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 بسم ا الرمحن الرحيم

}فُوني تَخْتَلالَّذ ضعلَكُم ب نيأُبلو ةكْمجِئْتُكُم بِالْح فيه قَالَ قَد{ 
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 :الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيد المرسلين وآله الطاهرين، وبعد
ما قرئ بالتثليث في القـراءات القرآنيـة :( لت موضوعًا لدراسة الماجستير وهوسجّ  فقد سبق لي أنْ 

ِرَس فــي جامعــة أخــرى، وقــد مضــى مــَن ، وبعــد مــّدة مــَن البحــث تبــّين لــي أّنــه قــد دُ )دراســة لغويــة
المــّدة المقــّررة للبحــث أكثــر مــن خمســة أشــهر، حتّــى أرشــدني أســتاذي، األســتاذ الــدكتور لطيــف 
الزاملي، إلـى أّن ثّمـَة مـا يسـتحق الدراسـة، وجـدير بـالجمع فـي موضـع واحــد، وهـــو مــا خــرج عــن 

ين القدماء وسارت عليـه مصـنفات النحـو نظام بناء الجمـلة الذي أسـس قواعده العلماء مَن النحوي
 .ودروسه 

وبقــي هــذا الجانــب متنــاثرًا فــي كتــب النحــويين بــين رافــض ومقــّر، ومــنهم مــن وجــد فيــه مــا 
يتعــارض مــع القواعــد التــي أسســوها، فلجــأ إلــى التقــدير والتأويــل حتّــى يّتســق مــع تلــك القواعــد، إّال 

 .ارات ونصوص وأقوال في مصنفاتهم النحويةأّنهم لم يعدموا وجوده بدليل ما ورد عندهم من إش
وســأحاول أْن أقــف علــى هـــذا الجهــد متتبعــًا اآلراء النحويــة، والشــواهد الفصــيحة التــي وردت 
ــــذه المســـائل جـــديرة بـــالنظر، ومّمـــا يدعــــم ذلـــك المـــنهج الوصـــفي المتمثـــل  والتـــي تـــدّل علــــى أّن هـ

ضـوابَط للسـماع وعـّده حّجـة، ودلـيًال علـى بالسماع عند القدماء، وكـذلك مـا ورد عنـد القـدماء مـن 
ـــان العنــوان لدراســة هــذا الموضــوع  صــحة كــالم العــرب الــذي جــرى علــى الســليقة واالســتعمال فكـــــ

 ).ما خالف نظام الجملة العربية بين المعيارية والوصفية ( هو
د جــاء وأمــا النظــام الــذي نقصــده فهــو نظــام اإلســناد الــذي يمثــل البنــاء األساســي للجملــة، وقــ

 . فيه المسند إليه مخالفًا لما قّررته المعيارية
وبعــد البحــث فــي مصــنفات النحــو، وجمــع المــادة ســار البحــث علــى خطــة قوامهــا المســائل 

، فكــان علــى )المبتــدأ، والفاعــل، ونائبــه : ( األساســية فــي النحــو العربــي، وهــي الُعمــد فــي الكــالم
مــة تتنــاول أهــّم النتــائج التــي جــاء بهــا البحــث، تمهيــد وثالثــة فصــول تســبقها مقدمــة، وينتهــي بخات

 :وعلى النحو اآلتي
تضّمن التمهيد اإلسناد في الجملة العربية، وترتيب عناصـر الجملـة، وعناصـر بنـاء الجملـة 

 .بين المعيارية والوصفية
ــدًأ، فتضــّمن توطئــة وســبعة مباحــث،  ــّم خّصصــت الفصــل األّول للحــديث عــِن الجملــة مبت ُث

 .والحاالت التي وقعت فيها الجملة مبتدأً  تناولت المواضع
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وأّما الفصل الثاني، فُخّصَص للجملـة فـاعًال، وتضـّمن توطئـة، وثالثـة أقسـام، بحسـب ورود 
جمـلة فعـلية، أو جمـلة اسمـية، أو شــبه جملـة، وقـد قُـدِّمِت الجملـة الفعليـة علـى االسـمية، : الفاعل

 .ى عنوانات فرعية لكثرة مادتها، وكّل من هذه األقسام قّسم عل
، وتضّمـن توطئة وثالثة أقسـام، )الجملة نائبًا عن الفاعل( وأّما الفصل الثالث، فكان عنوانه
جملــة فعليــة، أو جملــة اســمية، أو اســم فعــل، وقــد ُقــدِّمِت : وهــي أيضــًا بحســب ورود نائــب الفاعــل

، وكـذلك ُقّسـمت هـذه )الجملـة فـاعًال ( الجملة الفعلية على االسمية للسبب الذي ذكرته فـي فصـل
 .العنوانات الرئيسة على عنوانات فرعية

ــائج التــي تمّخــض عـــنها البحــث، واعتمــدت فــي دراســتي لهــذا  وقــد ختمــت البحــث بــأهّم النت
 .الموضوع على المنهج الوصفي التحليلي لكونه مناسبًا لدراسة الظواهر اللغوية وتحليلها

مصـــادر القــــدماء علـــى اخــــتالف عصـــورهم، أّمـــا المصـــادر فقـــد اســـتقى البحـــث مادتـــه مـــن 
 .ومدارسهم، وكذلك أفاد مَن المراجع الحديثة التي عالجت مسائل مَن الموضوع 

وأخيـرًا ولــيس آخــرًا أتوّجـه بالشــكر الجزيــل، واالمتنـان العظــيم للمشــرف علـى البحــث األســتاذ 
البحــث بهــذه الصــورة  لطيــف حــاتم الزاملــّي، والــذي لــوال مالحظاتــه، وتوجيهاتــه لــم يكــنِ : الــدكتور

 .التي خرج بها 
وأتوّجـــه بالشكــــر للخبيـــر العلمـــي، واألســـاتذة المناقشـــين الـــذين ســـيمدوننا بخبـــرتهم وٕارشـــادهم  
ومالحظاتهم القّيمة التي ستقّوم َأَوَد هذا البحث وتصّحح مسـاراته شـاكرًا لهـم مـا يبذلونـه مـن جهـد 

 .في سبيل البحث العلمي واستمراره
@
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@Ú˜†ÏmZ 
مجموعة مَن العناصر تحكمها جملة مَن العالقـات التـي تقيمهـا فيمـا : (( ُيعّرُف النظام بأّنه

0TP))بينها 

)
0F

١(
P0T0))العناصر المتناسقة، والمتداخلـة مجموعة مَن : (( ، أو هـــوTP

)
1F

٢(
P0T وبنـاًء علـى هـذا فكـّل ،

0TPمــــــا يتســــــم بالوحــــــدة واالتســــــاق، فهــــــو نظــــــام، وكــــــّل نظــــــام هــــــو بنيــــــة ونســــــق

)
2F

٣(
P0Tوالبنيــــــة هــــــي ، : 

0TPنســـــق مـــــَن العالقـــــات الباطنـــــة يتصـــــف بالوحـــــدة الداخليـــــة واالنتظـــــام الـــــذاتي 

)
3F

٤(
P0Tوالنســــــق هــــــو ، : 

0TP... )) موحدًا  نظام ينطوي على استقالل ذاتي يشكل كّالً (( 

)
4F

٥(
P0T . 

والجملــة بنيــة ونســق مـــركَّب مـــن عناصــر لغويــة يــرتبط بعضــها مــع بعــض علــى وفــق نظــام 
 .معين تواضع عليه أهل اللغة في أصل الوضع، واستنبطها النحاة في قواعدهم 

والنظام األساسي الذي اعتمده علماء النحو في بناء الجملة هو اإلسناد، وكـّل بنـاء تركيبـي 
المســـند والمســـند إليـــه، وهـــذا مـــا أشـــار إليـــه : منـــه الفائـــدة يقـــــوم علـــى ركنـــين أساســـين همـــاتتحقـــق 
هـذا بـاب المسـند والمسـند إليـه، وهمـا مـا ال يغَنـى واحـد منهمـا عـِن : (( بقولـه) هـ١٨٠ت (سيبويه

 عبــُد اهللا: اآلخــر، وال يجــد المــتكلم منــه بــّدًا، فمــن ذلــك االســم المبتــدأ والمبنــي عليــه، وهــو قولــك
يــذهُب عبــُد اهللا، فــال بــّد للفعــل مــَن االســم كمــا لــم يكــن لالســم : أخــوك، وهــذا اخــوك، ومثــل ذلــك

كـان عبـُد اهللا منطلقـًا، وليـت : األّول بّد مَن اآلخر في االبتـداء، وممـا يكـون بمنزلـة االبتـداء قولـك
0TP)) زيدًا منطلق؛ ألّن هذا يحتاج إلى ما بعده كاحتياج المبتدأ إلى ما بعده 

)
5F

٦(
P0T . 

، لكـــن الـــذي يفهـــم مـــن كالمـــه اإلشـــارة إلـــى أّن )الجملـــة ( إْن لـــم يـــذكر مصـــطلح فســـيبويه و
، فهمــا شــرط قيامهــا، ويســمى )المســند والمســند إليــه ( الجملــة بنيــة ثنائيــة والبــّد لتركيبهــا مــن تــالزم

 .هذا البناء كالمًا 
فيهـا عبـُد : لـو قلـت أال تـرى أّنـك: (( واشترط لهذا الكالم أْن ُيحسن السكوت عليه، إذ يقول

0TP)) اهللا حسن السكوت وكان كالمًا مستقيمًا 

)
6F

٧(
P0T . 

ــــ الذي ظهر عنده مصـطلح الجملـة ـــــ فجعـل حسـن السـكوت وتمـام ) هـ٢٨٥ت (وأّما المبّرد
إّنمــا كــان الفاعــل رفعــًا؛ ألّنــه هــو والفعــل جملــة يحســن  و: (( الفائــدة اكتمــاًال لمــدلول الجملــة، قــال

                                           
 . ٢٦: ، إبراهيم ميهوبي  دراسة في المبنى والمعنى خصائص نظام الجملة العربية من خالل القرآن الكريم )١(
 . ٢٦: المصدر نفسه  )٢(
 . ٤١٥،  ٤١٣:عصر البنيوية ، إديث كريزويل : ينظر  )٣(
 . ٤١٣: المصدر نفسه :ينظر )٤(
 . ٤١٥:  المصدر نفسه )٥(
 . ١/٢٣: الكتاب ، سيبويه  )٦(
 . ٨٨/  ٢: المصدر نفسه  )٧(
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: السكوت عليهـا، وتجـب بهـا الفائـدة للمخاطـب، فالفاعـل والفعـل بمنزلـة االبتـداء، والخبـر إذا قلـت
0TP)) القائُم زيٌد : قاَم زيٌد فهو بمنزلة قولك

)
7F

١(
P0T . 

فقـد تفيـد أو في تكوين الجملة أْن تكون مفيدة، ) هـ٧٦١ت (وال يشترط ابن هشام األنصاري
ـــم تفـــد، فهـــي تقـــوم علـــى العالقـــة  ـــده ســـواء أفـــادت أم ل ـــة عن ال تفيـــد بعكـــس الكـــالم، إّال أّن الجمل

0TP8Fاإلسنادية  التي تقوم بين العناصر التـي تتـألف منهـا الجملـة، فـالكالم والجملـة 

(*)
P0T  عنـده يشـتركان

0TPو جملة فقط في وجود اإلسناد، فإْن أفاد هذا اإلسناد فهو كالم وجملة، وٕاْن لم يفد فه

)
9F

٢(
P0T . 

وٕاذا عــدنا إلــى كــالم ســيبويه، والمبــّرد، واألمثلــة التــي ســاقاها، نجــدها قــد تكونــت مــن مبتــدأ 
جملة اسمية، وجملـة فعليـة، ثـم أضـاف النحـاة جمـًال أخـرى  علـى هـذا : وخبر، وفعل وفاعل، أي

0TP)) الجملة الشرطية، والجملة الظرفية : (( التقسيم، نحو

)
10F

٣(
P0T . 

ــة مــن عناصــر، هــي صــنفا وهــذا التقســيم للج ملــة باالعتمــاد علــى صــدرها، إذ تتــألف الجمل
 .االسم، والفعل، وبتركيبهما مع بعضهما تكون الجملة، وال يختلف النحويون في هذا 

@
@

@ÚÓiã»€a@Ú‹‡ßa@¿@@Üb‰é�a@‚bƒ„Z@

، والمســند إليــه ال يكــون )المســند والمســند إليــه ( إّن أســاس التركيــب ومحــوره فــي الجملــة هــو
إّال اسمًا ســـواء أكــــــان مبتدأ أم فــــــاعًال والمسـند يـــــأتي اسـمًا وفعـًال، أو بمعنـى آخـر االسـم يصـلح 

ـــل ال يصــلح إالّ  ـــه، والفعــــــــ ـــون مســندًا ومســندًا إليــــ ـــون مســندًا، قــال ابــن الســراج أْن يكــــ ت ( أْن يكــ
عمـرو منطلـٌق، وقـام بكـٌر، والفعـل مـا : إّن االسم ما جاز أْن يخبر عنـه، نحـو قولـك): (( هـ٣١٦

أخــوك يقــوُم، وقــام أخــوك، فيكــون حــديثًا عــِن : كــان خبــرًا، وال يجــوز أْن يخبــر عنــه، نحــو قولــك
0TP)) جلُس ذهب يقوُم ، وال يقوم ي: األخ، وال يجوز أْن تقول

)
11F

٤(
P0T . 

فـي حديثـه عـن أرضـى الوجـوه فـي ركنـي اإلسـناد، ) هــ٣٦٨ت (وهذا ما أشار إليه السِّـيرافي
أْن يكــون المســند معنــاه الحــديث والخبــر، والمســند إليــه المحــدَّث عنــه، وذلــك علــى : ((...إذ قــال
إّن عمـرًا  ، وزيـٌد قـائمٌ : قام زيٌد، وينطلُق عمرو، واسم وخبـر، كقولـك: فاعل وفعل، كقولك: وجهين

                                           
 . ١٤٦/  ١: المقتضب ، المبرد  )١(

: الجم�ل ف�ي النح�و ، الزج�اجي     : النحاة على قسمين في الكالم والجملة ، فقسم يس�اوي بينهم�ا ، وقس�م يف�رق بينهم�ا ، ينظ�ر        (*)
، اإلع��راب ع��ن قواع��د   ٣٣/  ١: ، ش��رح الرض��ي عل��ى الكافي��ة   ٦٣: ، المس��ائل العس��كريات ، أب��و عل��ي الفارس��ي    ٣٣٩

 . ٣٥: األنصاري اإلعراب ، ابن هشام 
 . ٣٧/  ٢: األنصاريابن هشام : مغني اللبيب عن كتب األعاريب : ينظر  )٢(
 . ٨٨/  ١: ، شرح المفصل ، ابن يعيش  ٤٩: فصل في علم العربية ، الزمخشري مال )٣(
 . ٣٧/  ١: األصول في النحو ، ابن السراج  )٤(
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منطلــٌق، فالفعــل حــديث عــِن الفاعــل، والخبــر حــديث عــِن االســم، فالمســند هــو الفعــل، وهــو خبــر 
0TP))االسم، والمسند إليه هو الفاعل، وهو االسـم المخبـر عنـه 

)
12F

١(
P0T فمـن عالمـات االسـم والتـي تميـزه ،

0TPمَن الفعل أْن يكون مسندًا إليه، قال ابن مالك 

)
13F

٢(
P0T ) هـ٦٧٢ت :( 

 دا وأْل      والنّ  نوينِ بالجرِّ والتّ             
 .تمييٌز حصْل  ومسنٍد لالسمِ                                          

واإلسناد رابطة ينتظم بوساطتها المسند مع المسند إليه فيكونان جملة تامة، قال ابن يعـيش 
خرى  علـى السـبيل الـذي ُتركيب الكلمة مع الكلمـة إذا كـان إلحـداهما تعّلـق بـاأل): (( هـ٦٤٣ت (

0TP)) به يحسن موقع الخبر وتمام الفائدة 

)
14F

٣(
P0T . 

واإلســناد عنــد ابــن يعــيش أعــّم مــَن الخبــر، وقــد ذكــــر ذلــك فــي تعليقــه علــى قـــول الزمخشــري 
إّنمـا  و: (( بـأّن الكـالم هـو المركـب مـن كلمتـين أسـندت إحـداهما إلـى األخـرى، فقـال) هـ٥٣٨ت (

ــ ــم يعّبــر بلف ــر باإلســناد، ول ظ الخبــر وذلــك مــن قبــل أّن اإلســناد أعــّم مــَن الخبــر؛ ألّن اإلســناد عّب
 يشمل الخبـــر وغيره مـــَن األمـــــر، والنهي، واالسـتفهام، فكـّل خبـر مسـند ولـيس كـّل مسـند خبـرًا، و

أطلــب قيامــك ) قــم ( إْن كــان مرجــع الجميــع إلــى الخبــر مــن جهــة المعنــى أال تــرى أّن معنــى قولنــا
0TP)) ، والنهي فاعرفه وكذلك االستفهام

)
15F

٤(
P0T . 

هــــو أْن ُيحكــم بشــيء : (( فــي اإلســناد، إذ يقــول) هـــ٦٤٦ت (وكــذلك هــو قــول ابــن الحاجــب
علــى شــيء يقصــد بــذلك إفــادة الســامع، ال إخبــارًا بــدليل قــولهم هــل زيــد قــائم، فــإّن اإلســناد موجــود 

0TP))وليــــس بخبـــر

)
16F

٥(
P0Tالتـــي فـــــي الكـــالم الخبـــري،  يشمــــل النســـــبة(( ، فاإلســــناد أعــــّم مــــَن الخبـــر؛ ألّنـــه

0TP)) والطلبـي، واإلنشائـي

)
17F

٦(
P0T . 

إذًا فاإلســناد ال يقــع إّال فــي المســند والمســند إليــه فهمــا عمــاد الجملــة وال تخلــو منهمــا الجملــة 
 .لفظًا، أو تقديرًا 

أّما المركبات األخرى عدا المركب اإلسنادي فال يمكن لها أْن تشكل جملة أو كالمًا، وذلك 
، والعــددي، والمزجــي، فهــذه بمنزلــة )وصــفي، توكيــدي، بــدلي ( كــب اإلضــافي، والبيــانيالمر : نحــو

                                           
 . ١٧٣/  ١: في اشرح كتاب سيبويه ، السير )١(
 . ١٩/  ١: ك ، بهاء الدين عبد اهللا بن عقيل شرح ابن عقيل على ألفية ابن مال )٢(
 . ٢٠/  ١: شرح المفصل  )٣(
 . ٢٠/  ١:  المصدر نفسه )٤(
 . ٦١/  ١:  الحاجباإليضاح في شرح المفصل ، ابن  )٥(
 . ٣٣/  ١: شرح الرضي على الكافية  )٦(
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0TPاالسم الواحد

)
18F

١(
P0T والعالقة في هذه المركبات ليست عالقة إسنادية، فهذه المركبات كّلهـا ال تصـلح ،

 .أْن تشكل جملة، لعدم توافر الركنين الرئيسين، المسند والمسند إليه 
تدخـــل طـرفًا فــي اإلسـناد، بالفضـالت، أو المــكّمالت لإلســناد،  أّما تسمية العناصر التي ال

 : فهــــــذا ال يعنــــــي أّن ال دور لــــــها فــــــي الجملــــة، فقـــــد تســـــّد الفضــــلة مســـــّد العمـــــدة أحيانــــًا، نحــــو

0TP، أو أّن المعنى يتوّقف عليها، أو ال يؤدَّى إّال بها)ضربي العبَد مسيئًا ( 

)
19F

٢(
P0Tنحو قوله تعالى ،:} 

)0TP)20F٣ } وما خلقنا السماء واألرض وما بينهما العبني
P0T  . 

إّن العنصـــرين (( حـــال، وهـــو فضـــلة إّال أّن تمـــام المعنـــى يحـــتم ذكـــره، إذ ) العبـــين ( فقولـــه
0TP)) األساسين مسوقان من أجل نفي خلقهما في هذه الحالة المعينة العبين 

)
21F

٤(
P0T . 

: كما في اإلغراء والتحذير في نحـووقد تكون الفضلة واجبة الذكر، والعمدة واجبة الحذف، 
، وكمــــا فــــي بعــــض أحــــوال حــــذف عامــــل المفعــــول )اهللا اهللا فــــي الــــدماء ( ، و)إيــــاكم والكــــذب ( 

)22F٥( 0TP}ألصحابِ السعريفسحقاً {:وقوله تعالى ،)صبرًا آَل ياسر :( المطلق، نحو
P0T فالمذكور هنا هـو ،

0TPهو الفضلة والعمدة محذوفة وجوبًا 

)
23F

٦(
P0T . 

ــ ر اإلســنادي لــيس مســتغًنى عنــه بكــّل األحــوال، وهــذا مرجعــه إلــى فالفضــلة أو العنصــر غي

الحــــدث اللغــــوي المتمثــــل باالســــتعمال الــــذي يــــأتي أحيانــــًا معارضــــًا لقواعــــد النحــــويين أو النظــــام 

0TPالنحوي

)
24F

٧(
P0T . 

وجعل الدكتور تّمام حّسان ما انتصب بعد نظام اإلسناد قرينـة معنويـة سـّماها التخصـيص، 

0TPأّنها تخصص عالقة ما قبلها : أي

)
25F

٨(
P0T . 

إّنمـا تـؤّثر فــي معنـى الجملـة هــــي النواسـخ،  وهناك عناصر أخـرى ال عالقـة لهـا باإلسـناد، و     

الحـــــروف المشــــبهة بليـــــس، وال النافيــــة للجــــنس، وظـــــّن كـــــــــان وأخواتهـــــــا، وٕاّن وأخواتـهـــــــــا، و : نحــــو

يظل اإلسناد هو الرابطة بين المبتدأ والخبر حّتى بعد دخول النواسخ عليهمـا، وقـد (( وأخواتها، إذ

تتغير المصطلحات في التحليل النحـوي لكـن اإلسـناد ال يتغيـر بينهمـا وذلـك ألّن البنيـة األساسـية 
                                           

 . ٥٥/  ٣: ، شرح المفصل  ٢٢٥/  ٢: ، األصول في النحو  ١٤٣/  ٤: المقتضب : ينظر  )١(
 . ٢٢٣: شرح األشموني على ألفية ابن مالك : ينظر  )٢(
 .  ١٦: ألنبياء ا )٣(
 . ٣٥: بناء الجملة العربية ، محمد حماسة  )٤(
 . ١١: الملك  )٥(
 . ١٤: فاضل السامرائي الجملة العربية تأليفها وأقسامها ، : ينظر  )٦(
 . ٣٥: بناء الجملة العربية : ينظر  )٧(
 . ١٩٥: اللغة العربية معناها ومبناها ، تمام حسان  :ينظر )٨(
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إْن تغيــرت المصــطلحات الدالــة عليهمــا وفقــًا للتغّيــر  دأ والخبــر، وفــي الجملــة المنســوخة هــــي المبتــ

0TP)) الحادث 

)
26F

١(
P0T . 

إّنمـا تـؤّثر مــــَن الناحيـة اإلعرابيـة علـى  فهـــذه النواسخ ال تؤّثر فـــي النسبة بين ركنـي الجملـة، و   

 .المسند، أو المسند إليه، أو كليهما 

: (( مسندًا، أو مسندًا إليه، قال ابن السراجوالحرف ال يكون أحد طرفي اإلسناد، فال يكون 

0TP)) مــن، وٕالــى : مـا ال يجـوز أْن يخبـر عنهـا وال يجـوز أْن تكـون خبـرًا، نحــو: الحروف

)
27F

٢( 
P0T وعلـى ،

ال يتــأّتى إّال مـــِن اســمين أو مـــِن اســم وفعـــل، فــال يتــأّتى مـــن فعلــين، وال (( وفــق هــذا، فــإّن اإلســناد

وحرف، وال كلمة؛ ألّن اإلفـادة إّنمـا تحصـل باإلسـناد، وهـو البـّد حرفين، وال اسم وحرف، وال فعل 

0TP)) له من طرفين، مسند، ومسند إليه 

)
28F

٣(
P0T . 

أّن االسـم : (( كـان يـرى) هــ ٣٧٧ت ( أّن أبا علي الفارسـي) هـ٩١١ت (وقد نقل السيوطي

0TP)) يـا زيـُد  : مع الحرف ُيعّد كالمًا في إشـارة إلـى النـداء نحـو

)
29F

٤(
P0T بنيـة جملـة النـداء ، وُرّد ذلـك بـأّن

ت (نابــت منـــــاب فعــل قــــــدره عبــد القــاهر الجــرجـــــــاني) يــا ( أنّ : األصليـــة، هـــــــي جملــة فعليــة، أي

وجملــة األمـر أّنــه ال يكــون كــالم : (( ، حــين قــال)أدعـو ( ، أو )أريــد ( ،أو )أعنــي ( بـــ ) هــ٤٧١

، وذلـك إذا ُحّقـق )يـا عبـد اهللا : ( ومن حرف وفعل أصًال، وال من حرف واسم إّال في النداء، نحـ

دليــل عليــه، وعلــى ) يــا ( أعنــي، وأريــد، وأدعــو، و: األمــر كــان كالمــًا بتقــدير المضــمر الــذي هــو

0TP)) قيام معناه في النفس

)
30F

٥(
P0T . 

ومــَن المحــدثين مــِن اعتــرض علــى هــذا التقــدير، وعــّد جملــة النــداء ليســت بجملــة فعليــة، وال 

نعـدها مـَن الجمـل الفعليـة لمجـرد تأويـل النحـاة لهـا بعبـارات فعليـة،  اسمية، ويرى أّننا ال يمكـن أنْ 

0TPوقد سّماها جملة غير إسنادية 

)
31F

٦(
P0T . 

ويتفق الدكتور مهدي المخزومي مع القول بأّن جملة النـداء ليسـت جملـة فعليـة، أو اسـمية،  

إلـــى ولكنـــه يختلـــف معـــه فـــي اعتبارهـــا جملـــة؛ ألّن الجملـــة تقـــوم علـــى أســـاس مـــن إســـناد  يـــؤدِّي 

                                           
 . ١٢٣: بناء الجملة العربية  )١(
 . ٣٧ / ١: األصول في النحو  )٢(
 . ٤٦/  ١: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، جالل الدين السيوطي  )٣(
 . ٤٥/  ١: المصدر نفسه  )٤(
 . ٢٨: دالئل اإلعجاز ، عبد القاهر الجرجاني  )٥(
 . ١٢٩: دراسات نقدية في النحو العربي ، عبد الرحمن أيوب : ينظر  )٦(
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ال تعــدو أْن تكــون أداة ) يــا ( يــا عبــد اهللا، وأنّ : إحــداث فكــرة تاّمــة، وهــذا غيــر متحقــق فــي قــولهم

 للتنبيــــــه ولفــــــت نظــــــر المنــــــادى، فهــــــو يــــــؤدِّي وظيفــــــة كمــــــا تــــــؤدِّي األدوات األخــــــرى  وظــــــائف، 

0TPللتنبيه ) أال : ( مثل

)
32F

١(
P0T. 

نداء أسـلوب يـؤدِّي وظيفـة ويعلل الدكتور مهدي المخزومي عدم اعتبار النداء جملة، بأّن ال

بمركــب لفظــي خــاص ولــه داللــة خاصــة، ولــن ُيــؤدَّى هــذا األســلوب بغيــر هــذا اللفــظ، وأّن إقامــة 

الفعــل مقامــه يــذهب بالداللــة المقصــودة مــن أســلوب النــداء، وأّن الكــالم يتحــول مــَن اإلنشــائية إلــى 

0TPالخبرية، وأّن هناك اختالفًا بين أدعو عبد اهللا، ويا عبد اهللا 

)
33F

٢(
P0T . 

إســناد أصــلّي، وآخــر غيــر أصــلّي فأّمــا األصــلّي فهــو : ويقســم النحــاة اإلســناد علــى قســمين

0TPاإلسناد الواقع بين المبتدأ والخبر، والفعل والفاعل 

)
34F

٣(
P0T . 

وأّما اإلسناد غير األصلّي فيتحّقق من عمل المشـتّقات فـي الجملـة عنـدما ال يكـون المشـتّق 

0TPركنًا رئيسًا، أو أساسًا في الجملة فهو وما ُأسند إليه ليسا بكالم 

)
35F

٤(
P0T . 

ويقسم اإلسناد باعتبار آخر إلى إسناد معنوّي وآخر لفظّي، فاإلسـناد المعنـوّي هـو أْن تسـند 

0TPأو مـدلولهاللكلمـة مـا لمعناهــا 

)
36F

٥(
P0Tأْن (( :، وهـذا هــو األصـل فــي اإلسـناد، وأّمـا اإلســناد اللفظـّي فهــو

0TP))ُتسند إلى لفظ الكلمة

)
37F

٦(
P0Tأّن : ، وهذا اإلسناد يدخل كّل أقسـام الكلـم مـِن اسـم، وفعـل، وحـرف، أي

 .كّل واحد من أقسام الكلم ممكن أْن يكون مسندًا إليه باعتبار لفظه 
@ 

                                           
 . ٥٨-٥٧: في النحو العربي نقد وتوجيه ، مهدي المخزومي : ينظر  )١(
 . ٥٨: المصدر نفسه : ينظر  )٢(
 . ٣٢/  ١: شرح الرضي على الكافية : ينظر  )٣(
 ١/٣٢:المصدر نفسه: ينظر  )٤(
 . ٧/  ١: ة ياسين ، ياسين العليمي شيحا،/  ٦-١/٥: ابن عقيل  المساعد على تسهيل الفوائد ،: ينظر  )٥(
 . ٦/  ١: المساعد على تسهيل الفوائد : ، وينظر  ٢٦/  ١: همع الهوامع  )٦(
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م العناصر في الجملة من خالل قرائن لفظية، أو معنوية مما يجعل للجملة نظامًا هـو تنتظ

 .األصل الذي يرجع إليه عند بنائها، ومن هذه القرائن التي تنظم ارتباط عناصر الجملة، الرتبة 

الموقــع األصــلّي الــذي يجــب أْن تتخــذه الوظيفــة النحويــة بالنســبة للوظــائف : (( والرتبــة هــي     

0TP)) رى المرتبطـــة بهـــا بعالئـــَق نحويـــة تركيبيـــة األخـــ

)
38F

١(
P0T . وهـــي تظهـــر وظيفـــة البـــاب النحـــوي الـــذي

الكلمـــات ال تتـــوالى فـــي الجملـــة علـــى نحـــو عشـــوائي بـــل يخضـــع ترتيبهـــا (( تنتســـب إليـــه، إذ إّن 

0TP)) ألنساق تركيبية مطردة وعالقات شكلية داخلية معقدة 

)
39F

٢(
P0T . 

 :وهناك نوعان مَن الرتب النحوية 

ومعناهـــا موقـــع الكلمـــة الثابـــت متقـــّدمًا، أو متـــأّخرًا فـــي التركيـــب الكالمـــي : (( فوظـــةرتبـــة مح )١

0TP))بحيث لو اختّل هذا الموقع الختّل التركيب باختالله 

)
40F

٣(
P0T وقد أشار ابن السراج إلـى األشـياء ،

الصـــلة علـــى : التـــي ال يجـــوز تقـــديمها وجعلهـــا ثالثـــة عشـــر إذ إّن الرتبـــة فيهـــا محفوظـــة منهـــا

وابـــع األســـماء علـــى المتبــــوع، والمــــضاف إليـــه علــــى المضـــاف، والفاعــــل علـــى الموصـــول، وت

الفعـل، واألفعـال التـي ال تتصـرف ال يقــدم عليهـا مـا بعــدها، والمشـتّقات العامــلة عمـل الفعـل، 

0TP... ال يقــدم معمـــولها عليهــا 

)
41F

٤(
P0T فالرتبــة فــي هــذه األبــواب مقيــدة، وال يجــوز تقــدمها، فالتقــديم ،

لرتبـــة المحفوظــة ال مجـــال فيـــه الختيــار المـــتكلم، فهـــو إّمــا يكـــون منســـجمًا مـــع والتــأخير فـــي ا

 . القاعدة بحفظ الرتبة، وٕاّما يكون مخالفًا للقاعدة 

موقــع الكلمــة المتغّيــر فــي التركيــب الكالمــي متقــدمًا أحيانــًا، و (( وهــي : رتبــة غيـــــــر محفوظــة )٢

0TP))متأخرًا أحيانًا أخرى

)
42F

٥(
P0Tأيضًا، وقد ذكر ابن السراج ما كـــــانِت ) الحرة ( ، وتسمـــــى هذه الرتبة

كـل مـا عمـل فـي فعـل متصـرف أو كـــــــان خبـرًا : (( كـــــانِت الرتبـة فيـه غيـــــر محفوظـة بقولــــــــه

0TP))لمبتــدأ

)
43F

٦(
P0T0))ينــتظم هــذه الرتــب(( ، واصطـــــالح التقديـــــــم والتـــــــأخير فــي مفهــوم البـــــالغيينTP

)
44F

٧(
P0T ؛

التقديم والتأخير في الرتب المحفوظـة، بل في الرتب غيـر المحفوظــة؛ ألّن البالغي ال يتناول 
                                           

 . ١٩٦: ، لطيفة النجار  في وصف الظاهرة النحوية وتقعيدها دور البنية الصرفية )١(
 . ٢٢٠: مالي ربية والوظائف النحوية ، ممدوح الالعر )٢(
 . ١٨٦: العربي من حيث الشكل والوظيفة ، فاضل الساقي  أقسام الكالم  )٣(
 . ٢٢٣ - ٢٢٢/  ٢: األصول في النحو :ينظر )٤(
 . ١٨٨:  من حيث الشكل والوظيفة أقسام الكالم العربي )٥(
 . ٢٢٢/  ٢: األصول في النحو  )٦(
 . ١٨٩:  من حيث الشكل والوظيفة أقسام الكالم العربي )٧(
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لكون التقديم والتأخير في الرتب غير المحفوظة اختيارًا من حّق المتكلم التصرف به تبعًا لمـا 

 .يريده من معـاٍن؛ لذلك يدور البحث في علم المعاني حول الرتب غير المحفوظة 

ي مــا يحــدد الوظيفــة لكــّل عنصــر فــي الجمـــلة، أّمــا فــي والرتبــة فــي اللغــات غيــر المعربــة هــ

اللغــات المعربــة، فنــرى الرتبــة قــد منحــت عناصــر الجملــة حريــة الحركــة بســبب وجــود قرينــة أخــرى  

قـد تـدعو الحـال إلـى حفظهـا (( هي اإلعراب تأخذ على عاتقهـا تحديـد وظيفـة عناصـر الجملـة، و

أخـي صـديقي، إذ : موسى عيسـى، أو نحـو ضرب: إذا كان أمن اللبس يتوقف عليها وذلك، نحو

يتعــين فــي موســـى أْن يكـــون فــــــــاعًال، وفــــــي أخـــي أْن يكـــون مـــبتدًأ محافظـــة علــى الرتبـــة؛ ألنهــا 

0TP))تزيــل اللبس وهي هاهنا تعـتبر القرينة الرئيسية الدالة على الباب النحوي

)
45F

١(
P0T . 

أْن : قّدم المسند إليه على المسند، أيواألصل في الترتيب للمركب اإلسنادي االسمي، أْن يُ 

فالمبتـدأ كـّل اسـم ابتـدئ ليبنـى عليـه : (( يقدم المبتــــدأ علـى الخبـر هـذا هـو األصـــــل، قـال سـيبويه

0TP)) فالمـبتدأ األول، والمـبني ما بعـده عليـه ... كالم 

)
46F

٢(
P0Tويكـون ركـنا المركــب اإلسـنادي االسـمي ، )

 : يعلى أنماط ه) المبتدأ والخبر 

 .  زيٌد رجلٌ : خبر مفرد جامد، نحو+ ـــــ مبتدأ 

 . زيٌد قائٌم : خبر مفرد مشتق، نحو+ ـــــ مبتدأ 

 . زيٌد أمـاَم الدار، أو فـي الدار: ، ظـرف أو جـار ومجرور، نحـو)شـبه جمـلة ( خبر+ ـــــ مبتدأ 

 .زيٌد يقوُم : ، نحو )جملة فعلية ( خبر+ ـــــ مبتدأ 

 .زيد أبوه يقوم: ،نحو)جملة اسمية( خبر+ــــ مبتدأ 

) الخبــر ( ويجــوز أْن يتغيــر هــذا الترتيــب فــي المســند والمســند إليــه فيجــوز أْن يتقــدم المســند

؛ ألّن الرتبــة بــين المبتــدأ والخبــر رتبــة غيــر محفوظـــة ويكـــون تقــديم )المـــبتدأ ( علــى المســـند إليــه

0TP)) تقديمًا على نّية التأخير(( الخبر 

)
47F

٣(
P0T . 

ـــــا الترتيــــــب فــي المركــــــب اإلسنــــــادي الفعلــي، فاألصــل فيــه أْن يتقــدم المســند علــى المســند أمّ 

علــى ) الفاعــل ( يجــب أْن يتقــدم الفعــل علــى الفاعــل؛ وال يجــوز أْن يتقــدم المســند إليــه: إليــه، أي

(( رتـب المحفوظـة، ويبقـى فاعًال؛ ألّن الرتبة فـي تقديم الفعل على الفاعل مَن ال) الفعـل ( المسند
                                           

 . ١٨٨: من حيث الشكل والوظيفة أقسام الكالم العربي )١(
 . ١٢٦/  ٢:الكتاب  )٢(
 . ١٠٦: دالئل اإلعجاز  )٣(
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0TP))وهذا خالفًا للكوفيين 

)
48F

١(
P0T الذين يجيزون في ترتيب عنصري المركب اإلسنادي الفعلي أْن يتقـدم ،

 .مع بقائه فاعًال ) الفعل ( على المسند) الفاعل ( المسند إليه
 

@ÚÓ–ñÏ€aÎ@ÚÌäbÓ»æa@µi@Ú‹‡ßa@ıb‰i@ãñb‰«Z@

هج معيــارّي تقليــدّي ومــنهج وصـــفّي لعــّل أهــم منــاهج دراســة اللغــة تتمثــل فــي منهجــين، مــن

وينأى عِن الوصـف ... على فرض القاعدة (( استقرائّي، أّما األّول فهو المنهج المعيارّي، ويقوم 

ــأّول لمــا خــرج عــِن القواعــد التــي يصــوغها بإحكــام شــّتى التــأويالت، أو يحكــم عليهــا بالشــذوذ  ويت

0TP))دًا، أو مستغربًا والقلة إْن لم يجد فيها تأويًال مناسبًا ولو كان بعي

)
49F

٢(
P0T واآلخر فهو بخالف األول ،

، فـــي زمــــن محـــدد، )لغــــة محـــدودة ( علـــى وصـــف اللغـــة((وهــــــــو المنهــــــج الوصفـــــــي الـــذي  يقــــوم 

ومكان محدد دون اعتبـار للخطـأ والصـواب فيهـا، ويصـف الحقـائق دون فلسـفة، أو محاكمـة لهـا، 

0TP)) هر اللغوية أو إقحام المنطق في تفسيرها، وتأويل الظوا

)
50F

٣(
P0T . 

إّنما وصـفها  فالمنهج الوصفي يصف اللغة كما هي دون الحكم عليها بالصّح، أو الخطأ، و

كما هي عند المتكلمين بها ومن دون تعليل لما يحدث فيها من ظواهر، على حـين أّن المعياريـة 

ألّنها تلتـزم بقواعــد تتخذهــا تقـوم أساسـًا على الحكـم بالصّح، أو الخطأ على ما تتناوله مـَن اللغة؛ 

معيارًا للصواب أو الغلـط، فمـا وافقها كان صحيحـًا، وما خالفـها ُيعـّد شاّذًا، أو قليـًال، أو نادرًا، أو 

 .غلطًا 

وقــد يوصــف النحــو العربـــي بأّنــه عــرف المنهجيـــن، العتمــاده علــى القيــاس، والتعليـــل، وهمـــا 

ه فـي بداياتـه علـى السـماع والسـماع مـن أدوات الوصفيــة، إذ من أدوات المعيارية، وكــذلك اعتمـاد

االتصال المباشر بالواقع اللغوي أصل من أصول النحـو الوصفــي، وقــد كـان أيضـًا أصـًال (( إّن 

مـن أصــول النحـو العربــي نتيجــة لطبيعـة الحيــاة العربيــة ولطبيعـة الحركــة العلميــة التـي نشــأت فــي 

ة، وقـد أّدى هـذا االتصـال إلـى أْن يكـون فـي النحـو اتجـاه وصـفي مناخ عـام أساسـه النقل، والرواي

0TP)) فــي تنــاول كثيــر مــن ظــواهر اللغــة 

)
51F

٤(
P0T وعلــى هــذا نــذهب مــع القـــول إّن الدراســات اللغويــة فــي ،

                                           
 . ١٥٩/  ١: شرح جمل الزجاجي ، ابن عصفور  )١(
 . ٢٣: منهج البحث اللغوي ، علي زوين  )٢(
 . ٩٥: العربية وعلم اللغة الحديث ، محمد محمد داوود  )٣(
 . ٥٥: الراجحي  هلنحو العربي والدرس الحديث ، عبدا )٤(



19 

العربيــة قــد بــدأت وصــفية فــي كثيــر مــن أصولهـــا ثــم انتهــت فــي الفتــرات المتــأخرة إلــى المعياريــة، 

الســـماع، ( ى اســـتقراء المــادة اللغويـــة مــن مصـــادرها األصليـــةوهــي فــي شـــطرها األول عّولــت علـــ

جعلـت القاعـدة خاضـعة لالسـتقراء، : ، ثم استنبطت منها القواعد الكلية، والجزئيـة، أي)المشافهة 

وليس العكس، أّما في شطرها الثاني فقد أخذت بالقواعد التي انتهت إليهـا، وأخضـعت لهـا المـادة 

0TPة، وتوّقفت فـي استقرائها عند ما يصطلح عليه بعصر االستشهاداللغوية القديمـة، والمستجد

)
52F

١(
P0T . 

وٕاذا كان النحو العربي قد انتهت به الحال إلـى أْن يكـون معياريـًا، متمـثًال بمدرسـة البصـرة، 

فإّن الكثيرين يرون أّن المدرسـة المقابلـة لهـا، وهـي المدرسـة الكوفيـة تقـوم علـى المـنهج الوصـفي، 

وصــــفي الحــــديث موجـــــــودة فيهــــا إلــــى حــــّد مــــا، إذ يقــــول الدكتـــــــور مهــــدي وأّن أســــس المــــنهج ال

لــو تتبعنــا أعمــال الكــوفيين لوجــدناها قريبــة الشــبه ممــا ينــادي بــه أصــحاب الــدرس : (( المخزومــي

الحديث فمنهجهم العام يقوم على اعتمـاد المسـموع مـن كـالم العـرب والميـل عـن تحكـيم المقـاييس 

0TP))ة العقلية في القضايا النحوي

)
53F

٢(
P0T ويذهب بعضـهم إلـى القـول إّن الكـوفيين يمكـن أْن يكونـوا رّوادًا ،

للمـــنهج الوصـــفي المعاصـــر، إذ يلتقـــي الكوفيـــون المـــنهج الوصـــفي اللغـــوي المعاصـــر فـــي مســـألة 

احترام اللغة، إذ إّن هذا المنهج يعتد بالكالم المنطـوق بأشكـاله اللغويـة، ومسـتوياته المختلفـة، فـال 

لغــة متكلــــــم، أو آخــر فصــيحًا كـــــــان، أو غيــر فصــيح، وفــي أي زمــن أو فتــرة معاصــرًا يفــرق بيــــــن 

0TPكان، أو غير معاصر، وفي أي بيئة لغوية

)
54F

٣(
P0T فالذي يجعل المنهج الكـوفي، أو المدرسـة الكوفيـة ،

اعتــداد الكــوفيين بالنقــل، وتنــاولهم القيــاس تنــاوال ال يمــّس روح ((تمثــل المــنهج الوصــفي الحــديث 

اللغــوي وجنــوحهم عــِن اتبــاع التــأويالت البعيــدة، والتوجيهــات المتكلفــة، واإلمعــان المنطقــي  الــنص

وتعــديلهم القواعــد حتــى تتالقــى مــع المســموع ، وتفســيرهم النصــوص القرآنيــة والنصــوص اللغويــة 

0TP))األخرى تفسـيرًا ال يكـــــــاد يخـالف الظـاهر 

)
55F

٤(
P0Tلمنهــــج ، هـذه هـي أهـّم األســس التـي يقـوم عليهـــــــا ا

الكــــوفي، وهـي تختلف عِن المنهج البصري الذي يقوم على القياس المنطقي، وتلتقـي مـع المـنهج 

الوصفي الحديث الـذي يصـف الحقـائق ويناقشـها دون فلسـفة، أو محاكمـة لهـا، أو إقحـام المنطـق 

 . في تفسير الظواهر وتأويلها، فهذا التفسير، والتأويل، والتعليل من أسس المعيارية 

                                           
 . ١٦: منهج البحث اللغوي : ينظر  )١(
 . ٣٨١: ي مدرسة الكوفة ، مهدي المخزوم )٢(
 . ٧: الكوفيون في النحو والصرف ، عبد الفتاح الحموز : ينظر  )٣(
 . ٣٥٢: مدرسة الكوفة  )٤(
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(( عرفت مدرسة الكوفـة بأّنهـا مدرسـة وصفيــة، وٕاّن ذلـك  ينبغــي أْن ال يكـون حكمـًا عاّمـًا؛ 

0TP)) ألّن األعمــال األولــى لــدى أئمــة المدرســتين اخــتلط فيهــا الوصــف والتفســير 

)
56F

١(
P0T فالنحــاة األوائــل ،

بـوادي، مَن المدرستين عملوا على جمع ما استطاعوا مَن الكالم العربي من خـالل الـذهاب إلـى ال

والســماع مــَن األعــراب بشــكل مباشــر، أو غيــر مباشــر، علــى أّن هــذا الجمــع لــم يكــن كــامًال، ثــم 

ويكمــن الخــالف بــين البصــريين (( صــنفوا الكــالم المجمــوع علــى حســب األســس التــي وضــعوها، 

ن والكوفيين في هذه المصنفات، أّن الكوفيين أكثر احترامـًا لكـل مـا ورد مـن الكـالم العربـي أّيـًا كـا

فـــي الغالـــب مـــن حيـــث القائـــل والـــراوي، وتـــوافر النظيـــر، أو عدمـــه، والزمـــان، والمكـــان، والشـــاّذ، 

0TP... )) والنـــادر، ومعـــروف القائـــل، ومجهولـــه، والكثيـــر، والقليـــل 

)
57F

٢(
P0T فنظـــرة الكـــوفيين هـــي نظـــرة ،

المنهج الوصفي الحديث الذي ينظر إلى اللغة من حيـث هـي موجـودة دون األخـذ بمعـايير القلـة، 

 .الكثرة، أو الشذوذ، أو التعليل  أو

ـــــًا وصــــفيًا ((فــــالمنهج الوصــــفي  ـــــرح مــــا يقــــع تحــــت نظــــره شرحـــ ـــــه أْن يشــــ ـــــاحث فيـــ َهــــمُّ البـــــ
ـــه وصـــف اللغـــة ال  ــــول جـــائز وذاك ال يجـــوز؛ ألّن هّم ــــي أّن هـــذا القــــــ موضـــوعيًا دون أْن يــــراعـــ

0TP))فــرض القواعــد

)
58F

٣(
P0T مــن ناحيــة الباحــث علــى التجــرد والموضــوعية، ((عتمــد أّن هــذا المــنهج ي: ،أي

ويعتمــد فــي المــادة المدروســة علــى الشــكل والوظيفــة دون أْن يــدخل فــي اعتبــاره أّي أفكــار أخــرى  
0TP)) خارجة عِن اللغة نفسها 

)
59F

٤(
P0T . 

أّما الباحث في المـنهج المعيـاري، فيعتمـد علـى القيـاس فـي اسـتنباط األحكـام النحويـة وهّمـه 
ّطـــراد القاعـــدة بنـــاء علـــى األغلـــب الشـــائع مـــَن الكـــالم، ومـــا يخـــالف هـــذا األغلـــب الحـــرص علـــى ا

الشائع فـي نظـر المعياري، إّما شاّذ، أو ضرورة ، وٕاّمــا قليــل ال يقـاس عليــه، وٕاذا لـم يجـد لـه بابـًا 
مــن هــذه األبــواب عنــدها يكــون خطــأ، أو يــؤول لكــيال يخــرج عــِن القاعــدة المعياريــة، وهــو فــي كــل 

يحاول تفسير الظـواهر النحويـة عقليـًا، كمـا هـو الحـال فـي العلـل، والعامـل : عمل العقل، أيهذا يُ 
 .النحوي 

ولعــل التقســيم المكــاني، والزمــاني لمتكلمــي اللغــة مــن أبــرز مظــاهر معياريــة النحــو العربــي 
منـه  القديم ،إذ جعلوا قسمًا يجـوز األخـذ منـه وأّن كالمـه معيـار أو قاعـدة، وقسـمًا ال يجـوز األخـذ

                                           
 . ٥٨:  عبده الراجحيالنحو العربي والدرس الحديث ،  )١(
 . ٩٦: الكوفيون في النحو والصرف  )٢(
 . ٩٤: فقه اللغة العربية  وخصائصها، إميل بديع يعقوب  )٣(
 . ٦٠: أصول النحو العربي ، محمد عيد  )٤(
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والــذي عــنهم نقلــت : (( وال يعتــد بكالمــه وال يقـــــــاس عليــه، فــــأّما التقســيم المكــــــاني فقــال الســيوطي
اللغة العربية، وبهم اقتدي، وعنهم أخـــــذ اللســـــان العربـي مـن بـين قبائـل العـرب هـم قـيس، وتميــم، 

ـــذين عـــنهم أكثـــر مـــا أخـــذ، ومعظمـــه، وعليـــه اُ  تكــــل فـــي الغريــــب، وفـــي وأســـد، فـــإّن هـــؤالء هـــُم ال
وبالجملــة فإّنـه لـم يؤخــذ عــن ... اإلعراب، والتصريف، ثم هـذيل وبعض كنانة، وبعض الطائيين 

0TP... ))حضـــرّي قــــط، وال عـــن ســـكان البـــراري 

)
60F

١(
P0Tعمـــد النحـــاة العـــرب إلـــى (( ، وبهـــذا التقســـيم فقـــد

)61F٢(0TP))لهجـات متعــددة فخلطـوا بينهـا محـاولين إيجـاد نحـو عـاّم، لهـا جميعـًا 
P0T بالرغــم ممــا بينهــا مــن ،

 .فروق 
 فهـــــم يشـــــملون بدراســـــتهم مراحـــــل متعاقبـــــة مـــــن تـــــأريخ (( أّمـــــا التقســـــيم الزمـــــاني للمتكلمـــــين

اللغـــة تبـــدأ بحـــوالي مائـــة وخمســـين عامـــًا مـــا قبـــل اإلســـالم، وتنتهـــي بانتهـــاء مـــا يســـمونه عصـــر 
0TP)) االستشهاد 

)
62F

٣(
P0T . 

بالنحـاة القـدماء إلـى وضـع قواعـد العربيـة  إّن قصر اللغة على قسـم مـَن المتكلمـين بهـا أدى
علــى أســاس أّن قســمًا مــَن اللغــة جــائز، وأّن قســمًا منهــا غيــر جــائز، فلــم يكــن بــّد مــن أْن يواجهــوا 

وعلى هـذا ... نصوصًا تخالف ما وضعوه مـن قواعد، ممـا يضطرهم للتأويل والتقدير، والضرورة 
ع الخـــالف بـــين النظـــرة المعياريـــة، والنظـــرة األســـاس وقـــع الخـــالف فـــي أبـــواب النحـــو، ومثلمـــا وقـــ

الوصــفية فــي كثيــر مــَن المســائل التــي تخــص عناصــر الجملــة ، فقــد اختلــف فــي المســند إليــه، إذ 
قــّرر النحويــون فــي قواعــدهم التــي وضــعوها أّن المســند إليــه ال يكــون إّال مفــردًا، ســواء أكــان هــذا 

فاعـل، إّال أّننا نجد من أجاز وقوع الجملة مسـندًا إليـه المسند إليه مبتدأ، أم فاعـًال، أم نائبًا عـِن ال
هشـــام بـــن : مـــن دون قيـــد، أو شـــرط ، وأســـند إلـــى الجملـــة إســـنادًا معنويـــًا، وهـــم الكوفيـــون، أمثـــال

0TP، وغيرهـــما )هــــ٢٩١ت (، وثعلـــب)هــــ٢٠٩ت (معاويــة الضـــرير

)
63F

٤(
P0T  والـــذين يوصـــف مذهبهــــم بأّنـــه ،

ـــ ، )هـــ٢٠٧ت (الفــراء: ة مســندًا إليــه بشــروط، مثــلمــذهب وصــفي، وهنــاك مــن أجــاز وقـــوع الجمل
0TPونسب هذا الرأي إلى سيبويه 

)
64F

٥(
P0T . 

 :وقـــد اســـتندوا إلـــى شـــواهد فصـــيحة مـــن لســـان العـــرب كـــالقرآن والشـــعر، نحـــو قولـــه تعـــالى

)0TP )65F٦} ...نوســـــــواء علـــــــيهم أأنـــــــذرتَهم أم مل تنـــــــذرهم ال يؤمنـــــــو{
P0T  ـــــــره ابـــــــن يعـــــــيش  ، وهـــــــو مـــــــا فسَّ

                                           
 . ٢٣-٢٢: االقتراح في علم أصول النحو ، السيوطي  )١(
 . ٩٩: العربية وخصائصهافقه اللغة  )٢(
 . ٣٢: اللغة بين المعيارية والوصفية ، تمام حسان  )٣(
 . ٦٣/  ٢: مغني اللبيب : ينظر  )٤(
 . ٥٢٣/  ١:  عمالهوا، همع  ٦٣/  ٢: مغني اللبيب ،  ١٧٣/  ١ :األندلسي ، أبو حيان  المحيط رالبح: ينظر  )٥(
 . ٦: البقرة  )٦(
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الفعل ههنا في تأويـل مصـدر والمعنـى سـواء علـيهم اإلنـذار، أو عـدم اإلنـذار، فاإلنـذار : (( بقوله
0TP)) ومـــا عطـــف عليـــه مبتـــدأ فـــي المعنـــى وســـواء الخبـــر 

)
66F

١(
P0Tبالمفــــرد، ) أأنـــذرتهم ( ، إذ أّول الجملـــة

المفرد كمــا يــذكر ابــن ويشيــــــر النحـــــــــاة إلـــــى أّن كــّل الجمــل التــي لهــا محـــــــّل مــَن اإلعــراب تــؤول بــ
0TPمالك 

)
67F

٢(
P0T فكذلك هي الجملة إْن وقعت مبتدأ، فهي جملة لها محّل ،. 

أّن المبتدأ وقع جملة في اللغة، وهو كثيـر فـي القـرآن والكـالم ): هـ٧٩٠ت (ويذكر الشاطبي
0TPالعربي

)
68F

٣(
P0Tجاء جملة ) المبتدأ ( ، فالمسند إليه . 

ثم بدا هلم من بعد ما رأوا  {:، قوله تعـالى)ًال فاع( ومما قيل فيه إّن الجملة وقعت مسندًا إليه

)0TP)69F٤} اآليــات ليســجننه 
P0Tوقــال : (( ، فــاعًال للفعــل بــدا، قــال ابــن هشــام)ليســجننه( ، فقــد ُعــّدت جملــة

0TP)) الكوفيون الجملة فاعل

)
70F

٥(
P0T فأجازوا اإلسناد للجملة على أّنها فاعل ،. 

وح اهـبطْ  ــــــ لَ يـا ن ــــــ قي{:قوله تعـالى) عِن الفاعل نائبـــــًا ( ومّما وردت فيه الجملة مسندًا إليــــه

)0TP)71F٦} ...بسـالمٍ منــا 
P0Tنائبــــــًا عــِن الفاعــــــــل، قـــــــال أبـــــــو البقــــــاء العكبــري ) يــا نـوح ( ، إذ جعلــت جملـة

0TP... )) يا، و نوح  في موضع رفـع لوقوعها موقع الفاعل ) : (( هـ٦١٦ت (

)
72F

٧(
P0T .  

0TPمبتدأ في الشعر، قول ذي الرمة  الجملةومما وردت فيه 

)
73F

٨(
P0T  : 

            
 سواٌء عليك اليوَم أنصاعِت الّنوى                    

 بخرقاَء أم أنحى لك السيَف ذابُح                                               
 

0TPبعد همزة التسوية على أّنها مبتدأ) أنصاعت ( إذ جاءت الجملة

)
74F

٩(
P0T . 

األمثلة وغيرها ـــ التي سـترد فـي البحـث ــــ تظهـر أّن هنـاك مـن يجيـز أْن يكـون المسـند فهذه 
إليه جملة وليس مفردًا فقط، وأّن إجازته مبنية على نصوص أوردها المتكلمون للغة نفسها، وهي 

 .واقعة بالفعل في أفصح النصوص العربية 
                                           

 . ٩٣/  ١: شرح المفصل  )١(
 . ١٧١/  ٣: يل ، ابن مالك هسشرح الت: ينظر  )٢(
 . ٥٤٠/  ٢: ي بالمقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية ، أبو إسحاق الشاط: ينظر  )٣(
 . ٣٥: يوسف  )٤(
 . ٦٣/  ٢: مغني اللبيب  )٥(
 .  ٤٨: هود  )٦(
 . ٤٥٤/  ٢: التبيان في إعراب القرآن ، أبو البقاء العكبري  )٧(
 . ٩٩:  هديوان )٨(
 . ١٤٤: ، إعراب الجمل وأشباه الجمل  ٤١١/  ٤: شرح الرضي على الكافية : ينظر  )٩(
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فــي اللغــة مــن نصــوص وهــذا  إّن مــن يقــّر بمجــيء المســند إليــه جملــة أخــذ بظــاهر مــا ورد
األخــذ بالظــاهر يناســب الســماع عنــد المتقــدمين والوصــفية عنــد المحــدثين، إذ أشــاروا إلــى مجــيء 

ـــة ــــا أجــــازوا مجــــيء الجمل ــــِن الفــــــاعــــل، مثلمـ ـــًا عــــ خبـــرًا، وحـــاًال، : الجملـــة مبتـــدأ، وفــــــاعــــًال، ونائب
 مـــــَن الكـــــالم مـــــا يكـــــون كلمـــــة، قـــــال ابـــــن  ولقـــــد أشـــــاروا إلـــــى هـــــذا ضـــــمنًا، فعنـــــدهم... وصفــــــة 

0TPمالك 

)
75F

١(
P0T : 

            
                  مْ واحُدُه كلمٌة والقوُل عَ         

 . ؤمْ وكلمٌة بها كالٌم قْد يُ                                      
، وهــذا يمكــن ال إلــه إّال اهللا: قــولي: ، أي)ال إلــه إّال اهللا : ( فالكلمــة قــد يقصــد بهــا الكــالم، نحــو

 .اتخاذه أصًال لتسويغ مجيء الجملة بمعنى المفرد 
إّن مــا ورد مــن نصــوص جــاءت فيهــا الجملــة مســندًا إليــه، ســواء أكــان هــذا نّصــًا قرآنيــًا، أم 
مــثًال عربيــــــًا، أم شــعرًا حّفــز قســمًا مـــــَن المحــدثين إلــى األخـــــذ بــذلك، مــنهم الــدكتور عبــد الفتــاح 

فــإّنني أذهــب مــن غيــر تــردد إلــى إجــازة وقــوع الجملــة الفعليــة، أو االســمية، ( : (الحمـــوز، إذ قــال
؛ ألّن فــي ذلــك هجــــــرًا للتــــــأويل والتقــدير، وحمـــًال للــنص القرآنـــي وغيــره علـــى ... فــــاعًال أو مبتــدأ 

ظاهـره، وال ضرورة تدعو إلـى حملـه علـى غيـر الظـاهر؛ ألّن ذلـك ال يلجـأ إليـه إّال إذا استعصـى 
0TP)) الحمل على الظاهر 

)
76F

٢(
P0T . 

إّال أّن تصــنيف النحــاة للجملــة يعــوزه : (( وذهــب إليــه الــدكتور عبــد القــادر المهيــري، إذ قــال
االستقصاء، فقد أهملوا جانبًا مَن الجمـل رغـم أّن لهـا فـي أداء المعنـى وظيفـة ال يمكـن أْن تنكـر، 

ملـة الواقعـة فاعــًال، والجملـة الواقعــة وأّنها تقوم بوظائف يمكـن أْن يقـوم بهـا المفـرد، ذلـك شـأن الج
0TP... )) مبتدأ 

)
77F

٣(
P0T . 

فـــإذًا الســـماع عنـــد القـــدماء، والوصـــفية عنـــد المحـــدثين أجازتـــا لهـــذا العنصـــر مـــن عناصـــر 
 .أْن يأتي جملة وليس اسمًا محضًا فقط ) المسند إليه ( الجملة

مفـردًا فقـد أّوَل مـا وجـده جملـة؛ وأّما من لم يقّر بمجيء المسند إليه جملة وأّنـه ال يكـون إّال 
لكـــي يّتســـق مـــع القواعـــد المفترضـــة التـــي وضـــعها النحـــاة دون االلتفـــات إلـــى مـــا يعـــرف بالحـــدث 

                                           
 . ١/١٦: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  )١(
التأويل النحوي ف�ي الق�رآن   : ، وينظر  ١٤٠: ظاهرة التعويض في العربية وما حمل عليها من مسائل ، عبد الفتاح الحموز  )٢(

 . ٨٩٧: الكريم 
 . ٣٩: ، عبد القادر المهيري العربي نظرات في التراث اللغوي  )٣(
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اللغوي، الذي يقرُّ بأّن المتكلمين أوردوا هذا في كالمهم ، فأخـذوا يـأّولون مـا وجـدوه مـن نصـوص 
م مـَن اللغـة ولـيس اللغـة كّلهـا، لكي يحافظوا على القاعدة التي وضـعت، وُبنيـت علـى اسـتقراء قسـ

ومـــا يخـــرج عـــن هـــذه القاعـــدة يحـــاولون إعادتـــه إليهـــا بمـــا يناســـب النظـــام النحـــوي الـــذي وضـــعوا 
قواعـده، ومخالفـه يجـب أْن يعـود إليــه بشـّتى التـأويالت، وٕاْن كـان هــذا المخـالف نّصـًا قرآنيـًا، فإّنــه 

بعــًا للقاعــدة ولــيس القاعــدة مســتنبطة مــَن ُيتــأّول ليصــبح موافقــًا لمــا قــّرره النحــاة، فأصــبح الــنّص ت
وانقلب البحـث فـي النصـوص التـي تـذكر قواعـدها إلـى البحـث فـي القواعـد التـي تـذكر (( النص، 

0TP))نصوصها 

)
78F

١(
P0T فغلبت القاعــدة علـى النص، وهـذا ما ال يمكـن االستكـانة إليـه، والتسليم لـه؛ ألّن ،

أو أّن االستعمــال يـرّده ، وٕاذا تعـارض القيـاس مـع النصوص المسـموعة والعاليـة الفصاحــة تـرّده، 
فـــي بـــاب تعـــارض الســـماع ) هــــ٣٩٢ت (االســـتعمال، فيجـــب األخـــذ باالســـتعمال، قـــال ابـــن جنـــي

0TP))إذا تعارضــا نطقــت بالمســموع علــى مــا جــاء عليــه ، ولــم تقســه فــي غيــره : (( والقيــاس

)
79F

٢(
P0T وقــال ،

ــ: (( فــي موضــع آخــر ي القيــاس كــان اســتعمال مــا كثــر وٕاْن شــّذ الشــيء فــي االســتعمال وقــوى ف
0TP)) استعماله أولى، وٕاْن لم ينتِه قياسه إلى ما انتهى إليه استعماله 

)
80F

٣(
P0T . 

نخلص مما تقدم إلى أّن الجملة وردت مسندًا إليه في نصوص فصـيحة موثوقـة مـَن القـرآن 
فالقواعـــد الكــريم، والشــعر، وكــالم العـــرب، وأّن اللغــة اســتعمال وتــداول قبـــل أْن تقــّنن فــي قواعــد، 

 .مستنبطة مَن اللغة وليس العكس، وهذا ما ستكشف عنه فصول الرسالة 
 

 
 
 
 
 
 

                                           
 . ١٠١: أصول النحو العربي  )١(
 . ١١٧/  ١: ابن جني : الخصائص  )٢(
 . ١٢٤/  ١: المصدر نفسه  )٣(
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فعُل الشـيء أّوُل، بدأ بـه، وبـدأه يبـدؤه بـدءًا، وأبـدأه وابتـدأه : والبـدءُ : (( ورد في لسان العرب
... األّول : والبـدُء والبـديءُ ... ابتـدأُت بـه، وبـدأُت الشـيء فعلتُـه ابتـداًء : وأبدأُت باألمر بـدءاً ... 

0TP... )) أّوُله وابتداؤه : وبادئ الرأي 

)
81F

١(
P0T . 

فـــي أّول الكـــالم مبتـــدأ؛ ألّن الكـــالم ابتـــدئ بـــه، فهــــو األّول فـــي  وســـّمي االســـم الـــذي يجـــيء
فالمبتــدأ أّول جــزء كمــا كــان الواحــد أّول العــدد، والنكــرة قبــل : (( الكــالم، والمقــّدم فيــه، قــال ســيبويه

0TP))المعرفـــة 

)
82F

٢(
P0T مـــن هنـــا كـــان المعنـــى االصـــطالحي للمبتـــدأ مـــأخوذًا مـــن معنـــاه اللغـــوي، وهـــو مـــا ،

 .يين فيه يتضح من أقوال النحو 
كــــــّل اسم ابتدئ ليبنـى عليـه كـالم، والمبتـدأ والمبنـي عليـه : (( قــــــال سيبويه في تعريفه، هو

0TP... ))رفــع، فاالبتــداء ال يكــون إّال بمبنــي عليــه، فالمبتــدأ األّول والمبنــي مــا بعــده عليــه 

)
83F

٣(
P0T وعّرفــه ،

ابتدأتــه، وجردتــه مــَن العوامــل اللفظيــة لإلخبــار  اعلــــــم أّن المبتــدأ كــــــــّل اســــــم: (( ابــن يعــيش بقولــه
0TP)) عنه 

)
84F

٤(
P0T . 

فســيبويه أشــار إلــى بنــاء الجملــة االســمية مــِن اســم ومــا ُيبنــى عليــه، وابــن يعــيش أشــار إلــى 
 .االبتداء الذي يعني التجّرد مَن العوامل اللفظية

للمبتــدأ ومــا ُيبنــى أّمــا العالمــة اإلعرابيــة قبــل دخــول العوامــل علــى االســم المبتــدأ فهــي الرفــع 
 .عليه، وهو الخبر

والجملــة االســمية هــي الجملــة المركبــة مــَن المبتــدأ ومــا ُيبنــى عليــه، أو المبنــي عليــه بتعبيــر 
  .سيبويه، أو الخبر بتعبير النحويين بعد سيبويه 

0TP...))والمبتــــدأ هــــــــو االســــم، أو مـــــا فــــي تقــــديره (( 

)
85F

٥(
P0T والمقصــــود باالســــم، االســــم الصــــريح ،

ـــا ـــٌد أخـــوك (  :كقولن ـــه تعـــالى)زي ـــا مـــا فـــي تقـــدير االســـم، فهـــو المصـــدر المـــؤول نحـــو قول  : ، وأّم

)0TP)86F٦}وأن تصوموا خري لكم{
P0T0)) وهو بمنزلة االسم الصريح(( ، )صوُمكم خيٌر لكم : ( ، والتقديرTP

)
87F

٧(
P0T. 

0TP

)
87F

٧(
P0T. 

                                           
 . ٢٧-٢٦/  ١:  )بدأ(، مادة لسان العرب ، ابن منظور )١(
 . ٢٤/  ١: الكتاب  )٢(
 . ١٢٦/  ٢: المصدر نفسه  )٣(
 . ٨٣/  ١: شرح المفصل  )٤(
 . ٨٢/  ١: ابن عصفور  ،المقرب  )٥(
 . ١٨٤: البقرة  )٦(
 . ١٨٩/  ١: شرح التصريح على التوضيح ، األزهري  )٧(



27 

ذهـب الكوفيـون إلـى أّن (( واختلف النحاة البصريون والكوفيون في العامل فـي المبتـدأ، فقـد 
وذهب البصريون إلى أّن المبتدأ يرتفـع ... دأ يرفع الخبر، والخبر يرفع المبتدأ فهما يترافعان المبت

0TP)) باالبتــــداء، وأّمــــا الخبــــر فــــاختلفوا فيــــه 

)
88F

١(
P0T فالعامــــل فــــي المبتــــدأ عنــــد الكــــوفيين لفظــــي، وعنــــد ،

 .البصريين معنوي 
هـول عنـد المخاطـب، المبتدأ أْن يكون معرفة؛ ألّنك ال تبدأ كالمـك بمـا هـو مج واألصل في

وأّما الخبر فنكرة ؛ ألّنه موضـع الفائـدة، وال يجـوز العكـس، إّال فـي حـاالت ذكرهـا النحويـون، قـال 
اعلم أّن أصل المبتدأ أْن يكون معرفة، وأصل الخبر أْن يكـون نكـرة؛ ألّن الغـرض : (( ابن يعيش

لـك الخبـر، واإلخبـار عـِن من اإلخبارات إفادة المخاطب مـا لـيس عنـده وتنزيلـه منزلتـك فـي علـم ذ
0TP)) النكرة ال فائدة فيه 

)
89F

٢(
P0T . 

النكـــرة (( وقـــد ابتـــدئ بـــالنكرة فـــي مواضـــع مخصوصـــة، لحصـــول الفائـــدة وتلـــك المواضـــع 
الموصوفة، والنكرة إذا اعتمدت على استفهام، أو نفي، وٕاذا كان الخبر عِن النكرة ظرفًا، أو جـاّرًا 

0TP)) ومجـــرورًا وتقـــدم عليهـــا 

)
90F

٣(
P0T اد علـــى هـــذه المواضـــع، فمـــَن المتـــأخرين مـــن تتبعهـــا ، ومـــنهم مـــن ز

0TPوأنهاها إلى نّيٍف وثالثين 

)
91F

٤(
P0T . 

واألصــل فــي الجملــة االســمية المكّونــة مــَن المبتــدأ والخبــر تقــديم المبتــدأ علــى الخبــر، وهــو 
ذهــب الكوفيــون إلــى أّنــه ال يجــوز تقــديم خبــر المبتــدأ عليــه (( موضــع خــالف بــين النحــويين، فقــد

وأخـوه  أبوه قائٌم زيٌد،: والجملة، نحو وذاهب عمرو، قائٌم زيٌد،: جملة، فالمفرد، نحومفردًا كان أو 
0TP)) وذهــب البصــريون إلــى أّنــه يجــوز تقــديم خبــر المبتــدأ عليــه ،المفــرد والجملــة ذاهــب عمــرو،

)
92F

٥(
P0T ،

0TPوقال ابن مالك 

)
93F

٦(
P0T : 
 واألصُل في األخباِر أْن تؤّخرا                     

 . وجّوُزوا التقديَم إذ ال ضررا                                          
زيـٌد قـائٌم، وزيـٌد : إّن المنع عِن الكوفيين مطلقًا لـيس بصـحيح، وٕاّن المنـع فـي مثـل: (( وقيل

0TP)) قائٌم أبوه منطلٌق 

)
94F

٧(
P0T . 

                                           
/  ١: ش�رح المفص�ل   : ، وينظ�ر   ٤: مس�ألة /:ابن األنب�اري ، بين النحويين البصريين والكوفييناإلنصاف في مسائل الخالف  )١(

٨٥ . 
 . ٨٢/  ١: المقرب : ، وينظر  ٥٨/  ١: شرح المفصل  )٢(
 . ٨٦/  ١:  شرح المفصل )٣(
 ٢١٢:شذور الذهب ، ابن هشام األنصاريشرح :ينظر )٤(
 .٩: مسألة/في مسائل الخالف  اإلنصاف  )٥(
 . ٢٢٧/  ١: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  )٦(
 . ٢٢٨/  ١: المصدر نفسه  )٧(
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ذهـب الكوفيـون (( ومما اخُتِلَف فيه أيضًا القول فـي تحمُّـل الخبـر الجامـد ضـميرًا للمبتـدأ، إذ
وذهـب البصـريون  ...إلى أّن خبر المبتدأ إذا كان اسمًا محضًا يتضّمن ضميرًا يرجـع إلـى المبتـدأ

0TP)) بأّنه ال يتضّمن ضميرًا 

)
95F

١(
P0T . 

وٕاْن كان اسمًا غيـر صـفة؛ ألّنـه فـي معنـى (( فالكوفيون يرون أّن في االسم الجامد ضميرًا 
: زيٌد قريُبك، وعمــــرو غالُمك في معنـى: ىزيٌد أخــــوك، في معن: ما هو صفة، أال تـــرى أّن قولك

عمــرو خادمــك، وقريبــك، وخادمــك يتضــّمن كــّل واحـــد منهمــا الضــمير، فلمــا كــان خبــر المبتــدأ هـــا 
0TP)) هنــا فـــي معنــى مــا يتحمــل الضــمير وجــب أْن يكــون فيــه ضــمير يرجــع إلــى المبتــدأ

)
96F

٢(
P0T فعنــدهم ،

 .ًا هذه األسماء في معنى االسم المشتّق الذي يحتمل ضمير 
ال يتضــّمن ضــميرًا وذلــك؛ ألّنــه اســم محــض غيــر صــفة، وٕاذا كــان ((: أّمــا البصــريون فقــالوا

عاريًا عِن الوصفية، فينبغي أْن يكون خاليًا عـِن الضـمير؛ ألّن األصـل، فـي تضـّمن الضـمير أْن 
ا وقـع ومـ ...يكون للفعل، وٕاّنما يتضّمن الضمير مَن األسماء ما كان مشابهًا له ومتضّمنًا معناه 

، كـان دلـيًال زيـٌد أخـوك: أال تـرى اّنـك إذا قلـت ،بحـال ليس بينه وبين الفعل مشابهة الخالف  فيه
ــــت ــــى الفعــــل، فكــــذلك إذا قل ــــة عل ــــيس فيــــه دالل ــــذي دل عليــــه زيــــد ول عمــــرو : علــــى الشــــخص ال

0TP))... غالمك

)
97F

٣(
P0T . 

 
@bËÓ€g@á‰èfl@Ú‹ª@cánjæaZ@

، ويـأتي )زيـد : ( المبتدأ يأتي اسمًا صريحًا، نحـومما تقدم من كالم على المبتدأ يظهر أّن 
، وال خـالف فـي ذلـك بـين النحـاة )أْن تصوموا : ( اسمًا غير صريح، وهو المصدر المؤول، نحو

 .الذين قّرروا أّن المبتدأ مفرد 
ومثلمــا وقــع الخــالف فــي كثيــر مــن مســائل المبتــدأ فقــد وقــع فــي مجــيء المبتــدأ جملــة أيضــًا 

هـل تكـون الجملـة مسـندًا إليهـا ؟، فكـان النحـاة : ع الجملـة مبتـدأ أو ال ؟، أيفالخالف هـو هـل تقـ
في هذه المسألة على فريقين فريـق يمنـع أْن تقـع الجملـة مبتـدأ، وبشـكل أعـّم يمنـع أْن تقـع الجملـة 
مســندًا إليهــا وال يجيــز إّال مــا أجازتــه القواعــد التــي وضــعها النحــاة التــي قــررت أّن المبتــدأ مفــرد، 

 .آخر يجيز أْن تقع الجملة مبتدأ، أو تقع مسندًا إليها  وفريق

                                           
 .٧:مسألة/  في مسائل الخالف اإلنصاف )١(
 .  ٧:مسألة/ مصدر نفسه ال )٢(
 . ٧:مسألة/المصدر نفسه  )٣(
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وأشار ابن هشام إشارةً واضـحة وداّلـة علـى أّن الجملـة المسـند إليهـا إحـدى الجمـل التـي لهـا 
هــذا الــذي ذكرتُــُه مــِن انحصــار الجمــل التــي لهــا محــّل فــي ســبع ـــــ : (( هقولــ، بمحــّل مــَن اإلعــراب

ـــى مـــا قـــّرروا، والحـــق أّنهــ ـــوهجـــاٍر عل ـــذي أهمل ــــا تســـٌع، وال ـــة المســـند : ــ ــــاة، والجمل ـــة المستثنــ الجمل
0TP))إليها

)
98F

١(
P0T فابن هشام يؤكد إهمال النحاة لنوعين مـَن الجمل التي لها محّل مَن اإلعـراب، إحـداها ،

ــة الواقعــة مبتــدأ، فالمبتــدأ هـــو أحــد  الجملــة المســند إليهــا ومــن ضــمن الجمــل المســند إليهــا، الجمل
يؤكـد إقــراَرُه بـأّن المبتـدأ يمكــن أْن ) والحـق أّنهــا تسـع ( :إليهـا ، وقـول ابــن هشـامالعمـد التـي يســند 

يأتي جملة وليس فقط مفـردًا، وذلـك باعتمـاده النصـوص الفصـيحة التـي وردت واعُتِمـَد عليهـا فـي 
 .إجازة مجيء الجملة مبتدأ سواء أكانت هذه النصوص نثرًا أم شعرًا 

ــــا ــــي تفصــــيل لألنمـ ــــندًا وفيمــــا يأتــ ــــة مســـ ــــي وردت فيـهــــا الجمل ــــة، والمـــواضــــع التــ ط التركيبيــ
 ):مبتدأ ( إليـــــه

 
 :وهمزة التسوية  ) سواء ( الجملة الواقعة بعد -أوال 

ــذين {:بعــد همــزة التســوية، نحــو قولــه تعــالى) مبتــدأ ( وردت الجملــة مســندًا إليــه ــروا  إن ال كف

)0TP )99F٢} رهم ال يؤمنونسواء عليهم أأنذرتَهم أم مل تنذ
P0Tوقعـت بعــد همــزة التسـوية مســبوقة ) أنذرتهم ( ، فجملة

 .بسـواء 
فمـنهم مـن أعربهـا  بأّنهـا خبـر، ومـنهم مـن ) أأنذرتهم ( واختلف النحويون في إعراب جملة 

هـا وقعـت سـند إليهـا كونأُ ) أأنـذرتهم ( أّن جملـة: أعربها بأّنها فاعل، وأعربهـا قسـم آخـر مبتـدأ، أي
 :مبتدأ ) أأنذرتهم ( أ، وسنبدأ بأهّم اآلراء التي لم تعرب جملةمبتد

 :خبرًا ) أنذرتهم ( إعراب جملة -١
0TP)) الخبـر أم لـم تنـذرهم سـواء علـيهم، رفـع باالبتـداء، وأأنـذرتهم : (( ُنقل عـِن المبـّرد بـأنّ 

)
100F

٣(
P0T ،

وٕالى هذا ذهب أبو علـي فالجملة الفعلية بعـد همزة التسوية عند المبرد في محّل رفع خبر لسواء، 
 .البّد من أْن تكون مبتدأ ) سواء ( الفارسي عندما عدّ 

                                           
 ٢/٣٩: األش�باه والنظائر،الس�يوطي  ،١٤٢/  ٢: محم�د الش�مني    ، أحمد بنحاشية الشمني  :، وينظر  ٨٨/  ٢: اللبيب  مغني )١(

، إع�راب الجم�ل وأش�باه الجم�ل ، فخ�ر       ١٠٧-١٠٦/  ٢: حاشية الدسوقي على متن مغني اللبيب ، محمد عرفة الدس�وقي  ، 
 . ١٤٣: الدين قباوة 

 .  ٦: البقرة  )٢(
 . ١٨٤/  ١: إعراب القرآن ، أبو جعفر النحاس  )٣(
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وألّنــه قبـــل ... فــإْن رفعتــه بأّنـــه خبــر لــم يجــز؛ ألّنـــه لــيس فــي الكــالم مخبـــر عنــه : (( قــال
االستفهام، وما قبل االستفهام ال يكون داخًال فـي حيـز االسـتفهام فـال يجـوز إذن أْن يكـون الخبـر 

0TP)) تفهام متقدمًا علـى االسـتفهام عّما في االس

)
101F

١(
P0Tلـيس فـي الكـالم مخبـر عنـه ( :، ويقصـد بقولـه( ،

ــرًا عنهــا، أي) أأنــذرتهم ( خبــرًا فــإّن جملــة ) ســواء ( أّننــا إذا اعتبرنــا ال : ال تصــلح أْن تكــون ُمخَب
ســواء : وقــول أبــي علــي: (( تصــلح أْن تكــون مبتــدأ، وقــد رّد ابــن الحاجــب كــالم أبــي علــي بقولــه

أ؛ ألّن الجملة ال تكون مبتدأ، مردود بأّن المعنى سواء عليهم اإلنذار، وعدمه وبأّنه كان يلزم مبتد
0TP))عــود الضــمير إليــه، وال ضــمير يعــود إليــه فــي هــذا البــاب كّلــه 

)
102F

٢(
P0T هــذا فــي مجــال عــدم صــالح ،

وأم أّن الهمـــزة : (( الجملـــة أْن تكـــون مبتـــدأ، أّمـــا مـــا ذكـــره فـــي مجـــال االســـتفهام، فقـــد ُأجيـــب عنـــه
يعنـي أّن هـذا جـرى علـى صـورة ... مجردتان لمعنى االستواء، وقد انسلخ عنها معنـى االسـتفهام 

0TP)) االستفهام، وال استفهام 

)
103F

٣(
P0T . 

لفُظــُه لفــُظ : (( علــى حــين أّن أبــا علــي نفســه قــد قــّرر أّن االســتفهام معنــاه الخبــر، إذ يقــول
0TP)) االستفهام ومعناه الخبر 

)
104F

٤(
P0Tفسـواء خبـر (( مانعًا إلعراب سواء خبـرًا،  ، فكيف يحتّج باالستفهام

0TP)) قُــّدم وجوبــًا؛ ألّنــه لــو تــأّخر، لتــوهم الســامع أّن المــتكلم مســتفهم حقيقــة 

)
105F

٥(
P0T وقــد تقــّرر أّن الهمــزة ،

 .مستعارة للتسوية، وليس لالستفهام 
ـــّد الجملــة الف) ســواء ( إّن اعتبـــــــار ـــاره خبــرًا لكــي ال تعـــــ ) أأنــذرتهم ( عليــةمبتــدأ، وعـــــدم اعتبـــ

 . الواقعة بعد همزة التسويــة مبتدأ، ويصبح اإلسناد للفعل
) ســواء علــيّ (إّن خيــرًا منــك زيــد، أْن تجعــل: يجــوز علــى قيــاس مــا حكــاه ســيبويه: (( وقيــل

خبــرًا، وتكــون قــد أخبــرت عــِن النكــرة بالمعرفــة؛ ألّن النكــرة فيهــا ) قيامــك وقعــودك ( مبتــدأ ويكــون
0TP)) كما في خير منك ) علّي ( تخصيص بـ

)
106F

٦(
P0T . 

( ، فسـوف يكـون موضـعه فـي الفصـل الثـاني)سـواء ( فاعــًال لــ) أنـذرتهم ( أّما إعــراب جملـة
 ) .الجملة فاعًال 

 
 

                                           
 . ٢٦٩/  ١: اء السبعة ، أبو علي الفارسي الحجة للقر )١(
 . ١٩١/  ١: ل صفماإليضاح في شرح ال )٢(
شرح المفصل : ، وينظر  ١٦٣/  ١: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ، الزمخشري  )٣(

 . ٤٧٣-٤٧٢/  ١: ري مصية والتذكرة ، عبد اهللا بن علي ال، التبصر ٩٣٢/  ١: 
 . ٢٦٤/  ١: الحجة للقراء السبعة  )٤(
 . ٣٣٠/  ١: همع الهوامع  )٥(
 . ٥٣٦/  ١: البسيط في شرح جمل الزجاجي ، ابن أبي الربيع  )٦(
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  :مبتدأ ) أأنذرتهم ( إعراب جملة -٢
، فقـد ذهـب الزمخشـري فـي أحـد قوليـه إلـى اعتبـار )أنـذرتهم ( وهو األكثر فـي إعـراب جملـة

ـــة الفعليـــة ـــم تنـــذرهم ( أو يكـــون: (( ...مبتـــدأ، قـــال) نـــذرتهم أأ( الجمل فـــي موضـــع ) أأنـــذرتهم أم ل
0TP)) سواء عليهم إنذارك وعدمه والجملة خبر إلّن : االبتداء وسواء خبرًا مقدمًا بمعنى

)
107F

١(
P0T . 

يقــدر : فالزمخشــري يصــرح بــأّن هــذه الجملــة هــي المبتــدأ، وهــو يقــدر أنــذرتهم باإلنــذار، أي
الحال مع جميع الجمل التي لها محّل مـَن اإلعــراب، فالجملـة لهـا محـّل الجملة بالمفرد، وهذا هو 

أْن يكـــون المحـــّل فـــي األصـــل للمفـــرد، ثـــم تقـــوم : مـــَن اإلعـــراب إذا وقعـــت فـــي موقـــع المفـــرد، أي
: (( الجملة مقامه ويمكن رفعها وٕاحالل المفرد محّلها دون أْن يصيب الكالم خلل، قال ابن مالـك

خبر، والحال، والنعت، والجملة الواقعة خبرًا، أو حاًال، أو نعتًا نائبـة عـِن المفرد هو األصل في ال
0TP))المفرد ومؤولة به 

)
108F

٢(
P0T ال يتفـق مـع مـا ذهـب إليـه ابـن مالـك بشـكل ) هــ٦٨٦ت (، إّال أّن الرضـي

وال نقــول إّن األصــل فــي هــذه المواضــع هـــو المفــرد كمــا يقــول بعضــهم، وٕاّن : (( مطلــق، فيقــول
ن لهــا محــّل لكونهــا فــرع المفــرد؛ ألّن ذلــك دعــوى بــال برهــان، بــل يكفــي فــي كــون الجملــة إّنمــا كــا

0TP)) الجملة ذات محّل وقوعها موقعًا يصّح وقوع المفرد هناك 

)
109F

٣(
P0T . 

: ( فــإْن قلــت: (( ويضــيف الزمخشــري إلــى كالمــه الســابق معّلــًال اإلخبــاَر عــِن الفعــل فيقــول
هــو جــنس : أبــدًا خبــر ال مخبــر عنــه، فكيــف صــّح اإلخبــار عنــه فــي هــذا الكــالم ؟ قلــت) الفعــل 

الكالم المهجور فيـه جانـب اللفـظ إلـى جانـب المعنـى، وقـد وجـدنا العـرب يميلـون فـي مواضـع مـن 
0TP)) عاني ميًال بّينًا كالمهم مع الم

)
110F

٤(
P0T . 

، )مبتــدأ ( مسندًا إليها) أنذرتهم ( ومماال يجعل مجاًال للشك في أّن الزمخشري جعل جملة 
ســـواء ( وذهــب الزمخشــري فــي التفســير إلــــى أنّ : (( ، قــــال)هـــ٦٨٨ت (مــــا ذكــره ابــن أبــي الربيــع 

ســواء {:ذلــك فــي قولــه تعــالىفــي موضــع المبتــدأ، ذكــر ) أقمــت أم قعــدت ( خبــر مقــدم، و) علــّي 

، وليس األمر على ما ذكر، لما ذكرته من أّن المبتدأ ال يكـون جملـة، }عليهم أأنذرهتم أم مل تنذرهم 

0TP)) وٕاّنما يكون مفردًا 

)
111F

٥(
P0T . 

                                           
 . ٤٤: الفوائد العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة ، ابن عابدين : ، وينظر  ١٦٢/  ١: الكشاف  )١(
 . ٢٩٢: شرح اللمع لألصفهاني ، أبو الحسن الباقولي : ، وينظر  ١٧١/  ٣: شرح التسهيل ، ابن مالك  )٢(
 . ٢٩٨/  ٢:  ةشرح الرضي على الكافي )٣(
 . ٢٦٨/  ١: حاشية الشهاب ، أحمد بن محمد بن عمر شهاب الدين : ، وينظر  ١٦٣-١٦٢/  ١: الكشاف  )٤(
 . ٥٣٧-٥٣٦/  ١: البسيط في شرح جمل الزجاجي  )٥(
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فابن أبي الربيع وٕاْن كان ال يجيـز أْن تكـون الجملـة مبتـدًأ أو مسـندًا إليهـا كمـا هـي، إّال أّنـه 
ويجعــل الفعــل مخبــرًا ) مبتــدأ ( فــي رأيــه إلــى جعــل الجملــة مســندًا إليهــا يثبــت أّن هنــاك مــن يــذهب

عنه، وهذا الرأي حكم بظاهر الكالم من دون تأويله وفقـا للقواعـد والمعـايير النحويـة علـى اعتبـار 
 .أّن المتكلم أورده هكذا ولو أراد غيره لتكلم به 

 أأنـــذرتهم أم لـــم( أْن تكـــون: (( أّن األولـــى عنـــدهإلـــى ) هــــ٦٠٤ت (الفخـــر الـــرازي وقـــد ذهـــب
0TP)) في موضع االبتداء وسواء خبره مقدمًا بمعنى سواء عليهم إنذارك وعدمه ) تنذرهم 

)
112F

١(
P0T . 

 إّن الفعـــل ال يخبـــر عنـــه قـــد قُـــِدح فـــي قولـــه مـــن وجـــوه، : وأشـــار الـــرازي إلـــى أّن مـــن قـــال
وهـــذه ) ر عـــِن الفعـــل جـــائز وســـنذكر هـــذه الوجــــــــوه لبيــــــــــان مـــا يعتقـــد بـــه الـــرازي مـــن أّن اإلخبـــا( 

  :الوجوه هي
، )ســـواء علـــيهم ( فعـــل وقـــد أخبـــر عنـــه بقولـــه) أنـــذرتهم أم لـــم تنـــذرهم  (أّن قولـــه: أحـــدها(( 

)0TP)113F٢ } د مـا رأوا اآليـات ليسـجننه حتّـى حـني     ــــــــ ن بعـــــــ ثـم بـدا هلـم م   {ولهــــــــــــــونظيره ق
P0Tدا ــــــــــب( لــــــــ، فاع (

 ) .جننه ـــــليس( ـــــوه
أّن المخبر عنه بأّنه فعل البـــــّد وأْن يكون فعـــًال، فالفعل قــــد ُأخبـــر عنـه بأّنـه فعـل، : اوثانيه

المخبــر عنــه : المخبــر عنــه بأّنــه فعــل هــو تلــك الكلمــة وتلــك الكلمــة اســم قلنــا فعلــى هــذا: فــإْن قيــل
كذبًا، والتحقيـق أّن المخبـر عنـه بأّنـه فعـل إّمـا بأّنه فعل إذا لم يكن فعًال بل اسمًا كان هذا الخبر 

أْن يكون اسمًا أو ال يكون، فإْن كان األول كان هذا الخبـر كـذبًا؛ ألّن االسـم ال يكـون فعـًال، وٕاْن 
 .كان فعًال فقد صار الفعل مخبرًا عنه 

لمخبـر عنـه الفعل ال يخبر عنه، فقد أخبرنا عنـه بأّنـه ال يخبـر عنـه، وا: أّنا إذا قلنا: اوثالثه
بهــذا الخبــر لــو كــان اســمًا لــزم أّنــا قــد أخبرنــا عــِن االســم بأّنــه ال يخبــر عنــه، وهــذا خطــأ وٕاْن كــان 

)114F٣(0TP ))فعًال صار الفعل مخبرًا عنه
P0T . 

لما ثبت أّنه ال امتناع في اإلخبار عِن الفعل لـم يكـن : ثم قـــــــال هؤالء: (( ويضيف الــــرازي
ا جمهــور النحــويين فقــد أطبقــوا علــى أّنــه ال يجــوز اإلخبــار عــِن بنــا حاجــة إلــى تــرك الظــاهر، أّمــ

0TP)) الفعل 

)
115F

٤(
P0T . 

                                           
 . ٤٥/  ٢: مفاتيح الغيب ، الرازي  )١(
 . ٣٥: يوسف  )٢(
 . ٣٠٩/  ١: اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل : ، وينظر  ٤٦/  ٢: مفاتيح الغيب )٣(
 . ٤٦/  ٢: مفاتيح الغيب  )٤(
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وبهــذا االســتدالل يثبــت الــرازي أّن اإلخبــار عــِن الفعــل جــائز وواقــع ولــيس هنــاك حاجــة إلــى 
جمهــور النحــويين قــد ( العــدول، أو تــرك ظــاهر الكــالم واالنصــراف عنــه إلــى التأويــل، وأّمــا قولــه 

فيشير إلى أّن هناك من يجيز اإلخبـار عـِن الفعـل ) يجوز اإلخبار عِن الفعل أطبقوا على أّنه ال 
 .وهم غير الجمهور 

ــه قــال  ــيهم : (( ... أنــذرتهم  ولــم يقــل  إنــذارك  بقولــه: ويعلــل الــرازي أّن ولــو قــال ســواء عل
قــال إنذارك وعـدم إنذارك لما أفـاد أّن هــذا المعنـى إّنمـا حصـل فـي هـذا لوقـت دون مـا قبلـه، ولمـا 

أفاد أّن هـذه الحالـة إّنمـا حصـلت فـي هـذا الوقـت فكـان ذلـك يفيـد حصـول ) أأنذرتهم أم لم تنذرهم(
0TP)) اليــأس وقطــع الرجــاء مــنهم 

)
116F

١(
P0Tلــم يــؤَت بالمصــدر : ، وباإلضــافة إلــى هــذا الوجــه المعنــوي قيــل

)0TP)117F٢ىعلى األصل والحقيقة لوجه لفظي وهو ُحسن دخول الهمزة وأم؛ ألّن االستفهام بالفعل أول
P0T. 

ـــذاني ـــإْن : (( ســواء مبتــدأ ومابعــده الخبــر لكونــه نكــرة ، فقــال) هـــ٦٤٣ت (ولــم يجعــل الهمـ فـــ
منعنــي : مبتــدأ، ومــا بعــده خبــر كمــا زعــم بعضــهم ؟، قلــت) ســــــواء ( مــا منعــك أْن تجعــــــــل: قلــــــت

0TP)) تنكيره 

)
118F

٣(
P0T. 

على جـواز تقـديم الخبـر علـى المبتـدأ خالفـًا للكـوفيين، (( وقد اسُتّدل بهذه اآلية وما يماثلها 
0TP)) إنذارك إياهم وعدمه مستويان : أي

)
119F

٤(
P0T . 

تعرب مبتدأ، ابـن هشـام األنصـاري وهـو الـذي ) أأنذرتهم ( ومّمن قال مَن النحاة بأّن الجملة
تي لها محّل مــَن اإلعـراب، فقـد ذكـر جملتـين لهمـا استدرك الجملة المسند إليها وألحقها بالجمل ال

وأّمـا : (( الجملـة المسـند إليهـا، فقـال مـا نّصـه: المسـتثناة واألخـرى: موضع مـَن اإلعـراب، األولـى
فـي ) أنـذرتهم ...( ، إذا أعرب سواء خبـرًا وأنـذرتهم مبتـدأ )سواء عليهم أأنذرتهم : ( الثانية، فنحو

0TP))ا حرف سابك تأويل المصدر وٕاْن لم يكن معه

)
120F

٥(
P0Tهذه الجملة مبتدأ مؤخر في محّل رفـع؛ : ، أي

0TPإنذارك وعدمه سواء : وٕاّنما صّح ذلك لقيامها مقام المفرد، أي

)
121F

٦(
P0T . 

                                           
 . ٢٦٩/  ١: حاشية الشهاب : ، وينظر  ٤٦/  ٢: مفاتيح الغيب  )١(
 . ٢٦٩/  ١: حاشية الشهاب : ينظر  )٢(
 . ١٣٧/  ١: الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد ، المنتجب الهمذاني  )٣(
، القاسم بن الحس�ين  ة اإلعراب نعشرح المفصل في ص :، وينظر  ١٢٢: اإلرشاد إلى علم اإلعراب ، شمس الدين الكيشي  )٤(

 . ٢٦٤-٢٦٣/  ١: الخوارزمي 
 . ١٤٥: إعراب الجملة وأشباه الجمل  :وينظر، ٨٩-٨٨/  ٢: مغني اللبيب  )٥(
 . ١٠٧/  ٢: حاشية الدسوقي : ينظر  )٦(
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المتمثلــة بـــ  لــم يكــن معهــا حــرف مــن األحــرف المصــدرية فهــذه الجملــة تــؤول بالمصــدر وٕانْ  
0TP)) أّن، وأْن، ومــا، ولــو، كــي ((

)
122F

١(
P0Tفهــذه جملــة فعليــة )أنــذرتهم أ( عــل، إذ ال يوجــد أحــدها مــع الف ،
 .وقعت مبتدأ كما قّرره ابن هشام 

قـد وقـع المبتـدأ جملـة فـي اللغـة؛ ألّن المعنـى : (( وفـي مجـيء المبتـدأ جملـة يقـول الشـاطبي
ســــــــواء علّي أقمت أم قعدت، وهو كثيـر في القرآن والكالم العربي؛ ألّن  أقمت أم : المفرد، نحـــــو
0TP))تقــدير قيامــك وقعــودك ، ولــم يكــن ذلــك ضــائرًا قعــدت فــي 

)
123F

٢(
P0T وهــذا يعنــي أّن المبتــدأ وقــع جملــة ،

في اللغة وهذا يؤيده النص الفصيح سواء أكان قرآنًا أم غيره مـن الكـالم العربـي، وال يضـر تقـدير 
ى الجملة بالمفرد، فقد ذكرنا قول ابن مالك، والرضي من أّن الجملة البّد من أْن تقدر بـالمفرد حتّـ

فـإْن قيـل هـذا إقـرار بمـذهب الكـوفيين، : (( يكون لها محـّل مـَن اإلعـراب، ويكمـل الشـاطبي فيقـول
إْن أرادوا هــذا المقــدار، فــنحن نــوافقهم عليــه، وال يبقــى بــين الفــريقين خــالف فــإْن أرادوا غيــر : قيــل

0TP)) ذلــك، فــال نقــول بــه 

)
124F

٣(
P0Tو المدرســة ، فــالمهم فــي قــول الشــاطبي أّنــه يثبــت أّن المــذهب الكــوفي أ

وأّن هنــاك خالفــًا بــين فــريقين، فريــق يعتمــد ) مبتــدأ ( الكوفيــة تجيــز أْن تــأتي الجملــة مســندًا إليهــا
ظــاهر الجملــة ويصــفها كمــا هــي، وفريــق آخــر ُيخضــع مــا يــرد مــن ذلــك، للقواعــد، إْن لــم توافقهــا، 

 .أّولها حّتى تطابقها أو تتسق معها 
إلـى القـول بـأّن النحـاة يختلفـون فـي تحليـل مثـل وذهب الدكتور محمد حماسة مَن المحدثين 

هذا التركيب وأحد أوجه التحليل أّن سواء خبر مقدم وما بعده مبتدأ، وأّن ما جاء من هـذه الجمـل 
0TPمن غير سابك : أّولوه على المصدر حّتى مع عدم وجود حرف مصدري، أي

)
125F

٤(
P0T . 

لهــــذه الجملــــة محــــّل مــــَن  فــــالخالف واقــــع بســــبب ورود المبتــــدأ جملــــة، وٕاذا ُأريــــد أْن يكــــون
 .اإلعراب، فيجب أْن يحلَّ المفرد محّلها 

وإن تدعوهم إىل اهلدى ال يتبعوكم سواء عليكم أدعومتوهم أم أنـتم  {:وكذلك هو الحال مع قوله تعالى

)0TP)126F٥} صامتون
P0Tسواء علـيكم أدعوتمـوهم ( أّن جملة الكالم فيها معنى رفع، وأنّ : (( ، فقد ذكــر الفراء

: ، وال يظهر مع االستفهام، ولـو قلـت)سواء عليكم( فيه شيء يرفع) امتون أدعوتموهم أم أنتم ص
0TP)) سواء عليكم صمتكم ودعاؤكم تبّيَن الرفع الذي في الجملة 

)
127F

٦(
P0T . 

                                           
 . ٣٩٢/  ١: شرح التصريح  )١(
 . ٥٤٠/  ٢: المقاصد الشافية  )٢(
 . ٥٤٠/  ٢: قاصد الشافيةالم)٣(
 .  ٥٠: ء الجملة العربية بنا: ينظر  )٤(
 . ١٩٣: األعراف  )٥(
 . ١٩٥/  ٢: معاني القرآن ، أبو زكريا الفراء  )٦(
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وهـي المبتـدأ قـد ) أدعوتمـوهم ( ، أّن جملـة... )فيه شيء يرفـع سـواء :( ويقصد الفراء بقوله
عنـــد الكـــوفيين مترافعـــان، فأحـــدهما يعمـــل فـــي  ، وهـــو الخبـــر؛ ألّن المبتـــدأ والخبـــر)ســـواء ( رفعـــت
 .اآلخر 

إّن مــا ورد مــن آراء النحــويين بجــواز مجــيء الجملــة فــي محــّل رفــع مبتــدأ باالعتمــاد علــى 
نصـــوص، تـــدل علـــى أّن هـــذه اآلراء ُبنيـــت علـــى نصـــوص مـــَن اللغـــة نفســـها، والتـــي لـــم يســـتقرئها 

مجيء الجملة مبتدأ، وقد ورد ذلـك فـي اللغويون والنحاة بشكل عاّم، فما ورد من نصوص يعّضُد 
 .أفصح النصوص، آي القرآن الكريم وشعر العرب 

 : ومما ورد في القرآن وتنطبق عليه آراء النحاة التي أجازت مجيء الجملة مبتدأ 

)0TP)128F١ } سواء علينا أجزعنا أم صربنا ما لنا من حميصٍ {:قوله تعالى
P0T . 

)0TP)129F٢ } مل تكن من الواعظنيقالوا سواء علينا أوعظت أم  {:وقوله
P0T . 

)0TP)130F٣ } وسواء عليهم أأنذرهتم أم مل تنذرهم ال يؤمنون{:وقوله
P0T . 

)0TP)131F٤ } سواء عليهم اسـتغفرت هلـم أم مل تسـتغفر هلـم لـن يغفـر  هلـم إن ا ال يهـدي القـوم الفاسـقني           {:وقوله
P0T  ،

 .فهذه اآليات جاءت فيها الجملة مبتدأ 

اصــلوها فاصــربوا أو ال   {:المصــدرة بهمــزة التســوية، نحــو قولــه تعــالىوقــد ُتحــذف هــذه الجملــة     

)0TP)132F٥ } تصربوا سواء عليكم إنّما جتزون ما كنتم تعملون
P0T . 

0TP))أصــبرتم أم لــم تصــبروا : أي): (( هـــ٧٤٥ت (قــال أبــو حيــان األندلســي    

)
133F

٦(
P0Tفيكــون التقــدير ، :

سـواء علينـا : وحـدها، نحـو قـولهموقد تحـذف همـزة التسـوية (( سواء عليكم أصبرتم أم لم تصبروا،
0TP)) قمت أم قعدت 

)
134F

٧(
P0T . 

0TPومما أعربت فيه الجملة الفعلية مبتدأ في الشعر، قول ذي الرمة 

)
135F

٨(
P0T  : 

            

                                           
وبرزوا هللا جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عن�ا م�ن   : [[ ، واآلية بتمامها  ٢١: إبراهيم  )١(

 ]] .عذاب اهللا من شيء قالوا لو هدانا اهللا لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص 
 . ١٣٦: الشعراء  )٢(
 . ١٠: يس  )٣(
 . ٦: فقين المنا )٤(
 . ١٦: الطور  )٥(
 . ٩٤٢: نتائج التحصيل في شرح كتاب التسهيل ، محمد المرابط : ، وينظر  ١٧٤/  ١: البحر المحيط  )٦(
 . ١٤٤: إعراب الجمل وأشباه الجمل  )٧(
 . ٢٦١: ، شرح كتاب سيبويه ، ابن خروف  ٤١١/  ٤: ، شرح الرضي على الكافية  ٩٩:  هديوان )٨(
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 سواٌء عليك اليوَم أنصاعِت الّنوى                    
 بخرقاَء أم أنحى لك السيَف ذابُح                                               

 
0TPبعد همزة التسوية على أّنها مبتدأ) أنصاعت ( إذ جاءت الجملة

)
136F

١(
P0T . 

وقد تكون الجملة الواقعة مبتدأ فعلية مسلطة علـى اسـم االسـتفهام، نحـو قـول زهيـر بـن أبـي 
0TPسلمى 

)
137F

٢(
P0T : 

 سواٌء عليه أّي حيٍن أتيَتُه                                  
 أساعَة نحسٍن تّتقى أم بأسُعدِ                                                     

0TP)) جاء به على حّد سواء إتيانك في كـّل حـين ): (( هـ ٦٠٩ت ( قال ابن خروف

)
138F

٣(
P0T أّي ( فجملـة

بــر عــِن الجملــة بــأْن جعلــت فــاعًال وأخ: (( أخبــر عنهــا بســواء، قــال أبــو حيــان) أّي حــين أتيتــه 
0TP)) بسواء، أو مبتدأة، وٕاْن لم تكن مصدرة بحرف مصدري حمًال على المعنى 

)
139F

٤(
P0T . 

0TPوقد تكون الجملة اسمية 

)
140F

٥(
P0T0الجملة الواقعة مبتدأ، نحو قوله الشاعر : ، أيTP

)
141F

٦(
P0T  : 

 سواٌء إذا ما أصلَح اُهللا أمَرهم                              
 علينا أدثٌر ماُلهم أم أصارمُ                                 

 . جملة اسمية، وقد جاءت مبتدأ خبرها سواء) أدثر مالهم ( فجملة
أو مـا يماثلهـا ومـا ) أأنـذرتهم ( خبـرًا مقـدمًا، وجملـة) سواء ( وعلى وجه العموم أعرب النحاة     

0TPبعدها مبتدأ، وقالوا إّن هذه الجملة في تأويل مصدر بال سابك 

)
142F

٧(
P0T  . 

علــى ســواء فــي مجــيء همــزة التســوية بعــدها، وهــو مــا ذكــره أبــو علــي ) ال أبــالي ( وُتحمــل
لفظـه لفـظ االسـتفهام : (( ، قـال...)سـواء علـيهم أأنـذرتهم : ( الفارسي في حديثه عـن قولـه تعـالى

 مـــــــا أبـــــــالي أشـــــــهدت أم غبـــــــت، ومـــــــا أدري أأقبلـــــــت أم : ومعنـــــــاه الخبـــــــر، ومثـــــــل ذلـــــــك، قـــــــولهم
0TP...))أدبــرت 

)
143F

٨(
P0Tوأّمــا همــزة التســـوية، وأم : (( ، وهــو مـــا ذهــب اليــه الرضـــي األســترباذي فــي قولـــه

                                           
 . ١٤٤: ، إعراب الجمل وأشباه الجمل  ٤١١/  ٤: شرح الرضي على الكافية  :ينظر  )١(
 . ٢٥٢/  ٣: ، التذييل والتكميل ، أبو حيان األندلسي  ٢٦٤: ، شرح كتاب سيبويه ، ابن خروف  ٩٨: هديوان )٢(
 . ٢٦٤: شرح كتاب سيبويه ، ابن خروف  )٣(
 . ١٤٥: ، إعراب الجمل وأشباه الجمل  ٩٤٢: نتائج التحصيل : ، وينظر  ١٧٤/  ١: البحر المحيط  )٤(
 . ١٤٥: إعراب الجمل وأشباه الجمل  )٥(
 . ٢٦١: ، شرح كتاب سيبويه ، ابن خروف  ٤٠١/  ١: بال نسبة ، في معاني القرآن ، الفراء  البيت  )٦(
 . ٢٣: ملة العربية تأليفها وأقسامها ، الج ٩٣/  ١: شرح المفصل : ينظر  )٧(
، الفوائ�د العجيب�ة    ١٢٩: مختار تذكرة أبي علي الفارسي وته�ذيبها ، اب�ن جن�ي    : ، وينظر  ٣٦٤/  ١: الحجة للقراء السبعة  )٨(

 . ٤٦: في إعراب الكلمات الغريبة 
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ــّي : التســوية، فهمــا اللتــان تليــان قــولهم ســواء، وقــولهم ال أبــالي، ومتصــرفاته نحــو قولــك ســواء عل
0TP... )) أقمت أم قعدت، وال أبالي أقام زيد أم قعد 

)
144F

١(
P0T . 

ربمـا تُـوهِّم أّن المــراد بهـا الهمـزة الواقعــة بعــد و : (( أّما ابن هشام فقد قال في همزة التسـوية 
، )أدري مـا(، و)مــا أبـالي( بخصوصها، وليــــس كذلك بل كما تقع بعــدها، تقـع بعــد) سواء ( كلمة

ـــول المصــدر : ، ونحــوهن، والضــابط)ليــت شــعري( و ـــا الهمـــزة الداخلــة علــى جملــة يصــّح حلــــ أّنهـــ
0TP)) محّلها 

)
145F

٢(
P0T . 

0TPبن ثابت  ومنه قول حسان

)
146F

٣(
P0T : 

 ما أبالي أنبَّ بالحزِن تيٌس                           
 ي بظهر غيٍب لئيمُ أم لحان                                              

 .المتقدم عليها )أبالي ( الواقعة بعد همزة التسوية أخبر عنها بـ) أنب تيس ( فالجملة الفعلية
األمــران : ًا للجملــة التــي بعــده وٕاّنمــا هــي خبــر لمبتــدأ تقــديرهخبــر ) ســواء ( ولــم يعــّد الرضــي

ســـواء، ثـــم بـــّين األمـــرين بالجملـــة التـــي بعـــده؛ ألّنـــه يـــرى أّن الهمـــزة أفـــادت إْن الشـــرطية؛ ألّن إْن 
تســتعمل فــي األمــر المفــروض وقـــوعه، المجهــول فــي األغلــب، وكــذا حــروف االســتفهام تستعمـــل 

جردت عن معنـى ) أم ( ها، فجّردت عن معنى االستفهام، وكذافيما لم يتيقن حصوله، فجاز قيام
؛ ألّنهــا مثلهــا فــي إفــادة أحــد الشــيئين، أو األشــياء، فمعنــى  ســواء )أو ( االســتفهام وجعلــت بمعنــى

أّن : إْن قمت أو قعدت، وسواء ساّد مسّد جواب الشرط، ال خبـر مقـدم، أي: علّي أقمت أم قعدت
األمــــران ســواء، وأّن معنــى ســواء أقمــت أم قعــدت، وال أبـــالي  :ســواء خبــر لمتبــدأ محــذوف تقــديره
0TPأقمت أم قعدت في الحقيقـة واحـد

)
147F

٤(
P0Tإْن ( ، و)إْن نـّب ( عنـد الرضـي) أقمـت( ، و)أنـب ( ، فمعنـى

 ) .قمت 
 

 :ما قدمت فيه جملة المبتدأ والخبر غير جملة  -ثانيا 
تسمُع بالمعيـدي ((  :المثـل ومما ورد في كالم العرب الفصحاء المبتدأ فيه جملة قولهم في

)148F٥(0TP ))خيٌر من أْن تراه 
P0T ّقبلـه حـذفت منـه  مصـدرًا مـؤوالً ) تسـمع ( ، وقـد اخُتلف فيه، فمنهم من عـد

                                           
 . ٤/٤٠٩: شرح الرضي على الكافية  )١(
 . ٣٩/  ١: مغني اللبيب  )٢(
 . ٢٢٣: انهديو )٣(
 . ٤١٢-٤١١/  ٤: شرح الرضي على الكافية :ينظر  )٤(
  أْن( و ) تس��������مع بالمعي��������دي خي��������ر م��������ن أن ت��������راه  ألْن: ( ، وي��������روى  ١٢٩/  ١: مجم��������ع األمث��������ال ، المي��������داني  )٥(

 : ( ٢٢٢-٢٢١: وذك�ر اب�ن هش�ام اللخم�ي ف�ي ش�رح الفص�يح        ) . . . ت�راه   تسمع بالمعي�دي ال أنْ : ( ويروى . . . ) تسمع 
م�ن الفع�ل أش�هر عن�د     ) أن ( وح�ذف   ت�راه ،  تسمع بالمعيدي خي�ر م�ن أنْ   ألْن: شئت قلت  تراه ، وإْن تسمع بالمعيدي ال أْن
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ــــر إلـــى أنّ أن ــــم آخــــ جملـــة ُأســــند إليهـــا، وٕاذا أردنـــا أْن نقـــدرها بمفــــرد فإّننـــا ) تســـمع ( ، وذهـــب قســ
فصــل الحمــل علــى المعنــى ( ها ابــن جّنــي فــيمــن دون ســابك، وهكــذا قــدر ) ســماعك ( نقـــدرها بـــ 

تسـمع بالمعيـدي : ومما جاء فـي المبتدأ مـن هـذا قـولهم: (( ، فقال)ووضع الفعل موضع المصدر
0TP))ســماعك بــه خيــر مــن رؤيتــك لــه :خيــر مــن أْن تــراه، أي

)
149F

١(
P0T وجعلــه مــن وضــع الفعــل موضــع ،

0TPالمصدر، نحو قول عروة بن الورد 

)
150F

٢(
P0T : 

 ألهو          :ما تشاُء، فقلتُ :وقالوا                 
 إلى اإلصباح آثَر ذي أثير                                                  

0TP)) موضعه، لداللة الفعل على مصدره ) ألهو ( اللهو، فوضع:أراد(( 

)
151F

٣( 
مــا يصــنُع زيــٌد ؟ يصــّلي، أو : ومثلــه قولــك لمــن قــال لــك(( فالفعــل وضــع موضــع المصــدر،

0TP)) الصالُة، أو القراءُة : يقرُأ، أي

)
152F

٤(
P0Tوعلى كّل حال فـإذا : (( ، وٕالى ما ُذكر يشير ابن جّني فيقول

ـــان هــذا معنــى صح ـــاه وكـــــــ ـــا يصــلحه، أو يفســده معنـــــ ـــالم إّنمـــــ ـــان الكــــ ـــًا مســتقيمًا لــم أَر بــه كـــــ يحــ
)153F٥(0TP ))بأسًا 

P0T فالفعل ُأسند إليه وصّح هذا اإلسناد لوضع الفعل موضع المصدر ،. 
0TPوقد استدّل أبو علّي الفارسي على وضع الفعل موضع االسم، بقول الشاعر 

)
154F

٦(
P0T : 

 رُ به الَجَمزى قد شدَّ حيزوَمها الضف        وال يلبُث الحرُّ الكريُم إذا ارتمتْ        
ْلـــــــُه المنيــــــــــــــُة والقــــــْدرُ    سيكسُب ماال أو يفيُء له الغنى            إذا لـــــــــم تعجِّ

 : سيكسب ماًال، يدل على وقوع الفعل موقع االسم في نحو: (( قال أبو علي الفارسي
 ألهو         :ما تشاء فقلت : قالواو          

 إلى اإلصباح آثر ذي أثير                                         
( ، ونحو ذلك، ال على تقدير حـذف أْن، أال ترى أّن تقدير دخول )تسمع بالمعيدي : ( وفي نحو

مع السين، ال يستقيم، والمخففة مــَن الثقيلـة لــم نعلمهـا حـذفت فــي موضـع، والناصـبة للفعــل ) أْن 

                                                                                                                                        
ت�راه ،   ، وأكث�رهم يق�ول ال أنْ  )  أْن( ، وتس�مع بنص�بها عل�ى إض�مار     ) بض�م الع�ين   ( تس�مع بالمعي�دي   : العلماء ، فيقولون 

ت�راه معط�وف علي�ه ،     من�زل منزل�ة س�ماعك ، وه�و مرتف�ع باالبت�داء ، وال أنْ      : تس�مع   ت�راه ،  تسمع بالمعيدي ال أْن: فقوله 
ه�ا م�ع الفع�ل    ، كان�ت ال�الم ، الم االبت�داء ، ألنّ   ) ت�راه   تسمع بالمعيدي خير م�ن أنْ  ألْن( وخبر تسمع محذوف ، ومن روى 

 : ر الس��ماع ، وروي ف��ي كت��اب س��يبويه  خي��: لس��ماعك بالمعي��دي ، متعل��ق بالس��ماع ، وخي��ر   : بتأوي��ل المص��در ، والتق��دير  
 .، ويضرب المثل لمن خبره خير من مرآه ) تراه  تسمع بالمعيدي خير من أْن(  ٤٤/  ٤

 . ١٤٧: ، إعراب الجمل وأشباه الجمل  ١٦/  ٣: شرح المفصل : ، وينظر  ٤٣٤/  ٢: الخصائص  )١(
 . ٦٣:  هديوان )٢(
،  ٣٦٥:كتاب المقتبس في توضيح ما التبس،أبو عاص�م اإلس�فندي  ، ١٦/  ٣: شرح المفصل: ،وينظر ٤٣٤/  ٢: الخصائص )٣(

 . ٨/  ١: شرح جمع الجوامع ، الشنقيطي في لدرر اللوامع على همع الهوامع ا،  ١/٢٧:همع الهوامع
 . ٤٣٤/  ٢: الخصائص  )٤(
 . ٤٣٣/  ٢: مصدر نفسه ال )٥(
 . ٢٦٣: ، ضرائر الشعر ، ابن عصفور  ٤٨٧: من طي ، في النوادر ، ألبي زيد  البيت لرجل )٦(
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0TP... )) الحــال أيضــًا، لمكــان الســين  ال تــدخل مــع الســين، وال يســتقيم تقــدير

)
155F

١(
P0T وهــو مــا اعتــرض ،

ال دليـــــــــل ألبـي علـّي علـى وضــــع االســــم موضـع : (( فـي قـــــوله) هـ٦٦٩ت (عليه ابـــــن عصفور
0TP))محذوفــًا، ثم استأنف  سيكسب) يلبث ( المصدر، الحتمال أْن يكــون معـمـول

)
156F

٢(
P0T. 

وقد قالوا فيه قوًال آخر وهـو ): (( هـ٥٤٣ت (ل الباقولي، قا)تسمع ( وباإلضافة لما قيل في
أّن العـــرب تضـــع الجملـــة االســـمية موضـــع الجملـــة الفعليـــة والفعليـــة موضـــع االســـمية، نحـــو قولـــه 

)0TP )157F٣}سواء عليكم أدعومتوهم أم أنتم صامتون{:تعـالى
P0T وتقـديره أم صـمتم، وجـاء بـالعكس مـن ذلـك فـي ،

0TP))موضـــع االســـمية  ، فوضـــع الفعليـــة)تســـمع بالمعيـــدي( قولـــه

 )
158F

٤(
P0T ،وفـــي وضـــع الجملـــة االســـمية ،

أم : ولم يقـل }سواء عليكم أدعومتوهم أم أنتم صامتون{:وقوله : (( موضع الجملة الفعلية، قال الفراء

سـواء علـّي : سـواء علـّي أقمـت أم قعـدت، ويجـوز: يقولـوا أنْ : صمتم وعلى هذا أكثر كالم العـرب
0TP)) أقمت أم أنت قاعد 

)
159F

٥(
P0T . 

: مـَن الجمـل المسـند إليهـا، فيقـول) تسـمع ( وٕاذا وصلنا إلى ابن هشـام األنصـاري نجـده يعـدّ 
) تسـمُع ( ، بل ُيقدر)أْن تسمع ( تسمع بالمعيدي خير من أْن تراه، إذا لم ُيقدر األصل: ونحو(( 

0TP)) وٕاْن لم يكن معه حرف سابك ... قائمًا مقام السماع 

)
160F

٦(
P0T . 

فتســـمع فعـــل مضـــارع : أي: (( وضـــيحًا لكـــالم ابـــن هشـــامت) حاشـــية الدســـوقي ( وجـــاء فـــي 
أّما إذا قُـدر األصـل ... مرفوع والفاعل مستتر فيه جوازًا تقديره أنت، والجملة في محل رفع مبتدأ 

0TP)) ذلك، فيكون المصدر المؤول هو المبتدأ ال نفس الجملة 

)
161F

٧(
P0T . 

الناصـبة للفعـل ) أْن ( ومَن الواضـح أّن هـذا الموضـع لـيس مـَن المواضـع التـي تضـمر فيهـا
0TPقياسًا 

)
162F

٨(
P0T . 

                                           
ظ�اهرة التع�ويض ف�ي العربي�ة     : ، وينظر  ٤٦١-٤٦٠: كتاب الشعر أو شرح األبيات المشكلة اإلعراب ، أبو علي الفارسي  )١(

 :١٣٩ . 
 . ٢٦٣: ضرائر الشعر  )٢(
 . ١٩٣: األعراف  )٣(
 . ٢٧٧: شرح اللمع لألصفهاني  )٤(
 . ٤٠١/  ١: راء فلا ،معاني القرآن  )٥(
 . ٨٩-٨٨/  ٢: مغني اللبيب  )٦(
 . ١١٧/  ٢: حاشية الدسوقي  )٧(
الزم�ة  ) أْن(المواض�ع الت�ي ينص�ب فيه�ا الفع�ل ب�ـ       )  ١٠٦-١٠٤: الفوائد المحوية في المقاص�د النحوي�ة   ( ذكر ابن مالك في  )٨(

أو )  إل�ى أنْ ( الواقعة موقع ) أو ( الجارة ، وبعد ) كي ( أو ) إلى ( حتى المرادفة لـ بعد الم الجحود ، أو : اإلضمار فقال 
الناص��بة بع��د ال��واو والف��اء  الجم��ع واقع��ة ف��ي مواض��ع الف��اء ، وق��د تض��مر أْن) واو ( وبع��د ) ف��اء الس��بب ( وبع��د )  ا أْنإّل��( 

وق�د تض�مر بع�د     المثب�ت الخ�الي م�ن الش�رط اض�طرار      رالواقعتين بين مجزومي أداة شرط أو بع�دها اختي�ارا ، أو بع�د الخب�    
 ) .ال ( عاطف الفعل على اسم صريح ، وبعد الم كي ما لم يكن الفعل مقرونا بـ 
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خـــِذ اللــصَّ قبـــل : (( مقـــدرة شــاّذ، فقـــد جــاء فـــي مجالســه) أْن ( ويعــدُّ ثعلــب أّن النصـــب بـــ 
0TP)) وقـال ُحـقَّ لزيـٍد يقـوُم، يجـوز ...خـِذ اللـص قبـل يأخـُذك القيـاس: يأخَذك، قال هـذا شاّذ وقـال

)
163F

١(
P0T  

0TPوالكوفيون يجيزون النصب بها مقدرة قياساً 

)
164F

٢(
P0Tال الرضـي بعـد أّن ذكـر المواضـع التـي ُتضـمر ، وقـ

ُتضـمر فـي غيـر المواضـع المـذكورة كثيـرًا لكنـه لـيس بقيـاس ) أْن ( اعلـم أنّ : (( قياساً ) أْن ( فيها
0TP)) كما في تلك المواضع، فال تعمل لضعفها 

)
165F

٣(
P0T  . 

ـّد هـذا القــول الناصبة فيه ونعــّدها جملة وقعت مبتدًأ وقـد ُعـ) أْن ( فتسمع يمكن أْن ال ُنقـدر
0TP166Fأحـــد الشـــــواهد التي اعُتِمــــَد عليهــــــا في إجـازة مجـيء الجملـة مسـندًا إليهـا، قـال محمـد المـرابط 

(*)
P0T 

ـــل تمســـكًا بـــ): (( هـــ١٠٨٩ت( ـــِن الفعــ تســــمع بالمعيـــدي خيــر مـــن أْن ( وأجـــاز بعـــٌض اإلخـــبار عـ
0TP)) مع ، وأّول المــــانعون ذلــــك علــــى تقــــدير أْن تســــ)تــــراه 

)
167F

٤(
P0T إذ إّن المــــانعين لإلســــناد للجملــــة ال ،

والـذي حّسـَن : يعتبرون أّن اإلسناد واقع للجملة، بل هـو فـي تأويـل مصـدر وقبلـه أْن مقـدرة، وقيـل
0TPوأّن حـذف السـابك هنـا شـاذّ ) أْن تـراه ( ثبوتهـا فـي) تسـمع ( من) أْن ( حذف

)
168F

٥(
P0Tأّن اإلسـناد : ، أي

 ) .تسمع ( وهو مصدر مؤول معطوف على) أْن تراه ( عليهللمفرد وليس للجملة بدليل عطف 
وقــد : (( وأشــار الزمخشــري إلــى أّن العــرب قــد يقــع عنــدهم عطــف االســم علــى الفعــل، قــال
ال تأكــِل : وجــدنا العــرب يميلــون فــي مواضــع مــن كالمهــم مــع المعــاني مــيًال بّينــًا، مــن ذلــك قــولهم

مك، وشـرب اللـبن، وٕاْن كـان ظـاهر اللفـظ علـى السمك وتشرَب اللبن، معناه ال يكن منك أكل الس
0TP)) مــا ال يصــّح مــن عطــف االســم علــى الفعــل 

)
169F

٦(
P0T والــذي قصــده الزمخشــري بعطــف االســم علــى ،

نصــــبته بــــأْن مضــــمرة ، فيصــــير اســــمًا معطوفــــًا فــــي ) تشــــرب ( أّنــــك إذا نصــــبت: (( الفعــــل، أي
ـــــــأويل، فاحتجنـــا أْن نتصـــّيد مصــــدرًا مــــن غيـــر الظـــــــاهر علــــــــى فعــــــــــل، وهــــو ممتنـــــــع إّال عنـــد التــ

0TP)) سابك 

)
170F

٧(
P0T . 

فتسـمع بمعنــى الســماع، وهـو مبتــدأ وخيــٌر خبـٌر ومــا قــالوه هـا هنــا إّنمــا يـأتي علــى رفــع  إذن 
0TP...تسمع من غير تقدير أْن المصدرية فيه وهو رواية وفيه روايات أخر 

)
171F

٨(
P0T . 

                                           
 . ٣١٧/  ٧: مجالس ثعلب ، أحمد بن يحيى  )١(
 . ٨٠/  ٤:  شرح الرضي على الكافيه:ينظر )٢(
  . ٤/٨٠: المصدر نفسه  )٣(

هو محمد بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن سعيد الم�رابط ال�دالئي ، م�ن علم�اء المغ�رب العرب�ي ف�ي الق�رن الح�ادي عش�ر            (*)
 .البن مالك ) التسهيل ( الهجري ، شرح كتاب 

 . ١٩٧: نتائج التحصيل  )٤(
 . ٢٢٢: ، شرح الفصيح ، ابن هشام اللخمي  ١٩٠/  ١: شرح التصريح : ينظر  )٥(
 . ١٦٣/  ١:  الكشاف )٦(
 . ٢٦٨/  ١: حاشية الشهاب : ، وينظر  ١١٤/  ٢: الدرر اللوامع  )٧(
 . ٢٦٩/  ١: حاشية الشهاب : ينظر  )٨(
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 بن مسعود فـي الذي يطيل الجلوس في يمكن أْن نحمل قـول ا...) تسمع بالمعيدي ( وعلى
0TP))يقعُد على الرضـِف خيـٌر لـه: (( التشهد األّول

)
172F

١(
P0T ّجملـة ُأسـند إليهـا ) يقعـد ( ، إذ يمكـن القـول إن

محذوفــة قبــل الفعـــل ) أْن ( يــرى أّن هنــاك) هـــ٥٨١ت (فكانــت مبتــدأ وخبــره خيــٌر، إّال أّن الســهيلي
0TP)) صّح اإلخبار عِن الفعل  ههنا ما) أْن ( فلوال تقدير: (( يقعـد فيقول

)
173F

٢(
P0T . 

ها جملــة لمــا ورد مــن أقــوال ســند إليهــا بوصــفجملــة قــد أُ ) تســمع ( نخلــص ممــا تقــدم إلــى أنّ 
محذوفـة، أو مضـمرة، ) أْن ( للنحاة في ذلك، والتي أجازت أْن تقع هذه الجملـة مبتـدأ، ولـم يقـدروا

سـناد عنـده ُيعـّد مخالفـة للقاعـدة التـي محذوفة، أو مضمرة  فإّن اإل) أْن ( وأّما الذي قدر أّن هناك
 .وضعها النحاة وقيست عليها النصوص 

 
 :ما دلت فيه جملة المبتدأ على اإلرادة أو األمر   -ثالثا 

وردت الجملة مبتدأ في نصوص عربية فصيحة داّلة على اإلرادة، أو األمر، واخُتلف فيها، 

اُ ليـبني لكـم ويهـديكم سـنن الـذين مـن قـبلكم ويتـوب علـيكم واُ علـيم           يريـــد  {:وذلك نحــــو قولــــــه تعـــالــــــى

0} حكيمTP)174F٣(
P0Tفقــد ذهـب الكوفيـون متمثلـين : علـى أقـوال) يريـد اهللا ليبـين ( ، إذ اخُتلف في الـالم فـي

الم كــي تقــع : (( ، قــال الكســائي)أْن ( ، والفــراء إلــى أّن هـــذه الــالم تقــدر بـــ)هـــ١٨٩ت (بالكســائي
0TP))في أردُت وأمرُت ) أْن ( عفي موض

)
175F

٤(
P0Tوالعـرب : (( هقولـ، فـي ، وذكر ذلك الفـراء بشـكل أوضـح

أردُت أْن تـذهَب، : في أردت، وأمــرت، فتقـول) أْن ( تجعل الالم التي على معنى كي في موضع
ـــك لتقـــوَم  ( وٕاّنمـــا صـــلحت الـــالم فـــي موضـــع أْن فـــي... وأردُت لتـــذهَب، وأمــــرُتك أْن تقـــوَم، وأمرُت

ـــك، ـــك تقـــــول)وأردت  أمرت ـــرى أّن ـــان المســـتقبل، وال يصـــلحان مـــع الماضـــي، أال ت : ؛ ألّنهمـــا يطلب
0TP)) أمرتك أْن تقوم، وال يصلح أمرُتك أْن قمَت 

)
176F

٥(
P0T . 

) ليبـــّين ( ، وعلـــى هـــذا يكـــون)أْن ( فـــالالم عنـــدهم هـــي الناصـــبة للفعـــل مـــن دون إضـــمار
 ) .يريد ( مصدرًا مؤوًال وقع مفعوًال به للفعل

) : هـــ٣١١ت (، قـــــــال الزجــاج )أْن ( أّمــا البصــــــريون فقــــد رفضــوا أْن تكـــــــون الــــــــالم بمعنــى
 ، وتـــؤّدي معناهـــا؛ ألّن مـــا كـــان فـــي معنـــى )أْن ( وهـــذا غلـــط أْن تكـــون الم الجـــر تقـــوم مقـــام (( 

                                           
 .التي اطلعت عليها ، ولم أجده في كتب الحديث٨٤: في النحو واللغة والحديث والفقه، عبد الرحمن األندلسي أمالي السهيلي )١(
 .  ٨٤: المصدر نفسه  )٢(
 . ٢٦: النساء  )٣(
 . ١٣٢: ، علي بن حمزة الكسائي  معاني القرآن )٤(
 . ٢٦١/  ١: راء فال ،معاني القرآن  )٥(
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كـذا، وكـذلك دخلت عليه الالم، تقول جئتك لكي تفعـل كـذا وكـذا، وجئـت لكـي تفعـل كـذا و ) أْن ( 
0TP)) ، كالالم في كي )يريد اهللا ليبين لكم : ( الالم في قوله

)
177F

١(
P0T . 

يريــد اهللا : مفعــول يريــد محــذوف، تقــديره (( فــالالم عنــد البصــريين ليســت هــي الناصــبة، و 
0TP)) تحريم ما حرم، وتحليل ما حلل ليبـين، والـالم فـي ليبـين متعلقـة بيريـد : ذلك، أي

)
178F

٢(
P0T وهـذا هـو ،

: (( الـــالم زائـــدة، قــــال الزمخشـــري: ، وقيـــل)والـــرأي اآلخـــر ســـيأتي الحقـــًا ( ين، أحـــد آراء البصـــري
لتأكيـد ) ال أبالـك : ( أصله يريد اهللا أْن يبين لكم فزيدت الالم مؤكدة إلرادة التبيين كما زيـدت فـي

0TP... )) إضافة األب، والمعنى يريد اهللا أْن يبين لكم مـا هــو خفــي عـنكم 

)
179F

٣(
P0Tًا ، وقــال بزيادتهـا أيضـ

0TPأبو البقاء العكبري 

)
180F

٤(
P0T  . 

0TPفالعرب يستعملونها على ثالثة أوجه ) ال أبالك ( فأما قولهم 

)
181F

٥(
P0T  : 

ال تعمـل فـي المعـرفة، والالم تقطع ) ال ( بحذف األلف، وهو األصل؛ ألنّ ) ال أب لك : ( األول
 .االسم عن اإلضافة فيبقى نكرة 

 .بإثبات األلف ) ال أبالك : ( الثاني
بحذف الالم، وهي أشّذها وأبعدها عـِن القيـاس، والوجـه فيهـا أّنـه حـذف الـالم ) أباك ( ال : الثالث

 .وهو يريدها، فهي في حكم الملفوظ به 
أّن الزمخشري خارج عن أقوال البصـريين والكـوفيين، وأّمـا كونـه خارجـًا : (( ويرى أبو حيان

( وية لتعـدي يريـد، والمفعـول متـأخر، وأضـمرعن أقــــوال البصرييــــن؛ فألّنه جعــل الـالم مؤكـدة مقــ
بعد هذه الالم، وأّما كونه خارجـًا عـن قـول الكـوفيين فـإّنهم يجعلـون النصـب بـالالم، ال بـأْن، ) أْن 

0TP)) وهـــو جعـــل النصـــب بـــأْن مضـــمرة بعـــد الـــالم 

)
182F

٦(
P0T هـــي المزيـــدة (( ، فـــالالم المســـماة الم التقويـــة

0TP)) و لكــونه فرعـًا فــي العمــل أ... إّما بتـأخيره عنـه : لتقوية، عامـل ضعف

)
183F

٧(
P0Tال ) يريـد ( ، والفعــل

متأخر وال هو فرع في العمل، وأّما خروجه على قول الكوفيين فقد نقلنا رأي الفراء في اعتبار أّن 
ــــاملة : الـــالم المفـــردة ثالثـــة أقســـام: (( الـــالم هـــي الناصـــبة، ويقـــول ابـــن هشـــام عاملـــة للجـــر، وعــ

                                           
 . ٤٢/  ٢: معاني القرآن وإعرابه ، أبو إسحاق الزجاج  )١(
 .٢/٢٤٩:الكتاب الفريد: ، وينظر ٢٤٥/  ١: بيان في إعراب القرآن الت )٢(
 . ١٢١: نى الداني في حروف المعاني ، الحسين بن قاسم المرادي الج: ، وينظر  ٦٠/  ٢: الكشاف  )٣(
 . ٢٤٥/  ١: التبيان في إعراب القرآن :ينظر )٤(
 . ٢٤٢-٢٤١/  ١: اللباب في علل البناء واإلعراب ، أبو البقاء العكبري  )٥(
 . ٢٣٥/  ٣: البحر المحيط  )٦(
 . ٢٣٤/  ١: مغني اللبيب  )٧(
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0TP)) ، وليــــــس فـي القسمــــــة أْن تكـــــــون عاملـة  للنصـب، خالفـًا للكـوفيين للجــــزم، وغيــــــر عاملـة

)
184F

١(
P0T ،

 . الالم ناصبة عند الكوفيين : أي
0TP)) إّن الـــالم هـــي الم العاقبـــة : (( ، قيـــل)ليبـــين ( ومـــن اآلراء فـــي الم

)
185F

٢(
P0T فهـــي مثـــل قولـــه ،

)0TP)186F٣} ليكون هلم عـدوا وحزنـا   {:تعالى
P0T ًالم الصـيرورة ، والم المـآل، : (( ، وتسـمى الم العاقبـة أيضـا

0TP)) وهي عند البصريين الم كي، وعند الكوفيين ناصبة بنفسها 

)
187F

٤(
P0T . 

مبتدأ وهو قول سيبويه الذي ) يريد ( والرأي اآلخر للبصريين وهو الذي يجيز أْن يقع الفعل
أّن اإلسـناد قـد وقـع للفعـل، فيريـد : ، أيمبتدٌأ وخبـرٌ ) يريد اهللا ليبين ( ينص على أّن هذا التركيب

وذهـب سـيبويه وأصـحابه : (( مبتدأ وما بعده خبر له، وأّن الالم متعلقة بمحذوف، قـال أبـو حيـان
إلى أّن الالم هنا تتعلق بمحذوف، وأّن الفعل قبلها يراد به المصدر، والمعنى اإلرادة للبيان، فهما 

0TP)) مبتدأ وخبر

)
188F

٥(
P0Tرأي سيبويه ـــ الذي نقله أبو حيان ـــ ُقدر بالمصدر وٕاْن لم على ) يريد ( ، فالفعل

 .لم يكن مع الفعل سابك، فالمبتدأ هنا جاء جملة ووقع اإلسناد للفعل
أّن معمـول الفعـل : (( بعد أْن نقل ما ُحكي عِن الخليل وسـيبويه) هـ٧٤٩ت (وذكر المرادي

م، فيصـير الفعـل علـى هـذا كـالالزم، ُحذف اقتصارًا، فهو غير منوّي، إذ لم يتعلق به قصـد المـتكل
0TP)) ولذلك انعقد من ذلك مبتدأ وخبر، وهو تقدير معنوي ال إعرابي 

)
189F

٦(
P0T فهو يرى أّن الجملة مبتـدأ ،

) تقـــدير معنـــوي ال إعرابـــي ( أّنـــه ال يعربـــه مبتـــدأ حقيقـــة، وهـــــو فـــي قولـــه: مبتـــدأ فـــي المعنـــى، أي
 .قد ُأسند إليه هو المبتدأ، و ) يريد ( يخالف ما ُنقل عن سيبويه على أنّ 

للنـاس ) يريـد اهللا ليبـين ( إلى أّن في مثـل هـذا التركيـب)  هـ٧٥٦ت (ويشير السمين الحلبي
مذاهب، وأحد هذه المذاهب ــــ ويعزى لبعض البصريين ــــ أْن ُيقدر الفعل الذي قبل الالم بمصـدر 

وفــي ... إرادة اهللا للتبيــين  )يريــد اهللا ليبــين ( فــي محــّل رفــع باالبتــداء، والجــاّر بعــده خبــره ، فيقــدر
 : هـــــــــــــــذا القـــــــــــــــول تأويـــــــــــــــل الفعـــــــــــــــل بمصـــــــــــــــدر مـــــــــــــــن غيـــــــــــــــر حـــــــــــــــرف مصـــــــــــــــدر، نحـــــــــــــــو

0TPتسمع بالمعيدي خير من أْن تراه 

)
190F

٧(
P0T . 

                                           
 . ٢٢٥/  ١:  مغني اللبيب )١(
 . ٦٥٩/  ٣: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ، السمين الحلبي  )٢(
 . ٨: القصص  )٣(
 . ١٢١: الجنى الداني  )٤(
 . ١٤٦: ، إعراب الجمل وأشباه الجمل  ١٢٢: الجنى الداني : ، وينظر  ١٦٣/  ٤: البحر المحيط  )٥(
 . ١٢٢: الجنى الداني  )٦(
 : ، حاش���������ية الش���������هاب   ٣٢٩/  ٦: ، اللب���������اب ف���������ي عل���������وم الكت���������اب     ٦٥٩ / ٣: ل���������در المص���������ون  ا: ينظ���������ر  )٧(

 . ١٢/  ٥: ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، اآللوسي  ١٢٧/  ٣
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 ونقـــــــــــــــــــــل ابـــــــــــــــــــــن هشـــــــــــــــــــــام رأي ســـــــــــــــــــــيبويه بعــــــــــــــــــــــد أْن نقـــــــــــــــــــــل الخـــــــــــــــــــــالف فـــــــــــــــــــــي    
 وقـــال الخليــل وســيبويه... فقيــل زائــدة، وقيــل للتعليــل ... الــالم  واختلــف فــي: (( فـــي الــالم، فقــال

إرادة اهللا : الفعـــل مقـــدر بمصـــدر مرفـــوع باالبتـــداء، والـــالم، ومـــا بعـــدها خبـــر، أي: ومـــن تابعهمـــا
0TP))للتبيين، وعلى هذا فال مفعول للفعل 

)
191F

١(
P0Tخبر وليس مفعوًال به ) ليبين : ( ، أي. 

فاإلشارة هنا أّن مثل هذا التركيب واقع قديمًا، وهو مشكل عنـد النحـاة بـين رافـض إلعـراب  
 .الفعل مبتدأ وبين مجّوز لذلك 

)0TP )192F٢} وأُمرنا لنسلم لرب العاملني {:ومنه قوله تعالى
P0Tيقال فيها مـا قيـل فـي ) لنسلم ( ، فالالم في

ينعقد منها مبتـدأ وخبـر، كمـا ُنقـل ) مـرنا لنسلم وأ:( بشكل عام إذ إّن قوله) يريد اهللا ليبين: ( قوله
ـــــ وهــو مـذهب سـيبويه ــــ : قوله ــــ لنســلم  فــي هـــذه الـالم أقـــوال، أحـدهــا: (( عـن سيبويه، فقـد قيل

ــه خبــر للمتبــدأ وذلــك  الــذي يــرى أّن الــالم بعــد اإلرادة واألمــر وشــبههما متعلقــة بمحــذوف علــى أّن
أردُت لتقـــوَم وأمـــرُت زيـــدًا ليـــذهَب كـــان : ك الفعـــل المتقـــدم، فـــإذا قلـــتالمبتـــدأ هـــو مصـــدر مـــن ذلـــ

0TP... )) اإلرادُة للقيــــام واألمــــُر للــــذهاب : التقــــدير

)
193F

٣(
P0T وبهـــــذا يكــــون تقـــــدير الخليـــــل وســــيبويه لهــــذا ،

0TPأمـــرنا لإلســـالم، أو األمـــر لإلســـالم : التركـــيب هــو

)
194F

٤(
P0T وكالهـمـــا مبـــتدأ وخبـــره، ووقـــع فيـــه اإلســـناد ،

 .لفعـل ل

)0TP)195F٥}قــلْ إنّــي أمــرت أن أكــون أولَ مــن أســلم {:أّمــا الكوفيــون فيحملونهــا علــى قولــه تعــالى
P0T ؛ ألّنهــم

0TPيعّدون أّن الالم في موضع أْن 

)
196F

٦(
P0T فالالم عندهم هي الناصبة للفعل ،. 

)0TP)197F٧}وأمرت ألعدلَ بينكم{:وكذلك الحال في قوله تعالى
P0Tفقُـدر )األمـُر للعـدل( ، فالتقـدير هنـا ،

أّن اإلسناد وقـع للجملـة مثلمـا هـو : الفعل بالمصدر وُجعل مبتدأ والجار والمجرور بعده خبره، أي
 .الحال في النصوص التي سبقت 

                                           
 . ٦١/  ٣: معاني النحو ، فاضل السامرائي :وينظر،  ٢٣٣/  ١: مغني اللبيب  )١(
دانا اهللا كال�ذي  قل أندعوا من دون اهللا ما ال ينفعنا وال يضرنا ونرد على أعقابن�ا بع�د إذ ه�    [[: ، واآلية بتمامها  ٧١: ألنعام ا )٢(

ه�دى وأمرن�ا لنس�لم ل�رب     ه�دى اهللا ه�و ال   في األرض حيران له أص�حاب يدعون�ه إل�ى اله�دى أئتن�ا ق�ل إنّ       اطيناستهوته الشي
 .]]العالمين 

 . ٦٨٦/  ٤: الدر المصون  )٣(
 . ١٦٣/  ٤: ، البحر المحيط  ٢٣٣/  ١:  مغني اللبيب: ينظر  )٤(
 . ١٤: األنعام  )٥(
 . ٢٦١/  ١: راء فل،امعاني القرآن : ينظر  )٦(
س�تقم كم�ا أم�رت وال تتب�ع أه�واءهم وق�ل آمن�ت بم�ا أن�زل اهللا م�ن كت�اب            ادع وافل�ذلك ف�  : [[ ، واآلي�ة بتمامه�ا    ١٥: الشورى  )٧(

 ]] .لنا ولكم أعمالكم ال حجة بيننا وبينكم اهللا يجمع بيننا وإليه المصير وأمرت ألعدل بينكم اهللا ربنا وربكم لنا أعما
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ـــه تعـــــالــــى ـــر فـــــــي قـــولــــ ــو كــره    {:ومثلــه التقديــــ ــورِه ول ــأفواههم وا مــتم ن ـــور ا ب ـــوا نـ ــدون ليطفئـــ يري

ــافرون )0TP )198F١} الكــ
P0Tوذهــــب ســــيبويه : (( قــــال أبــــو حيــــان) يريــــدون ( ُجعــــل اإلســــناد إلــــى الفعــــل ، إذ

ــــدر بالمصـــدر، أي ــــل مقـــــ ــــى أّن الفعــــ ــــوا، فينعقـــد مـــن ذلـــك مبتـــدأ : وأصـــحابه إلــــ ــــم ليطفئـــــ إرادُتهـــــــ

0TP))وخبر

)
199F

٢(
P0Tي {:، والكـــوفيــــــون يحملونهـــــــا على قــــولــــــه تعالى بأفواههم يريدون أن ا 0 }طفئوا نورTP)200F٣(

P0T. 

)0TP)201F٤ } وأمـرت ألن أكـون أولَ املسـلمني    {:وحمــــل سيبويـــــه قـــولــــــه تعـــالــــــى
P0Tوأمـرت   :(،علـى قولـه

: إّنمـا يريـد أْن يقـول: وسألته عن معنى قوله أريد ألّن أفعل، فقال: (( ، قال سيبويه)ألعدل بينكم
0TP))، إّنمـا هـو أمـرت لهـذا )وأمـرت ألْن أكـون أّول المسـلمين :( جلإرادتي لهذا، كما قال عز و 

)
202F

٥(
P0T ،

ـــه جعـــل فعـــل اإلرادة مبتـــدأ، قـــال ابـــن خـــروف ـــه أريـــد ألْن أفعـــل، فيـــه : (( ُيفهـــم مـــن هـــذا أّن وقول
إْن شئت كان على حذف المفعول كأنـه أريـدك لكـذا، وأمـرت بكـذا لكـذا، وٕاْن شـئت كـان : تأويالن

)0TP)203F٦} ردف لكـم  {: أكـون ثـم زيـدت الـالم ، كقولـه تعـالىعلى أريد كذا وأمـرُت أْن 
P0T واألّول أجـود ،

ألْن تفعل وألْن أكون ليست الالم زائدة : إرادتي لكذا وهو مبتدأ وخبر، فقوله: وهو الذي أراد لقوله
0TP)) فيهما 

)
204F

٧(
P0T . 

)0TP)205F٨} وما أمروا إلّا ليعبدوا ا {:ومن ذلك أيضا قوله تعالى
P0Tللعبـادة،  ، إذ يكون التقدير األمر

فـي األمـر واإلرادة كثيـرًا ومـن ذلـك ) أْن ( العـرب تجعـل الـالم فـي موضـع: (( للعبـادة، قـال الفـراء
، وقــال فــي األمــر فــي غيــر )يريــدون ليطفئــوا ( ، و)ويريــد اهللا ليبــين لكــم : ( قولــه تبــارك وتعــالى

ومـا   {بـن مسـعودعبـد اهللا  راءة، وهـــــــي فـي قــــــ)وأمرنا لنسلم لرب العـالمين( موضــــع مَن التنزيــــــل

0TP))}أمروا إلّا أن يعبـدوا ا خملصـني  

)
206F

٩(
P0T وقـد مـّر أّن مـا ذكـره مـن آيـات هـي عنـد سـيبويه وقـع اإلسـناد ،

 .فيها للفعل 

                                           
 . ٨: ف الص )١(
 . ١٦٦٠: ارتشاف الضرب من لسان العرب ، أبو حيان األندلسي  )٢(
 . ٣٢: التوبة  )٣(
 . ١٢: الزمر  )٤(
 . ١٦١/  ٣: الكتاب  )٥(
 . ٧٢: النمل  )٦(
 . ٢٥٢-٢٥١: شرح كتاب سيبويه ، ابن خروف  )٧(
وما أمروا إال ليعبدوا اهللا مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤت�وا الزك�اة وذل�ك دي�ن     : [[ ، واآلية بتمامها  ٥: البينة  )٨(

 ]] .القيمة 
 . ٤١٢/  ٦: الكشاف  :وينظر، ٢٨٢/  ٣: راء فمعاني القرآن ، ال )٩(
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)0TP)207F١} فوجدوا فيها جدارا يريد أن ينقض {:وُأسند إلى الفعل في قوله تعالى
P0T  علـى قـراءة مـن قـرأ

: إْن شـئت قلـت) يريـد ِلُيـنَقَض :( وقراءة عبد اهللا واألعمش(( : ، قال ابن جّني)أْن ( بالالم مكان
تقـديره إرادتـه : ، وٕاْن شئت قلـت)صلى اهللا عليـه وســلم(إّن الالم زائدة، واحتججت فيـه بقراءة النبي

 :  قيامـه لكـذا، وجلوسه لكذا، ثم وضع الفعـل موضع مصدره، كما أنشد أبو زيد : لكـذا، كقولك
 ألهو      :الوا ما تشاء ؟ فقلتقو             

0TP208Fإلى اإلصباح آثر ذي أثير                                            

(*)
P0T  

0TP... )) اللهو، فوضع ألهو موضع مصدره : أي

)
209F

٢(
P0T فعلى هذه القراءة اإلسناد واقع للفعل كما بّين ،

 .بّين ذلك ابن جّني 
 : ومّما ُأسند فيه إلى الجملة من نصوص وردت في القرآن الكريم     

)0TP )210F٣}ما يريد اُ ليجعلَ عليكم من حرجٍ ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمتَه عليكم لعلّكم تشكرون{:قوله تعالى
P0T . 

. 

بهم هبـــــــا يف احلياة الدنيــــا وتزهق أنفسهم وهم فال تعجبك أموالُهـــــم  وال أوالدهم إنّما يريـــــــد اُ ليعذ{:وقــولــــه 

)0TP)211F٤ } كافرون
P0T. 

)0TP)212F٥ } إنّما يريد اُ ليذهب عنكم الرجس أهلَ البيت ويطهركم تطهريا {:وقوله
P0T . 

)0TP)213F٦ } بلْ يريد اإلنسان ليفجر أمامه {:وقوله
P0T . 

0TPومما جاء منه في الشعر، قول الشاعر كثير عزة 

)
214F

٧(
P0T : 

                     
 أريُد ألنسى ذكَرها فكأّنما                                 

 تمّثُل لي ليلى بكلِّ سبيلِ                                                  

                                           
نطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيه�ا ج�دارا يري�د    اف: [[ واآلية بتمامها ،  ٧٧: هف الك )١(

 ]] .أن يقض فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجرا 
 .من الرسالة ) ٣٢ (الصفحة :نظري (*)

، وق�ال اب�ن عطي�ة ف�ي      ٣٢/  ٢: ي المحتسب ف�ي تبي�ين وج�وه ش�واذ الق�راءات واإليض�اح عنه�ا ، أب�و الف�تح عثم�ان ب�ن جّن�             )٢(
: ، أي )]  يريد لينقّض: [ وقرأ ابن مسعود ، واألعمش : (  ٦٤٤/  ٥: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  -تفسيره 

 .بتخفيف الضاد )  لينقَض( ،  ١٤٣/  ٦: و حيان في تفسير البحر المحيط مشددة ، ورواها أب) لينقض ( الضاد في  أّن
 . ٦: المائدة  )٣(
 . ٥٥: التوبة  )٤(
 . ٣٣: األحزاب  )٥(
 . ٥: القيامة  )٦(
 . ١٠٨:  هديوان )٧(
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0TP))وضـــَع الفعـــل موضـــع مصـــدره : (( قـــال ابـــن جّنـــي

)
215F

١(
P0T  ــــذا ــــار أبـــو حيـــان إلـــــــى أّن هــ  ، وأشـــ

أريد ألنسى حّبها، : عـل منزلة المصدر مـن غير ما يسبكــه له، قال الخليل في قـولعلى إنزال الف
0TPإرادتي ألنسى حبها: أي

)
216F

٢(
P0Tمبتدأ وخبره : ، أي. 
0TPوقول الشاعر جرير 

)
217F

٣(
P0T : 

 أراَد الظاعنون ليحزنوني                                 
 جوا صدَع قلبي فاستطارافها                                                   

 .اإلرادة للحزن، فهما مبتدأ وخبره : أي
0TPونحو هذا قول الشاعر صريع الغواني 

)
218F

٤(
P0T : 

 أرادوا ليخفوا قبَره عن عدّوه                                   
 فطيُب تراِب القبِر دلَّ على القبرِ                                                       

 .اإلرادة لإلخفاء، ففي جميعها اإلسناد وقع للفعل : والتقدير

 :ما جاء فيه اسم الفعل مبتدأ   -رابعا 

أّنهــا  (( اخُتلــف فــي اســم الفعــل، فــي أي قســم مــن أقســام الكــالم هــي، فقــد ذهــب ســيبويه إلــى

0TP)) أســماء 

)
219F

٥(
P0Tتفســر بــهة مرادفــة لمــا فعــال حقيقــذهــب الكوفيــون إلــى أّنهــا أ: (( ، وقــال أبــو حيــان ،

وذهـب بعـض البصـريين إلـى  ويسـمونها أسـماء أفعـال، البصريين إلى أّنها أسماء،وذهب جمهور 

0TP))أّنها أفعال استعملت استعمال األسـماء وجـاءت علـى أبنيتهـا 

)
220F

٦(
P0T وقيـل فـي أسـماء األفعـال قـول ،

هـا خارجـة ذهـب بعـض المتـأخرين إلـى أّنهـا ليسـت أسـماء، وال أفعـاًال، وال حروفـًا، فإنّ (( آخر، إذ 

0TP))عــن قســمة الكلمــة المشــهورة ويســميها خالفــة، فهــي قســم رابــع مــن قســمة الكلمــة 

)
221F

٧(
P0T وٕاليــه أشــار ،

ـــه ـــًا رابعــًا زائــدًا علــى أقســام الكلمــة الثالثــة، ســّماه : (( السيــــــوطي بقولــــ ـــر قسمـــ ـــا ابــن صابـــ وزعمهــ

0TP))الخالفة 

)
222F

٨(
P0T. 

                                           
 . ٢٣٣/  ١: ، مغني اللبيب  ٦٥٩/  ٣: ، الدر المصون  ٣٢/  ٢: المحتسب : ينظر  )١(
 . ١٢٢: ، الجنى الداني  ١٦٣/  ٧: البحر المحيط : ينظر  )٢(
 . ٨٨٦: هديوان )٣(
 . ٣٢٠: هديوان )٤(
 . ٢٤٢/  ١: الكتاب  )٥(
 . ٨١/  ٣: همع الهوامع : ، وينظر  ٢٢٨٩: ارتشاف الضرب  )٦(
 . ٢٢٨٩: ارتشاف الضرب )٧(
 . ٣١١/  ١: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، السيوطي : ، وينظر  ٨٢/  ٣: همع الهوامع  )٨(
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إذ قسـم الكـالم إلـى سـبعة : الدكتور تّمام حّسانوجاء مَن المحدثين من يقول بالخالفة، وهو 
0TP))االســم، والصــفة، والفعــل، والضــمير، والخالفــة، والظــرف، واألداة : (( أقســام وهــي

)
223F

١(
P0T والخوالــف ،

( وخالفــة الصــوت ويســميها النحــاة) اســم الفعــل ( خالفــة اإلخالــة ويســميها النحــاة: عنــده أربــع وهــي
حـاة صـيغة التعجـب، وخالفـة المـدح أو الـذم ويسـميها ، وخالفة التعجب ويسميها الن)اسم الصوت 

0TPفعلي المدح والذم : النحاة

)
224F

٢(
P0T . 

فأسماء األفعال على رأي البصريين أسماء نابت عِن األفعال في المعنى واالستعمال، وفي 
رأي الكــوفيين أفعــال حقيقيــة، وعلــى رأي ابــن صــابر قســم قــائم برأســه، مضــاف إلــى أقســام الكلمــة 

يفيد ما يفيده الفعـل الـذي هـو نائـب عنـه : راد بأّنه نائب عِن الفعل في المعنى، أيوالم(( الثالثة،
فـي الحــدث، والزمــان، والمــراد باالســتعمال كونــه أبــدًا عــامًال غيــر معمــول لعامــل يقتضــي الفاعليــة 

0TP))والمفعولية 

)
225F

٣(
P0T وقد ذكر ابـن عصـفور أّن أسـماء األفعـال تعتمـد علـى السـماع، وال يقـاس عليهـا ،

َنـزاِل، فإّنـه يقـاس عليـه فـي األفعــــــال الثـــــالثة، وأّن حكمهــــــا أْن : ما كان على زنة َفعاِل، نحـوإّال 
0TPتعـــامل معاملــــة الفعــــــل الذي هــــي بمعناه في التعدي وتركه 

)
226F

٤(
P0T . 

يـد أّما الكـالم فكـّل لفـظ مسـتقل بنفسـه مف: (( ويعّد ابن جّني اسم الفعل ومعموله جملة، قال
زيـٌد أخـوك، وقـاَم محمـٌد، وُضـِرَب سـعيٌد، وفـي : لمعناه، وهـو الـذي يسـميه النحويـون الجمـل، نحـو

0TP... )) الدار أبوك، وَصْه، وَمْه، ورويَد 

)
227F

٥(
P0T . 

واعلــم أّن هــذه األســماء، وٕاْن كــان فيهــا ضــمير : (( ويخــالف ابــُن يعــيش ابــَن جّنــي، فيقــول
الفعـل يصـير بمــا فيـه مـَن الضــمير جملـة، ولــيس  تسـتقل بـه فلــيس علـى حـّده فــي الفعـل، أال تــرى

هــذه األســماء كــذلك بــل هــي مــع مــا فيهــا مــن الضــمير أســماء مفــردة علــى حــّده فــي اســم الفاعــل، 
0TP...))واســــم المفعــــول والظــــرف 

)
228F

٦(
P0Tويشــــير ابــــن يعــــيش إلــــى أّن الغــــرض مــــن أســــماء األفعــــال ، : 

األفعال التـي هـذه األلفـاظ أسـماء لهـا  اإليجاز واالختصار، ونوع مَن المبالغة ولوال ذلك لكانتِ (( 
أولــى بموضــعها، ووجــه االختصــار فيهــا مجيئهــا للواحــد، والواحــدة، والتثنيــة، والجمــع بلفــظ واحــد، 

صه يا زيد، وفي االثنين صه يـا زيـدان،وفي : وصورة واحدة، أال ترى أّنك تقول في األمر للواحد

                                           
 . ٩٠: اللغة العربية معناها ومبناها  )١(
 . ١١٥-١١٣: مصدر نفسهال: ينظر  )٢(
 . ١٨٩/  ٢ :المطالع السعيدة في شرح الفريدة ، السيوطي : ، وينظر  ٢٨٢/  ٢: شرح التصريح  )٣(
 . ١٣٢/  ١: المقرب : نظر ي )٤(
 . ١٧/  ١: الخصائص  )٥(
 . ٤/٢٥: شرح المفصل  )٦(
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وأّمــا ... يـا هنــدان، وصـه يـا هنــدات، الجماعة صـه يـا زيـدون، وفـي الواحـدة صـه يـا هنـد، وصـه
0TP)) صه أبلـغ في المعنـى مــِن اسكـت، وكذلك البواقـي : المبالغــة فقـولنـا

)
229F

١(
P0T. 

)0TP)230F٢} هيهــات هيهــات ملــا توعــدون  {:وقــد اخُتلــف فــي اســم الفعــل الــوارد فــي قولــه تعــالى
P0T فقـــد ،

ـــدون هيهــات هيهــات ( ذهــب بعــض النحــاة  إلــى أّن اســم الفعـــل فـــي قـــوله ، مبتــدأ ُيقــدر )لمــا توعـ
مقـدرة ) هيهات ( بالمصدر، والمعنى البعد لما توعدون، وأّول من ذهب إلى ذلك الزجاج، إذ عّد 

0TP))وموضـــعها الرفـــع، وتأويلهـــا البعـــد لمـــا توعــــدون : (( بالمصـــدر فــــقال فيهـــا

)
231F

٣(
P0T فهـــو يجعـــل اســـم ،

ــــالفع ــــا الحـــدث و (( ل مبتـــدأ،ــ ــــد بهــــ ــــأّنه ُأريـــ ــــم يحـــتج إلفكـــ ــــان بمعنـــى المصـــدر، ولـــ ــــحـــده، فكــــ ى ـــــ
0TP)) سابك

)
232F

٤(
P0T  . 

البعد لما توعدون أو بعد لما : قال الزجاج في تفسيره: قلت: (( وذكر ذلك الزمخشري بقوله
0TP)) توعــدون فــيمن نــّوَن، فنّزلــه منزلــة المصــدر

)
233F

٥(
P0T  وٕالــى رأي الزجــاج فــي جعــل هيهــات مبتــدأ أشــار

موضــعه نصــب كأّنــه موضــوع موضــع المصــدر، : وقيــل: (( ... هقـــولفــي  )ه٥٧٧(ابــن األنبــاري
موضــعه رفــع باالبتــداء، ولمــا توعــدون خبــره، ولــو كــان كــذلك لكــان : َبُعــَد ُبعــدًا لمــا توعــدون، وقيــل

0TP))ينبغــي أّال تُبنــى هيهــات؛ ألّن البعــد معــرب، فــال ينبغــي أْن ُيبنــى مــا قــام مقامــه 

)
234F

٦(
P0T وذهــب أبــو ،

: هو اسم للفعل، وهو خبر واقـع موقـع بُعـد، وفـي فاعلـه وجهـان: ((هيهات البقاء العكبري إلى أنّ 
والــالم ) مــا ( فاعلــه: بعــد التصــديق لمــا توعــدون، أو نحــو ذلــك، والثــاني: أحــدهما مضــمر تقــديره

بمعنــى البعــد فموضــعه مبتــدأ ولمــا ) هيهــات ( بعــد مــا توعــدون مــن البعــث، وقــال قــوم: زائــدة، أي
0TP))وهيهــات علــى الوجــه األول ال موضــع لهــا توعــدون الخبــر، وهــو ضــعيف، 

)
235F

٧(
P0Tويقصــد بقولــه ،: )

أّنـــه بمعنـــى الماضـــي؛ ألّن أســـماء األفعـــال تـــأتي للماضـــي، وللمضـــارع، ) خبـــر واقـــع موقـــع بعـــد 
0TPولألمر

)
236F

٨(
P0Tماض، ومضارع، وأمر: ، كما أّن األفعال. 

أْن ويجــوز : (( ويــذهب الرضــي إلــى أّن أســماء األفعــال تجــوز فيهــا المصــدرية حيــث يقــول
ُيراعى أصلها في المصدرية مع كونها أسماء أفعال فيستعمل الفاعل، والمفعول بعـدها اسـتعمالها 

ــــدون : ، فهـــو بمنزلـــة)هيهـــات هيهـــات لمـــا توعـــدون : ( مـــع المصـــدر، قـــال تعـــالى ُبعـــدًا لمـــا توعـــ

                                           
 . ٢٥/  ٤:  شرح المفصل )١(
 ]] .كم مخرجون كم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أّنكم أّندعأي: [[ ، وقبلها قوله تعالى  ٣٦ :المؤمنون  )٢(
 . ١٢/  ٤: معاني القرآن وإعرابه  )٣(
 . ١٤٦: إعراب الجمل وأشباه الجمل  )٤(
 . ٢٣١/  ٤: الكشاف  )٥(
 . ١٨٤/  ٢: ، ابن األنباري البيان في غريب إعراب القرآن )٦(
 .  ٥٩٨/  ٤: الكتاب الفريد : ، وينظر  ٦٠٠/  ٢: التبيان في إعراب القرآن  )٧(
 . ٤٩٦/ ٥: المقاصد الشافية : ينظر  )٨(
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0TP))ـــَن استعماًال، أّما فــــي المعنى فهيهــــات اســــــم فعــــــل، وٕاّال لـــــم ُيبــ

)
237F

١(
P0Tاسـتعماًال ( ، ويقصــد بقولـه (

أّن هيهــــات مــــن أسمــــاء األفعــــال التــــي كانـــت مصــــدرًا فــــي األصــــل، وأّنهـــا ُأعمــــلت بلحـــاظ ذلـــك 
 .األصل 

ولم يرتِض أبو حيـان قـول الزجـاج باعتبـار هيهـات مبتـدأ منـزًال منزلـة المصـدر، وينبغـي أْن 
وقـال الزجـاج البعـد لمـا توعـدون، أو بعـد مـا : (( اليكون ذلك تفسيرًا للمعنـى ال تفسـير إعـراب فقـ

توعـــــدون، ينبغــــي أْن يجعــــــل كالمــــه تفسيـــــــر معنــــى ال تفســــير إعـــــراب ؛ألّنـــه لــــم تثبـــت مصـــدرية 
0TP)) هيهات

)
238F

٢(
P0T والرضي يرى أّنها كانت في األصل مصدرًا ،. 

هــات هيهــات لمــا هي: (، فــي قولــه)هيهــات ( وقــــد ذكــر ابــن هشــام هــــذا الخــالف فـــي موضــع
ـــدون ـــل) مـــا ( الــالم زائـــدة و: فـقيـــل: ((، إذ قـــال)توعـ ـــل، وقيـ ـــل ضميـــر مستتـــر راجـــع : فاعــ الفاعـ

 هيهـات مبتـدأ بمعنــى البعــد، والجــار والمجــرور : إلــى البعـــث، أو اإلخـــراج، فـالالم للتبييــن، وقيــل
0TP))خبـر 

)
239F

٣(
P0Tوقيــل هيهــات مبتــدأ : قولــه: (( م ابــن هشـامتوضــيحًا لكــال) حاشــية الدسـوقي(، وجــاء فــي

بناء على أّن أسماء األفعال لها محّل مَن اإلعراب أو مبني على أّن هيهات لـيس اسـم فعـل : أي
0TP...))بل مصدر بمعنى البعد 

)
240F

٤(
P0T . 

فــإّن ابــن جّنــي ال يجيــز ذلــك؛ ألّن حــرف ) هيهــات ( فــاعًال الســم الفعــل) مــا ( وفــي اعتبــار
بعـد مـا توعـدون؛ ألّنـه لـم : ال ُيحسن اعتقاد زيـادة الـالم هنـا حتـى كأّنـه قـالالجر ال يكون فاعًال و 

0TPتؤلف زيادة الالم في نحو هذا، وُقّدر الفاعل ضميرًا مسـتترًا تقـديره بعـد بعـثكم

)
241F

٥(
P0Tيعـود علـى : ، أي

 .ما تقدم من الكالم 
بمعنــى بعــد، فهــو إّمــا اســم فعــل : الــوارد فــي اآليــة ثالثــة آراء) هيهــات ( إذًا فــي اســم الفعــل

فــي اآليــة التــي ) مخرجــون ( ، أو ضــمير مســتتر يعــود علــى)مــا ( وفاعلــه، إّمــا االســم الموصــول
ــه مــَن اإلعــراب، والثــاني أّن موضــعه نصــٌب كأّنــه موضــوع موضــع : قبلهــا وعلــى هــذا ال محــّل ل

محـّل أّن اسـم الفعـل يعنـي المصـدر وهـو فـي : َبُعـد ُبعـدًا لمـا توعـدون، والثالـث: المصدر والتقدير
وهــو بهــذا التقــدير يــدخل فــي بــاب ) لمــا توعــدون ( رفــع علــى أّنــه مبتــدأ، وخبــره الجــار والمجــرور

اإلســناد إلــى الجملــة الــذي يقــول بــه قســم مــَن النحــاة، وُجِعــل هــذا مــَن اإلســناد للجملــة؛ ألّن اســم 
 .الفعل ومعموله جملة كما ذكر ابن جّني وغيره 

                                           
 . ٣٠٨/  ١: شرح الرضي على الكافية  )١(
 . ٣٣٠/  ٦: حاشية الشهاب : ، وينظر  ٣٧٤/  ٦: يط حالبحر الم )٢(
 . ٢٣٩/  ١: مغني اللبيب  )٣(
 . ٣١٩/ ١: حاشية الدسوقي  )٤(
 . ٩٣-٩٢/ ٢: المحتسب : ينظر  )٥(
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 :ملة مقدم عليها الجملة مبتدأ خبرها شبه الج -خامسا 

ومـن آياتـه يـريكم    {:نحـو قولـه تعـالى) الجملـة ( مقـدمًا علـى المبتـدأ) شبه الجملة ( ورد الخبر

)0TP )242F١} الربقَ خوفا وطمعا وينزلُ من السماء ماء فيحيي به األرض بعد موتها إن يف ذلك آليات لقومٍ يعقلون
P0T . 

: (( مقـدمًا عليـه، قـال الزمخشـري) من آياته ( مبتدأ خبره شبه الجملة) يريكم ( فقد ُعّد الفعل    
تســـمع : إضـــمار أْن، وٕانـــزال الفعـــل منزلـــة المصـــدر، وبهمـــا ُفّســـر المثـــل: وجهـــان) يـــريكم ( فـــي

 : بالمعيدي خير من أْن تراه ، وقول القائل
 ألهو       :ما تشاء ؟ فقلت: وقالوا        

0TP243Fإلى اإلصباح آثر ذي أثير                                     

(*)
P0T  ((0TP

)
244F

٢(
P0T . 

ــدر بالمصــدر مـــن غيــر ســابك، مثلمــا قــدر) يــريكم ( فالفعـــل    ـــو المبتــدأ وقـــد ُق ( ، و)تســمع ( هـ
 .من قبل ) ألهـو 

ـــة مـــا ذهـــب إليـــه مـــن آراء فـــي  ، إذ )يـــريكم ( وٕالـــى هـــذا التقـــدير ذهـــب أبـــو حيـــان مـــن جمل
ومن : فيكون التقدير... ه له بكأو على إنزال الفعل منزلة المصدر من غير ما يس: (( ... ليقو 

0TP))آياته إراءُته إياكم البرق، فمن آياته في موضع رفع على أّنه خبر المبتدأ 

)
245F

٣(
P0T . 

جـــاء علـــى غيـــر ) يـــريكم البـــرق ( المبتـــدأ فـــي قولـــه: (( ويـــرى الـــدكتور محمـــد حماســـة أنّ 
0TP)) ال يقاس عليه  اً متفرد ويبقى ورود مثل هذا شيئاً تدأ،المألوف من أمر المب

)
246F

٤(
P0T . 

قـد ورد فـي القـرآن ؟، أوليس القـرآن أصّح النصوص وأفصـحها، قاس عليه و ولكن لماذا ال ي
 .وأوثقها، وعـدم الكثرة ال ينفي وجـود القلة 

تأريخيـة سـابقة قـد يكـون بقيـة مـن مرحلـة و : (( ويرى في تعليله لـورود المبتـدأ بهـذه الصـيغة
أّن التعبير القرآني آثر الصيغة  ]أو[...مَن التطور اللغوي قبل اصطناع وسيلة السبك المصدري 

المســــند إليــــه لينقــــل المخــــاطبين إلــــى جــــو الحركــــة الماثلــــة المتجــــددة، ولعــــّل  موضــــع الفعليــــة فــــي
0TP)) الزمخشري الذي يرى أّن الفعل منزل منزلة المصدر يوحي بشيء من ذلك 

)
247F

٥(
P0T . 

                                           
 . ٢٤: الروم  )١(

 .من الرسالة )  ٣٢(الصفحة  :ظرين (*)
 . ٥٧٢/  ٤: الكشاف  )٢(
 . ٩٠٤،  ٧٣٥: ن الكريم آالتأويل النحوي في القر: وينظر  ، ١٦٣/  ٧: البحر المحيط  )٣(
 . ٥٣: بناء الجملة العربية  )٤(
 . ٥٣:  بناء الجملة العربية )٥(
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وقــد يكــون هــذا التركيــب جــائزًا فــي العربيــة فاســُتِعمل فــي القــرآن مســندًا إليــه، كمــا اســتعمل 
 .المصدر المؤول، والمصدر الصريح مسندًا إليهما 

وأّمــا الــذين ال يجيــزون وقــوع اإلســناد للفعــل فــإّنهم يقدرونــه، إّمــا علــى حــذف أِن المصــدرية، 
0TPديم والتأخيروٕاّما على حذف موصوف هو المبتدأ، أو على التق

)
248F

١(
P0T . 

وقع بين نظرتين، نظرة ال تخرجه عِن القواعد مـن خـالل التأويـل والتقـدير، ) يريكم ( فالفعل
 .ونظرة رأته خارجًا عن قواعد النحاة، والبّد مَن النظر إليه كما هـو، من دون تقدير أو تأويل

)0TP)249F٢}ألمألن جهـنم مـنكم أمجعـني   مدحورا لَمن تبعك منهم منها مذؤوما  قالَ أخرج {:ومنه قوله تعالى
P0T .

0TP) ِلمن تبعـك ( على قراءة من قرأ بكسر الالم في قوله 

)
250F

٣(
P0T إذ ُروي عـن أحـد القــــــراء السـبعة وهـو ،

، موطئــة )َلمــن تبعــك ( والالم فـــي: (( ، قــال الزمخشري)ِلمـن تبعـك ( عاصم أّنه قـرأ بكسر الالم
ِلمـن : ( وروى عصمة عـن عـاصم... و سـاّد مسـّد جـواب الشـرطجـوابه، وهــ): ألمـألّن ( للقسـم و
ألمــــألّن جهـــنم مـــنكم : (ِلمـــن تبعـــك مـــنهم هــــذا الوعيـــد، وهــــو قولــــه: بكســـر الـــالم بمعنـــى) تبعـــك 

0TP)) خبــره): ِلمــن تبعــك( فــي محــّل االبتــداء و): ألمــألّن ( ، علــى أنّ )أجمعــين 

)
251F

٤(
P0Tفشــبه الجملــة ، )

، إّال أّن أبا حيان لـم يـرتِض ذلـك فقـال )ألمألّن ( مبتدأ، وهو الفعلخبر تقدم على ال) لمن تبعك 
فـإْن أراد ظـاهر كالمـه فهـو خطـأ علـى مـذهب البصـريين؛ ألّن : (( بعد أْن ذكر كـالم الزمخشـري

جملــة هــي جــواب قســم محــذوف فمــن حيــث كونهــا جملــة فقــط ال يجــوز أْن تكــون ) ألمــألّن ( قولــه
إذ ذاك مـن هـذه الحيثيـة ال موضـع لهـا : للقسم يمتنع أيضًا؛ ألّنهامبتدأة، ومن حيث كونها جوابًا 

مَن اإلعراب، ومن حيـث كونهـا مبتـدأة لهـا موضـع مـَن اإلعـراب، وال يجـوز أْن تكـون الجملـة لهـا 
موضع وال موضع لها بحال؛ ألّنه يلزم أْن تكون في موضع رفع ال في موضع رفع داخًال عليهـا 

0TP))ّور عامــل غيــر داخــل وذلــك ال ُيتصــ

)
252F

٥(
P0Tمــن حيــث كونهــا جملــة ال يجــوز أْن تكــون ( ، أّمــا قولــه

فقد ثبت أّن مَن النحاة من يقول بوقوع الجملة مبتدأ، وقد نقل أبـو حيـان بعضـًا مـن هـذه ) مبتدأة 
) مــن حيــث كونهــا جوابــًا للقســم يمتنــع أيضــًا ( اآلراء، فهنــاك مــن جــوز اإلســناد للجملــة، وأّمــا قولــه

وقـع : (( جملة جواب القسم موضع مَن اإلعراب، قال ابن هشـامفهناك من قال بجواز أْن يكون ل

                                           
،  ٤٨٠/  ١٨: ، ج�امع البي�ان ، الطب�ري     ٤٧٤/  ٢: ، معاني القرآن ، األخف�ش   ٣٢٣/  ٢: راء فمعاني القرآن ، ال: ينظر  )١(

 . ٦٤٨/  ٢: ، التبيان في إعراب القرآن  ٣٩٦/  ٢٤٥: لمسائل البغداديات ا
 .  ١٨: األعراف  )٢(
 . ١/٥٣١: لعكبري ا، وإعراب القراءات الشواذ ،  ٤٩ :ابن خالويه مختصر في شواذ القرآن ، : ينظر  )٣(
 . ٤٣١/  ٢: الكشاف  )٤(
 . ٢٧٩/  ٤: بحر المحيط ال )٥(
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0TP))لمكــي، وأبــي البقــاء َوهــٌم فــي جملــة الجــواب فأعرباهــا إعرابــًا يقتضــي أّن لهــا موضــعًا 

)
253F

١(
P0T فعلــى ،

 .في اآلية، اإلسناد واقع للجملة) لمن ( قراءة كسر الالم في
0TPلشاعر قول ا) الجملة ( ومما قدم فيه الخبر شبه جملة على المبتدأ

)
254F

٢(
P0T : 

 حّنْت نواُر والَت َهّنا حنِت                                         
 وبدا الذي كانت نواُر أجّنتِ                                                          

ــت مبتــدأ بإضــمار أْن، مثــل: ((إذ قيـــل إنّ  ــا خبــر، وحّن 0TP) ))ومـــن آياتــه يــريكم البــرق: ( هّن

)
255F

٣(
P0Tأو ، 

0TPتسمع بالمعيدي خيـر مـن أن تـراه، والت مهملـة : هـي بتقدير أْن مثل

)
256F

٤(
P0Tإّن الت عاملـة، : ، وقيــل

لـيس : وهّنا أصلها المكان وقــد ُأجريـت مجـرى الزمـان مجـازًا  وأّنهـا مضـافة إلـى جملـة حنـت، أي
0TPهـذا أوان حنين 

)
257F

٥(
P0T . 

علــى أّنـه مبتـدأ ) تسـمع ( ــل، والفع)يريكم ( وعلى هــذا يمكن للذي يجيز اإلسناد إلى الفعـل
( ، والفعــل)يريكـــم ( ؛ لكــونه محمــوًال علـى الفعـــل)حنت ( ، أْن ُيســند للفعل)أْن ( مــن دون تقــدير

 .محذوفــة أو مضمرة ) أْن ( مـن غير تقــدير) تسـمع 
0TPويمكن أْن يقال هذا فيما أصله المبتدأ والخبر، نحو قول أسماء بن خارجة 

)
258F

٦(
P0T : 

 أَوليَس من عجٍب أسائُلكم                           
 ما خطُب عاذلتي وما خطبي                                              

، أصـــله مبتـــدأ وخبـــره، ثـــم دخلـــت عليـــه لـــيس فعملـــت فـــي )ب أســـائلكم أولـــيس مـــن عجـــ( : فقولـــه
القـول فـي فاعـل لـيس أّنـه : (( سـيالجملة، والظاهر هنـا فـي المبتـدأ أّنـه فعـل، قـال أبـو علـي الفار 

أولـيس مـن : وتحـذفها، كأّنـه) أْن ( أْن تضـمر الحـديث، واآلخـر أْن تريــد: يحتمل أمرين، أحدهمــا
والفـراء : يعجبنـي تقــوُم كـان هشـام يقــوله: ، قــال أحمد بن يحيى)أْن ( عجب أْن أسائلكم، فتحذف

0TP)) لـك قــول هشـام محال؛ ألّنه ال صاحب لإلعجاب، والقـول فــي ذ: قـال

)
259F

٧(
P0T فاإلسـناد وقـع للفعـل ،

 . على قول هشام الذي يجيز اإلسناد للفعل ) أسائلكـم ( 

                                           
 . ٦٩/  ٢: مغني اللبيب  )١(
 ، وك�������ذلك ف�������ي ال�������درر  ١٩٩/  ٤: يب ب�������ن جعي�������ل ، أو جع�������ل ب�������ن نض�������لة ف�������ي خزان�������ة األدب بالبي�������ت ، لش������� )٢(

،  ١٣٠: د وتلخ�يص الفوائ�د ، اب�ن هش�ام     ه، تخل�يص الش�وا   ١٧/  ٣: ح المفص�ل  ، وب�ال نس�بة ف�ي ش�ر     ١٣٥/  ١: اللوامع 
 . ٢٥٥/  ١: ، همع الهوامع  ٢٤٨/  ٢: ومغني اللبيب 

 . ١٣١-١٣٠: تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد  )٣(
 . ٢٤٨/  ٢: مغني اللبيب : ينظر  )٤(
 . ١٨-١٧/  ٣: شرح المفصل :ينظر )٥(
 . ٥٨٠/  ٨: ، خزانة األدب  ٢٦٤: ، الضرائر  ٥٢٠: كتاب الشعر  )٦(
 . ٥٢١: كتاب الشعر )٧(
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0TPومنه قول الشاعر ُزفر بن حارث الكالبي  

)
260F

١(
P0T : 

 أفي اِهللا أّما بحدٌل وابُن بحدٍل                             
 ا، وأّما ابُن الزبيِر فيقتلُ فيحي                                                     

فقــد أشــار ابــن جّنــي ــــــ بعــد أْن نقــل الخــالف بــين ســيبويه واألخفــش فــي مــا ارتفــع بــالظرف ــــــ إلــى 
أّمــا بحــدل وابــن بحــدل جملــة والجملــة ال تكــون فاعلــة عنــدنا : (( فيحيــا، فقــال... أّمــا بحــدل: قولــه

: حيا جملة في موضع االسم المبتدأ كأّنه قالأّما بحدل في: أبدًا، فإذا لم يجز ذلك علمت أّن قوله
0TP))أفي اهللا حياُة بحدٍل 

)
261F

٢(
P0T فالجملة هنا ُأسند إليها وجعلت مبتدأ ،. 

 
 

 :مقام المبتدأ ) الجملة الصفة ( ما أقيم فيه  -سادسا 

مــن الــذين هــادوا حيرفــون الكلــم عــن   {:وقــد تُقــام الجملــة الصــفة مقــام المبتــدأ، نحــو قولــه تعــالى

ــون مسعنــا وعصــينا   )0TP)262F٣ }مواضــعه يقول
P0T ،ففــي هــذه اآليــة، ومــا جــاء ممــاثًال لهــا مـــن الكــالم آراء عـــّدة ،

رأي ســيبويه فيمــا وقــع مــن الكــالم مــن أمثــال هــذه األيــة : وثّمــة رأيــان يغلبــان علــى تلــك اآلراء همــا
0TPتقــدير اســم موصــوف محــذوف هــو المبتــدأ: هــو

)
263F

٤(
P0Tمــَن الــذين هــادوا ( أّن الجــار والمجــرور: ي، أ (

ــــون ( خبـــر، والمبتـــدأ محـــذوف وصـــفته جملــــة ــــا الكوفيـــون فيقــــدرون المبتـــدأ المحـــذوف )يحرفـ ، أّم
0TPصلة له ) يحرفــون ( موصوًال، والفعل

)
264F

٥(
P0T . 

0TP)) كــون المنعــوت بعــض مــا قبلــه مــن مجــرور بمــن أو فــي (( والــذي ســّوغ هــذا الحــذف 

)
265F

٦(
P0T ،

ف هـــو بعـــض مـــَن المجـــرور بمـــن أو فـــي، فعلـــى رأي البصـــريين المبتـــدأ ـــــــ وهـــو أّن المحـــذو : أي
الموصــوف ــــــ قــد ُحــذف، وصــفته الجملــة ُأقيمــت مقامــه، وعلــى رأي الكــوفيين أّن المبتــدأ موصــول 

 .ُحذف وبقيت صلته 
                                           

 . ٩٩/  ٢: ي زح ديوان الحماسة ، الخطيب التبريشر )١(
 . ١٩٦: التنبيه على شرح مشكل أبيات الحماسة ، ابن جني  )٢(
سمع غير مسمع ان مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا وومن الذين هادوا يحرفون الكلم ع: [[ ، واآلية بتمامها  ٤٦: النساء  )٣(

له�م وأق�وم ولك�ن لع�نهم اهللا      نظرن�ا لك�ان خي�را   اس�مع و ان ول�و أنه�م ق�الوا س�معنا وأطعن�ا و     وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدي
 ]] .بكفرهم فال يؤمنون إال قليال 

 . ٣٤٤/  ٢: الكتاب : ينظر  )٤(
فيه�ا س�بعة أوج�ه ، ذكرن�ا اثن�ين والخمس�ة       ) م�ن ال�ذين ه�ادوا يحرف�ون الكل�م      ( ،  ٣٧١/  ١: راء ف� معاني القرآن ، ال: ينظر  )٥(

ح�اال  ) من الذين ( أن يكون : هم من الذين هادوا ، والثاني : أي خبر مبتدأ محذوف ، : من الذين هادوا :  األول: األخرى 
أل�م ت�ر إل�ى ال�ذين     : [[ بيانا للموص�ول ف�ي قول�ه    ) من الذين ( أن تكون : ، والثالث ) يريدون أن تضلوا السبيل ( من فاعال 

د ظهر مم�ا تق�دم أن   ــــ، وق) نصيرا(بـ أنه يتعلق : ، وما بينهما اعتراض ، الخامس ) أعدائكم(أنه بيان لـ : ، الرابع ]] أتوا 
 . ٦٩٥/  ٣: الدر المصون : ، ينظر ) إما ال محل له ، أو له محل رفع ، أو نصب حسب ما تقدم ) يحرفون ( 

 . ١٨٣/  ٣: شرح التسهيل  )٦(
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0TPويــرى البصــريون أّن حــذف الموصــوف أســهل مــن حــذف الموصــول وبقــاء صــلته

)
266F

١(
P0T وينفــي ،

أْن تكــون الجملــة الواقعــة صــفة قــد أقيمــت مقــام الموصــوف، المحــذوف، وهــو  أبــو علــي الفارســي
مـــَن الـــذين هـــادوا فريـــق، فحـــذف بعـــُد اللفـــظ المـــراد إثباتـــه، وعلـــى هـــذه : كأّنـــه: (( المبتـــدأ، فيقـــول

الشــريطة حــذف، ال علــى أْن يقــوم الوصــف مقــام الموصــوف، يبــّين ذلــك أْن تحكــم علــى موضــع 
0TP))أّنهـا رفـع؛ لكونهـا وصـفًا للمبتـدأ، ال ألّنهـا مبتـدأ ، )يحرفون ( الجملة التي هي

 )
267F

٢(
P0T والـذي ينفيـه ،

أبو علـي مـن إقامـة الصـفة الجملـة مقـام الموصـوف المبتـدأ هـو أْن ُتعـرب بإعرابـه وتكـون الجملـة 
0TP)) إقامة الصفة مقام الموصوف إذا كانت الصفة فعال غير مستحسن: (( مبتدأ وقد قيل

)
268F

٣(
P0T . 

وقــد أقيمــت : (( لصــفة الجملــة تقــام مقــام الموصــوف المبتــدأ، فيقــولويــرى ابــن جّنــي أّن ا 
0TPالصفة الجملة مقام الموصوف المبتدأ، نحو قوله 

)
269F

٤(
P0T : 

  لو قلَت ما في قوِمها لم تيثِم                                 
 يفُضُلها في حسٍب وِميسمِ                                                           

0TP))ما في قومها أحد يفضلها : أي

)
270F

٥(
P0Tُيقام النعت مقام المنعوت كثيـرًا إْن ُعلـم : (( ، وقال ابن مالك

ُعلم جنسه وُنعت بغير ظرف، وجملـة، أو بأحـدهما بشـرط كـون المنعـوت بعـض مـا قبلـه مجـرور 
0TP)) بمن، أو في، وٕاْن لم يكن كذلك لم ُيقم الظرف، والجملة مقامه إّال في الشعر 

)
271F

٦(
P0T . 

ولكونه جملة، أو شبهها لـم ُيقـم مقـام المنعـوت فـي االختيـار، إّال : (( النعت أيضاً وقال في 
0TP) ))مــــن ( مقــام) فــــي ( وقــد تقــوم... بشــرط كــون المنعــوت بعــض مــا قبلــه مــن مجــرور بمــن 

)
272F

٧(
P0T ،

)0TP)273F٨} وإن مـن أهـلِ الكتـابِ إلّـا ليـؤمنن بـه قبـلَ موتـه         {:ومّثل لذلك بقـــوله تعالـــى
P0Tأحــد ( ، علــى حـذف( ،

مقامــه، فمــاذا يعنــي أْن تقــام الصــفة مقــام الموصــوف المبتــدأ ؟، أال يعنــي بأّنهــا ) ليــؤمنن ( وٕاقامــة
تحّل محّله، وتأخذ كّل ما له؛ ألّنها أقيمت مقامه، فمثًال إذا أقمنـا نائـب الفاعـل مقـام الفاعـل نـرى 

ـــه،  ـــه يجـــري عليـــه مـــا يجـــري علـــى الفاعـــل؛ ألّنـــه حـــّل محّل وكـــذلك إْن حـــذفنا المضـــاف وأقمنـــا أّن

                                           
 .٦١/  ٣: شرح المفصل : ينظر  )١(
 . ٥٦٦:  المسائل العسكريات )٢(
 . ٣٠٦: إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج  )٣(
،  ٦٤-٦٣/  ٥: ، ولحك�يم ب�ن معي�ة الربع�ي ف�ي خزان�ة األدب        ٦١/  ٣:  ي شرح المفصل ــلحماني فود اــالبيت ألبي األس )٤(

، ش��رح  ٣٧٠/  ٢: ، الخص��ائص  ٢٧١/  ١: راء ف��وف��ي مع��اني الق��رآن ، ال  .  ٣٤٥/  ٢: وه��و ب��ال نس��بة ، ف��ي الكت��اب     
 . ١٨٤/  ٣: يل التسه

 . ٣٧٠/  ٢: الخصائص  )٥(
 . ١٨٣/  ٣: شرح التسهيل  )٦(
 . ١٨٤-١٨٣/  ٣:  المصدر نفسه )٧(
 . ١٥٩: النساء  )٨(
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المضاف إليه مقامه، ُأعرب بإعرابه، وأصبح في الظاهر كأّنه هو، ويجـري عليـه مـا يجـري علـى 
 .المضاف المحذوف 

ويــدل علــى أّن الجملــة الصــفة أقيمــت مقــام المبتــدأ فــي النصــوص الســابقة ومــا ســيأتي مــن 
ــ: (( نصــوص قــول ابــن جّنــي م يجــز أْن تقــع فاعلــة، وال مقامــة وكــذلك إْن كانــت الصــفة جملــة، ل

قــام : ، وال ُضــِرَب قــام غالُمــه، وأنــت تريــد)قــاَم وجُهــُه حســٌن : ( مقــام الفاعــل، أال تــراك ال تجيــز
0TP))رجٌل وجُهُه حسٌن، وال ُضرب إنساٌن قام غالُمه 

)
274F

١(
P0T فـابن جّنـي ـــــ هنـا ـــــ ال يقـول بـورود الفاعـل ،

يكــون جملــة بخــالف المبتــدأ، إذ إّن ابــن جّنــي يتســاهل جملــة، وكــذلك عنــده الــذي يحــّل محّلــه، ال 
وعلى أّن المسامحة في الفاعل ليست بالمرضية؛ ألّنه أصـعب حـاًال مـَن : (( فيه، فيقول في ذلك

0TP)) المبتـدأ 

)
275F

٢(
P0Tإّال أّن اسـتعمال الجملــة التـي هـي صــفة للمبتـدأ مكانــه أسـهل مــِن : (( ، وكـذلك قولــه

أْن يكـون المبتـدأ اسـمًا محضـًا كلـزوم ذلـك فـي الفاعـل، أال تـرى استعمالها فاعلة؛ ألّنـه لـيس يلـزم 
0TP))ســماعك بــه خيــر مــن رؤيتــه : تســمع بالمعيــدي خيــر مــن أْن تــراه، أي: إلــى قــولهم

)
276F

٣(
P0Tأّن : ، أي

الصفة الجملة يمكن أْن تحّل محّل المبتدأ وُتقام مقامه، بخالف الفاعـل فـي رأي ابـن جّنـي ـــــ وقـد 
بالمصــدر مــن دون ســابك واعتبــاره مــَن اإلســناد ) تســمع ( جّنــي الفعـــلمــّر القــول فــي تأويــل ابــن 

ـــ ولــو نظرنــا فــي قولــه ، نجــد المعنــى أّن الصــفة الجملــة )أســهل مــِن اســتعمالها فاعلــة :( للجملــة ـــ
يمكــن اســتعمالها مبتــدأة، أســهل مــِن اســتعمالها فاعلــة، وهــذا أيضــًا ُيفهــم ممــا قالــه ابــن يعــيش عــن 

0TPقام الفاعل إقامة الصفة الجملة م

)
277F

٤(
P0T . 

ومــن الــذين قــالوا إنّــا  {:وُيحمــل علــى ذلــك ــــــ فــي إقامــة الصــفة مقــام الموصــوف ــــــ قولــه تعــالى

)0TP)278F٥}نصـــارى أخـــذنا ميثـــاقَهم  
P0Tقـــوم أخـــذنا ميثـــاقهم، : ، إذ إّن البصـــريين يقـــدرون اســـمًا موصـــوفًا أي

0TP))َمــن أخــذنا ميثــاقهم : (( والكوفيــون يقــدرون

)
279F

٦(
P0Tامــة الصــفة الجملــة مقــام ، ومثــل هــذه اآليــة فــي إق

)0TP)280F٧}وإن منكم إلّا واردها{:الموصوف، قوله تعالى
P0Tوقوله تعالى ،:}  معلــــــوم مقـام ا إلّا لَه0} وما منTP)281F٨(

P0T ،

                                           
 . ٣٦٨/  ٢: الخصائص  )١(
 . ٤٣٣/  ٢: مصدر نفسهال )٢(
مل تحيف بفيمن قرأه بالنص) ٩٤: األنعام (، ]] كم نلقد تقطع بي: [[ في قوله تعالى  ، قال ابن جني ٣٧٠/  ٢: مصدر نفسهال )٣(

أن : كم ، واآلخ�ر  نبي�  -ونح�و ذل�ك    -و العق�د أو ال�ود   لق�د تقط�ع األم�ر أ   : ، أي  أن يك�ون الفاع�ل مض�مراً   : أح�دهما  : أمرين 
 ةت نص�ب ّرمرفوع الموضع بفعله ، غير أنه أق، وأن كان منصوب اللفظ ) كمنبي(ن يراه أبو الحسن من أن يكون يكون ما كا
 .وإن كان مرفوع الموضع ، ال طراد استعمالهم إياه ظرفا  الظرف ،

 . ٣٠/  ٣: شرح المفصل : ينظر  )٤(
ولق�د  ( محمول�ة عل�ى قول�ه    : وقي�ل  ) وأخذنا من الذين قالوا إنا نصارى : ( التقدير : ، وفيها آراء أخرى ، قيل  ١٤: المائدة  )٥(

 . ٢٩٣: زجاج لللمنسوب إعراب القرآن ، ا: ، ينظر ) أخذ اهللا ميثاق بني إسرائيل 
 . ٤٩١/  ٢: الكتاب الفريد  )٦(
 . ٧١: مريم  )٧(
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{0TP)281F١(
P0Tله مقـام معلـوم ( ، و)واردها ( ، وهو المبتدأ، وصفته جملتا)أحد ( ، فهما على تقديـــر حذف

0TP)) فة تقدير َمن موصولة محذو : (( ، أو على قول الفراء)

)
282F

٢(
P0T . 

وقد ذهب الدكتور فاضل السامرائي إلى أّن هذه اآليات، وما يماثلهـا جـاء فيهـا المسـند إليـه 
قـوم، : على صورة الجملة إّال أّن النحاة يتأّولون ذلك ويقّدرون أسـماء محذوفـة تكـون مبتـدأة، نحـو

0TPأو َمن الموصولة، أو نحو ذلك 

)
283F

٣(
P0T . 

ـــى صـــورة ـــذي جـــاء عل الجملـــة، هـــو المبتـــدأ، إّال أّن النحـــاة قـــدروه  ويقصـــد بالمســـند إليـــه ال
 محذوفًا؛ ألّن ذلك بشكل عام ال يتفق مع ما عند النحاة من قواعد؛ لذلك يؤول ما جاء فيه جملة

0TPومن ذلك قول الخنساء  

)
284F

٤(
P0T : 

 ِمّنا ُتغافُصه لو كاَن ينفُعُه                            
 بأٌس لصادفنا حّيًا ُأولي باسِ                                                    

ــــلب ــــا، فأضـــمرت: (( قــــال ثعــ ــــا َمـــن تغافصـــه المنـــايــ ــــر مــــع ِمــــن، ) َمـــن ( أراَدْت ِمنـ ــــي ُتضمــ وهــ
0TP))وفي

)
285F

٥(
P0T والبصريون في مثله يقدرون اسمًا نكرة، هو الموصوف ،. 

0TPومن ذلك أيضًا قول ذي الرمة 

)
286F

٦(
P0T : 

 وا، ومنهم دمُعه سابٌق له        فضلُّ                    
 وآخُر يثني عبرَة العيِن بالهملِ                                                     

 .منهم من دمعه سابق، أو تقدير اسم نكرة، هو المبتدأ، وقد حذف وبقيت صفته الجملة : أي
0TPومنه أيضًا قول الشاعر ابن مقبل 

)
287F

٧(
P0T : 

 ا الدهُر إّال تارتان فمنهما          وم                 
 أموُت وُأخرى أبتغي العيَش أكدحُ                                                 

0TP)) والمعنى منها تارة أموت، فحذف تارة وأقام الجملة التي هي صفتها نائبة عنها : (( قيل

)
288F

٨(
P0T . 

0TP))وقد تُقام الجملة مقام المنعوت دون ِمن، وفي (( 

)
289F

٩(
P0T 0، وذلك نحو قول الكميتTP

)
290F

١٠(
P0T : 

                                           
 . ١٦٤: الصافات  )١(
 . ٢٧١/  ١: راء فمعاني القرآن ، ال )٢(
 . ٢٣: الجملة العربية تأليفها وأقسامها :ينظر )٣(
 . ٢٢٥: هاديوان )٤(
 . ٢٢٥:  ديوان الخنساء )٥(
 . ٤٨٥: هديوان )٦(
 . ٣٨:  هديوان )٧(
 . ٥٦/  ٥: خزانة األدب  )٨(
 . ١٨٤/  ٣: شرح التسهيل  )٩(
 . ١٩٤/  ٣: ، شرح التسهيل  ١٧٢: ، الضرائر  ٣٩٧: ، إصالح المنطق ، ابن السكيت  ١٥٥:  هديوان )١٠(
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 لكم مسجَدا اِهللا الَمُزوراِن والحصى                  
 لكم ِقبُصُه من بين أثَرى وأقتَرا                                                  

0TP))مـــن بــين رجـــل أثــرى، ورجـــل أقتــر : (( والتقـــدير

)
291F

١(
P0Tـــ: (( ، وقيـــل ص مــــن بيــــن قبــــص أثــرى، وقبـ

0TP)) أقترا 

)
292F

٢(
P0T . 

الظـرف، والجـاّر (( وُأقيمت شبه الجملة مقام المبتـدأ، وُيقـال فيهـا مـا قيـل فـي الجملـة إذ إّن 

0TP))مقدران بالجملة على األصّح 

)
293F

٣(
P0Tومن ذلك قوله تعالى ،:} ا طرائقذلك كن ا دونا الصاحلون ومنوأنا من

ــق قــددا  )0TP)294F٤}طرائ
P0Tمنــا : (( الفــــــــراء المحــذوف موصــــــوًال، أي، ُيقــدر )منــا دون ذلــك : ( ، ففــي قولــه

0TP))مـــن دون ذلـــك 

)
295F

٥(
P0Tــــرة، أي ــــدر المبتـــدأ المحـــذوف اســـمًا نكــــــ ــــن جّنـــي ُيقـــ قـــوم دون ذلـــك : (( ، وابـــ

((0TP

)
296F

٦(
P0Tوعلى : (( ، فالصفة التي هي شبه الجملة أقيمت مقام المبتدأ الموصوف وحّلت محّله، وقيل

في موضع الرفع ولكنه جرى منصوبًا في كالمهـم، ) دوَن ( ــونوعلى قياس قــــول أبي الحسن يكـــ

)0TP)297F٧}لقد تقطّع بينكم {وعلى محمل قراءة من قـرأ
P0T 0))، علـى أّنـه ظـرف ووقـع موقـع الفاعـلTP

)
298F

٨(
P0T فـأبو ،

: ( فـي محّل رفع مبتدأ، كما جعـل الظرف فــي قــوله) دون ( ، يجعل)هـ٢١٥ت (الحسن األخفش
ـــد تقطــع بيــنكم  ـــو الموصــوف، وقـــال األزهـــــري فاعـــًال، و ) لق ت (علــى هـــذا ال ُيقــــدر محــذوف، هـ

أْن يكــون الظــرف فـــي موضــع رفـــع ) ومنــا دون ذلــك ( وعـــن األخفــش أّنــه أجــاز فــي): (( هـــ٩٠٥
0TP)) مـع فتِحِه 

)
299F

٩(
P0T . 

0TPقول الشاعر كعب بن جعيل ) دون ذلك ( وُحمل على

)
300F

١٠(
P0T   

 ٍج          لنا مرفٌد سبعون ألَف مدجّ                    
 فهْل في معدٍّ فوَق ذلك مرفدا                                                   

0TP))فهـل فـي معـد مرفـد فـوق ذلـك مرفـدا : كأّنـه قـال: (( فقد قال سيبويه

)
301F

١(
P0Tأّنـه جعـل الظـرف : ، أي

آخر علـى قـول ويحتمل هذا البيت شيئًا : (( قائمًا مقام المبتدأ المحذوف، وقال أبو علي الفارسي

                                           
 . ١٧٢: الضرائر  )١(
 . ١٩٤٠: ارتشاف الضرب  )٢(
 . ٣٢٥/  ٢: شرح الرضي على الكافية  )٣(
 . ١١: الجن  )٤(
 . ٢٧١/  ١راء ، فمعاني القرآن ، ال )٥(
 . ٣٧٠/  ٢: الخصائص  )٦(
 . ٩٤: األنعام  )٧(
 . ١٥٥/  ٢: ، همع الهوامع  ١٤٥١-١٤٥٠: ارتشاف الضرب : ، وينظر  ٣٠١: إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج  )٨(
 . ٤٢٧/  ١: شرح التصريح  )٩(
، كت�اب الش�عر    ٧٩٤: ، وبال نسبة في إعراب القرآن المنسوب إلى الزج�اج   ١٧٣/  ٢: البيت لكعب بن جعيل في الكتاب  )١٠(

 . ١١٤/  ٢: ، شرح المفصل  ٣٠٥: 
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: فـي موضـع رفـع، أال تـرى أّنـه حمـل قولـه تعـالى) فوق ذلك : ( أبي الحسن، وهو أْن يكون قوله
ولـــيس ذلـــك علـــى ) فـــوق ( فـــي موضـــع رفـــع، فكـــذلك يكـــون) دون ( علـــى أنّ ) ومنـــا دون ذلـــك ( 

علـى هـذا المـذهب وكـذلك قولـه )لقـد تقطـع بيـنكم : ( حذف الموصـوف، وكـذلك حمـل قولـه تعـالى

)0TP)302F٢}يوم القيامة يفصلُ بينكم {:تعالى
P0T ((0TP

)
303F

٣(
P0Tأْن يكـون فـي محـّل رفـع مبتـدأ ) فـوق ( ، فاحتمـل الظـرف

على رأي أبي الحسـن األخفـش، هـذا عنـدما يكـون الظـرف بـالفتح، أّمـا عنـدما يكـون بالضـم، فإّنـه 
 .يكون اسمًا ال ظرفًا 

، مـا نقلـه ابـن وٕاقامتهـا مقامـهومّما يدل على جعل الجملة، وشبه الجملة في موضع المبتـدأ 
وكـــان الكســــائي يجيـــــز نعــــَم الرجــــــُل يقوُم، وقام عندك، والمراد رجل يقــــــوم، : (( هقــــــوليعيش في 

ورجــل قـــــــام، ورجــــــــل عنــدك ، ومنــع ابــن الســراج مــن ذلــك وأبــاه، واحــتّج بــأّن الفعــل ال يقــوم مقـــــــام 
تقـــــــام الصفات مقــــــــام األسماء؛ ألّنها أسـماء يـدخل عليهـا مـا يـدخل علـى األسمــــــــاء، االسم وٕاّنما 

ـــه ــــاس، فســـبيله أْن ُيحفـــظ وال ُيقـــاس علي ــــاّذ عـــِن القيـــ ــــاء مـــن ذلـــك شـــيء، فهـــو شـــــــ 0TP))وٕاْن جـــــ

)
304F

٤(
P0T ،

صـوص بالمـدح، أو الـذم أْن يقبـل مـا أجـازه الكسـائي، أّن المخ مـن فالسبب الذي منع ابـن السـراج
فــي ارتفاعـــه مــذهبان، إّمـــا أْن يكـــون مبتــدأ، خبــره مــا تقدمــه مــَن الجملــة، أو يكــون خبــر مبتــدأ (( 

0TP)) محــذوف 

)
305F

٥(
P0T  فــإذا كــان مبتــدأ فــإّن الجملــة، أو شــبه الجملــة ســوف يقومــان مقــام المبتــدأ، وعنــده

م يقبِل الذين ال يقولـون باإلسـناد للجملـة الجملـة وشبهها ال تكـونان مبتـدأ، وال ُيسنـد إليهمـا؛ لذلك ل
ًال غيـــــر ــــــــــــوف إذا كانـــــت فعـــــــــة مقــــــــــام الموصـــــــــــــــــإقــــــــــامة الصفـ: (( قــــــــــول الكســـــــــــــائي، وقالـــــــــــوا

0TP)) مستحسن 

)
306F

٦(
P0T. 

إّن هـــذه النصـــوص التـــي ذكـــرت، وقـــّدرها البصـــريون علـــى حـــذف اســـم نكـــرة، هـــو المبتـــدأ، 
جملة ِمَن النحاة َمن يعّدها على أّنها أقيمت مقام المبتدأ، ونابت عنه، فظاهرها ُينبئ كما وصفته 

لــو أّنهــا هــي المبتــدأ؛ ألّن المعنــى يــتم بهــا مــع مــا تقــدمها مــَن الجــاّر والمجــرور، وحتــى علــى رأي 
نـدهم، الكوفيين الذين يرون أّن الجملة الباقية هي صلة الموصول المحذوف، والذي هو المبتدأ ع

يمكن أْن نعّد هذه الصلة مقامـة مقـام المبتـدأ إذ إّن هنـاك مـن يـرى ـــــ وٕاْن كـان قلـيًال ـــــ أّن الصـلة 

                                                                                                                                        
 . ١٧٣/  ٢: الكتاب  )١(
 . ٣: الممتحنة  )٢(
 . ٧٩٤: ن المنسوب إلى الزجاج آإعراب القر: ، وينظر  ٣٠٦-٣٠٥:  كتاب الشعر )٣(
/  ٢: ، المس�اعد عل�ى تس�هيل الفوائ�د      ٣٠٥: إع�راب الق�رآن المنس�وب إل�ى الزج�اج      : ، وينظ�ر   ١٣٤/  ٧: شرح المفص�ل   )٤(

١٣٦ . 
 . ٢٧٤: المفصل في علم العربية  )٥(
 . ٣٠٦-٣٠٥: إعراب القرآن المنسوب للزجاج  )٦(
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وأّمـا الصـلة، فقـال بعضـهم معربـة بـإعراب الموصـول : (( معربة بإعراب الموصول، قـال الرضـي
نكــرات، والجمهــور اعتقــادًا منــه أّنهــا صــفة الموصــول لتبيينهــا لــه، كمــا فــي الجمــل الواقعــة صــفة لل

)307F١(0TP ))على أّنه ال محّل للصلة مـَن اإلعـراب
P0Tفـي تقـدير  ، ويقـول الـدكتور أحمـد عبـد السـتار الجـوار

وواضــح أّن التقــدير الــذي تلجـــئهم إليــه قواعــد النحــو، يخـــّل : (( محــذوف فــي النصــوص الســـابقة
ّن المقصـود إيثـار بمعنى العبارة ويمسخ معناها ويذهب بالكثير من فنية التعبيـر، وواضـح أيضـًا أ

الوصـــف بالـــذكر؛ ألّن الموصـــوف واحـــد مـــِن اثنـــين، إّمـــا عـــاّم ال يتعلـــق بـــه الغـــرض، ُذكـــر أم لـــم 
0TP))يذكر، وٕاّما لفظ سبق في الكالم ما يشير إليه، أو يدل عليه 

)
308F

٢(
P0T وقال أيضًا فـي التقـدير بشـكل ،

التـزام بالصـناعة  وقد يكون غرضهم مَن التقدير محض توجيه للقاعدة النحوية، ومحـض: (( عام
الكالمية، إّال أّنه على كل حال عبث بالنص، وخروج على المعنى الذي ُأريـد بـه، وهـو بعـد ذلـك 
كّلــه تضــييع لفنيــة األســلوب ال ُيغتفــر فيــه التــذرع بــالتزام القاعــدة التــي لــم تســتكمل أســباب قيامهــا 

0TP)) باالستقراء الشامل 

)
309F

٣(
P0T . 

بالنحــاة إلــى عــدم اإلســناد إلــى مــا هــو ظــاهر فــي هــو الحفــاظ علــى القاعــدة الــذي أّدى  إذن
الكالم، واللجوء إلى تقدير محـذوف حتّـى ينـتظم الكـالم كمـا أرادت تلـك القواعـد والتـي ُبنيـت علـى 

 .استقراء قسم مَن الكالم، ال كّله 
 

 :ما جاء من الجمل المحكية مبتدأ   -:سابعا
وحاكيتُـه، فعلـت مثـل فعلـه، أو قلـت كقولك حكيُت فالنًا، : الحكاية: ((جاء في لسان العرب

0TP)) والمحاكاة المشابهة ... مثل قوله سواء لم أجاوزه، وحكيُت عنه الحديث حكاية 

)
310F

٤(
P0T . 

0TP)) هذا باب الحكاية التي ال ُتغّيُر فيها األسماء عن حالهـا فـي الكـالم : (( قال سيبويه

)
311F

٥(
P0T  ،

هــذا تــأبَط شــرًا، :وذلــك قــول العــرب فــي رجــل يســمى تــأّبط شــراً : (( ، وذكــر أمثلــة ذلــك فــي قولــه
هذا برَق نحُرُه ، ورأيت برق نحره ، فهذا ال يتغّير عن حاله التي كان عليها قبل أْن يكون : وقالوا
: ذا يقــولوعلــى هــ... فــإْن غّيــره عــن حالــه فقــد تــرك قــول النــاس، وقــال مــا ال يقولــه أحــد ... اســماً 

0TP)) بدأت بالحمُد هللا رب العالمين 

)
312F

٦(
P0T . 

                                           
 . ١٦/  ٣: شرح الرضي على الكافية  )١(
 . ٤٧: نحو القرآن ، عبد الستار الجواري  )٢(
 . ٢٦: المصدر نفسه  )٣(
 . ١٩١/  ١٤: )حكي(،مادةلسان العرب  )٤(
 . ٣٢٦/  ٣: الكتاب  )٥(
 . ٣٢٦/  ٣: المصدر نفسه  )٦(
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 معنــى الحكايــة أْن يــأتي االســم أو مــا قــام مقامــه علــى الوصــف الــذي (( مــن هــذا يفهــم أّن 
0TP)) كــــان عليــــه قبــــل ذلــــك

)
313F

١(
P0Tــــراد لفــــظ المــــتكلم علــــى حســــب مــــا أورَده فــــي (( ، و بمعنــــى آخــــر  إي

0TP)) كالمه

)
314F

٢(
P0T . 

لتغيـــر العوامـــل الداخلـــة عليـــه، أو تغيـــر موقعـــه  فـــالمحكّي ال تتغيـــر حركتـــه اإلعرابيـــة تبعـــاً 
 .اإلعرابي 

0TPوالحكاية في كالم العرب على ثالثة أضرب 

)
315F

٣(
P0T : 

 .قال زيٌد إّن َعمرًا منطلٌق : ما ُيحكى بالقول، نحو: احدهأ
 رأيـــــــــــت زيـــــــــــدًا، : ، نحـــــــــــو قولـــــــــــك)أّي ( ، و)َمـــــــــــن(مـــــــــــا يقـــــــــــع مـــــــــــَن الحكايـــــــــــة بــــــــــــ : الثـــــــــــاني

 .من زيدًا : فيقال
جــاءني : مــل المحكيــة فــي بــاب التســمية بهــا، وغيــر التســمية، ومــا اتصــل بــذلك، نحــوالج: الثالــث

 .تأبط شرًا 
وأّمــا الجمــل : (( فالجمــل تحكــى ســواء ُســّمي بهــا أم لــم ُيســّم بهــا، قــال أبــو البقــاء العكبــري

: تأبط شرًا، وذرى حبًا، وما لم يسـّم بـه كقولـك: فتحكى بلفظها سميت بها أو لم تسّم فما سّمي به
0TP)) جاءني زيد، ونحوه 

)
316F

٤(
P0T . 

الجملة ال تحكى إّال بعـد القــول، أو فعـل فـي معنـاه، نحـو : (( ويذهب ابن عصفـور إلى أنّ 
ــــُد هللا رب العـــالمين: قــــرأت:  قولـــك 0TP)) الحمـ

)
317F

٥(
P0T ــــل التــــي سّمــــي بهـــا ُتحكــــى مـــن دون ، إال أّن الجمـ

 .القـول 
جمــــل محكيـــة : عــــد القــــول، والثانــــيجمــــل محكيـــة ب: األول: فالجمـــل المحكيـــة علــــى نـــوعين

 .بدون القول 
وال تخلــو الجملــة المحكيــة مــن أْن تكــون ملحونــة، أو معربــة، فــإْن كانــت معربــة حكيتهــا (( 

قــال عمــرو زيــٌد : زيــٌد القــائُم، قلــت: علــى لفظهــا، وٕاْن شــئت علــى معناهــا، فــإذا حكيــت قــول القائــل
إذا : وٕاْن كانت ملحونة حكيتها على المعنى، فتقول قال عمرو القائم زيد،: القائُم، وٕاْن شئت قلت

0TP))قام زيٍد ، بخفض زيد، قال عمرٌو قام زيٌد لكنه خفض زيدًا : حكيت

)
318F

٦(
P0T. 

                                           
 . ١٣٥/  ٢: اللباب في علل البناء واإلعراب  )١(
 . ٤٧٩/  ٢: لتصريح ، شرح ا ٦٨٠: ، ارتشاف الضرب  ٤٦١/  ٢: شرح جمل الزجاجي  )٢(
 . ٣٢٥: الجمل في النحو ، الزجاجي : ينظر  )٣(
 . ١٣٩/  ٢: اللباب في علل البناء واإلعراب  )٤(
 . ٢٩٣/  ١: المقرب  )٥(
 . ٢٩٣/  ١: صدر نفسهالم )٦(
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أّن الحكاية من حيث الحمـل علـى اللفـظ أو المعنـى علـى ثالثـة ) هـ٣٨٤ت (ويرى الرماني 
0TPأوجه 

)
319F

١(
P0T : 

فـــي تأديـــة المعنـــى الـــذي ذكـــره المـــتكلم  حكايـــة علـــى اللفـــظ والمعنـــى، وُيحتـــاج إليهـــا: الوجـــه األول

ــت  {قــال اهللا عــز وجــل : ( بالصــيغة التــي ذكــره بهــا، أو التــي دّل بهــا المــتكلم، نحــو قولــك حرم

)0TP )320F٢} عليكم أمهاتُكم
P0T . ( 

إذا كـان اإلنسان يتكــلم بالعربيـة وقــد احتـاج : حكاية على المعنى فقط وُيحتاج إليها: الوجه الثاني
قالــه اليونــاني فــي كتــب الطــب وغيرهــا فيتــرجم لــه ذلــك بالعربيــة وتكــون حكايــة إلــى أْن يفهــم مــا 

 .المعنى دون اللفظ 
حكايــة علــى اللفــظ فقــط، وذلــك نحــو بيــت شــعر ُاحتــيَج إلــى فهــم معنــاه فيجــب أْن : الوجــه الثالــث

 .يحكى لفظه للعالم باللغة حتى يجيب عن تفسيره 
تأديـة اللفـظ والمعنـى؛ ألّن الحاجـة إليـه أشـّد  األصـل فـي الحكايـة(( ويشير الرماني إلى أّن 

فــي أْن يبــّين الصــيغة التــي أتــى بهــا القــرآن أو كــالم الرســول، أو حكــيم مــن الحكمــاء علــى إفهــام 
معنى تلك الصيغة فيتمكن المؤدَّى إليه ذلك أتّم التمكين وتزيل الريب عن قلبه في مفهوم ما أتى 

0TP)) صل في الحكاية تأدية اللفظ والمعنى به الحكيم بأوكد ما يكون، فبهذا كان األ

)
321F

٣(
P0T . 

فعنده ما يحكى ُيؤّدى بلفظه، ومعناه، وليـس بلفظــه فقـط، هــذا هــو األصـل فيـه لالعتبـارات 
التي ذكرها في كالمـه، ولكن النحاة على أّن المحكي ــــ ومنه الجمـل المحكيـة ـــــ ُيسـند إلـى لفظـه، 

 .فيكون اإلسناد لفظيًا 
ا مـَن الجمـل المحكيـة المسـند إليهـا، هـي الجمـل التـي ُأسـند إليهـا علـى االبتـداء، والذي يعنين

أّنها ُجعلت مبتدأ، فقد أجمع النحويون على مجيء الجملة المحكية مبتـدأ، فجعلـوا لهـا حكمـًا : أي
جائزًا خارج قواعدهم بحملها على الحكاية التي يرد لفظها مثلما ورد في كالم القائل، فأجازوا هنا 

 .لسماع وغّلبوه على القياس في هذه المسألة على حين أّنهم منعوا ذلك في غيرها ا
وقــد وردت عــِن العــرب نصــوص جــاءت فيهــا الجمــل المحكيــة مبتــدأ وأصــبحت تلــك الجملــة 

ال حـوَل ((مخبرًا عنها، ومن هذه النصوص التي جاء فيها المبتدأ جملـة محكيـة، الحـديث النبـوي 
0TP))  نٌز من كنوِز الجنةِ وال وقوَة إّال باِهللا ك

)
322F

٤(
P0T ال حـول وال قـوة إّال بـاهللا ( ، فقـد جـاءت فيـه جملـة (

                                           
 . ٣٥٠/  ١: شرح كتاب سيبويه ، علي بن عيسى الرماني : ينظر  )١(
 . ٢٣: النساء  )٢(
 . ٣٥١/  ١: شرح كتاب سيبويه ، الرماني  )٣(
 . ٨٢٦٤/  ١٥: إلمام أحمد بن محمد بن حنبل اند ، المس )٤(
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إّن التـي ُيـراد بهـا لفظهـا يحكـم : (( قال ابن هشـام) كنز ( مسندًا إليها، وُعّدت مبتدأ، والخبر قوله
0TP) )ال حول وال قوة إّال بـاهللا كنـز مـن كنـوز الجنـة : لها بحكم المفردات  ولهذا تقع مبتدأ، نحو

)
323F

١(
P0T ،

جملـة ُأريـد لفظهـا، فأصـبحت فـي حكـم المفـرد، ولهـذا جـاز ) ال حول وال قـوة إّال بـاهللا : ( أي قوله
: ( ومـن هنـا لـم يحـتج الخبـر إلـى رابـط فـي نحـو(( أْن ُيسند إليها إسنادًا لفظيًا، ال إسـنادًا معنويـًا 

 ، كمــــــــــــــــــــــــــا ال يحتــــــــــــــــــــــــــاج إليــــــــــــــــــــــــــه الخبــــــــــــــــــــــــــر المفــــــــــــــــــــــــــرد )قــــــــــــــــــــــــــولي ال إلــــــــــــــــــــــــــه إّال اهللا 
0TP) )الجامــد 

)
324F

٢(
P0Tخبــرًا، ولـــم ) ال إلــه إّال اهللا : ( أّن جملــة قــولي ال إلــه إّال اهللا جـــاء فيهــا قولــه: ، أي

ال حـول وال قـوة إّال : ( ، فكـذلك قولـه)قـولي ( المبتـــــدأ الـــــذي هـــــــو ه نفـسيحتج إلــــــى رابـــــط ؛ ألنّ 
ــ( ، والــذي جــاء مبتــدأ، فــال يحتــاج معــه الخبــر الــذي هــو)بــاهللا  ، وهــو مفــرد إلــى رابــط؛ ألّن )زكن

ال ( هــي الكنـز، والكنــز هــو) ال حــول وال قـوة إّال بــاهللا : ( أّن جملــة: المبتـدأ هــو الخبــر نفسـه، أي
ومن هنا لم تحتج جملة الخبر إلـى رابـط ، وُعوملـت معاملـة االسـم المفـرد ) حول وال قوة إّال باهللا 

 .الجامد عندما يقع خبرًا 
حيــث أســند إلــى الجملــة االســمية، فــالمعنى هــذا اللفــظ : (( لجملــةوقــال الســيوطي فــي هــذه ا

0TP))كنز من كنوز الجنة 

)
325F

٣(
P0T فاإلسناد في هذا عنده إسناد لفظي ،. 

ــةُ ((  :وممــا هــو كــذلك، ووردت فيــه الجملــة المحكيــة مســندًا إليهــا، قــول العــرب  زعمــوا مطّي
ــذاِب  0TP))الك

)
326F

٤(
P0T0فظيــاً مســندًا إليهــا ل) زعمــوا ( ، فقــد جعــل الزمخشــري جملــةTP

)
327F

٥(
P0T فهــذه الجملــة الفعليــة ،

 .ُجعلت مسندًا واإلسناد فيها لفظيًا 
فـالمعنى هـذا اللفـظ مطيـة ... أسند إلـى الجملـة الفعليـة : (( وٕالى هذا ذهب السيوطي، فقال

يقدمـــه الرجـــل أمـــام كالمـــه ليتوصـــل بـــه إلـــى غرضـــه مـــن نســـبة الكـــذب إلـــى القـــول : الكـــذاب، أي
0TP... )) المحكي 

)
328F

٦(
P0T . 

0TPومما هو كذلك، قول الشاعر 

)
329F

٧(
P0T : 

 كيَف أصبحَت كيَف أمسيَت مّما                          
 يغرُس الودَّ في فؤاِد الكريم                                                  

                                           
 . ٦٤/  ٢: مغني اللبيب  )١(
 . ٦٤/  ٢: المصدر نفسه  )٢(
 . ٢٦/  ١: همع الهوامع  )٣(
/  ١: ع ـمث�ل ، وف�ي هم�ع الهوام�     ه، بأن�  ٦٤/  ٢: ي اللبي�ب  ـي مغن� ـ، بأنه حديث نب�وي ، وف�   ١٣٢/  ٦:  ورد في الكشاف  )٤(

 . ، بأنه قول للعرب ، ولم يرد بهذا اللفظ في كتب الحديث ، ولم أجده في ما اطلعت عليه من كتب األمثال  ٢٦
 . ٥٠: ، بناء الجملة العربية  ١٩٩: ، شرح شذور الذهب  ١٨٢/  ١: الكشاف : ينظر  )٥(
 . ٢٧/  ١: همع الهوامع  )٦(
، وهو أيضا بال نسبة في هم�ع  ) يغرس ( مكان ) يزرع ( ، وفيه  ٢٨٠/  ٢،  ٢٩٠/  ١: البيت بال نسبة ، في الخصائص  )٧(

 . ٤٦٣/  ٢: ، الدرر اللوامع  ١٩٣/  ٣: الهوامع 
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، وهي هنا بحكم المفـرد، وقـد )كيف أصبحت كيف أمسيت ( فقد ُأسند إلى الجملة المحكية، وهي
0TPدأوردت مبت

)
330F

١(
P0Tمما يغرس ( ، وخبرها . ( 

0TPوهذا أيضًا يقال في قول كثير عزة 

)
331F

٢(
P0T : 

 ليَت التحيَة كانْت لي فأشكُرها                       
 مكاَن يا جمُل ُحّييَت يا رجلُ                                                 

مبتــدأ وقــد نابتــا منــاب القــول  جملتــين، والجملتــان فــي محــّل رفــع) حييــت يــا رجــل ( فقــد وردت فيــه
0TPالمحذوف فأعربت بإعرابه 

)
332F

٣(
P0Tمكان يا جمل القول حييت يا رجل : ، ويكون التقدير. 

إّن اعتبــار هـــذه الجمـــل التــي ُأســـند إليهـــا، وُجعلــت مبتـــدآت بأّنهـــا محكيــة وأّن اإلســـناد فيهـــا 
، أو فعليــة، فهــي فــي لفظــي، واعتبارهــا كــالمفرد ال يلغــي أّننــا قــد أســندنا إلــى الجملــة اســمية كانــت

ر فيهـا الركنـان الرئيسـان اللــذان هـا تـوافأنّ : أصـلها جملـة، وقـد تكّونـت مـن مسـند، ومســند إليـه، أي
تقوم عليهما الجملة، ثم وضع هذا التركيب في موضع المبتدأ، وُأسند إليه بأكمله ، فهـو وٕاْن قيـل 

عه، هـذا باإلضـافة إلـى مـا ذكـره عنه إّنه إسناد لفظي إّال أّن هذا اللفظ يبقى جملة في أصـل وضـ
 .الرماني من أّن األصل في الحكاية أْن تؤدَّى باللفظ والمعنى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 . ١٤٦: إعراب الجمل وأشباه الجمل : ينظر  )١(
 . ٤٥٣: هديوان )٢(
 . ١٣٨: إعراب الجمل وأشباه الجمل : ينظر  )٣(
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سـند إليـه لفظـًا، أو ، أو مـا فـي تقريـره متقـدم عليـه مـا أُ اسـم( (: رف النحاة هـوالفاعل في عُ 
، وارتفاعـه بمـا أسـند َفعــــل، أو فــــاعل، وهو أبـدًا مرفــــــوع، أو جـاٍر مجـرى المرفـوعنّية على طريقة 

0TP)) إليه 

)
333F

١(
P0T . 

م فـارغ غيـر مصـوغ مقـدّ  ، أو مضـمن معنـاه تـامّ المسند إليـه فعـل( (: وعّرفه ابن مالك بقوله
0TP)) للمفعول 

)
334F

٢(
P0T . 

أسـند إليـه فعـل  النحاة للفاعل من حيث كونه اسماً  على ما قّرره إّن هذين التعريفين ينّصان
المسند إليـه فعـل (  ، وٕاّنما قالليه، ولم يقِل ابن مالك عنه اسمًا، مثلما ذكر ابن عصفورمتقدم ع

)0TP )335F٣} تبـارك ا   {:، نحوالفاعل يكون اسماً ( (: ولهل ابن مالك ذلك بق، وقد علّ )
P0T ، وغيـر اسـم ،

)0TP)336F٤}. . .  ختشـع قلـوهبم   لـذين آمنــوا أن ل أمل يـأن  {:نحـو
P0Tبربـك أنـه علــ  ــــأومل يك {، و يء شــهيدـى كـل شـ  ـف 

{0TP)337F٥(
P0T0)) ولم أقل االسم المسند إليه المسند إليه،: فلذلك قلت ؛TP

)
338F

٦(
P0T . 

ك مـــَن الحـــرف المصـــدري المصـــدر المـــؤول المســـبو : ويقصـــد ابـــن مالـــك بغيـــر االســـم، أي
 .وأْن تصوموا : والفعل، نحو

لــذي يعبــر عنــه بشــبه ، وهــو امــا مــا يتضــّمن معنــاه، وٕانّ الفاعــل غيــر الفعــل وقــد ُيســند إلــى
 .، وهي المشتقات التي تعمل عمل الفعل الفعل

واألســماء التــي تعمــل عمــل (( : ، فقــالاألســماء وقــد أشــار إليهــا ابــن الســراج فــي حديثــه عــنِ 
0TP)) ا وا األفعال به، وأسماء سمّ ه بها، والمصادرالفعل أسماء الفاعلين وما شبّ 

)
339F

٧(
P0T . 

ـــهفشـــبه ا ـــه يقصـــد ب ـــذي يعمـــل عمل ـــدان، وال: ، نحـــواســـم الفاعـــل :لفعـــل وال ـــائٌم الزي صـــفة أق
، عجبــُت مــن ضــرِب زيــٍد عمــراً :زيــٌد حســٌن وجُهــُه، والمصــدر، نحــو: المشــبهة باســم الفاعــل، نحــو

 هيهـاَت العقيـُق، والظـرف والجـار: نحـو، ، واسـم الفعـلمررُت باألفضِل أبوه: واسم التفضيل، نحو
0TPزيٌد عندك أبوه: المجرور، نحوو 

)
340F

٨(
P0T . 

                                           
 . ٥٣/  ١: المقرب  )١(
 . ٣٨/  ٢: شرح التسهيل  )٢(
 . ٥٤: األعراف  )٣(
 . ١٦: الحديد  )٤(
 . ٥٣: فصلت  )٥(
 . ٣٨/  ٢: شرح التسهيل  )٦(
 . ٥٢/  ١: األصول في النحو  )٧(
 . ٦٣/  ٢: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : ينظر  )٨(
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، وهـذا مـا يتعلـق ه عمل األفعـال وهـي ليسـت باألفعـالفهذه كّلها تسند إلى الفاعل وتعمل في
 .بالفعلية من جهة العمل النحوي الذي ينتظم توجيه النحويين وما ُأجري مجراه في العمل 

لفاعـل إلـى العامـل اللفظـي، النحـاة مـن نسـب رفـع ا ، فمنَ لف في العامل في الفاعلوقد اختُ 
بمـاذا يرتفـع : قيـل فـإنْ ((  :)هــ٥٧٧ت (بـاري ، قـال ابـن األننـويومنهم من نسبه إلى العامـل المع

0TP))يرتفــع بإســناد الفعــل إليــه: الفاعــل، قيــل

)
341F

١(
P0Tأّن الفعــل هــو الــذي عمــل فــي الفاعــل، فالعامــل : ، أي

 .هنا لفظي 
0TPفـــي المعنــــى كونــــه فـــاعالً :العامـــل فــــي الفاعـــل الفاعليـــة،أي: وقيـــل

)
342F

٢(
P0Tه ارتفــــعإّنـــ(: (، وقيـــل 

)343F٣(0TP))اإلســناد ب
P0Tوهــي إثبــات  -، وهــو العالقــة اإلســنادية الــرابط بــين المســند والمســند إليــه أنّ : ، أي

 .وهذه العالقة اإلسنادية هي العامل  -نسبة شيء إلى أشياء 
ــاهويبــدو أّن العامــل فــي الفاعــل مــا ُأســن النحــاة أكثــر  ؛ ألنّ د إليــه مــن فعــل، أو مــا فــي معن

 . العامل اللفظي في مقابل المعنوي ـــ والفعل أقوى العوامل اللفظية ، لقوةعليه
 فلـم :قيـل فـإنْ (( : بـاري، قـال ابـن األنتقديم الفاعل على عاملـهالبصريون ال يجوز عندهم و 

0TP))، وهـو الفعـل فاعـل تنـزل منزلـة الجـزء مـَن الكلمـة؛ ألّن الال يجوز تقديم الفاعـل علـى الفعـل

)
344F

٤(
P0T ،

إْن (( : يجــوز تقــديم عجــز الكلمــة علــى صــدرها، ويــرى البصــريونأّنهمــا كالكلمــة الواحــدة وال : أي
؛ معنــاه صــار مرفوعــًا باالبتــداء، وبطــل عمــل مــا تــأّخر فيــه ُضــّمن مــا ، أوم االســم علــى الفعــلُقــدّ 

بـإّن دليـل علـى ، فتأّثر زيٍد زيدًا قام ، إنّ قام زيدٌ : العوامل عليه، كقولكألّنه تعرض بالتقدم لتسلط 
0TP))أّن الفعل ُشغل عنه بفاعل مضمر 

)
345F

٥(
P0T.  

0TP))أّن تــأّخر المســند ال يخــل برفعــه المســند إليــه : (( أّمــا الكوفيــون فيــذهبون إلــى

)
346F

٦(
P0T ويســتدل ،

0TP، نحو قول الزّباءفيون على ذلك بما سمعوا مَن العربالكو 

)
347F

٧(
P0T:   

               
             ما للجماِل مشُيها وئيداً               

 يحملَن أم حديداً  أجندالً                                                 

                                           
 .١٨٩: ، شرح شذور الذهب  ١٥١/  ١ : اإلعرابلبناء وا، وينظر اللباب في علل ٧٩: نباريأسرار العربية ابن األكتاب  )١(
 . ١٣٢١:ارتشاف الضرب: ينظر  )٢(
 .١/٣٩٥:شرح التصريح: ، وينظر ١٣٢٠ارتشاف الضرب    )٣(
 . ٧٩: أسرار العربية  )٤(
 . ٤٠/  ٢: شرح التسهيل  )٥(
 . ٤١-٤٠/  ٢: المصدر نفسه  )٦(
ة نا، خز ٣٩٧/  ١: ، شرح التصريح  ٢٣٨/  ٢:  ، مغني اللبيب ١٤٨/  ١٠،  ٤٤٣/  ٣٠: العرب  ناالبيت للزباء في لس )٧(

 . ٣٥٥/  ١: ، الدرر اللوامع  ٢٩٥/  ٧: األدب 
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0TPوقول 

)
348F

١(
P0T  اآلخر : 

          فظّل لنا يوٌم لذيٌذ بنعمٍة                     
 َفِقْل في َمقيٍل نحُسه متغّيبِ                                           

0TP))ســيرها  ، ومــا للجمــال وئيــداً مقيــل متغّيــب نحســهفِقــْل مــن ( (: والتقــدير

)
349F

٢(
P0T والبصــريون يجعلــون ،

0TPضـــرورة أو مبتـــدأ خبـــره محـــذوفا ذلـــك إّمـــ

)
350F

٣(
P0T تقـــديم ، أو غيـــر ذلـــك مـــن التـــأويالت التـــي ال تجيـــز

 .، وتخرجه تخريجات أخرى الفاعل على معموله
ـــر لــورود ذلــك عــِن ، وحصــر جــواز توجعـــل سيبويـــه ذلــك قبيحــاً  ول ـ، كقــالعـــربقديمــه بالشعـ

0TPعمر بن أبي ربيعة 

)
351F

٤(
P0T :    

         ِت فأطولِت الصدوَد وقّلما      صددْ              
 وصاٌل على طوِل الصدوِد يدومُ                                          

0TP))ما يدوم وصال  وقلّ : ما الكالموٕانّ (( 

)
352F

٥(
P0T . 

 حــذف الفاعــل إذا دلّ  ـــــ  وحــَدهُ  ائي ـــــأجــاز الكســ( (: لفاعــل، فقــدوكــذلك اخُتلــف فــي حــذف ا

0TP)) عليه دليل 

)
353F

٦(
P0Tيف يـومٍ    {: مع المصدر، نحـو قولـهال يجوز حذف الفاعل إالّ (( : ، وقيل أو إطعـام

0} ذي مسغبةTP)354F٧(
P0Tُضـرَب زيـٌد، أو مـع عاملـه : ة المسند إليه، نحـو، فُتغّير صيغ، أو في باب النائب

 ُأكــــــــــــــــــرم : ، أيزيــــــــــــــــــدٌ : فتقــــــــــــــــــول كــــــــــــــــــرم ،َمــــــــــــــــــن أُ : قــــــــــــــــــول القائــــــــــــــــــلالمــــــــــــــــــدلول عليــــــــــــــــــه ب
0TP))زيــــٌد 

)
355F

٨(
P0T،  ُنحــــو حــــذف فاعــــل فعــــل الجماعــــة، أو المؤنثــــة المخاطبــــة  المؤكــــد بــــالنونوكــــذلك ي ، 

} نــو )0TP)356F٩} لَتُبلَـــــ
P0T،} فإ ينــر ــا تَـــــ )0TP )357F١٠}مـــــ

P0T ّـــــــإن ـــــــة ، ف ـــــــاء ضـــــــمير المخاطب  ، والجمـــــــع حـــــــذف اللتق

0TPالساكنين  

)
358F

١١(
P0Tذفا حُ ، وقد )الياء ( ، و)الواو ( هما  ، فالفاعالن هنا ضميران. 

@

                                           
 . ١٤٨/  ١٠،  ٦٥٤/  ١: العرب  نا، لس ٥٦: امرئ القيس  ناشرح ديو )١(
 . ٤١/  ٢: شرح التسهيل  )٢(
 . ٣٩٧/  ١: ، شرح التصريح  ٢٣٨/  ٢: مغني اللبيب : ينظر  )٣(
 . ٣٥٨: هناديو )٤(
 . ٣١/  ١: الكتاب  )٥(
، توض�يح المقاص�د    ١٩٨-١٩٧: ، شرح ش�ذور ال�ذهب    ١٣٢٤: ارتشاف الضرب : ، وينظر  ٦٠٠: شرح الكافية الشافية  )٦(

 . ٥١٢/  ١: ، همع الهوامع  ٥٨٥/  ٢: والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ، المرادي 
 . ١٤: البلد  )٧(
 . ١٣٢٣: ارتشاف الضرب  )٨(
 . ١٨٦:  أنآل عمر )٩(
 . ٢٦: مريم  )١٠(
 .١/٥١٢:همع الهوامع :ينظر )١١(
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، مصـدر مـؤول: صريح مفرد، أو ما فـي معنـاه، أياسم  ا، إمّ الفاعل لقد ظهر مما تقدم أنّ 
 .سند إليهاوقد يجيء الفاعل جملة ويُ 

، كــذلك اختلفــوا فــي مســألة وقــوع الجملــة ف النحــاة فــي عــدد مــن مســائل الفاعــلومثلمــا اختلــ
 :، هي على آراء عّدة فاعالً 

وهـو  ((،)فاعًال، أو نائب فاعـل ( ًا إليهأّن الجملة ال تكون مسند: القول بالمنع، أي :األول
0TP)) ، وجمهور البصرية قول المبرد، والفارسي

)
359F

١(
P0T . 

ــــه (( :وصــــف ابـــن هشــــام مـــذهب المنـــع بقــــولهو  0TP)) و المـــذهب الصـــحيحـــــذا هـ

)
360F

٢(
P0Tه ـ، ووصفـــ

0TP)) األصّح (( السيوطي بأّنه 

)
361F

٣(
P0T . 

يعجبنـي تقـوُم، : تكـون الجملـة فـاعًال فـي، نحـو الكوفيـون أنْ القول بـالجواز،إذ أجـاز  :الثاني
ــه يجــوز أْن ُيســند الفعــل إلــى ، وجماعــة مــنَ ذهــب هشــام، وثعلــب( (فقــد  الفعــل  الكوفيــون إلــى أّن

0TP))يعجبني يقوُم زيٌد، وظهر لـي أقـاَم زيـٌد أم عمـرٌو : فأجازوا

)
362F

٤(
P0Tدون : ، فـالجواز هنـا بـالمطلق، أي

 .د أو شرط قي
، وأْن يقتـرن المسـند إليـه بـأداة معلِّقـة، اً الجواز مشروط بأْن يكـون الفعـل المسـند قلبّيـ :الثالث

الجملـة معمولـة لفعـل مـن أفعـال القلـوب،  ومذهب الفراء وجماعة أّنـه إْن كانـتِ (( : قال أبو حيان
، ونسـب  فـال، وٕاالّ فاعلـه ول الـذي لـم يسـمّ ـالمفعـموضـع الفاعــل، أو  يـوُعّلق عنها جاز أْن تقـع فـ

0TP)) هذا لسيبويه 

)
363F

٥(
P0T. 

قـد تبـّين لـي أهـذا عبـُد : ومـن ُمثُـل الفـراء(( : للفعـل الشاطبي في إجـازة الفـراء لإلسـناد وقال
تهـى انلـي، أو ، أو قيـل تأويلـه بلغنـي كـّل فعـل كـان: ، وقـال الفـراءكاهللا أم زيٌد، وبـدا لـي ألضـربنّ 

، بـل يصـرح بـأّن شـعر، وجميعـه يُ فيـه، ومثـل ذلـك فـي الكـالم كثيـر ، وأْن يصلحانالالم ، فإنّ إليّ 
0TP))يكـون اسـماً  الفاعل ال يلزم أنْ 

)
364F

٦(
P0T.  

                                           
 . ١٩٧: نتائج التحصيل  )١(
 . ١٩٨: شرح شذور الذهب  )٢(
 . ٥٢٣/  ١: همع الهوامع  )٣(
،  ٥٠-٤٩: ش�هاب ال�دين األص�بحي    ن ف�ي النح�و ،   ا، رس�الت  ٦٣/  ٢: مغن�ي اللبي�ب   : ، وينظر  ١٣٢٠: ارتشاف الضرب  )٤(

 . ٣٩٣/  ١: ، شرح التصريح  ٥٢٥/  ١: همع الهوامع 
 . ٦٣/  ٢: ، مغني اللبيب  ١٣٢٠: ارتشاف الضرب : ، وينظر  ١٧٣/  ١: البحر المحيط  )٥(
 . ٣١/  ٢: راء فل،االقرآن ي نامع: ، وينظر  ٥٣٩/  ٢: المقاصد الشافية  )٦(
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(*)0TP365Fقلـّ ي المعــــل القلبــــــة بالفعـمشروطـــ اإلســناد للفعـــل عنــد الفــراء جــازةفإ
P0T  ُذا الـــرأي ــــب هـنســوي

0TPلسيبويه 

)
366F

١(
P0T. 

المعلِّـق هـو االسـتفهام فقـط دون  ، ويشترط أْن يكـونصاريوهو رأي ابن هشام األن :الرابع       
 : الجملــــــــــة، فيقـــــــــــول ، وأّن اإلســــــــــناد إلــــــــــى مضــــــــــاف محــــــــــذوف ال إلــــــــــىقــــــــــات األخــــــــــرىالمعلّ 

، وعلــى أّن الســتفهام خاصــة دون ســائر المعلقــات، ولكــن مــع االمســألة صــحيحة عنــدي أنّ ( ...(
جـواُب أقـام ظهـَر لـي : المعنـى ، أال ترى أنّ الجملة األخرى ، ال إلىمضاف محذوف اإلسناد إلى

0TP))زيــدٌ 

)
367F

٢(
P0Tيــل، فــي مــا ذهــب ، وقف وحــّل محّلــه المضــاف إليــه وهــو جملــةأّن المضــاف محــذو : ، أي

أعنــي أّن اإلســناد فــي  ،قولــه يمكــن أْن يكــون هــذا مــراد الفــراء ومــن ذهــب إلــى (( :إليــه ابــن هشــام
ه ، وأقيمـت الجملـة مقامـالجملـة، لكـن لمـا ُحـذف المضـاف ، ال إلـىمضاف محـذوف التحقيق إلى

0TP))ُجعل اإلسناد إليها

)
368F

٣(
P0T . 
، ، والجـواز المطلـقن المنـع المطلـق، تراوحـت بـي)الجملـة فـاعًال ( في مجـيءإّن هذه اآلراء 

 .، كالشروط التي قال بها الفراء، أو التي قال بها ابن هشام األنصاريوالجواز بشرط
  ، وأنّ يكـــــــون كـــــــذلك أّنــــــه ال يصـــــــح أنْ  عون لمجـــــــيء الفاعــــــل جملـــــــة إلـــــــىويــــــذهب المـــــــان

، كمــا أّن األحــوال والتمييــز نكــرة الجمــل نكــرة الداللــة علــى أّن الجمــل ال تقــام مقــام الفاعــل أنّ (( 
 ؛ فــــــاعلين ، فكمــــــا ال يجعــــــالنبــــــداً ، كمــــــا ال يتعــــــرف الحــــــال وال التمييــــــز أف أبــــــداً وأّنهــــــا ال ُتعــــــرّ 

كانــــت ال  ؛ ألّنهــــا ال ُتضــــمر إذضمــــــر تعـــــّرف، كــــذلك الجمــــلألّن الفاعــــل يلــــزم إضــــماره ، وٕاذا أُ 
0TP)) تتعرف 

)
369F

٤(
P0T ّ؛ الجملـة ليسـت نكـرة، وال معرفـة إنّ  ((: على مسألة تعريف الجملـة بـالقول ، وقد ُرد

شـارة ، إخارج بها إلى جعل الذات مشاراً : كير من عوارض الذات، إِذ التعريف، والتنالتعريف ألنّ 
، فكيـــف الجملـــة ذاتـــاً ذا لـــم تكـــن وإ  ...خـــارج فـــي الوضـــع أّال يشـــار بهـــا إلـــى: وضـــعية، والتنكيـــر

0TP))يعرض لها التعريف ، والتنكير 

)
370F

٥(
P0Tقيل فإنْ  ((: كالمه في هذه المسألة ، ويضيف الرضي إلى :

                                           
 اس��تفهام ، أو، ك��ون المعم��ول ت��الي عل��ى س��بيل الوج��وب ، وس��بب التعلي��ق  العب��ارة ع��ن إبط��ال العم��ل لفظ��ا ال مح�� التعلي��ق  (*)

اب�ن  النح�اس و  لن�افيتين ، وجع�ل   ا)  ْنإ( أو ) ما ( معناه أو تالي الم االبتداء ، أو القسم ، أو  إلىمعناه ، أو مضافا  متضمنًا
منه�ا ، ونس�ب ذل�ك ألب�ي     ) لع�ل  (  نامن المعلقات ، وعد أبو حي) لو ( من المعلقات ، ونسب البن مالك جعل ) ال (  مالك 

، ارتش�اف   ٩٤:  نا، منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك ، أبو حي ٢٠/  ٢: شرح التسهيل : علي الفارسي ، ينظر 
 .  ٢١١٦: الضرب 

 :، هم�����ع الهوام�����ع    ٥٣٩/  ٢: ، المقاص�����د الش�����افية   ١٩٣-١٩٢: خ�����روف  نش�����رح كت�����اب س�����يبويه ، اب�����   : ينظ�����ر  )١(
 . ١٩٨: ، نتائج التحصيل  ٥٢٥/  ١

 . ٦٣/  ٢: مغني اللبيب  )٢(
 . ٧٥/  ٢: ، حاشية الدسوقي  ١٣٠/  ٢: حاشية الشمني على المغني  )٣(
 :  اإلع������راباللب������اب ف������ي عل������ل البن������اء و  : ، وينظ������ر  ٥٩: مخت������ار ت������ذكرة أب������ي عل������ي الفارس������ي ، اب������ن جن������ي     )٤(

١٥٢/  ١ . 
 . ٢٩٨/  ٢: شرح الرضي على الكافية  )٥(
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: ، قلـــت، فلـــم جـــاز نعـــت النكـــرة بهـــا دون المعرفـــةذا لـــم تكـــن الجملـــة ال معرفـــة، وال نكـــرةفـــإ: قيـــل
َب أبــوه، أو أبــوه قــاَم رجــٌل ذهــ، فــي ،يصــح تأويلهــا بــالنكرة، كمــا تقــول لمناســبتها للنكــرة مــن حيــث

 ، فلتلـك الجملـة موضـع مـنَ وكـّل جملـة يصـح وقـوع المفـرد مقامهـا ...قاَم رجـٌل ذاهـٌب أبـوه : ذاهبٌ 
0TP)) اإلعــراب 

)
371F

١(
P0Tالجملــة نكــرة ؛ : وقــال بعضــهم((: لرضــي مــا المقصــود بــالنكرة، فيقــول، ويوضــح ا

يكون مجهوًال عنـد  ، يجب أنْ الحكم بشيء على شيء ، إشارة إلى أنّ حكام نكرات، واألها حكمألنّ 
، لـيس كـون معنـى التنكيـر ؛ ألنّ ولـيس بشـيء ...الكـالم لغـوًا  ، لوقـع، إذ لو كان معلومـاً المخاطب

كون الذات غير مشـار بهـا إلـى ما ذكرت اآلن أعني : ء مجهوًال، بل معناه في اصطالحهمالشي
0TP)) خارج إشارة وضعية 

)
372F

٢(
P0Tوأّمـا (( : فيهـا بعضـهمجملـة ال تضـمر فقـد قـال ، وأّمـا فـي مسـألة أّن ال

ـــ ، ولــو كــان إضــمارها مانعــاً مر ال خــالف فيــه، فــأهــا ال تضــمرأنّ  رة مــَن للــزم منــع أسمـــــــــــاء كثيــــــ
0TP))  ؛ ألّنها ال تضمر أيضاً ارة، وأسماء اإلشــــــالموصولة ، كـــاألسماءالفاعلية

)
373F

٣(
P0T . 

 إنّ ((: تكــون فــاعًال، حيــث يقــول وقــد أشــار العكبــري إلــى ســبب آخــر يمنــع الجملــة مــن أنْ 
0TP)) كالجزء الستقاللها  الفاعل كجزء مَن الفعل، وال يمكن جعل الجملة

)
374F

٤(
P0T . 

: سـراج، قـال ابـن الفة تـأتي جملـة وهـي جـزء مـن الموصـوفول بأّن الصـــــوُيرّد على هذا الق
ضــرب؛ ألّن رجــل ي هــذا زيــداً : تقــول ، لــم يجــز أنْ هــذا رجــل يضــرب زيــداً : وكــذلك إذا قلــت(( ... 

0TP))مـــا اتصـــل بهـــا  ، وكـــذلك كـــلّ فة مـــع االســـم بمنزلـــة الشـــيء الواحـــدالصـــ

)
375F

٥(
P0Tفالجملـــة هنـــا وهـــي ، )

، وكذلك هـو قول ابن يعـيش، إذ )رجل ( تكون كجزء الموصوف قبلها وهو صلحت أنْ ) يضرب 
للمنعـــوت مـــن ِقبـــل أّن النعـــت والمنعـــوت كالشـــيء  وٕاّنمـــا وجـــب للنعـــت أْن يكـــون تابعـــاً (( : يقـــول

0TP)) لواحد ا

)
376F

٦(
P0T . 

، أو باشـــتراط فقـــد جـــازوا بـــالمطلق، ســـواء الـــذين أجـــازوا مجـــيء الجملـــة فـــاعالً وأّمـــا الـــذين أ
ة موثوقـــة جـــاء فيهـــا الفاعــــل جملـــة، وســـنورد تلـــك ن نصـــوص فصـــيحـــــاعتمـــدوا علـــى مـــا ورد م

 :، وعلى النحو اآلتي النصوص في مسائلها
 
 

                                           
 . ٢٩٨/  ٢: شرح الرضي على الكافية)١(
 . ٢٩٩-٢٩٨/  ٢:  المصدر نفسه )٢(
 . ١٦١: إعراب الجمل وأشباه الجمل  )٣(
 . ١٥٢/  ١:  اإلعراباللباب في علل البناء و )٤(
 . ٢٢٥/  ٢: األصول في النحو  )٥(
 . ٥٥/  ٣: شرح المفصل  )٦(
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  :                              ما جاء فيه الفاعل جملة فعلية    -    أوال 
 ) :الم القسم ( الفاعل جملة فعلية مصدرة بـ -١

)0TP)377F١} ثُم بدا هلم من بعد مـا رأوا اآليـات ليسـجننه حتّـى حـني      {:لىاومن ذلك قوله تع
P0T إذ قيـل فـي ،

 :ة آراء عدّ ) بدا ( فاعل
، أّنـه محـذوف: حـدها، أوجـهفي فاعل بـدا ثالثـة أ(( : إنّ  فقال المانعون لكون الجملة فاعالً 

الفاعــــل : ي، الثــــان) بــــدا الســــجنُ : ( ه وليســــت الجملــــة فــــاعًال، والتقــــديرقــــائم مقامــــ) جننهليســــ( و
: عليـه الكــــالم، أي اعل مـا دلّ ــــــأّن الف: ، والثــــالـــــث بـدا بـداءٌ : ، أي)بـدا ( مضمر، وهــــو مصـدر

0TP)) بدا لهم رأي

)
378F

٢(
P0T. 

سـب ذلـك ، ونُ )بـدا ( فاعــل للفعـل) ليسجننه (  ، فقالواتقع الجملة فاعالً  أّما من يجيزون أنْ 
ــ(( : لســيبويه، إذ يقــول بــدا لهــم أيُّهــم أفضــُل، لحُســَن : ك لــو قلــت، أال تــرى أّنــه موضــع ابتــداءألّن
0TP)) ظهــر لهــم أهــذا أفضــُل أم هــذا : ك قلــت، كأّنــتكحســِنه فــي علمــ

)
379F

٣(
P0T ،م مــن قــول ســيبويه فقــد ُفِهــ

 .  فاعالً ) ليسجننه ( تكون جملة هذا أّنه ُيجيز أنْ 
( ار جملــــةد لســــيبويه فــــي اعتبـــــــــــتخطئــــة المبـــــــــرّ ) ه٣٣٢ت(ي وقــــد ذكــــر ابــــن وّالد التميمـــــــــ

) بـدا ( ه لـــــم يجعـل فـي؛ ألّنـوتفسـيره خطـأ: قـال محمـد( (: ، فقــــــال)بـدا ( فــــاعًال للفعـل) نهليسجن
: من فاعـل، ولكنـه ــــ واهللا أعلـم ـــ علـى قولـهوال يخلو الفعل : ه، وناقض في قولــــــحال، فقد أفاعالً 

، مـن لعـرب، ونظيره من كالم ايدل عليه) بدا ( ألنّ  ؛ذف بدو من الكالمثم بدا لهم بدٌو، ولكن حُ 
( ليسـجننه، ولـم يـذكر: ه ـــ واهللا أعلـم ـــ ثـم بـدا لهـم بـدو قـالوا، وكأّنـالكـذب: شـرًا لـه، أي كذب كـان

0TP)) لداللة الكالم عليه ) قالوا 

)
380F

٤(
P0T .  

0TP، كقول جرير )بدا ( رأي المبّرد يذهب ابن عصفور، عندما جعل فاعل وٕالى

)
381F

٥(
P0T: 

 إذا اكتحلْت عيني بعينك مّسها                         
 بخيٍر وجّلى غمرًة من فؤاديا                                                   

0TP)) االكتحال : مسها هو، أي: يريد( (

)
382F

٦(
P0T . 

                                           
 . ٣٥: يوسف  )١(
/  ٦: ، ال�در المص�ون    ٣٠٦/  ٥: ، البح�ر المح�يط    ٢٨٢/  ٣: الكش�اف  : ، وينظ�ر   ٤٧٢/  ٢:  الق�رآن في إعراب  ناالتبي )٢(

 . ٩٨/  ١١: ، اللباب في علوم الكتاب  ٤٩٤
 . ١١٠/  ٣: الكتاب  )٣(
 . ١٨٧: تصار لسيبويه على المبرد ، ابن والد التميمي ناال )٤(
 ) .مسها (  مكان) مسني : (  ، وقد ورد ٤٩٩:  هناديو )٥(
 . ١٧٥/  ١: شرح جمل الزجاجي  )٦(
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، حـال، وأّنـه أفاعــالً ) بـدا ( لـم يجعــل فـي: ا قولـهأّمـ(( : ابن وّالد كالم المبـّرد بقولـه وقد ردّ  
، فعــال العلــم، وذلــك أّن أجملــة فــي موضــع الفاعـــل) ليســجننه ( ؛ ألنّ مــر كــذلكس األـونــاقض فليــ

 ، وقـد بـانَ ضـلفلي أّيهما أ قد بانَ : ك تقول، أال ترى أنّ بها في معناها يجوز فيها مثل هذاوما قار 
0TP))...، فهـذه الجملـة فـي موضـع قولـك ذلـك لـي ذلـك قـد بـانَ : زيٌد أفضـُل أم عمـرٌو، كقولـكلي أ

)
383F

١(
P0T ،

ــــكـــان ه ــــد عنـــدما عذا رّده علـــى المبـــرّ ـ ، ورّد عليـــه فـــي فـــاعالً ) بـــدا ( ســـيبويه لـــم يجعـــل فـــيّد أّن ـ
ر إذا كــان ، فإّنمــا ُتضــمِ )البــدو ( إّنــه يضــمر فيــه: ا قولــهوأّمــ(( : فاعـــًال بقولــه) البــدو ( هإضــمار 

غيـر مسـتحيل وال  مفيداً  ، فأّما إذا كان الكالم تاّماً ناقصًا عـِن التماممار ـإلى اإلض الكالم محتاجاً 
( يحـــذف ، لجـــاز أنْ الفاعـــل هـــا هنـــا هـــو البـــدو نـــاقص فـــال حاجـــة فيـــه إلـــى اإلضـــمار، ولـــو كـــان

ــ) ليســجننه  بتــدأين باإلخبــار ويضــمر فــي البــدا ، وقــد بــدا مقــد ظهــر: ، فتقــولاً ويكــون الكــالم تاّم
0TP))على قوله، وهذا اليجوز اً والظهور ويكون الكالم تامّ 

 )
384F

٢(
P0T . 

 {:لىافي هذه اآلية، كما اإلضمار فـــــــي قـــــــــوله تعـ) وا قالـــــــ( د إضماروقد جعــــــــل المبــــــرّ  

)0TP )385F٣} واملالئكةُ يدخلون عليهم من كلّ بابٍ ، سالم عليكم
P0T ،مـا     {:لىاوقوله تع ـه أوليـاءوالذين اتّخذوا من دون

)0TP )386F٤} نعبــدهم
P0Tوأّمــا (( : بــدهم فــرّد علــى ذلــك ابــن وّالد بقولــه، ومــا نعســالم علــيكم: يقولــون: ، أي

، مـن كالمـين، ولـم يكـن مـن كـالم واحـد ، لكـانهـذا كما ذكر فلو كان) ليسجننه ( يقولون إضمار

فهذا إذا  } واملالئكة يدخلون عليهم من كل باب ، سالم عليكم {:وليس مثل اآلية التي ذكرها في قوله 

، يـدخلون علـيهم قـائلين سـالم علـيكم :ه، كأّنـفي موضع الحـال، وهـو مـَن الجملـة ظهر القول كان
، وٕاّنمــا )ليســجننه : ( لهــم فــي حــال قــولهم ؛ ألّن الــرأي لــم يبــدُ )ليســجننه ( ولــيس يكــون الحــال فــي

0TP)) الرأي كان القول منهم بعد ظهور 

)
387F

٥(
P0T . 

: ، بقولــه)بــدا ( فاعـــًال للفعـــل) ه ليســجنن( تصــاره لســيبويه فــي مســألة كــونناد وينهــي ابــن والّ 
، وال معنـى إلضـمار مـا إذا بـدًال مـن البـدو ، لكـان، فقـال بـدا لهـم بـدو ليسـجننهولو ظهر البدو(( 

 ، والحاجــــــــــة قــــــــــص الكــــــــــالم، ولــــــــــيس يكــــــــــون اإلضــــــــــمار إّال مــــــــــع نبــــــــــدًال منــــــــــه ظهــــــــــر كــــــــــان
0TP)) إليه 

)
388F

٦(
P0T . 

                                           
 . ١٨٧: تصار لسيبويه ناال )١(
 .١٨٨ - ١٨٧: مصدر نفسه ال )٢(
 . ٢٤-٢٣: الرعد  )٣(
 . ٣: الزمر  )٤(
 . ١٨٨: تصار لسيبويه ناال )٥(
 . ١٨٨: مصدر نفسهال )٦(
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هــي )ليســجننه ( ســيبويه يعــّد جملــة د فــي هــذه المســألة يــدل علــى أنّ إّن كــّل مــا قالــه ابــن والّ 
 .سند للجملة، ويدل على أّنه يوافقه في ذلكأّنه أ: ، أي)بدا ( الفاعل للفعل
 : مـــــذهب ســـــيبويه واعتـــــراض المبـــــّرد عليـــــه، فقـــــالإلـــــى ) هــــــ٣٣٨ت (شـــــار النحـــــاسأوقـــــد 

يســجنوه، وقــال محمــد  ظهــر لهــم أنْ : فــي موضــع الفاعـــل، أي) ليســجننه ( نّ فمــذهب ســيبويه أ(( 
بـدا لهـم بـداء، : ، أي)بـدا ( ولكن الفاعـل مـا دل عليـه ،هذا غلط ال يكون الفاعل جملة: ابن يزيد
0TP))؛ ألّن الفعل يدل عليه محذوف

)
389F

١(
P0T،  ًينقل عن سيبويه أّن اإلسناد واقع للجملة  فالنحاس أيضا. 

ن إضـــمار ـد عـــم المبـــرّ ـى مـــا زعــــولـــو كـــان علـــ(( : بـــن خـــروف، إذ يقـــولهـــو قـــول ا وكـــذلك
0TP))  لم يمتنع أْن تكون فاعالً  ، وٕاذا كانت بدالً تكون جملة القسم بدًال منه المصدر للزم أنْ 

)
390F

٢(
P0T . 

( ع قولـهبـدا لهـم، فعـل وفاعلـه فـي هـذا الموضـ(( : وقع للفعل، قـال ويرى الرازي أّن اإلسناد
 ، إّال أّن النحـويين اتفقـوا علـىخـرالكالم يقتضـي إسـناد الفعـل إلـى فعـل آ ، وظاهر هذا)ليسجننه 

0TP))الفعـل للفعـل ال يجـوز إسناد أنّ 

)
391F

٣(
P0T الفعـل للفعـل علـى عـدم إجـازة إسـناد، ولكـن النحـاة لـم يتفقـوا ،

 . ورافض  له فهم بين مجيزٍ 
 بشــروط نجـــده ينقــل عـــن وعنــدما نصـــل إلــى ابـــن هشــام الـــذي يجيــز مجـــيء الجملــة فـــاعالً 

الجملــة فاعــل، ثــم قــال هشــام :قــال الكوفيــون( (: فــاعًال، فيقــول) ليســجننه ( ونالكــوفيين أّنهــم يعــدّ 
0TP)) يعجبني تقوُم : يجوز ذلك في كل جملة ، نحو: وثعلب وجماعة

)
392F

٤(
P0T . 

رفـع فاعـل،  فـي محـلّ ) ليسـجننه ( ملـةفابن هشام لم يحدد من هم الكوفيون الذين يعـدون ج
ـــ علــى أقــل  ، فــُيفهم مــن قولــه أنّ طــالقوٕاّنمــا جعــل كالمــه علــى اإل النســبة الغالبــة مــَن الكــوفيين ــ

 .تقول بذلك تقدير ـــ 
0TP393Fوذكـــر شـــهاب الـــدين األصـــبحي

(*)
P0T) اإلعـــراب  مـــنَ  أّن الجمـــل التـــي لهـــا محـــلّ  :)هــــ٧٧٦ت

، وأْن تقـع كـون فـي موضـع الفاعـلأْن ت: بـاختالف همـا ، منها اثنـانقساموموضعها الرفع ثمانية أ
... بـــدا(: لىاواســـتدّل الكوفيـــون علـــى ذلـــك بقولـــه تعـــمفعـــول الـــذي لـــم يســـّم فاعلـــه، موضـــع ال فـــي

                                           
، الج��امع  ٥٩٥،  ١٢١ – ١٢٠: اع��راب الق��رآن المنس��وب ال��ى الرج��اج  : ، وينظ��ر  ٣٢٩/  ٢: ، النح��اس الق��رآنإع��راب  )١(

 .١١/٣٤٢: ألحكام القرآن ، القرطبي 
 . ١٩٣-١٩٢: شرح كتاب سيبويه ، ابن خروف  )٢(
عن�د  للجمل�ة   اإلس�ناد كر قول ال�رازي ف�ي   ، وقد ُذ ٩٨/  ١١: اللباب في علوم الكتاب : ، وينظر  ١٣٦/  ١٨: مفاتيح الغيب  )٣(

 ) .الجملة مبتدأ ( الحديث عن 
، ائتالف النصرة في اختالف نح�اة الكوف�ة والبص�رة ، عب�د      ٥٣٨/  ٢: المقاصد الشافية : ، وينظر  ٦٣/  ٢: مغني اللبيب  )٤(

 . ٩٩: اللطيف الزبيدي 
 ناالهج�ري تتلم�ذ عل�ى أب�ي حي�     دلسي العنابي ، من علم�اء الق�رن الث�امن    نهو أحمد بن محمد بن محمد بن علي األصبحي األ (*)

 .هـ ٧٧٦دلسي ، توفي في دمشق سنة ناأل
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0TPليســجننه: )بــدا ( ، ففاعــل)ليســجننه 

)
394F

١(
P0Tــي ، الفاعــل، ونائــب ن، فهــو يضــيف إلــى جمــل الرفــع جملت
 .الفاعل باالعتماد على مذهب الكوفيين 

كـي القيسـي جعـل مدون أْن تخـالف القواعـد  فاعالً ) ليسجننه ( وللخروج بتأويل يجعل جملة
ولـــم يثبــت مجـــيء الـــالم (( : ابــن هشـــام قــال ، إّال أنّ المصـــدرية) أنْ ( الـــالم بمعنــى) هـــ٤٣٧ت (

0TP)) مصدرية 

)
395F

٢(
P0T . 

العلـم  تقـرب مـنَ ) بـدا ( ؛ ألنّ ق على الفاعل، وهو القسم وجوابـهفبدا عند سيبويه معلَّ (( إذًا 
0TP))وكــذلك تبــين وظهــر 

)
396F

٣(
P0T ّهــا جملــة، ؛ ألنّ فــاعًال، أو بــدالً ) ليســجننه ( تكــون د ال يجيــز أنْ ، والمبــر

، ووجــه ذلــك حملــه علــى جملــة مــن حيــث لــم يمتنــع فــي المبتــدأال يمتنــع كــون الفاعــل (( : فقيــل
0TP)) ، واإلمر فيه أيسر جازته العربالمعنى حيث أ

)
397F

٤(
P0T . 

ة ، فهـــو يقـــع فـــي العبـــار قـــوة االســـم للفعـــل فـــي القـــرآن(( : إلـــى أنّ  ويـــذهب الـــدكتور الجـــواري
، مر الغريــب، ولــيس هــذا بــاأل)ليســجننه. ..ثــم بــدا ( :لىا، نحــو قولــه تعــيــة فــي موقــع الفاعــلالقرآن

، وكالهمــا يــدل علــى معنــاه فــي نفســه، كمــا صـــــل واحــدان مــن أـــــــم فــي العربيــة فرعــــــفالفعــل واالس
0TP))يقول النحاة 

)
398F

٥(
P0T ير فيـه إلـى عبد الستار الجواري إلى كالمـه السـابق الـذي يشـ، ويضيف الدكتور

ولــيس معنــى الــزمن الموجــود فــي الفعــل بمــانع فــي (( : الفعــل محــّل االســم، فيقــول إمكانيــة جعــل
من يوجــد فــي االســم بــالقوة ومعنــى الــز  أو خبــراً  اســتعماله اســتعمال االســم فهــو يقــع صــفة أو حــاالً 

، والســيما اســم الفاعــل واســم المفعــول علــى أّنهــم يجيــزون المشــتقة ، وبالفعــل كاألســماءكالمصــدر
0TP)) وقوع الفعل موقع االسم إذا سبقه حرف مصدري 

)
399F

٦(
P0T . 

 ولقـــد كـــان بوســـع التعبيـــر القرآنـــي أْن (( ملت الجملـــة فـــاعًال فـــي هـــذا التركيـــبإذًا فقـــد اســـتع
0TP))، ولكّنه آثر التعبير بما اختار ثم بدا لهم سجنه: يقول

)
400F

٧(
P0T ّمجـيء ر محمد حماسة ل الدكتو ، ويعل

خفـــاء وحيـــرة، وهنـــا تتوقـــف  الفعـــل بـــدا يكشـــف عـــن ظهـــور األمـــر بعـــدمجـــيء الفاعـــل جملـــة أّن 
، والفعل مستوٍف لجميع أوجه التوكيـد الممكنـة ليحسـم مـا )ليسجننه ( الجملة، ويأتي الفاعل جملة

يعـود  جـاءت بعـد قطـع كـاد أنْ ) ثم بـدا لهـم ( ها جملة جديدة بعد، وكأنّ من حيرة، واضطراب كان

                                           
 . ٥٠-٤٨: في النحو  نارسالت: ينظر  )١(
 . ٦٩/  ٢: مغني اللبيب  )٢(
 . ١٩٢: شرح كتاب سيبويه ، ابن خروف  )٣(
 . ١٩٤: المصدر نفسه  )٤(
 . ٣٠:  القرآننحو  )٥(
 . ٣٠: المصدر نفسه  )٦(
 . ٤٦: بناء الجملة العربية  )٧(
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النظــام النحــوي هــذا  ر هــذا التركيــب الخــارج عــنِ بهــم إلــى مــا هــم فيــه مــن حيــرة وتــردد وبــذلك صــوّ 
)401F١(0TP)عليه السالم(الموقف في جملة ختامية لمرحلة قاسية من حياة يوسف 

P0T . 
ــب أنْ : أي حــداث تحــيط لمــا ورد مــن أ ، ليكــون مناســباً يكــون الفاعــل جملــة أّن الســياق تطّل
جملة فـي ، فقد جاء الفاعل بب مجيء الفاعل جملة في هذا النصعن س النظر ، وبغّض بالّنص

 .، وهذا مخالف للقواعد العامة التي تعارف عليها النحاة نّص فصيح من نصوص العربية
ى أبرزهـا ، ويتأّولون ذلك تأويالت شتّ هي الفاعل)ليسجننه( تكون فالبصريون ال يجيزون أنْ 

الفاعل هو الجملـة  ، أّما الكوفيون فيرون أنّ بداء: لفعل، أيَن اأّن الفاعل هو المصدر المفهوم م
 .، هذا هو الظاهر يكون فاعًال في هذا النص ، وال شيء غيرها يصلح أنْ الفعلية

اعــل جملــة يعضــده االســتعمال اللغــوي، والكــالم ويبــدو أّن مــا أقــّره الكوفيــون مــن مجــيء الف
لحــــديث الــــذي يــــرفض نهج الوصــــفي ا، وهــــو مــــا يتوافــــق مــــع المــــيعضــــده الســــماع: الفصــــيح، أي

 .، والتقدير قيسة، واألالتعليالت
 .، فلم يجيزوا ما خرج عن قواعدهم غلب الشائعاأل وأّما البصريون فبنوا قواعدهم على األعمّ     

 :اعل جملة فعلية في باب االستثناء المفرغالف -٢
0TPومما ورد منه في كالم العرب قول معاوية بن خليل النصري 

)
402F

٢(
P0T : 

 بشرطٍة           وما راعني إّال يسيرُ                     
 يفشُّ بكيرِ  وعهدي به قيناً                                                  

، ومــنهم مــن )راعنــي ( مــن جعلهــا فــاعًال للفعــل الــذي قبلهــافمــنهم ) يســير ( لــف فــي جملــةفقــد اختُ 
ى ل علــــن بـــاب الحمــــي مـــد جعلـــه ابـــن جّنــــ، وقـــ)يســـير ( محذوفـــة قبـــل)  أنْ ( أّول ذلـــك علـــى أنّ 

وقـد جـاء ذلـك فـي الفاعـل علـى (( : المعنى ووضع الفعـل موضـع المصـدر، فقـال فـي هـذا البيـت
مســيره :  يســير، أيومــا راعنــي إالّ : أراد بقولــه... ســير بشــرطة ومــا راعنــي إّال ي: شــدنا، وأنتــهعزّ 

0TP))بشــرطة   ســائراً إالّ : مر، أيوالفاعــل مضــ يكــون حــاالً  ، وقــد يجــوز أنْ علــى هــذا وّجهــه

)
403F

٣(
P0T فقــد ،

ـــه ـــ: ، أي)علـــى عّزتـــه ( يكـــون قول الفعــــل عنـــدما يكـــون فـــي موضـــع قبـــل ) أْن ( ه ينـــدر حـــذفأّن
، ولكــن مــا يــذكره بعــد هــذا البيــت وأبيــات أخــر و ال يتســامح فــي مجــيء الفاعــل جملــة، فهــالفاعــل

                                           
 . ٤٧ :بناء الجملة العربية:ينظر )١(
 : ة األدب ن�������ا، خز ٦٣٣: المنس�������وب للزج�������اج  الق�������رآنالبي�������ت لمعاوي�������ة ب�������ن خلي�������ل النص�������ري ، ف�������ي إع�������راب  )٢(

 . ٨٩/  ٢: ، مغني اللبيب  ٢٦٣: ، ضرائر الشعر  ٢٣٤/  ٢: ، وبال نسبة في الخصائص  ٨٥٤/  ٨
 . ٤٣٤/  ٢: الخصائص  )٣(
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جائزًا وأجاز هشام يسرني تقوُم، وينبغي أْن يكون ذلك ( (: ه يجيز ذلك في الشعر فيقوليوحي أنّ 
0TP)) ، هذا أولى عندي من أْن يكون يرتكبه من غير ضرورة عنده في الشعر ال في النثر

)
404F

١(
P0T . 

  :بشــكل عــاّم ال يقــدرون فــي مثــل قولــه نهشــام بــن معاويــة، وثعلــب والكــوفيي فــالمعروف أنّ 
 وهــو فعــل محــض إســناداً  )يقــوم ( ّنمــا يســندون إلــىال محذوفــة وال مضــمرة وإ )  أنْ (  يســرني تقــومُ 

ل ذلـك فـي ي يتقّبـي أْن يأتي بـذلك فـي الشـعر فمعنـاه أّن ابـن جّنـوعندما يجيز له ابن جنّ  ،معنوياً 
؛ ألّن الشـعر ضـرورة وقـد أبـاح لهشـام أْن يرتكـب ... يسـيرومـا راعنـي إالّ :، ومن ذلك قولـهالشعر

 .ذلك في الضرورة 
ومـا : قيـل فقـد قـال الشـاعر فـإنْ : (( ، فقـال)يسـير ( قبل)  أنْ ( بتقديرل ابن يعيش ذلك وأوّ 
... نـا معنـى الفعـل، قيـل إّن مـراده ههمضـارعوهـو فعـل  فـاعالً ) يسـير( فجعل...  يسيرراعني إالّ 

والفعـــل )  أنْ ( ألنّ  ال إلـــى الفعـــل؛ مســـند إلـــى المصـــدر المنـــوي، ...فالفعـــل ...والتقـــدير أْن يســـير
)405F٢(0TP ))ومـــا راعنـــي إّال ســـيره، مصـــدر، والمـــراد

P0Tال إلـــىاالســـم ، فهـــو يجعلـــه مـــن بـــاب اإلســـناد إلـــى ، 
 .الفعل

 ، وأنْ الفعـل أّما ابن هشام األنصاري فقد نقل احتجاج الكوفيين بهذا البيت في أْن ُيسند إلى
ا واحتّجــ ...زيــٌد  يعجبنــي قــامَ : ، نحــوازه هشــام وثعلــب مطلقــاً ــــــأجو : (( يكــون الفاعــل جملــة، فقــال

)406F٣(0TP )) ... وما راعني إّال يسير بشرطة: قوله ب
P0T . 

 ، علــى اعتبــار أّن الجملــة الفعليــة للجملــة فهــذا البيــت مــن أدلــة الكــوفيين فــي إجــازة اإلســناد
فــي  البــدّ (( فــي محــّل رفــع فاعــل للفعــل راعنــي، وتقــدر بالمصــدر مــن دون ســابك، إذ ) ريســي( 

، ولكـن ال يجـوز أْن كـون فـي محـّل رفـع فاعـلت الجملة عدا المحكيـة أْن تُقـدر بمصـدر ليجـوز أنْ 
0TP)) ّال أصـــبحت معـــه مفـــرداً وإ تقتـــرن بحـــرف مصـــدري ســـابك 

)
407F

٤(
P0T ـــدماميني ـــه ال  ، وهـــذا مـــا أشـــار إلي

ـــة، فيقـــول فـــي حديثـــه عـــن تجـــويز هشـــام وثعلـــب وجماعـــة أنْ ) هــــ٨٢٨ت (  : يكـــون الفاعـــل جمل
إليـه  خصـائص االسـم كونـه مسـنداً ، وال غيرهم ينازع في أّن من من الكوفيين أّن أحداً  ما أظنّ (( 

فيتحمل ما ذكروه من جواز وقوع الفاعـل جملـة علـى معنـى أّن المصـدر المفهـوم مـن الجملـة هـو 
0TP))، وغايتــه أّن التأويــل هنــا وقــع بغيــر واســطة حــرف مصــدري ليــه معنــىالفاعــل المســند إ

)
408F

٥(
P0T وقــد ،

                                           
 . ٤٣٥/  ٢: خصائصال )١(
 . ٢٨-٢٧/  ٤: شرح المفصل  )٢(
 . ١٩٨-١٩٧: ، نتائج التحصيل  ٥٠-٤٩: في النحو  نارسالت :وينظر، ٨٩/  ٢: مغني اللبيب  )٣(
 . ١٦٢: إعراب الجمل وأشباه الجمل  )٤(
 . ٧٥/  ٢: حاشية الدسوقي : ، وينظر  ١٣٠-١٢٩/  ٢: حاشية الشمني  )٥(
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أْن تكـون صـالحة  راب، البـدّ اإلعـ مـنَ  نقلنا في ما سلف قول ابن مالـك أّن الجمـل التـي لهـا محـلّ 
 .اإلعراب  منَ  ى يكون لها محلّ ها المفرد حتّ محلّ  ليحلّ 

، ن اإلعرابـم ، فأصبح لها محلّ درت بالمصدر مـن دون حـرف مصدريقُ ) ـيريس( فجملـة 
 ) . راعني (فاعل للفعل

 
  :                           الفاعل جملة فعلية بعد حتى    - ٣

0TPنحو قول سوار بن المضّرب السعدي وذلك 

)
409F

١(
P0T : 

 فإْن كان ال يرضيك حّتى تردَّني                               
 إلى َقَطري ال إخالك راضيا                                                        

ى عـّد حتّـ ــــ ق فـي إجـازة مجـيء الجملـة فـاعالً الـذي يشـترط وجـود معلِّـ ــــ ي أّن الفـراءذكر ابن جّنـ
، فجعـل ترّدنـي ال يرضيك إّال أنْ : معناه ألنّ : على المعنى، قال حمله الفراء(( : داة تعليق، قالأ

0TP))علـــى المعنـــى قـــاً الفاعـــل متعلّ 

)
410F

٢(
P0Tبـــو علـــي ، وكـــان أ) يرضـــيك (للفعـــلل ـنـــي فاعـــى تردّ حتّـــ: ، أي

ـــول ـــلة) حّتــى ( تكــون وال يجــوز أنْ (( : الفارســي يقـ ( تكـــون وز أنْ ـ، كمــا ال يجــومـــا بعـــدها، الفاعـ
0TP)) صلتها فاعلة  مع) كي 

)
411F

٣(
P0T . 

، ويقـول الفاعـل ال ط فـي هـذا، وُيكبـره، ويتنـاكرهغلّـوكـان أبـو علـي يُ (( : لذلك قال ابـن جنـي
0TP)) من جناح تناكره  َض ، وخفَ له ، ثم إّنه فيما بعد النَ حذفيُ 

)
412F

٤(
P0T . 

 وعلــى كــلّ (( : ظ الفاعــل، وفــي هــذا يــذكر ابــن جّنــيقــت عمــل الفعــل فــي لفــعلَّ ) ى حتّــ( إذاً 
بـه لـم أَر  مسـتقيماً  ، وكـان هـذا معنـى صـحيحاً ما يصلحه، أو يفسده معناهحال فإذا كان الكالم إنّ 

0TP))المبتـدأ مـنَ  ألّنه أصـعب حـاالً  ؛لمسامحة في الفاعل ليست بالمرضية، وعلى أّن ابأساً 

)
413F

٥(
P0T ، فعنـد

 . ابن جني إيقاع الجملة مبتدأ أيسر من جعلها فاعالً 
المــراد فــإْن كــان ال يرضــيك مــا جــرى فــي الحــال التــي (( : قولــهر ابــن يعــيش الفاعــل بوُيقــدِّ 

0TP))نحــن عليهــا 

)
414F

٦(
P0T ُفهــو إضــمار مــا دلّ ال يرضــيك مــا تشــاهد منــي فــإْن كــان: قــدره ابــن مالــك، وي ، 

                                           
:  الف�راء ،  القرآني نا، وبال نسبة في مع ٧٧/  ٢: البيت لسوار بن المضرب السعدي في الكامل في اللغة واألدب ، المبرد  )١(

 . ٨٠/  ١: ، شرح المفصل  ٤٣٣/  ٢: ، الخصائص  ٢٣٢/  ١
 . ٤٣٣/  ٢: الخصائص  )٢(
 . ١٦٢: إعراب الجمل وأشباه الجمل : ، وينظر  ٥٠٧: كتاب الشعر  )٣(
 . ٤٣٣/  ٢: الخصائص  )٤(
 . ٤٣٣/  ٢: المصدر نفسه  )٥(
 . ١٦٩: شرح األشموني : ، وينظر  ٨٠/  ١: شرح المفصل  )٦(
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0TPعليــه الحــال

)
415F

١(
P0T ؛ ألّن هــي الفاعــل)حّتــى ترّدنــي ( ون الفاعــل مضــمرًا وال يجعلــون جملــة، فهــم يقــدر

 .، وهو بخالف ما يقول به الكوفيون بشكل عاّم للجملة ادة البصريين ال يقولون باإلسنعامّ 
 :الفاعل جملة فعلية مصدرة باالستفهام  -٤

فقــد وردت جملــة الفاعــل مصــدرة باالســتفهام فــي أفصــح النصــوص وهــو القــرآن، نحــو قولــه 

)0TP )416F٢}األمثالَوسكنتُم يف مساكنِ الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا هبم وضربنا لكم  {:لىاتع
P0T ، 

( فاعـــًال للفعـــل) كيــف فعلنــا ( ة باالســتفهامالنحــاة الجملــة الفعليــة المصــدر  نَ ـفريــق مــ دّ ـإذ عــ     
فاعلـه مضـمر دل  ،وتبـين لكـم( (: آخرون، قال أبـو البقـاء العكبـري في حين لم يجز ذلك) تبين 

، وال يجــوز أْن تكــون )فعلنــا ( ، وكيــف فــي موضــع نصــب بـــ تبــين لكــم حــالهم : عليــه الكــالم، أي
 أّن كيـف ال تكـون إالّ : ي، والثـاناالسـتفهام ال يعمـل فيـه مـا قبلـه أنّ : حـدهما، أمـرينفاعل تبين أل

0TP)) خبرًا، أو ظرفًا، أو حاًال علـى اخـتالفهم فـي ذلـك

)
417F

٣(
P0T ًوجعـل  ،، فهـو ال يجيـز كـون الجملـة فـاعال

ه ، كأّنـ)نـا كيـف فعل( مضـمون ففاعـل تبـين (( : فقـال مضـمون الجملـة،)  تبـين (ابن مالك فاعـل
0TP))في هذا الباب باعتبار التأويل وتبين لكم كيفية فعلنا بهم وجاز اإلسناد: قال

)
418F

٤(
P0T.  

وهــذا معّلــق علــى (( : ، فيقــول فــي هــذه اآليــةالجملــة فاعــل ولكــن ابــن خــروف يــذهب إلــى أنّ     
0TP))الفاعـــل 

)
419F

٥(
P0T فعلنـــا ( فـــي لفـــظ  )تبـــين (عّلـــق عمـــل الفعـــل ) كيـــف ( ، والمقصـــود أّن االســـتفهام( 

إذا ُعّلـق الفعـل عنهـا  ، ويجيز الفراء أْن تكون الجملة فـاعالً لكونه جملة وهي في محّل رفع فاعل
 .كما مّر  سيبويه ـــ باستفهام أو نحوه ، ونسب ذلك إلى

: ، فقـالعليـه ، وحملهـم هـذه اآليـةالنحاة لكون الجملة فـاعالً  وذكر ابن هشام إجازة قسم منَ 
هــــؤالء هـــذه فــاعًال ، وأجــاز علــم أقــام زيــد: المقرونــة بمعلِّــق، نحــوفــي الجملــة  ع أيضــاً وتقــ: قيــل(( 

والصـواب خـالف ذلـك وعلـى قـول هـؤالء فيـزاد فـي  ...)وتبين لكم كيف فعلنا بهـم( : وحملوا عليه
0TP))  الجملــة الواقعــة فــاعالً  الجمــل التــي لهــا محــلّ 

)
420F

٦(
P0T ، ّاإلســناد وقــع  فبحســب مــا ينقــل ابــن هشــام أن

 . جملة لل

                                           
 . ١٣٢٤: ارتشاف الضرب ،  ٦٠١: شرح الكافية الشافية :  ينظر )١(
 . ٤٥: إبراهيم  )٢(
 . ٤٥/  ٤: ، الكتاب الفريد  ٦٤٩/  ٢ :كشف المشكالت ، الباقولي : ينظر و، ٤٩٥/  ٢:  القرآنفي إعراب  ناالتبي )٣(
 . ٥٥/  ٢: شرح التسهيل  )٤(
 . ١٩٢: شرح كتاب سيبويه ، ابن خروف  )٥(
 . ٧٣/  ٢: مغني اللبيب  )٦(



80 

( : أّن مما أجاز فيه الكوفيون أْن يكون الفاعل جملة قولـه تعـالى: وكذلك ذكــــــر الشـــــــاطبي
0TP... ) وتبين لكم كيف فعلنا 

)
421F

١(
P0T . 

 
، وأّن هذه اآلية مّما استدّل به )كيف فعلنا ( ،)تبين ( فاعل :صبحيوذكر شهاب الدين األ

0TPالكوفيون على مجيء الفاعل جملة 

)
422F

٢(
P0T . 

0TPة ، قول عروة بن مرّ الجملة المصدرة باالستفهام فاعالً ا هو كذلك في مجيء ومم

)
423F

٣(
P0T : 

 أشّت عليك أيَّ األمر تأتي                                  
 أتستخذي صديَقك أم تغيرُ                                                        

0TP))هو جملة  تأتي  أشتّ فاعل  إنّ (( : فقد قيل

)
424F

٤(
P0Tفعـل  أّن اإلسناد هو إسناد فعل إلى: ، أي

ــه ــي بقولــه ، وهــو مــافعــل مثل مضــمرًا تــدل ) أشــت ( يكــون فاعــل ينبغــي أنْ (( : لــم يجــزه ابــن جّن
األمــر  أيّ  (، وال يجــوز أْن يكــون قولــه تركبــهالطــريقين  أشــت األمــر عليــك أيّ : الحــال عليــه، أي

0TP)) لجمل ال تكون عندنا فاعلة ، وذلك أّن اها فاعلةالجملة في موضع رفع بأنّ )  تأتي

)
425F

٥(
P0T . 

النحاة يجيز ذلك  ، في حين نجد منَ ذلك غير جائز عنده ؛ ألنّ اعالً فهو لم يجعل الجملة ف
 .، وٕاّما باالشتراط ا بالمطلقإمّ 
 ) :كم الخبرية ( الفاعل جملة فعلية مصدرة بـ  -٥

ـــــ ـــــة ف ـــــب تتصـــــدرهوردت الجمل ـــــي تركي ـــــة) كـــــم ( اعًال ف ـــــك نحـــــو الخبري ـــــه تعـــــ، وذل  : لىاقول

 أفلــــــم يهــــــد هلــــــم كــــــم أهلكنــــــا قبلــــــهم مــــــن القــــــرون ميشــــــون يف مســــــاكنهم إن يف ذلــــــك آليــــــات ألويل   {

)0TP )426F٦}النهى
P0T . 

 يبـّين:  أفلـم يهـد لهـم((  :، قـال الفـراء)يهدي( فاعل للفعل) كم أهلكنا ( الجملة إنّ : فقد قيل
أو لـم : ، ومثله في الكـالمغيره موضع نصب ال يكون في) كم ( ، و)كم أهلكنا ( لهم  إذا نظروا

قد تبـّين لـي أقـام : تقول ، ومثله أنْ يجز به، فجملة الكالم فيها معنى رفع يبين لك من يعمل خيراً 
0TP)) عبُد اهللا أم زيٌد في االستفهام معنى رفع 

)
427F

٧(
P0T . 

                                           
 . ٤١٠/  ١١: ، اللباب في علوم الكتاب  ٥٣٩-٥٣٨/  ٢: المقاصد الشافية : ينظر  )١(
 . ٥٠-٤٩: في النحو  نارسالت:ينظر )٢(
 . ٦٦٤: وة بن مرة ، في شرح أشعار الهذليين ، أبو سعيد السكري البيت لعر )٣(
 . ١٥٦: إعراب الجمل وأشباه الجمل  )٤(
 . ٤٩-٤٨: التمام في تفسير أشعار هذيل ، ابن جني  )٥(
 . ١٢٨: طه  )٦(
 . ٢٢: الجملة العربية تأليفها وأقسامها : ، وينظر  ١٩٥/  ٢: راء فل،االقرآن ي نامع )٧(
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ـــــ وهــي جملــة ـــــ فــي )  كــم أهلكنــا( ه يجعــليتضــح مــن كــالم الفــراء، واألمثلــة التــي أوردهــا أّنــ
 . ، وأّنها قد استوفت الشروط التي اشترطها لكي تكون الجملة فاعالً محّل رفع فاعل

فــي موضــع ) كــم ( وزعــم يحيــى أنّ (( : ، فيقــولومثــل هــذا قــول ابــن خــروف فــي هــذه اآليــة 
)428F١(0TP)) ) يهــد (جــاز رفعهــا بـــ، وقــد أامعلقــة عليهــ)  يهــد (؛ ألنّ ملــة فيهــا معنــى الرفــع، والجنصــب

P0T ،
 . عّلقت عمل الفعل في الجملة بعده ) كم ( أنّ : أي

ألــم يهــد لهــم هــذا  الجملــة بعــده يريــد: )أفلــم يهــد ( فاعــل: (( القــول ويــذهب الزمخشــري إلــى

)0TP )429F٢} يف اآلخرين سالم على نـوحٍ يف العـاملني   وتركنا عليه {:لىا، ونظيره قوله تعـبمعناه ومضمونه
P0T أي ، :

0TP)) ، ويجوز أْن يكون فيه ضمير اهللا أو الرسول تركنا عليه هذا الكالم

)
430F

٣(
P0T . 

، وكذلك ه يجعلها على الحكاية، إّال أنّ فاعالً ) كم أهلكنا ( تكون جملة فالزمخشري يجيز أنْ 
 .أو على الرسول ) اهللا ( ا يعود على، إمّ يكون الفاعل ضميراً  يجيز أنْ 

حمــل كالمهــم علــى هــذا و (( : )ه١٢٣٠ت(وفــي حمــل الجملــة علــى الحكايــة يقــول الدســوقي
 أنْ  ، وهــو أّن المســند إليــه البــدّ رةالقاعــدة المقــرّ  خيــر مــن حملــه علــى مــا يــؤّدي إلــى الخــروج عــنِ 

0TP))، أو ما في تأويله يكون اسماً 

)
431F

٤(
P0T.  

، خضــاع القاعــدة للــنص، ولــيس إقاعــدة التــي فرضــها النحــاةالبــد مــن إخضــاع الــنص لل نإذ
 .وما خالفها يجب أْن يؤول ليستقيم معها 

 كـون الجملـة فـاعالً (( : عالً وقال أبـو حيـان بعـد أْن نقـل قـول الزمخشـري فـي عـّد الجملـة فـا
: وقــال الحــوفي... اعــل ضـميرًا عائــدًا علـى اهللا هـو مــذهب كـوفّي، وأحســن التخـاريج أْن يكــون الف

اســتفهام ال ) كــم ( ؛ ألنّ كــر هــذا علــى قائلــهوُأن) يهــد ( قــال بعضــهم هــي فــي موضــع رفــع فاعــل
0TP))يهــا مــا قبلهــا يعمــل ف

)
432F

٥(
P0T ،ـــال ـــو حيــان علــى كــــ ـــ) كــم ( وليســت( (: م الحــوفي بــالقولورّد أبــ ا هنــــ

0TP)) ، بل هي خبريةاستفهاماً 

)
433F

٦(
P0T . 

وقـــال ... وهـــذا قـــول كـــوفي، ) كـــم( فقـــال بعضـــهم الفاعـــل((  :)ه٥٤١ت(وقـــال ابـــن عطيـــة
0TP))، أو األمــر الفاعــل مقــدر الهــديبعضــهم 

)
434F

٧(
P0T جعــل الفاعــل الهــدي أو األمــر بأّنــه، وُرّد علــى : ))

                                           
 . ٥٠: في النحو  نارسالت: ، وينظر  ٢٢١: شرح كتاب سيبويه ، ابن خروف  )١(
 . ٧٩-٧٨: الصافات  )٢(
 . ٤١٨/  ١٣: اللباب في علوم الكتاب : ، وينظر  ١١٨/  ٤: الكشاف  )٣(
 . ٧٥/  ٢: حاشية الدسوقي  )٤(
 . ٢٦٧/  ٦: البحر المحيط  )٥(
 . ٢٦٧/  ٦: المصدر نفسه  )٦(
 . ٣٧٩/  ٣: وإعرابه  القرآني نامع: ، وينظر  ١٤٣/  ٦: المحرر الوجيز  )٧(
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0TP))، وهـــو ال يجـــوز عنـــد البصـــريين د، إذ فيـــه حـــذف الفاعـــللـــيس بجيـــ

)
435F

١(
P0Tيجيـــز البصـــريون  ، إذ ال

0TP) الكسائي ( حذف الفاعل بخالف

)
436F

٢(
P0T . 

، بـل الفاعـل) كـم ( ال يصـح أْن يكـون: (هـي الفاعـل بقولـه)كم ( الشاطبي على اعتبار وردّ 
)437F٣(0TP)الجملة كّلها 

P0Tكم ( الفاعل للفعل يهدي وليس هي) كم أهلكنا ( لةجم: ، أي. ( 
ن الفاعــــل مــــا دّل عليــــه و ـأْن يكـــ( : (، هــــي)يهـــدي ( ء فـــي فاعـــل الفعـــلممـــا قيـــل مـــن آراو 

)438F٤(0TP ))رة له ، والجملة مفسِّ إهالكنا: أهلكـنا، أي
P0T . 

، فمنهــا مــا جعلــت الفاعــل مضــمراً  ،)يهــدي ( راء التــي وردت فــي فاعــل الفعــلهــذه هــي اآل
 ، ومنهـــا مـــا أخـــذت بظـــاهر الكـــالم فجعلـــت الجملـــة فـــاعالً اعالً لتجعلـــه فـــ ومنهـــا مـــا أّولـــت ظـــاهراً 

 .وأسندت إليها الفعل 

أو مل يهد هلم كم أهلكنا من قبلـهم مـن القـرون ميشـون      {:لىاعلى قوله تع ما قيل ينطبق أيضاً  وكلّ 

)0TP)439F٥ } يف مساكنهم إن يف ذلك آليات أفال يسمعون
P0T . 

أو لـم يهـد لهـم كـم  : (وقولـه: (( قـال الفـراء عًال،علـت فـا، وجُ ليهاأسند إ) كم أهلكنا ( فجملة
، وقـد يكـون أو لـم تهـدهم القـرون الحالكـة: ك قلـتكأّنـ) يهـد ( في موضع رفع بــ) كم ( ، )أهلكنا 

جملـة أم عمـرو، فتكـون ال قد تبّين لي أقـام زيـدٌ : بأهلكنا وفيه تأويل الرفع، نحو في موضع نصب
ـــمرفوعـــة فـــي المعنـــى ـــك قل ـــي ذلـــك : ت، كأّن 0TP))تبـــين ل

)
440F

٦(
P0Tيريـــد بتأويـــل الرفـــع( (، وقيـــل إّن الفـــراء :

0TP)) في الكالم ذلك : الفاعل، أي

)
441F

٧(
P0T ًره الفراء بحسب ما قرّ  ، فالجملة يمكن أْن تكون فاعال. 

 :الفاعل جملة فعلية بعد همزة التسوية  -٦
 :وقد كان العامل فيه على صورتين وجاء الفاعل جملة فعلية

 :للفعل  الجملة الفعلية معموالً  -أ
0TPوذلك نحو قول الفرزدق 

)
442F

٨(
P0T : 

                    
                                           

 . ٢٦٧/  ٦: البحر المحيط  )١(
 . ٦٠٠: شرح الكافية الشافية : ينظر  )٢(
 . ٥٣٨/  ٢: المقاصد الشافية  )٣(
 . ٥٧٣/  ٢:  القرآنفي إعراب  ناالتبي )٤(
 . ٢٦: السجدة  )٥(
 : ، مغن�����ي اللبي�����ب   ١٩٣: ش�����رح كت�����اب س�����يبويه ، اب�����ن خ�����روف   : ، وينظ�����ر  ٣٣٣ / ٢:  الف�����راء، الق�����رآني نامع����� )٦(

 . ٥٠: في النحو  نا، رسالت ٧٣/  ٢
 . ١٩٣: شرح كتاب سيبويه ، ابن خروف  )٧(
 . ٩/  ٦: ة األدب نا، خز ٦١٤/  ٢: ه ناديو )٨(
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              تغلَب وائٍل أهجوتها       ما ضرّ                    
 أم بلَت حين تناطَح البحران                                                  

تغلــب هجــاؤك  ال يضــرّ : والتقــدير) ضــّر ( فــي محــّل رفــع فاعــل) هجــوت ( فجملــة( (: قيــل
0TP)) وال بولــك حيــث تنــاطح البحــران 

)
443F

١(
P0T ، ت بالمصــدر مــن غيــر ســابك، فقــد ذكــر أبــو فالجملــة ُقــدر

شــيء : صــار فــي ضــر ذكــر يكــون فاعــل ضــر، أي اســتفهاماً ) مــا ( جعلــت إنْ : علــي الفارســي
مــا ضــرها : أي، ضــمير المصــدر :أحــدهما ،ًا، فالفاعــل أحــد شــيئيننفيــ) مــا ( جعلــت ، وٕانْ ضــرها
أهجوتهــا أم ( علــى المعنــى فيكــون الفاعـــل مــا دّل عليــه أْن يكــون الكــالم محمــوالً : آلخــر، واضــر
ــ) بلــت  0TPمــا ضــر تغلــب وائــل هجــاؤك وبولــك بهــذا المكــان: ه قــالكأّن

)
444F

٢(
P0T،  فقــد جعــل الجملــة بمعنــى

 .المفرد فيما ذكر من آراء ووضع المصدر موضعها 
ما ضر تغلب وائل أهجوتها مسند إلـى الفاعـل ((: قول ابن الشجري إذ يذكر أنّ  وهو أيضاً 

0TP)) المقدر الذي هو هجاؤك 

)
445F

٣(
P0T . 

 مما استدل به الكوفيون على مجيء الجملة...ما ضر تغلب وائل أهجوتها: إّن قوله: وقيل
0TPأهجوتها: )ما ضر( ، ففاعلفاعالً 

)
446F

٤(
P0T  . 

ـــة فـــاعالً ـار وقـــد أشـــ ـــهفـــي  الشـــاطبي إلـــى جعـــل الكـــوفيين الجمل مـــا ضـــر تغلـــب وائـــل : قول
0TPأهجوتهــا

)
447F

٥(
P0Tفالجملــة الفعليــة ، وهــو مــذهبهم، )ضــر ( فــاعًال للفعــل) أهجوتهــا ( أّنهــم جعلــوا: ، أي

 . ، فأصبحت فاعالً مزة التسوية أسند إليها فعلالواقعة بعد ه
0TPومنه قول األخطل 

)
448F

٦(
P0T : 

 ما ضّر سادَة نهشٍل أهجاهم                           
 أم قام في عرِض الحوى فباال                                     

 .بعد همزة التسوية فاعل للفعل ضر ) أهجاهم ( فجملة
 
 ) :سواء ( لشبه الفعل  الجملة الفعلية معموالً  -ب

                                           
 . ١٥٦: إعراب الجمل وأشباه الجمل  )١(
 . ٤٧٢-٤٧٠: كتاب الشعر : ينظر  )٢(
 . ٤٠٦/  ١: أمالي ابن الشجري  )٣(
 . ٥٠-٤٩: في النحو  نارسالت: ينظر  )٤(
 . ٥٣٩/  ٢: المقاصد الشافية : ينظر  )٥(
 .ه نا، ولم أجده في ديو ٢٦٥: البيت لألخطل في شرح كتاب سيبويه ، ابن خروف  )٦(
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) ســواء ( بهمــزة التســوية وجعــل العامــل فيهــا الجمــل المســبوقة مــا جــاء مــنَ  ومــن ذلــك كــلّ 

)0TP )449F١}إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرهتم أم مل تنذرهم ال يؤمنـون  {:لىاالمتقدم عليها ، كقوله تعـ
P0T  ونحـو ،

(*)0TP450F) الجملـــة مبتـــدأ( يـــة، واألبيـــات الشـــعرية التـــي وردت فـــياآليـــات القرآن ذلـــك مـــنَ 
P0Tإلى جانـــب ، فـــ

) سـواء(ًال وشبه الفعـــليرد فيها رأي آخر يجيز أْن تكون فاعــــ) مبتدأ ( ليهاإ اعتبار الجملة مسنداً 
يجـوز أْن تكـون سـواء خبـر : (( أّنـه ) هــ٢٨٢ت (ابن كيسـان  ، فقد ُنقـــــــــــل عنِ او العامل فيهـــــــــه

0TP)) ل ـوم مقــــام الفاعـــــدها يقـــــإّن ومــــا بعــــ

)
451F

٢(
P0Tســــواء (( ، إذ )ســــواء ( فاعــــــل لـــــ)  ذرتهمأأنــــ( ، فجملــــة

ـــــك ال تقـــــيم المصـــــادر مقـــــام أســـــماء الفـــــاعلين إّال وتأويلهـــــا تأويـــــل  موضـــــوع موضـــــع مســـــتٍو؛ ألّن
0TP))أسمائهم

)
452F

٣(
P0T.  

سـواء (( : فـاعًال حيـث يقـول) ذرتهم أأنـ( جعــل فـي أحـد قوليـه إلـى وذهب الزمخشري أيضـاً 
فـي موضـع المرتفـع بـه ) نـذرتهم أم لـم تنـذرهم أأ( ؛ ألنّ ه خبـره علـى أّنــبمعنى اإلستواء ، وارتفاع

0TP)) إّن الذين كفروا مستٍو عليهم إنذارك وعدمه : ه قيلعلى الفاعلية ، كأنّ 

)
453F

٤(
P0T .  

أّن ســواء بمعنــى  ، والــذي جعــل ذلــك ســائغاً عربــت فــاعًال لســواءفالجملــة بعــد همــزة التســوية أ
  .ة في أّول اآليةإلّن الواقع ؛ ألّنه وقع خبراً اسم فاعل، وقد عمل: ، أيمستوٍ 

أأنــذرتهم أم لــم رفــع باالبتــداء، و ســواء علــيهم (( : أبــو البقــاء العكبــري فــي أحــد قوليــه أنّ  وعــدّ 
ذار ، والتقـدير يسـتوي عنـدهم اإلنـهـذه الجملـة مسـّد الخبـرت تنذرهم جملة في موضع الفاعل وسدّ 

0TP)) ، وهو كالم محمول على المعنى وتركه

)
454F

٥(
P0T؛ ألّنـه مصـدر واقـع عملـه، فهو يجعل سواء مبتـدأ وأ

 .موقع اسم الفاعل 
ق علـى ذا ينطبــ، وهعـرب فاعـالً ن أْن تُ ـواء يمكـوية المسبوقة بسـزة التسـد همـة بعـالجمل ـإذنف

، اســـمية ، أمجملـــة بعــــد همــــزة التســــوية فعليـــةكانـــت الأواء ـ، وســـكــل النصـــوص التــــي تقــــدم ذكــــرها
صدرة بحــرف مصــدري حمـًال وٕاْن لم تكن م الً ـأْن ُجعلت فاعب(( والذي يسّوغ اإلسناد إلى الجملة 

ـــ، وهقــام زيــد: اللفــظ المعنــى، نحــو، وكــالم العــرب منــه مــا طــابق فيــه علـــى المعنــى كثــر كــالم و أـ
 علمت أقام زيد أم قعد ومنه ما غلب : لب فيه حكم اللفظ على المعنى نحو، ومنه ما غالعرب

                                           
 . ٦: البقرة  )١(

 ) .الجملة بعد همزة التسوية مسبوقة بسواء ( في مبحث  (*)
 . ١٨٤/  ١: لنحاس االقرآن ، إعراب  )٢(
 . ٧٧/  ١: وإعرابه  القرآني نامع )٣(
 . ١٧٣/  ١: البحر المحيط : ، وينظر  ١٦٢/  ١: الكشاف  )٤(
 . ١٣٧/  ١: الكتاب الفريد : ، وينظر  ٢١/  ١:  القرآنفي إعراب  ناالتبي )٥(
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)*(P)على حين عاتبت المشيب علـى الصـبا  (: فيه المعنى على اللفظ، وذلك نحو
P  وهـي اإلضـافة

0TP))للجملـــة الفعليـــة 

)
455F

١(
P0T، مـــا يقـــوم مقـــام ( (ليهـــافاإلســـناد هنـــا مـــن بـــاب اإلســـناد للجملـــة التـــي ُأســـند إ

0TP))الفعل

)
456F

٢(
P0T ؛ لكونه يؤول باسم الفاعل )سواء ( هو. 

 : ةل الناسخافعة فاعال لبعض األالجملة الفعلي -٧
لألفعـال الناسـخة فـي عـدد مـن النصـوص  إلى وقوع الفعل فـاعالً فقد ذهب بعض المحدثين 

ومن بديع االستعمال فـي العبـارة القرآنيـة (( : يقول الدكتور أحمد عبد الستار الجواري، إذ يةالقرآن
يجـاز ، وهـو أسـلوب فيـه مـا فيـه مـن اإلاسـخة حيـث تكتفـي بـالمرفوعلألفعـال الن وقوع الفعـل فـاعالً 

0TP))ــــة للكـالم بــه اجـا ال حـ، واالســتغناء عمـالرائـع

)
457F

٣(
P0T، رآن وردت ـن القـــة مواضــع مــذلك أربعــوذكـر لــ

 :، وهذه المواضع هي هو جملة فعليةفيها األفعال الناسخة مسندة إلى فاعلها الذي 

لقد تاب اُ على النيب واملهاجرين واألنصارِ الذين اتبعوه يف ساعة العسرة مـن بعـد مـا كـاد      {:لىاقوله تع

)0TP)458F٤} قلوب فريقٍ منهميزيغُ 
P0Tالـذي تسـتعجلون       {:، وقوله لكـم بعـض دفيكـون ر 0}قل عسـى أنTP)459F٥(

P0Tوقولـه ،:} 

تأتيكم رسلُكم بالبينات مل تك 0} قالوا أوTP)460F٦(
P0Tهم إميانُهم ملا رأوا بأسنا {:، وقولهينفع 0}فلم يكTP)461F٧(

P0T. 

، وفلـم تـك ، وألـمفعـال، كـاد، ويكـون، فـاعليَن لأليزيغ، وردف، وتأتيكم، ويـنفعهم :فهو يجعل
0TPيك

)
462F

٨(
P0T ، ّأْن يقدروا : هاإّال أّن النحاة والمفسرين يتأولون هذه اآليات ومن أشهر هذه التأويالت وأهم

، والفعـــل بعـــده الخبـــر، أو أّن خبـــر الفعـــل اســـمًا لـــه يقـــدروا ضـــمير شـــأن فـــي الفعـــل الناســـخ وُيعـــدّ 
0TP، فعـــل توســـط بينـــه وبـــين اســـمهناســـخال

)
463F

٩(
P0T تعليقـــه علـــى هـــذا ، ويـــذهب عبـــد الســـتار الجـــواري فـــي

، وٕاْن مــن أســر القاعــدة والــذين ال يرتضــون فكاكـــــاً (( : القــول التـــــــأويل فــي النصــوص الســابقة إلــى
 ، يقول الزمخشري في كـاد ضـمير الشـأن، ومـنَ التأويل، كما هي عادتهم باَن فسادها يركنون إلى

، وهــو لــق بــه حتــى التقــديرمحــذوف ال يتع الواضــح أّن اإلســناد فــي العبــارة ال يمكــن أْن يتجــه إلــى

                                           
 .وقلت ألما أصح والشيب وازع : ، وعجزه١٢٢:هذا صدر بيت للنابغة الذبياني في ديوانه(*)

 . ١٧٤/  ١: البحر المحيط  )١(
 . ١٥٧: إعراب الجمل وأشباه الجمل  )٢(
 . ٣٢-٣١:  القرآننحو  )٣(
 . ١١٧: التوبة  )٤(
 . ٧٢: النمل  )٥(
 . ٥٠:  رغاف )٦(
 . ٨٥: غافر  )٧(
 . ٣٢:  القرآننحو : ينظر  )٨(
 ،  ٣٧٣/  ١: ، مك��������ي القيس��������ي   الق��������رآن، مش��������كل إع��������راب   ٤٥٤/  ١:  الف��������راء،  الق��������رآني نامع��������: ينظ��������ر  )٩(

 . ١١١/  ٥: ، البحر المحيط  ٦٣٤،  ٤٣١/  ٢:  القرآنفي إعراب  نا، التبي ١٠٢/  ٣: الكشاف 



86 

ـــ ــــ، وهه، أو بعضـــهمتجـــه إلـــى المـــذكور كّل ــــو فاعـ ــــل المـــذكور ل الفعـ 0TP))ـ

)
464F

١(
P0Tو ال يرتضـــي تلـــك ـ، فهـــ

أال تـرى أّنـه (( : كالمـه ، ويضـيف إلـىد علـى النصـوصالتـــــــأويالت وينسـبها إلـى سـطوة القواعــــــــ
هم يـنفعهم لمـا ، فلـم يـك إيمـانيكم بالبينـاتتـك رسـلكم تـأتلـم قـالوا أوَ : يتجه أْن يقال في غيـر القـرآن

لضـمير الشـأن، وال حاجـة بـه  ، وٕاذن فـال محـلّ بعد ما كـاد قلـوب فريـق مـنهم تزيـغ ، منرأوا بأسنا
 ((0TP

)
465F

٢(
P0Tــاّم بدونــه ، وأنّ ال محــّل لــه ، فهــو يــرى أّن ضــمير الشــأن هــذه ، وينهــي حديثــه فــي الكــالم ت

ن ضـمير ـمـا يتخـذون مـ ا البـاب أّن النحـاة كثيـراً ومما ينبغي أْن يالحـظ فـي هـذ(( :المسألة بالقول
الشــأن، وهــو فــي الغالــب محــذوف غيــر ممكــن الــذكر ذريعــة يســوون بهــا قواعــدهم ويجرونهــا علــى 

0TP))  ، أو استقامته أسلوباً يعبأوا بصحة ذلك عقالً  الوجه الذي يريدون من دون أنْ 

)
466F

٣(
P0T  . 

اعــد يــرى أّنهــا مــن بــاب اإلســناد فهــذه المواضــع التــي يؤولهــا النحــاة ويجرونهــا بحســب القو 
 . للفعل وأّن تقديرهم ال يعبأ باستقامة األسلوب وٕاّنما فقط يعبأ بالقواعد 

0TPقول قسام بن رواحة  ومن ذلك أيضاً 

)
467F

٤(
P0T : 

 عسى طيٌء من طيٍء بعد هذه                      
 الجوانحِ و ّالِت الُكلى سُتطفُئ غُ                                 

ين فيه عند المتأخرين الس(( : ، قال الرضي)عسى ( في محّل رفع فاعل) ستطفئ ( إّن جملةذ إ
مضــمون  )عســى ( يكــون فاعــل الكــوفيين أنْ لكونهــا لالســتقبال، والوجــه عنــد  ؛) أنْ ( قائمــة مقــام

، )رأوا اآليـات ليسـجننه  ثم بدا لهم مـن بعـد مـا( : لىا، كما في قوله تعالجملة االسمية التي بعده
0TP)) يتوقع إطفاء غالت الكلى : أي

)
468F

٥(
P0T ــــ فـي اآليـة) بـدا ( علـى فاعـل) عسـى ( فهم يحملون فاعل 

ل ، والسـين ال يـؤو جاء جملة فكذلك فاعل عسى: يأ،)ليسجننه ( ل الرضي ــــ وهو عندهمكما ينق
فـــي )  أنْ ( ت الســـين كــــلمـــا كانـــ: (( ، قـــال ابـــن يعـــيش) أنْ ( معهـــا المصـــدر كمـــا هـــو الحـــال مـــع

عــل ال يكــــــون معهــا فــي ، وٕاِن اختلفــت مــن حيــث إّن الفلــة علــى االســتقبال وضــعها موضــعهاالالد
)469F٦(0TP))تــــأويل المصدر

P0T 0)) عسى ناقصة إّن السين واقعة في خبر عسى وٕانّ  ((: وقيــــــلTP

)
470F

٧(
P0T ا هـو وهذ

                                           
 . ٣٣-٣٢:  القرآننحو  )١(
 . ٣٣: المصدر نفسه  )٢(
 . ٣٣:  المصدر نفسه )٣(
خزان�ة  ، ١٥٣: ، شرح ش�واهد المغن�ي ، الس�يوطي      ١٢/  ٣: الحماسة ، التبريزي  ناالبيت لقسام بن رواحة في شرح ديو )٤(

 . ٢٧١/  ١: الدرر اللوامع ،  ٩/٣٤١:األدب
 . ٢٢٠-٢١٩/  ٤: شرح الرضي على الكافية  )٥(
 . ١١٨/  ٧: شرح المفصل  )٦(
 . ٣٢٤:  ةالمفصل في علم العربي )٧(
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0TPأّن عســى ناقصــة وقــد نــدر وقــوع الســين فــي خبرهــا : هــو المشــهور لــدى النحــاة، أي

)
471F

١(
P0T  فالجملــة

 .لعسى بل هي خبر لها  فاعالً  تليس
 

  :                            ما جاء فيه الفاعل جملة اسمية  -      ثانيا 
 :الجملة الفاعل مصدرة باستفهام  -١

ــة االســمية فــاعالً  ، ومــن ذلــك قــول  عنــد مــن يقــول بمجــيء الفاعــل جملــةفقــد جــاءت الجمل
0TPالشاعر

)
472F

٢(
P0T : 

 وقد بدا           األمورِ  نزعُت بأسبابِ             
 ؟ أيُّ أمريِه أصوبُ  منها لذي اللبّ                                 

أو لـم ( :لىافقـد تكـون كقولـه تعـفـاعًال للفعـل بـدا، ) ّي أمريـه أصـوب أ( ّدت الجملـة االسـميةإذ عُ 
، وقــد تبــين لــي أزيــد فــي الــدار أم ســواء علــّي أزيــدًا ضــربت أم عمــراً : ، ونحــو)يهــد لهــم كــم أهلكنــا

0TPعمرو

)
473F

٣(
P0Tأي ( ملـت عليـه جملـة، وحُ ليه جملـة عنـد مـن يقـول بـذلكالمسند إ ، فهذه الجملة ورد فيها

 ) .أمريه أصوب 
وكــذلك نقــل الشــاطبي رأي الكــوفيين فــي الفاعــل الجملــة وذكــر أّن هــذا البيــت أحــد الشــواهد 

)0TP)474F٤ التي يستدل بها الكوفيون لجواز مجيء الجملة فاعالً 
P0T . 

لـــم ( ( :، وقولـــك)مريـــه أصـــوب أي أ( ، هـــو جملـــة)بـــدا ( فـــي هـــذا البيـــت فاعـــل الفعـــل إذاً 
0TP))في موقع الفاعـل ) أين ذهبت ( تكون فيه جملة ،يضرني أين ذهبت

)
475F

٥(
P0T وهـذا يخـالف مـا يقـول ،

 .القاعدة فيؤول  عنِ  ما يأتي من ذلك خارجاً  ، إذ ُيعدّ يينة البصر به عامّ 
0TPقول األعشى  ومنه أيضاً 

)
476F

٦(
P0T : 

      هذا النهاُر بدا لها من هّمها                     
 زواَلها ما باُلها بالليل زالَ                            

ثـم  :(لىا، فقد جعله أبو علي الفارسي كقولـه تعـ)ما بالها ( جملة) بدا ( فاعل إذ يمكن أْن ُيجعل
 ر مصـدر الفعـل فـاعالً د الـذي ُيقـدّ ، ولكن على رأي المبرّ )بدا لهم من بعد ما رأوا اآليات ليسجننه

                                           
 . ٤١٦/  ١: وامع ، همع اله ١٧٢/  ١: مغني اللبيب : ينظر  )١(
 . ٨: خازم  أبي بشر بن ناديو )٢(
 . ١٩٣: شرح كتاب سيبويه ، ابن خروف : ينظر  )٣(
 . ٥٣٩/  ٢: المقاصد الشافية : ينظر  )٤(
 . ١٥٧: إعراب الجمل وأشباه الجمل  )٥(
 .٣١٤/  ١١: ن العربا، لس ٢٧٦: باري ن، األضداد ، ابن األ ٥٤: فش خ، األ القرآني ان، مع ٢٧: ن األعشى الكبيراديو )٦(
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ا فــــاعــل فأّمـ(( : الجملــة فاعــل، إذ يقــول أبـو علــي رأي سيبويه الذي يذهب إلـى أنّ و بخالف ــوه
 : وجـلّ  ل ذلـك قولـه عـزّ ــــــه ومثـــــــل عليـــــــــة الفعـــــــدر لداللـــ، فأضمر المصفيكـــــون البــــداء) بـــدا ( 
0TP) )) ليسـجننه... ثم بـدا لهـم(

)
477F

١(
P0T د البـداء ي هـذا البيـت كمـا قـدر المبـرّ فقـدر المصـدر وهـو البـداء فـ

، فكــذلك يمكــن أْن ُيحمــل هــذا تكــون الجملــة فــاعالً  فــي اآليــة ولــم يــرتِض أنْ ) بــدا ( للفعــل فــاعالً 
 ) .ما بالها ( الجملة التي بعده وهي) بدا ( في جعل فاعل البيت على تلك اآلية

 :الجملة الفاعل مصدرة بالمصدر المؤول  -٢
0TPي سلمى ومنه قول زهير بن أب

)
478F

٢(
P0T : 

 بدا لي أّني لسُت مدرَك ما مضى                             
 إذا كان جائيا شيئاً  وال سابقاً                                                          

، قال فقط المصدر المؤولللفعل بدا وليس  فاعالً ) ي لست مدرك ما مضىأنّ ( هالم كلّ ـــالك دّ إذ عُ 
ه أّنـي لسـت مـدرك مـا مضـى  جملـة فـي موضـع رفـع علـى أّنـ: وقوله): (( هـ٥٢١ت (ليوسيالبط

0TP))بــدا لــي امتنــاعي مــن إدراك مــا مضــى : ه قــال، كأنــفاعــل بــدا

)
479F

٣(
P0Tما ـلة كـــنا ورد جمـــل هــــــ، فالفاع

 .قيل 
 

  :                شبه الجملة فاعال   -      ثالثا 
رًا تحمـل علـى ومجـرو  جـاراً ، أم ت ظرفـاً من النحاة من يذهب إلى أّن شبه الجملة سواء أكانـ

، فهذا في حكم الجملة مـن حيـث الظرف، ونحوه من الجار والمجرور(( : الجمل، قال ابن يعيش
؛ ألّن حــرف الجــر إّنمــا دخــل إليصــال معنــى تعلــق بفعــلكــان األصــل فــي الجــار والمجــرور أْن ي

الـذي فـي الـدار،  اءنيجـ( : ه يقـع صـلة، نحـوالفعل إلى االسم ويدل على أّنه في حكم الجملة أّنـ
0TP)) ، والصلة ال تكون إّال جملة ومَن الكرام

)
480F

٤(
P0T . 

وقـــد نقلنـــا قـــول الرضـــي فـــي اعتبـــار أّن الظـــرف والجـــار والمجـــرور مقـــدران بالجملـــة علـــى  
0TP481Fاألصح 

(*)
P0T . 

                                           
 . ٢٢٥: كتاب الشعر  )١(
 . ٩١: انهديو )٢(
 . ٧٤: ليوسي طشرح أبيات الجمل ، الب )٣(
 . ٥٣/  ٣: شرح المفصل  )٤(

 ) .ما أقيمت فيه الصفة مقام المبتدأ ( الفصل األول ، مبحث : ينظر  (*)
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، والنكـــرات حكـــم حكمهـــا بعـــد المعـــارف( (الظـــرف والجـــار والمجـــرور ويـــذكر ابـــن هشـــام أنّ 
0TP))الجمل 

)
482F

١(
P0Tفكـذلك هـي أشـباه ًال، وبعـد النكـرات صـفاتبعد المعارف أحوا ، فمثلما تعرب الجمل ،

 .الجمل 
، متـــــــرددة بـــــــين المفـــــــردات( ( :)الظـــــــرف والجـــــــار والمجـــــــرور ( لجملـــــــةإّن شـــــــبه ا: وقيـــــــل

0TP))والجمل

)
483F

٢(
P0Tأو بالجملة ا بالمفرد، إمّ ، فهي بحسب تعلقها ،. 

 مجـيء شـبه أيضـاً ، أجـاز بعضـهم نحاة جواز مجيء شبه الجملة مبتـدأومثلما رأى بعض ال

عـنكم مـا    لقد تقطّع بينكم وظل ...{:لىاقوله تعـ: في نصوص فصيحة، ومن ذلك) فاعًال ( الجملة

)0TP)484F٣} كنتم تزعمون
P0T . 

0TPبــالرفع ) بيــُنكم ( بالنصــب، وكــذلك قــرئ) بيــنكم ( فقــد قــرئ

)
485F

٤(
P0T ّفأّمــا قــراءة الرفــع فعلــى أن ، )

واسـتعمل هـذا ( : (فـاعًال، قـال أبـو علـي الفارسـيليه وجعلـه إشكال في اإلسناد إاسمًا، وال ) بينكم
، فـالمرفوع ، واآلخر أْن يكون ظرفاً يكون اسمًا متصرفًا كاالفتراق أحدهما أنْ : االسم على ضربين
جــاز أْن  ، فلمــا اســتعمل اســماً ظرفــًا ثــم اســتعمل اســماً  و الــذي كــانــــه) بيــنكم ( فــي قــراءة مــن قــرأ

0TP))ي قول من رفع ف) تقطع ( ليه الفعل الذي هوُيسند إ

)
486F

٥(
P0Tاتسع في استعمال الظرف وقيل: ، أي :

0TP)) األضــــداد  ، وهــــو مــــنَ الوصــــل: ه فاعــــل، والبــــين هنــــا، علــــى أّنــــبــــالرفع( (

)
487F

٦(
P0Tتقطــــع : ، وتقــــديره

أْن يكـون الفاعـل : حـدهماأ(( : مـرين، والبين فعله باَن يبيُن، وأّما قـراءة النصـب فتحتمـل أوصلكم
، واآلخـر أْن يكـون مـا كـان يـراه أبـو الحسـن العقـد، أو الـود بيـنكممر أو ، أي لقد تقطع األمضمراً 
ــه أقــّرت نصــبة منصــوب اللفــظ مرفــوع الموضــع بفعلــه وٕاْن كــان) بيــنكم ( يكــون مــن أنْ  ، غيــر أّن

0TP))  راد استعمالهم إياه ظرفاً ، الطّ مرفوع الموضع الظرف وٕاْن كان

)
488F

٧(
P0T  . 

ـــا علـــى جعـــل بيـــنكم  ...) األمـــر أو العقـــد ( : ي قـــدرهصـــفة للفاعـــل المحـــذوف والـــذفهـــو إّم
علـى قيـاس قـول ) بيـنكم ( ا يكون، وٕامّ )بينكم ( الصفة مقامه وهي الظرفوحذف الفاعل وأقيمت 

0TP)) على أّنه ظرف ووقع موقع الفاعل (( : أبي الحسن األخفش

)
489F

٨(
P0T . 

                                           
 . ١٠٢/  ٢: مغني اللبيب  )١(
 . ٥/  ١: ي راألزهحاشية األمير ، محمد  )٢(
 . ٩٤: عام ناأل )٣(
قرأ ابن كثير ، وأبو عم�رو ، وعاص�م ف�ي رواي�ة أب�ي بك�ر واب�ن ع�امر وحم�زة ، رفع�ا ، وق�رأ ن�افع ، والكس�ائي ، نص�با ،                )٤(

 . ٢٦٣: السبعة في القراءات : وروى حفص عن عاصم نصبا ، ينظر 
 . ٣٥٨/  ٣: الحجة للقراء السبعة  )٥(
 .١٩١ــ  ١٩٠/  ٢: ، وينظر المحتسب  ٣٤٩ / ١:  القرآنفي إعراب  ناالتبي )٦(
 . ٣٧٠/  ٢: الخصائص  )٧(
 . ٣٠١: الزجاج  إلىالمنسوب  القرآنإعراب  )٨(
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:( مذهب األخفش فـي قولـه تعـإلى(( : ي، قال الرضقل عنهوهذا الرأي ينفرد به األخفش ونُ 
النصب المستمر له  إلخراجه عنِ  ، لكنه لم يرتفع استنكاراً ليهبينكم مسند إ: قال )د تقطع بينكم لق

، ودون لــي فــوق الخماســي: ، وقــولهم)ومنــا دون ذلــك ( : لىا، ومثلــه قولــه تعــغلــب اســتعمالهفــي أ
0TP))ي ــــــداســـالس

)
490F

١(
P0T، ع ـطــــد تقــــــي لقـــــاز فـش أّنـــه أجــــــــاألخف نِ ـوعـــ(( : ولري القــــــــــــل األزهــــــــذلك نقـوكـــ

ي فتحـة ي وتلميـذه ابـن جّنــــ، ثـم قـال أبـو عليكون الظرف فـي موضـع رفـع مـع فتحـه ، أنْ )م ــبينك
ـــا فتحــة بنــاءإعــراب  ـــ، وهواستشــكل، وقــال غيرهمـ 0TP))و المشــهور ـــ

)
491F

٢(
P0Tخفــش ، فــالظرف علــى رأي األ

 ) . تقطع (فاعل للفعل
هــو ظــرف  :حــدهاأ(( : بالنصــب فيــه ثالثــة أوجــه) بيــنكم ( ويــذكر أبــو البقــاء العكبــري أنّ  

تقطــع شــيء  :وصــف محــذوف، أي: ي، والثــانتقطــع الوصــل بيــنكم: لتقطــع والفاعــل مضــمر، أي
علـى  أّن هـذا المنصـوب فـي موضـع رفـع وهـو معـرب وأجـاز ذلـك حمـالً : بينكم أو وصل، الثالث

0TP))ول األخفــش ـــــــــهــو قو حــــــوال الظــرف، أكثــر أ

)
492F

٣(
P0T فــالظرف إّمــا أْن يكــون صــفة لمحــذوف أو هــو ،

ـــــاعلف ا بيــــنكم فحــــذف الموصــــوف دون ـمــــ: علـــــــــى )د تقطــــع بيــــنكم ـــــــــلق( ويجــــوز((  :يـــــــــل، وقـــ
0TP)) الموصول 

)
493F

٤(
P0Tال الموصولة التي بمعنى شيء) ما ( محذوف وهوتقدير : ، أي ،. 

0TP)) إسـناد الفعـل إلـى مصـدره ((  :، أيلالفاعل هو مصدر الفع وقيل إنّ 

)
494F

٥(
P0T ورّد علـى هـذا ،

، وتحريـره أّنـه أسـند الفعـل إلـى ضـمير مصـدره فأضـمره  ظـاهره لـيس بجيـد( (القول أبو حيان بأّن 
ــه إْن أســنده إلــى صــريح المصــد وهــو مــع هــذا  ،ر فهــو محــذوف فــال يجــوز حــذف الفاعــلفيــه ألّن

0TP))، وهــو تغــاير الحكــم والمحكــوم عليــه مفقــود فيــه ؛ ألّن شــرط اإلســنادالتقــدير فلــيس بصــحيح

)
495F

٦(
P0T، 

وهـذا ال )  فـاعالً ( ليـهإ منها ما يجعل الظرف مسـنداً ) بالنصب ( فهذه اآلراء التي قيلت في بينكم
 ) . فاعالً ( ليهإ يتفق مع القواعد إذ ال يأتي الظرف مسنداً 

ة فـي نـوع الفاعـل فـي ف النحـااختلـ وردت آراء متعـددة فـي الفاعـل إذِ                   في النصوص السابقة
ولقد نظر النحاة إلى هذه الجمل فوجـدوها (( تى جملة فيها، ومن هذه اآلراء أّن الفاعل أكّل نّص 

عن عناصر تأليفها فوجدوا المسند، وهـو الفعـل فـي كـّل  صحيحة مؤدية لمعنى مفيدة وبحثوا فيها
جملــة،  ، إذ وجــدوه هنــايــهمســتوفيا للشــرائط التــي ألفوهــا فالفاعــل فلــم يجــدوه  ، وفتشــوا عــنِ جملــة

                                           
 . ١٠٤/  ٣: شرح الرضي على الكافية  )١(
 . ٤٢٧/  ١: شرح التصريح  )٢(
 . ٣٤٩/  ١:  القرآنفي إعراب  ناالتبي )٣(
 . ٣٠١: الزجاج  إلىالمنسوب  القرآنإعراب  )٤(
 . ٣٧٤/  ٢: الكشاف  )٥(
 . ٢٢٥/  ٧: ي ناروح المع: ، وينظر  ١٨٦/  ٤: البحر المحيط  )٦(
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وا مـا لجـأ ، ومـن هنـا كـانعهـدوا، ولكـن الفاعـل لـيس كمـا فوقعوا بذلك في حرج، فهذا الكالم مفيد
0TP)) إليه هو محاوالت تخريج هذه األمثلة 

)
496F

١(
P0T . 

وقـد يـؤثر ( (فالفاعل في هذه النصوص غير متفق مع القواعـد التـي تعـارف عليهـا النحـاة  
يخيـة سـلفت فـي مراحـل ى مثـل هـذه األمـور بوصـفها بقايـا مرحلـة تأر أْن ينظر إلـ: بعض الباحثين
، وكـان النظـام اللغـوي فـي مرحلـة مـا جملـة كـان ، ويستدل بها على أْن الفاعل مـثالً تطور العربية

ى صـارت إلـى مـا في ذلك الوقت السحيق يسمح بهذا ثم حدث تطور فـي طريقـه بنـاء الجملـة حتّـ
0TP)) لذي وصفه به النحاة صار إليه أمر الفاعل على الوجه ا

)
497F

٢(
P0T . 

ت بمراحــل عبــر العصــور وفــي إحــدى تلــك المراحــل فالبــاحثون يــرون أّن اللغــة قــد تكــون مــرّ 
، وأّن هذه النصـوص تشـير إلـى يأتي جملة الممكن أنْ  منَ  كان الفاعل أو المسند إليه بشكل أعمّ 

 .تلك المرحلة 
بــأْن تكــون أســاليبه وتراكيبــه المثــال والقــرآن هــو الخليــق ( (وقــد ورد ذلــك فــي نصــوص القــرآن

0TP))قتـــدى بـــه وينحــــى نحــــوه، ويهتـــدى بـــهالـــذي يُ 

)
498F

٣(
P0Tربية ـح النصـــوص العــــفصـــنصوصـــه أ رآنـ، فالقـــ

 .وأوثقها 
ي ، فـابن جّنــدد قسـم مـَن النحـاة فـي هـذه المسـألةاألدلـة علـى أّن الفاعـل جـاء جملـة تـر  ومـنَ 

يســرني ( ّال أّنــه عنــدما يــذكر قــول هشــام مــثال علــى الــرغم مــن عــدم إجازتــه لكــون الجملــة فــاعال إ
 .، ال في النثر يكون ذلك جائزًا عنده في الشعر ينبغي أنْ : ، يقول) يقومُ 

 ، فــال يــرجح رأيــاً بصــريين والكــوفيين فــي هــذه المســألةوكــذلك أبــو حيــان عنــدما ينقــل آراء ال
0TP)) أجازه الكوفيون ورّده البصريون (( : ما يقولوٕانّ 

)
499F

٤(
P0T .  

ليـــه ســـند إردد أّنهـــم وجـــدوا أّن الفاعـــل جـــاء جملـــة فـــي تلـــك النصـــوص وقـــد أُ وســـبب هـــذا التـــ
، وقـوة القاعـدة ال تجيـز ذلـك، فوقعـوا بـين قـوتين، قـوة القاعـدة ، إّال أنّ بالفعل في نصوص موثوقة

، ومــرة لــوا مــرة بجــوازه اعتمــادًا علــى الــنص، فــأّدى ذلــك إلــى أْن يقو الــنص الــذي فيــه الفاعــل جملــة
 .للقاعدة  تناداً يقولون بمنعه اس

صيحة ، وهو ما ورد في نصوص فاللغة تسمح بمجيء الجملة فاعالً  من هنا يتضح لنا أنّ 
)0TP)500F٥ي، والنحو ما هو إّال انتحاء سمت كالم العرب على رأي ابن جّنـمن كالم العرب

P0T وٕاْن تجاهـل ،
                                           

 . ٤٥: بناء الجملة العربية  )١(
 . ٤٩:  المصدر نفسه )٢(
 . ٨:  القرآننحو  )٣(
 . ٦٤/  ١) : مقدمة المحقق ( البحر المحيط  )٤(
 . ٣٤/  ١: الخصائص :ينظر )٥(
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الجملـة ء لما فرضه المنهج الـذي اعتمـدوه فـي توجيـه بنـا تجاهل النحويون هذا الجانب المهم وفقاً 
نرضـخ  ، ومـا علينـا إّال أنْ حكام النحويـةالسابق الستنباط األ) الموضوع ( لكن اللغة هي. العربية

 .؛ ألّنها حجة ُيستدل بها لسلطة اللغة
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@
@›ó–€a@Ú˜†ÏmZ @

م المبتــدأ والخبــر والفعــل والفاعــل، ، فالعمــد عنــدهفضــالتيقســم النحــاة الكــالم إلــى ُعمــد، و 
 ، إالّ يقوم مقامه ويعرب بإعرابه، وبهذا فهو عمـدة أيضـاً  لكونهويحمل نائب الفاعل على الفاعل، 

الفاعـل  عـنِ  الجملة التي يكون فيهـا المسـند إليـه نائبـاً  أنّ : ذه العمدة تقوم مقامها الفضلة أيه أنّ 
، وهـذا خـروج علـى نظـام الجملـة بحسـب ومجـروراً  ، أو جاراً ليه فيها ظرفاً يكون المسند إ يمكن أنْ 

هـا فـي بـاب  أنّ ، إالّ ومجـروراً  ، أو جاراً يكون المسند إليه ظرفاً  أنْ  د المعيارية التي لم ترتضِ ـالقواع
 .، وجعلته عمدة اعل أسندت للظرف والجار والمجرورنائب الف
: عـل فقولـكإليه فعـل فا ، ولم يتعدّ الذي لم يتعّده فعلهوالمفعول ( ( :سيبويه بالقول هذكر قد و 

)501F١(0TP))وعمـــرٌ  بُ ضـــرَ ، ويُ زيـــدٌ  بَ رِ ُضـــ
P0T بـــاب ( ( :د إلـــى حكـــم نائـــب الفاعـــل، فقـــال فـــيأشـــار المبـــرّ ، و

، مــا كــان رفعــاً ، وٕانّ اهللا لــم عبــدُ ، وظُ رب زيــدٌ ُضــ: ه، وهــو رفــع، نحــوـــــــر فاعلـــــــالمفعــول الــذي ال يذك
)502F٢(0TP ))فعــل مــن فاعــل  لكــلّ  ، والبــدّ ك حــذفت الفاعــلألّنــ ؛اً بيكــون نصــ المفعــول أنْ  وحــدّ 

P0T وأطلــق ،
)503F٣(0TP ))فاعلـه  مـا لـم يسـمّ ( ( :آخرون عليه تسمية أخـرى

P0T طلقـوا تسـمية نائـب الفاعـل أ، ثـم بعـد ذلـك
0TP))الفاعل  ذا الباب باب النائب عنِ ى هسمّ  اصطلح ابن مالك على أنْ ( (عليه إذ 

)
504F

٤(
P0T . 

نائـب الفاعـل ال يقتصـر  ألنّ  ؛، وتسمية نائـب الفاعـل أعـمّ التسمية بعد ذلكثم استقرت هذه 
: ، والجـار والمجـرور، قـال ابـن هشـامالفاعل المصدر، والظـرف ا ينوب عنِ معلى المفعول به وٕانّ 

، والعبارة األولى أولى لوجهين، هلفاع ، وهو الذي يعبرون عنه بمفعول ما لم يسمّ نائب الفاعل( (
عطـي أُ (  :المنصـوب فـي قولـك أنّ : وغيـره، والثـاني اعـل يكـون مفعـوالً الف النائب عنِ  أنّ : أحدهما

)505F٥(0TP ))لهم  فاعله وليس مقصوداً  ه مفعول للفعل الذي لم يسمّ ، يصدق عليه أنّ ) ديناراً  زيدٌ 
P0T . 

، ، أم مضــارعاً أكــان ماضــياً ، ســواء هــو الفعــل المبنــي للمجهــول والعامــل فــي نائــب الفاعــل
مـا  :لفاعل، هو اسـم المفعـول، نحـو، والعامل اآلخر في نائب اضرب عمرو، ويُ رب زيدضُ  :نحو

)506F٦(0TP))فعـلمثـل يُ  فمفعـول( ( :العامل، قـال سـيبويه جرُ أ مضاعٌ 
P0T ّد ذلـك بقولـه، وقـد أوضـح المبـر: ) )

                                           
 . ٣٤/  ١: الكتاب  )١(
 . ٥٠/  ٤: المقتضب  )٢(
 . ٧٩/  ١: المقرب  )٣(
 . ٦٠٢: شرح الكافية الشافية : ، وينظر  ١٣٢٥: ارتشاف الضرب  )٤(
 . ١٩١: شرح شذور الذهب  )٥(
 . ١٠٩/  ١: الكتاب  )٦(
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ــ واســم المفعــول جــارٍ  ، كمــا ســوطاً  بٌ و زيــد مضــر : فعــل، تقــولى الفعــل المضــارع الــذي معنــاه يُ عل
)507F١(0TP )) سوطاً ضرب زيد يُ : تقول

P0T . 
ق قسـم ال يجـوز بنائـه للمفعـول باتفـا( ( :أقسام من جهة بنائها للمفعول ةثالث واألفعال على

ف، وهــــو كــــان وأخواتهــــا ، وقســــم فيــــه خــــالنعــــم، وبــــئس: ي ال تتصــــرف نحــــوـــــــال التــــــو األفعــــــوه
)508F٢(0TP))األفعـال المتصـرفة  نَ ـو مـا بقـي مــــ، وقسـم ال خـالف فـي جـواز بنائـه للمفعـول وهالمتصرفة

P0T ،
 :، هي الفاعل أشياء حذف الفاعل تنوب عنِ ، و وعند بناء الفعل للمجهول

يكـن فلمـا لـم ( ( :داعل، قـال المبـرّ ــــــــالف ابة عـنِ ــــــالني األصـل فـي هيـرى النحـاة أّنـ: المفعول بـه )١
الفعل بما قام مقام  ، ليصحّ هنا قد حذفته أقمت المفعول مقامها ـوكنت ه الفاعل بدّ  للفعل منَ 

)509F٣(0TP ))فاعله 
P0T ُقـال ( (، إذ ـل مع وجود غيـره معـهالفاع عنِ  ة المفعول به نائباً ـلف في إقام، واخت

 والً ـه يصير مفعألنّ  ؛كان معـه مفعـول صحيح ، وٕانْ ون يجوز إقامة الظرف مقام الفاعلالكوفي
)510F٤(0TP ))بــه علــى الســعة 

P0Tهــذا ضــعيف وٕاذا كــان فــي الكــالم مفعــول بــه صــحيح  بــأنّ  (( :، وقيــل
)511F٥(0TP ))ل دون الظــرف والجــارـئم مقــام الفاعــل القــاـجعــ

P0Tيــزون إقامــة غيــر المفعــول ، فــالكوفيون يج
وأجــاز ذلــك األخفــش والكوفيــون ( ( :، قــال ابــن مالــكون ال يجيــزون ذلــك، والبصــريمــع وجــوده

)0TP )512F٦}يكسـبون   واكـان جزى قومـا مبـا   لي {: اءرّ القيؤيد مذهبهم قراءة بعض 
P0T إلـى ) ليجـزى ( ، فأسـند

0TP))و مفعول به ــوه)  قوماً  (، ونصبورالجار والمجر 

)
513F

٧(
P0T، بغيـر ذلـك  وكـذلك استشـهد الكوفيـون

وكــذا نيابــة ، فبــاب جــائزة بــال خــال ن كــلّ ـعــول األول مــنيابــة المف( (الشــواهد األخــرى، و مــنَ 
فـأكثر النحـويين يمنعهـا والصـحيح )  ظـنّ  (ا نيابة الثاني من بـاب، وأمّ ) كسا (من باب الثاني

)514F٨(0TP ))إجازة ذلك إذا أمن اللبس 
P0T . 

بوصـف،  متصـرفاً  ن مصـدراً يكـو  ، ولكـن بشـرط أنْ الفاعل المصدر ومما ينوب عنِ : المصدر )٢
، أو تقــــديراً  لفظــــاً  يكــــون مختصــــاً  رط أنْ ـــــــــفالمصــــدر بش( ( :ال ابــــن عصــــفورــــــقأو بإضــــافة، 

                                           
 . ١١٨/  ٢: المقتضب  )١(
 . ٧٩/  ١: المقرب  )٢(
 . ٥٠/  ٤: المقتضب  )٣(
 . ١٥٩/  ١:  اإلعرابل البناء ولاللباب في ع )٤(
 . ١٥٩/  ١: المصدر نفسه  )٥(
 . ٤٦٧/  ٢: إعراب القراءات الشواذ : ، وينظر  ١٤: الجاثية  )٦(
 . ٦٠٩: شرح الكافية الشافية  )٧(
 . ٦١٠: المصدر نفسه  )٨(
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)515F١(0TP)) اً ومتصرف
P0Tفـخ يف الصـور نفخـةٌ   فإذا نُ {:ىــــــــه تعالــــولــك قـــــذلال ـــــ، ومث  0} واحـدةTP)516F٢(

P0T فقـد جـاء ،

 .الفاعل  عنِ  نائباً )  نفخة (المصدر
 ـــــ يزمـاني أو مكـان الظـرف ـــــ( (الفاعـل إذا كـان ياء التـي تنـوب عـنِ األشـ و مـنَ ـــــــوه: الظرف )٣

ـــ: والمكـــان نحـــويم رمضـــان، ِصـــ: ، فالزمـــاني نحـــومختصـــاً  متصـــرفاً  ( ، فــــس أمـــام األميـــرُجِل
لفاعليــة والمفعوليــة الظرفيــة إلــى ا همــا يخرجــان عــنِ ألنّ  ؛ظرفــان متصــرفان) رمضــان، وأمــام 

)517F٣(0TP ). )..واإلضافة 
P0T . 

للبناء للمفعول  لفعل الزماً سواء أكان ا( (الفاعل ينوب الجار والمجرور عنِ : الجار والمجرور )٤

)0TP)518F٤}يف أيـديهم قط وملا س{أم ال، فاألول، نحو
P0Tالمجـرور  ألنّ  ؛سـير بزيـد : ، والثـاني، نحـو قولـك

)519F٥(0TP ))، هذا مذهب الجمهور الفاعل نيابته عنِ  ول به معنى فصحّ بالحرف مفع
P0T . 

 .الفاعل عند بناء الفعل للمجهول وحذف الفاعل  فهذه األربعة هي ما ينوب عنِ  
@

@bËÓ€g@á‰èfl@Ú‹ª@›«b–€a@kˆb„Z@

، وكـذلك الفاعـل وأسـند الفعـل إليهـا عـنِ  ئباً تأتي شبه الجملة نا النحاة أجازوا أنْ  لقد رأينا أنّ 
 .شبه الجملة مقدرة بالجملة في رأي  خالل البحث أنّ  مرّ 

، ، كمـا اختلفـوا فـي الفاعـلأم ال ؟الفاعـل  عـنِ  وقد اختلف النحاة في الجملة هل تكون نائباً 
 .ه محمول عليه ألنّ 

، وذهـب قسـم آخـر الفاعـل عـنِ  الجملـة نائبـاً النحاة إلى عدم جواز مجـيء  إذ ذهب قسم منَ 
 .على الفاعل  لفاعل بحملها عنِ  النحاة إلى إمكان جعل الجملة نائباً  منَ 

مشــهور المنــع ، فالل، ونائبــه هــل يكونــان جملــة أم الواختلــف فــي الفاعــ( ( :امقــال ابــن هشــ
)520F٦(0TP )) ، وثعلب مطلقاً ، وأجازه هشاممطلقاً 

P0T . 
 . ة بـــــالمطلقـل جملــــــي نائـــــب الفاعــــــيأتـــــ ازوا أنْ ـلب أجــــــ، وثعـــــون بهشـــــامـوفيون متمثلــــــفالكـــــ

لمفعـول تقـع الجملـة فـي موضـع ا أنْ  ،ها الرفعومحلّ  اإلعراب الجمل التي لها محل منَ  منَ : وقيل
0TP، وجماعة من الكوفيينم، وثعلب، وهذا مذهب هشافاعله الذي لم يسمّ 

)
521F

٧(
P0T . 

                                           
 . ٨١/  ١: المقرب  )١(
 . ١٣: الحاقة  )٢(
 . ٤٢٨/  ١: شرح التصريح  )٣(
 . ١٤٩: األعراف  )٤(
 . ٤٢٢/  ١: شرح التصريح  )٥(
 . ١٩٨: ، نتائج التحصيل  ١٧٣/  ١: البحر المحيط : ، وينظر  ٨٩/  ٢: مغني اللبيب  )٦(
 . ٤٩: رسالتان في النحو : ينظر  )٧(
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، الفاعـل عنِ  الجملة التي تقع نائباً ، اإلعراب منَ  الجمل التي لها محلّ فون إلى يفهؤالء يض
 .كالم العرب، والمتداول من مستندين إلى المستعمل تقع فاعالً  كما أضافوا من قبل الجملة التي

ا وأّمـ علـى نصـوص جـاء الفاعـل فيهـا جملـة، ويعتمد المجيزون لمجيء نائـب الفاعـل جملـة
ال تجعـل الجملـة  ، أو قدروا تقديرات أخـرىلوا، فأوّ الفاعل عنِ  ة نائباً غير المجيزين لمجيء الجمل

ــاً  ــم يأخــذوا بظاهرهــــــالفاع نِ ـعــ نائب ـــا، وسأعـــل، ول و ـى النحـــ، وعلــهمـف الفــريقين وحججـــرض لموق
 :اآلتي 
 

 :الفاعل  عنِ  الجملة الفعلية نائباً  -أوال 
 : ما كان العامل فيها ظاهراً  -١
 :ق جملة فعلية غير مصدرة بمعلّ نائب الفاعل  -أ

)0TP)522F١}ما حنن مصلحونوإذا قيل هلم ال تفسدوا يف األرض قالوا إنّ{:قوله تعالى
P0T،  ِففي مثل هذه لم يجز 

لفـظ، أو المعنـى، الفاعـل فلجـأوا إلـى التأويـل نحـو ال عـنِ  البصريون بشـكل عـام كـون الجملـة نائبـاً 
الجملـة بعـده  ألنّ  ؛ضـمرو القـول وأُ ـ، وهـل مصدرـالفاعم المفعول القائم مقا( ( :فقد ذهبوا إلى أنّ 

بـه ومـا هـو ممـا  الكـالم ال يـتمّ  ألنّ  ؛و بعيـدـل، وهــــالقـائم مقـام الفاعو ـــه)  لهم ( :وقيل ...تفسيره
الجملـة ال تكـون  ألنّ  ؛لـمقـام الفاعـ ال تفسـدوا قائمـاً : يكون قولـه ، وال يجوز أنْ دهـتفسره الجملة بع

)523F٢(0TP ))مقام الفاعل  فال تقوم فاعالً 
P0T . 

ها كانت قبـل حـذف إنّ ( (: ـول، بالقرةمفسِّ )  ال تفسدوا (جملة ول بأنّ ـابن هشام على الق وردّ 
)524F٣(0TP ))، والمفعول به متعين للنيابة رة، فكيف انقلبت مفسِّ ةالفاعل منصوب

P0T . 
 اآليـة، فـي هـذه ه أسند إلى اللفظنّ أ ، إالّ ل الجملةـالفاع نِ ـل النائب عـفقد جعا الزمخشري أمّ 

)0TP)525F٤}... وإذا قيـل هلـم آمنـوا كمـا آمـن النـاس       {:وفي قوله تعالى
P0Tأنْ  قلـت كيـف صـحّ  فـإنْ ( ( :، فيقـول 

هــو  حّ الـذي ال يصـ: ، قلـتسناد الفعل إلـى الفعـل ممـا ال يصـحّ ، وإ ) ال تفسدوا (إلى)  قيل (دنسي
)526F٥(0TP ))ذا إسناده له إلى لفظه ـ، وهإسناد الفعل إلى معنى الفعل

P0T . 

                                           
 . ١١: البقرة  )١(
 .١/١١٧:مشكل إعراب القرآن،مكي القيسي،  ١/٣٤٣:الحجة للقراء السبعة:، وينظر ٢٦/  ١: القرآن التبيان في إعراب  )٢(
 . ٦٤/  ٢: مغني اللبيب  )٣(
 . ١٣: البقرة  )٤(
/  ١: ، ال�در المص�ون    ٢٣٦: كت�اب أم�الي اب�ن الحاج�ب ، أب�و عم�رو عثم�ان ب�ن الحاج�ب          : ، وينظر  ١٨٢/  ١: الكشاف  )٥(

 . ٣٥٤-٣٤٩/  ١: ، اللباب في علوم الكتاب  ١٣٦
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دة إلـى مـاذا ؟ قلـت إلـى مسـن)  قيـل (قلت فإنْ ( ( :وأسنده الهمذاني إلى معنى الجملة، فقال
)527F١(0TP )) )ال تفسدوا في األرض(  :معنى قوله

P0T . 
 والمفعول الذي لم يسمّ ( ( :، حيث يقولالجملة هي نائب الفاعل ان إلى أنّ ويذهب أبو حي 
  أنّ ، إالّ )ال تفسـدوا فـي األرض(، وهـيبحـرف النهـيها الجملة المصـدرة أنّ  المــــــ، فظاهر الكفاعله

ـــــذل ـــــك ال يجـــ ـــــى مذهـ علــــوز إالّ ــــــ ـــــب مــــن أجـــ ـــــاز وقـــــ ، ولــــيس مــــذهب جمهــــور وع الفاعــــل جملــــةــ
)528F٢(0TP ))، ذلك حكمه حكم الفاعل فاعله والمفعول الذي لم يسمّ  ...البصريين 

P0T . 
 واجـاز أ ، إذجملـة هـو المـذهب الكـوفي عـلالفاعل ونائب الفا أْن يكون والمذهب الذي يجيز

، والجملـة التـي تكـون الجملـة التـي تكـون فـاعالً : اإلعـراب مـنَ  ي لها محلّ تلالجمل ا يكون منَ  أنْ 
، وبمـا للمعنـى، ولـيس للفـظ فقـط سـناداً إفـي هـاتين  اإلسـنادوهـم يجعلـون  ـــــ كما مرّ  للفاعل ــــ نائباً 

 ولـيس مثلمـا معنـويسـناد هنـا عنـدهم إ اإلسـناد نّ إللفاعـل فـ نائبـاً )  ال تفسـدوا (هم يجعلون جملةنّ أ
شــباهها أهــذه الجملــة و  نّ أ، كمــا للجملــة مطلقــاً  اإلســنادراء الكــوفيين آمــن  نّ أل ؛جعلــه الزمخشــري

الفعــل نــي هــا النصــب وعنــدما بُ ، فالجملــة كــان محلّ بنــى الفعــل للمجهــوليُ  نْ أبــه قبــل  كانــت مفعــوالً 
يـة إذ لـم تكـن محك ـــــ علـى رأي الكـوفيين ـــــ ليهـاإ مسـنداً  تصبحرفع وأ للمجهول صارت في محلّ 

 .في حالة النصب 

ا أنزل مبوا ــــم آمنـــل هلـــــوإذا قي{:ىـــــالــه تعـــــفي قول)  راديـــــالم (نـــى رأي الكوفييــــار إلــــشأوقد 

0} ... اTP)529F٣(
P0Tموضــع المفعـول الــذي لــم يســمّ  الجملــة فــي وذهــب الكوفيــون إلـى أنّ ( ( :، حيـث يقــول 

)530F٤(0TP))، فهي على هذا في موضع رفع فاعله
P0Tمعنويـاً  إسـناداً ليهـا إسـند أع و ، فالجملة في موضع رفـ ،

الجملــة قائمــة  نّ أوزعــم الزمخشــري ( (: نقــل رأي الكــوفيين هـــذا نْ أد ـه قــال بعــّنــأويــدل علــى ذلــك 
)531F٥(0TP )) ل لهم هذا اللفـظــــــــوٕاذا قي: لـــــــه قينّ ، كأإلى لفظه ادـــــــاإلسن نّ أره ب، وقدّ لـــــــام الفاعـــــمق

P0T فهـو ،
 للفــظ بــل قــاال الجملــة فــي اإلســناد نّ بــالقول إ لــم يقيــدواا رأي الكــوفيين فهــو وأبــو حيــان عنــدما ذكــر 

 اإلسـناد ه مـنَ ّنـأكـر رأي الزمخشـري قيـد ب، فـي حـين عنـدما ذُ فاعلـه موضع المفعول الذي لـم يسـمّ 
 .اللفظي 

                                           
 . ١٥٦/  ١: الكتاب الفريد  )١(
 . ١٩٦/  ١: البحر المحيط  )٢(
 . ٩١: البقرة  )٣(
 . ٧٣: لمرادي ا الحسن بن أم قاسماإلعراب ،رسالة في جمل  )٤(
 . ٧٣: المصدر نفسه  )٥(
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موضع المفعول  الكوفيين استدلوا على وقوع الجملة في أنّ  :شهاب الدين األصبحيوذكر  

ــم ال تفســدوا يف األرض   {:ى، بقولــه تعــالالــذي لــم يســم فاعلــه ــل هل ــم   وإذا {:، وقولــه}وإذا قي ــل هل قي

)532F١(0TP) آمنوا (، وفي الثانية) ال تفسدوا (األولى اآليةفي )  قيل (فنائب الفاعل في ،}آمنوا
P0T . 

، مــنهم مــن وأمثالهــا } وإذا قيــل هلــم ال تفســدوا يف األرض {:فــي قولــه ) قيــل (نائــب فاعــل إذاً  

وقـال )  لهـم (نائـب الفاعـل: وهـو قـول البصـريين، ومـنهم مـن قـال مضـمراً )  القـول (جعله مصدراً 
0TPعنه العكبري وابن هشام 

)
533F

٢(
P0T اإلسنادالجملة و ، ومنهم من جعل النائب ه بعيد، وال تتم به الفائدةنّ أب 

 اإلســناد، وهــو رأي الكــوفيين الــذين يجيــزون فــي ذلــك إلــى المعنــى اإلســناد، ومــنهم مــن جعــل للفــظ
 الفـراء، أم باالشتراط كما يرى بالمطلق كما يرى هشام، وثعلب وغيرهم اإلسنادللجملة سواء أكان 

 .  قاً معلَّ  يكون الفعل قلبياً  أنْ 
0TPة الفاعل قول ذي الرم عنِ  اً علية نائبجاءت فيه الجملة الف ومما

)
534F

٣(
P0T : 

 لمن أبو موسى أبوه         قّ وحُ                          
 قه الذي نصب الجبااليوفّ                                                        

ولكــن  } ثــم بــدا هلــم مــن بعــد مــا رأوا اآليــات ليســجننه {:علــه النحــاس، مثــل، قولــه تعــالى إذ ج

0TPد الـــذي يقـــدر الفاعـــل مصـــدر الفعـــلرأي المبـــرّ علـــى 

)
535F

٤(
P0Tوهـــو مصـــدر الفعـــل ، فهنـــا نائـــب الفاعـــل ،

0TP536Fهـبخـــــالف رأي سيبويـــــ

(*)
P0T د يكـــــون رّ ـر المبــــــ، فعلـــــى تقديـــــاآليـــــةي ـة فــــــل الجملــــــل الفاعــــــالـــــذي جعـــــ 

، هـيوفقو ـــه قّ ـل حُ ـه فاعـذهب سيبويـى مـل، وعل عليهــة الفعـل لداللـاعـذف الفـ، فحقُّ ـالح قّ ـوحُ ( (
ُـــــح :أي )537F٥(0TP))يقـالتوفـــــ قّ ــ

P0T، ـــــالجمل نّ أ: أي ـــــة وقعـة الفعليـــــــ ـــــع اـً ت نائبـــــــ ـــــالفاع نِ ــ ـــــل للفعــ ي ـل المبنـــــــ
 .) حقّ  (للمجهول

0TPومنه قول جميل بثينة 

)
538F

٦(
P0T : 

 لوا      البين يوم تحمّ  حذارَ  جزعتُ                   
 يجزعُ  لمثلي يا بثينةُ  قّ وحُ                                                    

                                           
: الك�ريم ، محم�د ف�ؤاد     الق�رآن المعج�م المفه�رس أللف�اظ    : ، ولمزيد من الشواهد ينظ�ر   ٥٠-٤٩: رسالتان في النحو : ينظر  )١(

 ) .قول(مادة 
 . ٦٤/  ٢: مغني اللبيب : ينظر  )٢(
 . ٤٤٦: هديوان )٣(
 . ٣٤٢/  ١١:  القرآن، الجامع ألحكام  ٣٢٩/  ٢:  القرآنإعراب : ينظر  )٤(

 ) الجملة فاعال ( تقدم ذكره في الفصل الثاني  اآليةرأي سيبويه والمبرد في هذه   (*)
 . ٥٣٥/  ٣: الكريم وبيانه ، محي الدين الدرويش  القرآنإعراب  )٥(
 ).وحق( مكان) من كان(ويروى أيضًا( ،  ٧٤: هديوان )٦(
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يهــا جــاء ف مــع أبيــات أخــر) الحمــل علــى المعنــى بــاب ( ي هــذا البيــت فــيفقــد ذكــر ابــن جّنــ
)539F١(0TP ))يجـرع  نْ ألمثلـي  وحـق: أي ...ومنـه بيـت جميـل( ( :فقـال ،الظـاهر جملـةبليـه المسند إ

P0T ثـم ،
عنـده فـي الشـعر، ال فـي  يكون ذلـك جـائزاً  نْ أ، وينبغي جاز هشام يسرني تقومُ أو ( ( :قال بعد هذا

، وبـاب الحمـل علـى المعنـى بحـر يكـون يرتكبـه مـن غيـر ضـرورة نْ أولى عندي من أ، وهذا النثر
ة ، ووكلنـا الحـال إلـى قـوّ نـا وجهـهريأوقـد  غضغُض ، وال يُ ُض غرّ ، وال يُ ؤبىفثُج، وال يُ نكش، وال يُ ال يُ 

0TP))ل وّ لنظر ومالطفة التأا

)
540F

٢(
P0T في الشعر ويظهر هـذا ، فابن جني يجيز مجيء الفاعل ونائبه جملة

 .قيم مقامه أه نّ هم يحملون نائب الفاعل على الفاعل ألنّ من كالمه ؛ أل
، ولكـن ) حـق (ليه الفعـل المبنـي للمجهـولإسند أ، إذ وقع للفعل يجزع اإلسناد نّ أفالظاهر  

 نْ إفــ محضـاً   اسـماً الّ إل ال يكـون ـالفاعــ. .. (( :ولـذا الظـاهر غيـر مـراد عنــد ابـن يعـيش، إذ يقــهـ
، ل محــضـل فيــه مســند إلــى فعـــالفعــ نّ إ، فــ)بثينــة يجــزع فحــق لمثلــي يــا  ( :قيــل فمــا تصــنع بقـــوله

ل ـليــه ال إلــى الفعــإند ـســأو الــذي ــــدر وهـل مصــــــالفعو  نْ أ، و ) زعـيجــ نْ أ (المـــراد ، قيــلفهــو يجــزع
)541F٣(0TP))ه ـنفس

P0T. 
ذ كــان إوردنــا مــا يثبــت خــالف ذلــك أفقــد )  محضــاً   اســماً الّ إل ال يكــون ـالفاعــ: ( ا قولــهّمــأ 
كـالم ابـن يعـيش يشـير إلـى  نّ أ، كمـا جملـة: لنحـاة يقــول بوقــوع الفاعــل غيـر اسـم، أيا نَ ـفريق م

 ليهــا ال باعتبــاره مصــدراً إســند أملــة جباعتبــاره )  يجــزع (واقــع لـــ اإلســناد نّ أل ــــن يجعـهنــاك مــ نّ أ
 . مؤوالً 

، قــول الشــاعر الفاعــل علــى رأي مــن يقــول بــذلك عــنِ  مــا جــاءت فيــه الجملــة الفعليــة نائبــاً مو 
0TPمتمم بن نويرة 

)
542F

٤(
P0T : 

      حقبةً  كندماني جذيمةَ ا وكنّ                    
 عالن يتصدّ : ى قيلالدهر حتّ  منَ                                                   

ــ ، ومثــل ذلــك ل للفعــل المبنــي للمجهــولـالفاعــ نِ ـعــ نائبــاً  )) لــن يتصــدعاً ( د جعلــت جملــةـفق
)543F٥(0TP ))ال ـقــ: النبــي عليــه الســالم عــنِ  ُروي( (: قــولهم

P0Tائبــا ن)  الـقــ (، و)ا ـعــلــن يتصد( ة ـ، فجملــ
نيـا وعنـدما بُ  ،مفعـولين كانتا قبل بنـاء الفعلـين للمجهـول الجملتين نّ أل ؛ويفاعل للفعلين، قيل، ورُ 

 .الفاعل  نائبتين عنِ ) محل رفع  في( صبحتاأللمجهول 
                                           

 . ٤٣٥/  ٢: الخصائص  )١(
 . ٥٨٠/  ٨: خزانة األدب  :وينظر، ٤٣٥/  ٢: لخصائصا )٢(
 . ٤٣/  ٨: شرح المفصل  )٣(
 . ٣١٠/  ١٥: هاني فيرة في األغاني ، أبو الفرج األصالبيت لمتمم بن نو )٤(
 . ١٥٧: إعراب الجمل وأشباه الجمل  )٥(
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0TPالفاعل في قول النابغة الجعدي  عنِ  ووردت الجملة الفعلية نائباً 

)
544F

١(
P0T : 

             نّ بأهلك إ نْ ركبَ م واقُ  ينود                            
 للناس ما زعما اهللا موفٍ                                                           

 ) . نودي (الفاعل للفعل المبني للمجهول عنِ  تكون نائباً  نْ أيمكن )  قم (فجملة
 ) :الم القسم(جملة فعلية مصدرة بـ نائب الفاعل  -ب

 : ل، ومنـــه قولـــه تعـــالىـالفاعـــ نِ ـعـــ نائبـــاً )  الم القســـم (بــــ وقـــد تـــأتي الجملـــة الفعليـــة مصـــدرة

)0TP)545F٢ } من اخلاسرين عملك ولتكونن طنت ليحبــــركـــن أشــــإىل الذين من قبلك لئك وـــــي إليــــد أوحـــولق {
P0T . 

اعـــل للفعـــل المبنـــي ، فـــي موضـــع نائـــب الف)...لـــئن أشـــركت  (ويـــون الجملـــةإذ جعـــل النح
ق حوالـه وقـد علّـأل في جميـع ـــــفهذا بمنزلة الفاع( (: اـــــن خروف فيهـــ، قال اب) يــــأوح (ولــللمجه
)546F٣(0TP ))عليه 

P0Tل هـذا الكـالم فقد ذكـر قبـ ،ق عنهاالفاعل والفعل معلَّ  عنِ  ائباً الجملة ن ه جعلنّ أ :، أي
)547F٤(0TP))ق علـى الفعـل والفاعـل ق علـى المبتـدأ والخبـر يعلَّـكمـا علِّـ( ( :ما نصـه

P0Tوٕالـى كـون الجملـة ،) 
، ويظهـر مبنـي للمفعـول: وأوحـي( ( :ئب الفاعـل يـذهب أبـو حيـان، بقولـههي نا )...لئن أشركت 

وهــذا ال يجــوز علــى ، )مــن الخاســرين(إلــى )  لــئن أشــركت (هـــذه الجملــة مــن قولــهالــوحي هــــو  نّ أ
)548F٥(0TP))تكون فاعلة فـال تقـوم مقـام الفاعـلالجمل ال  نّ أل ؛مذهب البصريين

P0Tجمـل (، فنائـب الفاعـل  (
دلـة أمـن )  لـئن أشـركت ليحـبطن عملـك (قولـه نّ إ :، وقيلبي حيانأوليس جملة واحدة على رأي 

ـــة نائبـــاً ن علـــى مجـــيء الكـــوفيي 0TPللفاعـــل الجمل

)
549F

٦(
P0Tم مقـــام الفاعـــل هـــو الجـــار قـــيأالـــذي ( نّ إ :، وقيـــل

)550F٧(0TP )) ) إليك (، وهووالمجرور
P0T . 

، فقـد الفاعـل عـنِ  وردت نائبـاً  الجملـةقوال للنحـاة والمفسـرين أباالعتماد على ما ورد من  إذاً 
 يـــرتضِ  ، ولـــمالعـــرب ردة عـــنِ النحـــاة محتجـــين بالنصـــوص الفصـــيحة الـــوا ذلـــك طائفـــة مـــنَ  ثبـــتأ

 .إلى القواعد النحوية التي ال تجيزه  المذهب البصري ذلك مستنداً 
 ، ونائبـهلنحـاة مجـيء الجملـة فـاعالً جـازة اإل ؛للفاعـل تكـون نائبـاً  نْ أها يمكـن نّ أوالذي يبدو  

 .محمول عليه 

                                           
 . ١٣١/  ٩: ، خزانة األدب  ٢٦٥/  ١٢: ، لسان العرب  ١٥٠: هديوان )١(
 . ٦٥: الزمر  )٢(
 . ١٩٢: شرح كتاب سيبويه ، ابن خروف  )٣(
 . ١٩٢: المصدر نفسه  )٤(
: ، روح المع�اني   ٥٤١/  ١٦: ، اللب�اب ف�ي عل�وم الكت�اب      ٤٤١/  ٩: الدر المصون : ، وينظر  ٤٢١/  ٧: البحر المحيط  )٥(

٢٣/  ٢٤ . 
 . ٥٣٩/  ٢: المقاصد الشافية : ينظر  )٦(
 . ٥٤١/  ١٦: ، اللباب في علوم الكتاب  ٤٤١/  ٩: الدر المصون : ، وينظر  ٤٢١/  ٧: البحر المحيط  )٧(
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 :نائب الفاعل جملة نداء  -ت
، ة النـداء بالجملـة الفعليـةملـر جقـدّ ، إذ تُ الفاعـل رفـع نائـب عـنِ  لنداء في محـلّ وردت جملة ا

 .، فبهذا تكون جملة النداء في ضمن الجملة الفعلية دعوأنابت عن فعل تقديره )  يا (نّ أ: أي

 ا وبركـات بسـالم منـ   قيل يا نوح اهـبطْ  {:، قوله تعـالىالفاعل عنِ  اء نائباً ومما ورد فيه جملة الند

0 }. .. ن معكعليك وعلى أمم ممTP)551F١(
P0T . 

ي يـا نـوح فـ( ( :الفاعـل للفعـل قيـل، فقـد قيـل فيهـا رفع نائـب عـنِ  حلّ في م)  يا نوح (فجملة
أي قيـل، : موضع رفع لوقوعهما موقع الفاعل، وقيل القائم مقام الفاعل مضمر، والنداء مفسر لـه

)552F٢(0TP ))، هو يا نوح قول، أو قيل
P0T . 

 نْ أ، ويجـوز فيهـا الفاعـل فع نائب عنِ ر  في محلّ )  يا نوح (جملة النداء نّ أفرأي أبي البقاء 
 .الفاعل  يكون مصدر الفعل هو الذي ينوب عنِ 

قلعـي وغـيض املـاء وقضـي األمـر واسـتوت علـى        قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا مساء أو{:ومنه قوله تعالى

)0TP)553F٣}اجلودي
P0T إذا ( ( :، فقـد قيـلالفاعـل عـنِ  لنـداء نائبـاً يكـون الكـالم المصـدر بجملـة ا نْ أ، إذ يمكـن

ان ـــك) قلعـي يـا أرض ابلعـي مـاءك ويـا سـماء أ: لوقي(  :، نحوال جملة واحدة لمقول كالماً اكان 
 ، وما بعدها بحسب موقعه منَ ولى منه ابتدائيةلة األ، والجمرفع نائب فاعل ه في محلّ ـــالكالم كلّ 
)554F٤(0TP))الكالم 

P0T، ي نابت مناب الفاعل ــــمجموعة الجمل هي الت فهذه. 

)0TP)555F٥ } ك بالواد املقدس طوىخلع نعليك إنّك فاي أنا ربنودي يا موسى إنّفلما أتاها  {: وقولـه تعالـى
P0T . 

يكــون  أنْ ، لكــن أبــا علــي الفارســي يشــترط تقــوم مقــام الفاعــل نْ أيمكــن )  يــا موســى (فجملــة النــداء
 ضــمير يقــوم)  نــودي (يـون فـــيكــ نْ أوينبغــي ( (: ، قــال) نــودي (فــي ل ضــميراً ـلفاعــا امـم مقــالقــائ

ــ (، وال) يــا موســى : (د مــن قولــكيقـــوم واحـــ نْ أجــوز ه ال يّنــأل ؛لـمقــام الفاعــ  مقــام)  ي أنــا ربــكإّن
الســـم الـــذي يقـــوم مقـــام الفاعـــل جعلـــت ا نْ إ، فـــجمـــل والجمـــل ال تقـــوم مقـــام الفاعـــل هـــانّ أل ؛الفاعـــل
)556F٦(0TP )) ذكره قد جرى كان مستقيماً  نّ أل ؛موسى

P0T . 

                                           
 . ٤٨: هود  )١(
 . ٤٥٤/  ٢:  القرآنالتبيان في إعراب  )٢(
 . ٤٤: هود  )٣(
 . ١٥٨: إعراب الجمل وأشباه الجمل  )٤(
 . ١٢-١١: طه  )٥(
 .  ٢١٩/  ٥: لقراء السبعة لالحجة  )٦(
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وا سـيبويه فصـلهم حيـث خـالأقـد جـرى فيـه علـى ( ( :قيل فـي كـالم أبـي علـي الفارسـي هـذاو 
 هبخالف مذهب)  ليسجننه (ر دونالفاعل هو المصد أنّ من  )ليسجننه... ثم بدا لهم (  :في قوله

يـا  (ذا كـان كـذلك كـان فـي قولـهإ، فكان جملة نْ إ ، و حيث جعل ليسجننه الفاعل سيبويه ــــأعني  ــــ
)557F١(0TP ))عند سيبويه ) ليسجننه (بمنزلة)  موسى

P0T . 
علـى ذلـك )  يـا موسـى (، فيمكن حمل جملـةفي قول سيبويه الجملة وقعت فاعالً فما دامت 

 .الفاعل  عنِ  واعتبارها نائباً 
المفعــول ( ( :ليــه أبــو علــي الفارســي حيــث يقــولبــو البقــاء العكبــري إلــى مــا ذهــب إأويــذهب 
، ومـا بعـده ءالنـدا نـودي: المصـدر، أيهـو : نودي موسى، وقيل: عل مضمر، أيالقائم مقام الفا

)558F٢(0TP ))ه جملة نّ أل ؛مفسر له، ويا موسى ال يقوم مقام الفاعل
P0T . 

، إذ جعـل السـابقة اآليـةه يخـالف مـا قالـه فـي ّنـأويالحظ على قول أبـي البقـاء العكبـري هـذا 
) يــا نــوح (، فـــ) قيــل (لمجهــولرفــع نائــب فاعــل للفعــل المبنــي ل فــي محــلّ )  يــا نــوح (ءجملــة النــدا

هــا نّ أل ؛الفاعــل عــنِ  تكــون نائبــاً  نْ أال تصــلح )  يــا نــوح (جملــة ولــم يقــل أنّ )  موســىيــا  (و ،جملــة
ملـة تحمل ج نْ أ، فما المانع فمرة يجيز ذلك ومرة ال يجيزه)  يا موسى (جملة وقال ذلك في جملة

ويـــا موســـى ال يقـــوم مقـــام (  :بـــا البقـــاء يقـــولأ نّ أ، خاصـــة ) يـــا نـــوح (علـــى جملـــة ) يـــا موســـى (
، فجعــل بــه المعنــى ه ال يــتمّ ّنــ، أله جملــة فلــم يقــل مــثالً ّنــفهــو يمنعــه فقــط أل) ه جملــة ّنــأل ؛الفاعــل

 كان جملة ولكنه لم يمنعه لكونه)  يا نوح (نّ أقامته مقام الفاعل كونه جملة في حين إسبب عدم 
 .، وهنا يظهر اختالف النحاة في هذه المسألة مقام الفاعل جملة بل جعله قائماً 

، وكــان ذلــك علــى )يــا موســى( :هــو قولــه تعــالى)  نــودي (مقــام فاعــل القــائم نّ إ( ( :وقيــل
)559F٣(0TP))الجملة  رادة هذا اللفظ منَ إ اعتبار تضمين النداء معنى القول و 

P0Tاإلسـناد ه يجعلـه مـنَ نّ أ :، أي 
 .اللفظي

 :نائب الفاعل جملة فعلية مقدرة  -ث

)0TP)560F٤ } وقيل بعدا للقوم الظاملني ...{:جملة مقدرة، ومن ذلك قوله تعالىفقد يرد الفاعل 
P0T . 

( الفاعـل للفعـل ئـب عـنِ رفـع نا ، والجملـة منـه فـي محـلّ لفعـل مقـدر مطلقـاً  مفعوالً )  بعداً  (لجع إذ
)561F١(0TP))وقيــل بعــد بعــدا : أي( (، )قيــل 

P0Tوهــو و الفعــل المقــدر والــذي بقــي معمولــه، فنائــب الفاعــل هــ ،

                                           
 . ٥٩٥،  ١٢١-١٢٠: المنسوب إلى الزجاج  القرآنإعراب  )١(
 . ٥٦١/  ٢:  القرآنالتبيان في إعراب  )٢(
 . ١٦/  ٨: الدر المصون : ، وينظر  ١٦٧/  ١٦: روح المعاني  )٣(
 . ٤٤: هود  )٤(
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ـــ ــــمنصـــوب علـــى المصـــدر بفع  بعـــداً ( ( :ق، قـــال الســـمين الحلبـــيالمفعـــول المطل : ل مقـــدر، أيـــ
إذا  داً َعـد بَ َعـبْ د يَ ِعـبَ : الــــــــــيق َجـْدعًا،:علـيهم، نحـو اءـــــــ، فهـو مصـدر بمعنـى الدعا بعـداً ل ابعـدو ــــــوقي

)562F٢(0TP ))هلك 
P0T ِالفاعل  ، فالجملة هنا نابت عن. 

ون ر ا البصريون فيقدمّ أ، ينسب للكوفيين بشكل عام وهذا المذهب الذي يجعل الجملة فاعالً 
ــة ـفــي مثــل هــ ـــقيــل الق: ل، أيـــــو مصــدر الفعـــــل هـنائــب الفاعــ نّ أذه الجمل ده يكــون ــــ، ومــا بعولـ

 .له  راً مفسّ 
مــن آراء  ا مــرّ ـعلــى مــ الفاعــل حمــالً  عــنِ  تكــون الجملــة المقــدرة نائبــاً  نْ أه يمكــن ّنــأويبــدو 

 .يكون نائب الفاعل جملة  نْ أ جازتأ
 :فيه من األفعال الناسخة  ما كان العامل -ج

، فقـد لـنائـب الفاعـ :، أيلف فيمـا يقـوم مقـام المرفـوع، واختُ وأخواتها)  كان (ءلف في بنااختُ 
، ســـيبويه، والســـيرافي فـــذهب ((، )قـــام ي كـــين : (النحـــاة إلـــى جـــواز ذلـــك، نحـــو ذهـــب قســـم مـــن

)563F٣(0TP )) عـى المنــإلـ يـب الفارســواز ذلـك وذهــى جــ، وهشام إلالفراء، و ، والكسائـيوالكوفيون
P0T ُسـب ، ون

)564F٤(0TP ))، كمـــا تقـــول ضـــارب ومضـــروب ، ومكـــونـو كـــائنفهـــ( ( :ذلـــك لســـيبويه لقولـــه
P0Tـــ  نّ إ :لـ، وقي

مــا نّ إ ، و مــن كــان الناقصــة ال يــتكلم بــه وناً ـمكــ نّ أ، و ـا الــذي يقـــوم مقــام المحــذوفن مــســيبويه لــم يبــيّ 
ـــقصــد سيبوي ـــهــا فعنّ أه ـــ ـــل متصـــــ ـــ، ويستعمرفــ ـــمنــه مــا ال يستعمل ـــــ ـــفعاأل ل مــنَ ــــ منــع  نْ إ الّ إال ــ

0TPمانع

)
565F

٥(
P0T. 

: ، فيقول في ذلكالفاعل عنِ  نائباً  وذهب السيرافي إلى حذف االسم والخبر وجعل مصدرها
، وتصــــوغ كــــان الخبــــر جميعــــاً ، و تحــــذف االســــم نْ أ)  مكــــون (منــــه ولكــــن الوجــــه الــــذي يصــــحّ ( (

: ( لـه فتقــول م والخبـر تفسـيراً ـون االسـ، ويكوالخبر، المصـدر ينـوب مناب االسم، وذلك لمصدرها
ي تفسـير ـ، وزيـد منطلـق جملـة هـ) كـين (فاعله لـ ون اسم ما لم يسمّ فالك)  منطلقٌ  زيدٌ  كين الكونُ 

)566F٦(0TP ))الكون 
P0Tلمجهـول مصـدرها، والجملـة اعـل عنـد بنـاء كـان لالف نِ ـل ما ينـوب عــ، فالسيرافي يجع

ــ )567F٧(0TP ))البنــاء  ة فصــحّ تاّمــ اســمها وخبرهــا عــادتلمــا حــذف ( ( :، وقيــلرة لــهمفسِّ
P0T  شــكال فــي إإذ ال

                                                                                                                                        
 . ٤٧٥/  ٣: الكتاب الفريد : ، وينظر  ٤٥٣/  ٢:  القرآنالتبيان في إعراب  )١(
 ٤٩٨/  ١٠: ، اللباب في علوم الكتاب  ٢٢٩/  ٥: ، البحر المحيط ٢٠٣/  ٣: الكشاف: ، وينظر ٣٣٤/  ٦: الدر المصون  )٢(

 ).لمضارع وضم فائه وتسكين عينه في المصدرضم عينه في الماضي وا: الفعل ــ بعد ــ له ضبط آخر وهو(،
 . ١٣٢٥: ارتشاف الضرب  )٣(
 . ٤٦/  ١: الكتاب  )٤(
 . ١٣٢٦: ارتشاف الضرب : ينظر  )٥(
 . ٣٠١/  ١: شرح كتاب سيبويه ، السيرافي  )٦(
 . ٩/  ٣: المقاصد الشافية  )٧(
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تكـون قـد عملـت فـي  أنْ بنى للمفعـول بشـرط ها تُ نّ أ ((: فعل التام، ويذهب ابن عصفور إلىبناء ال
الخبــر  ءر بقـاوَّ تَصـذ ال يُ إ، ويحــذف الخبـر ف الفاعـل، أو مجـرور فيحـذف اســمها كمـا يحـذفظـر 

)568F١(0TP ))أو الجار والمجرور مقام المحذوف ،دون مخبر عنه، ويقام الظرف
P0T . 

 فعــــال المقاربــــة للمجهــــول أبنــــاء  الفــــراءعــــن بنــــاء كــــان للمجهــــول يجيــــز الكســــائي و  وفضــــالً 
: ل يفعــلَعــجَ ، و قــومُ ي ي كــان زيــدٌ ـفــ الفــراء، و وــــجــاز هأو  (( :، قــال ابــن مالــك) لفَعــل يُ ِعــجُ  : (نحــو

، ومســـتغنى عنـــه عنـــد المجهـــول عنـــد الكســـائيليـــه ضـــمير إ، والمســـند لفَعـــل يُ ِعـــ، وجُ قـــامكـــين يُ 
)569F٢(0TP))الفــراء

P0Tز وجــوّ  (( :، قــال الســيوطيالفــراءعــل عنــد كــان المبنيــة للمجهــول تســند للف نّ إ: ، وقيــل
كـان : إقامـة الفعـل فـي يضـاً أز وجوّ  ،قائماً  ي كان زيدٌ ـكين قائم ف: نحو قامة الخبر المفرد إ الفراء
)570F٣(0TP ))، وال يقــدر فــي الفعــل شــيء أو قــيمكــين يقــام، : فيقــال ،أو قــام يقــومُ  زيــدٌ 

P0Tيقــيم الخبــر  الفراء، فــ
فالفعـل  كين يقـام،: ول وكذلك الخبر إذا جاء جملة نحوللفاعل في كان المبنية للمجه المفرد نائباً 

 . شيئاً  الفراءني للمجهول ال يقدر فيه بُ  نْ إ، والفعل الذي بعدها ـل فيه كينليه والعامإمسند 
، ) كـين (فاعـل لــ عناً جملـة نائبـمن جعل ال الفراء، و لكسائيا ها قال بـالرضي م ولم يرتضِ 

، لـل مقـام الفاعــَعـمـن قيـام الجملـة التـي هـي خبـر لكـان وجَ  راءـالفجازه الكسائي و أا ــمو  (( :فيقول
ـل المبتـــدأ عوامــن ـذين الفعلــين مـــهـــ نّ أ: حــدهماأ: عيــد لــوجهين، فبلفَعـــل يُ ِعــ، وجُ كــين يقــام :نحــو

، فـال ينـوب اً  مـع كونـه منوّيـالّ إ حذف المبتـدأ، وال يُ نويّ وما حذف في هذا الباب فليس بم، والخبر
دون الكسـائي،  الفـراءجـازه أد ـ، وقـكـين قـائم: ل نحوـالفاع نِ ـ، عيضاً أ، خبر كان المفرد ذاــعلى ه
وال معنــى ، ، أو مؤولــة بالمصــدر المضــمونحكيــة مالّ إل ـالجملــة ال تقــوم مقــام الفاعــ نّ أ: والثــاني

0TP))لكين القيام

)
571F

٤(
P0T وكـذلك أم جملـة للفاعل سواء كـان مفـرداً  اً يكون خبر كان نائب نْ أ، فهو ال يجيز ،

د ثبـت خالفـه ـ، قـ)  محكيـةالّ إل ـالجملـة ال تقـوم مقـام الفاعـ (، لكـن قولـهفعـال المقاربـةأالحال مـع 
  .للجملة عنده للمعنى ال للفظ فقط اإلسناد ن يكونـفهناك م

وكـان ( (: يس مـن كـالم العـرب، قـال السـيرافيالفاعل لـ عنِ  ل خبر كان نائباً ـجع نّ إ: وقيل
، ولكــن علــى ه لــيس مــن كــالم العــربّنــأ، ويــزعم خــوكأ فــي كــان زيــدٌ )  كــين أخــوك (يجيــز الفــراء

)572F٥(0TP ))القياس 
P0T . 

                                           
 . ٧٩/  ١: المقرب  )١(
 . ٦١/  ٢: شرح التسهيل  )٢(
 . ٥٢٤/  ١: الهوامع همع  )٣(
 . ١٠-٩/  ٣: المقاصد الشافية : ، وينظر  ٢١٧-٢١٦/  ١: شرح الرضي على الكافية  )٤(
 . ٨/  ٣: المقاصد الشافية : ، وينظر  ٣٠٢/  ١: شرح كتاب سيبويه ، السيرافي  )٥(
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العــرب جــاءت فيــه كــان مبنيــة للمجهــول  عــنِ  مــأثوراً  فصــيحاً  اً هنــاك نّصــ نّ أحــد أ ولــم يــذكر
 . الفراءمثلة الكسائي و أونائب الفاعل خبرها عدا 

 
 : ما كان العامل فيه مضمراً  -٢

ه يقـــوم ّنـــأل ؛ويحمـــل عليـــه نائـــب الفاعـــل و وجوبـــاً ، أفقـــد يحـــذف العامـــل فـــي الفاعـــل جـــوازاً 
 .مقامه

 :ويقسم العامل المضمر على قسمين 
 . ما كان العامل المضمر فيه وصفاً  -ب              . فيه فعالً ما كان العامل المضمر  -أ
 : ما كان العامل المضمر فيه فعالً  -أ

عرض الذين كفروا ويوم ي{:، وهو فعل، نحو قوله تعالىذوفاً فقد يرد العامل في نائب الفاعل مح

)0TP)573F١}م طيباتكم يف حياتكمعلى النار أذهبت
P0T . 

ـدر ول والـذي يقــل المحـذوف المبنـي للمجهــل للفعــــرفع نائـب فاع في محلّ ) أذهبتم ( فجملة
 ) .يقال ( بـ

)574F٢(0TP)) ) أذهبتم (، قبلناصب الظرف القول المضمر (( :قال الزمخشري
P0Tوقـال ابـن عطيـة ،: 

0TP))لمعنى يقال لهم أذهبتم طيباتكم وا ((

)
575F

٣(
P0T . 

لفاعـل ا النائـب عـنِ وقـد جـاء ) يقـال ( ، وهوفالعامل المحذوف فعل مضارع مبني للمجهول
 .فيه جملة 

نا قال فذوقوا العذاب مبا أليس هذا باحلق قالوا بلى ورب ويوم يعرض الذين كفروا على النار {:وقوله تعـالى

)0TP)576F٤} كنتم تكفرون
P0T . 

ول ـفيـه قـ( ( :الفـراءال ـ، قـل مضـمرـل لفعــنائـب فاعـ)  ذا بـالحقـهـ ألـيس (فقـد جعلت جملـة
)577F٥(0TP). )..بــالغ  ألــيس هــذا بــالحق: مضــمر، يقــال

P0Tل ـو فعـــ، وهــ) يقــال (ل المضــمر يقــدر بــــ، فالفعــ

                                           
 . ٢٠: األحقاف  )١(
 . ٥٠٢/  ٥: الكشاف  )٢(
: ، الدر المصون  ٦٠٨/  ٥: ، الكتاب الفريد  ٧١٣/  ٢:  القرآنالتبيان في إعراب : ، وينظر  ٦٢٤/  ٧: المحرر الوجيز  )٣(

 . ٤٠١/  ١٧: ، اللباب في علوم الكتاب  ٦٧٢/  ٩
 . ٣٤: األحقاف  )٤(
 . ٥٧/  ٣: راء فلاالقرآن ، معاني  )٥(
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ال أبـو ، قـلـالفاعـ نِ ـعـ ، لتكـون نائبـاً )...ألـيس هـذا ( ل في جملـةـد عمـرع مبني للمجهول وقمضا
)578F١(0TP ))، واإلشارة بهذا إلى العذاب يقال لهم :أليس هذا بالحق أي( ( :حيان

P0T . 
ــاً  إذاً  ــّدر بالفعــلالفاعــل فــي النصــين الســابقين  عــنِ  الجملــة وقعــت نائب  (وعاملهــا محــذوف ُق

 .، هو المذهب الكوفي اليهإ تقع الجملة مسنداً  نْ أالمذهب الذي يجيز  أنّ  ، وقد مرّ ) يقال
ـذا ألـــيس هـــ( خشـــري فـــي جملـــةال الزمـقـــة، ـعلـــى الحكايـــ للجملــــة ل اإلســـنادـهنـــاك مـــن جعـــو 
)579F٢(0TP))محكي بقول مضمر ( ( ):بالحق

P0T هـا نّ اللفظـي بأ اإلسـنادللجملة من باب  اإلسناد، فهو يجعل
 .فاعل  عن نائب

 ) :اسم مفعول ( ما كان العامل المضمر فيه وصفا  -ب
الفاعـــل  ة النائبـــة عــنِ ، وقــد تـــأتي الجملــلــــــــم المفعـــول علــى فعلـــه فــي العمـــــــــــفقــد يحمـــل اس

 . ، والعامل يكون وصفاً محذفة

ا  نأعلموا او الذين ظلموا منكم خاصةً ال تصينب واتقوا فتنةً {:كذلك قوله تعالىه نّ ومما قيل فيه إ

)0TP)580F٣ } شديد العقاب
P0T . 

نائـب فاعـل لوصـف  هـا واقعـةنّ أمن ضمن ما قيل فيهـا مـن آراء ب)  ال تصيبن (فقد قيل في
مـر، أو أد ـبعـ ، أو نهيـاً مـرلأل يكـون جوابـاً  نْ أال يخلـو مـن : ال تصـيبن(( :ر، قـال الزمخشـريمقدّ 

خاصــة، ولكنهــا أصــابتكم ال تصــيب الظــالمين مــنكم  إنْ : ، فــالمعنىذا كــان جوابــاً إ، فــصــفة لفتنــة
للظلــم ال تتعرضــوا : ، ثــم قيــلاً ، أو عقابــواحــذروا ذنبــاً : ر فكأنــه قيــلـمــأد ـبعــ اً ، وٕاذا كــان نهيــتعمكــم

رادة إصــفة علــى أثــر الــذنب ووبالــه مــن ظلــم مــنكم خاصــة وكــذلك إذ جعلتــه فيصــيب العقــاب أو 
)581F٤(0TP ))فيها ال تصيب  مقوالً واتقوا فتنة : ه قيل، كأنّ القول

P0T تكون  نْ أقوال يمكن حد األأ، فالجملة في
ــ ) اســم المفعــول (، والعامــل فيهــا الوصــفلـالفاعــ نِ ـعــ نائبــاً  ـــةّنــأل ؛لـد عمـــالمحــذوف، وق ، ه صف
الـذين ظلمـوا  نّ واهللا ال تصـيب: جـواب قسـم محـذوف، أي (( :ءبو البقـاأضافة لما سبق جعله وباإل

)582F٥(0TP ))، بل تعمخاصة
P0T  . 

خبريـة صـفة لقولـه )  ال تصيبن (والجملة من قوله( ( :نافية فيقول)  ال (أبو حيان أنّ  دّ ويع
مختلـف )  ال (المنفـي بــ ول نـون التوكيـد علـىـــــالم خاصـة إّال أّن دخــــغير مصيبة الظ: فتنة، أي

                                           
،  ٦١٧/  ٥:  ي�د ، الكت�اب الفر  ٦٣٥/  ٧: ال�وجيز  ، المحرر  ٢٤/  ٩: الكشف والبيان : ، وينظر  ٦٨/  ٨: البحر المحيط  )١(

 . ٤٥/  ١٧: ، اللباب في علوم الكتاب  ٦٨١/  ٩: الدر المصون 
 . ٥١٣/  ٥: الكشاف  )٢(
 . ٢٥: األنفال  )٣(
 . ٢٠٠/  ٣: ، الكتاب الفريد  ٤٠٧/  ١:  الفراء،  القرآنمعاني : ، وينظر  ٥٣١/  ٢: الكشاف  )٤(
 . ٤٠٦/  ١:  القرآنالتبيان في إعراب  )٥(
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، والـــذي نختـــاره جـــاء منـــه علـــى الضـــرورة ، أو النـــدور، فـــالجمهور ال يجيزونـــه ويحملـــون مـــا فيـــه
)583F١(0TP ))الجواز وٕاليه ذهب بعض النحويين 

P0T  ِال تصـيبن (ن قول الزمخشري فـيأبو حيا ولم يرتض  (
ثم قـدر )  اتقوا (ي هولألمر الذ فانظر كيف قدر أْن يكون جواباً ( ( :ووصف قوله بالفاسد، فقال

)584F٢(0TP ))إْن أصابتكم يعني الفتنة: فقال فالمعنى)  اتقوا (غير مضارع أداة الشرط داخلة على
P0T.  

ه يجـوز ّنـإف( ( :، فقـالنافية لكّل منها مـا يرّجحـه ناهية أو)  ال (اعتبار نّ أويرى ابن هشام 
 فتنــة مقــوالً : الصــفة، أي ل فهــي مقولــة لقــول محــذوف هــوو ناهيــة ونافيــة وعلــى األ)  ال (تقــدر نْ أ

، لفعــل بــالنون بعــد ال الناهيــة قيــاس، وعلــى الثــاني فهــي صــفة لفتنــةتوكيــد ا نّ أحــه فيهــا ذلــك ويرجّ 
)585F٣(0TP))حـــه ســـالمته مـــن تقـــديرويرجّ 

P0Tمقـــوالً  (معمـــول)  ال تصـــيبن (ناهيـــة فــــ)  ال (كانـــت نْ إ: ، أي  (
)586F٤(0TP))تكــون صــفةنشــائية ال الجملــة اإل نّ أ (( :لــك، وذالمحــذوف والــذي هــو الصــفة

P0Tرُ قــدَّ لــذلك يُ  ؛) 
 رُ قـدَّ كـون هـي الصـفة وال يُ نافيـة ت)  ال (كانـت نْ إ و اسم مفعول ويعمل في الجملـة بعـده، )  وصف

 .تكون صفة  نْ أها جملة خبرية وتصلح نّ أل ؛فيها شيء
اســـم  (مـــا يجعلهـــا جملـــة معمولـــة لقـــول) ال تصـــيبن(جملـــة فمـــن هـــذه اآلراء التـــي وردت فـــي

 .محذوف  ) مفعول
0TPومما هو كذلك قول العجاج 

)
587F

٥(
P0T : 

             الظالم واختلطْ  ى إذا جنّ حتّ                
 ؟جاؤوا بمذق هل رأيت الذئب قطْ                                               

لعامـل محـذوف، فقـد قيـل  جملة استفهامية وقد وقعت معموالً )  هل رأيت الذئب قط (فجملة
، فوجـــب ) مـــذق ( :هـــل رأيـــت الـــذئب قـــط، نعـــت لــــ: جملـــة االســـتفهام وهـــي نّ أ هظـــاهر ف( ( :فيهـــا

جـاؤوا بلـبن مخلـوط : الصفة قول محذوف، وجملـة االسـتفهام معمـول الصـفة، أي نّ أتأويلها على 
0TP))ل رأيت الذئب قط ــــــــه: عند رؤيتهقول ء مبالما

)
588F

٦(
P0Tمقـوالً  (نشائية معمـول لوصـف، فالجملة اإل  (

)589F٧(0TP))رفـع نائـب فاعـل فالجملة في محـلّ ( (، في الجملة وهو الصفة حذوف، وقد عملم) 
P0Tوقيـل ،: 

                                           
 . ٤٧٨/  ٤: البحر المحيط  )١(
 . ٤٧٨/  ٤:  لمصدر نفسها )٢(
 . ٥٨٩/  ٥: الدر المصون : ، وينظر  ٢٦٢،  ٩٢/  ٢: مغني اللبيب  )٣(
 . ١١٦/  ٢: شرح التصريح : ، وينظر  ٥٣/  ٣: شرح المفصل  )٤(
، وبال نسبة ف�ي المحتس�ب    ٣٦٦/  ٢: امع لدرر اللوا ٢/١١٢:خزانة األدب ، ١١٦/  ٢: البيت للعجاج في شرح التصريح  )٥(

ض�يح ، مك�ان   ( ، وق�د ورد ف�ي بعض�ها     ١٩١٦: ، ارتشاف الضرب  ٣٠١/  ٢: ، شرح الرضي على الكافية  ١٦٥/  ٢: 
 ) ) .مذق(

: ة ، وشرح الرضي على الكافي ١٧٣/  ٣: ، وشرح التسهيل  ١٦٥/  ٢: تسب حالم: ، وينظر  ١١٧/  ٢: التصريح شرح  )٦(
 . ٩٥٦: ، وتوضيح المقاصد  ٣٠١/  ٢

 . ١٥٨: إعراب الجمل وأشباه الجمل  )٧(
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 هل رأيت الذئب قط ( بتأويل فـإالّ  ها ال تكون خبراً نّ أل نشائية صفة للنكرة ؛ال تكون الجملة اإل( (
 ونه مثــل لــونـــــاؤوا بمــذق لـــــج: ر، والمعنــىــــــائية، وهــي صــفة لمــذق فــي موضــع جــــــنشإة ـــــــــجمل) 

)590F١(0TP ))الذئب 
P0T  ّلمذق (ى صارت جملة خبرية فجعلها صفةل الجملة حتّ فأو . ( 

0TPقول الشاعر  ومن ذلك أيضاً 

)
591F

٢(
P0T : 

          هُ صاحبُ  ما ليلي بـ نامَ  واهللاِ                     
 هُ ان جانبُ الليّ  ال مخالطُ  و                                                  

التقـدير فـي ذلـك بمقـول ( ( :لـــــــلموصـوف، فقي)  اعلــــفائب ــــــن (معمـوالً )  صـاحبهام ــــن (إذ جعل
)592F٣(0TP ))فيه 

P0T؛ ، والـذي دخـل عليـه حـرف جـرلـه مـوالً الموصوف محذوف وبقيت الجملة مع نّ أ: ، أي
راد أه ه علـى حـذف الموصـوف كأّنـّنـأ ((التقدير نّ إ، وقيل فعالالجر ال يدخل على األ فحر  نّ أل

)593F٤(0TP))برجــل نــام صــاحبه ثـم حــذف الموصــوف  مـا ليلــي
P0Tمــا نّ إ)  ولـمقــ (، فهـــو لــم يقــدر اســم مفعـــول

 . والجملة صفة له )  رجل (ـو، وهجامداً  قدر موصوفاً 
ـــام صـــاحبه (نّ إ :وقيـــل ـــم)  ن ـــه نّ إ ، و ) شـــاب قرناهـــا (اســـم لرجـــل جـــرى مجـــرى عل وال ( قول

0TP594Fصفة ) مخالف الليان جانبه 

(*)
P0T إذ قيـل قـد يكـون فـي الجمـل ) صـاحبهنـام  (طوفة علىوهي مع ،

هـو اسـم علـم وفيـه )  شاب قرناهـا تصـر وتحلـب (نّ أال ترى أ، فعال فيهاذا سمي بها، معاني األإ
ما ( على ما في قوله معطوفاً ) وال مخالط الليان جانبه ( يكون نْ أمع ذلك معنى الذم كذلك جاز 

0TPمن معنى الفعل) زيد بنام صاحبه 

)
595F

٥(
P0T، قـي فيهـا معنـى الفعـل فجـاز الجملة عندما سمي بها ب :أي

  .عليها)  وال مخالط (المشتقعطف 
0TP، قول الشاعر رالفاعل بعامل مقدّ  عنِ  جملة نائباً ومما جاءت فيه ال

)
596F

٦(
P0T : 

 
     هُ ال نعدمُ  أخٌ  ما أنتَ فإنّ                             

 هُ نعلمُ  فأبلنا منك بالءً                                                         

                                           
 . ١٦١/  ١: الفداء  والكناش في النحو والصرف ، أب )١(
اللب�اب ف�ي عل�ل البن�اء      ٣/٦٢:ش�رح المفص�ل  ، ٤٠٥/  ٢: ، أمالي ابن الش�جري   ٣٦٨/  ٢: البيت بال نسبة في الخصائص  )٢(

 ) .ليلي ( مكان ) زيد : ( ، وجاء في الخصائص  ٦٢/  ٣: وخزانة األدب ،  ١٨١/  ١:  اإلعرابو
 . ١٨١/  ١:  اإلعراباللباب في علل البناء و )٣(
 . ١٩٤١: ارتشاف الضرب : ، وينظر  ٦٢/  ٣: شرح المفصل  )٤(

 ) .مشتق ( وصف : أي   (*)
 . ٣٩٠-٣٨٩/  ٩: ، خزانة األدب  ٣٦٧/  ٢: الخصائص : ينظر  )٥(
 . ٦٣٦/  ٤: ، المقاصد الشافية  ١٧٢/  ٣: البيت بال نسبة في شرح التسهيل  )٦(
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ـول ى مقــا أنـت فتــمـفإنّ : الـه قـ، كأّنـدرـول مقــبقـ يّ ـه دعـاء محكــفال نعدمـ( ( :قال ابن مالك
)597F١(0TP ))ال نعدمــه : لــه

P0T ًالفاعــل وهــو  عــنِ  ، فهــي معمولــة الســم المفعــول الــذي وقــع صــفة فرفــع نائبــا
 ) .ال نعدمه ( الجملة

)598F٢(0TP )) هُ تقَلـ رْ خُبـأ النـاَس  وجـدتُ ( (: المثـل القائـله كـذلك ّنـإومما قيل فيـه 
P0T فـيهم  مقـوالً : أي

خبـر تقلـه حكـي بقـول واقـع موقـع مفعـول أ: عنـد رؤيـتهم مقـوالً : أي( ( :ه، قال ابـن مالـكخبر تقلأ
، للـم تكـن منهـا، وكالهمـا محتَمـ نْ إ، وفي موضع الحـال تنخوات ظنأكان من  نْ إ، لوجدت ثانٍ 

)599F٣(0TP ))وفــي كليهمــا شــبه النعــت 
P0T ّوهنــا يكــون  عمــال ، والحــال إذا كــان وصــفاً مــن المفعــول بــه ، فكــل

 .فاعل  ًا عن، فيرفع نائباسم مفعول الوصف
 

 :الفاعل  عنِ  الجملة االسمية نائباً  -ثانيا 
 : ما كان العامل فيها ظاهراً  -١

وإذا قيـل   {:، ومـن ذلـك قولـه تعـالىسمية في موضع القائم مقـام الفاعـلتأتي الجملة االفقد 

)0TP )600F٤}هلم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطري األولني
P0T  . 

 عـــنِ  للجملـــة نائبـــاً  اإلســـنادها مـــن يجيـــز عـــدّ ي ) مـــاذا أنـــزل ربكـــم (لـــة االســـتفهاميةفهـــذه الجم
 ) . قيل( الفاعل للفعل المبني للمجهول

 ه ّنــــــأل ؛لقيــــــل علــــــى مــــــذهب البصــــــريين س معمــــــوالً ، لــــــيمــــــاذا أنــــــزل((  :حيــــــانقــــــال أبــــــو 
)601F٥(0TP ))جملة 

P0Tهـا نّ أل ؛) نـزل ربكـممـاذا أ (الجملة مـن قولـه: الفاعل، قيل والقائم مقام ((:آخر ، وذكر
)602F٦(0TP)) ...، ويجعلون القائم مقامه ضمير المصـدر المقولة، والبصريون يأبون ذلك

P0Tمـاذا  (، فالجملـة
)603F٧(0TP))نائـب فاعـل لقيـل (( ،)نـزل ربكـم مـاذا أ

P0T عنـد المـذهب الـذي يجيـز : عنـد غيـر البصـريين، أي
ها نّ أ، الفاعل عنِ  ائباً تكون الجملة ن نْ أ، والذي سوغ لجملة، وهو المذهب الكوفي عموماً ل اإلسناد

 .به  كانت قبل بناء الفعل للمجهول مفعوالً 

                                           
 . ١٧٢/  ٣: شرح التسهيل  )١(
/  ٣: ، ش�رح التس�هيل    ١١٩:  ة، وهو قول ألبي الدرداء ف�ي المفص�ل ف�ي عل�م العربي�      ٣٦٢/  ٢: الميداني ،مجمع األمثال  )٢(

أخب�ر الن�اس تقله�م ث�م ح�ذف اله�اء والم�يم ، ث�م أدخ�ل ه�اء           (، ) قل�ه أخب�ر ت (، واألصل ف�ي   ١١٩/  ٣: ، همع الهوامع  ١٧٣
 . ٣٦٧/  ٢: الدر اللوامع : ينظر ،) تقله(الوقف فأصبحت 

 . ٣٦٧/  ٢: ، الدرر اللوامع  ١١٩/  ٣: ، همع الهوامع  ١٩١٦: ارتشاف الضرب : ، وينظر  ١٧٣/  ٣: شرح التسهيل  )٣(
 . ٢٤: النحل  )٤(
 . ٦٨١: كشف المشكالت : ، وينظر  ٥٧٠/  ٥: البحر المحيط  )٥(
 . ٤٢/  ١٢: اللباب في علوم الكتاب  )٦(
 . ٢٣٤/  ٤: الكريم وبيانه  القرآنإعراب  )٧(



111 

بينـهم بـاحلق وقيـل     ييسبحون حبمد رهبم وقضوترى املالئكة حافني من حول العرش  {:ومنه قوله تعالى

ــاملني ــد  رب العـ )0TP)604F١} احلمـ
P0Tالقـــول فـــي  مقـــول ) الحمـــد هللا رب العـــالمين (وجملـــة( ( :، إذ قيـــل فيهـــا

)605F٢(0TP ))موضع رفع 
P0T  ّالفاعل  رفع نائب عنِ  فهي في محل. 

كنـتم بـه   ثـم يقـال هـذا الـذي      {:الفاعـل قولـه تعـالى عـنِ  سـمية نائبـاً ومما جاءت فيـه الجملـة اال

)0TP)606F٣} تكذبون
P0Tنـي لـه ه قـول بُ ّنـ؛ ألفاعلـه مفعـول مـا لـم يسـمّ ( (): هذا الـذي كنـتم بـه تكـذبون(، فقوله

)607F٤(0TP))الفعــل الــذي هــو يقــال 
P0Tمــا الفاعــل وهــذا  ، فهــي نائــب عــنِ ) يقــال (ا الفعــل، فالجملــة عمــل فيهــ

اب ـــــ ــــــــصاحب الكت، عن هو الجملة عينها: وقيل( ( :لسيبويه، حيث يقول نقله الهمذاني منسوباً 
ــــ ـــة ال تك نّ أل ؛وهـــذا فيـــه نظـــر رحمـــه اهللا ـــ ــــالجمل ــــون فــــ ــــ، فكيـــف تقاعلةـــــ )608F٥(0TP))ام مقـــام الفاعـــل ـــــــ

P0T 
 .واقع للجملة  اإلسنادف

 ع نائـــب ـرفـــ لّ ـي محــــه فــــ، كـــان الكـــالم كلـــال جملــــة واحــــدة اـً ول كالمــــوقيـــل إذا كـــان المقـــ( (

)609F٦(0TP ))فاعل 
P0T ُا من قد آمـن فـال تبتـئس مبـا     لن يؤمن من قومك إلّ هوأوحي إىل نوح أن {:منه قوله تعالىعل ، وج

)0TP)610F٧} كانوا يفعلون واصنع الفلك
P0T  رفع نائب  ه في محلّ الكالم كلّ ( (و ،وحيأ، فالفعل المبني للمجهول

)611F٨(0TP ))، وجملتهما ابتدائيةرلخبر مقدّ رفع مبتدأ  ، والمصدر المؤول في محلّ نائب فاعل
P0T . 

ـــن نّ أاة ـــــــعليــه النحوالــذي  يمــان إه عــدم ــــــــليإوحــي أ (( :، أي)ن ـــــــه لــن يؤمّنــأ (ائب الفاعــلـــ
)612F٩(0TP ))بعض 

P0Tالفاعل عنِ  هو ليس من باب الجملة نائباً ، وٕاذا كان كذلك ف  . 

احلـزبني أحصـى ملـا     ثم بعثناهم لـنعلم أي  {:الفاعل، قوله تعالى عنِ  لة نائباً ومما جاءت فيه الجم

)0TP)613F١٠}لبثــــوا أمــــدا 
P0T ، مـعلــــليُ  ( :) لــــنعلم (الفعــــلوعلــــى قــــراءة مــــن قــــرأ (0TP)614F١١(

P0T ــــنمب ، قــــال للمجهــــول اً ّي

ق ـو معلّــــوه)  مــعلليُ  (رئ، وـقل فيهـم يعمـفل)  مــلنعل (ق عنهن معنى االستفهام، فعلِّ يتضمّ : أيّ (( 

                                           
 . ٧٥: الزمر  )١(
 . ١٥٧: إعراب الجمل وأشباه الجمل : ، وينظر  ٥٤١/  ٦: الكريم وبيانه  القرآنإعراب  )٢(
 . ١٧: المطففين  )٣(
 . ٤٣٣/  ٨: البحر المحيط : ، وينظر  ٥٦١/  ٨: يز المحرر الوج )٤(
 . ٣٦٢/  ٦: الكتاب الفريد  )٥(
 . ١٥٨: إعراب الجمل وأشباه الجمل  )٦(
 . ٣٧،  ٣٦: هود  )٧(
 . ١٥٨: إعراب الجمل وأشباه الجمل  )٨(
 . ٣٢١/  ٦: الدر المصون  )٩(
 . ١٢: الكهف  )١٠(
 . ٨/  ٢: ، وإعراب القراءات الشواذ  ٨٢: ، ابن خالويه  القرآنمختصر في شواذ : ينظر  )١١(
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، كمـا مضـمون الجملـة)  يعلـم (ليـه وفاعـلإ، ) يعلم (سنادإ، ال بارتفاعه باالبتداء نّ أل ؛أيضاً عنه 
)615F١(0TP )) ه مفعول نعلمنّ أ

P0T . 
ا مـا فـي الكشـاف، فـال يجـوز ّمـأو ( ( :بو حيان، فيقولأليه الزمخشري لم يرتضه إما ذهب و 

ى فاعلـه، وهـو موضع المفعول الذي اليسمّ  في الجملة إذ ذاك تكون نّ أل ؛على مذهب البصريين
، فكــذلك ال يقــوم هــا مــن الجمــل ال تقــوم مقــام الفاعــلتلــك الجملــة وغير  نّ أ فكمــا ،قــائم مقــام الفاعــل

)616F٢(0TP ))مقام ما ناب عنه 
P0T . 

 عنـد غيـر البصـريين فـي هـذا الـنّص  الجملـة تقـع فـاعالً  نّ أفالذي يفهم من كـالم أبـي حيـان 
 .وغيره 

 : ما كان العامل فيها مضمراً  -٢

 {:، نحـو قولـه تعـالىاعـل مضـمراً الف عـنِ  نائبـاً  فقد يرد العامل فـي الجملـة االسـمية الواقعـة

ألنفسـكم فـذوقوا مـا كنـتم      ههم وجنـوهبم وظهـورهم هـذا مـا كنـزمت     ار جهنم فتكوى هبا جباـــا يف نـــوم حيمى عليهــــي

)0TP)617F٣} تكنزون
P0Tقـال النحـاسلفعل مبنـي للمجهـول مضـمر معموالً )  هذا ما كنزتم (، إذ جعل قوله ،: 

)618F٤(0TP))يقال لهـم  :، أيهذا ما كنزتم(( 
P0Tوأضـمر القـول فـي( ( :، وٕالـى هـذا يـذهب أبـو حيـان فيقـول) 

)619F٥(0TP )) يقــال لهــم وقــت الكــيّ : أي ،) هــذا مــا كنــزتم
P0T ًللمجهــول والنائــب  اً مبنّيــ ، فقــدر المحــذوف فعــال

 .الفاعل الجملة  عنِ 
 
 :الفاعل  عنِ  اسم الفعل نائباً  -ثالثا 

، الفاعـل عـنِ  ونائبـاً  ء الجملـة فـاعالً الفاعل عند من يجيـز مجـي عنِ  يجيء اسم الفعل نائباً 
)620F٦(0TP)) تاماً  ، وكالماً جملة مستقلة( ( :، فاسم الفعل يعدّ إلى الجملة بشكل عامّ  اإلسنادأو 

P0T وهـو مـا ،
ي ـامت مقـام الجمـل فـها قد قأال ترى أنّ ( ( :لالفعل إذ قا ما قاله أبو علي الفارسي في جملة اسم

                                           
 . ٥٦٧/  ٣: الكشاف  )١(
 .  ١٠٠/  ٦: البحر المحيط  )٢(
 . ٣٥: التوبة  )٣(
 ٤٤/  ٦: ال�در المص�ون    ، ٥١٨: ، وكش�ف المش�كالت    ٤٠/  ٥: الكش�ف والبي�ان   : ، وينظ�ر   ٢١٣/  ٢:  الق�رآن إع�راب   )٤(

 . ٨٩/  ١٠: روح المعاني ،
 . ٤١/  ٣: ، وينظر الكشاف  ٤٠/  ٥: البحر المحيط  )٥(
 . ١٤٢: المنسوب إلى الزجاج  القرآنإعراب  )٦(
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ــ (، و) هـصــ ( :وـنحــ ــاً ـروي ـــا قامـــفلمــ)  د علي ــم يجـــ، كمــاـضافتهــإز ـم يجـــت مقامهــا ل ة ـضافــإز ـا ل
)621F١(0TP))الجمل 

P0T ، فاسم الفعل مع معموله جملة. 
قـــول الشـــاعر زهيـــر بـــن أبـــي )  الفاعـــل عـــنِ  نائبـــاً  (ليـــهإ فيـــه اســـم الفعـــل مســـنداً  ءوممـــا جـــا

0TPسلمى

)
622F

٢(
P0T: 

  إذا         أنتَ  الدرعِ  حشوُ  لنعمَ                     
 عرِ في الذُّ  جّ ولُ  زالِ نَ :  تْ يَ عِ دُ                                

0TPول دعيـتليـه الفعـل المبنـي للمجهـإسـند أ، و عـن الفاعـل نائبـاً )  نـزال (سم الفعلا دّ فقد عُ 

)
623F

٣(
P0T،     

)624F٤(0TP ))فاعله في موضع رفع  اسم لما لم يسمّ  :ونزال( ( ) :هـ٤٦٩ت (قال ابن بابشاذ 
P0T  

نــزال، وهــو اســم لقولــه ( ( :فقــد ذكــر ،اإلســناد لفظيــاً ) هـــ٤٧٦ت ( الشــنتمري األعلــموجعــل 
تخبـر  نْ ألـه ال ينبغـي   فالفعـل ومـا كـان اسـماً الّ إ اية و ــــــر عنهـا علـى طريـق الحكـــــخبأمـا نّ إ ، و انزل
)625F٥(0TP))عنــه 

P0T ل ويعّلــ، ســناد لفظــيإ: ه جعلــه علــى الحكايــة، أيّنــأ الّ إ، ) نــزال (ســند إلــى جملــةأ، فهــو
نــا فــي مــا مضــى ، ولكنّ لــه كــذلك ليــه ومــا كــان اســماً إال يســند : نــه، أيالفعــل ال يخبــر ع نّ أذلــك بــ

 . معنوياً  سناداً إليه إ راء التي تجعل الفعل مسنداً وردنا اآلأ
 : لــيس جملــة، فيقــول) نــزال (علــى أنّ  دلــيالً )  نــزال (ســناد الفعــل إلــىإخــذ ابــن يعــيش مــن واتّ 

كـذلك بـل هـي مـع مـا  األسـماء، وليسـت هـذه الضـمير جملـة يصير بما فيه منَ فعل أال ترى ال( (
، والــذي يــدل ه فــي اســم الفاعــل واســم المفعــول، والظــرفحــدّ  ســماء مفــردة علــىأالضــمير  فيهــا مــنَ 

)626F٦(0TP))ليهـا إسناد الفعل إسماء مفردة ألفاظ هذه األ نّ أعلى 
P0T إلـى نـزال يـدل علـى  اإلسـناد، فهـو يـرى

ارسي فــي قولــه المقتــدم مــن كــون ـــــــي الفـــــو علـــــأب  ره، وهــذا يخــالف مــا قــرّ ملــةهــا مفــرد، ولــيس جنّ أ
، لفـظ مسـتقل ويسـميه النحـاة ، ومهصه (( نّ أمن  ن جنيـــــاب هُ رَ ذلك ما قرّ ـــــ، وكل جملةـــــــاسم الفع

)627F٧(0TP) جمــال
P0T جــازة إ، لمــا ورد مــن مفــرداً  ليــه اســماً إالمســند  نّ أعلــى  دلــيالً  ال يصــحّ  اإلســناد نّ أ، كمــا
 معنويــاً  ســناداً إ، اعــل، أو نائــب الففــي المبتــدأ، أو الفاعــل ءللجملــة ســوا اإلســنادالنحــاة  قســم مــنَ 

 .وليس لفظياً 

                                           
 . ٢٢: كتاب الشعر  )١(
 . ٢٤٢/  ٢:  الزجاجي جمل، شرح  ٣٧٠/  ٣:  ب، المقتض ٢٧١/  ٣: ، الكتاب  ٦٥: هديوان )٢(
 . ١٥٧: إعراب الجمل وأشباه الجمل : ينظر  )٣(
 . ٢٨٩: شاذ المقدمة النحوية ، ابن بابشرح  )٤(
 . ٣١٧/  ٦: خزانة األدب : ، وينظر  ٣٣٩/  ٢: الدرر اللوامع  )٥(
 . ٢٥/  ٤: شرح المفصل  )٦(
 . ١٧/  ١: الخصائص  )٧(
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ســناد دعيــت إالضــمير جملــة لمــا جــاز  فلــو كانــت نــزال بمــا فيهــا مــنَ ( ( :ويقــول ابــن يعــيش
)628F١(0TP)) كون شيء منها فاعالً  ليها من حيث كانت الجمل ال يصحّ إ

P0T ّليهـا إسـند أُ الجمل  نّ أ ، وقد مر
، ) الفاعـل عـنِ  نائباً  (ليهاإ جملة ذات معنى مستقل وقد وقعت مسنداً )  نزالف (،ذلك عنهم وصحّ 

 .ليها إ هذا هو الظاهر في هذا الكالم بناء الفعل للمجهول وجعل نزال جملة مسنداً 
0TPومثل هذا قول زيد الخيل 

)
629F

٢(
P0T : 

         سيفي  أنّ  سالمةُ  تْ علمَ وقد                          
 زالِ نَ  عيتْ ا دُ ـــــمكلّ  كريهٌ                                                          

 .)  دعيت (العامل فيه الفعل المبني للمجهولالفاعل و  نائب عنِ )  نزال (
0TPقول الشاعر  يضاً ومنه أ

)
630F

٣(
P0T : 

        هُ ضعْ فلم تُ  لها الطعامُ  أهانَ                           
 نزالِ  عيتْ إذ دُ  الروعِ  غداةَ                                                          

 األســماء، وال نحــو ذلــك ممــا يقــع فــي كــون مبتــدأ، وال فــاعالً ال ت( (فعــالســماء األأ وقيــل إنّ 
)631F٤(0TP))وغيرها 

P0T ّاإلعراب لها منَ  ، فال محل . 
الفاعل فيها جملـة  يكون النائب عنِ  نْ أفجمهور الكوفيين يجيز فيما ورد من نصوص  إذاً  

جملـــة : هـــا الرفـــعل التـــي محلّ ــــــــهـــم جعلـــوا فـــي ضـــمن الجمنّ أاة عـــنهم ــــــــوهـــذا يتضـــح مـــن نقـــل النح
 .الفاعل  ، وجملة النائب عنِ الفاعل
: ا على الحكايـة، أيذلك يؤول إمّ ــــ، وما ورد ظاهره كز ذلكــــــا جمهور البصريين فال يجيمّ أ
 .مصدر الفعل هو النائب أو غير ذلك من التقديرات  نّ أ، أو على اللفظي اإلسناد

الفاعل والسبب في ذلـك  يسر منَ أمره أرفع نائب فاعل  وقوع الجملة في محلّ ( ( :نّ إوقيل 
 الفعل للمجهول نابـت عـنِ ني ، ولما بُ نصب مفعول به بني للمعلوم في محلّ ، والفعل مها كانتنّ أ

)632F٥(0TP ))الفاعل على القياس 
P0T . 

كـذلك حـدث هـذا فـي نائـب  عالً وقد اضطربت آراء النحويين والمفسرين فـي وقـوع الجملـة فـا
يــا  (تكــون جملــة نْ أيجيــز إذ نجــده البقــاء العكبــري  ، ويظهــر ذلــك بشــكل واضــح عنــد أبــيلـالفاعــ

                                           
 . ٢٦/  ٤: شرح المفصل  )١(
، ش��عراء  ٣١٧/  ٦: دب ، خزان��ة األ ٣٥٤/  ٢: أم��الي اب��ن الش��جري   ،  ٣٧١/  ٣: د الخي��ل ف��ي المقتض��ب   البي��ت لزي��  )٢(

 ) .سالمة(مكان ) معد(فيه  ء، إال أنه جا ١٩٤: إسالميون ، نوري القيسي 
 . ٣٧١/  ٣:  ب، هامش المقتض ٣٤٠: بن األنباري ا حالبيت بال نسبة في ديوان المفضليات ، بشر )٣(
 . ٦٣٩/  ٢: المساعد على تسهيل الفوائد  )٤(
 . ٤٦: ، وبناء الجملة العربية  ١٦٣: إعراب الجمل وأشباه الجمل  )٥(
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فــي ســورة )  يــا موســى (لــك فــي جملــةيجيــز ذ الفاعــل فــي حــين ال عــنِ  نائبــاً  دفــي ســورة هــو )  نــوح
أبـا حيـان يعـرض فقـط آراء  نّ إ، فـليهـا، وكمـا الحـال فـي الفاعـلإالجمـل ال يسـند  نّ أ، باعتبار طه

ه  أّنـــ، وكـــذلك حـــال الزمخشـــري الـــذي يســـند للجملـــة إالّ يـــرجح بينهـــا نْ أالبصـــريين والكـــوفيين دون 
 . لفظياً  سناداً إيجعله 
وللخــروج ، للجملــة عمومــاً  اإلســناد، و الفاعــل جملــة صــحة مجــيء النائــب عــنِ  حهــذا يــرجّ  نّ إ

ا وضــع قاعــدة جزئيــة مشــروطة إّمــ :ةللجملــة يــرى محمــد حماســ اإلســنادمــن هــذا االخــتالف حــول 
الوصــف اللغــوي لكــن ينقصــه  قــرب إلــى روحأ، وهــذا للفعــل اإلســنادلجــواز  قــاً كــالتي اشــترطت معلِّ 

شياء الخارجة عـن األ واللجوء إلى التأويل الذي يسلك كلّ  للفعل مطلقاً  اإلسنادا منع مّ إ ، و التفسير
 يضـاً أقرب إلى روح المعياريـة التعليميـة ولكنـه أ، وهذا االتجاه راد داخل القاعدة العامةطاق االطّ ن

0TPيحتاج إلى تفسير 

)
633F

١(
P0T . 
صـوص قدم النصوص الموثوقـة وهـي نأللجملة ما دام قد ورد ذلك في  اإلسنادولم ال يجاز 

، وقواعد النحـو بشـكل لنحاة لصحة قواعد اللغة بشكل عامّ ا االكريم التي لطالما استشهد به القرآن
قـــدم صـــحف مدونـــة كاملـــة أالكـــريم هـــي  القـــرآنصـــحف  نّ أ ال شـــكّ ( ( :خـــاص، يقـــول ولفنســـون

، فصــحف الشــعر الجــاهلي نــا قصــائد مدونــة مــنَ ليإتصــل  نّ أاللغــة العربيــة قبــل  لينــا عــنِ إوصــلت 
0TP))حث فيها عن نشأة اللغة العربية هي التي يجب البدء بالب القرآن

)
634F

٢(
P0T  . 

لكونــه أقــدم مــا  ؛القــرآنفــي صــحف  يكــون أوالً  فالبحــث عــن خصــائص العربيــة يجــب أنْ  إذاً 
 .وصل إلينا وأفصحه 

 
Ú∏b©a@

 :في آخر المطاف البّد من تسجيل ما أحسبه نتائج، وهي على النحو اآلتي 

الجملــة صــناعة نحويــة، وخضــوع لقواعــد النحــويين، وهــــو يقـــوم علـــى األعــّم إّن نظــام بنــاء  )١

األشمل مَن الكالم؛ لكون القواعد لم تكن شـاملة لكـّل الكـالم العربـي، ومــا خــرج عــن هــذا 

البنــاء يؤيــده الســماع وٕاْن لــم يتوافــق مــع القاعــدة، ولــوال ســلطة القواعــد والتقــدير، والتأويــل، 

 .خارج عِن القواعد في صلب التوجيه النحوي لكونه واقعًا لغويًا  ألصبح ما يوصف بأّنه

                                           
 . ٤٦: بناء الجملة العربية : ينظر  )١(
 . ٤٩: المصدر نفسه  )٢(
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؛ لكونــه موضــع خــالف بــين النحــويين، وخالفهــم )المســند إليــه جملــة ( المشــكل هــو ورود )٢

تحكمــه مبــادئ المــنهج الــذي انطلــق منــه كــّل فريــق فالمعياريــة تحــتم أْن يكــون المســند إليــه 

جملـــة، فنـــتج عـــِن : يكـــون غيـــر مفـــرد، أيغيـــر جملـــة، والوصـــفية تجيـــز أْن : مفـــردًا، أي

اختالف النظـرتين مـــا يـوحي بالخـــالف واالخـتالف حـــول عــــدد مــــَن المسـائل التـي وقـــــف 

 .عندها الباحث في فصول رسالته 

االحتكــام إلــى االســتعمال، واألدلــة اللغويــة المتمثلــة بالشــواهد الفصــيحة مــن كــالم العــرب  )٣

سائل التقدير، والتأويل، والتعليـل، وهـذا مـا يناسـب حركـة توّجـه ونثرهم يجنبنا الكثير من م

 .النحويين نحو تيسير النحو العربي في العصر الحديث 

ُيعّد هذا البحث محاولة لجمع ما تفرق من مسائل تخص نظام الجملة في العربيـة، وردت  )٤

ع متنــــاثرة فــــي كتــــب األقــــدمين، وكــــذلك المحــــدثين فجمعــــت فــــي موضــــع واحــــد لعّلهــــا تنفــــ

 .الدارسين في النحو، وتكون مظّنة لهم في المراجعة والبحث 

إّن اإلسناد للجملة لم يكن إسنادًا لفظيًا فقط ـــ مثلما هو شائع ـــ وٕاّنما اإلسناد المعنوي يقـع  )٥

للجملة ويصبح لها محّل مَن اإلعـراب كمـا هــو حـال الجمـل التـي لهـا محـّل مــَن اإلعـراب 

لمبتــدأ، والفاعــل، ونائــب الفاعــل وغيرهــا، وقــد ُأشــير إليهــا فــي الجملــة ا: فــي النحــو العربــي

بعــض المصــادر، ومّمــا يعــزز ذلــك قبــول النحــويين مجــيء الجملــة فــي موضــع المفــرد فــي 

 .الفضالت 

اإلســناد للفعــل، أو الجملــة غيــر مقتصــر علــى المــذهب الكــوفي الــذي يوصــف بأّنــه أقــرب  )٦

البصـريين يسـندون للجملـة علـى حـين يخـالفهم الكوفيـون، للوصفية، فنجـد أحيـــــانًا أّن مــــَن 

أّننا وجدنا مَن النحاة فـي : كما مّر في البحث في الفعل الدال على اإلرادة، أو األمر، أي

المدرســتين مـــــن يســند للجملــة ــــــ وٕاْن كــان اإلســناد إلــى الجملــة هــــــو الشــائع والســائد عنــد 

 .شتراط الكوفيين ــــ إّما بالمطلق، أو باال
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ال يقتصـــر اإلســـناد للفعـــــل علـــــى النحـــــاة القدمـــــاء، وٕاّنمـــــا قـــــال باإلســـناد للفعـــــل كثيـــر مـــَن  )٧

الدارسين المحدثين سواء أكان ذلك في بـاب المبتــدأ، أم الفاعـل، أم نائـب الفاعـل متـأثرين 

 .بالمنهج الوصفي الحديث 

مَن النحاة من يجيز اإلسـناد للجملـة  الحظُت ترّدد النحاة في مسألة اإلسناد للجملة، فنجد )٨

في موضع، وال يجيزه في موضـع آخـر مشـابه لـه، وهـذا دليـل علـى أّن المسـألة قـد وقعـت 

فــي الكــالم وأّنهــا مســألة خالفيــة، وهــذا التــردد حاصــل بســبب ســلطة القواعــد التــي لــم تجــز 

 .خرىللمسند إليه أْن يكون جملة من جهة، وورود النص الذي يسمح بذلك من جهة أ

القـــول بالمســـند إليـــه جملـــة يعّضـــده الحـــدث اللغـــوي، ومعيـــار االســـتعمال، والســـماع عنـــد   )٩

القدماء، والمنهج الوصفي عنـد المحـدثين، وٕاّن القواعـد التـي وضـعها العلمـاء القـدماء هـي 

ــا  مســتنبطة مــَن النصــوص الفصــيحة مــن شــعر العــرب وكالمهــم ومــَن القــرآن الكــريم، وأّم

م وجـود إشـارات إلـى حضـور المسـند إليـه جملـة، إّنمـا كـان تركيـزهم المخالفة فال تعني عـد

على الشائع واألكثر وفقًا لمنهجهم في النحو،وعند البصريين خاصـة؛ لكّننـا نجـد الكـوفيين 

قد راعــوا فـي تـوجيههم لمسـائل النحـو الحـدث اللغـوي فوقفـوا علـى كثيـر مـَن المسـائل التـي 

بــه المحــدثون مــن رصــد لتلــك الظــاهرة النحويــة، تؤيــد فرضــية بحثنــا هــذا، وكــذلك مــا جــاء 

وهــو مايوضـــح لنــا أّن المخالفـــة هنــا تعنـــي الخــروج عـــِن المعياريــة النحويـــة إلــى الوصـــفية 

 .القائمة على االستعمال والسماع
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…uaãæaÎ@äÜbóæa@
  القــرآن الكريم. 

 -الهمزة  -
ـــو حــــيان األندلســــي ارتشــــاف الضـــرب مــــــن لســــان العــــــرب، محمــــد بــن يو  )١ ســــف بــن علــــي، أبـ

، مكتبــة ١رمضــان عبــد التــواب،ط.د: رجــب عثمــان محمــد، مراجعــة.د:، تحقيــق)هـــ٧٤٥ت (
 .م ١٩٩٨الخانجي، القاهرة، 

، )هــــ٦٩٥ت (اإلرشـــاد إلـــى علـــم اإلعـــراب، شـــمس الـــدين محمـــد بـــن أحمـــد القرشـــي الكيشـــي )٢
ط، مركــــز إحيــــاء التــــراث .يــــري، دمحســــن ســــالم العم.عبــــد اهللا علــــي الحســــيني، ود.د:تحقيــــق

 .ت .اإلسالمي، جامعة أّم القرى، السعودية، د
عبــد : ، تحقيــق)هـــ٩١١ت (األشــباه والنظــائر فــي النحــو، جــالل الــدين عبــد الــرحمن الســيوطي )٣

 .ت .ط، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، د.اإلله نبهان، د
أحمــد : ، تحقيــق)هـــ٢٤٤ ت(إصــالح المنطــق، أبــو يوســف يعقــوب بــن إســحاق بــن الســكيت )٤

 .ت .، دار المعارف، القاهرة، د٤محمد شاكر، وعبد السالم محمد هارون، ط
عبـــد . د: ، تحقيـــق)هــــ٣١٦ت (األصـــول فـــي النحـــو، أبـــو بكـــر محمـــد بـــن ســـهيل بـــن الســـراج )٥

 .م ١٩٩٦، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٣الحسين الفتلي، ط
 .م ١٩٨٩القاهرة، ، عالم الكتب، ٤أصول النحو العربي، محمد عيد، ط )٦
 . ١٩٨٩، دار القلم، سوريا، ٥إعراب الجمل وأشباه الجمل، فخر الدين قباوة، ط )٧
ـــن يوســـف بـــن هشـــام  )٨ ـــدين ب ـــد اهللا جمـــال ال ــــراب، أبـــو محمـــد عب ــــد اإلعـــ ــــن قواعــ اإلعـــراب عـ

، جامعــــة الريـــاض ـــــــ السعوديــــة، ١علــــي فــــودة نيــــل، ط. د: ، تحقيــــق)هــــ٧٦١ت (األنصـــاري
 .م ١٩٨١

محمـد : ، تحقيـق)هــ٦١٦ت (إعراب القراءات الشواذ، أبو البقاء عبد اهللا بن الحسين العكبـري )٩
 .م ١٩٩٦، عالم الكتب، بيروت، ١السيد أحمد عزوز، ط

زهيـر غـازي . د: ، تحقيـق)هــ٣٣٨ت (إعراب القرآن، أبو جعفر أحمد بـن محمـد النحـاس  )١٠
 .م ١٩٨٥، مكتبة النهضة العربية، ٢زاهد، ط

ــــراب ا )١١ ، دار ابـــن كــــثير، بيــــروت، ٧لقــــرآن الكـريــــم وبيـانــــه، محــــيي الـــدين الدرويــــش، طإعـ
 .م ١٩٩٩
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ط، دار الكــــــتب .إبراهيــــــم األبيــــــاري، د: إعـــــراب القـــــرآن المنســـــوب إلـــــى الزجـــــاج، تحقيـــــق )١٢
 .م ١٩٨٢اإلسالمية، القاهرة، 

ــــم أصــــول النحــــو، السيوطــــي، ط )١٣ ــــة،  ، مـطبعــــة دائــــرة المعــــارف١االقتـــراح فــــي عل النظامي
 .هـ ١٣١٠حيـدر آباد ، 

ـــة، د )١٤ ـــي مـــن حيـــث الشـــكل والوظيف ط، .فاضـــل مصـــطفى الســـاقي، د. أقســـام الكـــالم العرب
 .م ١٩٧٧مكتبة الخانجي، القاهرة، 

محمــود : ، تحقيــق)هـــ٥٤٢ت (أمــالي ابــن الشــجري، هبــة اهللا بــن علــي بــن محمــد العلــوي )١٥
 . م١٩٩٢، مكتبة الخانجي، القاهرة ، ١محمد الطناحي، ط

أمــالي الســهيلي فــي النحــو واللغــة والحــديث والفقــه، أبــو القاســم عبــد الــرحمن بــن عبــد اهللا  )١٦
 .ت .ط ، مطبعة السعادة، القاهرة، د.محمد إبراهيم البنا، د: ، تحقيق)هـ٥٨١ت (األندلسي

: ، تحقيـق)هــ٣٣٢ت (االنتصار لسيبويه على المبرد، أبو العباس أحمد بن محمد بن والد )١٧
 .م ١٩٩٦، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١سن سلطان، طزهير عبد المح

اإلنصـــاف فـــي مســـائل الخـــالف بـــين النحـــويين البصـــريين والكـــوفيين، أبـــو البركـــات عبـــد  )١٨
، ٤محمـــد محيـــي الـــدين عبـــد الحميـــد، ط: ، تحقيـــق)هــــ٥٧٧ت (الـــرحمن بـــن محمـــد األنبـــاري

 .م ١٩٦١مطبعة السعادة، القاهرة، 
أبــو عمـــرو عثمـــــان بــن عمـــر المعـــــروف بــابن الحــاجــــب اإليضــاح فــــــي شـــــــرح المفصــــل،  )١٩
 .م ١٩٨٢ط، مطبعة العاني، بغداد،.موسى بناي العليلي، د. د: ، تحقيق)هـ٦٤٦ت (

 -الباء  -
ـــي  )٢٠ ـــد األشبيلـــ ـــد اهللا بــن أحمــ ـــي الربيـــع عبيـ ـــي، ابـــن أبـــ ـــل الزجـاجــ ـــرح جمـــ ـــيط فـــي شـــــــ البســــ
، دار الغــــرب اإلسالمـــــي، بيـــروت، ١عيـــاد بــن عيــــد الثبيتـــــــي، ط. د: قيــــق، تح)هـــ٦٨٨ت (

 .م ١٩٨٦
محمـد أبــو الفضــل إبــراهيم، : بغيـة الوعــاة فــي طبقــات اللغـويين والنحــاة، الســيوطي، تحقيــق )٢١

 .م ١٩٧٩، دار الفكر، القاهرة، ٢ط
غريـب للطباعـــة، القـاهرة، ط، دار .بنـــــاء الجملة العربية، محمـد حمــــــاسة عبــد اللطيـف، د )٢٢

 .م ٢٠٠٣
طــه عبــد الحميــد طــه، : البيــان فــي غريــب إعــراب القــرآن، أبــو البركــات األنبــاري، تحقيــق )٢٣

 .م ١٩٨٠ط، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة ، .مصطفى السقا، د: مراجعة
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 -التاء  -
الرشــد، الريـاض، ، مكتبـــة ١عبــد الفتـاح الحمـــوز، ط. التأويل النحوي في القرآن الكـريم، د )٢٤

 .م ١٩٨٤
مــــن نحــــاة القــــرن الرابــــع (التبصـــــرة والتذكـــــرة، أبــــــــــو محمـــــد عبــــــد اهللا بــــن علـــــي الصيمـــــري )٢٥

ــــــي الـــــدين، ط.د: ، تحقيــــــق)الهجـــــري ــــــى علـ ــــــد مصطفـ ــــــي أحمـ ، دار الفكــــــر، دمشــــــق، ١فتحـ
 .م١٩٨٢

ـــاء العكبـــري، تحقيــق )٢٦ ـــراب القــرآن، أبــو البقـ ـــي إعـ ـــ: التبيــان فـ ـــي، طسعـ ، دار ١د كــريم الفقـــ
 .م ٢٠٠١اليقين، 

 ، )هــــــ٤٦٠ت (التبيـــــان فـــــــي تفسيــــــر القــــــــرآن، أبـــــو جعفـــــــر محمـــــــد بـــــن الحســـــن الطوســـــــي )٢٧
 .م ٢٠٠١ط، دار إحياء التراث العربي، بيروت، .أحمد قصير العاملي، د: تحقيق

مصــطفى عبــاس . د: تخلــيص الشــواهد وتلخــيص الفوائــد، ابــن هشــام األنصــاري، تحقيــق )٢٨
 .م ١٩٨٦، دار الكتاب العربي، بيروت، ١الصالحي، ط

حسـن هنـداوي، : التذييـــل والتكميــــل فـــي شرح كتاب التسهيل، أبو حيان األندلسـي، تحقيـق )٢٩
 .م ١٩٩٨، دار القلم، دمشق، ١ط
تفســير ابــن عطيــة، المحــرر الــوجيز فــي تفســير الكتــاب العزيــز، أبومحمــد عبــد الحــق بــن  )٣٠

الرحالــــة الفــاروق، وعبــــــداهللا بــن إبراهيـــــــــــم، والســـــــــيد : ، تحقيــــــــــق)ه٥٤١ت(عطيــة األندلســي 
، مطبوعـــــــــات وزارة ٢عبــدالعال الســيد إبــراهيم، ومحمــد الشافعـــــــــــــــــــي الصـــــادق العنانـــــــــــــــــي، ط

 . م٢٠٠٧األوقاف، قطر، 

عادل أحمـــــد عبـــد المـــوجود، وعلــــي : حيان األندلسي، تحقيق تفسير البحر المحيــــــط، أبو )٣١
عبــد الحــي .د: أحمــد النجولــــــــي الجمـــــــل، قرظــه.زكريــا عبــد المجيــد، ود.محمـــــــد معــــــوض، ود

 .م١٩٩٣، دار الكتب العلمية، بيروت، ١الفرماوي، ظ
جعفــر محمـــد بـن جريـر الطبــري تفسـير الطبـري جـامع البيـان عــن تأويـل آي القـــــرآن، أبـو  )٣٢
ــــرة، ١عبـــد اهللا بـــن عبـــد المحســـن التركــــــي، ط. د: ، تحقيـــــق)هــــ٣١٠ت ( ــــر، القاهـ ، دار هجــ

 .م ٢٠٠١
تفســـير الفخـــر الـــرازي المشـــتهر بالتفســـير الكبيـــر ومفاتيـــــــــح الغيـــب، محمــــــــد الـــرازي فخـــــــر  )٣٣

 .م ١٩٨١يروت، ، دار الفكر، ب١، ط)هـ٦٠٤ت (الدين بن ضياء الدين 
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التمام في تفسـير أشـعار هـذيل ممـا أغفلـه أبـو سـعيد السـكري، أبـو الفـتح عثمـان بـن جنـي  )٣٤
أحمـد نـاجي القيسـي، وخديجـة عبـد الـرزاق الحـديثي، وأحمـد مطلـوب، : ، تحقيـق)هـ٣٩٢ت (

 .م ١٩٦٢، مطبعة العاني، بغداد، ١مصطفى جواد، ط. د: مراجعة
سيد حامد عبد العـال، . د: ل أبيات الحماسة، ابن جني، تحقيقالتنبيه علــــى شــــرح مشكــــــ )٣٥

ط، مطبعـة دار الكتــب .حسـين نصـار، د. د: تغريـد حسـن أحمـد عبـد العـاطي، مراجعـة. و د
 .م ٢٠١٠والوثائق القومية، القاهرة، 

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، بدر الدين الحسن بـن أم قاسـم المـــرادي  )٣٦
ــــرة، ١عبـــد الـــرحمن علـــي ســـليمان، ط. د: ، تحقيـــق)هــــ٧٤٩ت ( ــــي، القاهـ ، دار الفكــــر العربـ

 .م ٢٠٠١
 -الجيم  -

الجامع ألحكام القــرآن والمبين لمـا تضمنه من السنة وآي الفرقــان، أبو عبد اهللا محمـد بـن  )٣٧
، ١عبـد اهللا بـن عبــد المحسـن التركـي، وآخــرون، ط. د: ، تحقيــق)هــ٦٧١ت (أحمـد القرطبـي 

 .م ٢٠٠٦مؤسسة الرسالة، بيروت، 
، دار الفكــــر، عمـان، ٢فاضل صالح السـامرائي، ط. الجملـة العــربية تـــأليفهــا وأقسامهـا، د )٣٨

 .م ٢٠٠٧
فخـر الـدين : الجنى الدانــي فــي حروف المعاني، بدر الـدين بـن أم قاسـم المـــرادي، تحقيـق )٣٩

 .م ١٩٩٢، بيروت، ، دار الكتب العلمية١قباوة، ومحمد نديم فاضل، ط
 -الحاء  -

ط، دار إحيـاء .، د)هــ١٢٣٢ت (حاشية األمير علي مغني اللبيب، محمـد األمير األزهري )٤٠
 .ت .الكتب العربية، القاهرة، د

: ، صـححه)هــ١٢٣٠ت (حاشية الدسوقي على مـتن مغنـي اللبيـب، محمـد عرفـة الدسـوقي )٤١
 .هـ ١٣٠١، القاهرة، ط، دار الطباعة العامرة.إبراهيم عبد الغفار الدسوقي، د

، )هــــ٨٧٢ت (حاشـــية الشـــمني المســـماة بالمنصـــف، تقـــي الـــدين أحمـــد بـــن محمـــد الشـــمني )٤٢
 .هـ ١٣٠٥ط، المطبعة البهية، مصر، .د
حاشــية الشــهاب المســماة عنايــة القاضــي وكفايــة الراضــي علــى تفســير البيضــاوي، شــهاب  )٤٣

، دار صـــــادر، بيـــــروت، ط.، د)هــــ١٠٦٩ت (الـــدين أحمـــــد بـــن محمـــــد بـــن عمـــــر الخفاجــــــي 
 .ت .د
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حاشية ياسين العليمـي علـى ألفيـة ابـن مالـك، ياسـين بـن زيـن الـدين بـن أبـي بكـر العليمـي  )٤٤
 .هـ ١٣٢٧ط، المطبعة المولوية، فاس، .، د)هـ١٠٦١ت (
بـدر : ، تحقيـق)هــ٣٧٧ت (الحجة للقراء السبعة، أبو علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي )٤٥

، دار المـأمون للتـراث، ١عبد العزيز رباح، ط: ف الدقاق، مراجعةالدين قهوجي، وبشير يوس
 .م ١٩٨٧دمشق، 

  -الخاء  -
، )هــــ١٠٩٣ت (خزانـــة األدب ولـــب لبـــاب لســـان العـــرب، عبـــد القـــادر بـــن عمـــر البغـــدادي )٤٦

 .م ١٩٩٧، مكتبة الخانجي، القاهرة، ٤عبد السالم محمد هارون، ط: تحقيق
 .ت .ط ، المكتبة العلمية، د.النجار، دمحمد علي : الخصائص، ابن جني، تحقيق  )٤٧

 -الدال  -
ط، مؤسســــة الصــــباح، .عــــــبد الــــرحمن أيــــوب، د. دراســــات نقديــــة فــــــي النحــــــو العربـــــــي، د )٤٨

 .ت .الكويت، د
 الــــدرر اللوامــــع علـــــى همــــع الهوامــــع شــــرح جمــــع الجوامــــع، أحمـــــد بــــن األمــــين الشــــنقيطي  )٤٩
، دار الكتـب العلميــة، بيـروت، ١السود، ط، وضع حواشيه محمد باسل عيون )هـ١٣٣١ت (

 .م ١٩٩٩
ت (الدر المصون فـي علـوم الكتاب المكنون، أحمد بن يوسـف المعـروف بالسـمين الحلبـي )٥٠

 .ت .ط، دار القلم، دمشق، د.أحمد محمد الخراط، د. د: ، تحقيق)هـ٧٥٦
النجــار،  دور البنيـة الصـرفية فـي وصـف الظـاهرة النحويـة وتقعيـدها، لطيفـة إبـراهيم محمـد )٥١

 .م ١٩٩٣، دار البشير، عمان، ١ط
ط، دار الشــــــــــرق العربـــــــــي، بيـــــروت، .عــــــــــــزة حســــــــن، د.د: ديـــــــوان ابـــــن مقبــــــــل، تحقيـــــــــق )٥٢

 .م ١٩٩٥
، دار الفكــر ٢محمــد محمــد حســين، ط: ديــوان األعشــى الكبيــر، ميمــون بــن قــيس، تحقيــق )٥٣

 .ت .العربي، القاهرة ، د
ـــرئ القــيس، ت )٥٤ ـــقديــوان امـ ـــد أبــو الفضــل إبــراهيم، ط: حقيـ ـــرة، ٥محمـ ، دار المعــارف، القاهـ
 .ت .د
ط ، مطبوعات مديرية إحياء .عزة حسن، د. د: ديوان بشر بن أبي خازم األسدي، تحقيق )٥٥

 .م ١٩٦٠التراث القديم، دمشق، 
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، دار ٣نعمــان محمــد أمــين طــه، ط. د: محمــد بــن حبيــب، تحقيــق: ديــوان جريــر، شــرح  )٥٦
 .ت .هرة، دالمعارف، القا

 .م ١٩٨٢ط، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، .ديوان جميل بثينة، د )٥٧
، دار الكتب العلميـة، ٢عبدأ علي مهنا، ط: ديوان حسان بن ثابت، شرحه وكتب هوامشه )٥٨

 .م ١٩٩٤بيروت، 
، دار ١أنــور أبــو ســويلم، ط. د: ، تحقيــق)ثعلــب(أحمــد بــن يحيــى : ديــوان الخنســاء، شــرح )٥٩

 .م ١٩٨٨عمار، عمان، 
يوســف بــن ســليمان المعـــــروف بــاألعلم الشنتمـــــري : ديــوان زهيــر بــن أبـــــي سلمـــــى، شرحــــه )٦٠
، المطبعـــة الحميديـــة، ١محمـد بدر الدين الحلبـــي، ط: ، جمع وترتيب، وتصحيح)ه٤٧٦ت(

 .هـ ١٣٢٣مصـــــر، 
طبعـة كليـة ط، م.كارليل هنري هيس مكارتني، د: ديوان شعر ذي الرمة، عني بتصحيحه )٦١

 .م ١٩١٩كمبرج، 
، دار المعـارف، ٣سـامي الـدهان، ط. د: ديوان صريع الغـواني، مسـلم بـن الوليـد ، تحقيـق )٦٢

 .ت .القاهرة، د
ــــروة بـــن الـــورد، تحقيـــق )٦٣ ــــد، د: ديـــوان عــــــ ــــر محمـ ط، دار الكتـــب العلميـــة، .أســـماء أبـــو بكــ

 .م ١٩٩٨بيروت، 
، المطبعـــة الوطنيـــة، بيـــروت، ١، طبشـــير يمـــوت: ديـــوان عمـــر بـــن أبـــي ربيعـــة، تصـــحيح )٦٤

 .م ١٩٣٤
ــــه )٦٥ ــــرزدق، ضـــبط معانيـــه وشروحــ ــــاوي، ط: ديـــوان الفـــ ـــا الحـــ ــــي، ١إيلي ، دار الكتـــاب اللبنانــ

 .م ١٩٨٣بيروت، 
ـــــه )٦٦ ـــــه وشرحــ ـــــزة، جمعــ ــــر عـــ ــــاس، د. د: ديــــوان كثي ـــــروت، .إحســــان عب ط، دار الثقافــــة، بيـ

 .م ١٩٧١
ــــقديـــوان الكميـــت بـــن زيـــد األســـدي،  )٦٧ ــــي، ط. د: تحقيــ ــــادر، ١محمـــد نبيـــل طريفـ ، دار صـ

 .م ٢٠٠٠بيروت ، 
، عنـي بطبعـه )ه٣٢٧ت(محمد بـن القاسـم بـن محمـد األنبـاري: ديوان المفضليات، شرح  )٦٨

 .م١٩٢٠ط، مطبعة اآلباء اليسوعيين، بيروت، .كارلوس يعقوب اليل، د: ومقابلة نسخه
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ــــق )٦٩ ــــع وتحقيـ ــــدي، جمـ ــــة الجعـ ــــد، طو : ديـــوان النابغـ ــــروت، ١اضـــح الصمـ ــــادر، بيـ ، دار صـ
 .م ١٩٩٨

، دار الكـــــتاب العـــــــربـــــي، ١حنا نصر الحتــــي، ط: ديوان النابغــــــة الذبياني، شـــــرح وتعليق )٧٠
 .م١٩٩١بيروت، 

 -الراء  -                                     
والتبيـــان فـــي تعيـــين عطـــف البيـــان، رســـالتان فـــي النحـــو، الحلـــل فـــي الكـــالم علـــى الجمـــل  )٧١

ــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد األصــبحي إبــراهيم بــن . د: ، تحقيــق)هـــ٧٧٦ت (شــهاب ال
 .م ١٩٩٦، مكتبة العكبيان، الرياض، ١محمد أبو عباة، ط

ــــراب، المـــرادي، تحقيـــق )٧٢ ــــل اإلعــ ــــي جمـ ــــرة، ١ســـهير محمـــد خليفـــة، ط. د: رســـالة فـ ، القاهــ
 .م ١٩٨٧

في تفسـير القـرآن العظـيم والسـبع المثـاني، أبـو الفضـل شـهاب الـدين محمـود روح المعاني  )٧٣
ط، دار إحيـاء .إدارة الطباعـة المنيريـة، د: ، عنيـت بنشـره وتصـحيحه)هــ١٢٧٠ت (اآللوسي 

 .ت .التراث العربي، بيروت، د
 -الشين  -

 شـــــرح ابـــــن عقيـــــل علـــــي ألفيـــــة ابـــــن مالـــــك، بهـــــاء الـــــدين عبـــــد اهللا بـــــن عقيـــــل المصـــــري  )٧٤
 .هـ١٤٢٩، دار الغدير، قم، ١محمد محيي الدين عبد الحميد، ط: ، تحقيق)هـ٧٦٩ت (
شــرح األشــموني علــى ألفيــة ابــن مالــك، علــــي بــن محمــد بــن عيســى نــور الــدين األشــموني  )٧٥
، دار الكتـاب العربـي، بيـروت، ١محمد محيي الدين عبد الحميد، ط: ، تحقيق ) هـ٩٠٠ت (

 .م ١٩٥٥
وتكميـل المقاصـد، جمـال الـدين محمـد بـن عبـد اهللا بـن مالـك شرح التسهيل تسـهيل الفوائـد  )٧٦

، دار الكتـــب ١محمـــد عبـــد القـــادر، وطـــارق فتحـــي الســـيد، ط: ، تحقيـــق)هــــ٦٧٢ت (الطـــائي
 .م ٢٠٠١العلمية، بيروت، 

شرح التصريح على التوضيح أو التصـريح بمضمــون التوضـيح فـي النحـو، خالـد بـن عبـد  )٧٧
ــــد باســـل عيـــون الســـود، ط: ، تحقيـــــق)هــــ٩٠٥ت (اهللا األزهـــــري ، دار الكتـــب العلميـــة، ١محمـ

 .م ٢٠٠٠بيروت، 
، )هــــ٦٦٩ت (شــرح جمـــل الزجــاجي، علـــي بـــن مــؤمن المعـــروف بـــابن عصــفور األشـــبيلي )٧٨

 . ت . ط، د . صاحب أبو جناح، د. د: تحقيق
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ط، .يحيـى بـن علـي التبريـزي الشـهير بالخطيـب، د: شرح ديوان الحماسة، أبو تمـام، شـرح )٧٩
 .ت .بيروت، د عالم الكتب،

يوسـف حسـن : ، تحقيـق)هــ٦٨٦ت (شرح الرضي على الكافية، رضي الدين األسـترباذي  )٨٠
 .م ١٩٩٦، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي، ٢عمر، ط

محمـد محيـي : شرح شذور الذهب فـي معرفـة كـالم العـرب، ابـن هشـام األنصـاري، تحقيـق )٨١
 . م٢٠٠٤ط، دار الطالئع، القاهرة، .الدين عبد الحميد، د

ط، .محمــــد محمــــود الشــــنقيطي، د: شــــرح شــــواهد المغنــــي، الســــيوطي، اعتنــــى بتصــــحيحه )٨٢
 .ت .المطبعة البهية، مصر، د

. د: ، تحقيـق)هــ٥٧٧ت (شرح الفصـيح، أبـو عبـد اهللا محمـد بـن أحمـد بـن هشـام اللخمـي  )٨٣
 .م ١٩٨٨، بغداد، ١مهدي عبد جاسم، ط

ـــك، تحقيـــق )٨٤ ـــن مال ـــة الشـــافية، اب ـــد المـــنع. د: شـــرح الكافي ، دار المـــأمون ١م هريـــدي، طعب
 .م ١٩٨٢للتراث، 

، )هــ٣٦٨ت (شرح كتـاب سـيبويه، أبـو سـعيد الحسـن بـن عبـد اهللا بـن المــرزبان السيرافــي  )٨٥
ـــــق ـــــي، ط: تحقيـــ ــــي ســــيد عل ـــــروت، ١أحمــــد حســــن مهــــدلي، وعل ـــــة، بيــــ ــــب العلـميــ ، دار الكت
 .م ٢٠٠٨

ض الكتــاب، أبــو الحســن علــي شــرح كتــاب ســيبويه المســمى تفتــيح األلبــاب فــي شــرح غــوام )٨٦
خليفة محمد خليفـة بـديري، : ، تحقيق)هـ٦٠٩ت (بن محمد األشبيلي المعروف بابن خروف 

 .م ١٩٩٥، منشورات كلية الدعوة، ليبيا، ١ط
 ، )هــــ٥٤٣ت (شـــرح اللمــــــــــــع لألصفهانـــــــــي، أبـــو الحســــن علـــــــــي بـــن الحســــــــين الباقولــــــــــــــي )٨٧

ط، جامعــة اإلمــام محمــد بــن .راهيم بــن محمــد أبــو عبــاة، دار الثقافــة والنشــر، دإبــ. د: تحقيــق
 .م ١٩٩٠سعود، السعودية، 

، صـححه وعلـق عليـه )هــ٦٤٣ت (شرح المفصل، موفق الدين بن علي بن يعيش النحوي )٨٨
 .ت .ط، المطبعة المنيرية، مصر، د.جماعة من العلماء، د

ـــي صــنعة اإلعــراب الموســوم  )٨٩ ـــرح المفصــل فــ بــالتخمير، القاســم بــن الحســين الخــوارزمي شـ
، دار الغــــرب اإلسالمــــي، بيــروت، ١عبــد الرحمــــن بــن سليمــــان، ط. د: ، تحقيــق)هـــ٦١٧ت (

 .م ١٩٩٠
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ــــد بـــن بابشـــاذ )٩٠ ــــر بـــن أحمـــــ ــــوية، أبـــو الحســـن طاهـــــــ ــــدمة النحــــــــــ  ، )هــــ٤٦٩ت (شـــرح المقــــــــ
ط، الجهـــاز المركـــزي للكتـــب الجامعيـــة والمدرســـية، .، دمحمـــد أبـــو الفتـــوح شـــريف. د: تحقيـــق

 .م ١٩٧٨القاهرة ،
 .م ١٩٨٤، مكتبة النهضة العربية، ٢نوري حمودي القيسي، ط. شعراء إسالميون، د )٩١

 -الضاد  -
ــــي، تحقيــــــــــق )٩٢ ــــر، ابــــن عصفـــــور األشبيلـ ، دار ١الســـيد إبـــراهيم محمــــد، ط: ضـــــــرائر الشـــــعـ

 .م ١٩٨٠األندلس، 
 -الظاء  -

عبـد الفتـاح أحمـد الحمـوز، . ظاهرة التعـويض فـي العربيـة ومـا حمـل عليهـا مـن مسـائل، د )٩٣
 .م ١٩٨٧، دار عمار، عمان، ١ط

 -العين  -
ط، دار غــريـــــــب، القاهــــــــرة، .محمــــــد محمــــــد داوود، د. العربيـــــة وعلــــــم اللغـــــــة الحـــــــديث، د )٩٤

 .م ٢٠٠١
ط ، دار المعـــرفة الجامعيـة، .لرحمــن الرمالـــي، دالعربية والوظائــف النحوية، ممدوح عبد ا )٩٥

 .م ١٩٩٦
، دار ســـعاد الصـــباح، ١جـــابر عصفــــــور، ط: عصـــر البنيويـــة، إديـــث كريزويـــل، ترجمـــــة )٩٦

 .م ١٩٩٣الكويت، 
 -الفاء  -

، دار العلـم للماليـين، بيـروت، ١فقـــه اللغة العربية وخصـــــائصها، إميــــــل بـديع يعقـــوب، ط )٩٧
 .م ١٩٨٢

الفـــوائد العجيبة في إعـــــراب الكلمـــات الغريبة، ابن عابـدين محمـد أمـين بـن عمـر بـن عبـد  )٩٨
، دار الرائـد العربـي، ١حـاتم صـالح الضـامن، ط. د: ، تحقيـق)هــ١٢٥٢ت ( العزيز الدمشقي

 .م ١٩٩٠بيروت، 
ة العامـــة، ، دار الشـؤون الثقافيـ٢مهدي المخزومي، ط. في النحـــــو العربي نقــد وتوجيه، د )٩٩

 .م ٢٠٠٥بغداد، 
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 -ف الكا -
 

:    ، علــق عليــه)هـــ٢٨٥ت (الكامــل فــي اللغــة واألدب، أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد المبــرد )١٠٠
 .م ١٩٩٧، دار الفكر العربي، القاهرة، ٣محمد أبو الفضل إبراهيم، ط

عبـد السـالم : ، تحقيـق)هــ١٨٠ت (الكتاب، أبو بشر عمرو بن عثمـان بـن قنبـر، سـيبويه )١٠١
 .م ١٩٨٨، مكتبة الخانجي، القاهرة، ٣حمد هارون، طم
كتــاب ائــتالف النصــرة فــي اخــتالف نحــاة الكوفــة والبصــرة، عبــد اللطيــف بــن أبــي بكــر  )١٠٢

، عالــم الكتـب، بيـروت، ٢طـارق الجنابــي، ط. د: ، تحقيـــق)هــ٨٠٢ت (الشرجي الزبيـدي
 .م ٢٠٠٧

ط، .محمــــد بهجــــة البيطــــار، د: كتــــاب أســــرار العــــــــربية، أبــــو البركــــات األنبــــاري، تحقيــــق )١٠٣
 .ت .مطبوعات المجمع العلمي العربي، دمشق، د

ط، .محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم، د: كتــاب األضــداد، محمــد بــن القاســم األنبــاري، تحقيــق  )١٠٤
 .م ١٩٨٧المكتبة العصرية، بيروت، 

، )هــــ٣٥٦ت (كتـــاب األغانـــــي، أبــــو الفـــــرج علـــي بـــن الحســـين بـــن محمـــــد األصفهانـــــي )١٠٥
ـــــد هــــارون، ط: تحقيــــــق ـــــرة، ١عبـــــد الســــالم محمـ ـــــة، القاهــ ـــــة دار الكتــــب المصريـ ، مطبعـ
 .م ١٩٥٩

فخـــر صـــالح . د: كتـــاب أمـــالي ابـــن الحاجـــب، أبـــو عمـــرو عثمـــان بـــن الحاجـــب، تحقيـــق )١٠٦
 .م ١٩٧٩ط، دار الجيل ، بيروت، .سليمان قدارة، د

، )هــــ٣٤٠ ت(كتــاب الجمـــل فـــي النحـــو، أبـــو القاســـم عبـــد الـــرحمن بـــن إســـحاق الزجـــاجي )١٠٧
 .م ١٩٨٤، مؤسسة األردن، ١علي توفيق الحمد، ط. د: تحقيق

، )هـــ٤٧١ت (كتــاب دالئــل اإلعجــاز، أبــو بكــر عبــد القــاهر بــن عبــد الــرحمن الجرجــاني )١٠٨
 .م ٢٠٠٠ط، مكتبة الخانجي، القاهرة، .محمود محمد شاكر، د: تحقيق

ت (البغــــــدادي كتـــاب السبعــــــة فـــي القــــراءات، أبـــو بكــــر أحمـــد بــــن موســـــى بــــن مجـــــاهد  )١٠٩
 .ت .ط، دار المعارف، مصر، د.شوقي ضيف، د. د: ، تحقيق)هـ٣٢٤

: ، تحقيـق)هــ٥٢١ت (كتاب شرح أبيات الجمل، أبو محمد عبد اهللا بن السيد البطليوسي )١١٠
 .م ٢٠٠٠، منشورات دار عالء الدين، دمشق، ١عبد اهللا الناصير، ط
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: ، تحقيق)هـ٢٧٥ت (السكري كتاب شرح أشعار الهذليين، أبو سعيد الحسن بن الحسين )١١١
ط، مكتبـــــة المعـــــــرفة، .محمـــــود محمــــد شــــاكر، د: عبــــد الســــتار أحمـــــد فــــــراج، مراجــــــعة

 .ت .القاهـــــرة، د
 : كتاب الشعــــــــر أو شـــــــــــرح األبيـات المشــــــــــكلة اإلعــــــــــــراب، أبـو علـــي الفارســـي، تحقيـــق )١١٢

 .م ١٩٨٨، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١ط محمود محمد الطناحي،. د
الكتــاب الفريــد فــي إعــراب القــرآن المجيــد، المنتجــب بــن أبــي العــز رشــيد منتجــب الــدين  )١١٣

، مكتبــــة دار الزمــــان، ١محمــــد نظــــام الــــدين الفتــــيح، ط: ، تحقيــــق)هـــــ٦٤٣ت (الهمــــذاني
 .م ٢٠٠٦السعودية، 

. د: ، تحقيــق)هـــ٢١٥ت (كتــاب معــاني القــرآن، أبــو الحســن ســعيد بــن مســعدة األخفــش  )١١٤
 .م ١٩٩٠، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١هدى محمود قراعة، ط

الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل وعيــون األقاويــل فــي وجــوه التأويــل، جــار اهللا أبــو  )١١٥
عـادل أحمـد عبـد الموجـود، وعلـي محمـد : ، تحقيق)هـ٥٣٨ت (القاسم محمود الزمخشري

ــــرحمن أحمــــد حجــــازي، ط. معــــوض، ود ــــة العبيكــــان، الريــــاض، ١فتحــــي عبــــد ال ، مكتب
 .م ١٩٩٨

محمــد . د: كشــف المشــكالت وٕايضــاح المعضــالت، أبــو الحســن علــي البــاقولي، تحقيــق )١١٦
 .م ١٩٩٤ط، مطبعة الصباح، دمشق، .أحمد الدالي، د

 الكشـــــف والبيـــــان المعـــــروف بتفســـــير الثعلبـــــي، أبـــــو إســـــحاق أحمـــــد المعـــــروف بـــــالثعلبي  )١١٧
، دار ١نظيـــر الســـاعدي، ط: ، مراجعـــةأبـــو محمـــد بـــن عاشـــور: ، تحقيـــق)هــــ٤٢٧ت (

 .م ٢٠٠٢إحياء التراث العربي، بيروت، 
 الكنـــاش فـــي النحـــو والصـــرف، إســـماعيل بـــن علـــي بـــن محمـــود المعـــروف بـــأبي الفـــداء  )١١٨

ـــــــق)هـــــــ٧٣٢ت ( ـــــــروك محمـــــــد، ط.د: ، تحقيــ ـــــــرة، ٢جـــــــودة مبــ ـــــــة اآلداب، القاهـــــــ ، مكتبـ
 .م ٢٠٠٥

، ١عبد الفتـاح الحمـوز، ط. نهج الوصفي المعاصر، دالكوفيون في النحو والصرف والم )١١٩
 .م ١٩٩٧دار عمار، عمان، 

  -الالم  -
غـازي مختـار طليمـات، و : اللباب في علل البناء واإلعراب، أبو البقاء العكبري، تحقيـق )١٢٠

 .م ١٩٩٥، دار الفكر  دمشق، ١عبد اإلله نبهان، ط. د
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، )هـــ٨٨٠ت (دل الدمشــقياللبــاب فــي علــوم الكتــاب، أبــو حفــص عمــر بــن علــي بــن عــا )١٢١
، دار الكتــب ١عــادل أحمــد عبــد الموجــود، وعلــي محمــد معــوض، وآخــرون، ط: تحقيــق

 .م ١٩٩٨العلمية، بيروت، 
 لســــان العـــــــــرب، جمـــــــــال الــــدين محمـــــــــد بــــن مكـــــــــرم بــــن منظــــــــور األفريقـــــــــــــــي المصــــري  )١٢٢

 .ت .، دار صادر، بيروت، د)هـ٧١١ت (
 ، عالـــــــــــم الكتــــب، القاهـــــــــرة، ٤اللغــــــــة بيـــــــــن المعياريــــــــة والوصفيــــــــــــة، تمـــــــــام حســــــــــان، ط )١٢٣

 .م ٢٠٠٠
ط، دار الثقافـة، الـدار البيضـاء، المغــــرب، .اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، د )١٢٤

 .م ١٩٩٤
 -الميم  -

عبــد : ، شــرح وتحقيــق )هـــ٢٩١ت (أحمــد بــن يحيــى ثعلــبمجــالس ثعلــب، أبــو العبــاس  )١٢٥
 .م ١٩٦٠ط، دار المعارف، مصر، .السالم محمد هارون، د

محمـد محـي : ، تحقيـق)هــ٥١٨ت (مجمع األمثال، أبو الفضل أحمد بـن محمـد الميـداني )١٢٦
 .م ١٩٥٥ط، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، .الدين عبد الحميد، د

علـــي : القـــراءات واإليضـــاح عنهـــا، ابـــن جنـــي، تحقيـــقالمحتســـب فـــي تبيـــين وجـــوه شـــواذ  )١٢٧
ط، .عبــــــد الفتــاح إســماعيل شلبــــــي، د.عبــــــــد الحليــــــــم النجــــــار، ود.النجــــــــدي ناصــيف، ود

 .م ١٩٩٤القاهرة، 
حسـين أحمـد بـو عبـاس، .د: مختار تذكرة أبي علي الفارسي وتهذيبها، ابن جني، تحقيق )١٢٨

 .م ٢٠١٠، الرياض، ١ط
ختصــر فــي شــواذ القــرآن مــن كتــاب البــديع، أبــو عبــد اهللا الحســين بــن أحمــد بــن خالويــه م )١٢٩

 .ت .ط، مكتبة المتنبي، القاهرة، د.، د)هـ٣٧٠ت (
، مطبعـــة ٢مهـــدي المخزومـــي، ط.مدرســـة الكوفـــة ومنهجهـــا فـــي دراســـة اللغـــة والنحـــو، د )١٣٠

 .م ١٩٥٨البابي، مصر، 
علــــي جــــابر .د: لفارســــي، تحقيــــقالمســــائل العســــكريات فــــي النحــــو العربــــي، أبــــو علــــي ا )١٣١

 .م ٢٠٠٠، دار الثقافة، عمان، ٢المنصوري، ط
صـالح الـدين عبـد : المسائل المشـكلة المعروفـة بالبغـداديات، أبـو علـي الفارسـي، تحقيـق )١٣٢

 .ت .ط، مطبعة العاني، بغداد، د.اهللا السنكاوي، د
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دار الفكـر، ، ١محمد كامـل بركـات، ط: المساعد على تسهيل الفوائد، ابن عقيل، تحقيق )١٣٣
 .م ١٩٨٢دمشق، 

أحمـــد محمـــد شـــاكر، : ، شـــرحه)هــــ٢٤١ت (المســـند، اإلمـــام أحمـــد بـــن محمـــد بـــن حنبـــل )١٣٤
 .م ١٩٩٥، دار الحديث، القاهرة، ١وحمزة أحمد الزين، ط

. د: ، تحقيــق)هـــ٤٣٧ت (مشــكل إعــراب القــرآن، أبــو محمــد مكــي بــن أبــي طالــب القيســي )١٣٥
 .م ٢٠٠٣، دار البشائر، دمشق، ١حاتم صالح الضامن، ط

ط، .نبهــان ياســين حســين، د. د: المطــالع الســعيدة فــي شــرح الفريــدة، الســيوطي، تحقيــق )١٣٦
 .م ١٩٧٧دار الرسالة، بغداد، 

عيســـى شـــحاتة عيســـى، : ، تحقيـــق)هــــ١٨٩ت (معـــاني القـــرآن، علـــي بـــن حمـــزة الكســـائي )١٣٧
 .م ١٩٩٨ط، دار قباء للطباعة، القاهرة، .د

محمــد علــي النجــار، وأحمــد : ، تحقيــق)هـــ٢٠٧ت (معــاني القــرآن، يحيــى بــن زيــاد الفــراء )١٣٨
 .م ١٩٨٣، عالم الكتب، بيروت، ٣يوسف نجاتي، ط

. د: ، تحقيــق)هـــ٣١١ت (معــاني القــرآن وٕاعرابــه، أبــو إســحاق إبــراهيم بــن الســري الزجــاج )١٣٩
 .م ١٩٨٨، عالم الكتب، بيروت، ١عبد الجليل عبده شلبي، ط

 ، دار السالطيــــــــــن، عمــــــــــان، ١ـح السامرائــــــــــــــي، طفاضــــــــل صالــــــــ.معانـــــــــي النحــــــــــــو، د )١٤٠
 .م ٢٠١٠

ط، دار الكتــــب .المعجــــم المفهــــرس أللفــــاظ القــــرآن الكــــريم، محمــــد فــــؤاد عبــــد البــــاقي، د )١٤١
 .م ١٩٤٥المصرية، 

محمــد محيــي الــدين : مغنـي اللبيــب عــن كتــب األعاريــب، ابــن هشـام األنصــاري، تحقيــق  )١٤٢
 .ت .شريعت، إيران، د ، مطبعة١عبد الحميد، ط

، دار عمـار، ١فخـر صـالح قـدارة، ط. د: المفصل فـي علـم العربيـة، الزمخشـري، تحقيـق )١٤٣
 .م ٢٠٠٣عمان، 

المقاصــد الشــافية فــي شــرح الخالصــة الكافيــة، أبــو إســحاق إبــراهيم بــن موســى الشــاطبي  )١٤٤
ـي، مكــــة، ، إحيـاء التـراث اإلسالمــ١عبــــــد الــــرحمن سـلمان، ط. د: ، تحقيق)هـ٧٩٠ت (

 .م ٢٠٠٧
ط، مطـــابع .محمـــد عبـــد الخـــالق عضـــيمة، د: المقتضـــب، أبـــو العبـــاس المبـــرد، تحقيـــق )١٤٥

 .م ١٩٩٤األهرام التجارية، القاهرة، 
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، ١أحمــد عبــد الســتار الجــواري، وعبــد اهللا الجبــوري، ط: المقــرب، ابــن عصــفور، تحقيــق )١٤٦
 .م ١٩٧٢

، دار الشــؤون ١علــي زويــن، ط.مـنهج البحــث اللغــوي بــين التــراث وعلـم اللغــة الحــديث، د )١٤٧
 .م ١٩٨٦الثقافية، بغداد، 

ســـدني : مـــنهج الســـالك فـــي الكـــالم علـــى ألفيـــة ابـــن مالـــك، أبـــو حيـــان األندلســـي، تحقيـــق )١٤٨
، دار أضــــــواء الســلف، الجمعيــة الشــرقية األمريكيــة، نيوهــافن، كــونكتيكي، ١جــالزر، ط

 .م ١٩٤٧
 - النون -

 نتــــائج التحصــــيل فــــي شــــرح كتــــاب التســــهيل، محمــــد بــــن محمــــد بــــن أبــــي بكــــر المــــرابط  )١٤٩
ط، مطــابع الثــورة، بنغــازي، .مصــطفى الصــادق العربــي، د. د: ، تحقيــــــــق)هـــ١٠٨٩ت (

 .م ١٩٧٩
 .م١٩٧٩ط، دار النهضة، بيروت، .عبده الراجحي،د.النحو العربي والدرس الحديث، د )١٥٠
ــــد  )١٥١ ـــــد عب ـــــرآن، أحمـ ـــــو القـ ـــــواري، دنحــــ ـــــتار الجــ ـــــداد، .الســ ــــة، بغـ ـــــة العربي ـــــة اللغـ ط، مكتبــ

 .م ١٩٧٤
، دار الغـرب اإلسـالمي، ١عبد القادر المهيـري، ط. نظرات في التراث اللغوي العربي، د )١٥٢

 .م  ١٩٩٣بيروت، 
: ، تحقيـق)هـ٢١٥ت (النوادر في اللغة، سعيد بن أوس بن ثابت بن أبي زيد األنصاري  )١٥٣

 .م ١٩٨١، دار الشرق، القاهرة، ١در أحمد، طمحمد عبد القا. د
 - الهاء -

 
، دار ١أحمد شمس الـدين، ط: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، السيوطي، تحقيق  )١٥٤

 .م ١٩٩٨الكتب العلمية، بيروت، 
 
@
@
@
@
@
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 الرسائل الجامعية
خصائص نظام الجملة العربية من خالل القرآن الكـــريم دراسة في المبنى والمعنى ، إبراهيم   )١

 .م ٢٠٠٦ميهوبي، رسالة ماجستير، كلية العلوم اإلنسانية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

محمـد إبـراهيم : ، تحقيـق ودراسـة )هــ٣٨٤ت (شرح كتاب سيبويه، علي بن عيسى الرمـاني   )٢

 .هـ ١٤١٥وحة دكتوراه، كلية اللغة العربية، جامعة أّم القرى، يوسف شيبة، أطر 

 الفوائـــــد المحويـــــة فـــــي المقاصـــــد النحويـــــة، جمـــــال الـــــدين محمـــــد بـــــن عبـــــد اهللا بـــــن مالـــــك،   )٣

وداد يحيـــى الل، رســـالة ماجســـتير، كليـــة اللغـــة العربيـــة، جامعـــة أّم القـــرى، : تحقيـــق ودراســـة

 .هـ١٤٠٦

،أبــو عاصــم فخــر الــدين علــي بــن ) شــرح المفصــل(كتــاب المقتــبس فــي توضــيح مــا التــبس   )٤

مطيـــــع اهللا بـــــن عـــــواض الســـــلمي،أطروحة : ،دراســـــة وتحقيـــــق) ه٦٩٨ت(عمـــــر اإلســـــفندي 

 . ه١٤٢٤دكتوراه، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، 
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Abstract 
( What goes against the Arabic sentence between descriptivism and 

prescriptivism ) 
 

The Arabic sentence consists of two parte, the subject and the 

predicate whether started or Qssurved.  
These element are essential in every sentence while any other 

components are adjuncts which can be dispensed away with. 
Grammarians start that the subject should be singular but some start 

there it could be a sentence whether absolute or conditional.  
It was adopted by authorizeing the wholeale of the texts of apoem 

that  the speakers of the language and promised to reject the rules and 

standards on which the Arabic grammar.                                                   

                                                                             
The study examines the subject as a sentence whether it functions as 

topic, subject or deputy subject.  
The study consists a preface and three sections. The preface includes Altrib won in 

Arabic sentence the arrauyewts of the sentence’s parle and the persc: 
Ptiue and deicriptiue elcneds in the sentence. Section are deals with 

the sentence as a topic while section two focuse’on the sentence as a 

subject, The tmirdsetion tackles the sentence as deputy subject. 
The study concludes with the following findings: 
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The sentence structure is mainly gram maticol and it follows the 

grammariam rule’s. It is based on common genered speech, because 

grammar is nor comprehensive of all the aspeets of speeth.  
What does not conform with the sentence’s stnehere is confirmed 

through heaing every when it is incompatible with the rule because of 

the dominance of grammar assumplion and in her pnefation exceptions 

would have been in the core of grammar as it is thoughr to be a 

linguistics realily. 
The problem is the receipt of the whole sentence because it is the 

subject of disagreement between the grammarians  and the other 

differences governed by the principles of  curriculum from which each 

team started the modularity must be assigned to the individual ie: non 

collective and descry iptive may be non singular or any combination 

resulting in differences between the two aspects of disagreement and 

disagreement on a number of issues which the researcher stopped in the 

chapters of his thesis.      
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