة تبني ساعة املولد والطالع لولده الواثق  -

 .،وكان هذا شؤم 

 .توقع شق العصا واخلروج على األمري  -

 .تلك هي حياة ابن اآلبار آثرت تقدميها بكل إجياز                                

  

 



ملخص المذكرة                                   التركیب االسنادي في دیوان ابن  األبار           
                                                                                

 

 
 

 

ة والسالم علـى رسـوله ومصـطفاه حممـد بـن      شرف اللسان العريب بلغة كتابه العزيز وشريعته اهلادية والصال ،احلمد هللا
اهتمامـا بالغـا    دراسة التراكيب اللغويـة مـن املوضـوعات الـيت لقـت      تعد:وبعد  أمجعني وأصحابه لهآعبد اهللا وعلى 

يف كل نظرية لسـانية جديـدة ولـيس معـىن هـذا أن اللغـويني        ىطب الرحق أصبحت، حيث نيلدى علماء اللغة احملدث
ـ العرب مل يعرفوا هذا النوع من الدراسة، بل جند كثريا من العلماء والباحثني القـدامى درسـوا هـذا العلـم بـل       ؤا أأنش

بـل جمموعـة مـن العالقـات،      األلفـاظ اللغة ليست جمموعـة مـن    نأيف ذلك نظريات مشهورة يف النظم، يثبتون فيها 
 إليهـا غاية كل تركيـب لغـوي ،ومـن مث هـي الغايـة الـيت يسـعى         كما أن الداللة اللغوية تعد الغاية والوسيلة، فهي

وحنـن  .الوسيلة اليت ا تتم عمليـة االنسـجام اللغـوي يف اتمعـات البشـرية      وهي إليهاملتلقي ،وحياول املبدع توصيلها 
معرفة العالقات اليت تتكون من اللغـة، وذلـك بدراسـة التراكيـب النحويـة النامجـة        إىلمن خالل هذا البحث، نسعى 

الغيـة يف صـعيد   سـنادية وأغراضـها الب  إلوالتراكيـب ا  األلفـاظ عنها، ومعرفة مواطن استعماهلا جنمـع بـني داللـة    
 وأمنـاط سناد يف اجلملة العربية ويف حبوث العلماء وأنه كـان سـببا يف ضـرورة التعـابري     إلا دور إىلوأشرت أيضا .واحد

كما أين حاولت يف هـذا البحـث أن امجـع معظـم التراكيـب      .احلملة االمسية والفعلية إطارالتراكيب اللغوية املختلفة يف 
ا دالليا من خـالل ربـط كـل سـياق بتركيبـه، الن التركيـب       هودراست اآلبارابن  قصيدة الشاعر سنادية الواردة يفإلا

ن معرفـة معـىن   أل،مبقامـه كمـا ربطـت كـل معـىن     .اقتفهم مـن السـي   إضافية، وله داللة أساسيالنحوي له معىن 
صـغر تركيـب   إنأوالـدليل علـى ذلـك لـو     . فائدة تواصـلية أو تداوليـة   إىلقد ال يؤدي مقامه التراكيب دون معرفة 

مـن مسـند    أونه ميثل مجلة فعليـة متكونـة مـن فعـل وفاعـل      أل" (قام"منطوق له معىن يف العربية هو قولنا  أومكتوب 
 أولـه معـىن ال يكـون لـه فائـدة تواصـلية        الـذي فان هذا التركيب ) ، ويدل على معىن هو قيام الشخصإليهومسند 
يكـون املتلقـي خماطبـا     أنربطناه مبقامـه، واملقـام هنـا     إذا إالال يكون كالما مفيدا حيسن السكوت عليه  أيتداولية، 

واتبعـت هـذا كلـه يف دراسـة      ،وقد ركزت يف هذا اجلانب على املسـتوى التـركييب  ).إليهيكون اخلطاب موجها  أي(
 سـنادية املختلفـة  إل، مجعنـا التراكيـب ا  اإلسـتقرائي الوصـفي  املنهج  ةالشعري بياتاأل بعض تراكيب اجلمل الواردة يف

مجل فعلية ومجل امسية واتبعنا املنـهج التحليلـي الوصـفي يف دراسـة التراكيـب       إىلصنفناها للجملة مث 
  .يف السياق اذلك كله حتديد داللته وحتليلها، وحاولنا من خالل

:كلمات مفتاحیة  

       .المدلول؛ اللغوي ؛التركیب ؛المسند إلیھ ؛المسند ؛اللسانیات؛ البنیة؛ الدال ؛المعنى ؛اإلسناد
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