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قدمةامل  
 

 
 أ 

الدراسات اللغوية احلديثة من اجلملة منطلقا هلا يف دراسة النص، للكشف عن شبكة العالقات ختدت ٱ

ت الرتكيبية إ اللغوية داخل الرتكيب، ومن أهم القضا اليت ما تفتأ يعد دعامة ، الذي اإلسنادا قضية رالنظر
  .أساسية لقيام اجلملة

فاإلسناد من املباحث اللغوية اليت شغلت فكر النحويني قدميا وحديثا، فدرسوه وألفوا فيه مؤلفات، ودراسته  
جلملة بٱكانت مرتبطة    .عتبارها وجها للرتكيب اإلسناديٱرتباطا وثيقا 

ت النحو العريب املسند واملسند إليه، ومها ال  ب هذا«: قال سيبويه. وفكرة اإلسناد ظهرت مع بدا

  .»ايغىن واحد منهما عن اآلخر، وال جيد املتكلم منه بدّ 

فهو ميثل قضية التعلق بني أجزاء الكالم يف اجلملة، اليت هي عالقة الكلمات فيما بينها، وهو عامل معنوي 
ت العمدة يف اجلملة، فالكالم إذن ال بد له  مسند ومسند إليه، وأنه ال غىن يف تكوينه من قائم بربط املكو

، سواء أكانت اجلملة امسية أو فعلية   .ألحدمها عن اآلخر، لرتابطهما معنو

  -سورة يس منوذجا–البنية اإلسنادية يف القرآن الكرمي  :ومن خالل هذا جاء حبثنا موسوما ب

د أي من مسند ومسند أساًسا من عناصر اإلسنا ، واملكونة)األساسية(فاجلملة متثل منوذجا للبنية اإلسنادية 
  .وفق عالقة إسنادية ليكون الكالم مفيدا لإلخبارإليه، مرتبطا 

ختيار هلذا املوضوع هو رغبتنا امللحة يف البحث يف موضوع يتوافق وختصصنا ٱمن دواعي وأسباب  وكان

، رغبة منا يف التعرف على قضية اإلسناد البنية اإلسناديةأو  اإلسنادختيار على موضوع ٱالعلمي، وقد وقع 
ستخراج البىن اإلسنادية يف ٱهتماما كبريا منذ القدم، وكذا حماولة ٱوالغوص يف أعماقها، هذه القضية اليت لقيت 

  .تطبيقيمنوذج  "يس"لكرمي، وليتم ذلك، جاءت سورة القرآن ا

  .يف املعرفة ةواالستزادساس هو البحث واإلطالع األدف اهل ،وإضافة إىل كل هذا

ما البنية؟ ما مفهوم اإلسناد؟ وما عناصره؟ ما املقصود : ولعل أبرز التساؤالت املطروحة يف هذا املوضوع
لبنية اإلسنادية أو الرتكيب اإلسنادي؟ وما املواضع واألحوال اليت يتخذها كل من املسند واملسند إليه يف اجلملة 

ت السورة الكرمية(   .)وآ
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 ب 

وآلياته املختلفة كونه يتالءم  التحليلي قتضت طبيعة املوضوع اإلعتماد على املنهج الوصفيٱوعلى هذا فقد 
  .وطبيعة الدراسة

إذ متثل املنطلق الذي . قضية اإلسناد يف اللغة العربية الركيزة واألساس لتصور بناء اجلملة العربية وتعُد 
َْت باجلملة قدميا وحديثا، ولطاملا َح  سست عليه ا متثل الرابطة املعنوية هتمام واِسٍع من قبل الدارسني، كوٱِضي

  .-املسند واملسند إليه– العنصرين املكونني للمركب اإلسنادي أو اجلملة البسيطة الكربى بني

وملا كان هذا املوضوع من أهم القضا املطروحة قدميا وحديثا، تعددت اآلراء فيه ومن مثَّ تنوعت املصادر 

 "جالل الدين السيوطي"لــ  "مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع: "نذكر منهايف هذا البحث  املعتمدةواملراجع 

دليل "و "عباس حسن"لـــ  "النحو الوايف"و "ابن هشام األنصاري"ل "مغين اللبيب عن كتب األعاريب"و
  ".دمحم علي الصابوين"لــ "صفوة التفاسري"و "عبد هللا بن صاحل الفوزان"لـــ "لك إىل ألفية ابن مالكساال

حٍث طالٍب للعلم أما  ت يواجهها أي  ت والعراقيل اليت واجهتنا هي كلها صعو فيما خبص الصعو
بحث يف بعض ملادة العلمية من املصادر، فواجهتنا بعض الصعاب يف الاد بعد سعينا املتواصل إىل أخ وخاصة

يف مسائل حنوية، وخاصة ) خاصة البصريني والكوفيني(سيبويه، و كذا اختالف آراء النحاة لكتاب الاملصادر ك
  . األحوال

ت ٱأي وجود  - سورة يس–وجود أوجه إعراب كثرية القرآن  - ختالف يف إعراب بعض الكلمات يف آ
ت القرآنيةٱالسورة، مما صعَّب علينا بعض الشيء   .ستخراج املركبات اإلسنادية من اآل

ومن أجل توظيف املادة العلمية اليت حتصلنا عليها من خالل حبثنا يف هذا املوضوع قمنا بتقسيم البحث إىل 
  ).نظري وتطبيقي(مدخل وفصلني 

ملرتكزات اليت يقوم علوهو عبار  :مدخل يها البحث واملتمثلة ة عن مدخل متهيدي تطرقنا فيه إىل التعريف 
  .واجلملة ،الرتكيبالبنية ،: يف

محل : وهو يتألف من مبحثني" اإلسناد يف اجلملة العربية"وقد جاء بعنوان : )فصل نظري(الفصل األول 
تعريف اإلسناد، أقسامه وأنواعه، كما تطرقنا إىل أركان تطرقنا فيه إىل " ماهية اإلسناد "املبحث األول عنوان 

  .اإلسناد وشروط كل ركن ويف آخر هذا املبحث عرضنا العالقة القائمة بني هذين الركنني
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ينا تقسيمه إىل عنصرين " يف اجلملة مواضع وأحوال املسند واملسند إليه"وقف عند  :واملبحث الثاين وار

؛ ففي اجلملة االمسية "مواضع وأحوال املسند إليه يف كل من اجلملة االمسية والفعلية"جاء حتت عنوان  األول: اثنني
ا، اسم األحرف اليت تعمل عمل ليس ،يكون املسند إليه مبتدأ، اسم الفعل الناقص اسم ال النافية  ،اسم إن وأخوا

ئب فاعل :ويف اجلملة الفعلية يكون .للجنس مواضع وأحوال املسند يف اجلملة "جاء بعنوان  الثاينو .فاعل، 
ا، خرب األحرف اليت : االمسية والفعلية؛ ففي االمسية يكون املسند خرب املبتدأ، خرب الفعل الناقص، خرب إن وأخوا

لُكلِّ من هذه  وقد تعرضنا .فعل أو اسم فعل: ويف الفعلية يكون. ليس، وخرب ال النافية للجنس عملتعمل 
ل   .إن وجدت تفصيل مع ذكر أحوال كل واحد منهاالعناصر 

هفقد كان فصال تطبيقيا جاء تطبيقا ملا مت التطرق إليه يف الفصل النظري، : الفصل الثاينأما  بلمحة  ابتدأ
  .مث شرعنا يف استخراج املركبات اإلسنادية منها عن سورة يس، أسباب النزول وفضائل السورة وداللتها العامة،

  .فجاءت عبارة عن حوصلة أمجلنا فيها نتائج البحث اخلامتةأما 

لشكر اجلزيل لألستاذ الفاضل   الذي مل  -سعيد بوبقارال-ويف األخري ال يفوتنا يف هذا البحث أن نتوجه 
-فاطمة الزهراءعطية - كتورةد يبخل علينا بنصحه وإرشاده، كما ال يفوتنا أن نتوجه خبالص شكر وعرفاننا لل

على قبوهلم تصحيح هذه املذكرة وتقدميهم جمموعة من املالحظات كي يرتقي هذا  -قندوز املختار-واألستاذ 
ء وجعل هذا العمل يف ميزان هللا خري ما جيزى به العلما مفجزاه البحث إىل مستوى الفائدة العلمية املطلوبة

  .محسنا

 واحلمد  رب العاملني                                                                       
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  :ماهية اإلسناد: املبحث األول

 ُ ختلفة، اليت تربط بني املعاين امل النظام النحوي للغة العربية جمموعة العالقاتبىن عليها من األسس اليت ي

اجلملة العربية جمموعة من العالقات املتشابكة يف نسيج حىت تكون صاحلة عند تركيبها لبيان املراد منها، لذا حتكم 

  .متالحم، والقرائن النحوية هي اليت تكشف عن هذه العالقات

، ألن اجلملة تعتمد عليها يف ربط عد القرائن املعنوية من القرائن املهمة اليت تربط بني أجزاء اجلملةوتُ 

  .اإلسناد جند املعنوية القرائن هذه منسياقها، واتساق طريقة تركيبها، ورصف الكلمات فيها، و 

  :مفهوم اإلسناد-أوال

ج العروس للزُّ  ضمّ هو : لغة-1 ركة ما قابلك من اجلبل وعال الّسند ُحم : بيديالشيء إىل الشيء، جاء يف 

، واجلمع أسناد، أو اجلمع  )1( ما ارتفع من األرض يف قبل اجلبل أو الوادي: ، ويف التهذيب واحملكمعن السفح

ا وتساند ُ وسند إليه سنودً ، لبَسه ، والشيء سنًدا جعل )2(استنََد، ويف اجلبل، صعد ورقي: كالواحد، وسنَّد تسنيدًا

ا يستند إليه ُ ، واملسند والّس )3(له سنًدا أو عمادً وما يسند إليه  ه إىل الشيء فهو يتساند إليه،قال ساندتنيد، وي

 ُ سنًدا ومجعهسمَّى مُ ي ِد :سنًدا ومِ ا هذا ،)4(مسان نَ ِمَري خمالف خلّطِ ْ م مُ  كانوا ،واملسند هو خط حل لكهم يكتبونه أ

  .)5(فيما بينهم

  

                                                             
مطبعة حكومة الكويت، :؛الكويت2ط(عبد العزيز مطر،: ، حتقيقج العروس من جواهر القاموسدمحم مرتضى احلسيين الزبيدي،  ) 1(

  .222، ص)م1994/هـ1414
دي،  ) 2(   .222،صالقاموس احمليطالفريوزآ
  .454، صاملعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وآخرون،  ) 3(
  .271،ص7،جلسان العربابن منظور،    ) 4(
  .272املرجع نفسه، ص  ) 5(
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نيُد  ، ويقال للّدعيّ سنيدٌ : واملسند والسَّ ُ  إسنادهواملسند يف احلديث ما اتصل  ،الدَّعيَّ سند إىل النيب حىت ي

  .، واإلسناد يف احلديث رفعه إىل قائله)1(ملسو هيلع هللا ىلص

ما، ٱاإلسناد هو  فات اللغوية يتضح أنّ هذه التعري من خالل جتماع كلمتني أو أكثر على وجه يفيد معىن 

  .زومية بني شيئني تتوقف هوية الواحد منهما على الثاينأو أنه عالقة لُ 

  :اصطالحا-2

ا  يقوم الكالم يف اللغة العربية على عالقة اإلسناد، هذه العالقة اليت تنشأ بني معنيني بال واسطة لفظية، أل

ا هو شأن الربط، وإمنّ  صطناعها بطريق الرابط اللفظي، كماٱاج املتكلم يف سبيل إبرازها إىل عالقة وثيقة، ال حيت

  .االئتالف بني معنينيستيعاب املعاين يف الذهن لفهمها مبجرد ٱيعتمد على 

ا   .فعالقة االرتباط بطريق اإلسناد هي نواة اجلملة وبؤر

عرّف النحاة  ُ إىل األخرى على وجه اإلفادة التامة، أي على  الكلمتنينه عبارة عن ضمّ إحدى : اإلسنادوي

 منه ، أو طلب مبطلوب"زيد قائمٌ : "خرب مبخرب عنه، حنو ، أو هو تعليق)2(وجه حيسن السكوت عليه

  .)3("ضربٱك"

  

                                                             
  .272ص:املرجع السابق ) 1(
ليفها وأقسامهافاضل صاحل السامرائي،  ) 2(   .24، ص)م2007/هـ1427دار الفكر،:؛ عمان2ط(،اجلملة العربية 
  .44، ص)م1997/هـ1418القلم،دار :؛دمشق1ط(حسن هنداوي، : ، حتقيقالتذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيلأبو حيان األندلسي،  ) 3(



اإلسناد يف اجلملة العربية                                             الفصل األول      
 

 
20 

ٌع : "، ففي قولك)1(لشيء أو نفيه عنه، أو طلبه منه هو إثبات شيءٍ : تعريف آخرويف  ِ ف تكون " الصدق ّ

جتهدال يرُس : "النفع للصدق، ويف قولكقد أسندت  ُ تهد،" ب امل : ويف قولك تكون قد نفيت الرُُّسوب عن ا

ِب الدفاع عن وطنه"دافع عن وطنك"   .، تكون قد طلبت من املخاَط

ق بني ركين اجلملة، أو بتعبري أّد  ،فاإلسناد عملية ذهنية تفهم من العالقة اليت تنشأ عند الربط بني كلمتني

  .مسند ومسند إليه: هلا من طرفني رابطة ال بّد  فهو إذن

هي العالقة الرابطة بني طريف اإلسناد، كالعالقة بني املبتدأ واخلرب، أو بني الفعل والفاعل،  اإلسناد وقرينة

 ؛ أي أنّ )2(هذا فاعل وذاك مفعول ، وأنّ هذا مبتدأ وذاك خرب وتغدو هذه العالقة عند فهمها قرينة معنوية على أنّ 

ا، ومن مث فإنّ  قِ قدر تعلّ بفهمها يظهر املعىن بِ  إن مل يكن  حتمالياٱعدم وضوحها يؤدي إىل أن يكون املعىن  ذلك 

  .بهمامُ 

ّ وقد ت منذ وقت مبكر، وجعل له   -هذا القانون اللغوي–ه النحاة والسيما سيبويه على قرينة اإلسناد نب

بّدا،  ومها ما ال يغين واحد منهما عن اآلخر، وال جيد املتكلم منه«ب املسند واملسند إليه : مستقال أمساه

  .)3(»وهذا أخوك: املبتدأ واملبين عليه، وهو قولك عبد هللا أخوكفمن ذلك االسم 

املسند –د سيبويه يف قوله هذا على أمهية قرينة اإلسناد بوصفها وسيلة ترابط بني أجزاء اجلملة فقد أكّ 

ئب فاعل، فكلُّ  للمبتدأ من خرب، وال بّد  فعلية كانت أو امسية، فال بّد  -واملسند إليه واحد  للفعل من فاعل أو 

  .منهما حمتاج لآلخر يف إفادة املعىن

                                                             
، 1،ج)م2001/هـ1421دار الكتب العلمية، : ؛بريوت لبنان1ط(،)األلسنيات(املعجم املفصل يف علوم اللغة دمحم التوجني وراجي األمسر،  ) 1(

  .60ص
  .282، ص)م2008/هـ1429دار الفكر،:؛دمشق3ط(،مبادئ اللسانياتأمحد دمحم قدور،  ) 2(
  .23، صالكتابسيبوية،  ) 3(
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إلسناد، وهو ال بد له من طرفني واإلفادة إمنّ    .)1(-مسند ومسند إليه–ا حتصل 

من امسني دون  أن يتألف كالمٌ  يصلح أن يكون مسندا ومسندا إليه، فلذلك صّح  واالسم حبسب الوضع

 ُ ُ فعل وال حرف، والفعل ي ُ سند وال ي ُ سند إليه، واحلرف ال ي   .سند إليهسند وال ي

اإلفادة ال تكون  يعين أنّ ، وهذا )2(فاإلفادة مىت وقعت بني شيئني فأحد الشيئني يستحيل أن يكون حرفا

  .وهذا ألن اإلفادة مىت وقعت بني شيئني فأحد الشيئني يستحيل أن يكون حرفا ،والفعل والفاعل االبتداء يف إّال 

ُ إمنّ «: جاء يف شرح الرضي عن الكافية يصلح  االسم، ألن االسمناد الفعل دون يف اإلْس  ا كان األصل

  .)3(»االسما له دون ا ال غري، فصار اإلسناد الزمً لكونه مسندا ومسندا إليه، والفعل خمتص يف كونه مسنًد 

، خبالف االسم الذي حيتل  هو الفعل كونه يلزم موقعه كمسنٍد  - على حد قول الرضي-فاألصل يف اإلسناد 

  .مسند ومسند إليه كل من املوقعني

ملبتدأ يف اجلملة ٱالربط املعنوي يكون يف اإلسناد لبيان  رتباط الفاعل بفعله يف اجلملة الفعلية، واخلرب 

إلسناد إىل رابط لفظي، ألن قرينة اإلسناد تُ  االمسية، ّ فال حاجة  حتاد املسند ٱف(نة للمعىن عد من أقوى القرائن املبي

، واملبتدأ وخربه أي ، فاإلسناد يف حد ذاته رابط معنوي يربط بني الفعل وفاعله)4( )واملسند إليه أقوى من أي رابط

  .حيتاج إىل وسائط لفظيةأن الرابط اإلسنادي هو رابط ضمين مباشر، ال 

                                                             
  .14،صاجلملة العربية تعريفها وأقسامهافاضل صاحل السامرائي، ) 1(
دار املأمون :؛د ب1ط(عبد املنعم أمحد هرير: ، حتقيقشرح الكافية الشافيةمجال الدين أيب عبد هللا دمحم بن عبد هللا بن مالك،  ) 2(

  .160، ص1، ج)م1982/هـ1402للرتاث،
دي،  ) 3( ، 1، ج)م1996منشورات جامعة قانيونس،: ؛بن غازي2ط(يوسف حسن عمر :، تعليقالرضي على الكافيةشرح رضي الدين االسرت

  .109ص
  .284،صمبادئ اللسانياتأمحد دمحم قدور ،  ) 4(
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واإلسناد هو أهم عالقة يف اجلملة العربية، فهو نواة اجلملة وحمور كل العالقات األخرى، ألن يف استطاعته 

وحده تكوين مجلة عامة ذات معىن داليل متكامل هي اجلملة البسيطة، سواء أكانت تلك اجلملة واضحة املعامل 

أم كانت مفهومة من خالل البنية املضمرة " جاء زيدٌ ": لنحوي حنووتدخل حتت مفهوم اجلملة حسب املصطلح ا

ا فرًسا: "حنو ً ا فرًسا"يف قولنا " راكب ً   .)1("جاء زيد يركب زيد فرًسا" :فهو يف البنية املضمرة مجلتان" جاء زيٌد راكب

لعالقة ، دون بني املسند واملسند إليهإلسناد يف اللغة العربية يكفي فيه إنشاء عالقة ذهنية وا التصريح 

  .)2(ا يقوم على تركيبها اخلاص، وإمنّ بينهما نطقا أو كتابة، فأساس اللغة ال يقوم على ما حتتويه من كلمات

  .سواء يف اجلملة االمسية أو الفعلية ،فاجلملة العربية تقوم على عالقة إسنادية بني طرفيها املسند واملسند إليه

ُ )3(منطوق به يف اجلملةواإلسناد بطبيعة احلال جزء غري    .فرض ضمنيا من خالل ضرورات املعىن، فهو ي

ما ر ٱاإلسناد هو  ملسند إليه، أو هو العالقة بني ركين اجلملة اليت ال ميكن أن تنهض إال  –تباط املسند 

وجب حدمها دون اآلخر أوإذا وجد ، فإذا وجدا فقد استقرت األمور على الوجه املطلوب -قول النحاة على حّد 

  .تقديره وحسبانه موجودا

  :أقسام اإلسناد وأنواعه-نيا

  :أقسام اإلسناد-1

  .يرى النحاة أن اإلسناد يكون على عدة أقسام متباينة استنادا إىل نوعية ركنيه املسند واملسند إليه

                                                             
ر للطباعة،: ؛القاهرة1ط(،نظام اإلرتباط والربط يف تركيب اجلملة العربيةمصطفى محيدة،   ) 1(   .160، ص)م1997دار نو
ا املختلفة عند اإلمام عبد القاهر اجلرجاينعيد، صاحل بل ) 2(   .102ص) م1994ديوان املطبوعات اجلامعية، :دط؛اجلزائر(، الرتاكيب النحوية سياقا
  .97، ص)م2003دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،: دط؛ القاهرة(، بناء اجلملة العربيةدمحم محاسة عبد اللطيف،  ) 3(
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لف منه الكالم:اإلسناد األصلي-أ الفعلية، ، ويتحقق من إسناد الفعل إىل الفاعل يف اجلملة وهو ما 

وهذا دليل على متام املعىن، أي معىن حيسن .)1(، وما كان مبنزلة أحدمهااالمسية وإسناد اخلرب إىل املبدأ يف اجلملة

  .إىل زيد االجتهاد، فهذا إسناد أصلي حبيث أسند "زيد جمتهدٌ "و" جيتهد زيدٌ " السكوت عليه، حنو

ا مع  الفاعل واملفعول والصفة وامسيْ وهو إسناد املصدر،":اإلسناد غري األصلي- ب املشبهة والظرف، فإ

ُ "ندت إليه ليست بكالم وال مجلةما أُس قرون أن الفعل مع فاعله مجلة، واسم الفاعل مع فاعله ليس ، فالنحاة ي

ا يف أغلب األحيان ال تكون رُ ، )2(جبملة ّ كنا أساسيا يف اجلملة، مبعىن وكذلك سائر املشتقات أل يف لة تقع فُض اأ

﴿: الكالم، ومثال ذلك قوله تعاىل                     ﴾)3(. وقوله

﴿: أيضا                            

                               ﴾)4( ،  

 ﴿: وقوله تعاىل                          

                ﴾)5(  

ىل األبصار، واألبصار مسند إليه، ويف املثال الثاين، كلمة حال، وهي مسندة إ "شعاُخ " ففي املثال األول

  .وأبصارهم فاعل السم الفاعل حال "خاشعة"ويف املثال األخري،  ،هلنعت وهي مسندة إىل األ "الظامل"

                                                             
ليفها وأقسامهافاضل صاحل السامرائي،  ) 1(   .25، صاجلملة العربية 
  .25املرجع نفسه، ص ) 2(
  .7القمر، اآلية  ) 3(
  .75النساء، اآلية  ) 4(
ت : املعارج ) 5(   .44- 43اآل
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أهلها "فرفعت  لتمشتقات، وليست عمدة يف الكالم، وقد عِم " خاشعة"و" الظامل"و" خشعا"فالكلمات 

  .طلق عليه اإلسناد غري األصليي وهذا ما "وأبصارهم

نواعه املثبتة ):مجلة املبتدأ واخلرب( االمسياإلسناد -ج ، )1(واملنسوخة واملنفية هي مجلة حتمل اإلسناد 

زيد : "، سواء أكان اخلرب امسا مشتقا حنو)2(وهي اجلملة اليت يكون فيها املسند واملسند إليه امسني مثل املبتدأ واخلرب

ملشتق حنو  امساأو " كرميٌ  ُ  النارُ "جامدا حمًضا حنو  امساأم  أي كرمي، "زيد حبر"جامدا مؤوال    .)3("شجرة جيل

، )االسم=املبتدأ(مسند إليه وهو ما كان طرفاه امسني االمسية يكون يف اجلملة  االمسيفاإلسناد 

) مبتدأ+خرب(أو ) خرب+مبتدأ ( أو تقدما أحدمها على اآلخر ما مبوقعهما األصليالتز  )االسم=اخلرب(املسند

  .مسندا إليه كما ميكن أن يكون مسندا فيمكن أن يكون االسم

   ):مجلة الفعل والفاعل(اإلسناد الفعلي -د

فهي مجلة حتمل اإلسناد، يكون  ،واملاضي )املنفي والثابت(األمر واملضارع اجلملة الفعلية هي ذات فعل 

ا من أجزاء الفعل الذي أُ  ً   ".لطالبجنح ا"، حنو )4(سند إليهاملسند فعال مسندا إىل فاعل، ويكون جزء

لفاعل، وجتعل الفاعل واإلسناد الفعلي هو القرينة الكُ  لفعل، أو ربى اليت تربط الفعل  هو الذي يقوم 

و يف هذا النوع من اإلسناد يكون الفعل مسندا وال ميكن أن يكون مسندا إليه، فالفاعل هو املسند يتصف به، 

  .إليه دائما يف اجلملة الفعلية

                                                             
مج السنة األوىل جامعيةصاحل بلعيد،  ) 1( دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،  :دط؛ اجلزائر(، الصرف والنحو دراسة وصفية تطبيقية يف مفردات بر

  .267، ص)م2003
  .226، صمعجم املصطلحات األلسنية فرنسي إجنليزي عريبمبارك مبارك،   ) 2(
  .165، صنظام اإلرتباط والربط يف تركيب اجلملة العربيةمصطفى محيدة،  ) 3(
مج صاحل بلعيد،  ) 4(   .163، صالسنة األوىل جامعيةالنحو والصرف دراسة وصفية تطبيقية يف مفردات بر
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غض النظر على  جيب أن يلتزم الفعل مبوقعه األصلي يف التقدم على الفاعل، بِ  لكي يكون اإلسناد فعليا

ئب  ا الفعل، الفاعل، أو  لفعل، وعمد كون الفعل مبنيا للمعلوم أو مبنيا للمجهول، فاجلملة الفعلية تبدأ 

ئب ، يفاعل،فإذا كان املسند فعال معلوما، فاملسند إليه فاعل، وإذا كان املسند فعال جمهوال كون املسند إليه 

  .)1(فاعل

اسم  فالكالم يف األصل إمَّا أن يتألف من اسم واسم، أو من اسم وفعل، واألصل يف اجلملة اليت مسندها

ُ فيها أن يتقدم الفعل وال   لسبب، واجلملة اليت مسندها فعلأن يتقدم املسند إليه، وال يتقدم املسند إال األصل

  .لسبب يتقدم املسند إليه إالّ 

  :اإلسنادأنواع -2

  :هناك تقسيم آخر لإلسناد

وهو ما اشتمل على طريف اإلسناد مذكورين أو مقدرين، أو مذكور أحدمها واآلخر : اإلسناد التام-أ

م ُح  ، فتحيةٌ "حتيةٌ : "ر حنوواملقّد  فاملذكور حنو اجلهل ظالم، ،)2(رمقد ذف طرفاه، والقدير مفعول به إلسناد 

م ُح ، )أقدم أو أهدي( لرفع إسناٌد  وله سبحانه قحتيٌة لكم، ومثاله  :ذف منه املسند، والتقديروحتيٌة 

وا َس ﴿:وتعاىل َقاُل نكفـَ ا قَاَل َسالَمٌ قومٌ مُ   .)3(﴾رونَالمً

ا م ُح : فسالمً   .ذف طرفاه وتقديره نسلممفعول به إلسناد 

  .سالم عليكم: ذف من املسند والتقديرمٌ ُح  إسناد :وسالمٌ 

                                                             
  .163املرجع نفسه، ص ) 1(
ليفها وأقسامهافاضل صاحل السامرائي،  ) 2(   .26،صاجلملة العربية 
ت، اآلية ) 3(   .25:الذار
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م ُح  :وقومٌ  ، وهو ما عليه النحاة: ذف منه املسند إليه والقديرإسناد    .أنتم قومٌ

  

  :اإلسناد الناقص- ب

  )1(:وذلك يف احلاالت التالية ،حد الطرفني من دون ذكر للطرف اآلخر ال لفظا وال تقديراأفيه وهو ما ذكر 

 ه مسند إليه السم الفاعل ؛ فأخو " أخوهرأيت املنطلق ":إعمال الوصف ال لكونه مسندا بل لكونه وصفا حنو

َالِهيٌَّة ﴿: وحنو .، وهذا هو اإلسناد الناقص، فإن املنطلق فضلة وهو مفعول بهوليس له مسند املنطلق

ُهْم  ُ م فاعل السم الفاعل الواقع حاال؛ )2(﴾قـُُلوبـ ألن الرافع له فضلة سند، سند إليه وليس له مُ ، وهو مُ فقلو

قصا وليس عمدة فهو إذً   .إسناد 

 ئبه ضمري ؛ ففي كل من "هو مضروٌب "أو  "هو طويل"أو  "هو منطلٌق :"مسترت حنو إذا كان الفاعل أو 

قص" مضروب"و" طويل"و" منطلق"  .ألن فيهم مرفوعا مسترتا ليس له مسند إسناد 

  .مجهور النحاة بني نوعني من اإلسنادكما فرق 

  :اإلسناد املعنوي-ج

؛ "عمرو مسافر"، و" جاء زيد: "حنو ا ملعناهاكلمة مأي أن تنسب   ؛)3(املقصودة وهو ما تكون مجلته هي

يء يف اجلملة األوىل للشخص املسمى زيد، وتنسب السفر يف اجلملة الثانية للمطلق  ومعىن ذلك أن تنسب ا

  .اإلسنادا يراد به هذا النوع من إمنّ ، وإذا أطلق وهذا اإلسناد هو الشائع يف العربية .عليه عمرو

                                                             
ليفها وأقسامها،فاضل صاحل السامرائي،  ) 1(   .26ص اجلملة العربية 
  .3اآلية : األنبياء ) 2(
  .41، صبناء اجلملة العربيةدمحم محاسة عبد اللطيف،  ) 3(
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ٌ : "إسناد احلكم الذي هو ملدلول الكلمة إىل لفظ الكلمة مثل :فاإلسناد املعنوي معناه أسندت ، "زيٌد عاقل

ا ، ألن املسند إليه العقل، إمنّ العقل الذي هو ملدلول زيد إىل لفظ زيد، وأجريته عليه، وهو من حيث املعىن ملدلوله

عتبار ألمساء هو مدلول زيد ال لفظ زيد، واإلسناد    .)1(املعىن خاص 

  :اإلسناد اللفظي-د

ا اللفظ حيكم هلا حبكم  ا لفظها كله على سبيل احلكاية، واجلملة اليت يراد  يكون يف اجلملة اليت يراد 

 ؛ أي أنّ )3(، وهو جائز يف مجيع األلفاظوهو اإلضافة سناد مستمد من معىن اإلسناد لغةوهذا اإل )2(املفردات

نسَب احلكم فيه  ُ عتبار جمرد لفظ عام  شامل، ومعناه أن ي ، "زعموا مطية الكذب:"إىل اللفظ حنو قولكاإلسناد 

، أي "ال حول وال قوة إال  كنز من كنوز اجلنة: "، ومنه حديث الصحيحني"مطية الكذب" أي هذا اللفظ

  .)4(كنز يف نفاسته" كنز من كنوز اجلنة"اللفظ 

  .خربه "كنز"مبتدأ و "حول وال قوة إال  ال"خرب، و "مطية"يف اجلملة األوىل مبتدأ و "فزعموا"

  :أركان اإلسناد-لثا

اجلملة العربية تتألف من ركنني أساسيني، أحدمها  تفقوا على أنّ ٱ، و هتماما كبرياٱإلسناد  هتم النحاةٱ

ومها عمدة . إليه املسند واملسند: مها، وهذان الركنان جودهو مسند إىل اآلخر متمم ملعناه ومفتقر إليه وال بد من 

ما ليفه بدو   .يف الكالم وال يصح 

                                                             
  .45، ص1،جالتذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيلأبو حيان األندلسي،  ) 1(
  .41،صبناء اجلملة العربيةدمحم محاسة عبد اللطيف، ) 2(
  .197، ص)م2008/هـ1429والنشر،دار السالم للطباعة :؛القاهرة1ط(،نسخ الوظائف النحوية يف اجلملة العربيةخدجية دمحم الصايف، ) 3(
  .41،صبناء اجلملة العربيةدمحم محاسة عبد اللطيف، ) 4(
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؛ أي ما حكمت به على )1(فهو احملكوم به هو ركن من أركان اإلسناد وعمدة من عمد اجلملة:املسند-1

تحدث به عنه لتتم به الفائدة، فهو الذي شيء ُ   .يبىن على املسند إليه وي

الفعل، اسم الفعل، خرب املبتدأ، خرب الفعل الناقص، خرب إن  يف املركبات اإلسنادية هوواملسند 

ا، خرب األحرف اليت تعمل عمل ليس   :حنو .)2(وأخوا

 تهدون: مثل الفعل  .جنح ا

  أنت(صه : مثلاسم الفعل.( 

 احلق واضح، العلم نورٌ : مثل خرب املبتدأ. 

 ا  .إن الفريق فائز: مثل خرب إن وأخوا

 كان هللا عليما: مثل خرب الفعل الناقص. 

 ا :مثل ملة عمل ليساخرب األحرف الع ً قي ٌ على األرِض  ٌ َكُسوًال، إن أحد خري من أحٍد، ال شيء  .ما زهري

عن غريه يف جعله املبتدأ مسندا واخلرب مسندا إليه، ويف ذلك يقول الدكتور دمحم  سيبويهاختلف : مالحظة

خالف املشهور بني النحاة من بعده، أن وهذا التحديد « :يف كتابه بناء اجلملة العربية محاسة عبد اللطيف

املبتدأ هو املسند إليه وأن اخلرب هو املسند يف اجلملة االمسية، وإما يف اجلملة الفعلية، فالفعل مسند والفاعل 

  .»مسند إليه

  

  

                                                             
  .13، ص2، ج)م1994/هـ1414منشورات املكتبة العصرية،:؛صيدا بريوت3ط(، جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييين،  ) 1(
  .14املرجع نفسه، ص ) 2(
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  :ومن شروط املسند

اجلملة الفعلية هي اجلملة اليت يتصف فيها املسند التجدد، ف فيها املسند على أن يدل: يف اجلملة الفعلية-أ

ملسند ِ ٱ إليه  ا تستمد ألن الداللة على التجدد إمنّ  ،وبعبارة أوضح هي اليت يكون فيها املسند فعًال  صافا متجددا، ت

  .)1(من األفعال وحدها

لفعل   :حنو)2(بعد شيء تضي جتدد املعىن شيئاليقْ  يفيد التجدد واحلدوث، وهو موضوعٌ  فالتعبري 

ً يف زمن معّني  االنطالقفالفعل أفاد ثبوت  "انطلق زيد" ، والداللة ومتجدد متغّري فهو ا ، وكل ما كان زماني

لفعل وحده وهو املسند لتغّري ، على احلالة املتجددة تكون  ث الذي تدور حوله ثل احلَد ه ُمي  كونُ فالفعل يتصف 

ت األخرى   .املكو

ُ و  َ اجل أو  ،أو احلاضر ،وعة لبيان عالقة اإلسناد مع داللة زمنية على حدث يف املاضيموُض  ةملة الفعلي

  .)3(شري إىل استمرار دون جتدد، كما تُ )يف املاضي واحلال(املستقبل، ويشري إىل جتدد سابق أو حاضر 

يتصف بوت، فاجلملة االمسية هي اجلملة اليت أن يدل املسند فيها على الدوام والثُ :يف اجلملة االمسية- ب

ملسند  بتا غري متجددٱفيها املسند إليه  ََت به املعىن للشيء موضوعٌ  ، فاملسنُد )4(تصافا  ب ثـْ ُ  أن من غْري  على أن يـ

السم وهو املسند يف اجلملة االمسية يدّ )5(يقتضي جتدده  زيدٌ ":الثبوت دون التغري حنول على ؛ أي أن التعبري 

  .له يتجددمن غري أن جتعْ  االنطالق، فقد أثبت له "منطلٌق 

                                                             
  .41، ص)م1986/هـ1406دار الرائد العريب،:؛بريوت لبنان2ط(،يف النحو العريب نقد وتوجيهمهدي املخزومي،  ) 1(
دار البشائر اإلسالمية :  ؛بريوت لبنان1ط(، الدراسات اللغوية والنحوية يف مؤلفات شيخ اإلسالم ابن تيميةهادي أمحد فرحان الشجريي، ) 2(
  .37، ص)م2001/هـ1422،
  .273، ص)م1996فكر،دار ال:؛دمشق1ط(، مبادئ اللسانياتأمحد دمحم قدور، ) 3(
  .42، صيف النحو العريب نقد وتوجيهمهدي املخزومي، ) 4(
  .137،صالدراسات اللغوية والنحوية يف مؤلفات شيخ اإلسالم ابن تيميةالشجريي،  ) 5(
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بال داللة على جتدد أو استمرار، فالداللة على  االمسية موضوعة لإلخبار بثبوت املسند للمسند إليهاجلملة و 

السم   .احلالة الثابتة تكون 

؛ أي ما حكمت )1(م عليههو ركن من أركان اإلسناد والزمة من لوازم اجلملة، فهو احملكو  :املسند إليه-2

ُ يعل ُ  هو الذي) املتحدث عنه(ضح املعىن، فاملسند إليه إليه لتتم الفائدة ويتّ  سنده بشيء، أو هو ما ي بىن عليه ي

  .حمور احلديثأنه أي  ؛الكالم

ئب الفاعل، املبتدأ، اسم الفعل الناقص،اسم األحرف :واملسند إليه يف املركبات اإلسنادية هو  الفاعل، 

ا، اسم ال النافية للجنس اليت   :حنو )2(تعمل عمل ليس، اسم إن وأخوا

 جاء احلق، زهق الباطل:مثل الفاعل. 

 ثاب الطائعون: مثل ئب الفاعل ُ عاقب العاصون وي ُ  .ي

 الصرب مفتاح الفرج: مثل املبتدأ. 

 كان هللا عليما حكيما: مثل اسم الفعل الناقص. 

 ندم : مثل اسم األحرف اليت تعمل عمل ليس  )...مقّدر(ما زهري كسوًال، الت ساعة مَ

 ا  .إن هللا عليمٌ :مثل اسم إن وأخوا

 ال إله إال هللا: مثل اسم ال النافية للجنس. 

  

 

                                                             
  .14، ص1، ججامع الدروس العربيةمصطفى الغالييين،  ) 1(
  .13املرجع نفسه،ص ) 2(



اإلسناد يف اجلملة العربية                                             الفصل األول      
 

 
31 

  :ومن شروط املسند إليه-

وال يكون ليسجننه «: ا للقول الذي نسب إىل سيبويهستنادً ٱ النحاة حول شروط املسند إليه وذلك اختلف

وهو الفاعل يف اجلملة –؛ والذي يعين أن املسند إليه )1(»الفاعل ألنه مجلة، والفاعل ال يكون مجلةبدال من 

  .ال يكون مجلة -الفعلية

  :كون املسند إليه مجلة مذاهب خمتلفة  ولكن ذهب النحاة يف مسألة

ئبا عن الفاعل، وهو الصحيح كما يقول ابن هشام :املنع - األول   .)2(فال يكون املسند إليه فاعال، وال 

ً  ، وقيل جيوز بشرط كون املسندأي جيوز اإلسناد إىل اجلملة مطلقا: اجلواز- الثاين   .، واقرتانه مبعلقاقلبي

أوا ﴿: واستدل من يرى جواز هذا بقوله تعاىل ا رَ ْن مَ ََدا َهلُْم مِ نَّهمثَُّ ب َْسُجنـَ ت َلي ؛ وهو على األول )3(﴾اآلََ

ن   قالوا : معمول لقول حمذوف أي" ليسجننه"، وضمري يعود على البداء املفهوم من الفعل" بدا"يف  مؤول 

ب الفاعل. ه، وقيل بشرط ذلكليسجننّ  يت بسطه يف    .)4(وكون املعلق استفهاما، و

، جيوز ذلك يف كل مجلة مث قال هشام وثعلب ومجاعةٌ ، فاعال" هليسجننّ "وقد أعرب الكوفيون مجلة 

  .)5("يعجبين تقوم"حنو

  :أن جوازه مشروط بشرطني وهو رأي الفراء ومجاعة من النحويني، :الثالث

                                                             
  .110،ص2،جالكتابسيبويه،  ) 1(
  .42،صبناء اجلملة العربيةدمحم محاسة عبد اللطيف،  ) 2(
  .35سورة يوسف، اآلية  ) 3(
دط، د ب، املكتبة التوفيقية، (طه عبد الرؤوف سعد: حتقيق :، حاشية الصبانشرح األمشوين على ألفية ابن مالك مع شرح الشواهد للعيين ) 4(

  .82،ص1،ج)دت
  .42،صالعربيةبناء اجلملة دمحم محاسة عبد اللطيف،  ) 5(
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  .أن يكون الفعل املسند قلبيا :أوهلما

نيهما داة معلقة: و خبالف " علم هل قعد عمرو"و"ظهر يل أقام زيد:"حنو أن تقرتن مجلة املسند إليه 

  .)1(فال جيوز" يسرين خرج عبد هللا":حنو

هذه املسألة جائزة بشرط أن تكون اجلملة معلقة  الذي يقر أنّ  ،ثله رأي ابن هشاموهذا املذهب ُمي :الرابع

إىل اجلملة األخرى ، وعلى أن يكون اإلسناد إىل مضاف حمذوف ال الستفهام خاصة دون سائر املعلقات

  .)2("ظهر يل أقام زيد:"مثل

ئبه"ا، فهو يف اجلملة الفعلية وال يكون إال امسً  ،فاملسند إليه هو املتحدث عنه ، ويف اجلملة "الفاعل أو 

  ".املبتدأ"االمسية هو 

ما معً  طريف عالقة اإلسناد مها الركنان األساسيان اللذان تتألف منهما اجلملة إنّ  ا ومها عمد الكالم، و

لف من مسند ومسند إليه ا يف مجلة إمّ  يتكون املركب اإلسنادي أو اجلملة العربية؛ فاملركب اإلسنادي هو ما 

ئب فاعل(فعلية  فع: حنو) مبتدأ مع خرب(ا يف مجلة امسية جنح الطالب، وإمّ : حنو) فعل مع فاعل أو    .الصدق 

  .واليت تؤلف املسند يف الفعل وما يف معناه ،ند إليه يف اجلملة هي االسم وما يف معناهفاملادة اليت تؤلف املس

  :املسند إليهاملسند و العالقة بني -3

 املسند واملسند إليه؛ :وهاذين العنصرين مها ،أساسيني بينهما عالقة إسناديةاجلملة تركيب يضم عنصرين 

أو ما يقوله املتكلم يف  ، والثاين هو احملدَّث عنهأن يتكلم يف شأنهحتاج املتكلم ٱفاألول هو موضوع احلديث الذي 

  .شأن املوضوع ويتحدث عنه

                                                             
  .42املرجع السابق، ص ) 1(
  .42املرجع نفسه، ص ) 2(
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 ّ املسند واملسند إليه وأشاروا إىل العالقة اليت تربط بينهما وهي عدم  ز سيبويه وغريه من النحاةوقد مي

  .)1(االستغناء وحاجة كل منهما إىل اآلخر يف توليف الكالم

ه م منْ لوال جيد املتك اآلخر املسند واملسند إليه منهما ما ال يغىن واحد منهما عن«إذ يرى سيبويه أن 

ُّدا ما " ال يغىن"فعبارة  .)2(»ب أو ال يستغين توضح التالزم القائم بينهما، فكل منهما ال بد له من اآلخر، أي أ

  .يتالزمان فال ينفك احدمها عن اآلخر بل حيتاج إليه إلمتام معناه والعالقة املعنوية بينهما وثيقة

د منهما حمتاج لألخر يف بناء اجلملة ، فكل واحفاملسند واملسند إليه مرتبطان ارتباطا وثيقا يصل حد التالزم

ما   .ومتام معناها، فهما العمدة فيها وال يتألف الكالم دو

أو تشبه عالقة صدر الكلمة الواحدة  ،فالعالقة بني ركين اإلسناد عالقة وثيقة تشبه عالقة الشيء بنفسه

العالقة بني الفعل كانوا يشبهون   والنحاة أي أن العالقة بينهما ال حتتاج إىل واسطة لفظية تشري إليها، ؛)3(بعجزها

حدمها عن األخر ما كجزئي كلمة ال يستغىن    .)4(والفاعل بعالقة الشيء بنفسه، و

املسند  طرفاهاوهي عالقة بنائية  اليت يقوم عليها كل كالم األساسية العالقةالعالقة اإلسنادية هي إحدى 

  .عليه واملبين، وبتعبري أدق املبين واملسند إليه

  

  

  

                                                             
  .309، ص)م2003/هـ1423الدار العربية للموسوعات،:؛ لبنان1ط(،الفكر النحوي عند العرب أصوله ومناهجهمزهر علي الياسري،  ) 1(
  .23، ص1،جالكتاب:سيبويه ) 2(
  .161،صاجلملة العربيةنظام اإلرتباط والربط يف تركيب مصطفى محيدة ،  ) 3(
  .164املرجع نفسه، ص ) 4(
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  :مواضع وأحوال املسند واملسند إليه يف اجلملة: املبحث الثاين

طبيعتني  ذوايتهاتني اجلملتني من  أنإن طبيعة اجلملة االمسية ختتلف عن طبيعة اجلملة الفعلية، ومبا 

  .املسند واملسند إليه يف الثانية، و حيسن التفريق بني املسند واملسند إليه يف األوىل خمتلفتني،

  :مواضع وأحوال املسند إليه/أوال

  :يف اجلملة االمسية/1

   :املبتدأ وأحواله-1- 1

رد من العوامل « أو هو. )1(هو املسند إليه، وأساس اجلملة الذي يدور حوله احلديث :تعريف املبتدأ-أ ا

هل من خالق غري "و" لكموأن تصوموا خري "، "زيد قائم:"ا رافعا ملكتفى به، فاألول كـاللفظية خمربا عنه، أو وصفً 

ويتضح من كالم ابن هشام  ،)2("مضروب العمران أقائم الزيدان، و ما :ه نفي أو استفهام حنوو الثاين شرطُ  ،"هللا

ا، إنّ :مثلاملبتدأ هو كل اسم عريته من العوامل اللفظية  أنّ  ا كان و أخوا  ه ينقسم إىلكما أنّ . و أخوا

  .مسد اخلرب فاعل سدّ  مبتدأ له خرب، و مبتدأ له:قسمني

مر حنويف أول اجلملة غالبا، جمرد من العو و هو اسم مرفوع : مبتدأ له خرب  زيد" :امل األصلية حمكوم عليه 

مر وهو جاء يف أول اجلملة، مل يدخل عليه عامل لفظي أصلي وقد ُح  اسمٌ " فزيد"؛  )3( "قائم   ".قائم"كم عليه 

                                                             
  .129ص)م2002دار صفاء للنشر والتوزيع، : ؛ دب1ط(، الرشيد يف النحو العريبدمحم عواد احلمور ،  ) 1(
  .129ص)م2002دار صفاء للنشر والتوزيع، : ؛ دب1ط(، الرشيد يف النحو العريبدمحم عواد احلمور ،  ) 2(
  .106،ص1،جدليل السالك إىل ألفية ابن مالك عبد هللا بن صاحل الفوزان ، ) 3(
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 ؛ فاهلمزة لإلستفهام ؛و سار مبتدأ و ذات فاعل سّد "أسار ذات:"حنو: مسد اخلرب مبتدأ له فاعل سدّ 

، و أقائم الزيدان: مسد اخلرب، و يقاس على هذا ما كان مثله، وهو كل وصف اعتمد على استفهام أو نفي حنو

  ،)1( .ما قائم الزيدان

  :الرفع لثالثة أوجه حكم املبتدأو - ب

والعامل يف االبتداء  ،)2(االبتداء، فأعطى أقوى احلركات وهو الرفعأن املبتدأ وقع يف أقوى أحواله،و هو -

،وهو وجوده يف أول )3(عامل معنوي، فإذا قلت الكذب مذموم، فالكذب مرفوع  والذي رفعه عامل معنوي

  .الكالم، مل يسبقه لفظ آخر

 أّن املبتدأ أول فأعطى األول األول. 

  4(عنه، فالفاعل مرفوع فكذلك ما أشبههأن املبتدأ خمرب عنه، كما أّن الفاعل خمرب(. 

ه، والعامل يف بيت املبتدأ غالبا يف بداية اجلملة االمسية، وهو موضوع احلديث فيها، وهو حمور الكالم وصل

  .معىن االبتداء نفسه، فالعامل يف املبتدأ هو عامل معنوي غري ظاهر وهرفعه 

  :صور املبتدأ-ج

  : على ثالثة صور املبتدأيت  

  

                                                             
  .167،ص2،ج)م2003/هـ1424مكتبة ابن تيمية، : ؛ القاهرة1ط(،التوضيح و التكميل لشرح ابن عقيلدمحم عبد العزيز النجار ، ) 1(
دار الكتب : ؛ بريوت، لبنان1ط(حسني مشس الدين  دمحم: ،حتقيقأسرار العربيةعبد الرمحان بن دمحم بن عبيد هللا األنصاري،  ) 2(

  .55، ص)م1997/هـــ1418العلمية،
  .164،صدليل السالك إىل ألفية ابن مالكعبد هللا ابن صاحل الفوزان،  ) 3(
  .55،،صأسرار العربيةعبد الرمحن بن دمحم بن عبيد هللا األنصاري، ) 4(
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  ".زيد قائم"حنو  :الصريح االسم/1

كل حىت جنوع":ويكون ضمريا منفصال حنو :صريحالغري  االسم-2 موصوال كقوله ، أو "حنن قوم ال 

ري﴿: تعاىل َفُقوا َهلُمْ َأْجر َكِب نُْكم وأَنـْ نُوا مِ ْن ﴿: ، أو اسم استفهام يف مثل قوله تعاىل﴾فَالِذينَ آمَ ا مِ نَ ثـَ عَ َ ْن بـ ا مَ نَ َل يـْ وَ َ

قَِدَ  رْ   :، أو اسم شرط حنو قول املتنيب﴾مَ

  ما جلرح مبيت إيالم    من يهن يسهل اهلوان عليه

ِ ﴿: تعاىل سم إشارة حنو قولهأو ا ُ  اِب تَ الِك  ُت َآ  َك لْ ت   .﴾ْني بِ امل

ُكمْ ﴿:كقوله تعاىلاملصدر املؤول -3 رٌ َل وا َخيـْ أَْن تَُصومُ ِهم ﴿: وحنو ﴾وَ يْ ٌ َعَل اء مَسوَ نِْدرُهم أأنذر ، ﴾أَمْ َملْ تـُ

ملعيدّي خري من أن تراه«: ومنه املثل سواء، مساعك  إنذاركوعدم  إنذاركصومكم خري لكم، (والتأويل  »تسمع 

ه   .)1( )ملعيدي خري من رؤيتك إ

  :أحوالهومن 

  :التعريف والتنكري-

هول ال يفيدن أليكون معلوما  أن، ألنه املسند إليه، فحقه املبتدأاألصل تعريف   لتحّري . )2(اإلسناد إىل ا

ال يف مواضع ، وال يقع املبتدأ نكرة إ)3(ا االبتداءالنكرة جاز  أفادتليه، فإذا إالسامع فيه فينفر عن اإلصغاء 

  :معينة تتبعها النحاة وهي

                                                             
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، : ؛ الكويت1ط(، حنو  العربيةعبد اللطيف دمحم اخلطيب وسعد عبد العزيز مصلوح، ،: ينظر ) 1(

ــ1421   31، ص2، ج)م2000/هـ
، دار الكتب العلمية: ، بريوت لبنان1ط( مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، جالل الدين عبد الرمحان بن ايب بكر السيوطي، ) 2(

  .325، ص1، ج)م1998/هـ1418
  .126، ص)لبناندار الكتب العلمية، د ت: دط؛ بريوت(،  القواعد األساسية للغة العربية أمحد اهلامشي،  ) 3(
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لضمة  كلٌّ : مات اليت تدل على عموم، مثلإذا كان كلمة من الكل-أ له شاكرون، فكلٌّ هنا مبتدأ مرفوع 

  .الظاهرة

هنا حرف نفي مبين على  "ما"ما جمتهد غائب، ف: مثل )1(أن يكون املبتدأ مسبوقا بنفي أو استفهام-ب

ل   .مة الظاهرةضالسكون ال حمل له من اإلعراب، وجمتهٌد مبتدأ مرفوع 

ُ : أن توصف -ج ، أما حنو . )2(يكون خمصصا للنكرة أنشرتط يف الوصف وي حنو رجل من الكرام عند

  .عند فال يصح لعدم الفائدة

  .رغبة يف اخلري خري، وأن تكون مضافة حنو عمل بٍر يزين :، حنو)3(أن تكون عاملة-د

ا ال يعرف ال فائدة منه، فإن مل يكن  األصل يف املبتدأ أن يكون معرفة ألن املبتدأ خمرب عنه واإلخبار عمَّ

  .يكون نكرة مفيدةمعرفة جاز أن 

   :التقدمي والتأخري-

س: حمكوم عليه وقد يتأخر حنو ألنهالتقدمي  األصل يف املبتدأ   . يف الدار 

مساء املوصولة ،وما ، واألويتقدم املبتدأ وجو إذا كان من األلفاظ اليت هلا الصدارة كأمساء الشرط واإلستفهام

لباب، وهذا قاض، وما )4(اخلربية، وما اقرتن بالم االبتداء التعجبية، وكم ، حنو من يذهب أذهب معه، ومن 

  .منجاة قاألدب، وكم عبيد يل، وللصد أحسن

                                                             
  .91-90،ص)م1998دار املعرفة اجلامعية،: ؛ االسكندرية2ط( التطبيق النحوي، عبده  الراجحي،: ينظر ) 1(
  .183، صالتوضيح والتكميل لشرح ابن عقيلدمحم عبد العزيز النجار،  ) 2(
  .183املرجع نفسه، ص ) 3(
شا،: ، حتقيقاللباب يف قواعد اللغة وآالت األدبدمحم علي السراج،  ) 4( دار الفكر، : ؛ دمشق، سورية1ط(خري الدين مشسي 

  .85، ص)م1983/هـ1403
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ا احلديد صلب، وإذا كان خرب املبتدأ مجلة فعلية فاعلها ضمري مسترت إمنّ : إذا كان املبتدأ مقصورا على اخلرب

  .)1(وايعود على املبتدأ حنو احلق يعل

  :احلذف-

يف اجلملة االمسية،  األساسيعمدة لتوقف فائدة اجلملة التامة عليه، فهو الركن  املبتدأ ذهب النحاة إىل عّد 

لتايل فوجوده ضروري فيها، ألجل    .يكون احلكم مفيدا وقد حيذف وجو وجوازا أنو

  :حذف املبتدأ وجو-

مقطوع ملدح، أو ذم، أو حترم، أو مصدر يدل من اللفظ وجيب يف مبتدأ خربه نعت «: جاء يف مهع اهلوامع

  .)2( »...بفعله، أو خمصوص نعم، أو صريح قسم

  :من خالل هذا القول يتضح أن املبتدأ حيذف وجو يف عدة مواضع هي

حنو رحم هللا عمر العادل؛ أي هو  .)3( ، أو ترحمٍ بنعت مقطوع إىل الرفع ملدح ، أو ذمّ  إذا أخرب عنه- 1

  .العادل

نعم املصنف البخاري، وبئس اخللق خلف : إذا كان خرب املبتدأ خمصوص نعم وبئس مؤخرا عنهما، حنو- 2

  .، فالبخاري وخلف الوعد خربان ملبتدأ حمذوف وجو تقديره هو)4(الوعد

  

                                                             
  .125، صالقواعد األساسية للغة العربية أمحد اهلامشي، ) 1(
  .333، صمهع اهلوامعالسيوطي،  ) 2(
  .191، صدليل السالك إىل ألفية ابن مالك عبد هللا بن صاحل الفوزان، ) 3(
  .191املرجع نفسه، ص ) 4(
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صرب مجيل ؛ أي صربي صرب : حنو )عندما يكون اخلرب مصدرا يعمل عمل فعله(خرب عنه مبصدر إذا أُ  -3

  .)1(مجيل، أو مبا يشعر القسم

املعىن حبذفه ويكثر حذف املبتدأ جوازا  يتأثر، ومل دليل عليه حيذف املبتدأ إذا دلّ : حذف املبتدأ جوازا-

  :يف عدة مواضع هي

: حسن، والتقدير احلال حسن، وقوله تعاىل: كيف احلال؟ فيقال: كقولنا. )2(إذا كان جوا لإلستفهام- 1

﴿                    ﴾)3( .ملبتدأ حمذوف تقديره هيخرب " ر هللا"ف.  

  ﴿: بعد فاء اجلزاء حنو قوله تعاىل- 2                  

    ﴾)4(.فاملبتدأ حمذوف بعد الفاء، وتقدير الكالم عمله لنفسه، وبعد القول كما يف قوله تعاىل :﴿  

                       ﴾)5(.  

جوازا من مجلة جواب االستفهام اعتمادا على الدليل اللفظي الذي تقدمه يف مجلة  املبتدأحيذف 

ل عليه يف مجلة الشرط، وبعد القول أيضا اعتمادا االستفهام، وحيذف كثريا بعد فاء جواب الشرط،لتقدم ما يّد 

  .على ما تقدمه من دليل

  

  
                                                             

  .85، صاللباب يف قواعد اللغة وآالت األدبدمحم علي السراج، : ينظر ) 1(
  .186ص، دليل السالك إىل ألفية ابن مالكعبد هللا بن صاحل الفوزان،  ) 2(
  6-5:اهلمزة، اآلية ) 3(
  .46: فصلت، اآلية ) 4(
  .5: الفرقان، اآلية ) 5(
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  :اسم الفعل الناقص وأحواله-2- 1

، فتبقي األول )اجلملة االمسية(الناقصة هي أفعال ماضية يف األصل، تدخل على املبتدأ واخلرباألفعال 

  .مرفوعا ويسمى امسها، وتنصب الثاين ويسمى خربها

ا تدل على زمان فقط؛ أي  لناقصة أل اوسبب تسميتها  ّ إىل ال تدل على حدث، ومن مث ال حتتاج  أ

ا وهي فاعل   :كان وأخوا

اكان -أ   :وأخوا

ا ترفع االسم وتنصب اخلرب وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى" ت وصار وليس وظلّ و  كان وأخوا

ح، كان ويكون وكن، : ومازال وما انفك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها حنو وأصبح ويصبح وأصِب

  .)1("ائما وليس عمر شاخصاكان زيد ق: تقول

ا وأحواله-ب   :اسم كان وأخوا

مر كقوله تعاىل ا وهو يف أصله مبتدأ حمكوم عليه    ﴿: هو االسم املرفوع الواقع بعد كان أو أخوا

                   ﴾)2(. اسم ظلت مرفوع فأعناقهم.  

يت إسم كان بصور خمتلفة، فيكون  رزا،  امساو جامدا ووصفا ومصدرا صرحيا ومصدرا مؤوال، وضمريا 

  .)3(وضمريا مسترتا، وضمري الشأن حمذوفا

                                                             
  .75، ص)م19989/هـ1409مكتبة السنة، : دط؛ القاهرة(،التحفة السنية بشرح املقدمة األجروميةدمحم حمي الدين عبد احلميد ،  ) 1(
  .4: الشعراء، اآلية ) 2(
  .222،ص)م1998/هـ1418مكتبة امللك، : ؛ مكة املكرمة2ط( النحو القرآين قواعد وشواهد، مجيل أمحد ظفر، ) 3(
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  :ومن أحواله

ا  :التقدمي والتأخري- يتقدم على خربها فيلي الفعل الناقص كما يلي فعله  أناألصل يف اسم كان وأخوا

  .)1(التام

ا عليها   وصارت كان خربه، واسترت البتداءعلى كان، فإن تقدم رفع )أي (وقد يتقدم اسم كان وأخوا

  .)2(قائمني، والزيدان كان زيد كان قائما: امسها فيها حنو

ا كوأ أحكام اسم كان ا يف األصل مبتدأ قبل دخول األفعال  ،أحكام املبتدأ يف التقدمي والتأخريخوا أل

  .الناقصة عليها

  :احلذف-

  :حتذف كان جواز مع امسها دون خربها وهذا احلذف نوعان

  .كثري بعد إن ولو الشرطيتني-

ما-   .قليل بدو

رٌ وإْن النَّاس جم«: فمثال احلذف بعد إن قوله ملسو هيلع هللا ىلص ٍ فََخيـْ م إْن َخريا عماهلِِ فخري هنا خرب كان  »َشرا فَشرُّ زيوَن ِ

إن كان عملهم خريا فجزاءهم خري، وإن كان عملهم شرا : احملذوف منصوب، وامسها حمذوف أيضا وتقدير الكالم

  .فجزاءهم شرٌ 

  .وتقدير الكالم ولو كان ما تلتمسه خامتا »التمس ولو خامتا من حديد«ومثال احلذف بعد لو

                                                             
  .197،ص)1997/هـ1418مؤسسو الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، : ؛ بريوت3ط( النحو الشايف،حممود حسين مغالسة،  ) 1(
  .44، ص)دب، دتدط؛ (، اجلمل يف النحوأبو القاسم عبد الرمحان أبو إسحاق الزجاجي،  ) 2(
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ما قول  ُدشوالً فإىل اتالئها"بعض العرب ومثال احلذف بدو   .)1(فال يقاس عليه لنذرته" من َل

ما   .يشتهر حذف كان مع امسها بعد إن ولو الشرطيتني، ويقل بدو

  :التعريف والتنكري-

املعرفة، واخلرب النكرة كقولك كان زيد قائما، وكان عبد هللا  فاالسمإذا اجتمع يف الكالم نكرة ومعرفة، 

يت االسم نكرة واخلرب معرفة   .)2(شاخصا، وقد 

، واآلخر اخلرب كقولك كان زيٌد أخاك، وكان أخواك االسموإذا اجتمعت معرفتان، جتعل أيهما شئت 

  .)3(زيدٌ 

  :اسم األحرف اليت تعمل عمل ليس وأحواهلا-3- 1

العاملة عمل ليس هي حروف تعمل عمل ليس، فتفيد معىن النفي، وترفع املبتدأ ويسمى امسها األحرف 

  .ما، ال، الت وإن: وتنصب اخلرب ويسمى خربها وهي

  :تتوافر فيها وهي أناألحرف العاملة عمل ليس تعمل بشروط جيب 

 ).ما وال وإن(أال يتقدم خربها على امسها مع احلروف  - 1

 .)4( ).ما وال وإن(ال مع احلروف أن ال يقرتن خربها  - 2

 ".ال"ون امسها وخربها نكرتني مع يك - 3

                                                             
  .213، ص1ج دليل السالك إىل ألفية ابن مالك،عبد هللا بن صاحل الفوزان، : ينظر ) 1(
مطبعة االمانة، : ؛ القاهرة1ط(ابراهيم دمحم أمحد اإلدكاوي : ، ترشرح الدروس يف النحوأبو دمحم سعيد بن مبارك بن الدهان النحوي،  ) 2(

  .193، ص)م1991/هـ1411
  .376، صمهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع: جالل الدين عبد الرمحان بن أيب بكر السيوطي ) 3(
  .249-242ص التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل،دمحم عبد العزيز النجار، : ينظر ) 4(
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  .)1(يكون امسها وخربها امسي زمان، وحيذف أحدمها وجو مع الت - 4

  :تعريفه-

  :ومن أحواله .زيد قائما، وال رجل أفضل منك ما: هو املسند إليه بعد دخوهلا مثل

  :التقدمي والتأخري-

لتايل ال جيوز  أناألصل يف امسها : ما يتقدم خربها على امسها وهو غري ظرف وال  أنيتقدم على خربها و

  .ما قائم زيد آكل، فال جيوز نصب آكل: جار وجمرور، فإن تقدم وجب رفعه حنو

ا رجلئال يتقدم خربها على امسها فال تقول ال قا: ال   .فإن تقدم عليها بطل عملها .)2(مً

  :التعريف والتنكري-

، فاجلندي اسم ال  )3(بشروط وهو أن يكون امسها وخربها نكرتنيتعمل : ال حنو قولك ال جندي جبا

  .العاملة عمل ليس وجبا خرب ال املنصوب

  .كحد أقرب إيلَّ منحنو ما أ .)4(جيوز أن يكون امسها معرفة مثل ما هذا بشرا، أو نكرة: ما

  :احلذف-

  .) حني مناصوالت احلني (التقديرحنو والت حني مناص، و  )5(يكثر حذف امسها: الت

                                                             
  .214-213، صالنحو الشايفحممود حسن مغالسة، : ينظر ) 1(
  .249-242ص والتكميل لشرح ابن عقيل،التوضيح دمحم عبد العزيز النجار، : ينظر ) 2(
  .213صالنحو الشايف، حممود حسن مغالسة،  ) 3(
  .156ص القواعد األساسية للغة العربية،أمحد هامشي،  ) 4(
  .87، صاللباب يف قواعد اللغة وآالت األدب دمحم علي السراج،) 5(



اإلسناد يف اجلملة العربية                                             الفصل األول      
 

 
44 

ا اسم إنّ -1-4   :وأخوا

ذا  وتسمى أيضا  ألفعال، وقد مسيت  ا مبنية  االسماألحرف املشبهة  على الفتح كاملاضي، وهي حروف  األواخرأل

ا أشبهت الفعل، وهو يرفع وينصب، ُش االسمفتنصب  االمسيةعلى اجلملة  تدخلسخة  بهت به فنصبت االسم ، وترفع اخلرب، أل

لفاعل وهذه احلروف هي ملفعول ورفعت اخلرب تشبيها    .إن، أّن، كأن، لكن،ليت، لعل: تشبيها 

 ال بدخول لفظ إنّ عن املبتدأ يف املعىن إ إنّ  اسمزيد قائم، وال يتميز  إنّ : هو املسند إليه من معموليها مثل :تعريفه-

  .)1(عليه

  :ومن أحواله

هذه احلروف تشبه الفعل  أحدمها أنّ  ،أن يتقدم على خربها لسببني األصل يف اسم إنّ  :والتأخريالتقدمي -

، والسبب الثاين أن هذه احلروف )2(لم هل هي حروف أم أفعالدم املرفوع على املنصوب مل يعْ لفظا ومعىن، فلو قُ 

عليه يف العمل، وتقدمي املنصوب على ل احلقيق لفظا ومعىن محلت عليه يف العمل، فكانت فرعا فعملا أشبهت ال

  .)3(الفرع املرفوع فرع، فألزموا الفرع

ا  فالبد ملعمول إنّ  لرتبة األصلية فال يتقدم خربها على امسها إن كان مفردا أو مجلة، وذلك  االلتزاموأخوا

ا فرعا يف العمل على األفعال   .لكو

  :احلذف-

  : فال يقال إّن قائم، وقيل حيذف مطلقا ومن ذلك قول الفرزدقاسم هذه األحرف ال حيذف إال إذا كان ضمري الشأن، 

                                                             
ض1ط(مجال العاطي خميمر أمحد،: حتقيق علم اإلعراب، شرح املقدمة الكافية يفمجال الدين ابو عمر، عثمان ابن احلاجب، ) 1( : ؛ مكة املكرمة، الر

  .568،ص)م1997/هـ1418مكتبة نزار مصطفى البار
  .94ص أسرار العربية،عبد الرمحان بن دمحم بن عبيد هللا األنصاري، ) 2(
  .94املرجع نفسه، ص ) 3(
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  والكين زجني عظيم املشافر  عرفت قرابيت فلو كنت ظبيا 

  .)1(نه خرب لكن، مع حذف امسها والتقدير ولكنك زجنيحيث رفع زجني على أ

  :اسم ال النافية للجنس-5- 1

اخلرب عن مجيع أفراد اجلنس الواقع بعدها، على سبيل التنصيص ال على نفي  النافية للجنس تدل علىال 

  .فتنصب املبتدأ ويسمى امسها وترفع اخلرب ويسمى خربها سبيل االحتمال، وهي تعمل عمل إنّ 

فية للجنس نصا ال احتماال وأن يكون امسها وخربها نكرتني ، وأن يكون : عملها شروط ومن أن تكون 

مجعه إلضافة  حبيث ال يبقى فرد من أفراده، وأن املنفي اجلنس  خري اخلرب عنه،  ا ويلزمه  يكون امسها متصال 

  .)2(أمثن من مكارم األخالقال حلية : إىل عدم دخول حرف جر عليها، ومثال املستويف هذه الشروط كلها

  :تعريفه-أ

مثل   .)3(ال غالم رجل، وال عشرين درمها لك: هو املسند إليه بعد دخوهلا، يليها نكرة مضافا أو مشبها 

﴿: وجيوز رفعه إذا كرر كقوله تعاىل                     

                                  

                                                             
  .149، صأسرار النحومشس الدين أمحد بن سليمان، ) 1(
  .170ص، القواعد األساسية للغة العربيةأمحد اهلامشي،  ) 2(
  .865صشرح املقدمة الكافية يف علم اإلعراب،ابن احلاجب،  ) 3(



اإلسناد يف اجلملة العربية                                             الفصل األول      
 

 
46 

        ﴾)1(، مفصوال بينه وبيننا، أو معرفة وجب الرفع والتكرير كقولك ال فيها رجل وال فإذا جاء

  .)2(امرأة

مر، وهو االسم    .بعد ال النافية للجنس املنصوباسم ال هو يف األصل مبتدأ حمكوم عليه 

  :أنواعه- ب

يت على ملضاف: ثالثة أشكال اسم ال النافية للجنس    .مفرد، مضاف ومشبه 

ملضاف، وضابطه أن ال يكون عامال فيما بعد كقوله  :مفرد - 1 واملراد به ما ليس مبضاف وال مبشبه 

 ﴿: تعاىل              ﴾)3(  وحكمه أن يبىن على ما ينصب به

ء أو كسرة حنو ٌ يف الدار، ال رجاٌل عند: من فتحة أو    )4( .ال رجل

ئعا صحفا موجودُ فبائعا  )5(يكون معر منصو أنوإذا كان إمسا مضاف فحكمه  :مضاف - 2 حنو ال 

ئعا ضمري مسترت فيه  اسم منصوب، وصحفا مفعول به السم الفاعل منصوب، وفاعل اسم الفاعل، 

 .جوازا تقديره هو

  

  

 

                                                             
  .197:البقر، اآلية ) 1(
  .93، صاملفصل يف علم العربية الزخمشري، ) 2(
  .2:البقر، اآلية ) 3(
  .332ص جامع الدروس العريب، مصطفى الغالييين، ) 4(
  .332املرجع نفسه، ص ) 5(
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ملضافم-3 وإما بعطف حنو ال طالعا جبال ظاهر،  له تعلق مبا بعده إما بعمل واملراد به كل اسم: شبه 

ملضاف هو ما اتصل به شيء يتم . )1(حنو ال ثالثة وثالثني عند وحكمه النصب لفظا؛ أي أن الشبيه 

 :معناه وهو معرب ومن أحواله

وجب إمهاهلا  االسمأن يتقدم على خربها، فإن تقدم اخلرب على األصل يف اسم ال :التأخريو التقدمي -

  .وتكرارها مثل ال يف البيت رجل وال امرأة

 ولو كان امسها معرفة، مثل ال ظلم دائمٌ  ،يكو نكرتني أنيشرتط يف امسها وخربها  :التعريف والتنكري-       

ا لنفي اجلنس وصارت لكان حمددا وخرج عن داللته على استغراق اجلنس، فإن كان امسها معرفة خرجت عن   كو

، فال هنا حرف نفي مهمل ال حمل له من )2(الواحد، ووجب إمهاهلا وتكرارها مثل ال زيٌد قائم وال عليي لنف

  .اإلعراب، وزيٌد مبتدأ وقائم خرب

  .مل إذا كان امسها معرفة أو فصل بينها وبني امسها فاصل، وهنا جيب تكرارها ال النافية للجنس

  :احلذف-3

فية للجنس، وعليك شبه مجلة  حيذف اسم س عليك لكثرة استعماهلا، فال  ال يف مثل ال عليك؛ أي ال 

س   .)3(يف حمل رفع خرب ال، وامسها حمذوف جوازا تقديره 

  

  

                                                             
  .332، صالتوضيح والتكمبل لشرح ابن عقيل دمحم عبد العزيز النجار، ) 1(
  .159ص التطبيق النحوي، عبده الراجحي، ) 2(
   املفصل يف علم العربية، الزخمشري،  ) 3(
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  :يف اجلملة الفعلية-2

  :الفاعل وأحواله-2-1

  :تعريفه-أ

م االسمهو  جنح دمحم، فمحمد هو املسند إليه، والفعل جنح هو : حنو )1(معلوم أو شبهه املسند إليه فعل 

م معلوم أسند إىل دمحم، أو هو  ما قدم الفعل أو شبهه عليه، وأسند إليه على جهة قيامه "املسند، وهو فعل 

  .)2("خمتلف ألوانه"و" ضرب عمرو"و" مات بكر"و" علم زيد"به، أو وقوعه منه كـ 

جاء زيد، : ه، ويكون امسا ظاهرا، وهو ما يعرف بدون حاجة إىل قرينة حنوندا إلييت الفاعل بعد الفعل مس

ضمري متصل مبين يف حمل رفع  فالتاء من قرأت" قرأت الكتاب: "حنووانقطع احلبل، وإما أن يكون ضمريا متصال 

فعل،  ، فيفيض"السد العايل يفيض: "وأما أن يكون ضمريا مسترتا يعود على اسم ظاهر سبق الفعل حنو. فاعل

أن : ا أن يكون مصدرا مؤوال بعد ثالث أدوات مصدرية هيوالفاعل ضمري مسترت مبىن يف حمل رفع فاعل، وإمّ 

  .)3("ك عاملأنّ بلغين أعجبين ما جتتهد، "، "يسرين أن أراك: "حنو وأّن وما

أعجبين يسرين رؤيتك، [مصدر مؤول مرفوع حمال والتقدير  )ك عامل، ما جتتهد، أنّ أراك نأ(فالكلمات 

نيثه، واإلتيان به مفردا أو مثىن أو مجع ،]اجتهادك، بلغين عملك   .وجيوز تذكريه و

  :أحكامه- ب

  :أحكام عدة نذكر أمهها للفاعل 

                                                             
  .193، صالرشيد يف النحو العريب محد عواد احلمور، ) 1(
  .189ص شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب، ابن هشام األنصاري املصري، ) 2(
  .109، صالنحو العصري ينظر، سليمان فياض، ) 3(
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ضافة املصدر األصل يف الفاعل أن يكون مرفوعا/أ  ﴿: وحن .)1(وقد جير لفظه           

     ﴾)2(  أو إىل امسه)حنو َس  )اسم املصدر ِ ،أو مبن أو الباء  م على الفقري سالمك على الغينّل

    ﴿:قوله تعاىلالزائدتني حنو            ﴾)3( وحنو قوله أيضا :﴿    

﴾)4(وحنو هيهات هيهات ملا توعدون ،.  

حنو جاء الطالُب، فإن تقدم ما هو فاعل يف املعىن كان الفاعل ضمريًا : وجوب وقوعه بعد املسند/ب

  .، حنو قام علي)5(إليهمسترتا يعود 

يت يف الكالم/ج يف " بلى سعيد"فعله حمذوفا لقرينة دالة عليه،كأن جياب به نفي حنو ، وإن كان أن 

: من سافر، فيقال: لفعل حمذوف تقديره جاء، أو استفهام تقول، فسعيد فاعل "ما جاء أحد:"جواب من قال

نّ  .)6(سعيد   .الفاعل يكون عمدة يف الكالم، فال جيوز حذفه واالستغناء عنه وهذا يعين 

يت بعده املفعول، وقد يعكس األمر فيتقدم املفعول ويتأخر الفاعل : األصل أن يتصل الفعل بفاعله/د مث 

  .)7(رهمشجع الالعبني مجهو : حنو

  

  

                                                             
  .61، صشرح األمشوين على ألفية ابن مالك مع شرح الشواهد للعيين حاشية الصبان، ) 1(
  .251:البقرة، اآلية ) 2(
  .19:املائدة، اآلية ) 3(
  .79:النساء، اآلية ) 4(
  .235، ص2ج جامع الدروس العربية،مصطفى الغالييين،  ) 5(
  .237املرجع نفسه، ص ) 6(
  .239املرجع نفسه، ص ) 7(
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  :ومن أحواله

  : التقدمي والتأخري-

وقد ذهب مجهور األصل يف الفاعل أن يتصل بفعله، ألنه كاجلزء منه، وألن أحدمها ال يفيد بدون اآلخر، 

ُخ  ر الفاعل عن الفعل وال يصح تقدميه عليه، فقولنا دمحم حضر فمحمدا ليس فاعال عندهم، النحاة على وجوب 

ب ما حيتمل )1(به االبتداءبل هو ما يصح  ، أما سيبويه فأشار إىل قبح تقدمي الفاعل على فعله، وجعله من 

  .)2(ومل يصرح بعلة ذلكالشعر، 

و األصل أن يلي :"يعيش الذي يقول  ابنأما بعض النحاة  فقد ذهبوا إىل جواز ذلك ،و من هؤالء 

 ،ومن مث جاز ضرب غالمه زيد،و امتنع ضربألنه كاجلزء منه ،فإذا قدم عليه غريه كان يف النية مؤخرا  الفعل

  ،)3(" غالمه زيدا

ول أن القياس يوجب أن يكون الفعل بعد الفاعل ،ألن وجوده قبل وجود و يتضح من خالل هذا الق

ه    .،)4(فعله،لكنه عرض للفعل أن كان  عامال يف الفعل ،لتعلقه به و اقتضائه إ

  .له ألن مرتبة العامل قبل املعمولو مبا أن الفعل عامل يف الفاعل ،فمرتبته قب

  

  

                                                             
لس األعلى للمنشورات اإلسالمية، : دط؛ القاهر(دمحم عبد اخلالق عظيمة،: حتقيق املقتضب، أيب العباس دمحم بن أيب يزيد املربد، ) 1( ا

  .128،ص4،  ج)م1994/هـ1415
  .31، ص1، جالكتابابن علي سيبويه،: ينظر ) 2(
  . 75، ص1،ج)دار الطباعة املنريية ،دت :دط ؛مصر (، شرح املفصل  ابن يعيش ،  ) 3(
  .75املرجع نفسه ، ص ) 4(
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  :احلذف-

عنه يف أداء معناها  االستغناءاألصل يف الفاعل أن يكون موجودا، ألنه جزء أساسي  يف اجلملة، وال ميكن  

  :، لكنه قد حيذف وجو أو جوازا، لداٍع يقتضي احلذف وهي"عمدة"األصلي، ويسميه النحاة 

ء املخاطبة، وحلقته نون التوكيدكان الفعل مضارعا مسندا إىل إذا   - 1 مثل لتنجحّن أيها ،)1(واو اجلماعة، أو 

دون، فأصل الفعل للتنجحّن هو لتنجحون واو اجلماعة (ّن، حذفت نون الفعل فالتقى ساكنان +ا

 .، فحذفت الواو اليت هي فاعل)والنون األوىل من حرف التوكيد

﴿، مثل )2(مله مبنيا للمجهولاأن يكون ع - 2                 

             ﴾)3(، عليكم الصيام، فا  هللاأو التقدير كتب  وأصل الكالم

ئب الفاعل ب عنه  ، و   .فاعل وقد حذف وجو

إكرام الوالد مطلوب، واحلذف هنا جائز، ويرى بعض النحاة أنَّ املصدر  مثل،)4(أن يكون عامله مصدرا  - 3

عجبين: حنو )5(، فال يتحمل ضمريا، بل يكون الفاعل حمذوف مرادا إليه)غري مشتق(جامد  ُ  ضرُب زيد ي

الفاعل عمدة يف الكالم، ف. اضربوا القومكقولك للجماعة   )6(إذا القى الفاعل ساكنا من كلمة أخرى - 4

لتايل ال جيوز حذفه،   ، وهي أن يكون عامله مبنياعنه إال مواضع معينة تتبعها النحاة واالستغناءو

 ...للمجهول ومصدرا

 

                                                             
  .147ص التطبيق النحوي،عبده الراجحي،  ) 1(
  .70، ص2ج النحو الوايف،عباس حسن،  ) 2(
  .183:البقرة، اآلية ) 3(
  .70، ص2ج النحو الوايف،عباس حسن،  ) 4(
  .162، ص2ج األشبه والنظائر يف النحو،جالل الدين السيوطي،  ) 5(
  .162املرجع نفسه، ص ) 6(
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  :التعدد-

  .قام زيٌد، عمرو، وعلي، دمحم، فزيد هنا فاعل، واألمساء بعده معطوفة عليه: فإذا قلت ،)1(الفاعل ال يتعدد

  :الفاعلئب -2- 2

تغيري ما يطرأ على "أحدمها : أمرانويرتتب عن ذلك  يقتضي حذف الفاعل دون فعلهدواعي ما المن 

ئب حيل حمله: "، واآلخر"علهف خذ كثريا من أحكامه"إقامة  ، كأن يصري عمدة يف اجلملة ال )أي الفاعل( ، و

  .عنه االستغناءميكن 

  :تعريفه-أ

م متصرف مبين  أو هو ،)2(للمجهول أو شبهههو املسند إليه بعد فعل مبين   اسم مرفوع تقدمه فعل 

تهُد : ، حنو)3(الفاعل بعد حذفه حملّ  للمجهول أو شبهه، وحلّ  ُ ا َُكرَّم تهد اسند إىل  ،ي احملمود خلقه ممدوٌح، فا

هول  هول )يكرم(الفعل ا ئب فاعل ملا أسند إليه، وحكمه )احملمود(، وخلقه أسند إىل شبه الفعل ا ، فكالمها 

ذا االسمو هو ما حذف فاعله، فنائب الفاعل  ،الرفع ُ بعد حذفه وينوُب  ألنه مسي  عنه؛ أي سد مسد  يقوم مقامه

ب عنه يف العمل   .الفاعل بعد حذفه و

  :عن الفاعل األشياء اليت تنوُب -ب

وينوب عن الفاعل  ،أحكامهحيل حمله، وخيضع لكثري من  "ئب عنه"على حذف الفاعل إقامة يرتتب 

رور: أشياء أربعةواحد من    .املفعول به، املصدر، الظرف، اجلار وا

                                                             
  .147ص التطبيق النحوي،عبده الراجحي،  ) 1(
  . 200،صالرشيد يف النحو العريبدمحم عواد احلمور ،  ) 2(
  .120،ص القواعد األساسية للغة العربية أمحد بن إبراهيم بن مصطفلى اهلامشي، ) 3(
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  :املفعول به-

لنيابة عن الفاعل بعد حذفه، ألن بينهما تالزما يف تكوين اجلملة املفعول  به أحق هذه األنواع األربعة 

حمله املفعول به،  حلّ  األوىلفبعد حذف الفاعل يف اجلملة  قضي األمر/قضى هللا األمرَ  ، ومثال ذلك)1(الفعلية

ئبا عن الفا ،َ وهو األمر   .علوأخذ حكم الفاعل، وهو الرفع، فصار بذلك 

ئب فاعل أعطي / عطيُت السائل صدقةً أ: مثل )2(وإذا كان الفعل ينصب مفعولني كان األول منها 

 ُ ئب عن فاعل، وقد كان مفعوال أولصدقة السائل   .، فالسائل يف اجلملة الثانية 

السفر ،مثل أنبأت دمحمًا )3(عل اهو النائب عن الف وإذا كان الفعل متعد إىل ثالث مفعوالت صار األول

  .حممٌد السفر قريب ئأُن/قريبا

  .أولمفعوال به  ئب عن فاعل وقد كان فمحمٌد يف اجلملة الثانية

  : الظرف-

  :الظرف يصلح للنيابة عن الفاعل بشرطني

لتصرف أال يكون مالزما النصب على الظرفية -  .عندك أو معك: حنو )4(أن يكون متصرفا، واملراد 

                                                             
  .130، ص3ج حنو العربية، عبد اللطيف دمحم اخلطيب وسعد عبد العزيز مصلوح،  ) 1(
  .110ص النحو العصري، سليمان فياض، ) 2(
  .131، ص3ج حنو العربية، عبد اللطيف دمحم اخلطيب وسعد عبد العزيز مصلوح،  ) 3(
  .207، صالنحو القرآين قواعد وشواهد مجيل أمحد ظفر،  ) 4(
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 أن يزاد على معىن الظرفية معىن جديد ليزول الغموض: الختصاصيكون الظرف خمتصا، واملراد  أنْ  -

ام عن معناه وذلك إ مُ يوم: أو علمية وحنوها، مثلا بوصف أو إضافة مّ واإل ُجلس وقت /اخلميس َصيْ

مُ رمضان/ طويل  .)1(َصيْ

ئب فاعل، ويشرتط أن يكون متصرفا، أي أن يستعمل ظرف وغري ظرف  - يت الظرف   فيجيءقد 

ن توضح  منصو أو مرفوعا أو جمرورا حسب موقعه يف الكالم، ويشرتط للظرف أيضا أن يكون خمتصا 

  .إلضافة أو نعت وحتدد معناه كلمة أخرى

  :املصدر-

  :بشرطنيوهو اآلخر يصلح للنيابة عن الفاعل 

لتصرف أال يالزم النصب على املصدرية، أناألول  - وإمنا ينتقل بني  يكون متصرفا واملراد 

على حسب حالة  ،أو جمرورا منصواملختلفة فتارة يكون مرفوعا، وأخرى يكون اإلعراب  حركات

 ...الفهم ضروري للمتعلم، إن الفهم ضروري: وحنو ...جلوس- فهممثل  )2(اجلملة

يكون املصدر خمتصا، واملراد به أن يكتسب املصدر من لفظ آخر معىن زائد على معناه املبهم الثاين أن  -

رد املقصور على ، ج: ائدة، حنويف اإلسناد فيه ف ، ليكون)3(احلدث ا لس ُجلوس قرئ قراءٌة صحيحٌة

 الفع معىن زائدًا على ما فهم من، خبالف قرئ قراءة لعدم الفائدة، ألن املصدر مل يفد اخلائف

  

 

                                                             
  .333، صدليل السالك إىل ألفية ابن مالك عبد هللا بن صاحل الفوزان،  ) 1(
  .113، ص 2ج النحو الوايف،عباس حسن،  ) 2(
  .349، صدليل السالك إىل ألفية ابن مالك عبد هللا بن صاحل الفوزان،  ) 3(
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رور- -   :اجلار وا

رور عن الفاعل بشرط أن يكون حرف اجلر متصرفا، جير كل األمساء ظاهرة و مضمرة، فال (ينوب اجلار وا

  ).خيتص ببعضها دون بعض

عن وعلى كالباء و الالم و من و   االستعمالهو ما مل يلزم وجها واحدا يف  ،أي أن الصاحل للنيابة من حروف اجلر

  .)1(يلزم وجها واحدا كمند ورب و الكاف ،وما خص بقسم أو استفهام ما،ال ...

نّ  رور عن الفاعل احملذوف للفعل املبين للمجهول ،فيقال  رور سّد  تنوب شبه اجلملة من اجلار و ا  اجلار و ا

ئب الفاعل ،و يشرتط يف ذلك أن يكون اإلسناد إليهما مفيدا وذلك بتصرف حرف اجلر واختصاص  مسد 

  .االسم

ئب الفاعل  : أقسامه-ج   .ومؤول ،ضمري ،صريح: مثل الفاعل متاما يف ثالثة صور رئيسيةيت 

  .حنو يكرم الفائز :فالصريح-

َأكرم : إما متصل كالتاء من أكرمت، وضمري منفصل حنو ما يكرم إال أنت، وضمري مسترت حنو :و الضمري-

  .ونكرم

  .)2(يفضل حضوركم حنو يفضل أن حتضروا والتأويل: واملؤول-

  :أحكامه- د 

ئب الفاعل ألنه قائم مقامه خر عن فله حكمه، فيجب رفعه، وأن يتأ جتري مجيع أحكام الفاعل على 

إذا كان هو مؤنثا وأن  ، وأن يؤنث فعله)3(عامله  فال جيوز تقدمه عليه، وأن يكون عمدة، وجزءا أساسيا يف اجلملة

                                                             
  608، صشرح الكافية الشافية اجلياين،  ) 1(
  .253، ص2ج جامع الدروس العربية،مصطفى الغالييين،  ) 2(
  .340، ص1ج دليل السالك إىل ألفية ابن مالك، عبد هللا بن صاحل الفوزان، ) 3(
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هل : نعم علي جوا لسؤال حنو )1(أو جمموعا، وجيوز حذفه لقرينة دالة عليهيكون فعله موحدا، وإن كان هو مثىن 

  سؤل أحد؟

ئب الفاعل جار جمراه يف كل ما له؛ أي من الرفع  قد يرتك الفاعل لغرض لفظي أو معنوي فينوب عنه 

  .عنه االستغناءووجوب التأخري عن عامله وعدم 

  :مواضع وأحوال املسند: نيا

  االمسيةيف اجلملة -1

  ): خرب املبتدأ(اخلرب -1-1

يكمل اجلملة مع املبتدأ أو يتمم مبعناها الرئيسي، وهو الركن الثاين من أركان الذي األساسي هو الركن 

ما حيسن السكوت عليه  اجلزء املستفاد الذي يستفيد السامع، ويصري مع املبتدأ اجلملة االمسية، وهو   .كالما 

  :تعريف اخلرب-أ

رد من العوامل غري الصفات الواقعات مبتدأاملسند هو  أو هو كل لفظ أْسنَْدتَه إىل املبتدأ  ،)2(املخرب به ا

  .)4(، وهو اجلزء املتم الفائدة)3(أو حدثت به عنه

ٌ عنه، جمرد من ال فاخلرب هو اجلزء املتمم للمعىن، اسم أسند ُِن مع املبتدأ عإىل املبتدأ خمرب ُكوّ وامل اللفظية، ي

ممجلة    .امسية ذات معىن 

يت    .مفردا أو مجلة اخلربو

  
                                                             

  .253،ص2ج جامع الدروس العربية،مصطفى الغالييين،  ) 1(
، )م1980/هـ1400مطبعة اآلداب، :دط؛ دب(العليليموسى بناي علوان : ، حتقيقشرح الوافية نظم الكافية أبو عثمان بن حاجب،  ) 2(

  .181ص
  .309ص شرح األمشوين على ألفية ابن مالك ومعه شرح الشواهد للعيين،حاشية الصبان،  ) 3(
إدارة الثقافة والنشر، دط؛ اململكة العربية السعودية، (حتقيق إبراهيم بن دمحم أبو عباة،  شرح اللمع لألصفهاين،أيب احلسن علي بن احلسني الباقويل ،  ) 4(

  .72، ص1، ج)م.1990/هـ1411
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  :أنواع اخلرب- ب

رور، : ، وغري املفرد أربعة أشياء"زيٌد قائمٌ : "فاملفرد حنومفرد، وغري مفرد، : اخلرب قسمان« اجلار وا

جاريته زيد يف الدار، وزيد عندك، وزيد أبوه، وزيد : الفعل مع فاعله، واملبتدأ مع خربه، حنو قولكوالظرف، و 

  .)1(»ذاهبة

كان مجلة، أو شبه  فاملفرد هو ما ليس مجلة، وغري املفرد ما مفرد وغري مفرد؛: نيرب املبتدأ على ضربخ

  .مجلة

  .امسية وفعلية:اجلملة نوعان اخلرب 

ُ تَ لَ نزِ مَ  الً نزَّ هو املبتدأ يف املعىن أو مُ كان ما  : اخلرب املفرد- أن ما صدقا عليه  ا عْنيُ املبتدأ مبعىنفاألول إمّ : ه

أبو :  املبتدأ معًىن، كقولكعني والثاين املنزل منزلته أي مبعىن ،زيد منطلق: حنو) أي صدق عليه املبتدأ واخلرب(

ما كاملتحد حبسب الذات  اوٍ َس يوسف أبو حنيفة فإنه ملا فرضت أبو يوسف مُ  أليب حنيفة يف العلوم فرض أ

  .ومشتقجامد : نوعان واخلرب املفرد. )2(مبالغة

  .)3( »...واخلرب املفرد جامٌد، وال ضمري فيه خالفا لزاعمه، ومشتق يتحمله إن مل يرفع ظاهرا«

اسم الفاعل، اسم املفعول، الصفة : من الفعل حنو" مشتقا"كان  أحدمها ما: ضربنيفاخلرب املفرد على 

سم الفاعل، زيد ضارب، وعمرو مضروب، ودمحم خري : من الصفات، وذلك  قولك ذلك وما كان حنو واملشبهة 

فاعل ال بد من ألن هذه األخبار يف معىن الفعل، فال  نهففي كل واحدة من هذه الصفات ضمري مرفوع .. منك

، وال يصح تقدمي املسند إليه على املسند، أسند يف املعىن املبتدأبد هلا من اسم مسند إليه، وملا كانت مسندة إىل 

                                                             
  .87ص، رح املقدمة األجروميةالتحفية السنية بشدمحم حمي الدين عبد احلميد، ) 1(
شا،  ) 2(   .108، صأسرار النحوابن كمال 
  .313، ص1، ج، مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامعجالل الدين السيوطي ) 3(
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: لذي يدل على حتملها الضمري املرفوع هو أنك لو أوقعت موقع املضمر ظاهرا لكان مرفوعا، حنو، وا)1(إىل ضمريه

أسندت إليه  عملت يف الظاهر لكونه فاعال عملت يف املضمر،إذا زيد ضارب ومكرم أخوه وحسن وجهه، وإذا

كذلك هذه   لكونه فاعال، وذلك من حيث كان اخلرب يف حكم الفعل من حيث ال يعرى الفاعل من فاعل

  .)2(األمساء

ما ال حتمل الضمري من «، أو هو )3(وأما القسم الثاين فهو ما ليس صفة تتضمن معىن فعل وحروفه

ال يتحمل ، فهذا "عمرو غالمك"و" زيد أخوك"اخلرب امسا حمضا غري مشتق من فعل حنو وذلك إذا كان  »األخبار

  .)4(الضمري ألنه اسم حمض عار من الوصفية

ألصل ما ليس جبملة، ويكون جامدا يت اخلرب األول يتحمل الضمري ؛ أو مشتقا وهو األصل، واملراد 

َِل مبشتق، والثاين  يتحمل الضمري إذا مل ) املشتق(مطلقا عند الكوفيني، وال يتحمل ضمريا عند البصريني إال أْن أُوّ

، وكان جار جمرى الفعل، وإن مل يكن كذلك مل يتحمل شيئا   .يرفع ظاهر

  :اخلرب مجلة-

ئبة عن املفرد واقعة موقعه، ولذلك  ا إذا وقعت خربا كانت  اجلملة تكون خربا للمبتدأ كما يكون املفرد،أ

لرفع على معىن كما لو وقع املفرد الذي هو األصل موقعها لكان مرفوعا، فاملفرد أصل  حيكم على موضعها 

  .واجلملة فرع عليه

  . )5(ومجلة فعلية ،مجلة امسية: وينقسم اخلرب مجلة على ضربني

                                                             
  .87ص، شرح املفصلابن يعيش، ) 1(
  .88املرجع نفسه، ص ) 2(
  .338، ص1جشرح الشافية الشافية،اجلياين،  ) 3(
  .206،ص1، ج)م1980/هـ1400دار الرتاث، : ؛ القاهرة20ط( شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،دمحم حمي الدين عبد احلميد، ) 4(
  .57ص أسرار العربية،ابن األنباري،  ) 5(
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فزيد مبتدأ أول، وأبوه  "زيد أبوه منطلق": وذلك حنوفما كان اخلرب األول منها امسا  :االمسيةفأما اجلملة 

ن، ومنطلق خرب عن املبتدأ الثاين، واملبتدأ الثاين وخربه خرب عن املبتدأ األول   .مبتدأ 

  

ُكرمك"زيد ذهب أبوه" :األول منها فعال، حنوفما كان اخلرب  :الفعليةوأما اجلملة  . ، وعمرو إْن تُكره ي

  .)1( )"يقوم زيد"، "قام زيد"ـاجلملة الفعلية هي اليت صدرها فعل ك(

  .ال تكون هي املبتدأ يف املعىن أوْ  أنمجلة اخلرب إما 

ملبتدأ، و ال بدكن هي املبتدأ يف املعىن مل تفإن    :قد يكون الرابطفيها من رابط يربطها 

وقد يكون الضمري مقدرا " زيٌد قام أبوه: "، حنووالضمري هو األصل يف الربط ضمريا يرجع على املبتدأ-أ

َهٍم أي: "أونية حنو: مثل) مسترتا( اِن بِِدرْ وَ نـَ اِن منه بدرهم أو خلف عن ضمريه كقوملا: السمن مَ وَ نـَ زوجي املس : مَ

  .)2(يح زرنبر مّسه مّس ارنب و  ،عن الضمري واألصل عوض" ألْ " مس أرنب، والريح ريح زرمب، فقيل

 ﴿: كقوله تعاىل. )3( :إشارة إىل املبتدأ- ب         ﴾)4(.   فلباس مبتدأ وذلك

ن وخري خرب للمبتدأ الثاين واجلملة االمسية  هنا اسم  يف حمل رفع خرب املبتدأ األول، والرابط" ذلك خري"مبتدأ 

  .اإلشارة ذلك

  

  

                                                             
    .376ص ،2اللبيب عن كتب األعاريب، جمغين : اين هشام: ينظر )1 (
  .311، ص1ج شرح األمشوين على ألفية ابن مالك ومعه شرح الشواهد للعيين، حاشية الصبان،  ) 2(
  .209، ص1ج شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، دمحم حمي الدين عبد احلميد، ) 3(
  .26: سورة األعراف، اآلية ) 4(
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﴿: ، كقوله تعاىل)1(وأكثر ما يكون يف مواضع التفخيم، تكرار املبتدأ بلفظه- ج               

ن، و" ما"، و؛ فاحلاقة  مبتدأ أول)2(﴾ يف حمل " ما وخربه"خرب املبتدأ الثاين، واجلملة االمسية من " احلاقة"مبتدأ 

  .املبتدأ األول، والرابط هنا إعادة املبتدأ بلفظهرفع خرب 

ِعم الرجل؛ فزيد مبتدأ ونعم الرجل خربه، والربط بينهما داخل : ، حنو)3(عموم يدخل حتته املبتدأ- د زيٌد ن

  .عموم الرجل، أي العموم الذي يف الرجل والشامل لزيد

ُ عنها هلا نفس معىن املبتدأ خرب ُ ا هلا  االستغناء فحكمها يف ،وإن كانت اجلملة امل عن ذكر يرجع إىل املبتدأ 

أي إن كانت اجلملة .)4(فحكمها يف االستغناء عن ذكر يرجع إىل املبتدأ حكم املفرد اجلامد ،نفس معىن املبتدأ

  .الواقعة خربا هلا نفس معىن املبتدأ مل حتتج إىل رابط يربطها به

ُ لتستغين اجلملة الواقعة خربا عن رابط يربطها  املبتدأ الذي سيقت  عىنموية اشرتط فيها أن تكون حملبتدأ ي

وخالفته ال بد هلا من  املبتدأإذا اختلفت يف املعىن مع  أما، املبتدأخربا له، فيكون املنطوق به أو املخرب به هو عني 

  .يربطها به رابط

  :اخلرب شبه مجلة -ج

  .)5("استقر"أو  "كائن"وين معىن            وأخربوا بظرف أو حبرف جر

جارا  أواخلرب يكون ظرفا  أنومن خالل هذا البيت يتضح  ،م أن اخلرب يكون مفردا ويكون مجلةتقّد 

، وجارا وجمرورا   .وجمرورا، فاخلرب يقع ظرفا منصو

                                                             
  .174، ص1ج التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل، دمحم عبد العزيز النجار،  ) 1(
  .2-1: احلاقة ، اآلية ) 2(
  .204صشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،  دمحم حمي الدين عبد احلميد،  ) 3(
  .343، ص1ج شرح الكافية الشافية،:اجلياين ) 4(
  .209، ص1ج شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ، دمحم حمي الدين عبد احلميد ) 5(
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، فإن قدرت كائنا كان من قبيل اخلرب "استقر"و  "كائن": وأجاز قوم أن يكون احملذوف امسا أو فعال حنو

جلملة ملفرد، ، وقد اختلف النحويون يف هذا منهم من ذهب إىل أنه من وإن قدرت استقر كان من قبيل اخلرب 

زيد عندك، واحملذوف اسم : وأن كل منهما متعلق مبحذوف، وذلك احملذوف اسم فاعل حنو ،قبيل اخلرب املفرد

ما  "مستقر عندك"أو  "كدعن زيٌد كائن": فاعل تقدير من قبيل اجلملة وأن كال منهما متعلق ومنه من مييل إىل أ

مبحذوف هو فعل والتقدير زيٌد استقر أو يستقر عندك، وهناك من جوز االثنني معا أي أن جيعال من قبيل املفرد 

  .)1(وحنوه وأن جيعل من قبيل اجلملة فيكون التقدير استقر وحنوه) مستقر(فيكون املقدر 

  .)2(فأخربا وجثة وإن يفد      وال يكون اسم زمان خربا

فإن كان  كالقيام والقعود" عرض"كزيد وعمرو، و" جوهر"ين ومكاين، واملبتدأ إىل ازم: ينقسم الظرف إىل

، وإن كان زمانيا صح اإلخبار به عن أمامكزيد : عن اجلوهر دون العرض حنو صح اإلخبار به الظرف مكانيا

َ ": العرض دون اجلوهر حنو ويله كقوهلم وإن وجد يف كالمهم. "الصوم اليوم الليلة : "ما ظاهره ذلك وجب 

  .)3(الليلة طلوع اهلالل :والتقدير) حذف مضاف(، "اهلالل

 ُ رور والظرف مبحذوف وجو قد ي ملفرد كـيتعلق اجلار ا ألن األصل يف اخلرب " كائن"و" مستقر"قدر 

 ُ لفعل كـاإلفراد، وقد ي رور أن يكون فعالن األصل يف متعلق الظرف أل "حصل"و" استقر"قدر    .واجلار وا

حلدث وال خيرب  به عن جثة،ظرف زمان وهو  :ضربنيوالظرف على  وظرف مكان هو العام  خمتص 

  .إلخبار عنهما

                                                             
  .211املرجع السابق، ص ) 1(
  .213املرجع نفسه، ص ) 2(
  .95، ص)دار املعرفة، دت: دط؛ بريوت لبنان(دمحم خري طعمة احلليب، : ،حتقيقشرح قطر الندى وبل الصدى  ابن هشام األنصاري،  ) 3(
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ما حنو رور خربا شرطه أن يكون  زيد أمامك وزيد يف الدار، خبالف الناقص : وإذا وقع الظرف أو اجلار وا

. واثق بك  ومعرض عنك :أي "عنك" "بك" :كر معموله، ما يتعلق اخلرب به حنووهو ما ال يفهم مبجرد ذكره وذ 

  .)1(فال يقع خربا إذ ال فائدة فيه

  : اخلرب ومن أحوال

إفادة املخاطب ما ليس عنده وتنزيله منزلتك  االختباراتأصل اخلرب أن يكون نكرة وذلك أن الغرض من -

  .فاخلرب هو صفة للمبتدأ دال عليه، ويوافقه يف اإلعراب ويف التذكري والتأنيث. يف علم ذلك اخلرب

  :حذف اخلرب وجو-

  :حيذف اخلرب وجو يف مواضع عدة منها 

لكون الوجود  كو مطلقاحذف اخلرب بعد لوال اإلمتناعية ألنه معلوم مبقتضاها، وأن يكون اخلرب  -أ واملراد 

مر زائد عن الوجود ولو أريد كون ال دليل عليه مل جيز احلذف إلطالق عدم التقيد  لوال قومك : "حتو قوله ملسو هيلع هللا ىلص و

، ولو أريد كون مقيد مدلول عليه جاز اإلثبات واحلذف "إبراهيمحديث عهدهم بكفر ألسست البيت على قواعد 

  . )2(زيد محوه مل ينجح أنصارلوال : حنو

. "أمين هللا"، و"كلعمر : "ال يستخدم إال يف القسم حنونه مبعىن أ :يكون املبتدأ صرحيا يف القسم أن-ب

 :بل جيوز إثباته حنو.غري الصريح فال جيب حذف خربه أماده، ووجب حذفه ألنه معلوم وقد يسد اجلواب مّس 

لقسم حىت يذكر املقسم عليه عليَّ  ، ألنه ال يشعر    .)3(عهد هللا ألفعلنَّ

  

                                                             
  .313،ص1جمهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، جالل الدين السيوطي،  ) 1(
  .276، صشرح التسهيل إلبن مالك اجلياين،  : ينظر ) 2(
  .337، ص1ج مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع،السيوطي،  ) 3(
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كل رجل : يقع بعد املبتدأ واو هي نص يف املعية حنو أن:  لواو أن يكون املبتدأ معطوفا على اسم-ج

ما  " مع"ذفت الواو وجيء بوضيعته، فيحذف اخلرب هنا لقيام الواو مقام مع، فلو ُح    .)1(كان الكالم 

: مؤوال يف ذلك حنو أووكان هو أو معموله عامال يف مفسر صاحبها : يكون املبتدأ مصدرا صرحيا أن-د

مة  و "إذا"رب اخلو  "ضربين"فاملبتدأ ، "ضربين زيٌد إذا كان قائما)"عند البصريني(،وأصله "ضربين زيد قائما" كان 

قصة لكان خربها قائما، ولو كان خربها جلاز  ا لو كانت  ُ  أنأل اجلملة االمسية املقرونة بواو عرف، والمتنع وقوع ي

ُ  االمسيةاحلال موقعه، فالتزمت العرب تنكريه وأوقعت موقعه اجلملة  حال ال خرب ومثال  هلم أناملقرونة بواو احلال، فع

  .)2(»أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد«: ذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص

  :حذف اخلرب جوازا-

وزة حلذف اخلرب ،)3(جوازا لقرينة وحيذف اخلرب زيد : ، كقولكاالستفهام عن املخرب عنه: ومن القرائن ا

ومن احلذف اجلائز أيضا احلذف .والعطف عليه حنو زيد قائم وعمرو أي وعمرو كذلك. ملن قال؟ أي زيد قال يل

  ).واحلذف بعد إذا قليل(خرجت فإذا السبع وتقديره خرجت وإذا السبع موضوع : حنو بعد إذا الفجائية

السم لغرض  ألنهيتقدم اخلرب  :تقدمي اخلرب-3 عنه  اإلخبارحمط الفائدة واملقصود يف اجلملة وإمنا ابتدأت 

  .وحىت وإن كان متأخرا يف الوجود فهو متقدم يف القصد

   :تقدمي اخلرب وجو-

أين  :حنو،)4(اخلرب من األلفاظ اليت هلا صدارة الكالم وأمساء االستفهام هلا الصدارة يف الكالمأن يكون -

  .خرب مقدم "أين"مؤخر و مبتدأ" زيد"زيد؟ ف

                                                             
  .253، ص1، جشرح ابن عقيل على ألفية ابن ماملدمحم حمي الدين عبد احلميد،  ) 1(
  .278صشرح التسهيل إلبن مالك،اجلياين،  ) 2(
  .275، ص1،ج)م1980/هـ1400دار الفكر، : دط؛ دمشق(دمحم كامل بركات،: حتقيق تسهيل الفوائد،املساعد على اء الدين بن عقيل، ) 3(
  .93، ص1ج، شرح املفصل،ابن يعيش: ينظر ) 4(
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يف ": حنو )1(إن كان ظرفا أو جارا وجمرورا يتقدم اخلرب عليها أن وجيوز ،أن يكون املبتدأ نكرة غري خمصصة-

فيجب  "يف الدار امرأة"و "عندك رجل" :حنوم اخلرب دأن يكون املبتدأ نكرة ليس له مسوغ إال تق ؛ أي "الدار رجل

  .تقدمي اخلرب هنا فال تقول رجل عندك وال امرأة يف الدار

" صاحبها"فـ  ،"يف الدار صاحبها": يعود على شيء من اخلرب حنو قولناأن يشتمل املبتدأ على ضمري -

خري اخلرب فتقول صاحبها يف الدار.مبتدأ والضمري املتصل به راجع إىل الدار وهو جزء من اخلرب    .فال جيوز 

  .)2("ما القائم إال زيد"و " إمنا القائم زيد": أن يكون املبتدأ حمصورا حنو-

  :جوازا-

  )3(وجوزوا التقدمي إذ ال ضرر   األصل يف األخبار أن تؤخر 

خري اخلرباألصل  وذلك ألن اخلرب وصف يف املعىن للمبتدأ فاستحق التأخري كالوصف  ،تقدمي املبتدأ و

  ".أبوه منطلق زيد"وقائم أبو زيد و" زيد قائم: "وجيوز تقدميه إذ مل حيصل بذلك لبس أو حنوه فتقول

خريه، ومن فيها وجوب تقاليت خيلو واضع املوتقدميه جوازا يكون يف  ،األصل يف اخلرب التأخريف دمي اخلرب أو 

نكرة موصوفة فهو  أويكون اخلرب ظرفا أو جارا وجمرورا مع وقوع املبتدأ يف أول الكالم كأن يكون معرفة  أنذلك 

خري   .يف هذه احلالة جيوز فيه األمران من تقدمي و

  :خري اخلرب-

خري اخلرب وذلك ألن اخلرب وصف يف املعىن للمبتدأ فاستحق التأخري كالوصف،  املبتدأاألصل تقدمي  أو 

 "مشنوء"مبتدأ و" من"مشنوء من يشنؤك، فـ"ومنه قوهلم" قائم زيد: "حنو أووجيوز تقدميه إن مل حيصل بذلك لبس 

  .خرب مقدم

                                                             
  .217-216، ص 1، جشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكدمحم حمي الدين عبد احلميد، : ينظر ) 1(
  .243-240، صنفسهاملرجع : ينظر ) 2(
  .227املرجع نفسه، ص ) 3(
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خري اخلرب-   :وجوب 

ن يكو معرفتني - أفضل "زيد أخوك و: "أو نكرتني متساويتني وال قرينة حنوأن يوهم التقدمي ابتدائية اخلرب 

نكرة صاحلة جلعلها  أومعرفة يكون كل من املبتدأ واخلرب  أن ؛ أي)1("أفضل من زيد أفضل من عمرو"و" منك

يجوز تقدم اخلرب وهو أبو حنيفة ف "أبو حنيفة أبو يوسف: "جاز التقدمي حنو أما إن وجدت قرينة أو دليل .مبتدأ

يب يوسفألنه  يب حنيفة ال تشبيه أيب حنيفة    ...يقصد تشبيه  أيب يوسف 

وفاعله املقدر خرب عن زيد وال جيوز " قام"فـ" زيد قام: "أن يكون اخلرب فعال رافعا لضمري املبتدأ مسترتا حنو-

  .)2(ب املبتدأ واخلربفيصبح زيد فاعالً وقام فعالً وخيرج من  "قام زيد": التقدمي فال يقال

جيوز تقدمي قائم على  واخلرب حمصور فال "ما زيد إال قائم: "حنو ا إمنا حنو إمنا زيد قائمأن يكون اخلرب حمصور -

  .زيد

فمن مبتدأ ويل خرب ومنجدا حال  ؟من يل منجدا: حنو االستفهامأن يكون املبتدأ له صدر الكالم كأمساء -

  .)3("يل من منجدا؟: "وال جيوز تقدمي اخلرب على من فال تقل

  :تعدد اخلرب-

جواز تعدد اخلرب سواء اقرتن بعاطف أم :أحدمها )4(ملبتدأ واحد على أقوالاختلف يف جواز تعدد اخلرب -

 ﴿: و حنو قوله تعاىل" زيد فقيه وشاعر وكاتب:"حنو ال                     

    ﴾)5(.  نيهما فما ورد معىن ذلك جعل فيه األول جزءا والباقي صفة للجر، ومنهم من جيعله املنع و

فاملنع إذ  .ملة حنو زيد أبوه قائم أخوه خارجإن احتدا يف اإلفراد واجل فيجيز التعددلثهما أما . خرب مبتدأ مقدر

                                                             
  .329، ص1ج مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، السيوطي،  ) 1(
  .234، صشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك دمحم حمي الدين عبد احلميد،: ينظر ) 2(
  .236املرجع نفسه، ص  ) 3(
  .345ص مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع،جالل الدين السيوطي، ) 4(
ت ) 5(   .16-14:الربوج، اآل
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الرمان حلو : حنو  قصر اجلواز على ما كان املعىن منهما واحد كان أحدمها مفردا واآلخر مجلة، أما رابعهما 

وهذا النوع يتعني فيه ترك العطف الن جمموع اخلربين فيه مبنزلة ).أي مر متوسط بني احلالوة واحلموضة(حامض 

  .واحد

فاإلخبار يكون ) أكثر من مبتدأ(فإذا تعددت املبتدآت يتعدد اخلرب ملبتدأ واحد كما يتعدد ملبتدآت؛ -

نيهما  أن جتعل الروابط يف املبتدآت فيخرب عن آخرها، وجتعله مع خربه خربا ملا قبله،أوهلما : بطريقان أن و 

ل ملتلوه اء آخرا ألول، و ن الزيدو  زيد هند األخوان: "حنو جتعل الروابط يف األخبار فيؤتى بعد اخلرب األخري 

ذنه   .زيد إلذنالزيدون ضاربوا األخوين عند هند ومعناه . ضاربومها عندها 

ا-1-2   :خرب كان وأخوا

  .)1(هو املسند  إىل معمول كان معموال هلا حنو كان زيد قائما

ا هي نفسها أحكام املبتد نه جيب نصبه أ، ألن حكمه نفس حكم املبتدأ غري أوأحكام أخبار كان وأخوا

  .ملفعول بهألنه شبيه 

  :ومن أحواله

  التقدمي والتأخري-

  .اخلرب على االسم األصل يف االسم أن يلي االسم الناقص، مث جييء بعده اخلرب، وقد يعكس األمر فيتقدم

ملفعول وترفع االسم تشبيها له - ا على اجلملة االمسية تنصب اخلرب تشبيها له  ملا تدخل كان وأخوا

ملفعول وأمسائها مشبهة لفاعل، وجيوز تقدمي أخب ا ملا كانت أخبارها مشبهة  ارها على أمسائها إمنا جاز ذلك أل

  .لفاعل، واملفعول جيوز تقدميه على الفاعل فكذلك ما كان مشبها به

                                                             
شا،  ) 1(   .148ص أسرار النحو،ابن كمال 
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وإمنا جاز ذلك ملا كان . "قائما كان زيد": وجيوز  تقدمي أخبارها عليها أنفسها فيما مل يكن يف أوله ما حنو 

  .)1(عمر ضرب زيد: ملفعول، والعامل فيه متصرف، جاز تقدميه عليه كاملفعول حنومشبها 

ا وجو إذا كان حمصورا حنو قوله تعاىل- ﴿: يتأخر خرب كان وأخوا           

                    ﴾)2( إذا كان يف اخلرب ضمري يعود على شيء يف ،

  .كان غالم هند مبغضها: االسم حنو

ا « لثها إال ليس ودو   .)3(»وحذف أخبارها لقرينة ضرورة و

ا ال جيوز حذفها ود ، وقد أجاز بعضهم احلذف عند وجفمن خالل هذا القول يتضح إن أخبار كان وأخو

  .قرينة

ب املبتدأ- خري اخلرب عن االسم كما يف  وقد يتوسط اخلرب بني االسم والفعل مع مجيعها ويكون . األصل 

﴿: التوسط جوازا حنو                                 

           ﴾)4(يعجبين أن يكون يف الدار صاحبها؛ فال جيوز تقدمي : ، ووجو حنو

خريه عن االسم ألجل الضمري   .اخلرب على الناسخ ألجل احلرف املصدري، وال 

مطلقا فإن علمهما  بخاطاملاالسم هو املعلوم  ،إن كان اسم كان وخربها نكرتني: التعريف والتنكري-

فاالسم هو األعرف على املختار ما مل يكن اآلخر اسم إشارة اتصل به هاء  ،حدمها إىل اآلخروجهل انتساب أ

                                                             
  .89ص أسرار العربية،عبد الرمحان األنصاري،  ) 1(
  .35األنفال، اآلية  ) 2(
  .371، ص1، جمهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامعالسيوطي،  ) 3(
  .47: الروم، اآلية ) 4(
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حدمها أعرف فالتخيري، أما إذا كا نكرتني ولكل منهما مسوغ، وإن كان ألحدمها فقط فهو ، وإن مل يكن أالتنبيه

  .)1(ملعرفة هو االسم واآلخر هو اخلرب وال ينعكس إال يف الضرورةفا ؛تنكريا و فاين اختلفا تعر إ و ،االسم

ا ألنه يف األصل خرب املبتدأ، فكما أجيز تعدد خرب املبتدأ جاز طبقا له تعدد - جيوز تعدد خرب كان وأخوا

ا، ومن ذلك قول علي ابن أيب طالب كرم هللا وجهه  مازلت مدفوعا عن حقي مستأثرا«: خرب كان وأخوا

  .)2(»علي

  :خرب األحرف اليت تعمل عمل ليس-1-3

امسها بلن أو انتقد النفي  وبني "ال"و "ما"على امسها أو فصل بني هو املسند من معموهلا فإن قدم خربها 

 ُ رفع خربها على االبتداء وإن عطف عليه بغري بل ولكن إن ال أو عطف على خربها ببل ولكن يبطل عملها، وي

لتاء جاز رفع املعطوف عليه ونصبه، إن وقع بعد املعطوف مرفوع مشتمل على ضمري امسها  مل يكن اخلرب جمرورا 

لعطف على قائما "ما زيد قائم وال ذاهب أبوه": حنو وإن وقع بعد املعطوف . جاز رفع ذاهب خربا ألبوه ونصبه 

فالرفع واجب ومها ال يعمالن إال يف لغة أهل احلجاز وأما بنو متيم فريفعون ما  "ما زيد قائما وال عمرو": و حن

  .)3(بعدها على االبتداء

  

بطال اإلعمال  ،ا فيها كما ذكربقاءه أحدها :ا يعملها أهل احلجاز بثالث شروطواخلرب إمن فلو انتقد 

أن يرتتب خربها على  والثالث تزاد بعدها إن فإن زيدت بطل اإلعمال، أن ال والثاينوما دمحم إال رسول، : حنو

  .)4(ما مسيء من أعتب: امسها، فلو تقم عليه هو أو معموله بطل العلم كقوهلم

  

                                                             
  249ص  جميب الندا يف شرح قطر الندى،الفاكهي ، ) 1(
  .249املرجع نفسه، ص ) 2(
  .151، صأسرار النحو مشس الدين أمحد بن سليمان،  ) 3(
  .208ص إرشاد السالك إىل حل ألفية ابن مالك،بن قيم اجلوزية،  ) 4(
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ا وأحواله-1-4   :خرب إن وأخوا

ا هو الثامن من املرفوعات إنّ  خرب ا الثامن خرب إنّ « .)1(وأخوا ، لكن، وكأن، وليت، ولعل، حنو وأخوا

 ﴿قوله تعاىل      ﴾)2( وقوله تعاىل :﴿          ﴾)3( « . ّا هو  وخرب إن وأخوا

وخرب  "لعل بشرا صاحبك"،"إن زيدًا أخوك: "يف حنو قولك وهو املرفوع " إن زيدا قاعدٌ : "املسند بعد دخوهلا حنو

حلرف ألنه أشبه الفعل يف لزومه األمساء واملاضي منه يف بناءه على الفتح ملفعول . إن مرفوع  فأحلق منصوبه 

لفاعل، فقولك ا  أخوك فخرب إنّ نزل منزلة ضرب زيدا " أخوكزيدا  إنّ  "ومرفوعة  ا مرفوع  عند  أماوأخوا

  .وال عمل للحرف فيه أخوكزيد : قولكحنو دخوهلا الكوفيني فمرفوع مبا كان يرتفع به قبل 

ا من وجهنيوالدليل على أ   .)4(نه مرفوع 

ه، فتعمل يف اخلرب كذلك :أحدمها الفعل  أن، أال ترى أن هذه احلروف تعمل يف االسم األول القتضائها إ

  .امهأيضا يعمل يف الفاعل واملفعول القتضائه إ

إذ ال عامل سواها والذي كان  رافع، وال جيوز أن يرتفع بغري إنّ وال بد له من مرفوع  أن خرب إنّ  :والثاين

فيه، فلذلك ال يعمل املبتدأ  يف االسم لعمل إنّ  اخلرب هناقبل دخول إن هو املبتدأ وقد بطل ابتدائه وهلذا ال يعمل 

  .هنا يف اخلرب

  :ومن أحواله

ا ال جيوز  تقدمي خربها لضعفها يف العمل وجيوز يف حكم خربها حكم خرب املبتدأ يف مجيع األحوال إال أ

  ".يف الدار رجل إنّ :"الظرف لضعف املعمول حنو 

                                                             
  .231ص  ،شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب، ابن هشام ) 1(
  .15طه، اآلية ) 2(
  .4:املنافقون، اآلية ) 3(
دار الفكر، : ؛ دمشق سور1ط(غازي خمتار طليمات، : ، حتقيقاللباب يف علل البناء واإلعرابأبو البقاء عبد هللا بن احلسني العكربي،  ) 4(

  .217-216، ص1ج)م1995/هـ1416



اإلسناد يف اجلملة العربية                                             الفصل األول      
 

 
70 

لعدم تصرفهم وإن عملن عمل فهذه األحرف ال يتوسط خربهن بينهم وبني أمسائهم لضعفهن يف العمل، 

  .األفعال

لى ألمر عارض كاشتمال االسم على ضمري يعود ع جيب توسط خرب إنّ  :وقد جيب ذلك لعارض أي

  .)1("يف الدار صاحبها إنّ "، و"عند هند عبدها إنّ :"اخلرب حنو

ــــك ــأين من أخبــ ــــ ــار إن ومل جيــ ـــ ــــ   قدماــــو أن يتــــــد يف النحــله أح   ز ــــ

  (*)إليك فإين من وصالك معدما  عسى حرف جر من بذاك جيرين

ُ  أخبار إنّ  أنفهو يف هذين البيتني يوضح  ا ال جيوز تقدميهما وي واحد من النحاة أجاز وال  هإىل أنقر وأخوا

إىل جوازه  لفتقدميه عليها ال سبي كان اخلرب ظرفا أو جارا وجمرورا، فيجوز توسطه بينهما وبني أمسائها  ذلك، إال إنْ 

  ."يف الدار إن زيدا ":فال تقول 

  .)2(خريه، وحتت هذا قسماننه ال يلزم كان اخلرب ظرفا أو جارا وجمرور فإفإن  

خريه وذلك حنوأ: مهاأحد أي الوقح،  غري البذيء ليت هنا أو، البذيءليت فيها غري : نه جيوز تقدميه و

خريمها عنها" غري"هنا على " فيها"فيجوز تقدمي    .و

خري  فال ،"ليس يف الدار صاحبها": نه جبب تقدميه حنوأ: والثاين يعود الضمري على لئال " يف الدار"جيوز 

  .متأخر لفظا ورتبة

ٌ طعامك: "إذا كان غري ظرف وال جمرور حنو االسموال جيوز تقدمي معمول اخلرب على  فال جيوز " إن زيد آكل

  .)3(أن نقول إن طعامك زيدًا أكل

                                                             
الدار العثمانية : ؛ عمان1ط(ين، مؤمن عمر دمحم الربار : ، حتقيقجميب الندى يف شرح قطر الندىمجال الدين عبد هللا بن أمحد املكي الفاكهي،  ) 1(

  .284، ص )م2008/هـ1429للنشر، 
سنة هذان بيتان من الطويل من كالم ابن عنني وهو شرف الدين أبو العباس دمحم بن نصر الدين احلسني بن عنني األنصاري الكويف الدمشقي، ولد (*) 

  .هـ 63هـ وتويف 549
  .348، ص1، جعلى ألفية إبن مالك شرح ابن عقيلدمحم حمي الدين عبد احلميد،  ) 2(
  .349املرجع نفسه، ص ) 3(
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ا كأحوال خرب املبتدأ من أنه يكون نكرة ومعرفة كما يف  فأحوال خرب إنّ  إن : "واخلرب فتقول املبتدأوأخوا

  ".إن زيدًا أخوك"،" زيًدا قائما

  .هو املعرفة واخلرب هو النكرة فاالسموأيضا إذا اجتمع فيهما معرفة ونكرة 

  .، كما كان ذلك يف املبتدأ واخلربإىل االسم وإذا كان مجلة ال بد فيها من عائد

  احلذف-

اوالسكوت على أمسائها و قد جيوز حذفها  ،أخبار هذه احلروف إذا كانت ظرفا أو جارا وجمرورا وذلك  ،دو

إن ماال وإن "قوهلم وذلك  ،ي إذا عملت مطلقا وكذا داللة قرائن األحوال عليهافيها؛ أ واالتساعكثرة استعماهلا ل

  .)1("ولدا وإن عددا

  :خرب ال اليت لنفي اجلنس وأحواله-1-5

خريه ولو " أفضل من زيدال رجل : " التاسع خرب ال اليت لنفي اجلنس حنو« وجيب تنكريه كاالسم، و

  .)2(»ظرفا،و يكثر حذفه إن علم، ومتيم  ال تذكره حينئذ

إىل اسم ال بعد دخوهلا، بال تبعية فخرب ال اليت لنفي اجلنس هو التاسع من املرفوعات، وخرب ال هو املسند 

ٌ ظريٌف ": حنو وصف إال  ألن املضاف املنفي بال، ألّي هنا ال ميكن كونه صفة السم ال، ؛ ف"ال غالمٌ رجل

البتداء، كما كان قبل دخوهلا   .)3(مبنصوب، وال عاملة يف خربه عند األخفش واملربد، وعند سيبويه، إنه مرفوع 

  

  

  

                                                             
  .101، ص1،جشرح املفصلابن يعيش ،: ينظر ) 1(
  .236ص  شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب،ابن هشام،  ) 2(
  .116-115ص أسرار النحو،مشس الدين امحد ابن سليمان،  ) 3(
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  :ومن أحواله

هلا والزم ذلك أن يكون اخلرب نكرة لعدم صحة  امساال يف نكرة تكون ال اليت لنفي اجلنس ال تعمل إ-

ملعرفة عن النكرة   .)1(اإلخبار 

﴿: يكثر حذف اخلرب إذا علم كقوله تعاىل-              

﴾)2(.،هل فال جيوز حذفه عند أحد وبنوا متيم يوجبون حذفه إذا كان معلوما، وأما إذا ُج  أي فال فوت هلم

  .)3("ال احد أغري من هللا عز وجل": فضال عن أن جيب وذلك حنو

. "ال إله إال هللا": واحلاصل لداللة النفي عليه حنو وحيذف كثريا عند احلجازيني إذا كان عاما كالوجود

  .)4(القرينة عندمهاوجيب احلذف عند عدم 

رور"وحيذف خرب ال  س عليك"، و"ال إله يف الوجود إال هللا": حنو يف" اجلار وا ال سيف يف "و، "ال 

أحدمها أنه معرفة : ألمرين وذلك .ال إله إال هللا: أن يكون اخلرب هللا يف قولك ، فال يصّح "الوجود إال ذو الفقار

عام وقولك ال إله إال هللا خاص واخلاص ال يكون خربا عن ال هنا  اسمتعمل يف معرفة، والثاين أن  ال "ال"و

  .)5(العام

 :يف اجلملة الفعلية -2

أحد أقسام الكلمة الرئيسية اليت يتألف منها الكالم ،فهو من أهم مقومات اجلملة ،و :الفعل -2-1

الزمة من لوازمها، حيتل موقعا مهما يف اجلملة الفعلية ،إذ يعد احملور الذي تتعلق به بقية عناصرها ،كون اإلسناد 

                                                             
  .258ص إرشاد السالك إىل حل ألفية ابن مالك، ابن القيم اجلوزية،  ) 1(
  .51: سبأ، اآلية ) 2(
  .238ص  شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب،ابن هشام ، ) 3(
  .116-.115، صأسرار النحو مشس الدين أمحد بن سليمان، ) 4(
  .107، ص1،جشرح املفصلابن يعيش ،: ينظر ) 5(
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كمن أمهيته فيما يؤديه من وظائف يف العربية و موضع اهتمام املتكلمني ،و ت االستعمالمستمد منه و ألنه شائع 

  .لغوية متعددة

  :تعريف الفعل-أ

، وهو ما دّل على معىنً مبادته على الزمان مبادته دالة على الزمان )1(ما أسند إىل شيء ومل يسند إليه شيء

حد األزمنة الثالثة، ويف اللغة نفس احلدث الذي حي)2(يأته دثه ، أو هو ما دل ّ على معىن يف نفسه مقرتن 

  .)3(الفاعل من قيام أو قعود 

  .لت على معىن حتتها مقرتن بزمان حمصلة دي الفعل فعال ألنه يدل على الفعل احلقيقي، وهو كل لفظوُمس 

  :خصائصه- ب

" قد"الفعل ما دّل على اقرتان حدث بزمان، ومن خصائصه صحة دخول «: املفصليف ابن يعيش  قال

ء التأنيث الساكنة حنو قولكوحريف االستقبال واجلواز،وحلوق  قد فعل، وقد يفعل : املتصل البارز من الضمائر و

  .)4(»وسيفعل،وسوف يفعل، ومل يفعل، وفعلت ويفعلن وافعلي وفعلت

  : نذكر همن خصائصو  ،خصائص الفعل هي اللوازم املختصة به دون غريه

السني "، وكذا صحة دخول حريف االستقبال ومها "قد يقوم"، "قد قام": عليه حنو" قد"صحة دخول -

ألفعال ألن معانيها فيها،وهذه احلروف يف "سيقوم"، "سوف يقوم": حنو "وسوف ، واختصت هذه األشياء 

  .)5(األفعال مبنزلة األلف والالم يف األمساء 

                                                             
  .28ص ،أسرار العربيةاألنباري،  ) 1(
شا، ) 2( بلس2ط(أمحد حسن حامد، : حتقيق أسرار النحو، مشس الدين أمحد بن سليمان ابن كمال  دار الفكر للطباعة والنشر، : ؛ 

  .76، ص)م2002/هـ1422
  .35،ص شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العربابن هشام،  ) 3(
  .2، ص7، جاملفصل  ابن يعيش، ) 4(
  .3، ص نفسهاملرجع : ينظر ) 5(
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و وقوف دخوله ن معىن تعليق الشيء على شرط، إمنا ه، أل"إن تقم أقم": دخول حروف اجلزاء كذلك حنو

ا موجودة،وكذلك ال  يف الوجود على دخول غريه يف الوجود، واألمساء الثابتة موجودة فال يصح هذا املعىن فيها أل

ما موجودان ملاضي وال احلاضر أل ملستقبل من األفعال وال يكون   حلوق املتصل البارزو ، )1(يكو لشرط إال 

لبارز حتررا من الصفات حنووإمنا قُ : من الضمائر ، كمضروب فإن هذه األمساء تتحمل الضمائر  "ضارب": يد 

ضربُت فالتاء فاعلة، وهو ضمري متكلم،  :كتحمل األفعال، إال أن الضمري ال تربز له كما يكون لألفعال حنو

رز غري مسترت كما يكو  : ن يف ضارب من قولكويفعلن ضمري مجاعة املؤنث وافعلي، ضمري املؤنثة املخاطبة وهو 

رزة ، ودلك لقوة األفعال يف اتصاهلا ". زيد ضارٌب " ففي ضارب ضمري يرجع إىل زيد، إال أنه ليس له صورة 

ا من  ا على األفعال وكو ا يف حتمل الضمري، وهذه األمساء إمنا حتملت الضمري حبكم جر لفاعلني وكو

الضمري  اتصال الفعل الذي تظهر صورته يف الكالم و إمنا دلّ  غري ظاهر خبالف ضمري االسم؛ضمري  )2(لفظها

ا فعل ،ألن الضمري املتصل املرفوع ال يكون إال فاعالً و الفاعل ال يتصل بغري الفعل  لكلمة على أ   .املرفوع 

ء التأنيث الساكنة فنحو- ا ساكنة للفرق بني التاء ،و إمنا قُ "ضربت"، "قامت":أما  الالحقة يد ذلك بكو

لألفعال و بني التاء الالحقة لألمساء ،و ذلك أن التاء إذا حلقت الفعل فهي لتأنيث الفاعل ال لتأنيث الفعل فهي 

نيث الفاعل فقط، ال الداللة على  نيث الساكنة الداللة على  ء  يف حكم املنفصلة من الفعل فالغرض من 

ء  خر الفعل وإمنا ذلك يكون يف األمساء حنونيث الفعل، إذ الفعل ال يؤنث، وال تعد  : نيث متحركة متصلة 

  .متت :واحلروف حنو ،جالسة

، بغرض الداللة على أن االسم الذي أسند هذا الفعل إليه مؤنثا، "املاضي"فالتاء الساكنة تلحق الفعل 

ئب فاعل   .سواء أكان ذلك االسم فاعال أو 

  

                                                             
  .3،ص 7، جشرح املفصلابن يعيش،  ) 1(
  .3املرجع نفسه، ص ) 2(
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  ):أقسام الفعل: (أقسامه-ج

نيث ساكنة، وأمر إذا افهم الطيب وقيل نون توكيد، وهو والفعل ماض « ء  ء فاعل أو  إذا دخله 

مزة متكلم فردا أو ُدئ  خلرب وعكسه، واملضارع إن ب ء  مستقبل وقد يدل  نونه معظما أو مجعا، أو 

ء غائب مطلقا أو غائبات   .)1( »...خماطب مطلقا، أو غائبه أو غائبتني أو 

أي أن األمر (أقسام خالفا للكوفيني يف قوهلم قسمان، إذ جعلوا األمر مقتطعا من املضارع فالفعل ثالثة 

  ).جزء يندرج حتته

: ، فكلمة ماض تدل على جمموع أمرين)2(وهو ما دل على حدث وزمن فات قبل النطق به :أوهلا املاضي

ا، فالفعل املاضي ما دل على معىن أو حدث مق لزمن املاضي، وزمن القيام معىن وزمن فات قبل النطق  رتن 

  .لفعل أو حدوثه ليس هو زمن النطق به

  :عالماته

ء الفاعل املتحركة يف آخره -  .نتصرُت، انتصرَت، انتصرتٱ: أنه يقبل 

نيث الفاعل حنو - ء التأنيث الساكنة و هي دالة على   .)3(الغيوم تبددت :أنه يقبل 

فكلمة مضارع تدل على أمرين  ،صاحل للحال أو االستقبال هو ما دل على حدث وزمن :نيها املضارع

  .)4(معىن، وزمن صاحل للفعل واالستقبال: معا

  

  

                                                             
  .30،ص1ج مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامعالسيوطي،  ) 1(
  .34ص دليل السالك إىل ألفية ابن مالك، عبد هللا بن صاحل الفوزان،  ) 2(
  .17ص، )م1997/هـ1418مؤسسة الرسالة، : ؛ بريوت2ط(، النحو الشايفحممود حسين مغالسة،  ) 3(
  .47، ص1ج النحو الوايف،عباس حسن،  ) 4(
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حد حروف  لسنيلوقوع) يت(أو ) يت(واملضارع هو ما أشبه االسم  أو سوف،  ه مشرتكا، وختصيصه 

  .)1(...غيبة والياء للغائب وغريمها واملؤنثتنيفاهلمزة للمتكلم املفرد، والنون له مع غريه، والتاء للمخاطب وللمؤنث، 

  :عالماته

﴿: أنه يسبق حبرف من حروف النصب أو حروف اجلزم حنو قوله تعاىل -            

                     ﴾)2(.  

لسني وسوف حنو قوله تعاىل - ﴿: أنه يسبق           ﴾)3(.  

وهذا املعىن مطلوب حتقيقه يف زمن  ،معىن: هو كلمة تدل بنفسها على أمرين جمتمعني مها :لثهما األمر

﴿: مستقبل كقوله تعاىل            ﴾)4(.  

دة على صيغة، حنو ليس " لتخرج: "وال بد يف فعل األمر أن يدل بنفسه مباشرة على الطلب من غري ز

فعل أمر، بل هو فعل مضارع، مع أنه يدل على طلب حصول شيء يف املستقبل ألن الداللة على الطلب جاءت 

  .)5(من الم األمر اليت يف أوله، ال من صيغة الفعل نفسها

الطلب املباشر، فهو ال  -أو–لى حدث يف املستقبل، وطريقة التعبري عنه هي املخاطبة فاألمر إذن يدل ع

  .حيتاج إىل وسائط

  

  

                                                             
ض(مجال عبد العاطي خميمر أمحد، : حتقيق شرح املقدمة الكافية يف علم اإلعراب، مجال الدين أبو عمرو بن احلاجب،  ) 1( مكتبة : دط؛ الر

  .160، ص1، م)مصطفى الباز،دت
  .24:سورة البقرة، اآلية ) 2(
  .5:سورة الضحى، اآلية ) 3(
  .126سورة البقرة، اآلية  ) 4(
  .48، صالنحو الوايفعباس حسن،  ) 5(
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  :عالماته

  .)1( :لألمر عالمتان مها

 .داللته على الطلب مباشرة من غري واسطة -

ء املخاطبة حنو قوله تعاىل)إذ يشارك فيها الفعل املضارع(قبول نون التوكيد  - ﴿: ، و       

        ﴾)2( .ساعدن يف تشجري وطنك: ونون التوكيد حنو. 

  :أحوال الفعل

لوجهان، إحلاق العامل للعالمة وعدمه  - نيث الفعل  و يكون يف أربع ) واإلحلاق هو األرجح(جيوز 

 .)3(:مسائل

طلعت الشمس أو طلع : يف العامل إذا أسند إىل جمازي التأنيث والذي يكون ضمريه متصال حنو: أحدمها

﴿: الشمس، أو يكون ضمريه منفصال حنو                         

         ﴾)4(نيثا جماز حنو ) أو طلعت(طلع : ؛ أي عندما يكون الفاعل امسا ظاهرا 

  .الشمس

قامت اليوم ِهنٌد، : حنو" إال"يف العامل إذا اسند إىل حقيقي التأنيث، املنفصل من العامل بغري : نيهما

﴿: وحنو                     ﴾)5( ؛أي أن يكون الفاعل مؤنثا حقيقيا

  ".يف االمتحان) أو جنحت(جنح :"منفصال عن فعله حنو

                                                             
  .18ص النحو الشايف،حممود حسين مغالسة،  ) 1(
  .21:سورة الفجر، اآلية ) 2(
الدار : ؛ عمان1ط(مؤمن عمر دمحم الراربن، : حتقيق جميب الندا يف شرح قطرقطر الندى،مجال الدين عبد هللا بن أمحد املكي الفاكهي، : ينظر ) 3(

   .326-325-324، ص ص)م2008/هـ1429العلمي للنشر، 
  .57يونس، اآلية ) 4(
  .10املمتحنة، اآلية  ) 5(
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  ).ويف احلاليتني السابقتني التأنيث أفضل وإن كان التذكري جائزا(

ب : لثهما ِعمت أو نعم املرأة هند؛ : حنو" بئس"و" نعم"يكون فيها متصال كما يف  فالتأنيث يقتضيه ن

  .الظاهر والتذكري على إرادة الفعل، فاملقصود جنس املرأة

إذا أسند إىل اجلمع سواء أكان مجع تكسري أي إذا كان الفاعل مجع تكسري ملذكر أو : الرابعة يف العمل

  ﴿: املذكر حنو. ملؤنث أو لغريه     ﴾)1( السم مجع حنو. قامت اهلنود: و ملؤنث حنو :

 ُ   .) ويف هذه احلالة التذكري يكون أفضل( أورقت الشجر،: و اسم جنس حنو. قامت النساء

  .فالتأنيث يدل على اجلماعة والتذكري يدل على اجلمع

نيث الفعل - لفعل واجب إذا أسند إىل ظاهر متصل حقيقي التأنيث، م: وجوب  ء التأنيث  ثىن  إحلاق 

أسند إىل ضمري متصل عائد إىل مؤنث مطلقا  أوقامت اهلندان، مجعا حنو قامت اهلندات، : كان حنو

لفعل ألن الشمس مؤنثة: حنو فالفعل يؤنث وجو عندما يكون . )2(الشمس طلعت؛ فأحلقت التاء 

لفعل، أو يكون الفاعل ضمريا مسترتا يعود على  مؤنث حقيقي أو الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث متصال 

 ...جمازي، أو إذا كان الفاعل ضمريا يعود على مجع مؤنث سامل أو مجع تكسري ملؤنث أو ملذكر

 :وجوب تذكري الفعل -

ا وحذفها حنو ازي التأنيث وهي لبنة جيوز إثبا : حكم التاء مع املسند إىل غري املذكر السامل حكمها مع ا

  .وقامت الرجال-قام الرجال

ويلهم جبماعة، أي أن التأنيث يدل على اجلماعة والتذكري يدل التذكري على  ويلهم جبمع والتأنيث على 

  .على اجلمع

                                                             
  .14:احلجرات، اآلية ) 1(
  .323 شرح قطر الندى، صجميب الندا يف: الفاكهي ) 2(
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، ألن "قام زيد: "كما جيب يف حنو" قام الزيدون: "فوجوب تذكري الفعل يكون يف مجع مذكر سامل حنو

وأن يكون الفاعل مؤنثا ظاهر  أي أن يكون الفاعل مفردا مذكرا أو مجع مذكر سامل، تنظيمه يدل على التذكري؛

الّ    .)1("ما يقول احلق إال فاطمة": حنو مفصوال بينه وبني الفعل 

  .)2( :أو معهما حنو ،أو منصوب ،حيذف الفعل وحده أو مع مضمر مرفوع-

، فعندما حذف "متلكون متلكون"واألصل " قل لو أنتم متلكون: "حيذف الفعل إذا كان مفسرا حنو قول  -أ 

ليقولن "أي " ليقولن هللا: "الضمري كما يكثر حذف الفعل يف جواب االستفهام حنوالفعل انفصل 

ب سالم :"وأكثر من ذلك كله حذف القول حنو" خلقهن هللا واملالئكة يدخلون عليهم من كل 

 .قالوا سالم عليكم: واألصل" عليكم

الفعلية، وكان هناك كما حيذف الفعل وجو إن دخلت على االسم كلمة ال تدخل إال على اجلملة   - ب 

ال " إن"فالفعل حمذوف هنا وجو ألن حرف .)3(إن علي حضر فأكرمه: فعل يفسر احملذوف حنو

 .يدخل إال على اجلملة الفعلية فيشرتط وجود فعل بعده هو الذي يعوض الفعل احملذوف ويفسره

 .ليوم؟ عليمن حضر ا: وحيذف جوازا إن دل عليه دليل متعايل الن يكون جوا عن سؤال حنو -ج 

  :اسم الفعل-2-2

يف اللغة ألفاظ يدل الواحد منها على فعل معني أي حمدد بزمنه ومعناه وعمله، ولكنه ال يقبل العالمة اليت 

اسم : فكل لفظ من هذه األلفاظ وغريه ....هيهات، شتان، صهيقبلها هذا الفعل املعني واليت تبني نوعه كلفظ 

  .فعل

  

                                                             
  .592، ص1، مبشرح ألفية ابن مالكتوضيح املقاصد واملسالك املرادي، : ينظر ) 1(
  .726، ص2ج مغين اللبيب عن كتب األعاريب،ينظر ابن هشام،  ) 2(
  .180ص التطبيق النحوي،عبده الراجحي،  ) 3(
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  :تعريف اسم الفعل-أ

ب عن )1(يدل على فعل معني ويتضمن معناه وزمنه وعمله، من غري أن يقبل عالمتههو اسم  ، أو هو ما 

لعوامل نه كالفعل يف عدم التأثر  الستعمال جر فأمساء األفعال كلمات تدل .)2(الفعل معىن واستعماال، واملراد 

اغري  ،على ما يدل عليه الفعل ء ال تقبل عالماته، سواء عالمات الفع أ ل يف الزمن املاضي كتاء الفاعل أو 

ء املخاطبة، وال عالمات فعل األمر كياء  التأنيث، وال عالمات الفعل يف الزمن املضارع كالسني وسوف، أو 

لعوامل اليت تنصب املضارع أو جتزمه   .املخاطبة، كما ال تتأثر هذه األمساء 

يف نفسه غري مقرتن بزمن، كما ال يسمى فعال فقط  واسم الفعل ال يسمى امسا فقط ألنه ال يدل على معىن

  .)3(ألنه ال يقبل عالمات الفعل

  :عمله- ب

ب منها عن الزم كـ بت عنها فما  . "هيهات"، و"نزال"، "صه":تعمل أمساء األفعال عمل األفعال اليت 

ب    :يرهيهات يف قول جر عنه مثل اقتصر على رفع الفاعل وحكمه يف وجوب استتار الفاعل وظهوره حكم ما 

لعقيق نواصله    فهيهات هيهات العقيق وما به   .وهيهات خٍل 

ب منها عن متعدي ك نصب مفعوال وإن استعمل شيء منها مبعاين أفعال  "عليك"و "دونك":أما ما 

م قالوا"حيهل":متعددة اختلفت أحواله كـ    .)4(مبعىن أقبل "حيهل على اخلري"مبعىن ائت و "حيهل الثريد": ، فإ

  

  

                                                             
  .142ص النحو الوايف،عباس حسن،  ) 1(
ض1ط(دمحم بن عوض بن دمحم السهلي، : حتقيق اد السالك إىل حل ألفية ابن مالك،ارش، بن القيم اجلوزية ) 2( دار اضواء السلف، : ؛ الر

  .714، ص1م)م2002/هـ1422
  .60، صالتطبيق النحويعبده الراجحي،  ) 3(
  .719ص إرشاد السالك إىل حل ألفية ابن مالك، بن القيم اجلوزية، ) 4(
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  :خصائصه-ج

املعىن وأقدر على إبرازه كامال  أداءاسم الفعل أقوى من الفعل الذي مبعناه يف  أنوهي  :املبالغة يف املعىن-

بت عنها،.)1(مع املبالغة فيه ا ابلغ يف املعىن من األلفاظ اليت  رد، ولكن  الفعل افرتق يفيد االفرتاق: مثال أي أ ا

  .الشديد االفرتاقاسم الفعل شتان وهو مبعناه يفيد 

  .)2(فاسم الفعل يؤدي املعىن على الوجه السالف مع إجياز اللفظ: اإلجياز يف اللفظ مع أداء املعىن كامال-

ما اسم الفعل عن الفعل ويستعمالن للضرورة؛ أي حني يقتضي املقام    إجيازفهاتني اخلاصيتني يتميز 

  .لفظ واختصاره مع احملافظة على املعىن والقدرة على إظهاره وكذا املبالغة فيهال

  :أقسام اسم الفعل-د

  .السم الفعل أقسام تتعلق بنوعه وأصله وقياسه

  :اليت تدل عليها إىل ثالثة أقسام وهي تنقسم أمساء األفعال حبسب نوع األفعال-أ

أكثر أمساء األفعال مبعىن األمر إذ األمر  «: الرضييقول . هو األكثر ورودا يف اللغة: اسم فعل األمر-

إلشارة عن النطق بلفظه، فكيف ال يكتفي بلفظ قائم مقامه وال كذلك اخلرب   .)3(»كثريا ما يكتفي فيه 

مبعىن  "بله"مبعىن أقبل و "حي"مبعىن استجب،  "آمني"مبعىن اسكت،  "صه": ومن أمساء فعل األمر نذكر

  ...أترك

وال بد له من فاعل مسترت وجو يقدر حبسب املخاطب وقد يتعدى ملفعول به أو يكون الزما حبسب 

  .فعله

                                                             
  .142، ص4ج النحو الوافي، عباس حسن، ) 1(
  .89، ص3ج شرح الرضي على الكافية، الرضي، ) 2(
  .69املرجع نفسه، ص ) 3(
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وهو مبين دائما ). افرتق(، شتان )بعد(هيهات : قل استعماال من النوع األول حنووهو أ :اسم فعل ماض-

السفر ": ، أو ضمريا للغائب مسترتا جوازا حنو"الهيهات حتقيق اآلمال بغري األعم": وفاعله إما ظاهر حنو

  .)1(؛ أي مها"عمرو معاوية يف الدهاء شتان": هو، وحنو :أي "هيهات

، وي، واها، وا ) أتوجع(، وأوو، وآه )أتضجر(أف : قلها استعماال يف اللغة حنووهو أ :اسم فعل مضارع-

، وهو مبين دائما وفاعله قد يكون ضمريا للمخاطب مسترتا "آه منك ومن أعمالك"و "أف لك "كقولنا) أعجب(

ففاعل اسم الفعل هنا ضمري مسترت تقديره أ وهذا هو  ،مبعىن أتضجر "أف من عمل احلمقى": وجو حنو

  .)2(الضمري األنسب ليكون فاعال للمضارع

فاسم الفعل يدل على زمن واحد من أزمنة املاضي أو املضارع أو األمر، فهو خاص بزمن بعينه وال يتصرف 

  .من زمن إىل زمن آخر االنتقالإىل زمن آخر سواه، أي ال يقبل 

  : تنقسم أمساء األفعال حبسب أصالتها يف الداللة على الفعل وعدم أصالتها إىل أقسام/ب

ألصالة ومع وهو ما وضع من : املرجتل أول أمره اسم فعل ومل يستعمل يف غريه من قبل أي موضع له 

وهو الذي وضع يف أول األمر ملعىن مث انتقل منه إىل :  املنقول... .وجوده وجدت تسميته مثل هيهات أف ومه

  :والنقل يكون. ؛ مبعىن أنه منقول إىل اسم الفعل بعد أن استعمل يف غريه)3(إسم الفعل 

  .أي تنح "إليك عين"و. ، أي إلزمها"عليك نفسك"كـ : وجمرور إما عن جار

أي  "رويد أخاك"ـاثبت وإما عن مصدر ك: ومكانك أي. أي خذه "دونك الكتاب"وإما عن ظرف كـ 

  .)4( .الكتاب أي خذهك: أي اتركه ودعه، وإما عن تنبيه حنو "بله الشر"أمهله، و

  

                                                             
    .156ص النحو الوايف، عبا س حسن،  ) 1(
  .157املرجع نفسه، ص ) 2(
  .147املرجع نفسه، ص  ) 3(
  .155، ص 1، ججامع الدروس العربيةمصطفى الغالييين،  ) 4(
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    .)1( .وهو اسم فعل معدول عن فعل أمر كنزال وحذار، ومها معدوالن عن انزل واحذر :املعدول-

  :وينقسم اسم الفعل إىل مساعي وقياسي/ ج

يندرج ضمن . )2(هو الذي مل خيضع لقاعدة اشتقاقية واقتصر فيه على املسموع من كالم العرب: السماعي

  .فعل مرجتل ومنقول اسمهذا القسم كل 

  .)3( .داال على األمر حنو نزال وتراك) فعال(ما جاء على وزن وهو : القياسي

صل الوضع، ومنقولة عن جار وجمرور أو ظرف أو  فأمساء األفعال كلمات مسموعة موضوعة ومرجتلة 

  .مصدر ،أو كلمات قياسية على وزن فعال

  :من أحوال اسم الفعلو  

معموله،و ال ينصب يف جوابه، وما نون منه وال يضاف و ال يتأخر عن ......السادس اسم الفعل«

  .)4(»فنكرة

  :من أحوالهو .اسم الفعل هو سادس األمساء العاملة عمل الفعل

ا - حلق":ال تتقدم عليها مثل-يف األعم األغلب- أن معموال حلق، و :مبعىن "عليك  عليك "متسك 

لوا عدم جواز تقدم ؛و علّ )5( .حلق عليك و ال نفسك عليك:،فال يصح أن يقال..الزم شأنك:مبعىن "نفسك

  .معمول اسم الفعل عليه بضعفه يف العمل يف املتقدم ألنه فرع على الفعل يف العمل

لنسبة إىل لزوم التنوين و لزوم التجرد منه و جوازمها ينقسم إىل ثالثة أقسام- : التنكريما هو واجب :أنه 
به، فهي مبنزلة ما لزم"نزال"و  "كشتان": ،ما هو واجب التعريف..مبعىن أتعجب" ويها" "واها: "حنو التعريف  و 

نتها كانت و وإنك إذ ن" زد: "، مبعىن"مه"، و "صه"ك: وما هو جائز التعريف والتنكري. املضمرات وأمساء اإلشارة

                                                             
  .156املرجع السابق، ص ) 1(
  .253، ص.)1980/هـ1400دار الشروق،: ؛ جدة7ط( خمتصر النحو، عبد اهلادي الفضلي،  ) 2(
  .254املرجع نفسه، ص ) 3(
   .409، صشرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب،ابن هشام) 4(
  . 159،ص4،ج النحو الوايف،عباس حسن  ) 5(
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املسمى، وإن ترك تنويها فهي مبنزلة املعارف يف داللتها  إما على املعني وإما يف منزلة النكرة يف داللتها على مطلق 
  .)1(وحنومها مما يقبل التعريف والتنكري" ثوب"و" رجل: "على اجلنس، مبنزلة

من خالل هذه األنواع الثالثة يتضح أن التنوين هو الذي يبني حالة اسم الفعل إن كان معرفة أو نكرة؛ فما 
ُ  ون منه وجونُ    .نون منها فهو معرفةأو جوازا فهو نكرة، و ما مل ي

  .و اسم الفعل ال حيذف ألن عمله ال يكون إال و هو مذكور-

  

                                                             
  .720، صإرشاد السالك إىل ألفية ابن مالكاجلوزية،  بن قيم) 1(



 البنية اإلسنادية يف سورة يس                                      الفصل الثاين        
 

 
86 

         

                               

                             

                                 

                              

                                  

                                 

                                    

                                    

                                   

                                   

                                     

                                     

                                  

                            

                             

                                   

                            

                                  



 البنية اإلسنادية يف سورة يس                                      الفصل الثاين        
 

 
87 

                                      

                                  

                                

                                     

                              

                                 

                           

                                  

                                     

                                

                                   

                                 

                                   

                                  

                              

                             

                            

                            

                                     



 البنية اإلسنادية يف سورة يس                                      الفصل الثاين        
 

 
88 
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  :"يس"يف رحاب سورة -1

املنزل على سيد دمحم عليه الصالة والسالم عن طريق أمني  ،الكرمي هو كالم هللا تعاىلالقرآن 

لتواتر  نقله إلينا  بسورة الفاحتة واملختوم بسورة الناس، املبدوءالوحي جربيل عليه السالم، املنقول إلينا 

 ﴿: تعاىلالرسول ملسو هيلع هللا ىلص كما مسعه وكما أوحي إليه بلفظه ومعناه، قال                

                         ﴾)1(.   

م–القرآن هو كتاب هللا   الظلماتحيمل أمسى غاية وهي إخراج الناس من  - وهو دستور املسلمني يف حيا

  ﴿: قال تعاىل. راط املستقيممن الكفر وهدايتهم إىل الّص  وإنقاذهمإىل النور         

                         ﴾)2(.  

  .لقرآن من أعظم سور القرآن الكرمي ملا هلا من الفضل العظيموهي قلب ايس وتعترب سورة 

  :"يس"حملة عن سورة -أ

ا ثالث ومثانون آية، وسبعمائة  - نزلت بعد سورة اجلن–كية السور امل إحدىهي  "يس"سورة  عدد آ

  .)3(، وثالثة آالف حرفكلمة  وعشرون

                                                             
  .194-192الشعراء، اآلية  ) 1(
  .1إبراهيم، اآلية  ) 2(
، 3، ج)م1985/هـ1405مكتبة النهضة العربية،:؛د ب2ط(زهري غازي زاهد:، حتقيقإعراب القرآن:النحاس إمساعيلأبو  جعفر أمحد بن دمحم بن  ) 3(

  .381ص
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ا إشارة إىل إعجاز القرآن ، ألن هللا تعاىل افتتح السورة الكرمية "يس"ومسيت السورة  ا، ويف االفتتاح 

افعة، املدافعة، القاضية، والعظيمة: وهلا تسميات خمتلفة هي .)1(الكرمي   .)2( ....املُعّمة، الدَّ

؛ فأمَّا )قوم دمحم(جل عن القرآن الكرمي، وعن رسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وعن قومه عز و من هللا  يف سورة يس حديث

سوُل فصادٌق مستقيم الدعوة إىل وحدانية هللا، وأمَّا القرآن فهداية من العزيز الرحيم ومنهاج،  وأما القوم ففي  الرّ

، وال ُجيديه نُْصٌح، ُ إنذارٌ ه ُ ين عليه، فقد أحصى هللا   غفلة أكثرهم ال ينفع صرّ م مجيعا غرقوا يف الظالل، مُ كأ

ا ودالئل خمتلفة لبيان قدرته ووحدانيته يف الكونعليها يف اآل أعماهلم يف الدنيا ليجازيهم ً   .)3(خرة، وساق هلم عرب

    :أسباب النزول-ب

ا، وهي اآلية الثانية  يسسورة  كتب التفاسري أنّ ورد يف   من السور اليت قيل يف أسباب نزول بعض آ

همْ ﴿عشر يف قوله  رَ وا وَ آَ مُ ا قَدَّ نَْكتُُب مَ رهم، األنصارمن  سلمهاليت نزلت يف بين  ﴾وَ ، حني أرادوا أن يرتكوا د

  .وينتقلوا إىل جوار مسجد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

  .)4( :وردت آراء كثرية يف أسباب نزول هذه اآلية الكرمية من بينهاوقد 

فبلغ . أن ينتقلوا قرب املسجد سلمهخلت البقاع حول املسجد، فأراد بنو : عن جابر بن عبد هللا قال-

، قالوا نعم  رسول هللا قد "إنه بلغين أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب املسجد"ذلك رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فقال هلم 

ركمسلمه بين ": أرد ذلك، فقال ركم تكتب آ ركم، د ركم تكتب آ   ".، د

                                                             
  .262، ص)م2002/هـ1423دار اآلفاق العربية،:؛القاهرة1ط(،اإلعجاز البالغي يف القرآن الكرمي:دمحم حسن سالمة ) 1(
ت القرآن الكرمي:عبد الفتاح سليم ) 2(   .03، ص)م2003/هـ1424مكتبة اآلداب،:؛القاهرة1ط(،-إعراب سورة يس- اإلعراب الكامل آل
  .04املرجع نفسه، ص: ينظر ) 3(
ض، دار طيبة، 1ط(، سامي بن دمحم السالمة: حتقيق، تفسري القرآن العظيمبن عمر بن كثري القرشي الِدمشقي، إمساعيلأيب الفداء  ) 4( ؛الر

  .566، ص)م1997/هـ1418
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حية من املدينة، فأرادوا أن ينتقلوا إىل قُريب املسجد،  سلمهكانت بنو : وعن أيب سعيد اخلذري قال- يف 

    ﴿"فنزلت                          

      ﴾)1( ، َنَّ "فقال هلم النيب ملسو هيلع هللا ىلص، إن و رَكمْ نَْكتْب ِإ م" آَ   .فلم ينتقلوا، أي ثبتوا يف مكا

  :"يس"فضائل سورة -ج

ٌ وبركةٌ  القرآن الكرمي كله رمحةٌ  قال هللا . ملا يف الصدور، شافع حلافظه وقارئه، والعامل به يوم القيامة ، وشفاء

﴿: تعاىل                             

     ﴾)2(.  

ا، ويسريون  ،وقد ورد يف فضل سورة يس ومنافعها أحاديث خمتلفة ال يزال الناس إىل يومنا هذا يسلمون 

  .)3( :على هديها، ومن هذه الفضائل نذكر

لكل شيء قلبا وقلب القرآن يس، ومن قرأ يس كتب  إنّ «: عن انس   قال، قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص-

ا قراءة القرآن عشر مرات   .»هللا له بقراء

رَ «: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: وعن جندب بن عبد هللا قال- فِ   .»لهُ من قرأ يس يف ليلة ابتغاء وجه هللا ُغ

ا يف قلب كل إنسان من أميت«: قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: عن ابن عباس قال-   .يعين سورة يس »لوددت أ

                                                             
  .12:سورة يس، اآلية ) 1(
  .57:سورة يونس، اآلية ) 2(
  .562-561، ص ص تفسري القرآن العظيم :ابن كثري الدمشقي: ينظر ) 3(
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 ّ ا عند امليت لتنزل الرمحة ومن خصائص هذه السورة أ ا ال تقرأ عند أمٍر عسري إال يسره هللا، وكأن قراء

ويس قلب ... «: فعلن معقل بن يسار  أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال، )وهللا أعلم(والربكة، وليسهل خروج الروح؛ 

كم   .»القرآن ال يقرأها رجل يريد هللا والدار اآلخرة إال غفر له، واقرؤوها على مو

هم يومئذ، وكان له من دخل املقابر وقرأ سورة يس خفف هللا عن«: وعن انس  أّن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قال

  .»بعدد من فيها حسنات

  ":يس"الداللة العامة لسورة -د

لبعث والنشور، قصة أهل القرية، واألدلة : مواضيع أساسية ثالث وهي "يس"تناولت سورة  اإلميان 

  .)1(والرباهني على وحدانية رب العاملني

لقرآن العظيم على صحة الوحي وصدق رسالة دمحم صلة هللا عليه وسلم، يف ٱفقد  لقسم  بتدأت السورة 

    ﴿: قوله تعاىل                ﴾)2(.  

عليهم  وكّذبوا سيد الرسل دمحم بن عبد هللا فحّق  ش، الذين متادوا يف البغي والضاللةعن كفار قري تمث حتدث

  .نتقامهٱعذاب هللا و 

لوحي والرسالة على " أنطاكية"مث ساقت قصة أهل القرية    الذين كذبوا الرسل، لتحذر من عاقبة التكذيب 

  

                                                             
  .3، ص3، م)م1981/هـ1402؛ بريوت، دار القرآن الكرمي، 4ط(، صفوة التفاسري: دمحم علي الصابوين ) 1(
ت ) 2(   .3-2-1: سورة يس، اآل
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﴿: يف قوله طريقة القرآن الكرمي يف استخدام القصص للعظة واالعتبار،          

                ﴾)1(.  

 يهملالذي نصح قومه فقتلوه، فأدخله هللا اجلنة، ومل " حبيب النجار"وذكرت موقف الرجل املؤمن 

رمني،  ﴿: مار، قال تعاىلبل أخذهم بصيحة اهلالك والّد ا               

           ﴾)2(. وقوله أيضا :﴿                  

﴾)3(.  

القدرة والوحدانية يف هذا الكون العجيب كمشهد األرض اجلرداء اليت تدب  دالئلعن مث حتدثت السورة 

: مس والقمر، قال تعاىلفيها احلياة بقدرته، مث مشهد الليل ينسلخ عنه النهار، فإذا هو شديد الظالم، والّش 

﴿                                 ﴾)4(،  وقوله  

 ﴿: أيضا                          

 ﴾)5(.هرة تدل على قدرة اخلالق العظيم   .فكلها دالئل 

                                                             
  .13: سورة يس، اآلية ) 1(
  .20: سورة يس، اآلية ) 2(
  .26: سورة يس، اآلية ) 3(
  .33: سورة يس، اآلية ) 4(
  .40: سورة يس، اآلية ) 5(
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: والذي يعد اهلمّ األكرب للكّفار، قال تعاىل ،نفخة البعث والنشور مث حتدث عن القيامة وأهواهلا وعن

﴿                      ﴾)1(.  

ت ِعَد : بعد ذلك أن الناس بعد احلساب فريقان وتبني اآل وفريق يف السعري   ،فريق يف اجلنة يهنأ مبا وُ

رها، ويتقلب يف أهواهلا   .يصلى 

ا، وأن ما جاء به شعر، ولقد كَ  كذبوتُ  ت بعد ذلك دعوى الكفار يف أّن حممًدا شاعرً هو بوا فليس ذَ اآل

 ﴿: قال تعاىل. جاء بذكر وإنذار ملن يستجيب امنّ بشاعر، وليس ما جاء به شعر، وإ       

                      ﴾)2(.  

لعودة إىل ذكرُخ  األدلة على وحدانية هللا تعاىل ومتام قدرته، كاألنعام مبنافعها  تمت السورة الكرمية 

ا، واإلنسان يف خلقه وتكوينه، والنار اخلارجة من الشجر األخضر،  وخلق السماوات واألرض، وهي كلها وِخدما

﴿: تعاىلقال . على قدرة هللا وملكوته دالئل                   

        ﴾)3(. وقوله أيضا :﴿                

     ﴾)4(")5(.  

                                                             
  .51: سورة يس، اآلية ) 1(
  .69: سورة يس، اآلية ) 2(
  .71: سورة يس، اآلية ) 3(
  .80: سورة يس، اآلية ) 4(
ت القرآن الكرمي:عبد الفتاح سليم: ينظر ) 5(   .05-04، ص ص إعراب سورة يس-اإلعراب الكامل آل
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  .البنية اإلسنادية يف سورة يس:اجلانب التطبيقي-2

  وضعية ركين اإلسناد  نوع اجلملة  املسند إليه  املسند  رقم اآلية  اآلية

       

  

ِ َس رْ املُ  َن مِ -  3 ضمري متصل يف حمل نصب اسم  :الكاف-  جار وجمرور متعلق خبرب إنّ  :نيل

  .إنّ 

  حمذوف  خرب إنّ -  امسية

  )تعلق به جار و جمرور(

      

  

جار وجمرور يف حمل رفع خرب :اٍط رَ ى ِص لَ َع -  4

  .ن لـــ إن 

  امسية  

  )شبه مجلة(

  .تعدد خرب إنّ -

     

         

  

ن املضمرة  :رَ ِذ نْ تُـ -  6 فعل مضارع منصوب 

  .بعد الالم

فعل ماض مبين للمجهول مبين  :رَ ذَ نْ أُ -

  .على الفتح

لواو ألنه مجع  :ونلُ افِ غَ - خرب هم مرفوع 

  .مذكر سامل

ضمري مسترت فيه وجو تقديره  :الفاعل-

  ".أنت"

ء- لضمة ئب فاعل: آ   .مرفوع 

  

  .ضمري منفصل يف حمل رفع مبتدأ :هم-

حذف الفاعل -  فعلية    

  .وتقديره وجو

حلّ (حذف الفاعل  -

ئب الفاعلحملّ    .)ه 
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  .فعل ماض مبين على الفتح :قَّ َح -  7

ُ  الَ -   .مجلة يف حمل رفع خرب هم :وننُ ؤمِ ي

- ُ   .فعل مضارع مرفوع بثبوت النون :وننُ ؤمِ ي

لضمة :القول-   .فاعل مرفوع 

  .ضمري منفصل يف حمل رفع مبتدأ :هم-

  ضمري متصل يف حمل رفع فاعل :الواو-

    فعلية

        

      

    

     

ِهم َأْغَالَال -  8 اقِ ا ِيف َأْعنَ ْلنَ يف  مجلة فعلية :َجعَ

                       ".إن"حمل رفع خرب 

َل - فعل ماض مبين على السكون  :َجعَ

  "."التصاله ب

َىل األذ- جار وجمرور متعلق خبرب  :َقاِن ِإ

  .هي

ُحون- ْقمَ لواو ألنه مجع  :مُ خرب هم مرفوع 

  .مذكر سامل

ضمري متصل مبين على السكون يف  :َ -

  ."إن"حمل نصب اسم 

بين على السكون يف ضمري متصل م :-

  .حمل رفع فاعل

ضمري منفصل مبين على الفتح يف  :ِهيَّ -

  .حمل رفع مبتدأ

  .ضمري منفصل يف حمل رفع مبتدأ :ُهم-

  .اخلرب مجلة فعلية-  امسية

  
  
  
  
  
جار (اخلرب شبه مجلة-

  .)وجمرور

         9  -ون بِْصرُ ُ     فعلية  .ضمري منفصل يف حمل رفع مبتدأ :ُهْم -مجلة يف حمل رفع خرب  :َال يـ
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  ".هم"

      

      

       

  

ُهم ومجلة-  10 تـَ َدرْ يف حمل رفع مبتدأ مؤخر  :أََأْن

  .سواء عليهم إنذاركإنذارك وعدم : والتأويل

م- َذرَ فعل ماٍض مبين على السكون  :أَْن

  .التصاله بضمري املخاطب

نْذ-   .فعل مضارع جمزوم بلم :رهمتـُ

  

نُون- ْؤمِ ُ مضارع مرفوع بثبوت النون فعل  :يـ

  اخلمسةألنه من األفعال 

اءٌ - لضمة :َسوَ   .خرب مقدم مرفوع 

  

  .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل: التاء-

  

ضمري مسترت وجو تقديره : الفاعل-

  ".أنت"

  .ضمري حمل متصل يف رفع فاعل: الواو-

خرب  (التقدمي والتأخري -  امسية

  .)مبتدأ مؤخرو  مقدم

 
 
 

 حذف الفاعل وجو-
   .وتقديره

       11  -لضمة: تنذر حذف الفاعل وجو -  امسية  "أنت"ضمري مسترت وجو تقديره  :الفاعل-  .فعل مضارع مرفوع 
  .وتقديره
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  .فعل ماض مبين على الفتح:اتبع-

  .فعل ماض مبين على الفتح:خشي-

  .فعل أمر مبين على السكون:بشر-

  "هو"ضمري مسترت جوازا تقديره  :الفاعل-

  "هو"ضمري مسترت جوازا تقديره  :الفاعل-

  "أنت"ضمري مسترت وجو تقديره  :الفاعل-

  
حذف الفاعل جوازا -

  .وتقديره
حذف الفاعل وجو -

  .وتقديره

       

      -

          

        

  

مجلة فعلية يف حمل رفع خرب : ىُحنِْي املَْوت-  12

  .حنن

لضمة املقدرة : ُحنْيِ - فعل مضارع مرفوع 

  .على الياء للثقل

لضمة:نَْكتُُب -   .فعل مضارع مرفوع 

وا- مُ ماٍض مبين على الضم فعل  :َقدَّ

  .التصاله بواو اجلماعة

اهُ - نَ أحصي فعل ماٍض مبين على  :َأْحَصيـْ

  .ضمري منفصل يف حمل رفع مبتدأ: حنن-

  

ضمري مسترت وجو تقديره  :الفاعل-

  ".حنن"

  .ضمري مسترت وجو تقديره حنن :الفاعل-

  .حمل رفع فاعلضمري متصل يف : الواو-

  

ضمري متصل مبين على السكون يف  ":"-

  .اخلرب مجلة فعلية-  امسية

  

حذف الفاعل وجو -
  .وتقديره

  
حذف الفاعل وجو -

  .وتقديره
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  .حمل رفع فاعل  ""بــ  تصالهٱالسكون ل

       

       

          

  .على السكونفعل أمر مبين :اْضِرْب -  13

  .فعل ماض مبين على الفتح :جاء-

  "أنت"ضمري مسترت وجو تقديره  الفاعل-

لواو ألنه مجع  فاعل: ملرسلونا- مرفوع 

  .مذكر سامل

 جوحذف الفاعل و -  فعلية

  .وتقديره

        

        

          

    

َسَل -  14 فعل ماض مبين على السكون  :َأرْ

  ""ب التصاله

فعل ماض مبين على الضم  :كذبوا-

  .بواو اجلماعة التصاله

فعل ماض مبين على  :عَزَّز :عزََّز -

  ""بــ  التصالهالسكون 

 التصالهفعل ماض مبين على الضم : قالوا-

  .بواو اجلماعة

ضمري متصل مبين على السكون يف : ""-

  .حمل رفع فاعل

  .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل :الواو-

  

ضمري متصل مبين على السكون يف  ":"-

  .حمل رفع فاعل

  .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل :الواو-

  

    فعلية
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لواو ألنه مجع خرب إن  :مرسلون- مرفوع 

  مذكر سامل

ضمري متصل مبين على السكون يف  ":"-

  ."إنّ "حمل نصب اسم 

        

       

        

      

فعل ماض مبين على الضم التصاله  :قالوا-  15

  .بواو اجلماعة

لضمة :بشرٌ -   .خرب أنتم مرفوع 

َزلَ -   .فعل ماض مبين على الفتح: أَنـْ

ُونَ - مجلة فعلية يف حمل رفع خرب  :تكِذب

  .أنتم

فعل مضارع مرفوع بثبوت  :تكذبون-

  .النون

  .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل :الواو-

  

  .ضمري منفصل يف حمل رفع مبتدأ :أنتم-

لضمة :الرمحان-   .فاعل مرفوع 

  .ضمري منفصل يف حمل رفع مبتدأ :أنتم-

  

  .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل :الواو-

    فعلية

  
  
  
  
  
  .اخلرب مجلة فعلية-

      

          

فعل ماض مبين على الضم التصاله  :قالوا-  16

  .بواو اجلماعة

  .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل :الواو-

  

    فعلية
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يف حمل رفع خرب " يعلم"ومجلة  :يعلم-

  .املبتدأ

لضمة :يعلم-   .فعل مضارع مرفوع 

لضمة :ربُّ -   .مبتدأ مرفوع 

  

  .ضمري مسترت جوازا تقديره هو :والفاعل-

  .املبتدأ نكرة-

  

 حذف الفاعل جوازا-

  .وتقديره

  

  

      

      

لضمة :البالغ-  17 خرب (التقدمي والتأخري   امسية  .جار وجمرور متعلق خبرب مقدم :علينا-  .مبتدأ مؤخر مرفوع 

  .)ومبتدأ مؤخر مقدم

        

          

        

   

فعل ماض مبين على الضم التصاله  :قالوا-  18

  .بواو اجلماعة

مجلة فعلية يف حمل رفع خرب  :تطري بكم-

  .إن

  .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل :الواو-

  

يف  ضمري متصل مبين على السكون :-

  .حمل نصب اسم إنّ 

    فعلية

  

  اخلرب مجلة فعلية-
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فعل ماض مبين على السكون  :تطيـَّرْ -

  "."التصاله ب 

فعل مضارع جمزوم بلم وعالمة  :تنتهوا-

  .جزمه حذف النون

  .فعل مضارع مرفوع :ْم كُ نّ ُمج نرْ -

تصل مبين على السكون يف ضمري م :-

  .حمل رفع فاعل

ضمري متصل يف حمل رفع  :واو اجلماعة-

  .فاعل

  .ضمري مسترت وجو تقديره حنن :الفاعل-

  

  

  

  

 حذف الفاعل وجو-

  .وتقديره

           

         

       

فعل ماض مبين على الضم التصاله  :قالوا-  19

  .بواو اجلماعة

  .متعلق خبرب املبتدأ ظرف مكان :مع-

  .فعل ماض مبين للمجهول :ذّكِرمت-

  

لضمة: قوم-   .خرب أنتم مرفوع 

  .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل :الواو-

  

لضمة :طائر-   .مبتدأ مرفوع 

ضمري متصل مبين على الضم يف  :التاء-

ئب فاعل   .حمل رفع 

  .ضمري منفصل يف حمل رفع مبتدأ :أنتم-

    فعلية

  

  املبتدأ نكرة-

حلّ (حذف الفاعل -
ئب فاعلحملّ  .)ه   
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  .فعل ماض مبين على الفتح: جاء-  20

لضمة : يسعى- فعل مضارع مرفوع 

  .املقدرة

  .فعل ماض مبين على الفتح: قال-

  .مبين على حذف النون أمرفعل  :اتبعوا-

لضمة :رجل-   .فاعل مرفوع 

  .ضمري مسترت جوازا تقديره هو: الفاعل-

  

  .ضمري مسترت جوازا تقديره هو :الفاعل-

  .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل: الواو-

    فعلية

حذف الفاعل جوازا -

  .وتقديره

جوازا الفاعل ف حذ -

  . وتقديره

  

         

       

  

  .فعل أمر :اتبعوا-  21

  .فعل مضارع مرفوع :يسأل -

لواو ألنه مجع مذكر :مهتدون- خرب مرفوع 

  .سامل

  .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل :الواو-

  .ضمري مسترت جوازا تقديره هو :الفاعل-

  .ضمري منفصل يف حمل رفع مبتدأ :هم-

    فعلية

حذف الفاعل جوازا  -
  .وتقديره

        

        

  .جار وجمرور متعلق خبرب مبتدأ ما: يل-  22

  

اسم استفهام مبين على السكون يف : ما-

  .حمل مبتدأ

  .اخلرب جار وجمرور-  امسية
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  -لضمة: أعبد   .فعل مضارع مرفوع 

  .فعل ماض مبين على الفتح :فطر-

ُ َج رْ تُـ - مجلة فعلية يف حمل رفع خرب  :ونَ ع

  .املبتدأ احملذوف

ُ َج رْ تُـ -   فعل مضارع مبين للمجهول :ونَ ع

  .ضمري مسترت وجو تقديره أ :الفاعل-

  .ضمري مسترت تقديره هو :الفاعل -

جار وجمرور متعلق مببتدأ حمذوف  :إليه-

  .رجعونوأنتم إليه تُ : تقديره

ئب  رفعضمري متصل يف حمل : الواو-

  .فاعل

حذف الفاعل وجو -

  .وتقديره

حذف املبتدأ (احلذف -

  .)وتقديره 

      

        

      

      

لضمة: أأختذ-  23   .فعل مضارع مرفوع 

ِرْدِن - ُ فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه  :ي

  .السكون

فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه  :تغن-

  .حذف العلة

فهل مضارع جمزوم وعالمة جزمه  :ينقدون-

  .مسترت وجو تقديره أضمري : الفاعل-

لضمة :محانالرّ -   .فاعل مرفوع 

  

لضمة :شفاعة-   .فاعل مرفوع 

  

  .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل :الواو-

حذف الفاعل وجو -  فعلية

  .وتقديره
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  .حذف النون

        

  

سم ضمري متصل يف حمل نصب ا :الياء-  .جار وجمرور متعلق خبرب إنّ  :يف ظالل-  24

  .إنّ 

جار ( شبه مجلة اخلرب  امسية

  .)وجمرور

        

     

25  

  
  
  

مجلة فعلية يف حمل رفع : بربكم آمنت-

  . خرب إن

  .فعل ماض مبين على السكون :آمْن -

فعل أمر مبين على حذف  :امسعون-

  .النون

  .ضمري متصل يف حمل نصب اسم إنّ : -

ضمري متصل مبين على الضم يف : التاء-

  .حمل رفع فاعل

  .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل: الواو-

  .اخلرب مجلة فعلية-  امسية

       

         

  

ماض مبين للمجهول مبين علة فعل : قيل-  26

  .الفتح

  .فعل أمر مبين على السكون: دخلا-

  

ئب فاعل: ادخل اجلنة-   .يف حمل رفع 

  

ضمري مسترت فيه وجو تقديره  :الفاعل-

  .أنت

حلّ (الفاعل حمذوف-  فعلية

ئب الفاعل ه    ).حمّل

  حذف الفاعل وجو و-
  تقديره
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  .فعل ماض مبين على الفتح: قال-

  مجلة فعلية يف حمل رفع خرب ليت:يعلمون-

  

فعل مضارع مرفوع بثبوت : يعلمون-

  .النون

  .ضمري مسترت جوازا تقديره هو :الفاعل-

لفتحة املقدرة  اسم ليت:  قومي- منصوب 

  .على ما قبل الياء

  .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل: الفاعل-

  .حذف الفاعل جواز -
  
لة فعلية-   .خرب ليت ُمجْ
  
  

       

       

  

  .فعل ماض مبين على الفتح: غفر-  27

  .فعل ماض مبين على الفتح: جعل-

لضمة املقدرة: ريب-   .فاعل مرفوع 

سترت فيه جوازا تقديره ضمري م: الفاعل-

  .هو

      امسية

حذف الفاعل جوازا -

    .وتقديره

     

        

     

     

  .فعل ماض مبين على السكون :أنزل-  28

لياء :منزلني-   خرب كان منصوب 

  .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل :""و-

ضمري متصل مبين على السكون يف  ":"-

  .حمل رفع اسم كان

  

    امسية
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لفتحة :صيحة-  29   .خرب كان منصوب 

لواو: خامدون-   .خرب هم مرفوع 

  .حمذوف ألن ما بعدها يدل عليه ناسم كا-

  .ضمري منفصل يف حمل رفع مبتدأ :هم-

حذف اسم  (احلذف -  امسية

  .)كان

          

       

          

  

لضمة املقدرة : يت-  30 فعل مضارع مرفوع 

  .على الياء للثقل

مجلة فعلية يف حمل نصب خرب  : نيستهزئو -

  .كان

بثبوت  .مرفوع فعل مضارع: يستهزئون-

  النون

  

لضمة املقدرة: رسول-   .فاعل مرفوع 

  

متصل يف حمل رفع ضمري : واو اجلماعة-

  .اسم كان

  .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل: الواو-

    امسية

  

  .اخلرب مجلة فعلية-

         

      

  .فعل مضارع جمزوم بلم: يروا-  31

  .فعل ماض مبين على السكون: أهلْك -

  .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل :لواوا-

  .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل: -

    .فعلية

  



 
108 

          

  

مجلة فعلية يف حمل رفع خرب : لريجعون-

  .إن

فعل مضارع مرفوع بثبوت : يرجعون-

  .النون

  .ضمري يف حمل نصب اسم إن: هم-

  

  ضمري متصل يف حمل رفع فاعل: الواو-

  .خرب إّن مجلة فعلية-

       

      

لضمة: مجيٌع -  32   .خرب مرفوع 

لواو : حمضرون- ن لــ كل مرفوع  خرب 

  .ألنه مجع مذكر سامل

  املبتدأ نكرة-  امسية  .لضمة مبتدأ مرفوع : كلٌّ -

 تعدد اخلرب(التعدد -

  .)ملبتدأ واحد

  

       

         

       

         

لضمة: األرض-  33   .مبتدأ مؤخر مرفوع 

  .فعل ماض مبين على السكون: أحيي-

  

  .فعل ماض مبين على السكون: أخرج-

لضمة: آية-   .خرب مقدم مرفوع 

السكون يف ضمري متصل مبين على : -

  .حمل رفع فاعل

ضمري متصل مبين على السكون يف : -

مبتدأ (التقدمي والتأخري-  امسية

  )مؤخر و خرب مقدم
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فعل  مضارع مرفوع بثبوت : كلون-

  .النون

  .حمل رفع فاعل

  .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل: الواو-

      

       

        

  .فعل ماض مبين على السكون: جعْل -  34

  

  .فعل ماض مبين على السكون: َفجَّر-

  

ضمري متصل مبين على السكون يف : -

  .حمل رفع فاعل

ضمري متصل مبين على السكون يف : -

  .حمل رفع فاعل

    فعلية

         

         

        

ن مضمرة : كلوا-  35 فعل مضارع منصوب 

  .وعالمة نصبه حذف النون

  .فعل ماض مبين على الفتح: عمل-

  

فعل مضارع مرفوع بثبوت : يشكرون-

  .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل: الواو-

  

لضمة على الياء : أيدي- فاعل مرفوع 

  .للثقل

  .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل: الواو-

    فعلية
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  .النون

       

      

      

      

     

  .فعل ماض مبين على الفتح: خلق-  36

لضمة: تُنبُِت -   .فعل مضارع مرفوع 

لنون : يعلمون -   .فعل مضارع مرفوع 

  

  .ضمري مسترت جوازا تقديره هو: الفاعل-

لضمة: األرض-   .فاعل مرفوع 

  .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل: الواو-

حذف الفاعل جوازا -  امسية

  .وتقديره

          

      

      

لضمة: الليل-  37   .مبتدأ مؤخر مرفوع 

لضمة: نسلخ-   .فعل مضارع مرفوع 

لواو ألنه مجع خرب هم : مظلمون- مرفوع 

  .مذكر سامل

لضمة: آية-   .خرب مقدم مرفوع 

  .ضمري مسترت وجو تقديره حنن: الفاعل-

  .ضمري منفصل يف حمل رفع مبتدأ: هم-

تقدمي (التقدمي والتأخري-  امسية

خري املبتدأ   )اخلرب و

    

        

  .مجلة فعلية يف حمل رفع خرب املبتدأ: جتري-  38

لضمة املقدرة : جتري- فعل مضارع مرفوع 

لضمة: الشمس-   .مبتدأ مرفوع 

  :.ضمري مسترت جوازا تقديره هي: الفاعل-

    امسية

حذف الفاعل جوازا -
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  .على الياء

لضمة: تقدير-   .خرب ذلك مرفوع 

  

إشارة مبين على السكون يف  اسم: ذلك-

  .حمل رفع مبتدأ

  .تقديرهو 

  

  

        

      

    

  .فعل ماض مبين على السكون: قّدرْ -  39

  .فعل ماض مبين على الفتح: عاد-

  .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل: -

  .ضمري مسترت جوازا تقديره هو: الفاعل-

    .امسية

حذف الفاعل جوازا -

  .وتقديره

      

        

        

      

  

  .مجلة يف حمل رفع خرب املبتدأ: ينبغي-  40

لضمة فعل مضارع : ينبغي- مرفوع 

  .املقدرة

ن: تدرك-   .فعل مضارع منصوب 

لضمة: سابق-   .خرب مرفوع 

مجلة فعلية يف حمل رفع خرب : يسبحون-

لضمة مبتدأ: الشمس-   .مرفوع 

  .مجلة يف حمل رفع فاعل ينبغي: أن تدرك-

  

  .هي ضمري مسترت جوازا تقديره: الفاعل-

لضمة :الليل-   .مبتدأ مرفوع 

- ّ لضمة: كل   .مبتدأ مرفوع 

    امسية

  

  

حذف الفاعل جوازا -

  .وتقديره

تعدد اخلرب ملبتدآت -
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  .املبتدأ

فعل مضارع مرفوع بثبوت : يسبحون-

  .النون

  

  .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل: الفاعل-

    

  . خمتلفة، واملبتدأ جاء نكرة

  

  

       

      

      

َّ محلنا-  41   .مجلة يف حمل رفع مبتدأ مؤخر: أ

  .مجلة فعلية يف حمل رفع خرب أن: محلنا-

  

  .فعل ماض مبين على السكون: محَْل -

لضمة: آية-   .خرب مقدم مرفوع 

ضمري متصل مبين على السكون يف : -

  .حمل نصي اسم إن

  .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل: -

خرب (والتأخريالتقدمي -  امسية

  .)مقدم ومبتدأ مؤخر

        

        

  .فعل ماض مبين على السكون: خلق-  42

  .فعل مضارع مرفوع بثبوت النون: يركبون-

  .ضمري منصل يف حمل رفع فاعل: -

  .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل: الواو-

    فعلية

          

       

   

ن وعالمة : نشأ-  43 فعل مضارع جمزوم 

  .جزمه السكون

فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه : نغرق-

  .حنن تقديرهضمري مسترت وجو  :الفاعل-

  

  .ضمري مسترت وجو تقديره حنن :الفاعل-

حذف الفاعل وجو -  فعلية

  .وتقديره

حذف الفاعل وجو -



 
113 

  .السكون

فال "حمذوف وجو وتقدير الكالم  اخلرب-

  "مغيث

  مجلة فعلية يف حمل رفع خرب هم: ينقدون-

 فعل مضارع مبين للمجهول: ينقدون-

  .مرفوع بثبوت النون

  

اسم ال مبين على الفتح يف حمل : صريخ-

  نصب

  .ضمري منفصل يف حمل رفع مبتدأ: هم-

ئب : الواو- ضمري متصل يف حمل رفع 

  .فاعل

  .وتقديره

حذف خرب ال (احلذف -

  ).النافية للجنس

  .اخلرب مجلة فعلية-

حلّ (حذف الفاعل -

ئب الفاعل له    .)حمّ

        

       

         

  

مبين فعل ماض مبين للمجهول : قيل-  45

  .الفتح على

  .فعل أمر مبين على حذف النون :اتقوا-

ّ مجلة : ترمحون-   فعلية يف حمل رفع خرب لعل

  

  .فعل مضارع مبين للمجهول: ترمحون-

ئب : اتقوا ما- مجلة القول يف حمل رفع 

  .فاعل

  .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل :الواو-

ضمري متصل يف حمل نصب اسم : الكاف-

  .لعلّ 

ئب : الواو- ضمري متصل يف حمل رفع 

حلّ (حذف الفاعل -  فعلية

ئب الفاعل له    ).حمّ

  

  .اخلرب مجلة فعلية-

  

حلّ (حذف الفاعل -
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ئب الفاعل  .فاعل له    ).حمّ

         

        

      

لضمة املقدرة  فعل مضارع مرفوع: يت-  46

  .للثقل

خرب كان منصوب وعالمة : معرضني-

  .نصبه الياء ألنه مجع مذكر

اسم جمرور لفظا مرفوع حمال على انه : آية-

يت   .فاعل 

  .ضمري متصل يف حمل رفع اسم كان :الواو-

    امسية

       

       

        

       

          

       

     

  .فعل ماض مبني للمجهول: لقي-  47

  .فعل ماض مبين على الفتح: رزق-

  .فعل ماض مبين على الفتح: قال-

  .فعل ماض مبين على الضم :كفروا-

  .على الضمفعل ماض مبين : آمنوا-

لضمة: نطعم-   .فعل مضارع مرفوع 

لضمة: يشاء-   .فعل مضارع مرفوع 

ئب فاعل: أنفقوا-   .يف حمل رفع 

  .لفظ جاللة فاعل مرفوع: هللا-

  .اسم موصول يف حمل رفع فاعل :الذين-

  .متصل يف حمل رفع فاعلضمري : واوال-

  .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل :الواو-

  .وجو تقديره حننضمري مسترت : الفاعل-

  .لفظ جاللة فاعل مرفوع :هللا-

ه حملّ  حلّ (حذف الفاعل-  فعلية

  .)ئب فاعل

  

  

  

وجو حذف الفاعل -

  .وتقديره
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فعل ماض مبين على : أطعم: أطعمه-

  .الفتح

  .جار وجمرور متعلق خبرب أنتم: يف ظالل-

  .ضمري مسترت جوازا تقديره هو: الفاعل-

  

  .ضمري منفصل يف حمل رفع مبتدأ: أنتم-

حذف الفاعل جوازا -

  .وتقديره

       

       

     

  .فعل مضارع مرفوع بثبوت النون: يقولون-  48

  .اسم إشارة مبتدأ مؤخر: هذا-

  

لياء ألنه  :صادقني- خرب كان منصوب 

  .مجع مذكر سامل

  .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل :الواو-

اسم استفهام ظرف زمان يف حمل رفع  :مىت-

  .خرب مقدم

ضمري متصل مبين على الضم يف : التاء-

  .حمل رفع اسم كان

تقدمي (التقدمي والتأخري-  فعلية

خري املبتدأ   .)اخلرب و

      

         

      

  فعل مضارع مرفوع بثبوت النون: ينظرون-  49

فعل مضارع مرفوع : خذ: خذهم-

  .لضمة

مجلة فعلية يف حمل نصب خرب : خيصمون-

  .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل: الواو-

  .ضمري مسترت جوازا تقديره هي: الفاعل-

  

  .رفع مبتدـأضمري منفصل يف حمل : هم-

    امسية

حذف الفاعل جوازا -

  .وتقديره

  .اخلرب مجلة فعلية-
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  .هم

مرفوع بثبوت فعل مضارع : خيصمون-

  .النون

  

  .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل: الواو-

  

          

     

     

فعل مضارع مرفوع بثبوت : يستطيعون-  50

  .النون

فعل مضارع مرفوع بثبوت : يرجعون-

  .النون

  .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل: الواو-

  

  .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل: الواو-

  

    فعلية

      

      

        

  .فعل ماض مبين للمجهول: نفخ-  51

  

  .مجلة فعلية يف حمل رفع خرب هم: ينسلون-

  مرفوع بثبوت النونفعل مضارع : ينسلون-

ئب : يف الصور- جار وجمرور يف حمل رفع 

  .فاعل

  .ضمري منفصل يف حمل رفع مبتدأ: هم-

  .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل: الواو-

حل حمله (حذف الفاعل-  عليةف

ئب فاعل،وهو اجلار و 

رور   )ا

        52  -فعليةضمري متصل يف حمل رفع : واو اجلماعة-  .فعل ماض مبين على الضم: قالوا.    
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  .مجلة فعلية يف حمل رفع خرب: بعثنا-

  .فعل ماض مبين على الفتح: بعث-

اسم موصول مبين على السكون يف : ما-

  .حمل رفع خرب هذا

  .فعل ماض مبين على الفتح: وعد-

  .الفتحفعل ماض مبين على : صدق-

  .فاعل

  .اسم استفهام يف حمل رفع مبتدأ :من-

  .ضمري مسترت جوازا تقديره هو: الفاعل-

مبين على السكون يف  إشارةاسم : هذا-

  .حمل رفع مبتدأ

لضمة: الرمحان-   .فاعل مرفوع 

لواو: املرسلون-   .فاعل مرفوع 

  

  .اخلرب مجلك فعلية-

حذف الفاعل جوازا -

  .وتقديره

       

      

       

لفتحة: صيحة-  53   .خرب كان منصوب 

  

  

لضمة: مجيع-   .خرب مرفوع 

ألن ما بعدها يدل  اسم كانت حمذوف-

عليه، وتقدير الكالم إن كانت األخذة أو 

  .العقوبة

  .ضمري منفصل يف حمل رفع مبتدأ: هم-

  

  امسية

حذف اسم  (احلذف -

  .)كان

        54  -لضمة: نفس-فعل مضارع مبين للمجهول مرفوع : تظلم  حلّ (حذف الفاعل -  ظرفية  .ئب فاعل مرفوع 
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  .لضمة

فعل مضارع مبني للمجهول : جتزون-

  .مرفوع بثبوت النون

مجلة فعلية يف حمل نصب خرب   :تعملون-

  .كان

فعل مضارع مرفوع بثبوت : تعملون-

  .النون

  

ئب : الواو- ضمري متصل يف حمل رفع 

  .فاعل

ضمري متصل مبين على الضم يف  :التاء-

  .حمل رفع اسم كانت

  .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل: الواو-

ئب فاعلحملّ    .)ه 

حلّ (حذف الفاعل -

ئب الفاعل ه    ).حمّل

  .اخلرب مجلة فعلية-

       

        

  

لواو ألنه مجع : فاكهون-  55 خرب إن مرفوع 

  مذكر سامل

    .امسية  .اسم إن منصوب الفتحة: أصحاب-

        

        

     

لواو ألنه مجع : متكؤون-  56 خرب هم مرفوع 

  .مذكر سامل

    امسية  .ضمري منفصل يف حمل رفع مبتدأ: هم-
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لضمة: فاكهة-  57   .مبتدأ مؤخر مرفوع 

  .النونفعل مضارع مرفوع بثبوت : يدعون-

  .جار وجمرور متعلق خبرب مقدم: فيها-

  .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل: الواو-

تقدمي (التقدمي والتأخري -  امسية

خري املبتدأ   .)اخلرب و

       

   

لضمة: سالم-  سالم عليكم والتقدير )حمذوف: (اخلرب-  58   .)اخلربحذف (احلذف   امسية  .مبتدأ مرفوع 

       

      

  .فعل أمر مبين على حذف النون: امتازوا-  59

  

    فعلية  .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل: الواو-

         

     

        

         

فعل مضارع جمزوم بلم وعالمة : أعهد-  60

  .جزمه السكون

فعل مضارع جمزوم بال وعالمة : تعبدوا-

  .جزمه حذف النون

لضمة: عدوّ -   .خرب إن مرفوع 

  .أضمري مسترت وجو تقديره : الفاعل-

  

  .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل: الواو-

  

ضمري متصل مبني على الضم يف  :اهلاء-

  .إن اسمحمل نصب 

حذف الفاعل وجو -  .فعلية

  .وتقديره



 
120 

        

      

فعل أمر مبين على حذف : اعبدوين-  61

  .النون ألنه من األفعال اخلمسة

لضمة: صراط-   .خرب هذا مرفوع 

  .فاعليف حمل رفع : ضمري متصل: الواو-

  

اسم إشارة مبين عل السكون يف حمل : هذا-

  .رفع مبتدأ

    فعلية

    

        

         

  .فعل ماض مبين على الفتح: أضل-  62

مجلة فعلية يف حمل نصب خرب : تعقلون-

  .تكونوا

  .فعل مضارع مرفوع بثبوت النون: تعقلون-

  .ضمري مسترت جوازا تقديره هو: الفاعل-

ضمري متصل يف حمل رفع اسم : الواو-

  .تكون

  .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل: الواو-

حذف الفاعل جوازا -  .فعلية

  .وتقديره

     

      

لضمة: جهنم-  63   .خرب هذه مرفوع 

مجلة فعلية يف حمل نصب خرب   :توعدون-

  .كان

  .فعل مضارع مبين للمجهول: توعدون-

  .اسم إشارة يف حمل رفع مبتدأ: هذه-

ضمري متصل مبين على الضم يف : التاء-

  .حمل رفع اسم كان

ئب : الواو- ضمري متصل يف حمل رفع 

    امسية

  .اخلرب مجلة فعلية-

  

حلّ (حذف الفاعل -
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ئب الفاعل  .فاعل ه    ).حمّل

         

       

فعل أمر مبين على حذف النون : أصلو-  64

  .ألنه من األفعال اخلمسة

مجلة فعلية يف حمل نصب خرب  : تكفرون-

  .كان

فعل مضارع مرفوع بثبوت : تكفرون-

  .النون

  .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل: الواو-

  

الضم يف ضمري متصل مبين على : التاء-

  .حمل رفع اسم كان

  .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل: الواو-

    فعلية

  

  .اخلرب مجلة فعلية-

       

       

        

           

لضمة: خنتم-  65   .فعل مضارع مرفوع 

لضمة فعل: تكلم-   .مضارع مرفوع 

  

لضمة: تشهد-   .فعل مضارع مرفوع 

مجلة فعلية يف حمل نصب خرب : يكسبون-

  .ضمري مسترت وجو تقديره حنن: الفاعل-

لضمة املقدرة على : أيدي- فاعل مرفوع 

  .الثقل

لضمة: أرجل-   .فاعل مرفوع 

  .كانضمري متصل يف حمل رفع اسم  : الواو-

حذف الفاعل وجو -  ظرفية

  .وتقديره

  

  

  .خرب كان  مجلة فعلية-
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  ."كان"

فعل مضارع مرفوع بثبوت : يكسبون-

  .النون

  

  .ضمري متصال يف حمل رفع فاعل: الواو-

           

       

     

    

  .لضمةفعل مضارع مرفوع : نشاء-  66

  .فعل ماض مبني على السكون: طمس-

  .فعل ماض مبين على الضم: استبقوا-

  

فعل مضار ع مرفوع بثبوت  :يبصرون-

  .النون

  "حنن"ضمري مسترت وجو تقديره : الفاعل-

  .رفع فاعل ضمري متصل يف حمل: -

اجلماعة ضمري متصل يف حمل رفع : واو-

  .فاعل

  .فاعلضمري متصل يف حمل رفع : الواو-

حذف الفاعل وجو -  فعلية

  .وتقديره

           

        

        

لضمة: نشاء-  67   .فعل مضارع مرفوع 

  .فعل ماض مبين على السكون: مسخ-

  .فعل ماض مبين على الضم: استطاعوا-

  "حنن"ضمري مسترت وجو تقديره : الفاعل-

  .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل: -

  .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل: الواو-

حذف الفاعل وجو -  فعلية

  .وتقديره
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     -مضارع مرفوع بثبوت فعل : يرجعون

  .النون

  .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل: الواو-

        

        

  

مجلة الشرط واجلواب يف : هْس نكعمره نُ ن-  68

  .حمل رفع خرب املبتدأ

فعل مضارع فعل الشرط جمزوم مبن : نعمره-

  .وعالمة جزمه السكون

فعل مضارع فعل جواب الشرط : نكنسه-

  .جمزوم وعالمة جزمه السكون

  .فعل مضارع مرفوع بثبوت النون: يعقلون-

  .رفع مبتدأ اسم شرط جازم يف حمل: من-

  

  .ضمري مسترت وجو تقديره حنن: الفاعل-

  

  "حنن"ضمري مسترت وجو تقديره : الفاعل-

  

  .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل: الواو-

  .اخلرب مجلة شرطية-  امسية

  

حذف الفاعل وجو -

  .وتقديره

حذف الفاعل وجو -

  .وتقديره

        

          

           

  .فعل ماض مبين على السكون: علم-  69

لضمة املقدرة : ينبغي- فعل مضارع مرفوع 

  .على الياء للثقل

  .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل: -

  .ضمري مسترت جوازا تقديره هو: الفاعل-

  

    امسية

حذف الفاعل جوازا 

  .وتقديره
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لضمة: ذكر-   .يف حمل رفع مبتدأضمري منفصل : هو-  .خرب هو مرفوع 

     

      

       

ن مضمرة : ينذر-  70 فعل مضارع منصوب 

  .وعالمة نصبه الفتحة

لفتحة: احيّ -   .خرب كان منصوب 

ن مضمرة : حيق- فعل مضارع منصوب 

  .الفتحةوعالمة نصبه 

  .ضمري مسترت جوازا تقديره هو: الفاعل-

  

  .ضمري مسترت جوازا تقديره هو: اسم كان-

لضمة: القول-   .فاعل مرفوع 

حذف الفاعل جوازا -  فعلية

  .وتقديره

حذف اسم كان جوازا -

  .وتقديره

      

         

     

      

فعل مضارع جمزوم مب وعالمة جزمه : يرو-  71

  .حذف النون

  .مجلة فعلية يف رفع خرب إن: خلقنا-

  .فعل ماض مبين على الفتح :تعمل-

                                           

لواو ألنه مجع : لكونما- خرب مرفوع 

  .رفع فاعلضمري متصل يف حمل : الواو-

  

  .ضمري متصل يف حمل نصب اسم إن: -

لضمة املقدرة على : أيدي- فاعل مرفوع 

  .الياء للثقل

  .ضمري منفصل يف حمل رفع مبتدأ: هم-

    امسية

  

  .اخلرب مجلة فعلية-
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    .مذكر سامل

       

        

  

لضمةمبتدأ مؤخر : ركوبه-  72   .مرفوع 

  .جار وجمرور متعلق خبرب مقدم: منها-

فعل مضارع مرفوع بثبوت : كلون-

  .النون

  .جار وجمرور متعلق خبرب مقدم: منها-

  "ائم"تقديره : مبتدأ حمذوف-

  .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل: الواو-

خرب (التقدمي والتأخري -  فعلية

     )مبتدأ مؤخر+مقدم

  حذف املبتدأ-

       

      

      

  .جار وجمرور متعلق خبرب مقدم: هلم-  73

  ضمري متصل يف حمل رفع فاعل: الواو-

لضمة: منافع-   .مبتدأ نؤخر مرفوع 

  .فعل مضارع مرفوع: يشكرون-

خرب (التقدمي والتأخري -  امسية

  .)مبتدأ مؤخرو  مقدم

    

    

   

  فعل ماض مبين على الضم: ختذواٱ-  74

مجلة فعلية يف حمل رفع خرب : تنصرون-

  .لعلّ 

  .فعل مضارع مبين للمجهول: ينصرون-

  .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل: الواو-

ّ : هم-   ضمري متصل يف حمل نصب اسم لعل

  

ئب : الواو- ضمري متصل يف حمل رفع 

    فعلية

  .خرب لعلّ مجلة فعلية-

  

حلّ (حذف الفاعل -
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ئب الفاعل  .فاعل ه    ).حمّل

         

       

   

  .فعل مضارع مرفوع: يستطيعون-  75

  لضمة. خرب مرفوع: جند-

  .رفع فاعلضمري متصل يف حمل : الواو-

  .مبتدأضمري متصل يف حمل رفع : هم-

    فعلية

        

      

     

  .فعل مضارع جمزوم بال: حيزن-  76

  .مجلة فعلية يف حمل رفع خرب إن: نعلم-

لضمة: نعلم-   .فعل مضارع مرفوع 

  .فعل مضارع مرفوع: يسرون-

  .فعل مضارع مرفوع بثبوت النون: يعلنون-

لضمة: قول-   .فاعل مرفوع 

  .ضمري متصل يف حمل نصب اسم إن: -

  .ضمري مسترت وجو تقديره حنن: الفاعل-

  .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل: الواو-

  .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل: الواو-

    فعلية

  .خرب إّن مجلة فعلية-

حذف الفاعل وجو -

  .وتقديره

       

      

        

  .فعل مضارع جمزوم بلم: ير-  77

لضمة: خصيم-   .خرب مرفوع 

لضمة: اإلنسان-   .فاعل مرفوع 

  .أضمري منفصل يف حمل رفع مبتد: هو-

    فعلية
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  .فعل ماض مبين على الفتح: ضرب-  78

  .فعل ماض مبين على الفتح: نسي-

  .فعل ماض مبين على الفتح: قال  -

مجلة فعلية يف حمل رفع خرب : حيي العظام-

  ".من"

  .فعل مضارع مرفوع: حيي-

لضمة: رميم-   .خرب هي مرفوع 

  .ضمري مسترت جوازا تقديره هو:الفاعل-

  .ضمري مسترت جوازا تقديره هو: الفاعل-

  .ضمري مسترت جوازا تقديره هو: الفاعل-

  .مبتدأ اسم استفهام يف حمل رفع: من-

  

  .ضمري مسترت جوازا تقديره هو: الفاعل-

  .ضمري منفصل يف حمل رفع مبتدأ: هي-

    فعلية

و  جوازا حذف الفاعل -

  .)تقديره

  .اخلرب مجلة فعلية-

  

حذف الفاعل جوازا -

  .وتقديره

  

  

  

  

      

          

 وجو حذف الفاعل-  فعلية  ضمري مسترت وجو تقديره أنت: الفاعل-  .فعل أمر مبين على السكون: قل-  79
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       -لضمة املقدرة: حيي   .فعل مضارع مرفوع 

  .فعل ماض مبين على الفتح: أنشأ-

لضمةخرب : عليم-   .مرفوع 

  .اسم موصول يف حمل رفع فاعل: الذين-

  ضمري مسترت جوازا تقديره هو: الفاعل-

  .ضمري منفصل يف حمل رفع مبتدأ: هو-

  .وتقديره

حذف الفاعل جوازا -

                       .وتقديره

       

      

       

  

اسم موصول يف حمل رفع خرب : الذي-  80

  .مبتدأ حمذوف

  .فعل ماض مبين على الفتح: جعل-

مجلة فعلية يف حمل رفع خرب  :توقدون-

  أنتم

  .فعل مضارع مرفوع: توقدون-

  "هو"حمذوف،تقدير الكالم : املبتدأ-

  

  .ضمري مسترت جوازا تقديره هو: الفاعل-

  .ضمري منفصل يف حمل رفع مبتدأ: أنتم-

  

  .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل: الواو-

  )مبتدأ حمذوف (حلذفا-  امسية

  

حذف الفاعل جوازا -

  .وتقديره

  

  

     

     

  .جار وجمرور متعلق خبرب ليس: بقادر-  81

ن: خيلق-   .فعل مضارع منصوب 

ن للمبتدأ هو: اخلالق العليم-   .خرب 

   ليس اسم موصول يف حمل رفع اسم: الذي-

  .ضمري مسترت جوازا تقديره هو: الفاعل-

  .ضمري منفصل يف حمل رفع مبتدأ :هو-

    امسية

  حذف الفاعل جوازا  -

  )تعدد اخلرب(التعدد -
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يف حمل رفع  ) بتأويل مصدر( :أن يقول -  82

  .قوله:خرب املبتدأ،أي

نفعل  :يقول-   مضارع منصوب 

  .فعل أمر مبين على السكون :كن-

لضمة : يكون-   .فعل مضارع مرفوع 

مجلة فعلية يف حمل رفع خرب مبتدأ : يكون-

  .حمذوف

لضمة : أمر-   .مبتدأ مرفوع 

  

  "هو"ضمري مسترت جوازا تقديره : الفاعل -

  .ضمري مسترت وجو تقديره أنت:الفاعل -

  ."هو"ضمري مسترت جوازا تقديره : الفاعل -

فهو "حمذوف تقدير الكالم : املبتدأ -

  "يكون

  .املبتدأ نكرة-  امسية

  

  .حذف الفاعل جوازا-

  .حذف الفاعل وجو-

  .حذف الفاعل جوازا-

حذف (احلذف -

  ).املبتدأ

  

         

          

مبتدأ (التقدمي و التأخري-  امسية  .جار وجمرور متعلق خبرب مقدم: بيده-  .لضمةمبتدأ مؤخر مرفوع : ملكوت-  83
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       -فعل مضارع مبين للمجهول: ترجعون.  

  

ئب : الواو- ضمري متصل يف حمل رفع 

  .فاعل

  .)مؤخر و خرب مقدم

  

  :التعليق على اجلدول

ستخراج املركبات اإلسنادية  ت السورة الكرمية، سواء يف اجلملة االمسية) إليهاملسند و املسند (يف هذا اجلدول قمنا  ، وكان نوع )فعل وفاعل( أو الفعلية ،)مبتدأ وخرب( من آ

لنظر إىل اآلية، كما قمنا بذكر أحوال كلّ  خري،  اجلملة  جلملة  افالقول بتقدمي أحد العناصر يف ،...حذف وتقدير ، تعدد، وتعريف وتنكريمن املسند و املسند إليه، من تقدمي و 

خري نه مقدم من  خريه يعتمد على فكرة البنية األساسية للجملة، فال ميكن احلكم على عنصر ما يف اجلملة  أو مؤخر من تقدمي، إال إذا كانت بنية اجلملة األساسية  ،املنطوقة أو 

يت اخلرب مقدما و املبتدأ مؤخر،خري املبتدأ، مع أّن هحتكم بوضع هذا العنصر أو ذاك يف موضع معني، كتقدمي اخلرب و  وكذلك القول يف احلذف، فال  ناك مواضع معينة يلزم فيها أن 

ّن أحد العناصر حمذوف إال إذا كانت البنية األساسية  ، وهذا النحو املعني هو البنية األساسية، مع أّن بعض هذه العناصر حيكم تقتضي تركيب اجلملة على حنو معنيميكن احلكم 

جزء أساسي يف اجلملة وال ميكن االستغناء عنه يف أداء معناها، ولكنه قد حيذف وجو أو جوازا لداع يقتضي حذفا واجبا أو جائزا كالفاعل، فاألصل فيه أن يكون موجوداً ألنه حبذفه 

ئب الفاعل، أو حيذف و يقدر(احلذف    .)مثال حيذف وحيل حمله 
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لنسبة للتعدد ، واخلرب إذا كان له نفس معىن املبتدأ ال حيتاج إىل رابط يربط بينها، أما إذا كان معىن اخلرب خمتلف عن د ملبتدأ واحد، أو ملبتدآت خمتلفةفاخلرب ميكن أن يتعد ؛أما 

ا ال يعرف ال فائدة أما التعريف و التنكري؛ فاملبتدأ األصل فيه أن يكون معرفة، واخلرب أصله أن يكون نكرة. معىن املبتدأ ال بّد له من رابط يربطه ؛ ألّن املبتدأ خمرب عنه، واإلخبار عمّ

 .  وهي كلها وضعيات و أحوال مت التطرق إليها يف اجلدول. منه، فإن مل يكن معرفة جاز أن يكون نكرة مفيدة



 الخاتمة
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رحلتنا يف تقصي البنية اإلسنادية يف القرآن الكرمي، لنا أن نوجز فيما  -عز وجل–بعد أن متت بفضل هللا 

  :يلي أبرز نتائج البحث

وهذا دليل إّن البنية األساسية للجملة هي املسند واملسند إليه، وعالقة اإلسناد اليت تربط بينهما،  - 1

أحسن منوذج ميثل الرتكيب اللغوي، أي أّن املسند واملسند إليه ميثالن أساسا للرتكيب اللغوي،  على أن اجلملة

ستطاعتهما تشكيل مجلة مفيدة ما   .أل

يف اللغة عند مجهور الدارسني،  أحناء اللغات كلها، وهو أسُّ اجلملة أساسية يف اإلسناد دعامة - 2

نه  رب يف احلال، أو يف األصل بكلمة أو أكثر عن أخرى، على أن يكونأن خي«: وقد حد النحويون اإلسناد 

، على أن يكون املخرب عنه أهم ما خيرب عنه بذلك املخرب يف احلال، أو يف األصل بكلمة أو أكثر عن أخرى

–ومها  على أساس وجود عنصرين ضروريني لبناء اجلملة ، ففكرة اإلسناد قائمة»اخلرب يف الذكر، وأخص به

بع  -املسند واملسند إليه  .لهإال أن أحدمها أساس، واألخر 

خر عنه،وهو كل ما تضمن حكما مسندا إىل االسم املسند هو احملكوم به،  - 3  تقدم عليه أو 

ا من  فهو كل اسم) احملكوم عليه(ويكون واجب الذكر، ما مل يدل عليه دليل، أما املسند إليه  اسند حكمً

 .األحكام

بتوفر ركين اإلسناد، ومها املسند التواصلية، وال ميكن له أن يتم إال  ةيالعملاإلسناد هو حمور  - 4

ئب  ،االمسيةة الفعلية، واخلرب يف اجلملة جلملسند هو الفعل يف اواملسند غليه، فامل واملسند إليه هو الفاعل أو 

أ يف اجلملة االمسية، والعالقة بني الفعل وفاعله، وبني املبتدأ وخربه هي عالقة الفاعل يف اجلملة الفعلية، واملبتد

 .مسند ومسند إليهاملعىن، وهو اإلسناد، ألنه ال يكون كالم من جزء واحد، فال بد من لزومية، إلفادة 

ا أم غريمها، وتعرضه حاالت من ذكر املسند إليه هو الذي يعتمد عليه ا - 5 ً ئب لفعل وشبهه فاعالً أم 

خري و غريمها  .و حذف و تعريف و تنكري و تقدمي و 



 الخاتمة
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وحذف،  املسند هو احملكوم به فعال كان أم خربا أم حنومها، وتعرضه هو اآلخر حاالت من ذكر - 6

خري وغريهاوتعريف وتنكري، و   .تقدمي و

من  لتصور تركيب اجلملة البسيطة يف احلالة األوىل البنية اإلسنادية هي النظام اللغوي الثابت - 7

الذي يوجد بني الفكرة النظرية، والنطق الفعلي، والبناء ال  ، أو أّن بناء اجلملة هو الرتكيب املنطوقحاالته

 .يكون إال وفقا لصورة ذهنية سابقة

واجلمل اإلسنادية فيها " فعلية"و" امسية"اجلمل يف القرآن الكرمي حبسب نوعها إىل مت تقسيم  - 8

 ).خرب+مبتدأ(أو مسند إليه ومسند ) فاعل+فعل(مسند ومسند إليه : عقد على عالقة اإلسنادتن

ستحضر ن ناليت انطلق منها البحث وال يسعنا إال أ يف اإلجابة عن اإلشكالية كون قد وفقنارجوا أن نويف األخري ن
لو غري هذا لكان : إين رأيت أنه ال يكتب أحد كتا يف يومه إال قال يف غده«: »عماد الدين األصفهاين«مقولة 

أحسن، ولو زيد هذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أمجل، وهذا من أجل العرب 
 .»وهو دليل على استيالء النقص على مجلة البشر

اء هذا البحث ون الذي منمد هللا تعاىل ااألخري حن ويف يف الفعل والقول،  سأله التوفيق والسدادعلينا 

  .وصلى هللا وسلم على سيد دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني
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 .القرآن الكرمي

فع رواية-   ورش عن 
 حفص عن عاصم رواية-

 :كتب التفاسري-1

مكتبة :؛د ب2ط(زهري غازي زاهد:، حتقيقإعراب القرآن:أبو  جعفر أمحد بن دمحم بن امساعيل النحاس - 1
 ).م1985/هـ1405النهضة العربية،

سامي بن دمحم : حتقيقتفسري القرآن العظيم، أيب الفداء امساعيل بن عمر بن كثري القرشي الِدمشقي، - 2
ض، دار طيبة، 1ط(السالمة،   ).م1997/هـ1418؛الر

ت القرآن الكرمي:عبد الفتاح سليم - 3 مكتبة :؛القاهرة1ط(،- إعراب سورة يس- اإلعراب الكامل آل
 ).م2003/هـ1424اآلداب،

دار اآلفاق :؛القاهرة1ط(،اإلعجاز البالغي يف القرآن الكرمي:ةدمحم حسن سالم - 4
 ).م2002/هـ1423العربية،

   ).م1981/هـ1402؛ بريوت، دار القرآن الكرمي، 4ط(، صفوة التفاسري: دمحم علي الصابوين

  :املعاجم-2

 .1ج، )املكتبة الوطنية للطباعة  والنشر، د ت:د ط؛د ب(،املعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وآخرون، - 1

دار :د ط؛بريوت لبنان(،لسان العربابن فضل مجال الدين دمحم بن مكرم ابن منظور اإلفريقي املصري، - 2
 ).صادر،د ت

دار الكتب :؛بريوت لبنان2ط(،معجم مقاييس اللغةأبو احلسني أمحد بن فارس بن زكر الرازي، - 3
 .1، ج)م2008/هـ1429العلمية،

ج اللغة امساعيل محاد اجلوهري، - 4 دار :؛د ب4ط(أمحد عبد الغفور عطار،: ،حتقيقوصحاح العربيةالصحاح 
  ).م1990العلم للماليني،

دار :د ط؛القاهرة(حتقيق دمحم صديق املنشاوي،معجم التعريفات،علي بن دمحم السيد الشريف اجلرجاين، - 5
  ).الفضيلة للتحقيق والنشر والتوزيع، د ت
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دار الفكر :؛بريوت 1ط(،ريبمعجم مصطلحات األلسنية فرنسي إجنليزي ع:مبارك مبارك - 6
  .)م1995اللبناين،

دي، - 7 : ؛بريوت لبنان8ط(دمحم نعيم العرقسوسي،: ،حتقيقالقاموس احمليطجمد الدين دمحم بن يعقوب الفريوزآ
  ).م2005/هـــ 1426مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 

دار الكتب : ؛بريوت لبنان1ط(،)نياتاأللس(املعجم املفصل يف علوم اللغة دمحم التوجني وراجي األمسر،  - 8
 .1،ج)م2001/هـ1421العلمية، 

عبد العزيز : ، حتقيقج العروس من جواهر القاموسدمحم مرتضى احلسيين الزبيدي،  - 9
 .)م1994/هـ1414مطبعة حكومة الكويت، :؛الكويت2ط(مطر،

 :املصادر-3

دمحم حمي الدين عبد احلميد : ، تحشرح شذور الذهب يف معرفة كالم العربابن هشام األنصاري ، - 1
  .هـ1382دار الكوخ للطباعة و النشر، : ،إيران طهران1ط(

دط؛ بريوت (دمحم خري طعمة احلليب، : ،حتقيقشرح قطر الندى وبل الصدى  ابن هشام األنصاري،  - 2
  .)دار املعرفة، دت: لبنان

دط؛ صيدا (ن عبد احلميد، دمحم حمي الدي:، حتقيق مغين اللبيب عن كتب األعاريبابن هشام األنصاري،  - 3
  .2، ج) م1991/ه1411املكتبة العصرية، :بريوت

  .1،ج)ادارة الطباعة املنريية ،دت :دط ؛مصر (، شرح املفصل  ابن يعيش ،  - 4

غازي خمتار طليمات، : ، حتقيقاللباب يف علل البناء واإلعرابأبو البقاء عبد هللا بن احلسني العكربي،  - 5
  .1ج)م1995/هـ1416، دار الفكر: ؛ دمشق سور1ط(

دار :؛دمشق1ط(حسن هنداوي، : ، حتقيقالتذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيلأبو حيان األندلسي،  - 6
  .)م1997/هـ1418القلم،

مطبعة :دط؛ دب(موسى بناي علوان العليلي: ، حتقيقشرح الوافية نظم الكافية أبو عثمان بن حاجب،  - 7
  .)م1980/هـ1400اآلداب، 

ابراهيم دمحم أمحد اإلدكاوي : ، ترشرح الدروس يف النحون مبارك بن الدهان النحوي، أبو دمحم سعيد ب - 8
  .)م1991/هـ1411مطبعة االمانة، : ؛ القاهرة1ط(
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دط؛ (حتقيق ابراهيم بن دمحم أبو عباة،  شرح اللمع لألصفهاين،أيب احلسن علي بن احلسني الباقويل ،  - 9
  .1، ج)م.1990/هـ1411النشر، اململكة العربية السعودية، إدارة الثقافة و 

لس األعلى : دط؛ القاهر(دمحم عبد اخلالق عظيمة،: حتقيق املقتضب، أيب العباس دمحم بن أيب يزيد املربد، -10 ا
  .4،  ج)م1994/هـ1415للمنشورات اإلسالمية، 

لس األعلى :دط؛القاهرة(دمحم عبد اخلالق عضيمة،:،حتقيق املقتضبأيب العباس دمحم بن يزيد املربد، -11 ا
  .1، ج)م1994/ه1415للمنشورات اإلسالمية،

 .)املكتبة العلمية،د ت: دط؛د ب(دمحم علي النجار،: ،حتقيقاخلصائص:أيب الفتح عثمان ابن جين -12

: ؛ القاهرة3ط(عبد السالم دمحم هارون، :، حتقيقالكتابأيب بشر عمرو بن عثمان بن قنرب سيبويه،   -13
  .1، ج)م1988/ه1408مكتبة اخلاجني

؛ 1ط(دمحم بن عوض بن دمحم السهلي، : حتقيق ارشاد السالك إىل حل ألفية ابن مالك،بن القيم اجلوزية،  -14
ض   .1م)م2002/هـ1422دار اضواء السلف، : الر

دار الفكر، : مشقدط؛ د(دمحم كامل بركات،: حتقيق املساعد على تسهيل الفوائد،اء الدين بن عقيل، -15
  .1،ج)م1980/هـ1400

أمحد مشس :،حتقيق مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامعجالل الدين عبد الرمحان بن أيب بكر السيوطي، -16
  .م 1989هـ/1418دار الكتب العلمي، :؛بريوت لبنان1ط(الدين،

مجال العاطي : حتقيق شرح املقدمة الكافية يف علم اإلعراب،مجال الدين ابو عمر، عثمان ابن احلاجب، -17
ض1ط(خميمر أمحد،   .)م1997/هـ1418مكتبة نزار مصطفى البار: ؛ مكة املكرمة، الر

مجال عبد العاطي : حتقيق شرح املقدمة الكافية يف علم اإلعراب، مجال الدين أبو عمرو بن احلاجب،  -18
ض(خميمر أمحد،    .1، م)مكتبة مصطفى الباز،دت: دط؛ الر

عبد املنعم أمحد : ، حتقيقشرح الكافية الشافية بن عبد هللا بن مالك، مجال الدين أيب عبد هللا دمحم -19
 .دار املأمون :؛د ب1ط(هرير

مؤمن عمر : حتقيق جميب الندا يف شرح قطرقطر الندى،مجال الدين عبد هللا بن أمحد املكي الفاكهي،  -20
  .)م2008/هـ1429الدار العلمي للنشر، : ؛ عمان1ط(دمحم الراربن، 

مؤمن عمر دمحم : ، حتقيقجميب الندى يف شرح قطر الندىمجال الدين عبد هللا بن أمحد املكي الفاكهي،  -21
  .)م2008/هـ1429الدار العثمانية للنشر، : ؛ عمان1ط(الربارين، 
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دي،  -22 : ؛بن غازي2ط(يوسف حسن عمر :، تعليقشرح الرضي على الكافيةرضي الدين االسرت
  .)م1996منشورات جامعة قانيونس،

طه عبد الرؤوف : حتقيق :، حاشية الصبانشرح األمشوين على ألفية ابن مالك مع شرح الشواهد للعيين -23
  .)دط، د ب، املكتبة التوفيقية، دت(سعد

شا، -24 بلس2ط(أمحد حسن حامد، : حتقيق أسرار النحو، مشس الدين أمحد بن سليمان ابن كمال  : ؛ 
  .)م2002/هـ1422دار الفكر للطباعة والنشر، 

  .1، ج)م18، ج)دار املعارف مبصر،د ت:؛ القاهرة3ط(، النحو الوايف، عباس حسن -25

؛ بريوت، 1ط(دمحم حسني مشس الدين : ،حتقيقأسرار العربيةعبد الرمحان بن دمحم بن عبيد هللا األنصاري،  -26
ــ1418دار الكتب العلمية،: لبنان   .)م1997/هـ

شا،: ، حتقيقاألدباللباب يف قواعد اللغة وآالت دمحم علي السراج،  -27 ؛ دمشق، 1ط(خري الدين مشسي 
  .)م1983/هـ1403دار الفكر، : سورية

 :املراجع-4

  .)دط؛ دب، دت(، اجلمل يف النحوأبو القاسم عبد الرمحان أبو إسحاق الزجاجي،  - 1

  .)لبناندار الكتب العلمية، د ت: دط؛ بريوت(،  القواعد األساسية للغة العربية أمحد اهلامشي،  - 2

  .)م2008/هـ1429دار الفكر،:؛دمشق3ط(،مبادئ اللسانياتأمحد دمحم قدور،  - 3

  .)م1996دار الفكر،:؛دمشق1ط(، مبادئ اللسانياتأمحد دمحم قدور، - 4

وريرت،  - 5 ت الشعرية دراسة يف بشري  احلقيقة الشعرية على ضوء املناهج النقدية املعاصرة والنظر

  .2010دار بد، األردن، ، عامل الكتب احلديث، 1ط: األصول واملفاهيم

  .)م1998/هـ1418مكتبة امللك، : ؛ مكة املكرمة2ط( النحو القرآين قواعد وشواهد، مجيل أمحد ظفر، - 6

دار السالم للطباعة :؛القاهرة1ط(،نسخ الوظائف النحوية يف اجلملة العربيةخدجية دمحم الصايف، - 7
  .)م2008/هـ1429والنشر،

 .)م2002دار القصبة،: ؛ اجلزائر2ط(،مبادئ اللسانياتخولة طالب اإلبراهيمي، - 8

ا املختلفة عند اإلمام عبد القاهر اجلرجاينصاحل بلعيد،  - 9 ديوان :دط؛اجلزائر(، الرتاكيب النحوية سياقا
  .)م1994املطبوعات اجلامعية، 
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مج السنة األوىل جامعيةصاحل بلعيد،  -10 دط؛ (، الصرف والنحو دراسة وصفية تطبيقية يف مفردات بر
  .)م2003دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، : اجلزائر

  ).1998/هـ1419دار الشروق،:؛القاهرة1ط(،نظرية البنائية يف النقد األديبصالح فضل، -11

دار الفكر للطباعة : ؛ الكويت1ط(، حنو  العربيةعبد اللطيف دمحم اخلطيب وسعد عبد العزيز مصلوح، ، -12
  .)م2000/هـــ1421والنشر والتوزيع، 

  ..)1980/هـ1400دار الشروق،: ؛ جدة7ط( خمتصر النحو، الفضلي، عبد اهلادي  -13

  .)م1998دار املعرفة اجلامعية،: ؛ االسكندرية2ط( التطبيق النحوي، عبده  الراجحي، -14

  ).م200؛د ب ديوان املطبوعات اجلامعية،3ط(،البنيوية يف الفكر الفلسفي املعاصرعمر مهيبل، -15

  .)م2007/هـ1427دار الفكر،:؛ عمان2ط(،ليفها وأقسامهااجلملة العربية فاضل صاحل السامرائي،  -16

دار اجليل،د :؛بريوت لبنان2ط(،املفصل يف علم العربيةفخر خوارزم أيب القاسم حممود ابن عمر الزخمشري، -17
  .)ت

صح اخلالدي، -18   .)م2005/هـ1425دار صفاء،:؛ عمان1ط(،نظرات يف اجلملة العربيةكرمي حسني 

  .)م2003دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،: دط؛ القاهرة(، بناء اجلملة العربيةدمحم محاسة عبد اللطيف،  -19

مكتبة ابن تيمية، : ؛ القاهرة1ط(،التوضيح و التكميل لشرح ابن عقيلدمحم عبد العزيز النجار ، -20
  .)م2003/هـ1424

  .)م2002دار صفاء للنشر والتوزيع، : ؛ دب1ط(، الرشيد يف النحو العريبدمحم عواد احلمور ،  -21

مكتبة السنة، : دط؛ القاهرة(،التحفة السنية بشرح املقدمة األجروميةدمحم حمي الدين عبد احلميد ،  -22
 .19989/هـ1409

دار الرتاث، : ؛ القاهرة20ط( شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،،دمحم حمي الدين عبداحلميد  -23
  .م1980/هـ1400

الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،  ةمؤسس: ؛ بريوت3ط( النحو الشايف،حممود حسين مغالسة،  -24
  .)1997/هـ1418

الدار العربية :؛ لبنان1ط(،الفكر النحوي عند العرب أصوله ومناهجهمزهر علي الياسري،  -25
  .)م2003/هـ1423للموسوعات،
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منشورات املكتبة :؛صيدا بريوت3ط(، جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييين،  -26
  .)م1994/هـ1414العصرية،

ر : ؛القاهرة1ط(،نظام اإلرتباط والربط يف تركيب اجلملة العربيةمصطفى محيدة،   -27 دار نو
  .)م1997للطباعة،

  .)م1986/هـ1406دار الرائد العريب،:؛بريوت لبنان2ط(،يف النحو العريب نقد وتوجيهمهدي املخزومي،  -28

، شيخ اإلسالم ابن تيميةالدراسات اللغوية والنحوية يف مؤلفات هادي أمحد فرحان الشجريي، -29
 .)م2001/هـ1422دار البشائر اإلسالمية ،:  ؛بريوت لبنان1ط(

 :كتب مرتمجة-5

 ).م1993دار سعاد الصباح،:؛الكويت1ط(جابر عصفور:،ترآفاق العصر، عصر البنيويةاديث كريزويل، - 1

 .)م1885منشورات عويدات،:؛بريوت 4ط(عارف منيما وبشري أوبري:،ترالبنيويةجون بياجيه، - 2
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