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Abstract 

Clause in Arabic-Definition, Origin and Structure The present 
study investigation the notion of clause in Arabic. It traces it back to its 
origin, exposes its denotations and the different terminology used by the 
grammarians before Ibn Hisham al-Ansari (761AH) to refer to it. Ibn 
Hisham al-Ansari is the first to use the notion of al-Jumla al-Sughra 
(Clause) to refer to that Clause which function as a predicate. The Study 
tackles as well the conjunction subordinate suggested by grammarians to 
link Clause to sentence. It also shows the controversy as to the possibility 
of using subordinate Clause as a predicate. 

 
الممخص 

إلى ( مفيكمان كنشأة كأحكامانػ ػ غرل في النحك العربيممة الصُّص اللي )يسعى البحث المكسكـ بػ
كاستخداـ النحكييف المتقدميف لما كمدلكالتو كتعقُّصب ظيكره  غرل،الكشؼ عف مصطمل الجممة الصُّص 

الذم يعدُّص أٌكؿ مف نادل بو كخٌص  ،(ىػُٕٔت) ابف ىشاـ األنصارم ناظره مف المصطمحات قبؿ
كعني البحث أيضان  استخدامو في الجممة الكاقعة خبران عف المبتدأ أك ما أصمو المبتدأ كالخبر،

فضالن عف  ية التي فرضيا النحاة لربط الجممة الصغرل بالمبتدأ،بالكشؼ عف الركابط المفظ
     .في الجممة المختمؼ في كقكعيا خبران بيف المانع كالمجيز عرض الخالؼ النحكم

 
:  -هه ونشأأُ مفهومُ  -في النحو (غرىالجممة الّص )مصطمح : أوالً 

رس الدَّد  تً رى ثٍ راسات التي أىمف الدٍّ  -مصطمحان كنظامان ككظيفةن  -دراسة الجممة العربية تعدُّص 
ساس لو، كالسبيؿ إلى تحميؿ أجزائو، لذا غدا مف الضركرم ألغكم كسمٍت بو، بكصفيا المكٌكف االؿُّص 
ميمة الٌمغكم أماـ الجممة ىي دراستيا مف حيث أنكاعيا كعناصر تركيبيا كالعالقات "تككف  أفٍ 
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كانصبت  ثيف كالسيما المحدثكف منيـ،كقد اتجيت أنظار الباح. (ُ)"التي بينيا كمختمؼ كظائفيا
كحدة تركيبية تتخذىا كؿ دراسة نحكية منطمقان لمكصؼ "عنايتيـ لدراسة الجممة مدركيف أنيا 

ية مف أنماط فكالتقعيد، كتجعؿ مف أىـ أىدافيا كصؼ بنيتيا المجردة، كما يتخٌرج عمى ىذه الب
حكـ في األبنية المكٌكنة ككظائفيا كمقاصد كضكابط تت جزئية، كما يرتبط بكؿ نمط مف دالالتو 

 (ِ)"داخؿ نسيجيا
شارة إليو أٌف دراسة الجممة قد حظيت بعناية المتقدميف مف أىؿ الصنعة كمما تجدر اإل

كمف تاله عمى الرغـ مف أٌف دراستيـ ليا جاءت مبثكثة ( ىػَُٖت)النحكية ابتداءن مف سيبكيو 
عيب عمييـ في ذلؾ  ة رىينة دراسة المفردات، كالمتفرقة في أبكاب النحك المختمفة، فكانت الجمؿ

حتى آؿ األمر إلى . (ّ)ألٌف منيجيـ كاف منيجان تحميميان، المقصد منو فيـ المغة بأبعادىا المتنكعة
م يرى قً في شى  -مصطمحان كتقسيماتو  -الذم أفرد كالمان مستقالن عف الجممة( ىػُٕٔت )ابف ىشاـ 

، بيد أىٌف ابف ىشاـ لـ يتجاكز في حديثو (ف قكاعد اإلعراباإلعراب ع)ك (المبيبمغني )تآليفو 
كلعؿ مف بكاكير حديثيـ عف . (ْ)عف الجممة جمع ما كاف متفرقان في أميات الكتب النحكية

جمؿ ال محؿ ليا مف اإلعراب، ك جمؿ ليا محؿ مف اإلعراب، : الجممة تقسيميا إلى قسميف
بو أخذٍت حكمو مف اإلعراب فكاف  ٌدرتٍ لمفرد، كؽي مان فمتى كقعت الجممة مكقع اؾككضعكا لذلؾ ح

ٍف لـ تقع ذلؾ المكقع فال محؿ ليا مف اإلعراب، كمف بيف تمؾ الجمؿ التي ليا محؿ  ليا محؿ، كا 
، أك لحرؼ مشٌبو  لمبتدأ، كىي التي تككف خبران " (ٓ)الجممة الكاقعة خبران  اإلعرابمف  أك لفعؿو ناقصو

خبران  تلفعؿ، كالنصب إذا كافات خبران لممبتدأ أك لمحرؼ المٌشبو ببالفعؿ، كمحٌميا الرفع إذا كاف
، فيي جممة تؤكؿ بالمفرد، فتعرب بإعرابو غير أننا نجد (ٔ)"لمفعؿ الناقص، أك لمحرؼ المشبو بو

أٌنو دعكل مف بعض النحاة " لـ يرتًض ىذا القكؿ ككصفو بػ( ىػٖٔٔت )أىٌف الرضي االستراباذم 
                                         

أنساقو -اإلخبار بالجممة عف المبتدأ في القرآف الكريـ) رسالة الماجستير المكسكمة بػمف  البحث مستؿٌ   ( *)
، مع كجكد بعض فراس عبد العزيز عبد القادر.د.ـ.أ بإشراؼ لمطالب ميند فكاز ىايس( -كدالالتو

     .(فمـز التنبيو) التغييرات عما ىك عميو في تمييد الرسالة
، مجمة البمقاء لمبحكث ّْ/ عبد الحميد مصطفى السيد. ، داألنصارمشاـ التحميؿ النحكم عند ابف ق    (ُ)

.  ُِٗٗ/ األكؿكالدراسات المجمد الثاني، العدد 
، مجمة مؤتة لمبحكث كالدراسات، المجمد ّٔ/ بنية الجممة في المغة العربية، عبد الحميد مصطفى السيد    (ِ)

. َََِ/ الخامس عشر، العدد الثامف
 /، حكليات الجامعة التكنسيةّٕ -ّٔ/ لجممة في نظر النحاة العرب، عبد القادر المييرما: ينظر   ( ّ)

. ّٔ/ ، بنية الجممة في المغة العربيةُٔٗٗ
. ّٕ/ الجممة في نظر النحاة العرب    (ْ)
/ ، الحمؿ في الكالـ عمى الجمؿ، العنابيبيركت -،عالـ الكتبٖٖ/ ُ: شرح المفصؿ، ابف يعيش: =    (ٓ)

. ُٔٗٗ-ُط/الرياض-مكتبة العبيكاف بف محمد أبي عبادة، إبراىيـ.كتحقيؽ د اسةدرْٖ
. ُُٖٗ-ّط/بيركت-اآلفاؽ الجديدة ،دارَُْ/ فخر الديف قباكة. إعراب الجمؿ كأشباه الجمؿ، د    (ٔ)
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األصؿ ىك اإلفراد، فيجب تقديرىا بالمفرد، كىـ : لييا قطعي، سكل أنيـ قالكاأطمقكىا بال برىاف ع
ألٌف اإلخبار  ؛فيو الجممة لـ يبعد األصؿٌعي أٌف داإلفراد، بؿ لك ا المبتدأأصؿ خبر مطالبكف بأٌف 

 اإلعرابفي الجمؿ أكثر، كككنيا في محؿ الرفع ال يدؿ عمى تقديرىا بالمفرد، بؿ يكفي في تقدير 
عف المبتدأ بالجممة لو مقاصد  كاإلخبار. (ُ)"لجمؿ كقكعيا مكقعان يصل كقكع المفرد فيوفي ا

ف اإلخبار بالمفرد، كقد أدرؾ النحكيكف ًسٌر ذلؾ كأرجعكىا إلى جممة أمكر ـبيا انماز تعبيرية 
 التكسع في العبارة في النظـ كالنثر، لما تتٌضمنو الجممة المخبر بيا مف ضمير يعكد عمى: منيا

را مرتيف في سياؽ كاحد، كىك ضرب مف التككيد ؾً المبتدأ، كىما في المعنى متحداف، ككأٌنيما قد ذي 
ـى أبكهي ): زالة المًّبس في بعض المكاضع، فمثالن لك عدلنا عف قكلناإفي الكالـ، كمنيا  إلى  (زيده قا

ـى أبكهي زيده )  (أبكه)بطؿ ككف  (زيد)تقديـ ٌف أٌف ىذه كينية لو، ال أٌف لو كلدان، فبيظى  فأ، لجاز (قا
 أشاركقد . (ِ)كنية، كمنيا أيضان أٌف في ذكر الشيء مظيران كمضمران ما يفيد التفخيـ كالتيكيؿ

: اإلسناد في قكلنا مقكٌ تٌ قصد : البالغيكف إلى أف داللة كركد المسند جممة يعكد إلى أمريف األكؿ
ـى  زيده ) ـى ): ما تقكؿفيك بمنزلة إسناد الفعؿ إلى زيد مرتيف ؾ (قا ـى  زيده  قا ككف : كالثاني. (زيده  قا

ق جممة عمقت عمى المبتدأ بعائد ال يككف مسندان إليو في تمؾ الجممة فخرج ما فٌ إ :ان أممٌ المسند سبب
 (الجممة الصغرل)كبغية الكصكؿ إلى مصطمل  .(ّ)(كهأبي  ؽه ؿنطـي  زيده ): كاف الخبر مفردان نحك

كم فيما قالىوي النحكيكف عف الجممة ينا أٍف نستقرم مكركثنا النلٍ أرتاالذم نصصنا عميو في العنكاف، 
نَّدؼ متكامؿ  في كتابو المعدكد لدينا أكؿى ( ىػَُٖت )الكاقعة خبران، كجريان لمعادة نبدأ بسيبكيو  ميصى

ـى ألمبتدأ، بؿ ؿكصؿ إلينا، إذ لـ يصٌرح بالجممة الكاقعة خبران  ىذا "إلييا في باب عقده بعنكاف  حى ل
فإذا بنيت الفعؿ عمى االسـ ": كيقكؿ فيو" ان عمى الفعؿ قيدٍّـ أك أيٌخرما يككف فيو االسـ مبنيٌ  باب
نما تريد بقكلؾ زيده ضرٍبتيوي : قمت : إذا قمت (منطمؽ)مبنيٌّ عميو أٌنو في مكضع  :فمزمتو الياء، كا 

عبد اهلل فنسبتو : لترتفع بو، فإنما ؽاعبد اهلل منطمؽ، فيك في مكضع ىذا الذم بينيى عمى األكؿ ك
فمـ  ،(ىػَِٕت )كضكحان عند الفراء  األمركلـ يزدد  (ْ)"لو، ثـ بنيت عميو الفعؿ كرفعتو باالبتداء

 :يرد عنو ذكر لمجممة الكاقعة خبران عف المبتدأ سكل أنيا مرفكعة بو،كذلؾ حيف أعرب قكلو تعالى
 ةمرفكع كلىألي الثانية، كافما في مكضع رفع بالقارعة ."ِ  -ُ/القارعة  چڀ  ڀ  ٺ  ٺچ 

                                         
. ُٓٗٗ-ط.بيركت د-دار الكتب العممية ،ِٗٓ/ ِ :رضي الديف االسترابادم ،شرح الكافية    (ُ)
-دار الفكر تحقيؽ غازم ظميماف، ،َُْ -ُّٗ/ ُ:الٌمباب في عمؿ البناء كاإلعراب، العكبرم: ظريف    (ِ)

-دراسة كتحقيؽ فايز زكي دياب،دار السالـ ،َُٗ/ تكجيو الممع، ابف الخٌباز ُٓٗٗ-ُط/دمشؽ
. ََِِ-ُط/القاىرة

المطبعة  عبد الحميد ىنداكم،.تحقيؽ د ،ُِّ/ مختصر التفتازاني عمى تمخيص المفتاح، التفتازاني: =    (ّ)
، بحث منشكر في َّٗ/ الجممة في تصكر غير النحكييف، سمماف القضاة ََِٓ-ط.د/صيدا-العصرية

. ُٕٗٗ/ األكؿمجمة مؤتة، المجمد الثاني عشر، العدد 
مفيـك : كينظر ُٖٖٗ-ّط/القاىرة-مكتبة الخانجي تحقيؽ عبد السالـ ىاركف، ،ُٖ/ ُ: الكتاب، سيبكيو   (ْ)

. ََِٕ-ُط/بيركت-دار الكتب العممية ،ِٔٔ/ األسدمحسف عبد الغني .لجممة عند سيبكيو، دا
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، كلـ يتكٌسع في ذلؾ إذ إلى أٌف المبتدأ قد يقع خبره جممةن ( ىػِٖٓ ت)د ، كأشار المبرٍّ (ُ)"بجممتيا
كضميره الذم  في مكضع الخبر،( قاـ)رفع باالبتداء، ك( اهللً  عبدي )عبد اهلل قاـ، فػ: فإذا قمت: "يقكؿ
ٌنؼ فيو جممة خبر المبتدأ ( ىػُّٔت )الٌسراج  كنقؼ عند نىصًّ البف. (ِ)...."فاعؿ( قاـ)في  ييصى

ٌما مبتدأ : كالجمؿ المفيدة عمى ضربيف" :(ّ)ؿسمية إذ يقكاعمى صنفيف فعمية ك إما فعؿ كفاعؿ، كا 
 لقيتي أخاه، كبكره  ق كعمركه ضربتي  زيده : نحكؼ أٌما الجممة التي ىي مركبة مف فعؿ كفاعؿ. كخبر
ـى  ، كيتضل ....."زيده أبكه منطمؽه، : ىي مركبة مف ابتداء كخبر فقكلؾكه، كأمَّدا الجممة التي أبي  قا

عمى جممة خبر  (الجممة المركبة)مف أطمؽ مصطمل  ؿى مف ىذا الٌنص أٌف ابف الٌسراج ييعىٌد أكٌ 
فقد استخدـ المصطمل نفسىو عمى جممة الخبر، بيد أٌف  (ىػ ّٕٕ) أٌما أبك عمي الفارسي. المبتدأ

: أضرب أربعةبر بيا ييعىدُّص أكثر نضجان كأبيف منيجان، إذ كجدناه يقٌسميا إلى تقسيموي لمجممة المخ
أف : أف تككف مركبة مف ابتداء كخبر،كالثالث :أف تككف مركبة مف فعؿ كفاعؿ، كالثاني األكؿ

 بف جني اكتابع . (ْ)أف تككف ظرفان : تككف شرطان كجزاءن، كالرابع
كالحاؿ نفسو نجده  ،(ٓ)(الجممة المركبة)خدامو مصطمل ف الٌسراج كأبا عمي في استاب( ىػِّٗت )

ٌنما قاؿ (ٔ)المركبة الجممةر أنو لـ يذكر مغ( ىػُْٕت)عف عبد القاىر الجرجاني  كالجممة " :(ٕ)كا 
أبا ( ىػّٖٓت)، كساير الزمخشرم ..."ضربى أبكه، كأخكه منطمؽ: نحك جزأيفكالجممة ما كاف "

 بف مالؾ ا، كقد أشار (ٖ)األربعة عمي في تقسيمو لمجممة عمى أضربيا
  :المبتدأ مف دكف تفصيؿ كبياف لفٌيتو إلى نكعي خبرأفي نظـ ( ىػُٕٔت )

 هْ ومفردًا يأتي، ويأتي جمل
 

 (9) َل ْ  يقأْ حاوية معنن اللي سِ  

كبقيٍت دراسة الجممة المخبر بيا عف المبتدأ أسيرة حديث النحكييف مبثكثة في باب أحكاـ المبتدأ  
، حتى كصؿ الٌدرس النحكم إلى ابف ىشاـ األنصارم -ا إلى ذلؾ آنفان كما أشرف -كالخبر

عناية فاؽ بيا  -عرابان إمصطمحان كتقسيمان ك -مف أكلى الجممة ؿى الذم ييعىٌد بحؽ أكٌ ( ىػُٕٔت)
الٌسبؽ باصطالحًو الجممة الكبرل عمى  ؿالتبٌكيب كالتصنيؼ كالمنيل، فإليو يرجع فضفي  سابقيو

                                         

. ََِِ-ُط/بيركت-دار الكتب العممية شمس الديف، إبراىيـتحقيؽ كتعميؽ َُٖ/ ّ: معاني القرآف    (ُ)
. ت.د/بيركت-الخالؽ عضيمة،عالـ الكتب تحقيؽ محمد عبد ،ُِٖ/ ْ: المقتضب    (ِ)
. ،ُُٖٗ-ّط/بيركت-مؤسسة الرسالة الحسيف الفتمي، تحقيؽ عبد ،ْٔ/ ُ: صكؿ في النحكاأل    (ّ)
. ُٗٔٗ-ُط/مصر-مطبعة دار التأليؼ حسف شاذلي فرىكد، ،كما بعدىا ّٕ/ اإليضاح العىضيدم: =    (ْ)
سر صناعة  ،ُُٖٗ-ُط/أربد-األمؿمطبعة دار  تحقيؽ فائز فارس، ،ِٕ/ مع في العربيةالؿٌ : =    (ٓ)

. ََِٕ-ِط/بيركت-دار الكتب العممية كأحمد رشدم، فمحمد حستحقيؽ  ،ِّٔ/ُ: إلعرابا
. ُّٖٗ-ط.د/عماف-تحقيؽ كاظـ بحر مرجاف،المطبعة الكطنية ،ِٖٓ/ُ:اإليضاحالمقتصد في شرح    ( ٔ)
ف .ص .ج : ف . ـ   ( ٕ)
  ََِٕ-ُط/بيركت-دار الكتب العممية ،ِّ/ العربية ـفي عؿ المفصؿ: =    (ٖ)
. ُْٖٗ-بغداد-مكتبة النيضة ،َُ/ية األلؼ    (ٗ)
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يقكؿ ابف ىشاـ  ،، كقد تناقمو مف بعده غير كاحد مف العمماء(ُ)غرل عمى خبرهالمبتدأ كالجممة الص
ٍيده قاـ أبكه، كزيده أبكه قائـه ): الكبرل ىي االسمية التي خبرىا جممة نحك: "(ِ)ىشاـ في بيانيما ، (زى

كقد تككف الجممة كبرل . كالٌصغرل ىي المبنية عمى المبتدأ، كالجممة المخبر بيا في المثاليف
فمجمكع ىذا الكالـ جممة كبرل ال غير،  (أبكه غالميوي منطمؽه  زيده ): اعتباريف، نحككصغرل ب

 قي غالـي )كبرل باعتبار  (منطمؽه  قي كه غالـي أبي )ألٌنيا خبر، ك ؛صغرل ال غير (منطمؽه  قي غالـي )ك
ذا أردنا اإلخبار بالمفرد بدالن مف الجممة في قكلنا..." صغرل باعتبار جممة الكالـك (منطمؽه   :كا 

ـي أبكه غالـي  زيده ) ثـ استدرؾ ابف . (ّ)(منطمؽه  أبي زيدو  غالـي )فيككف المعنى عمى ذلؾ  (نطمؽه ق 
أٌف الجممة الكبرل قد : األكؿىشاـ بعد بيانو لمفيكـ مصطمل الجممة الكبرل كالصغرل استدراكيف 

أٌف : كالثاني .(أبكه ظننتي زيدان يقكـي ): تككف مصٌدرة بفعؿ ناسخ كما تككف مصدرة بالمبتدأ مثؿ
عمى الجممة بصيغة أفعؿ التفضيؿ مجردان مف أؿ كاإلضافة، ال  (صغرل ككبرل)طالؽ لفظي إ

بمى)، مثؿ (ْ)يقصد بو التفضيؿ، إذ قد قيٌرر استعماؿ صيغة التفضيؿ كالمراد بو الكصؼ  (حي
. (ٓ) ِِ /النجـ چۈ  ۈ    ٴۇ   ۋچ : التي كرد فييا التٌنزيؿ في قكلو تعالى (صغرل)ك
(ٓ) .

مركبة تتألؼ مف  يتضل مف تقسيـ ابف ىشاـ بأٌنو عىنىى بالكبرل أمَّد جممة مكٌسعة، أكك
ٌظو مف الذيكع . (ٔ)أكثر مف جممة ، كبالٌصغرل أمَّد جممة مستقمة بنفسيا كقد ناؿ ىذا التصنيؼ حى

يـ، بؿ كلـ يكتًؼ ابف ىشاـ بيذا التقس. (ٖ)ٌراح المغنيكشي  (ٕ)كاالنتشار فتناقمو غير كاحد مف النحاة
لة كبرل ذات الكجييف كجممة كبرل ذات الكجو ـج: بؿ كجدناه يقٌسـ الجممة الكبرل إلى قسميف

ف صدر الجممة يتفؽ مع اؾ امراعيان في تقسيمو صدر الجممة الكبرل كصدر الجممة الصغرل، فإذ
إذا ؼ، (أبكه ظننتي زيدان يقكـي )ك  (زيده أبكهي قائـه ): كجوو كاحد مثؿ تسمان أك فعالن كانٍت ذااعجزىا 

                                         

، رسالة ماجستير تقدـ بيا فراس عبد العزيز عبد القادر َُٔ/ بناء الجممة الفعمية في السكر المكية: =    (ُ)
. ُٗٗٗ/ جامعة المكصؿ -إلى مجمس كمية اآلداب

  ََِْ-ُط/القاىرة-لسالـمطبعة دار ا صالح عبد الصبكر،.تحقيؽ  ،ُِٓ -ُُٓ/ِ: مغني المبيب    (ِ)
. َُٕٗ-ُط/بيركت-دار الفكر تحقيؽ رشيد العبيدم، ،ّٔ-ِٔ/ اإلعراباإلعراب عف قكاعد :=ك

-عبد الكريـ حبيب،مطبعة اليمامة تحقيؽ ،ِٔ/ مكصؿ الطالب إلى قكاعد اإلعراب، خالد األزىرم: =    (ّ)
. ُٗٗٗ-ط.د/دمشؽ

. ِْ/ الجمؿ كأشباه، إعراب الجمؿ ُِٓ/ُ: مغني المبيب: =    (ْ)
-،المكتبة العصريةإبراىيـالفضؿ  أبك تحقيؽ محمد  ّْ/ ديٌرة الغكاص في أكىاـ الخكاص، الحريرم: =    (ٓ)

.  ََِّ-ُط/صيدا
(. سبؽ ذكره بحث منشكر) َْ/ التحميؿ النحكم عند ابف ىشاـ: =    (ٔ)
 ََِٔ-ِط/بيركت-ار الكتب العمميةد تحقيؽ أحمد شمس الديف، ،ُٓ/ُ: ىمع اليكامع، السيكطي: =    (ٕ)

. ُّٖٗ/بغداد-مطبعة كزارة األكقاؼ دراسة كتحقيؽ ىشاـ سعيد، ،َُٔ/ المشكاة الفتحية، الدمياطي

 ََِٓ-ِط/القاىرة-مطبعة السالـ ،َُٖ/ِ:حاشية الٌدسكقي، محمد الدسكقي: =    (ٖ)
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ك  (زيده يقكـي أبكه): سمان أك فعالن كانت ذات كجييف، مثؿاف صدر الجممة يختمؼ عف عجزىا اؾ
عبد الحميد مصطفى تصنيؼ ابف ىشاـ لمجممة بأنو . كقد كصؼ د. (ُ)(كه قائـه ظننتي زيدان أبي )
لة التي ـجؿاقائـ عمى مراعاة الشكؿ الطكلي لمجممة أك المبنى الصرفي لمكممة المصدرة، ؼ"

. (ِ)...."يتصدرىا فعؿ فعمية مسمية، كالتاسـ اصدرىا 
ىشاـ في تقسيمًو لمجممة،  أٌما عمماء النحك المحدثكف فنجد أٌف بعضان منيـ قد ساير ابفى 

صمية كىي التي تقتصر الجممة األ: األكؿ: ستاذ عباس حسف الجممة عمى ثالثة أقساـإذ قٌسـ األ
الجممة الكبرل كىي ما تتركب مف مبتدأ كخبره جممة اسمية أك  :اإلسناد، كالثاني عمى ركني

. (ّ)خبران لممبتدأ إحداىمافعمية، كالثالث الجممة الصغرل كىي الجممة االسمية أك الفعمية إذا كقعت 
فخر الديف قباكة، لكف بشيء مف التكسعة كالتكضيل في . كالحاؿ نفسو نجده عند د. (ّ)لممبتدأ

المككنة مف جممتيف أك "رل، إذ عٌرؼ الجممة لكبرل بأٌنيا تحديد مكاطف الجممة الكبرل كالصغ
سكاءه عمٌي أٌم شيء ): ثر إحداىما مبتدأ، أك فاعؿ، أك خبر، أك مفعكؿ ثافو لفعؿ ناسخ، نحكؾأ

فعمت، سكاء عمينا أٌم كتاب قرأت، كتبٌيف لي كـ صبرتـ، كبدا لنا أٌيكـ صادؽ، كالفضؿ خيره 
مبتدأ فييا : التي تككف جزءان متممان لمجممة الكبرل، أم"رل فيي أما الجممة الصغ. (ْ) ...."كاسع

. (ٓ) ..."(أك فاعالن أك خبران أك مفعكالن ثانيان، كمنيا الجمؿ الثكاني في الجمؿ الكبرل المتقٌدمة الذكر
محمد حماسة عبد المطيؼ .أٌما د (ٔ)جني شيئان عمى ما ذكره ابف ىشاـفتحي الدَّد . كلـ يزد د. (ٓ)

سناد شريطة عدـ قياـ إلعمى الجممة المتككنة مف عنصرم ا (الجممة البسيطة)طمل فقد أطمؽ مص
الجممة )ت جممة صغرل، كأطمؽ مصطمل مى ٍـّ ف ثمة كظيفة سي ابكظيفة ما فييا، فإذا ؾ أخرلجممة 
خرل تقكـ أعمى الجممة الكبرل، ككسميا بأنيا الجممة التي تدخؿ في عناصرىا جممة  (المركبة

يفيـ لمجممة الكبرل كالصغرل صفتفي فاضؿ السامرائي سابقيو . كتابع د. (ٕ)نائيابكظيفة ما في ب
كارتأل غير كاحد مف المحدثيف أف يصنؼ الجممة تصنيفان  .(ٖ)كحصرىما بجممة المبتدأ كالخبر

مغايران عٌما صٌنفو ابف ىشاـ، كيصطمل ليا مصطمحات ال تعدك أف تككف محاكلة لمتجديد 
براىيـ عبادة كاحدة إمحمد .، كطكؽ الٌتقميد كتقؼ محاكلة دتٌباعالاأسر  كالتحديث، تخرجيا مف

                                         

. ُْٓ/ ِ: مغني المبيب: =   (ُ)
. ُْ/ ـالتحميؿ النحكم عند ابف ىشا   (ِ)
ت .د-ْط/مصر-دار المعارؼ ،ُٔ/ ُ:النحك الكافي:=   (ّ)
. ِٓ -ِْ/ الجمؿ كأشباهإعراب الجمؿ : =   (ْ)
. ف. ص: ف. ـ: =   (ٓ)
عرابان نشأة كتطكران  -الجممة النحكية: =   (ٔ)  ُٖٕٗ-ُط/الككيت-مكتبة الفالح ،ٖٖ/ -كا 
 ُِٖٗ-ُط/الككيت-دار القمـ ،ُْ/ في بناء الجممة العربية: =   (ٕ)
 ُٖٗٗ-بغداد-منشكرات المجمع العممي العراقي ،ُِٗ/ -تأليفيا كأقساميا -الجممة العربية: =   (ٖ)
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مف بيف تمؾ المحاكالت، فنراه يفسر ما أطمقو ابف ىشاـ عمى الجممة بأنيا كبرل كصغرل 
، كبالجممة الصغرل (Sentence)ككأفَّد ابف ىشاـ كاف يعني بالجممة الكبرل : "(ُ)بقكلو

(Clause)جممة االصطالحية، أما الجممة الصغرل فيي جممة مجازية ، فالجممة الكبرل ىي اؿ
، كيضيؼ أيضان بأٌنو كاف يتمنٌى مف النحكييف أف "أٍم أنيا إذا كانت في سياؽ مستقؿ كانت جممة

يدرجكا الجممة الكاقعة نعتان كصمة كحاالن كمفعكالن بو كنائبان عف الفاعؿ، كمعترضة، ضمف ما سٌماه 
لمجممة الصغرل  نىةعمى الجمؿ المتضـٌ ( الجممة الكبرل)، كيطمقكف (لالجممة الصغر)ابف ىشاـ بػ

. (ِ)الكاقعة في المكاقع السابقة
ىذه الجمؿ ضمف الجممة الصغرل  فاضؿ السامرائي لـ يرتًض إدخاؿ.بيد أننا نجد أٌف د

خبر الجممة الكبرل كالصغرل تختص بجممة المبتدأ كاؿ"ف المبتدأ، كيشير إلى أٌف عالكاقعة خبران 
 تدخؿ فييا جممة الحاؿ أك جممة النعت، فال يكصؼ الكما أصمو ذلؾ، كال تككف في غيره ؼ

( غالمو ساعو خمفو)بأنو جممة كبرل، كال تكصؼ جممة ( أقبؿ محمد غالمو ساعو خمفو: )قكلؾ
. (ّ)"جممة صغرل فإٌف كيالًّ منيما جممة مستقمة بأٌنيا

 (ْ) :نكاعأان لمجممة، يجمميا في ستة محمد عبادة لنفسو تقسيمان جديد. كيختط د
  -ْ               المتعددة أك   الجممة المزدكجة -ّالجممة الممتدة   -ِ .الجممة البسيطة -ُ

.  الجممة المتشابكة  -ٔالجممة المتداخمة    -ٓالجممة المركبة  
بيا كقصد ( الجممة المتداخمة)كالذم يعنينا في مكضكع دراستنا ىك النكع الخامس 

ٌددى  ،(ٓ) ....سناديتيف بينيا تداخؿ تركيبيإسنادييف أك متضمنيف لعمميتيف إالمككنة مف مركبيف   كحى
ٌددى  أعـٌ  إسنادمأحد طرفي مركب  اإلسنادمأف يككف المركب : كلىاألي  التداخؿ بصكر ثالث، كحى

جاء  ما، فكؿ (الطائر يٌغرد، محمد فاز أخكه، محمد أخكه فائز، كالقائد متيمؿ كجيو): منو، مثؿ
سنادييف إلأٍف يككف كؿ مف المركبٌيف ا: ةالثاني. شمؿأكقع عجزان لمركب إسنادم أعـٌ ك المبتدأبعد 

المذاكر ): ، مثؿإسنادينابان سناد مرؾٌ سناد في تركيب أعـ، كقد يككف كؿ مف طرفي اإلطرفان لإل
 (نائؿ الجائزة)، كسنادم كقع مسندان إليوإ، فالمذاكر درسو مركب كصفي (نائؿه الجائزة قي درسى 

طراؼ أأف يككف أحد المركبيف امتدادان لطرؼ مف : الثالثة. سنادم كقع مسندان إمركب كصفي 
عطا . غير أننا نجد أٌف د (ٔ)(أخكهي  الفائزي  محمده  أقبؿى ): سناد، كأف يككف نعتان أك حاالن، مثؿإلا

                                         

 ُْٖٗ/اإلسكندرية-منشأة المعارؼ ،ِّ/دراسة لغكية نحكية -الجممة العربية   (ُ)
. ُِٓ -ُُٓ/ ف.ـ: =   (ِ)
. ُْٗ -ُِٗ/ -كأقسامياتأليفيا  -الجممة العربية   (ّ)
. ُٖٖٗ/اإلسكندرية-،منشأة المعارؼكما بعدىا ُّٓ/ -دراسة لغكية نحكية -الجممة العربية :=   (ْ)
. َُٔ/ ف.ـ: =   (ٓ)
. ُِٔ -ُُٔ/ ف.ـ : =    (ٔ)
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االصطالحات المختمفة،  عبادة لمجمؿ بيذه التقسيمات ذات. محمد مكسى قد رىدَّد عمى تقسيـ د
ىا بسيكلة إلى األأمشيران إلى  ٌّ النحاة،  إلييا رنماط التي أشاٌنو مف يدقؽ النظر فييا يستطيع رٌد

تياف بمصطمحات جديدة، كيضرب مثالن عمى ذلؾ ىك أٌف جممة كليس لو مف الجديد فييا سكل اإل
ء بتسمية استبدؿ فييا المصطمل ، فجا(الجمؿ الكبرل)اىا النحاة باسـ ، سـٌ (أخكهي  فائزه  محمده )

السعكد حسنيف الشاذلي  أبك. طالعنا دمك .(ُ)(الجمؿ المتداخمة)اه القديـ، بمصطمل جديد سـٌ 
الجممة )مصطمل  فاختاربمصطمحيف أطمقيما عمى الجممة الكبرل كالجممة الصغرل 

ؿ ذلؾ ، كعؿٌ بديالن عف الصغرل (الجممة المجازية)بديالن عف الكبرل، كمصطمل  (االصطالحية
محمد . كىذا يتفؽ مع ما أشار إليو د. (ِ)الصغرل إذا كانت في سياؽ مستقؿ عيٌدت جممة بأفٌ 

بديالن مف  (مسنادالتركيب اإل)عمي أبك المكاـر أٍف يستخدـ مصطمل . عبادة كفٌضؿ د إبراىيـ
ق مف ضركرة كقد آثرنا العدكؿ مف لفظ الجممة لما أخذنا ب" (ّ)إذ يقكؿ (الجممة)مصطمل الخبر 
كبما أٌنو ال . سناد كالفائدة التامة فييا، بما يستمزمو ذلؾ مف استقالؿ المعنىاإل: تكافر عنصرم

صطمل عمييا فيتحقؽ في التركيب الكاقع خبران إاٌل اإلسناد فقط دكف تماـ الفائدة فٌضمنا أف 
سناد سب عالقة اإلعبد الحميد مصطفى السيد فقد قٌسـ الجممة ح. ا دأـٌ ". بالتركيب اإلسنادم
يف بقيكد داللية دى ليو منفرديف، أك مقيٌ إبسيطة كىي جممة المسند كالمسند  األكؿ :فييا عمى قسميف

الجممة المركبة كىي الجممة التي تتضٌمف نكاتيف : كالثاني. تمثميا كظائؼ نحكية مخصكصة
جممة البسيطة أك المركبة اؿ: كثر، ثـ قٌسـ كالًّ مف القسميف إلى فرعيف آخريف ىماأك أسناديتيف إ

كالجممة البسيطة  (مستمره  ، كتبٌيف أٌف العمؿى كه كريـه أبي  زيده )ك  (زيده  ، كجاءى كريـه  زيده ): المطمقة، مثؿ
 ، كجاءى كه كريـه أبي  كاف زيده )ك  (راكبان باألمس زيده  كريمان، كجاءى  زيده  كافى ): أك المركبة المقٌيدة، مثؿ

، (البنية الكظيفية)ساسية إلى بنية أخرل بػ ج مف تكسيع البنية األطمؽ عمى الناتأ، ك(يركضي  زيده 
كأطمؽ عمييا أيضان الجمؿ الثكاني الكاقعة ضمف الجمؿ  .(ْ)المقيداتالتي تيبنى عف طريؽ أنكاع 

عمى الجممة الكبرل التي  (الجممة المزدكجة)ؽ األصكليكف المتأخركف مصطمل طؿً كمي . (ٓ)الكبرل
. (ٔ) (سناديةإ)ل يككف خبرىا جممة صغر

النحكييف المحدثيف الذيف صٌنفكا الجممة كفؽ مكقعيا مف اإلعراب،  مفكيطالعنا قسـ آخر 
لمجمؿ التي ال محؿ ليا مف اإلعراب، كالجمؿ التي ليا محؿ مف  جديدةن  فكضعكا مصطمحاتو 

                                         
-ُط/عماف-مطبعة دار اإلسراء ،ُِٔ/مناىل الدرس النحكم في العالـ العربي في القرف العشريف :=    (ُ)

ََِِ 
/ االسكندرية-دار المعرفة الجامعية ،ُٕ/ دم كأنماطو مف خالؿ القرآف الكريـالمركب االسمي اإلسنا: =    (ِ)
. ،ْٓ -ْْ/ الجممة االسمية    (ّ)
(. سبؽ ذكره بحث منشكر)، ْٔ -ْٓ/ بنية الجممة في المغة العربية: =    (ْ)
(. سبؽ ذكرىا رسالة ماجستير)، َُٔ/بناء الجممة الفعمية في السكر المكية: =    (ٓ)
، ُِٓ/ البحث النحكم عند األصكلييف، مصطفى جماؿ الديف: =    (ٔ)
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ؿ التي ليا نكاع الجـأاإلعراب، كلٌما كانت الجممة الصغرل الكاقعة خبران عف المبتدأ جزءان مف 
شكقي ضيؼ مصطمل . رتضينا أٍف نستعرض ىذه المصطمحات، إذ أطمؽ دامحؿ مف اإلعراب 

الجمؿ )عمى الجمؿ التي ال محؿ ليا مف اإلعراب، كقابمو بمصطمل ( الجمؿ المستقمة)
عمي جابر .د، ككذلؾ نرل أٌف (ُ)ف  اإلعرابحؿ ـغير المستقمة عمى تمؾ التي ليا ـ( الخاضعة

، (عرابيةإالجمؿ التي ال تتحمؿ حركة )ٌمى الجمؿ التي ال محؿ ليا مف اإلعراب بػالمنصكرم س
إلى  إبراىيـص الدكتكر طالؿ يحيى ، كخؿ(ِ)(إعرابيةالجمؿ التي تتحمؿ حركة )ل األخرل بػ كسـٌ 
كيقابميا مصطمل ( الجمؿ الصريحة)مف اإلعراب بػ  ايصطمل عمى الجمؿ التي ال محؿ لو أفٍ 
. (ّ)عرابعمى تمؾ التي ليا محؿ مف اإل( ةالجمؿ المؤكؿ)

شارة إلى مسألة نحكية إلكقبؿ أف ننيي حديثنا عف مصطمل الجممة الصغرل، تجدر ا
خالفية يتكقؼ عمييا حكـ تصنيؼ الجممة، كىي مسألة تقديـ الفاعؿ عمى فعمو، فقد ذىب بعض 

بكره ): ، ففي قكلنا(ْ)يفالككفييف إلى جكاز تقديـ الفاعؿ عمى فعمو، كقد منعو جميكر النحكم
عند ( مركبة)تككف الجممة بسيطة عمى رأم الككفييف، في حيف الجممة كبرل كصغرل  (انطمؽى 

( طمعى  البدري )جممة "ميدم المخزكمي رأم بعض الككفييف ميعمالن بأٌف . كقد ناصر د الجميكر
فييا، أك أكقعيـ فييا  نفسيـأفعمية يجٌنبنا الكقكع في كثير مف المشكالت التي أكقع النحاة القدماء 

ال  سمية يحممنا إلى الذىاب إلى اعتبار االسـ المتٌقدـ مبتدأناىـ الفمسفي، إٌف القكؿ بأٌنيا منيلي 
ذا أصبل مبتدأن قي كضطر الدارس إلى تقدير فاعؿ، كقد قٌدراخال الفعؿ مف الفاعؿ، ك فاعالن، كا 

، فقد أصبحت مركبةن  الجممة البسيطة جممةن ضميران يعكد عمى المبتدأ، كيحممنا عمى اعتبار ىذه 
كالمسند  (البدر)بعد ذلؾ االعتبار، كىذا التقدير مكٌكنة مف جممتيف، المسند إليو في األكلى ىك 

كتقديـ الفاعؿ عمى فعمو يتفؽ مع الدرس . (ٓ)...."ليو في الثانية ىك الضمير العائد عمى المبتدأإ
ـى )تكليدية النحكم الحديث الذم يجعؿ مف الجممة اؿ ، جممة تحكيمية عف طريؽ عنصر (زيده  قا
ـى  زيده )الترتيب الذم يفيد التككيد، فتصبل الجممة  . (ٔ)(قا

سنادية الكاقعة إلعمى الجممة ا (الجممة الصغرل)كبعد ىذا العرض المكجز فإننا نتبٌنى مصطمل 
. خبران عف المبتدأ

                                         

 ُٖٔٗ-ّط/مصر-دار المعارؼ ،ِٖٓ -ِٔٓ/ تجديد النحك: =    (ُ)
 ُْٖٗ-ُط/بغداد -مطبعة الجامعة ،ُّ/ الداللة الزمنية في الجممة العربية: =    (ِ)
دكتكراه تقدـ بيا طالؿ يحيى  أطركحة، ُِ/ في القرآف الكريـ اإلعرابالجمؿ التي ال محؿ ليا مف : =    (ّ)

. ُٔٗٗجامعة المكصؿ / إلى مجمس كمية اآلداب إبراىيـ
طبع المجمع العممي  ة البيطار،ىل،شرح كتعميؽ محمدبُٖ/ المكفي في النحك الككفي، الكنغراكم: =    (ْ)

-ار الفكر،دٓٗ/ فاضؿ السامرائي. ، تحقيقات نحكية، دُُٓ/ ُ: ، ىمع اليكامعت.ط.د/دمشؽ-العربي
 ََُِ-ُط/عماف

 ُٓٔٗ/صيدا-المكتبة العصرية ،ّْ -ِْ/ -نقد كتكجيو -في النحك العربي    (ٓ)
 ُْٖٗ-ُط/جدة-،عالـ المعرفةكما بعدىا ٖٖ/ خميؿ عمايرة. في نحك المغة كتراكيبيا، د: =    (ٔ)
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:  بالمبتدأ( الصغرى)روابط جممة الخبر :  انياً 

، ال متماسؾه  ترابطيٌّ  الٌمغة بكصفيا نظامان نطقيان يحكميا قانكفه  أدرؾى عمماء العربية أفٌ  لقد
كقد ال يستشعر المتكمـ "يمكف بدكنو أف يككف الكالـ مفيدان، ليؤدم عممية التكاصؿ الكالمي 

ة عمى أمٌ  -الكسائؿ التي يصطنعيا نظاـ لغتو مف أجؿ أف يبدك كالمو مترابطان محكمان، كلكٌنو
ـي  -حاؿ كما  (ُ)"ان، ألٌنو في ىذه الحاؿ سيككف غير مفيدؾفؾٌ يستطيع أف ينكر مف الكالـ ما يككف 

 ، كبرىافه كاضله  إاٌل دليؿه ( ىػُْٕت )نظرية النظـ التي أرسى أصكليا عبد القاىر الجرجاني 
تى يعمؽ بعضييا ال نظـ في الكمـ كال ترتيب ح"عمى ترابط أجزاء المغة ترابطان كثيقان لذا فػ  ساطعه 

، كتيٍجعىؿ ىذه بسببو مف تمؾ ، كييبنى بعضيا عمى بعضو الضركرم  فلذا بات ـ. (ِ)...."ببعضو
س بمعزؿ عف مسألة الربط بيف عناصرىا المكٌكنة ليا، كقد درى تي  الجممة العربية ال يمكف أفٍ  أفٌ 

ا أنماطيا، حتى غدا بيـ دكا شركطيا، كتقٌركشغمت مسألة الربط باؿ النحاة كتتٌبعكا مكاضعيا، كحدٌ 
تان مكزعان في أبكاب األمر إلى التٌكغؿ في مجاالت االفتراض كالتقدير، بيد أٌف بحثيـ ىذا جاء مشتٌ 

نشير إلى  أفٍ  -نحدد ركابط الجممة الصغرل بالمبتدأ قبؿ أفٍ  -مف المفيد كلعؿٌ . (ّ)النحك المتنٌكعة
 جزأمبيف  تحادو كتماسؾو اف مف صمةو كىك ما يكك"فػ : صطالح النحكمفي اال( الربط)مفيكـ 

في  (الربط)كالمتتبع لمصطمل  (ْ)"ان ان أك معنكمٌ الجممة االسمية كالجممة الفعمية، كيككف الربط لفظيٌ 
نظائر لو في االستعماؿ،  المكركث النحكم، يجد أفَّد النحاة لـ يتفقكا عمى ىذا المصطمل، فثمة

. (ٓ)اإليضاحرد في المقتضب، كأبك عمي الفارسي في ، كقد أشار إليو المب(الٌذكر)منيا مصطمل 
 ٕٔٓت )، كقد ذكره عبد القاىر الجرجاني في المقتصد كابف الخشاب (العائد)كمنيا مصطمل 

.  (ٔ)في المرتجؿ( ىػ

                                         

. ُُٕ/ في بناء الجممة العربية    (ُ)
-المدني مطبعة-محمد شاكر قراءة كتعميؽ محمكد ،ٓٓ/نيدالئؿ اإلعجاز، عبد القاىر الجرجا    (ِ)

 ُِٗٗ-ّط/القاىرة
بحث ) ْٗ/ ، بنية الجممة في المغة العربية(بحث منشكر) ِْ/الجممة في نظر النحاة العرب: =    (ّ)

(. منشكر
كمية ، رسالة ماجستير تقٌدـ بيا عمي كنعاف بشير إلى مجمس ْٔ/ قضايا اإلسناد في الجممة العربية    (ْ)

. ََِٔجامعة المكصؿ،  -اآلداب
. ْٓ -ْْ/ ، اإليضاح العضدمُِٖ -ُِٕ/ْ: المقتضب: =    (ٓ)
 ،تحقيؽ عمي حيدر،ُّْ -َّْ/،المرتجؿ في شرح الجمؿِٕٗ/ُ:اإليضاحالمقتصد في شرح : =    (ٔ)

  .ُِٕٗ/مطبعة دمشؽ
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، عالراج) اتكارتضى آخركف مصطمل. (ُ)كزاكج ابف مالؾ بينيما في شرحو لمكافية الشافية
.  (ِ)(، كالتعميؽكاإلتباع

ٍف فىٌرؽ بيف مصطمحي  كمف ىك اصطناع "، فالربط عنده (االرتباط)ك  (الربط)المحدثيف مى
تمثؿ في أداة رابطة تدؿ عمى تمؾ العالقة، أك معالقة نحكية سياقية بيف معنييف باستعماؿ كاسطة 

، كعٌرؼ (ّ)"لبس االرتباطضمير بارز عائد، كيككف الربط إٌما ألمف لبًس االنفصاؿ، أك ألمف 
نشكء عالقة نحكية سياقية كثيقة بيف معنييف دكف المجكء إلى كاسطة لفظية تعٌمؽ "باط بأٌنو االرت

كيبدك لنا أٌنو قد قصد بالرابط الركابط المفظية . (ْ)"أحدىما باآلخر، فيي أشبو بعالقة الشيء بنفسو
مصطمل  إطالؽكارتأل باحث معاصر (. اإلسناد)المفظية كقصد باالرتباط الرابط المعنكم كىك 

عمى ما يقع  (االقتراف الخارجي)داخؿ الجممة العمدة، ك اإلسنادعمى عالقة ( القتراف الداخميا)
. (ٓ)خارج جممة اإلسناد

ف المبس في أداء إٌف الغاية المقصكدة مف الربط ىي كضكح العالقة في الجممة، كأـٍ 
مكاضع الربط ك. (ٔ)المقصكد منيما كعدـ الخمط بيف عناصرىا، بحيث تتألؼ كحدة كالمية مفيدة

ربط الخبر بالمبتدأ، كتحديدان الخبر الجممة، ىك في العربية كثيرة متنكعة، كلعؿ الذم يعنينا منيا 
ا، كحتى ال تبدك الجممة المخبر بيا مستقمة منفصمة عف المبتدأ أك ـيككف الكالـ متصالن بينو لكي

شيع كاألكثر مف ألبر ىك اكيكاد يككف الحديث عف الربط في باب المبتدأ كالخ. (ٕ)أجنبية عنو
ما الحكمة في جعؿ الرابط لمجممة : ريبَّد سائؿو يسأؿ: "غيره عند النحاة، يقكؿ الشيخ يس الحمصي

الكاقعة خبران بما ىي خبر عنو أعـٌ مف رابط جممة الصمة بالمكصكؿ، ككذا مف الجممة الكاقعة 
ف الكصؼ كالكصؿ كالحاؿ ناسب أف كثر ـأاإلخبار بالجممة  فا كاحاالن أك صفةة كجكابو أٌنو لـٌ 

، ألٌف الشيء إذا كثر في الكالـ ناسب أٍف يأتي عمى  ـٌ مف رابط كؿٍّ نحاء أيككف ربطيا أعى
. (ٖ) ...."ٌما ال دليؿ عميوـً دعكل الكثرة في الخبر دكنيا  مختمفة، ك قد ريدَّد ىذا بأفَّد 

                                         
، ّّْ/ُ:شرح الكافية الشافية: =    (ُ)
. ْٔ/لجمؿ العربية قضايا اإلسناد في ا: =    (ِ)
مكتبة لبناف  ،َِْ -َِّ/دةممصطفى حـ. رتباط كالربط في تركيب الجممة العربية، دنظاـ اال    (ّ)

. ُٕٗٗ-ُط/ناشركف
. ف.ص/ ف.ـ    (ْ)
، بحث منشكر في مجمة ُِ/ ىاني صبرم. د -دراسة في بنية النص -كاإلنشاءالتعميؽ بيف الخبر : =    (ٓ)

. ََُِ/ ُّالتربية كالعمـ العدد 
-مؤسسة المختار ،ْٖ/عمي أبك المكاـر.د ،، الجممة االسميةُُٖ -ُُٕ/ في بناء الجممة العربية: =    (ٔ)

. ََِٕ-ُط/القاىرة
-عممي العربيمطابع المجمع اؿ بيجة البيطار، تحقيؽ محمد ،ٕٓ -ْٕ/ نبارمألالعربية، ابف ا أسرار: =    (ٕ)

. ُٗ/ ُ: شرح المفصؿ ت.د/دمشؽ
ت .د/القاىرة-، المكتبة التكفيقيةٗٓٓ -ٖٓٓ/ ُ:شية يس الحمصي عمى التصريل عمى التكضيلحا (ٖ)
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ىا أف الجممة إذا كانت نفس المبتدأ لقد كضع النحكيكف قاعدة في ربط الخبر الجممة بالمبتدأ، مفاد
: (ِ)، كقد أشار ابف مالؾ إلى ذلؾ بقكلو(ُ)في المعنى لـ تحتل إلى رابط

ْن يكْن   ّيااُ   اكتفن معننً  واإ
 

 ى َ بي ووَ ْس  َ  ي ااُ  ِ طْ بها كنُ  
كذكر خالد  ،(اهلل حسبي)المراد مف النطؽ المنطكؽ بو كىك  (نطقي اهلل حسبي)فقكلو  

أٌف مثؿ ىذا النكع مف اإلخبار ليس مف اإلخبار بالجممة، بؿ بالمفرد عمى إرادة  (ىػ َٓٗ)األزىرم
لو إما قمتيو أنا كالٌنبيكف مف قبمي ال  أفضؿي : "()كمف الشكاىد عمى ذلؾ أيضان قكلو . (ّ)المفظ
مستغنيان عف ، كمما جعمكه (ًىجٌيرم أبي بكر ال إلو إاٌل اهلل): كقكليـ (ْ)."اهلل كحده ال شريؾ لو إالٌ 

قكلو بالشأف  كاستشيدكا لضمير ،(ٓ)عف الرابط ما كانت الجممة خبران عف ضمير الشأف أك القصة
جممة ( اهلل أحد)ضمير الشأف مبتدأ ك (ىك) ػؼ ُ/اإلخالص چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ :تعالى

ک  گ   چ :لو، كلضمير القصة قكلو تعالىىا مفسرة فٌ أل ؛عنو، كىي عنو في المعنى اسمية خبر

فإٍف لـ تكف الجممة المخبر بيا عف المبتدأ  .(ٔ) ٕٗ/األنبياء چ...گ     ڳ   گ  گ 
ـ كجكد الرابط، كقد أشار النحاة إلى جممة مف تمؾ الركابط، كسنعرضيا زً لتي اىي عينو في المعنى، 

: عمى النحك اآلتي
 

مير: أوالً  : الضَّ
دكر "ق مف ؿى  لماى ، ً (ٕ)نحكمكيعد األصؿ كاألىـ مف بيف الركابط، كالمٌطرد في االستعماؿ اؿ

نكاع الجمؿ كالضمائر، كال يخمك منو تركيب مف التراكيب طالٍت أدكر كبير؛ ألٌنو يكجد مع كؿ "
كالربط بالضمير أشبو باألداة كظيفة عمى  .(ٖ)"أم يدخؿ في كؿ جممة اسمية كفعمية... أك قصرت

ربط كما تؤٌدييا أدكات لذلؾ كانت الضمائر البارزة تؤدم كظيفتيا في اؿ"عمى ما قٌرره النحاة 

                                         

. ُّٔ/ُ:، ىمع اليكامعْٖ/ ، شرح المكٌكدم عمى األلفيةُٗ/ ُ:شرح الكافية: =    (ُ)
. َُ/ فٌية األؿ    (ِ)
. ٖٓٓ/ ُ: التصريل عمى التكضيل: =    (ّ)
، ، عف طمحة بف عبيد اهلل بف كيريزَُٕ/ طأ في باب ما جاء في الدعاءالحديث أكرده ابف مالؾ في المك    (ْ)

. ُٖٓٗ/ت.د بيركت،-تصحيل كتخريل محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي
، تحقيؽ محمد محيي الديف ُّٗ/ ُ:، أكضل المسالؾ، ابف ىشاـّّْ/ ُ: شرح الكافية الشافية: =    (ٓ)

  .ُٔٗٗ-ٔط/كتبير-عبد الحميد،دار الجيؿ
. ٖٓٓ/ُ: التصريل عمى التكضيل: =    (ٔ)
 ،َٔ/ ِ: ، األشباه كالنظائر لمسيكطئِٓ/ ُ: ، التصريل عمى التكضيلْْٔ/ِ: مغني المبيب: =    (ٕ)

. ََِٔ/بيركت-المكتبة العصرية تحقيؽ محمد عبد القادر،
. ت.د/الككيت-مؤسسة الصباح ،ُّٔ/ ُ:النحك الكصفي مف خالؿ القرآف الكريـ، محمد صالح الديف    (ٖ)
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المعاني الرابطة، إاٌل أٌف الضمير البارز يعتمد عمى إعادة الذكر في حيف تعتمد أدكات الربط عمى 
كالربط بالضمير كسيمة مف كسائؿ التعبير  .(ُ)"معانييا الكظيفية التي تحٌدد نكع العالقة المنشأة

د ذىب بعض الدارسيف إلى أٌف الربط الٌمفظ مرتيف، كؽ ةبالمضمر عف الظاىر استغناءن عف إعاد
العربية بعد مراحؿ مف التطكر بدالن مف إعادة المفظ بنفسو، أك التعبير  استحدثتيابالضمير كسيمة 

: (ِ)عمى ذلؾ شكاىد منيا قكؿ الفرزدؽ باأللؼ كالالـ لمغرض نفسو، كساؽ
 هِ ح ِّق  َلَعْمُرَو ما َمْعٌن بتاروِ 

 
 سِّقرُ وال ُمْنِسيٌي َمْعٌن والُمَتيَ  

: (ّ)بي ربيعةأكقكؿ عمر بف  

كقد . ُْ /النازعات چېئ ېئ ۈئ ۈئچ :عف الضمير قكلو تعالى( أؿ)كمف شكاىد التعبير بػ 
دٌ  ستغناء الٌمغة عف عمى ا ىذه الشكاىد ال تنيض دليالن قكيان  محمد حماسة عمى ىذا الرأم بأفٌ . د رى

ٌنو ال تكجد آثار أالضمير في فترة مف فتراتيا، إذ الشكاىد نفسيا تشتمؿ عمى ضمائر، فضالن عف 
. (ْ)تكشؼ لنا خمك الٌمغة مف الضمائر

كمف شرط الربط بالضمير أف يككف ضمير الخبر ىك ضمير المبتدأ في المعنى، كقد 
كما ". عميو شيئان ىكىك البيدَّد لو مف أف يككف المبنيٌ  عمـ أٌف المبتدأاك" :(ٓ)بٌيف سيبكيو ذلؾ بقكلو

لـ  (منطمؽي  زيده عمركه ): عائدة عمى زيد، فإف قمت (أبكه)فالياء في  (زيده أبكه قائـه ) :في قكلنا
ٌنماسمان، كلـ تخبر عنو بشيء، األٌنؾ ذكرت )) ؛يىجيزٍ  إاٌل أٍف تضيؼ إليو  (ٔ)((خٌبرت عف غيره كا 

كيجكز حذؼ الضمير إذا كاف ال يجيؿ  .(ٕ)(إليو أك معو منطمؽه  عمركه  يده ز) :شيئان، كما تقكؿ
مكضعو لمعمـ بو، كىك إٌما مرفكعان أك منصكبان أك مجركران، كفي حذؼ المرفكع مدار خالؼ بيف 

( ؿٌ ؾي )أٌما المنصكب فيحذؼ إذا كاف المبتدأ بمفظ داؿو عمى العمكـ كػ  ،(ٖ)النحاة، كاألصكب كقكعو
(ٗ)قراءة ابف عامر برفع كؿٌ ( كؿ)فمثاؿ  ق،ما يشابو أك( ؿٌ ؾي )

 چ جتيبڳ  ڳ    خبچ 

في العمكـ، أكاالفتقار إلى  (كؿ) كمما شابو لفظ (سنىاللي  اهللي  قي كعدى  ككؿه ) :كالتقدير ،َُ /الحديد
                                         

. ُِٓ/ العربية ةنظاـ االرتباط كالربط في تركيب الجمؿ    (ُ)
. ََِٔ/بيركت-الكتاب العربي دار ،تقديـ كشرح مجيد طرد،َُّ/ُ:ديكانو: =    (ِ)
. ُٖٕٗ/القاىرة-عبد المنعـ خفاجي، كعبد العزيز شرؼ،المكتبة األزىرية.،تحقيؽُْٓ/ ديكانو: =    (ّ)
. ُِْ/ في بناء الجممة العربية: =    (ْ)
. ُِٕ/ ِ: الكتاب    (ٓ)
. ُّْ -َّْ/ المرتجؿ في شرح الجمؿ: ، كينظرُِٖ/ ْ: المقتضب    (ٔ)
. ٕٓ -ْٕ/ العربية أسرار، ُِٖ/ ُ: اإليضاحالمقتصد في شرح : =    (ٕ)
(. لة ماجستيررسا) ٕٓ -ْٓ/ في الجممة العربية اإلسنادقضايا : لالستزادة ينظر    (ٖ)
إبراىيـ .زىير غازم زاىد كد.،تحقيؽ دُٖٔ/األندلسيظاىر  أبكالعنكاف في القراءات السبع، : =    (ٗ)

  .ُٖٓٗ-ُط/بيركت-العطية،عالـ الكتب

كم لكرِ  د لكرتو لو أجزى ِ   مْ وَ 
 

 بالقمرِ  كل الناسِ  يا أشبَ  الناسِ  
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ا أـٌ . (ُ)(طيعمرؤه يدعك إلى خير أيجيب، كآمره بخير كلك كاف صبيًّا أي ا) :متٌمـ لممعنى قكليـ
 :كالتقدير فييما (السًٍّمفي منكاف بدرىـ، كالبُّصري الكيٌر بستيف) :قد حذفكه مف قكليـالضمير المجركر ؼ

ڳ  ڳ     ىئ  ىئ  ىئچ :كمثمو ما كرد في قكلو تعالى... السمف منكاف منو كالبُّصري الكٌر منو)

ا مما يتبيف لف. (ِ)ر إفًّ ذلؾ الصبر منو أم ًمف الصابرمكالتقد ّْ/الشكرل  چجئی   ی  
. (ّ)"كظيفتو كظيفة سياقية كبرل ال يستقيـ تركيب منو"أشرنا إليو أىٌف الربط بالضمير 

 
:  اإلشارةاسم :  انياً 

سـ االنائب عف الضمير، كفي التعبير ب اإلشارةسـ اكيقع ربط الخبر الجممة بالمبتدأ ب
ال تتأٌتى في التعبير بالضمير،  ، مف الدالالت السياقية ما(مبتدأن ثانيان )شارة الكاقع مسندان إليو اإل
في مكضعو يكشؼ عف  اإلشارةشارية، كلكف اسـ سماء اإلفالضمير يمكف استخدامو بدؿ ىذه األ"

. (ْ)"تستشعره مع الضمير لك استخدـ مكانو كالحصر ال كاإلحاطةضرب مف التككيد 
         ڇ  ڇڇ  چ:ستدؿ النحاة عمى ذلؾ بشكاىد مف التنزيؿ، كمنيا قكلو تعالىاكقد 
عراب ( لباسي )في كجو قراءة  ِٔ /األعراؼ  چڍڇ مبتدأ ثانيان ال ( ذلؾ)بالرفع ال بالنصب كا 

ٌده الحكفي بأٌف الصفة ال  صفة كال بدالن أك عطؼ بياف، كأجاز الفارسي كغيره ككنو صفة، كقد رى
أٍف يككف  شارة رابطان الحاج فقد اشترط في كقكع اسـ اإل بفي اأٌما  (ٓ)تككف أعرؼ مف المكصكؼ

زيد قاـ ىذا أك ذاؾ، كريٌد : المبتدأ األكؿ صمةن أك مكصكفان، كأٍف تككف اإلشارة لمبعيد، فال يقاؿ
    ىئ  ىئ   ىئ  ېئ  ېئ  ېئچ :ما كرد في التنزيؿ مف قكلو تعالىبعمى رطو األكؿ 

. (ٔ)ّٔ /اإلسراء چڳ  ڳ      ی  ی
 
: ول  صورتان (ضع الضميروضع الظاهر مو)ى  عادة المبتدأ أو ما ُيسمّ  :ل اً  ا
 :  عادة المبتدأ بمفظ   -ٔ

كيقع ربط الخبر الجممة بالمبتدأ بإعادة لفظ المبتدأ بنفسو، فيككف مذككران مرتيف في تركيب كاحد 
    :ذلؾ قكلو تعالى، كمف (ٕ)كقد أجازه النحاة في مكاضع التفخيـ كالتيكيؿ قياسان كال يأتي في غيره

: (ٖ)، كمنو قكؿ الشاعر-القرآف كىك كثير في ِ  -ُ /القارعة چڀ  ڀ  ٺ  ٺچ 
                                         

. ّْٕ -ّّْ/ُ: شرح الكافية الشافية: =    (ُ)
. ِٗ/ ُ: ، شرح الكافيةِٗ/ُ: ، شرح المفصؿْٓ -ْْ/ العضدم اإليضاح: =    (ِ)
. ُّٗ/ ُ:النحك الكصفي    (ّ)
. ُْٖ -ُْٕ:  /في بناء الجممة العربية    (ْ)
. َٓ/ ، قضايا اإلسناد في الجممة العربيةْٔٔ/ ِ: مغني المبيب: =    (ٓ)
 ُْٖٗ-ُط/مصطفى النماس، مطبعة النسر الذىبي ؽمتحؽ ،َٓ/ِ:أبك حياف ارتشاؼ الضَّدرىب،: =    (ٔ)

. ْٔٔ/ ِ: مغني المبيب
. ِٔٓ/ ُ: ، التكضيل عمى التصريلْٕٔ/ ِ: المبيب ممغف: =    (ٕ)
 ُٓٔٗ-ط.د/بغداد-دار الجميكرية ،جمع كتحقيؽ محمد جبار المعيبد،ٓٔ/ البيت لعدم بف زيد، ديكانو    (ٖ)
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 شييٌ  الموأَ  سب ُ ال أرى الموَأ يَ 
 

  يرانن وال َ لا اللِ  َنغََّص الموأُ  
كأجاز سيبكيو في االختيار في غير ىذا المكضع، كخٌصو بالشعر، بشرط أف يككف بمفظ  

ف المحدثيف برأمو ىك أٌف إعادة يطالعنا بعض الدارسي .(ُ)األكؿ، فإف لـ يكف بمفظ األكؿ لـ يجزه
ـى فٌرؽ النحاة بيف الخبر الذم ىك يعادؿ : "بمفظو ال ييعىٌد مف الركابط إذ يقكؿ المبتدأ ال أدرم ًل
إٌف األكؿ ال يفتقر إلى رابط، عمى : في المعنى، كالخبر الذم تكرر فيو لفظ المبتدأ، فقالكا المبتدأ

بمفظو كىذا تفريؽ عجيب، ككاف ينبغي عمى األقؿ  حيف الثاني الرابط فيو ىك إعادة المبتدأ
عادة المبتدأ إا في عدـ الحاجة إلى رابط، كلذلؾ نرل استبعاد ما قالو النحاة مف أٌف ـالمساكاة بينو

نكاع الركابط، قياسان عمى ما ذىبكا إليو مف أىفَّد الخبر إذا كاف ىك نفس المبتدأ في أبمفظو رابط مف 
. (ِ)."طالمعنى لـ يحتل إلى راب

 
 :  عادة المبتدأ بمعناا  -ٕ

 زيده ) :ال بالمفظ كذلؾ نحك كىك أٍف يككف في الجممة اسـ ظاىر ىك المبتدأ في المعنى،
عميو  ؿٌ كقد استدى  أبي الحسف األخفش،كىك مذىب  (زيد)إذا كاف أبك عمرك كينية لػ (عمركو  قاـ أبك

 فػ َُٕ/األعراؼ      چىئ مئ  حئ   جئڳ  ڳ  ی  ی     ىئ  ىئچ :بقكلو تعالى
المبتدأ بمعناه، إعادة خبره، كالرابط بينيا  (إٌنا ال نضيع اجر المصمحيف)مبتدأ، كجممة  (الذيف)

ٌدكا عمى األخفش أٌف  (ّ)...فالمصمحكف ىـ الذيف يمسككف بالكتاب كقد منع الجميكر ذلؾ، كرى
  چۈئ  ۈئ  ۆئ    ۆئ  ۇئۇئچ  :في قكلو( الذيف)مجركر بالعطؼ عمى ( الذيف)

الرابط  :كقيؿ ألٌف المصمحيف أعـٌ مف المذككريف، ؛أك أٌف الرابط ىك العمكـ ،ُٗٔ/عراؼاأل
. (ْ)مأجكركف، كالجممة داٌلة عمى حذفو: أم الخبر محذكؼ: كقيؿ منيـ،: أم ،ضمير محذكؼ

: كقد كافؽ ابف عصفكر األخفش في االسـ المكصكؿ، كلـ يأخذ بمذىبو في الخبر، مف ذلؾ قكليـ
. (ٓ)عنو: أم (لذم ركيت عف الخدرمأبك سعيد ا)
 

 :عموم في الخبر يشمل المبتدأ: رابعاً 

                                         
تحقيؽ محمكد  ،ُِّ/ ُ:، محمد الصبافعمى شرح األشمكني ، حاشية الصبافِٗ/ ُ: شرح الكافية: =    (ُ)

 ََِِ-ُالقاىرة،ط/الصفا بف الجميؿ،مكتبة
المعرفة  دار ،ْٖ/أبك السعكد حسنيف. نماطو مف خالؿ القرآف الكريـ، دأسنادم كالمركب االسمي اإل    (ِ)

ت .د-ط.د/اإلسكندرية-الجامعية
  ََِِ-ُط/بيركت-شمس الديف،دار الكتب العممية إبراىيـ،تحقيؽ ِْٓ/معاني القرآف، األخفش: =    (ّ)
. ُٔٓ/ ُ: ح عمى التكضيلالتصرم: =    (ْ)
. ّْٔ -ّْٓ/ ُ: شرح جمؿ الزجاجي: =    (ٓ)



غرى في النحو العربي ـ مفهومًا ونشأة وأحكاماًـ  .الُجممة الصُّ

 

261 

قد أشار بعض النحاة إلى ىذا النكع مف ركابط جممة الخبر بالمبتدأ، كعٌدكه مف الركابط المعنكية 
ـى )قتراف فاعؿ امف ذلؾ  ـى الرَّدجؿ): باأللؼ كالالـ نحك (سى ئٍ بً  ك ًنٍع  عمى( أؿ)، كحممكا (ُ)(زيده ًنٍع

أجنبية  (نعـ الرجؿ)لفظ يشمؿ زيدان كغيره، لذا ال تعد جممة ( الرَّدجؿ)معنى الجنس، كذلؾ ألٌف 
كاستشيدكا لو أيضان . (ِ)لمعمكـ الحاصؿ في المعنى، فالرابط رابط معنكم ال رابط لفظي (زيد)عف 
:  (ّ)بف ميادةابقكؿ 
 رٍ حدَ شعري هل  لن أمِّق  َ  َأال َليأَ 

 
 عنها فال َصْبرا رُ  ْ فَأّما الصَّ  سبيلُ  

خالد ال ) ،(عمرك كؿُّص الناس يمكتكف) ،(زيده ماتى الناس) كذىب ابف ىشاـ إلى أٌنو يمـز أف يجيزكا 
ـى كبئس عمى أفٌ ( أؿ)كٌجو ثـ ،(ررجؿ في الدا أك يككف الربط  ىا لمعيد ال لمجنس،في فاعؿ ًنٍع

جو عمى أىفَّد الربط فيو رى فخٌ  الشعرأٌما بيت  بإعادة المبتدأ بمعناه عمى ما ذىب إليو األخفش،
ال أٌنو ال صبر لو عف كؿ  كليس العمكـ فيو مرادان، أم ال صبر لو عنيا، بإعادة المبتدأ بمفظو،

. (ْ)شيءو 
 

 :النائبة عن الضمير( أل: )خامساً 
  ۈئ  ۈئ چ:ىذا الربط نكع ذىب إليو الككفيكف كبعض البصرييف، كاستدلكا عميو بقكلو تعالى

ىي :فإٌف الجنة مأكاه، كالبصريكف يقٌدركف ضميران محذكفان، أم: ، أمُْ/نازعاتؿا چ  ېئ  ېئ
. (ٓ)المٍأكل لو
   :العط  بالواو: سادساً 
زيد قامٍت ىند " :نحك ىشاـ الخضراكم الربط بيف جممة الخبر كالمبتدأ بالعطؼ بالكاك،أجاز 
. (ٔ)كالجممة الكاحدة  الجممتافؼ عمى اعتبار أف الكاك لمجمع،" زيد قاـ كقعدٍت ىند"ك  "كأكرميا

 
:  مشتممة عمن ضمير يعود عمن المبتدأ شرطٍ  جممةُ : سابعاً 

ـى  إفٍ  عمركه  يقكـي  زيده ): كذلؾ نحك كلعمنا نكتفي فيما  .(ٕ)عائد عمى المبتدأ ففي قاـ ضمير (قا
تفصيؿ في ، باؿةكفيؿ فل المخبر بيا عف المبتدأ، كالمظاأشرنا إليو مف أنكاع ركابط الجممة الصغر

. ذلؾ
 

                                         
(. رسالة ماجستير) ُٓ/ في الجممة العربية اإلسناد، قضايا ُٓ/ ِ: ارتشاؼ الضَّدرب: =    (ُ)
، رسالة ِٗ/ في القرآف الكريـ اإلسنادلجممة  اإلنشائي، المقيد ُٔٓ/ُ: التصريل عمى التكضيل: =    (ِ)

. ََِٖ/جامعة المكصؿ  -حمد، إلى مجمس كمية التربيةأمجاىد عبد المنعـ : ـ بياماجستير تقد
 َُٕٗ-ط.د/المكصؿ-مطبعة الجميكر ،جمع كتحقيؽ محمد نايؼ الدليمي،ْٖ/ -مجمكعان  -شعره: =    (ّ)
. ْٕٔ/ ِ: مغني المبيب: =    (ْ)
في الجممة  اإلسنادضايا ، ؽُُّ/ ُ: شمكنيأل، شرح إِٓ -ُٕٓ/ ُ: شرح جمؿ الزجاجي: =    (ٓ)

. ّٓ -ِٓ/ العريبة
. ْٖٔ/ ُ: مغني المبيب: =    (ٔ)
.  ْٖٔ/ ُ:ف. ـ: =    (ٕ)
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:  -بين المانع والمجيز -ل  في و وعها خبرًا خأَ الجممة الصغرى المُ :  ال اً 
لعؿ مف الثابت لدينا أٌف النحكييف قد أجمعكا عمى جكاز اإلخبار بالجممة الصغرل عف 

أٌما اإلخبار بالظرؼ فيك . جماعإلاسمية كانت أـ فعمية، كلـ نجد ليـ خالفان عمى ىذا االمبتدأ 
الجائز أيضان، غير أٌف محؿ خالفيـ بالظرؼ ىك في متعٌمقو، فمنيـ مف عمَّدقو اسمان، فحكـ  مف

مستقره أمامؾ، كمنيـ مف عٌمقو فعالن، فكاف  :أم (أمامؾ زيده ): عمى اإلخبار بأنو مفرد نحك
كمما أجازكه أيضان اإلخبار . (ُ)أم استقٌر أمامؾ (أمامؾ زيده ): اإلخبار مف قبيؿ الجممة نحك

فعمية، ؿ، فقد أدرجيا بعضيـ ضمف الجممة ا(ؾى ق يكرـٍ تكرـٍ  فٍ إ ده مز): بالجممة الشرطية نحك
بيد أٌننا نجد خالفان نحكيان كقع بيف . (ِ)ىاككالبعض اآلخر ضمف الجممة االسمية، في مكاضع حٌدد

عكا النحكييف في جمؿ صغرل كقعت خبران عف المبتدأ بيف المانع كالمجيز، فمف الجمؿ التي أجـ
، ككذلؾ الجممة (يا أعدٌؿ الناسً  زيده )عمى منع كقكعيا خبران عف المبتدأ جممة النداء، فال يجكز 

حكى اإلجماع غير كاحد مف النحكييف منيـ الشيخ  ك( لكٍف، كبؿ، كحتى)المصٌدرة بأحد الحركؼ 
خبران في  كاستشكؿ كقكع االستدراؾ"كجاء في حاشية الشياب عمى تفسير البيضاكم . (ّ)الكافيجي

ٍف كثرى  زيده ): نحك مع كركده في كالميـ، كخٌرجو بعضيـ عمى أٌنو خبر عف  ،(ق لكٌنو بخيؿه ماؿي  كا 
عبد السالـ  األستاذكعمؿ  (ْ)"كاالستدراؾ منو الخبر محذكؼ،: المبتدأ مقيدان بالغاية، كبعضيـ قاؿ

. (ٓ)ٍعد عف التقديرالسالـ ىاركف منع كقكع جممة النداء خبران عند الجميكر لما فيو مف ييٍسر كبي 
كأٌما الجمؿ التي اختمفكا في كقكعيا خبران فنجد فييا مذىبيف أحدىما المنع كاآلخر الجكاز، 

ساليب الطمب كاألمر كالنيي أ فكمف تمؾ الجمؿ الجممة اإلنشائية الطمبية، التي فييا أسمكب ـ
ًرميوي ، كزيده ليتىوي ييٍكرىـ ، كزيد ما ٍكًرٍموي، كزيده ال تكًرٍموي ، كزيده ىؿ تؾأزيده ): نحك كاالستفياـ

بالجممة الطمبية،  اإلخبارنبارم ككافقو بعض الككفييف إلى عدـ جكاز ألفذىب ابف ا (....أكرىمىوي 
كخٌرج . (ٔ)حجتيـ في ذلؾ أٌف الخبر ما احتمؿ الصدؽ أك الكذب، كجممة الطمب ال تتحمؿ ذلؾ

: يككف التقدير (قكًرـٍ أزيده )في قكلنا  :، أم(ٕ)ؼابف السراج ما كرد مف ذلؾ عمى تقدير قكؿ محذك
، غير أننا نجده يجيز اإلخبار بالجممة الطمبية تمميحان ال تصريحان، (أكًرٍموي  لؾى  أقكؿي  زيده ): التقدير
ٍف قٌدمت : "(ٖ)إذ يقكؿ  ؛نو يشبو الخبر كىك جائزأل ؛كاف قبيحان  (قطعت يده زيده ): فقمت األسماءكا 

                                         
. ٖٖ/ُ: شرح المفصؿ: =    (ُ)
. ُٖٓ/ في الجممة العربية اإلسناد، قضايا ِٓٗ/ُ: شرح التسييؿ: =    (ِ)
: ، محمد محيي عبد الحميد، ىدية السالؾ إلى تحقيؽ أكضل المسالؾُّٓ/ ُ: ىمع اليكامع: =    (ّ)

. ْٓ/ الجممة االسمية ،َُٖٗ-ٔط/بيركت-دار الجيؿ،ُّٗ/ُ
،شرح كتعميؽ تركي فرحاف،دار الكتب ََِ/ُ: حاشية الخضرم عمى شرح ابف عقيؿ، محمد الخضرم     (ْ)

 ُٖٗٗ-ُط/بيركت-العممية
. ّٓ/ في النحك العربي اإلنشائية األساليب: =    (ٓ)
. ِٔٗ/ ُ: يؿشرح التسو: =    (ٔ)
. ََِ/ ُ: ، حاشية الخضرمّْٔ/ ُ: شرح جمؿ الزجاجي: =    (ٕ)
 ُِٕ-ُُٕ/ِ:األصكؿ في النحك    (ٖ)
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ذا قمت نو غير ممبس، كىك عمى ذلؾ اتساع في كاف أمثؿ أل (قيدى  اهللي  ليقطعى  ده زم): إذا لـ يشكؿ، كا 
ٌف المبتدأ ينبغي أف يككف خبره يجكز فيو الصدؽ كالكذب، كاألمر كالنيي ليسا بخبريف أل ؛الكالـ

ٌنما قالكا  (ةقىؿ ضربتى  زيده ): تساعان، كما قالكاا (اضًرٍبوي  إليو، كعمركه  قـٍ  زيده ): كالدعاء كاألمر، كا 
حد الدارسيف المعاصريف أنَّدو أ، كيذكر ...."ر عمى الحقيقةبفىسىدَّد االستفياـ مسد الخبر، كليس بخ

، فمـ يجد ما ذكره الناس عنو مف تقدير قكؿ مضمر، مع منعو اإلخبار (األصكؿ)قد قرأ كتاب 
يككف عمى  :حدىماأكتأكؿ الجرجاني كقكع الجممة الطمبية خبران عمى كجييف، . (ُ)بالجممة الطمبية

ـ محمكالن عمى يككف الكال :ضمار قكؿ محذكؼ كنعتو بأٌنو في التنزيؿ كثير جٌدان، كاآلخرإ
ٌل أف يككف خبران : معناه (قي بٍ رً ٍض ا زيده )المعنى، فقكلنا  ٍربىوي، فىصى نجد  أنناغير . (ِ)أكجب عميؾ ضى

ٍف ذىب إلى أفٌ  اآلخر فقد ذىب الفراء،  أمَّدا المذىب. (ّ)تقدير القكؿ فيو تكٌمؼ ال محٌكج لو مى
. إلى جكاز كقكع الجممة الطمبية خبران عف المبتدأ (ْ)بك حيافأكالميبىرٍّد، كابف عصفكر، كابف مالؾ، ك

غير أننا نرل أٌنو  ،(ٍضًربوا اهللً  عبدي : )ممثالن لو بقكلو اإلخباركنجد سيبكيو يجيز ىذا . المبتدأ
محذكفان  رقدم، ؼِ/النكرچ ڀ  ڀ  ڀچ :عراب قكلو تعالىإيعرض عف ىذا، حينما يكٌجو 

الخبر المبتدأ ال خالؼ "كحجة المجيزيف عمى ذلؾ أٌف  .(ٓ)بيانان لممبتدأ كليس خبران ( جمدكااؼ)معتبران 
خالؼ في أٌف أصمو أف يككف مفردان، كالمفرد مف حيث ىك مفرد ال يحتمؿ الصدؽ كالكذب، 

 ألنيا نائبة عما ال يحتمميا، ؛الكذبيشترط احتماليا لمصدؽ ك فالجممة الكاقعة مكقعو حقيقة بأف ال
كيؼ أنتة ثابت باتفاؽ، فال يمتنع ثبكتو جممة طمبية : ان نحككأيضان فإف كقكع الخبر مفردان طمبيٌ 

: طيٌ بالقياس لك كاف غير مسمكع، كمع ذلؾ فيك مسمكع شائع في كالـ العرب، كقكؿ رجؿ مف 
 َيْسمو ه كي َ برُ َص  يلَ  مُأ َمْن عِ 

 
 (6)لوعة وغرامصاليًا ناَر  

الذم يحتمؿ الصدؽ كالكذب ليس ىك خبر المبتدأ، بؿ ىك ما يقابؿ ( الخبر)فضالن عف أٌف  
أٌما زيده ): في نحك( أىٌما)ٌف النحكييف قد اتفقكا جميعان عمى جكاز رفع االسـ بعد أ، كما اإلنشاء

                                         

. ُٗٓ/ في الجممة العربية اإلسنادقضايا : =    (ُ)
. ِّٓ -ِِٓ/ ُ: اإليضاحالمقتصد في شرح : =    (ِ)
بناء  ُٖٔٗ-ُط/عماف-دار عمار،َِْ/ حمكزعبد الفتاح اؿ. المبتدأ كالخبر في القرآف الكريـ، د: =    (ّ)

(. رسالة ماجستير) ُٖٔ/ الجممة الفعمية في السكر المكية
 ََِِ-ُط/بيركت-دار الكتب العممية شمس الديف، إبراىيـتحقيؽ  ،َّٔ/ ُ:معاني القرآف الفراء: =    (ْ)

. ْٗ /ِ: ، ارتشاؼ الضربّْٕ/ ُ: ، شرح جمؿ الزجاجي ْٕٓ/ الكامؿ في المغة كاألدب
. ُُ -َُ/في القرآف الكريـ  اإلسنادلجممة  اإلنشائي، المقيد ُّْ/ ُ، ُّٖ، ُِ/ ُ: الكتاب: =    (ٓ)
. ُْٓ -َْٓ: /مغني المبيب: ، كينظرِٔٗ -ِٓٗ:/ شرح التسييؿ    (ٔ)
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ع الجممة الطمبية خبران في كقد كرد كقك. (ُ)كما بعده ىك الخبر يعرب مبتدأن فيتعيف أفٍ  (قي بٍ ضرً اؼ
: (ِ)ضع متعددة، ككذلؾ في المنظكـ مف كالـ العرب كمنواالكريـ في مك القرآف
 ْس ب دُّ الفرزد  َأتعِ  َ و
 

 لُ دَ نْ اللَ  هُ يمَ ياشِ  َ  وَد َّ  
كيمحظ أٌف المطٌرد الشائع أف تقع الجممة الطمبية خبران عف المبتدأ، في حيف قٌمما كقعت خبران  

كبعد ما أشرنا إليو نخمص إلى القكؿ بأٌف الجممة الصغرل . (ّ)ك لفعؿ ناقصأبالفعؿ  لحرؼ مشٌبو
بصكرتيا الطمبية قد كقعت خبران عف المبتدأ في القرآف، بصرؼ النظر عف التأكيالت كالتقديرات 

لى إٌف قدسية الشكاىد القرآنية تعمك ع"مخرجان عٌما قٌعده النحكيكف، لذا فػ االتي يجد المعربكف فيو
 (ْ)."قكانيف النحاة كتتفكؽ عمى قكاعد العربية

خبران عف المبتدأ ( غير الطمبية)كنقؼ عند خالؼ نحكم آخر تمثؿ بمنع كقكع الجممة اإلنشائية 
 (ٓ)(زيده ليقكمفَّد ): يجٌكز ـفؿ. منيا الجممة القسمية، فقد نقؿ عف ثعمب منعو كقكع جممة القسـ خبران 

ألٌف الجممة " ؛نع جممة جكاب القسـ ال جممة القسـكتأكؿ النحكيكف بأنو قصد بالـ (ٓ)(ليقكمفَّد 
فالخبر مجمكع جممة القسـ ... المخبر بيا ليا محؿ مف اإلعراب، كجكاب القسـ ال محؿ لو

. (ٔ)."المقٌدرة، كجممة الجكاب المذككرة ال مجرد الجكاب
ئد، غير أٌنو ، كقد تخمك مف ضمير عاإنشائيةكلعؿ حجة المانعيف أٌف جممة القسـ غالبان ما تككف 

إٍف خمت منو جممة القسـ تتضمنو جممة الجكاب، كالخبر في المعنى "ريٌد عمى أٌف الضمير العائد 
ا تقٌدمت عمى ًإٌنما ىك جكاب القسـ، أٌما جممة القسـ فإٌنما جيء بيا لمتككيد ال لمتأسيس، كلـٌ 

م االرتباط كالجممة ا كانتا ؼالجكاب أصبحٍت في الظاىر ىي الخبر كجكابيا ال محؿ لو، ككـى 
العائد في كاحدة منيما لـ يبؽ ما يمنع أف تككف األكلى خبران في المفظ  الكاحدة، كالضمير

، (ٖ)المنع، ككصفو ابف مالؾ بالضعيؼبكقد ريدَّد رأم ثعمب  (ٕ)"كالصناعة، كالثانية خبران في المعنى
ڻ   چ:تعالىقكلو  ، كاحتل المجيزكف بكركد الشكاىد المتكاترة عمى ذلؾ، فًمفى القرآف(ٖ)بالضعيؼ

                                         

. ّٕ -ّٓ/ في النحك العربي، عبد السالـ ىاركف اإلنشائية األساليب: =    (ُ)
تحقيؽ محمد باسؿ عيكف  ،ٖٔ/ُ:العيني المقاصد النحكية، =: م عذرة ييجك فرزدقان،البيت لرجؿ مف بف    (ِ)

 ،ُٕٓ/ُ :الحميد محمد محيي الديف عبد منحة الجميؿ، ََِٓ-ُ/بيركت-دار الكتب العممية السكد،
  َُٖٗ-َِط/القاىرة-مطبعة المختار االسالمي

. ُْٓ -ُْْ/ الجمؿ كأشباهالجمؿ  إعراب=:    (ّ)
. ُٓ/ مقيد اإلنشائي لجممة اإلسناد في القرآف الكريـاؿ    (ْ)
. ُْٓ -َْٓ/ ِ: ، مغني المبيبِٔٗ/ ُ: شرح التسييؿ: =    (ٓ)
. َٖ -ٕٗ/ اإلعراب عف قكاعد اإلعراب    (ٔ)
. َٗ/ شباه الجمؿأعراب الجمؿ كإ    (ٕ)
. ِٔٗ/ ُ: شرح التسييؿ: =    (ٖ)
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ستٌدؿ بو اكمف الحديث النبكم ما  ،ٗٔ/العنكبكت چہ  ہ  ہ  ہ  ۀڻ  ڻ  ڻ  ۀ
 قشار إلى أفَّد أ، ك(ِ)"كقيصري لييمكف، ثـ ال يككف قيصر: "()بحديث رسكؿ اهلل  (ُ)ابف مالؾ

دان ، مستشو(كاف)قع خبران عف أٍف تخبران عف المبتدأ، كمف الغريب تككف كثر كقكع جممة القسـ أ
ٍف قبمكـ لييمشطىفَّد بمشاط الحديد" :()بقكلو  ، كنعى ابف مالؾ عمى الفراء منعو أف (ّ)"قد كاف مى
: (ٓ)كمف منظكـ الشعر ما استدؿ بو مف قكؿ الشاعر. (ْ)(ليفعمفَّد  زيده ): يقاؿ

  لا أتاِو فالَأ حيَن َمناصِ   َجَشأْأ فقمُأ المَّل َخِشيِأ َلَيأِتَينْ 

مه كجيو، فقد ذىب إلى أٌف جممة ما يسمى بجكاب القسـ قد يككف أامرائي ركلمدكتكر فاضؿ الس
ٌنما مي -اكما في الشكاىد التي تمثمنا بو -ليا مكضع ل بيا لمتككيد ؤتى ، كقد ال يككف ليا مكضع، كا 

. (ٔ)ىي جممة ابتدائية مؤكدة بالنكف  ْ/اليمزة چڄ ڄ ڄ  ڄڦچ:فحسب، مثؿ قكلو تعالى

                                         

دار آفاؽ عربية  تحقيؽ طو محسف، ،ُِِ/الجامع الصحيل شكاىد التكضيل كالتصحيل لمشكالت: =    (ُ)
 ُٖٓٗ/لمصحافة كالنشر

اعتنى بو أبكعبداهلل الجميؿ،  ِْٖٔ/ رقـ الحديث َُُِ/ ّ:  ىريرة أبكالحديث ركاه : صحيل البخارم    (ِ)
 ََِّ-ُط/القاىرة-مكتبة الصفا

(. ليمشط)كفي صحيل البخارم غير مؤكد ، ُِٗ/ الحديث في شكاىد التكضيل كالتصحيل مؤكدان بالنكف    (ّ)
، ّّٗٔركاه خباب، رقـ الحديث  ُّٖٗ/ ّ: ينظر صحيل البخارم

. ُِٗ/ُ: معاني القرآف: =    (ْ)
 ُْٓ/ِمغني المبيب : ينظر يعرؼ قائمو ، البيت ال    (ٓ)
. ِِِ -ُِِ: /-كأقسامياتأليفيا  -الجممة العربية: =    (ٔ)


