
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 اإلسنادية، اجلملة هو األول القسم ني؛ رئيسقسمني عىل - من حيث املبنى واملعنى – يف العربية اجلملة تنقسم

 قسمني؛ عىل  - من حيث املبنى واملعنى –تنقسماد، ووهي اجلملة التي تقوم يف بنائها عىل أساس عالقة اإلسن
 اجلملة هو والثاين.  مجلة إخبارية، ومجلة غري إخباريةنوعان؛ - من حيث املعنى – وهي األصلية، ملة هو اجلاألول

 فهو ، اجلملة يف العربيةمن الثاين القسم وأما. ً ستة عرش قسامعىل – من حيث املعنى –املحولة، وهذه تنقسم  
 عىل - من حيث املعنى – وتنقسم ، غري اإلسنادية، وهي اجلملة التي ال تقوم يف بنائها عىل أساس اإلسنادجلملةا

 . مجلة اإلفصاح، ومجلة الطلب، ومجلة التعيني، ومجلة القسم: وهيأربعة أقسام؛ 
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Abstract 
In terms of syntax and semantics, the Arabic sentence could be divided into two basic types: 
Predicative and non-predicative sentences. The predicative sentence is divided into two 
subtypes: the kernel sentence and transformed sentence. Semantically, both subtypes are further 
subdivided into further types and subtypes. The kernel sentence, for instance, is further divided 
into two subtypes: statements and non-statements. The transformed sentence is, in turn, divided 
into sixteen subtypes. However, the non-predicative sentence in Arabic is divided into four 
subtypes, namely declarative, imperative, defining and juratory sentences. 
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 مشكلة البحث يف أن مـا وصـل إليـه تكمن

ــة عــىل  ــة يف العربي ــون يف تقــسيم اجلمل النحوي
 قسمني؛ اسمية، وفعلية، مل يكـن مبنيـا إال عـىل 
أساس نوع ما تصدرها من طريف اإلسناد، ومن 
ثــم فهــو ال يــشمل مــا يف العربيــة مــن اجلمــل 
املتعددة، واملتنوعة يف مبانيهـا ومعانيهـا، وهلـذا 

ء هذا البحث، ليعيـد النظـر يف هـذا األمـر، جا
 الوصول إىل أقـسام اجلملـة يف العربيـة، ًحماوال

 النقاب عن ما ًكاشفاعىل أساس املبنى واملعنى، 
يف العربية من ثراء مجيل، يميزها من غريها، مـن 

 .اللغات األخرى
 
ــاول ــة يف يتن  هــذا البحــث موضــوع اجلمل
اوال الوصـول إىل أقـسامها الرئيـسة العربية، حم
 رؤيـة مـن ه تضمنفيام ته أمهيوتكمن ،والفرعية

 وهـي ، اجلملة يف العربيةقسام أبيانجديدة، يف 
 .ً واملعنى معااملبنى س أساعىلرؤية مبنية 
 

 عـىل ا ومهـلبـني، من مطالبحث هذا يتكون
ـــ ـــب األول ب:  اآليتوالنح ـــواناملطل  آراء (عن

 ويتنـاول)  اجلملة يف العربيـةأقسام النحويني يف

 أقـسام يف - وحمدثني قدامى - النحويني آراء عرض
. اجلملة يف العربية، وما يراه الباحـث يف نقـد ذلـك

 اجلملـة يف العربيـة يف أقسام(واملطلب الثاين بعنوان 
ــث ــث ) رأي الباح ــة الباح ــرض رؤي ــاول ع ويتن

لبحث  ختم اثم. اجلديدة يف أقسام اجلملة يف العربية
 قائمـة باملـصادر تلتها تضمنت أهم نتائجه، ،بخامتة

 .واملراجع


 

 
ــذكر البحــث تقــسيم اجلملــة يف رأي قبــل  أن ي

 كالنحويني، يبدأ بذكر تعريف اجلملة لدهيم، ملا لذل
 مـرالتقسيم، فقـد  مسألة يف ذهبوا إليه فياممن صلة 

 يف – فقـد كانـت اجلملـة ، بمراحـلةتعريف اجلمل
 فهـذا ابـن جنـي يعـرف لكـالم، مرادفة ل–البداية 

 ،كل لفظ مستقل بنفـسه، مفيـد ملعنـاه"الكالم بأنه 
 ،ابــن جنــي ("وهــو الــذي يــسميه النحــاة اجلمــل

ــه ) ٢٥ ،١٩٩٢ ،، العكــربي١/١٧ ،١٩٥٧ ويعرف
اظ، القائمـة عبـارة عـن األلفـ"يف موضع آخر بأنه 

برؤوسها، املستغنية عن غريها، وهي التـي يـسميها 
 "أهل هذه الصناعة اجلمل، عـىل اخـتالف تركيبهـا

َّوسوى الزخمرشي بـني ). ١/٣٢ ،١٩٥٧ابن جني (
والكـالم ": الكالم واجلملة، إذ يعرف الكالم بقوله
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 أسـندت إحـدامها إىل متـني،هو املركب من كل
 اســـمني، األخـــرى، وذلـــك ال يتـــأتى إال يف

زيد أخوك وبرش صاحبك، أو يف فعـل : كقولك
. رضب زيد، وانطلـق بكـر: واسم، نحو قولك

 واجلديـد ).١/١٨ ،ابن يعيش ("وتسمى اجلملة
 . يف تعريف الزخمرشي هو مصطلح اإلسناد

 فرق الريض بني الكـالم واجلملـة، عـىل ثم
ًأساس نوع اإلسناد، فقد يكون اإلسناد أصـليا، 

ًلذاته، وقد يكون أصـليا، يف ٍيف تركيب مقصود 
والفـرق ": إذ يقـول. تركيب غري مقصود لذاته

ــضمن  ــا ت ــة م ــة والكــالم أن اجلمل بــني اجلمل
 كانت مقصودة لذاهتا أو اءاإلسناد األصيل، سو

والكالم مـا ... ال، كاجلملة التي هي خرب املبتدأ
ًتضمن اإلسناد األصيل، وكان مقـصودا لذاتـه، 

ــل ــنعفك ــة، وال ي ــالم مجل ــريض ("كس ك  ،ال
وتابعه يف هـذا ابـن ). ١/١٩ ،٢٠٠٠=١٤٢١

ــــشام ــــشام. (ه ــــن ه ، ٢٠٠٣=١٤٢٣ ،اب
 يف رأي الريض -وعىل هذا فاجلملة ). ٢/٤٣١
.  أعم من الكالم-

 – فيام ذكر مـن تعـاريف اجلملـة واملالحظ
 الـذي مل يأخـذ بـه ، تعريف ابـن جنـيثناءباست

ــون ــوا مل و،النحوي ــسييبن ــه رأهيــم يف تق  م علي
 أهنـا تقتـرص عـىل –ً كام سيتضح الحقا ،ةاجلمل

اجلمل اإلسنادية، وال تشمل غريها من اجلمـل 
غري اإلسـنادية، وهـذا يـدل عـىل أن النحـويني 
كانوا يعتقدون أن اجلملة يف العربيـة ال تقـوم يف 
بنائهــا إال عــىل أســاس اإلســناد فحــسب، وال 

وبناء عىل . يؤمنون بوجود مجل غري إسنادية فيها

 باعتبـار نـوع -قاد قسم النحويون اجلملة هذا االعت
 عىل قسمني؛ مها -ما صدرت به من االسم والفعل 

هـي ": اجلملة االسمية واجلملة الفعلية؛ فاالسـمية
التي صدرها اسم، كزيد قـائم، وهيهـات العقيـق، 

 عند مـن جـوزه،  وهـو األخفـش -وقائم الزيدان 
هـي التـي صـدرها فعـل، :  والفعليـة–والكوفيون 

ً قـائام، وظننتـه دُ زيد، ورضب اللص، وكان زيكقام
ـــم ـــد، وق ـــوم زي ـــائام، ويق ـــشام، ("ًق ـــن ه  اب

وجوز بعض الكوفيني ). ٢/٤٣٣، ٢٠٠٣=١٤٢٣
تقدم الفاعل عىل فعله يف الرشط ويف غـري الـرشط، 

ــش  ــابعهم األخف ــاري، (وت ، ١٩٦١=١٣٨٠األنب
، ٢/٧٧، ١٩٨٠ =١٤٠٠، ابـــن هقيـــل، ٢/٦١٥

 غــري مــاأ). ١/٣٨٨، ١٩٩٨ =١٤١٩األشــموين، 
األخفش من البـرصيني، فـال جيـوز ذلـك عنـدهم

ــــاري، ٤/١٢٨، ١٩٩٤=١٤١٥املــــربد، ( ، األنب
، ١٩٦١=١٣٨٠، األنبــاري، ٨٩، ١٩٩٥=١٤١٥

مجلـة ) حممــد ذهـب( هذا، فجملة وعىل) ٢/٦١٥
اســمية يف رأي البــرصيني، وهــي يف رأي بعــض 
الكوفيني واألخفش مجلة فعلية، تقدم فيهـا الفاعـل 

 . علعىل الف
ْبصدر اجلملـة املـسند " النحويني أي يف رواملراد َ ْْ ُ
ْأو املسند  ِإليه،َ ْ َ َ فال عربة ِ ْ ِ َ َبامَ ُ تقدم عليهام من احلروف، ِ ُ َْ َِ ْ َ

ْفاجلملة من نحـو ُأقـائم الزيـدان، وأزيـد أخـوك، : َ َ
ًولعل أباك منطلق، وما زيد قائام، اسمية َِ َ َّ ََ َ َ ْومن نحو. ََ ََ :

ِأقام زيد، وإن  َ َ َ ْقام زيد، وقد قام زيد، وهـال قمـت، َ َ َُ َ ََ
ـــة  ،٢/٧، ٢٠٠٣=١٤٢٣ابـــن هـــشام،  ("فعلي

 وأضاف الزخمرشي إىل القـسمني). ١/٥٧السيوطي، 
املـصدرة "السابقني اجلملة الظرفيـة؛ وهـي اجلملـة 
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ْبظرف أو جمرور، نحو َ َّ الـدار يفَعنْدك زيد، أو : َ
ْزيد، إذا قدرت زيدا فاعال بالظرف أو املج َْ ََ ِ ً ُرور،ِ

ُال باالستقرار املحذوف، وال م َ ََ ُْ َبتـدأَْ ُ خمـربا عنـه ْ َ ً
َوزاد . هبام َ وغريه الزخمرشيَ َّ اجلمل الرشطية، يفَ ِ ّ ْ

َوالـصواب أهنـا مـن قبيـل الفعليـة، ألن املــراد  َُّ َ ِ َ َ َ َّ َ
َ أو املسند إليه، وال عربة بام تقـدم سندْبالصدر امل َ ِْ ِ َِ َ ْ َ ِْ َ

َعليهام ِ ْ َ  ).  ١/٥٧السيوطي،  ("َ
ــن ــسيم النحــويني وم  خــالل النظــر يف تق

اجلملة عىل اسـمية وفعليـة، يتأكـد للقـارئ مـا 
ذكـره الباحـث فـيام سـبق، وهـو اعتقــادهم أن 
ــا إال عــىل  ــوم يف بنائه ــة ال تق ــة يف العربي اجلمل
أساس اإلسناد فحسب، وأن اجلمل يف العربيـة 
كلها مجل إسنادية إخبارية، إذ املراد باإلسناد يف 

أن خيرب يف احلـال أو يف "  - وهو كذلك – رأهيم
األصل بكلمة أو أكثر عن أخرى، عىل أن يكون 
املخرب عنه أهم ما خيرب عنه بذلك اخلرب يف الذكر 

ـــه  ـــص ب ـــريض،  ("وأخ ، ٢٠٠٠=١٤٢١ال
ــذا أهنــم ينكــرون وجــود ). ١/٣١ ــى ه ومعن

 غــري اإلســنادية، وهــذا األمــر ال تقــره لــةاجلم
 تأويل اجلمل غـري وقد قادهم ذلك إىل. العربية

يـا (اإلسنادية باجلمل اإلسنادية، فجملة النـداء 
عنــدهم مجلــة فعليــة، والتقــدير أدعــو ) حممــد

ًحممدا، أو أنادي حممدا  ، ابن ٢/٣٢ابن مالك، (ً
ـــــــــــل،  ، ٣/٢٥٨ ،١٩٨٠ = ه١٤٠٠عقي

 وهذا الرأي غـري صـائب ،) ٢/٣٢السيوطي، 
ــري  ــة غ ــداء مجل ــة الن ــث، إذ مجل يف رأي الباح

، وال إخبار فيهـا، فهـي ال تفيـد سـوى إسنادية
النداء ال غـري، ومـا تأولوهـا بـه مجلـة إسـنادية 

إخبارية، تفيد إخبار قائلها من خيـاطبهم بدعائـه أو 
 فكيـف يـصح ني،ًندائه حممـدا، وشـتان بـني املعنيـ

 اجلملتـني يف املعنـى، وتأويـل إحـدامها املساواة بني
أمجل ما (باألخرى؟ وكذلك فعلوا يف مجلة التعجب 

يشء أمجـل الـسامء، أو (إذ تأويلها عنـدهم !) السامء
يشء أمجل السامء عظيم، أو الذي أمجل الـسامء يشء 

 قيــل،، ابــن ع٣٢٢، ١٣٨٣ابــن هــشام، ) (عظــيم
 عندهم فهي  ،)٣٢٢-١/٣٢٠ ،١٩٨٠ = ه١٤٠٠

ــة  ــت اجلمل ــة، وهكــذا حتول مجلــة إســنادية إخباري
 عـن اإلفصاحية غري اإلسنادية، التـي تفيـد التعبـري

 وهناك! التعجب فحسب، إىل مجلة إسنادية إخبارية 
 هبــذه - النحــويني مــن يــؤول مجلــة التعجــب مــن

ــصيغة  ــة االســتفهام، واملع-ال ــى بجمل  يشء ُّأي: ن
ــسامء ؟  ــن(أمجــل ال ــلاب  ،١٩٨٠ = ه١٤٠٠ ، عقي

 وعليه فقد حتول املعنى من التعجـب إىل ،)٢/١٥٠
فسه فعلوه واألمر ن.  االستفهام، وشتان بني املعنيني

أمجـل (يف مجلة التعجب بصيغته القياسـية األخـرى 
، إذ تأولوهــا بجملــة إســنادية إخباريــة، !)بالــسامء
ــي ــسامء، أي: وه ــت ال ُمجل َ ُ . صــارت ذات مجــال: َ

ًمـسندا إىل ) أمجل(وهكذا جعلوا فيها لفظ التعجب 
إنـه : ما كانوا قد قالوا عنه يف صيغة التعجب األوىل

ابـن ! ( بـه ولأنـه مفعـمتعجب منه، منصوب عـىل 
ـــل، ٣٢٣، ١٣٨٣هـــشام،  ـــن عقي  = ه١٤٠٠، اب
ــ)٣/١٤٨ ،١٩٨٠ ــت ش ــون عري، فلي ــف يك  كي

يف الـصيغة األوىل مفعـوال بـه، ويف الثانيـة ) السامء(
مـا أفعلـه، (ًمسندا إليه، مع أن املعنى يف الـصيغتني 

ْوأفعـل بـه  إلعجــاب اإلفــصاح عـن شـعور اهـو) ِْ
 بجامهلا؟
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 ا بعد هـذ– يذهب  يمكن للباحث أنًأخريا
ِّ القـدامى مل يعرفـوا ني  إىل أن النحوي-العرض 

 -ً أيـضا -ِّسوى اجلملة اإلسنادية، ومل يقسموا 
ــمية  ــىل اس ــا، ع ــسيمهم إياه ــواها، وأن تق س
ــا  ــاس معناه ــىل أس ــا ع ــن مبني ــة، مل يك  وفعلي

 مـا وع  بـل كـان مبنيـا عـىل أسـاس نـناها،ومب
ن مـا صدرت به من طريف اإلسـناد، ممـا يعنـي أ

خرجوا به يف ذلك كله، ال يـشمل بـاقي أنـواع 
. اجلملة يف العربية، بمختلف مبانيها ومعانيها

 
ــدةأضــاف ــساما جدي ــض املحــدثني أق ً بع

للجملة، فمنهم من أضـاف اجلملـة الوصـفية، 
ويقصدون هبا اجلملة املبدوءة بوصـف مـشتق، 

 مفـرد أو معتمد عىل نفي أو استفهام، يليه اسـم
مـا قـائم زيـد، : مثنى أو جممـوع، مثـل قولـك

ـــدون ؟  ـــدان أو الزي ـــائم الزي ـــسان، (وأق ح
 =١٤٢٧، حـــــــسان، ١٢٧، ٢٠٠٠=١٤٢٠
 من أضاف مجلـة ومنهم). ٢١٠، ١٠٣ ،٢٠٠٦

، ٤٦، ١٩٩٦=١٤١٦عبـــداللطيف، (اخلالفـــة 
 وهي اجلملة املكونة ؛)٩٨، ٢٠٠١عبداللطيف، 

صـه، : لًمما كان يعرف قديام باسـم الفعـل، مثـ
هيهـات : وشتان، أو املركبة منه واالسـم؛ مثـل

وقد كان القـدامى يعـدون هـذه . إلخ.. العقيق
الكلامت وأمثاهلا أسامء، ويعـدون اجلمـل التـي 

 =١٤٢٣ابــن هــشام، (ًتبــدأ هبــا مجــال اســمية 
 الكلـامت تلـكثم يؤولون ). ٢/٤٣٣، ٢٠٠٣

َهيهات بمعنى بعد، وشتان : باألفعال؛ فيقولون ُ َ
إلــخ .. فــرتق، وصــه بمعنــى اســكتبمعنــى ا

 ).١١٧، ١١٤-١١٣، ١٩٨٢=١٤٠٣الفـــــاريس، (
ويعربون املرفوعات بعدها فاعلني هلا، ويف هـذا مـا 

ومن املحـدثني مـن . فيه من التناقض واالضطراب
أضاف اجلملة الناقصة، ويقـصد هبـا عنـد بعـضهم 

ً من كلمـة واحـدة غالبـا، وهـي تتكوناجلملة التي 
ًجميبا عـن . زيد:  يف قول القائلبحاجة إىل تقدير، كام

، ١٩٨٢ =١٤٠٢آرس، (مـن هـذا؟ : سؤال السائل
يف حني يرى آخرون أن اجلملة الناقصة هي ). ١٢٥
النافية للجنس، ومجلـة النـداء، واملـصادر ) ال(مجلة 

ًشكرا، وصـربا : املنصوبة؛ مثل ، ١٩٥٩مـصطفى، (ً
ـــــــدين،١٤٣-١٤١ ). ١٢٠-١١٩، ١٩٥١ ، عاب

لح اجلملة الناقصة عـىل كـل ومنهم من يطلق مصط
احلـامدي، (مجلة حمذوف منهـا أحـد طـريف اإلسـناد 

ــن أضــاف شــبه ). ١٦٥-١٥٧، ١٩٩٠ ــنهم م وم
 التـي ال إسـناد فيهـا يف لـةاجلملة؛ ويقصد بـه اجلم

الظاهر، مثل النـداء والتحـذير واإلغـراء، ومجلتـي 
النافية للجنس، ويـرى عـدم ) ال(الفجائية، و) إذا(

ــدير  ــة إىل تق ــا احلاج ــذوف فيه  =١٤٠٢آرس، (حم
ومنهم من يـرى أن شـبه اجلملـة، ).  ١٢٥، ١٩٨٢

طــريف اإلســناد هــو كــل مجلــة حــذف منهــا أحــد 
، ١٩٥١، عابـــدين، ٦٢-٦٠، ١٩٨٨ رطبـــي،الق(

 مـن أضـاف اجلملـة غـري اإلسـنادية؛  ومنهم،)٦٢
ومجلتا لـوالي، . واهللا: وهي عنده مجلة القسم، مثل

 ل؟هـل مـن رجـ: ولوالك، ومجلة االستفهام، مثـل
ــل ــي مث ــل : والنف ــن رج ــا م ــوب، (م ، ١٩٥٧أي

١/١٢٩  .( 
 يف جمملها - الباحث أن هذه اآلراء ليست ويرى

 سوى حماولة إضـافات أقـسام جديـدة للجملـة، –
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وكأن أصحاهبا يسلمون بتقـسيم القـدامى، ومل
يكلفوا أنفسهم إعادة النظـر يف تقـسيم اجلملـة 

يس عـىل العربية عىل أساس املبنى واملعنـى، ولـ
نوع ما صدرت به من طريف اإلسناد، كـام فعـل 
القدامى، وذلك عـن طريـق استقـصاء خمتلـف 
ــبعض، إلدراك  ــضها ب ــة بع ــا، ومقارن تراكيبه
ٍّالفروق املبنوية واملعنوية يف كل منها، ومـن ثـم 

 . الوصول إىل أقسامها


 
احــث رؤيتــه اجلديــدة يف  أن يعــرض البقبــل

أقسام اجلملـة يف العربيـة، يبـدأ بـذكر مـا يـراه يف 
 الكـالم هـي العربية يفتعريفها، إذ يرى أن اجلملة 

ًاملفيد، سواء أكان كلمة واحدة، أم كان مركبـا مـن 
ًكلمتني أو أكثر، وسواء أكان املركب قـائام يف بنائـه 
 ًعىل أساس عالقة اإلسـناد، أو قـائام يف بنائـه عـىل

   .غري اإلسناد
 ثم يرى الباحث أن اجلملـة يف العربيـة ومن
ــسم  ــى -تنق ــى واملعن ــث املبن ــن حي ــىل - م  ع
 واجلملـة غـري ، مها اجلملـة اإلسـنادية؛قسمني

اإلسنادية، وكل منهام ينقسم عىل أقسام، وبيـان 
 :ذلك عىل النحو اآليت

 
قـة  عالاس التي تقوم يف بنائها عىل أسوهي

اإلسناد بني طريف اإلسـناد؛ ومهـا املـسند إليـه، 
واملسند، إذ يتعلق عىل أساسـها املـسند باملـسند 
إليه، سواء أدت عالقة اإلسـناد فيهـا وظيفتهـا 

 ، وهي اإلخبار عن املسند إليه باملـسند؛املعنوية

وطرفا اإلسناد مها الركنـان األساسـيان . أم مل تؤدها
ية، فبهام يكتمل مبناها، املحوريان يف اجلملة اإلسناد

 بيد أنه قـد حيـذف أحـدمها، وقـد ،وهبام يتم معناها
ًحيذفان معا، إذا وجدت القرينة الدالة عىل املحذوف 

 تشتمل اجلملة اإلسـنادية وقد. ًمنهام، أو عليهام معا
عىل ألفاظ أخرى غريمها، إال أن تلك األلفـاظ تعـد 

إلسـناد، ًألفاظا ثانوية، ألهنا تدور يف فلكـي طـريف ا
وتتعلق هبام أو بأحدمها عىل أساس عالقات أخـرى 

األلفاظ عىل قسمني؛ أمـا وتنقسم تلك .  اإلسنادغري
طريف اإلسناد، عىل أسـاس  بأحد القسم األول فيتعلق

 :إحدى العالقات اآلتية
 وتـؤدي هـذه العالقـة إحـدى : التبعيـةعالقة -١

الرجـل : الوصفية، كام يف قولك: املعاين اآلتية
. حممـد رجـل كـريم: وقولك.  حمبوبالكريم

: كوالبدليـة، كـام يف قولـ. وجاء رجل كـريم
. وجـاء الطالـب حممـد. الطالب حممد جمتهـد

.جاء املدير نفسه: والتوكيد، كام يف قولك
 وتؤدي هـذه العالقـة معنـى : االشرتاكعالقة -٢

ــر يف مــضمون  االشــرتاك بــني اســمني أو أكث
حده،  الواو وةاجلملة الواحدة، وتؤدى بواسط

ــن حــروف العطــف  ــاه م ــع يف معن ــا وق أو م
حممد وعـيل جمتهـدان، : األخرى، كام يف قولك

عــاد : وقولــك. دخــل حممــد وعــيل: وقولــك
هنـا يف معنـى ) حتـى(ـف. ُاحلجاج حتى املشاة

أما باقي حروف العطـف، فـال تعطـف . الواو
إال اجلملة عىل اجلملـة، ومـن ثـم فـال تـؤدي 

ظاهر االسم فإن عطفت يف ال. معنى االشرتاك
عىل االسم، فإن ذلك يؤول بتقدير املحـذوف، 
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أو دخـل . دخل حممد فعـيل: كام يف قولك
مل يدخل حممد بل : حممد ثم عيل، أو قولك

دخـل حممـد، فـدخل : فتقدير األول. عيل
دخل حممد ثـم دخـل :  وتقدير الثاينيل،ع

مل يدخل حممـد، بـل : وتقدير الثالث. عيل
. حلــروفوهكــذا يف بــاقي ا.. دخــل عــيل

ودليل الباحث عىل أن عالقة االشرتاك ال 
تكون إال بالواو وحـده مـن بـني حـروف 
ــد  ــي تفي ــال الت ــو أن األفع ــف، ه العط

ـــل ـــشاجر، : االشـــرتاك، مث تقاتـــل، وت
ــأيت بعــدها إال الــواو، وال  وختاصــم، ال ي
يصح أن يأيت بعدها أي حرف من حروف 

 = ه١٤٠٠ابن عقيـل، (العطف األخرى 
٣/٢٢٧ ،١٩٨٠.(

ــؤدي أحــد معنيــني؛ : اإلضــافةالقــةع -٣  وت
غالم حممد جمتهد، أو : التعريف، كام يف قولك

.هذا كتاب نحو: التخصيص، كام يف قولك
: ً كام يف قولك خماطبا غريك: عالقة التمييز -٤

.ًأنت أغزر علام، وأنت أكثر ماال
–نحن :  كام يف قولك: االختصاصعالقة -٥

. كرماء–العرب 
لـق بطـريف اإلسـناد  القسم الثاين فيتعوأما

 :ًمعا، عىل أساس إحدى العالقات اآلتية
أكل الطفل :  كام يف قولك:فعولية املعالقة -١

.التفاحة
اسـتوى املـاء :  كـام يف قولـك: املعيةعالقة -٢

.واخلشبة
 فمثـال : أو الزمانيـةكانية الظرفية املعالقة -٣

حممــد جــالس فــوق التــل، أو : األوىل قولــك
د نـائم يف جلس حممـد عـىل الكـريس، أو حممـ

ًسافر حممد عرصا، : ومثال الثانية قولك. الدار
.أو سافر حممد يف العرص

 وتؤدي هـذه العالقـة معنـى : املصدريةعالقة -٤
ًنجح الطالب نجاحـا، : التوكيد، كام يف قولك

نجـح الطالـب : أو بيان النوع، كـام يف قولـك
نجح : نجاح املتفوقني، أو بيان العدد، كقولك

.تنيحممد نجاحني، أو مر
ً الغائيـة ابتـداء أو انتهـاءعالقة -٥  فمثـال األول:ً

ومثـال الثـاين . خرج حممد مـن الـدار: قولك
.عاد حممد إىل الدر: قولك

.ًجاء حممد مرسعا:  كام يف قولك: احلاليةعالقة -٦
طابـت صـنعاء :  كـام يف قولـك: التمييزعالقة -٧

 .  ًهواء
 وقد تكون اجلملة اإلسنادية مستقلة بذاهتا، هذا

ًتكون غري مـستقلة، وذلـك إذا وقعـت مـسندا وقد 
ًإليــه، أو مـــسندا، أو صــفة، أو حـــاال، أو صـــلة 

 .إلخ.. للموصول
 

 بنائهـا جتـرد من حيث - اجلملة اإلسنادية وتنقسم
:  عىل قسمني؛ مها-من أدوات التحويل أو عدمه 


 بناؤهـا اإلسـنادي مـن ردجتـ التي اجلملة وهي

ٍّدخول أي من أدوات التحويـل، التـي تـدخل عـىل 
اجلمل اإلسنادية، فتفقد اإلسناد فيها وظيفته املعنويـة، 
وهي اإلخبار، وحتول معنى اجلملة التي تدخل عليهـا 
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 . آخر، غري اإلخبارنى إىل معخبارمن معنى اإل
 

 مـن -سـنادية األصـلية  اإللة وتنقسم اجلم
 : عىل قسمني؛ مها- املعنىحيث 

 وهـي: اإلخبارية األصلية اإلسنادية اجلملة   -أ
كل مجلة تؤدي فيها عالقة اإلسناد وظيفتها 

حممـد : املعنوية؛ وهي معنى اإلخبار، مثـل
 وحممد أبوه قائم، وكان مد،قائم، ويقوم حم

 .ًحممد قائام
: اإلخباريـة  غـرياألصلية اإلسنادية اجلملة  -ب

 كل مجلة فقدت فيها عالقـة اإلسـناد وهي
وظيفتها اإلخبارية، وأصبحت تؤدي معنى 
: آخر غري اإلخبار، كالـدعاء، مثـل قولـك

رمحك اهللا، ويرمحك اهللا، وعفـا اهللا عنـك، 
نعـم اخللـق : واملدح، مثـل. وما شابه ذلك

بـئس  :والذم، مثل. الصدق، أو نعم الصدق
واالستفهام  .كذباخللق الكذب، أو بئس ال

 االستفهام أحـد طـريف الذي يكون فيه اسم
 لـك؟من هـذا؟ وكيـف حا: اإلسناد، مثل

 .وأين أنت؟ وأمثال ذلك


 كل مجلة إسنادية، دخلـت عليهـا أداة وهي
ــن  ــل، أدواتم ــول فالتحوي ــا تح ــى فيه  املعن

بدخول تلك األداة من معنى اإلخبار إىل معنـى 
. ر، حيدده نوع أداة التحويل الداخلة عليهاآخ

 
 مـن - املحولـة سـنادية اجلملـة اإلوتنقسم

 : عىل األقسام اآلتية–حيث املعنى 
 اجلملة التـي تـدخل عليهـا وهي ،التمني مجلة -١

.ًليت حممدا قائم: مثل) ليت(
 اجلملة التي تـدخل عليهـا وهي ،الرتجي مجلة -٢

.ًلعل حممدا قائم: مثل) لعل(
 ليهـا اجلملة التي تـدخل عوهي ،التوكيد مجلة -٣

َّإن، أو أن، أو قد املتلوة بالفعل املايض( : مثـل) َّ
. ًإن حممدا قائم، وقد قام حممد

 اجلملة التـي تـدخل عليهـا وهي ،التشبيه مجلة -٤
ًكأن حممدا قائم، : مثل) َّكأن( َّ

ليهـا  اجلملة التـي تـدخل عوهي ،التكثري مجلة -٥
. كم من حروب خضتها: مثل) كم التكثريية(

 اجلملــة التـي تــدخل وهـي ،االســتفهام مجلـة -٦
 تكون إحدى أدوات االستفهام، التي ال يهاعل

هـل حممـد يف : مثـل طريف اإلسناد فيهـا، أحد
الدار؟ 

، وهـي نوعـان؛  اجلواب عـن االسـتفهاممجلة -٧
ــواب ب ــة اجل ــات،مجل ــك اإلثب ــا - كقول  ًجميب

نعـم حممـد يف : - الـسابقة لةجلماملستفهم يف ا
 ًجميبـا - كقولـك النفي، اجلواب بومجلة. الدار

: الـسابقة االسـتفهام مجلة يف -ً أيضا -املستفهم 
. الداريف حممد ليسال 

وهي كل مجلة تـصدرهتا أداة نفـي :  النفيمجلة -٨
 أحـد يف ال: كقولكيف غري جواب االستفهام، 

 حممـد لـيس: ً مـسافرا، أومـدما حم: الدار، أو
لــن يــسافر : مل يــسافر حممــد، أو: ًمــسافرا، أو

. ُال يسافر حممد ليال:  أو،حممد
. إن يسافر حممد أسافر:  مثل،الرشط مجلة -٩
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 اجلملة املبـدوءة بالفعـل وهي ،الظن مجلة -١٠
قـد يـسافر : مثل) قد(املضارع، املسبوق بـ

. حممد
 اجلملـة التـي وهـي،  والقرصاحلرص مجلة -١١

مـا (رص والقـرصتدخل عليها أدوات احلـ
 مـا وخالـد،ما العامل إال : مثل) وإال، وإنام

 وإنام العـامل ، عاملخالد إال عامل، وإنام خالد
. خالد

 -هنـا  - مجلة األمر املقـصودة :األمر مجلة -١٢
هي مجلة األمر املؤدى باملـضارع املـسبوق 

 يف كـام حـال إسـناده إىل الظـاهر، م،بالال
 . ليقم حممد: قولك

 -هنـا  -ة النهي املقصودة  مجل:النهي مجلة -١٣
هي مجلة النهي املؤدى باملـضارع املـسبوق 

 إىل -ًأيـضا  -الناهية، حال إسناده ) ال(بـ
 . ال يقم حممد: الظاهر، كام يف قولك

 اجلملـة التـي دخلـت وهي ،العرض مجلة -١٤
أال نـذهب : مثـل) أال(عليها أداة العرض 

 . إىل  احلديقة
ــة -١٥ ــضيض مجل ــي ،التح ــي وه ــة الت  اجلمل

: مثل) هال(لت عليها أداة التحضيض دخ
 . هال ذهبت إىل احلديقة

 اجلملة التـي دخلـت وهي ،االحتامل مجلة -١٦
ّإمـا حممـد : مثل) َّإما( أداة االحتامل يهاعل

 . موجود أو مسافر
 مجلـة مـن اجلمـل الـسابقة هـي مجلـة فكل

إســنادية حمولــة، فقــدت فيهــا عالقــة اإلســناد 
ٍّقـصود يف كـل وظيفتها اإلخبارية، إذ مل يعـد امل

منها اإلخبار عن املسند إليه باملسند، بل حتول املعنى 
فيها بدخول أداة التحويـل مـن معنـى اإلخبـار إىل 
معنى آخر، يتعني حسب نوع أداة التحويل الداخلـة 

ــاين هــي ــا، وتلــك املع ــي، والرتجــي، : عليه التمن
والتوكيـــد، والتـــشبيه، والتكثـــري، واالســـتفهام، 

ًام إثباتـا أو نفيـا،  عن االسـتفهاجلوابو  يف والنفـيً
 والرشط، والظن، واحلرص، ،غري جواب االستفهام

 بـالالم، حـال سبوقوالقرص، واألمر باملـضارع املـ
) ال( الظاهر، والنهي باملضارع املسبوق بـإىلإسناده 

 إىل الظــاهر،  -ً أيــضا –الناهيــة، حــال إســناده 
 . والعرض، والتحضيض، واالحتامل

 
 التي تدخل عىل اجلمل ، فأدوات التحويلوعليه

 مـن غريه إىل معناها من اإلخبار ولاإلسنادية، فتح
َّإن وأخواهتـا، وأدوات : هـياملعاين سـالفة الـذكر، 

 وأدوات ًفيـا،ًاالستفهام، وأدوات جوابـه إثباتـا أو ن
ــرشط، وأدوات احلــرص  ًالنفــي عمومــا، وأدوات ال

ــرص، و ــة، و) كــم(والق ــد(التكثريي ــد )ق ــي تفي  الت
 املـضمر، غرياملعنيني؛ الظن أو التوكيد، والم األمر ل

 وأداة العرض ، لغري املضمر-ً أيضا – ةالناهي) ال(و
 وأداة االحـــتامل ،)هـــال(وأداة التحـــضيض ) أال(
فكل أداة من هـذه األدوات إذا دخلـت عـىل ). َّإما(

 إىل اراجلملة اإلسنادية، فإهنا حتول معناها من اإلخب
هذا وقد تكـون . خر، من املعاين سالفة الذكرمعنى آ

اجلملة اإلسنادية املحولـة، حمولـة بـأدايت حتويـل يف 
أمل : وقت واحد، كاالستفهام والنفي، كام يف قولـك

ًيـسافر حممـد؟ أو اإلثبـات والنفـي، كقولـك جميبـا 
 .ال مل يسافر حممد: بالنفي عن االستفهام السابق
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 مجلة ال تقوم يف بنائها عىل أسـاس ل كوهي

 تفيـد معنـى اإلخبـار، بـل العالقة اإلسناد، و
ــضام  ــة الت ــاس عالق ــىل أس ــا ع ــوم يف بنائه تق

 .التالزمي
 

 مـن حيـث - اجلملة غري اإلسنادية وتنقسم
 : عىل األقسام اآلتية-املعنى 

وهـي كـل مجلـة وظيفتهـا :  اإلفصاحمجلة -١
ّملعنوية اإلفصاح عام خيتلج يف نفس القائل ا

مجلـة : من املشاعر، وتشمل اجلمل اآلتيـة
مـا أفعلـه،  (التعجب بصيغتيه القياسـيتني

: فمثال الـصيغة األوىل قولـك): وأفعل به
ومثال الـصيغة األخـرى ! ما أمجل السامء 

ــك ــسامء : قول ــة! أمجــل بال ــة الندب : ومجل
ـــداه: ًكقولـــك متوجعـــا وقولـــك . وا ي

وا : ًوقولـك متحـرسا. وا ولداه،: ًفجعامت
ومجلة . وا أسفاه: ًوقولك متأسفا. حرستاه
) آه(وهي مجلـة التـي تـؤدى بلفـظ : التأمل

آه، أو : ًمنونا أو غري منون، كقول املـريض
ــك ــك: كقول ــك، أو آه علي ٍآه من ــة . ٍ ومجل
وهي اجلملة التـي تـؤدى بلفـظ : التضجر

: ًبـاًمنونا أو غري منون، كقولك خماط) أف(
، أو أفٍّ منك  .أْف، أو أفٍّ

 مجلـة:  اآلتيـةاجلمل وتشمل : الطلبمجلة -٢
 األمـر بـصيغة سواء تلك املـصدرة ،األمر

اذهـب، اذهبـي، : ً، كقولك خماطبا)افعل(
 بـالالمأو املـصدرة . اذهبا، اذهبوا، اذهبن

 املوجه إىل املضمر املخاطب، ضارع،والفعل امل
ذهبا، لتـذهب، لتـذهبي، لتـ: ًكقولك خماطبـا

ــذهبن ــذهبوا، لت َلت ــب، . ْ ــضمر الغائ أو إىل امل
 حينام تريد ممن تتحدث إليه أن ينقل -كقولك 

َهـي(ليـذهب، لتـذهب : األمر إىل الغائـب ِ( ،
ــذهبن ــذهبوا، لي ــذهبا، لي َلي ــأو. ْ ــام صدرة امل  ب

يعرف لدى النحويني القـدامى باسـم الفعـل، 
. صــه: ًوهــو نوعــان، أصــيل كقولــك خماطبــا

 وإليك لصرب،عليك ا: ًخماطباومنقول كقولك 
 - هنـا–) عليك(فـ. الكتاب، ودونك الطريق

) دونـك(بمعنى خذ، و) إليك(بمعنى ألزم، و
ِفعـال(أو املصدرة بصيغة األمر . بمعنى تنح َ َ( ،

ِحذار، : ًكقولك خماطبا َ . بمعنى احذر) حذار(فـَ
ًإكرامـا : ً باملصدر، كقولـك خماطبـاأو املصدرة

ْ بمعنى أكرم- هنا –) ًإكراما( فـًزيدا،  ومجلـة. ِ
) ال( اجلملة املصدرة بـأداة النهـي هيو: النهي

 املضارع املوجه إىل املضمر املخاطـب، الفعلو
ــا ــك خماطب ــذهبي، ال : ًكقول ــذهب، ال ت ال ت

أو إىل املــضمر . ْتـذهبا، ال تـذهبوا، ال تـذهبن
 حينام تريد ممن تتحدث إليه -الغائب، كقولك 

ــبأن ينقــل النهــي إىل الغا ــذهب، ال : -ئ ال ي
َهي(تذهب  َ، ال يذهبا، ال يذهبوا، ال يذهبن)ِ ْ .
َالـصدق، أو : ًكقولـك خماطبـا:  اإلغراءومجلة

َالصدق الصدق، أو الصدق واألمانـ  مجلـةو. ةَ
َالكذب، أو الكـذب : ًكقولك خماطبا: التحذير َ

ـــاك ـــة، أو إي ـــذب واخليان ـــذب، أو الك َالك َ
ـــرسقة ـــة. وال ـــتغاثةومجل ـــك:  االس   : كقول

.   وا نجدتاه: وا معتصامه، أو
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 وهي اجلملة التي يتعـني هبـا : التعينيمجلة -٣
املخاطب، وال يشمل هـذا القـسم سـوى 

يا حممد، أيـا حممـد، : كقولك النداء، مجلة
أحممــد، أي حممــد، أهيــا النــاس، يــا أهيــا 

.الناس
واهللا، وتاهللا، وأقسم :  كقولكالقسم، مجلة -٤

: -ا  هنـ–وقد يسأل سـائل، فيقـول . باهللا
 ؟ إسـنادية مجلـة) أقسم باهللا (مجلة تأليس

ال ليست إسـنادية، وذلـك ألن : فاجلواب
 وأمثاله، كـام - هنا -فعل املتكلم املضارع 

أحلف باهللا، أو نحلف باهللا، أو نقـسم (يف 
ِاملقــسميــدل بــصيغته عــىل أن ) بــاهللا  هــو ُ

 اعــةً ســواء أكــان فــردا أو مجاملــتكلم،
ــي، ( ، ١٩٨٩ ، احلمــو،٥٦، ١٩٨٨القرطب

) أقــسم، ونقــسم (الفعــل ولــيس،  )١٨٦
 وال مل يـسند إىل يشء، إذ ٍبمـسند، اموأمثاهل

 . وجود للفظ املسند إليه
 تقـوم يف ال مجلة مـن اجلمـل الـسابقة فكل

 تفيــد البنائهـا عـىل أســاس عالقـة اإلسـناد، و
معنى اإلخبار، بل تقـوم يف بنائهـا عـىل أسـاس 

املعـاين  أحـدعالقة التضام التالزمـي، وتـؤدي 
ـــة ـــصاح: اآلتي ـــب، ،اإلف ـــني أو أو الطل  تعي

 فيكــونأمــا اإلفــصاح .  أو القــسم،املخاطــب
 شاعر،ّ عام خيـتلج يف الـنفس مـن املـاإلفصاحب

ــرسا، أو  ــا، أو حت ــا، أو تفجع ــا، أو توجع ًتعجب ً ً ً
ًتأسفا، أو تأملـا، أو تـضجرا، و ً  يف مجلتـي يتمثـلً

التعجب بصيغتيه القياسيتني، ومجلة الندبة بكل 
وأمـا . ضجرمعانيها، ومجلـة التـأمل، ومجلـة التـ

ًالطلب فيكون أمرا، أو هنيا، أو إغراء، أو حتذيرا، أو  ً ًً
 صـيغه، ومجلـة بكل يف مجلة األمر يتمثلاستغاثة، و

ــة ،النهــي ــة ومجل ــة التحــذير، ومجل  اإلغــراء ومجل
 بالنـداء، فيكـونوأما تعيـني املخاطـب . االستغاثة

ا القسم فيتمثـل يف مجلـة وأم. ويتمثل يف مجلة النداء
 .القسم بكل صورها

 أن" بعالقــة التــضام التالزمــي هــو واملقــصود
 ًيستلزم أحد العنرصين التحليليـني النحـويني عنـرصا

، قد يدل عليه بمبنى وجودي عىل سبيل الـذكر... آخر
 بـسبب ،التقـدير أو يدل عليه بمبنى عدمي عىل سبيل

ــذف ــتتار أو احل ــسان،  ("االس  ،٢٠٠٦ =١٤٢٧ح
ــأداة). ٢١٧ ــية ف ــصيغة القياس  وىلاأل التعجــب يف ال

تـستلزم لفــظ التعجــب واالســم املنــصوب بعــده،  
ولفظ التعجب يف الصيغة القياسـية الثانيـة يـستلزم 

افعـل، (وصيغ األمـر .  واالسم املجرور بعدهاالباء
ــال ِفعــال، لتفعــل، فع َِ ََ ٍوكــذلك صــه، وعليــك ، ) َ

 كـل -ألمـر حال كوهنا يف معنى ا-وإليك، ودونك 
ً مجعا، و أمثنًىً ضمري املخاطب فردا أو ستلزمذلك ي

والفعـل املـضارع املـسبوق . سواء ذكـر أو مل يـذكر
 إىل املضمر، يستلزم -ًأيضا  -الناهية، املوجه ) ال(بـ
ًأو ضمري الغائب، فـردا،  ضمري املخاطب -كذلك  -

ــا ــى، أو مجع ــصوب يف اإلغــراء .ًأو مثنً  واالســم املن
ويستلزم يف ). الزم(كون قبله فعل األمر يستلزم أن ي

. ، سواء ذكرا أو مل يذكرا)احذر(التحذير فعل األمر 
يف التحـذير، فتـستلزم الـواو واالسـم ) إيـاك(وأما 

 تستلزم االسم املنادى نداءوأداة ال. املنصوب بعدها
ــستلزم  ــة ت ــدها، وأداة الندب ــا -بع ــل معانيه  - بك

. ستلزم املستغاث بهوأداة االستغاثة تاملندوب بعدها، 
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.  منـه أو عليـهتـأمل تستلزم حرف اجلـر وامل)آه(و
وأداة . تستلزم حرف اجلر واملتضجر منه) أف(و

َالقسم تستلزم املقسم به، واملقسم عليه َْ ُ ْ ُ.
 األلفاظ املتالزمة، التي تتكـون منهـا وهذه

كل مجلة من اجلمل غري اإلسنادية سالفة الذكر، 
وهبا . ٌّا، كل عىل حدةهي األلفاظ األساسية فيه

 بيـد أن أداة ، ويـتم معناهـااجلملـة،يكتمل بناء 
النداء قد حتذف، لداللة قرينـة التـضام عليهـا، 
واالستعاضة عن ذكرهـا بقرينـة النغمـة، وقـد 
حيذف املتعجب منه، لداللة قرينة السياق عليه، 

 M × Ø  Ù     Ú ÜÛ :كــام يف قولــه تعــاىل
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 وقد تـشتمل اجلملـة غـري اإلسـنادية عـىل 
ــىل  ــسم ع ــاظ تنق ــذه األلف ــة، وه ــاظ ثانوي ألف
قــسمني؛ القــسم األول يتعلــق بأحــد ألفاظهــا 

 : العالقات اآلتيةإحدى عىل أساس يةاألساس
 الوصـف، كـام معنـى ألداء : التبعيةعالقة -١

ُيا حممد املجتهد، وقولك: يف قولك إيـاك : ُ
ـــك ل أمجـــ: والكـــالم الفـــاحش، وقول

أو ألداء معنــــى . بـــاألرض اخلــــرضاء
. أهيا الرجل الرجل: التوكيد، كام يف قولك

أهيـا : أو ألداء معنى البيـان كـام يف قولـك
. الرجل حممد

 اك،ألداء معنـى االشـرت: الشرتاك اعالقة -٢
. مـا أمجـل الـسهل واجلبـل: كام يف قولك

.واهللا إين ناجح ومتفوق: وقولك

ا أمجـل جـو مـ:  كـام يف قولـك: اإلضافةعالقة -٣
.إياك وأصدقاء السوء: اليمن، وقولك

 الثاين يتعلق بألفـاظ اجلملـة األساسـية والقسم
:كلها، عىل أساس إحدى العالقات اآلتية

مـا أمجـل الـسامء :  كام يف قولـك: احلاليةعالقة -١
ال تـذهب : أو. ًاذهب ماشيا: وقولك! صافية 
.ًماشيا

 :يضً كـام يف قولـك خماطبـا املـر: املفعوليةعالقة -٢
.ال ترشب الدواء: أو. ارشب الدواء

 الـسامء لمـا أمجـ: كام يف قولك:  الظرفيةعالقة -٣
أو ! ما أمجـل التـاج فـوق رأسـك : أو! الليلة 

أو قولـك . إياك واخلـروج لـيال: ًقولك حمذرا
ال : ًأو ناهيـا. ٍصه اآلن، أو اذهب الليلـة: ًآمرا

.تذهب الليلة
 ىل إهـب اذ:ً كام يف قولك خماطبا: الغائيةعالقة -٤

ــذهب إىل اجلبــل: اجلبــل، أو : أو قولــك. ال ت
. ال خترج من الدار: اخرج من الدار، أو

مـا أمجـل صـنعاء :  يف قولكام ك: التمييزعالقة -٥
!ًهواء 

 األمــر، أو وكيــد وذلــك لت:رية املــصدعالقــة -٦
ال : ًاذهــب ذهابــا، أو: النهــي، كــام يف قولــك

: أو لبيان عددمها، كام يف قولـك. ًتذهب ذهابا
أو لبيـان . ال تـذهب مـرتني: اذهب مرتني، أو

اذهب ذهاب األبطـال، : نوعهام، كام يف قولك
.ال تذهب ذهاب املهزومني: أو

:  اذهـب وعليـا، أو:  كام يف قولك: املعيةعالقة -٧
. ًال تذهب وعليا

 أن مجلة النداء التي تفيد – هنا - بالذكر واجلدير
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ا مـن تعيني املخاطب، ال تستخدم إال مع غريه
 إذ ؛ سواء غـري اإلسـنادية، أو اإلسـناديةاجلمل

 اجلمل غـري اإلسـنادية مـع مجلتـي معتستخدم 
ما أمجل السامء يا حممد، : التعجب، كام يف قولك

ومـع األمـر كـام يف . لـسامءيا حممد أمجـل با: أو
اذهب يـا حممـد، أو : أو. يا حممد اذهب: قولك
 ومـع النهـي كـام يف.  الكتاب- يا خالد -إليك 
ال تـذهب يـا : يـا حممـد ال تـذهب، أو: قولك
الـصدق يـا : ومع اإلغراء، كام يف قولـك. حممد
 يـا -إيـاك : ومع التحذير، كام يف قولـك. خالد

: ولـك القسم، كـام يف قعوم.  والكذب-خالد 
 تستخدم وكذلك.   ناجح- يا حممد -واهللا إنني 

مع اجلمل اإلسنادية بمختلف أنواعهـا، كـام يف 
يا خالد : وقولك. امء صافية يا خالدالس: قولك

ًإن حممـدا : وقولـك. هل قـرأت الكتـاب  يـا –َّ
. إلخ.. رمحك اهللا يا أيب: وقولك.  ناجح–خالد 

 يف اجلمل غري اإلسنادية أهنا بكـل واملالحظ
أقسامها ختلو من املرفوعات، وهذا مما يؤكد أهنا 
ــن  ــع م ــك ألن الرف ــنادية، وذل ــري إس مجــل غ

ناد، إذا كانا من األسامء أو خصائص طريف اإلس
األوصاف، املعربة، التـي تظهـر عليهـا عالمـة 
اإلعراب، وأما ضـمة املنـادى العلـم املفـرد أو 
النكـرة املقـصودة، فهــي ضـمة بنـاء، ال ضــمة 
إعراب، وقد كان ذلك االسـم يـستحق الفـتح 
ًنصبا، ألنـه لـيس واقعـا يف إسـناد فريفـع، وال ً

 أنه بني عىل الـضم،  إليه فيجر، إالًمضافاًواقعا 
 لكي ال يلتبس باملنادى املضاف إىل ياء ،ومل يفتح

 وتبقى ،األلفً ألفا ثم حتذف باملتكلم، التي تقل

كـام ،  الكـوفيني وهذا هو تعليـل. الفتحة دليال عليها
ـــصاف  ـــاحب اإلن ـــنهم ص ـــاري، (روى ع األنب

 ونـسبه يض، وذكره الر،)١/٣٢٣، ١٩٦١=١٣٨٠
).   ١/٣٤٩، ٢٠٠٠ =١٤٢١الريض، (إىل الكسائي 
 
 البحث يف خامتته إىل ذكر أهم النتائج التي يصل

 :تضمنها، وهي عىل النحو اآليت
 حيـث املبنـى مـن - اجلملة يف العربيـة تنقسم -١

ــى  ــىل -واملعن ــناديةع ــسمني؛ إس  وغــري ، ق
. إسنادية

 تبنى عىل ، يف العربية هو عالقة معنويةاإلسناد -٢
وتقوم بـني طـرفني أساسها اجلملة اإلسنادية، 

. خمتلفني؛ مها املسند إليه واملسند
ــناد -٣ ــة معنولإلس ــة وظيف ــة يف العربي ــي ي  وه

اإلخبار، إذ خيرب عن طريقها عن املـسند إليـه،  
باملسند، ما مل يقـصد املـتكلم إىل معنـى آخـر، 
ــة  ــدخل عــىل اجلمل ــا مل ت ــدعاء مــثال، وم كال
اإلسنادية أداة من أدوات التحويل، التي حتول 

.اها من اإلخبار إىل غريهمعن
 عىل قسمني؛ إسـنادية اإلسنادية اجلملة تنقسم -٤

. حمولةديةأصلية، وإسنا
 األصلية عىل قسمني؛ اإلسنادية اجلملة تنقسم  -٥

إسنادية أصلية إخبارية، وإسنادية أصـلية غـري 
. إخبارية

 األقـسام عـىل املحولة اإلسنادية ملة اجلتنقسم -٦
 ومجلـة لرتجـي،ا ومجلـة التمنـي، مجلة: اآلتية

 ومجلـة التكثـري، ومجلـة التـشبيه، ومجلة ،التوكيد
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 التي ال يكون لفظ االستفهام أحد االستفهام
 اجلــواب عــن ومجلــةطــريف اإلســناد فيهــا، 
ًاالستفهام إثباتا أو نفيا  ومجلة النفي يف غـري ،ً

 ومجلـة الـرشط، ومجلـةجواب االسـتفهام، 
 ومجلـة القـرص، ومجلة احلرص، ومجلة الظن،
 املؤدى باملضارع املسبوق بالالم، حـال مراأل

ــؤدى  إســناده إىل الظــاهر، ومجلــة النهــي امل
الناهية، حال إسناده ) ال(باملضارع املسبوق بـ

 ومجلة العرض، إىل الظاهر، ومجلة -ً أيضا –
 .االحتامل ومجلة التحضيض،

 التحويل التي تـدخل عـىل اجلملـة أدوات -٧
ار إىل اإلسنادية، فتحول معناها من اإلخبـ
 َّإن: معنى آخـر، يتعـني بنـوع األداة، هـي

ــتفهام  وأدوات ،وأخواهتــا، وأدوات االس
ًجوابــه إثباتـــا أو نفيــا، وأدوات النفـــي  ً
ًعموما، وأدوات الرشط، وأدوات احلـرص 

التـي ) قـد(التكثرييـة، و) كم(والقرص، و
ــد، والم  ــني؛ الظــن أو التوكي ــد املعني تفي

تــي تفيــد ال) أال( والناهيــة،) ال( ومــر،األ
التي تفيـد التحـضيض، ) َّهال( و،العرض

.التي تفيد االحتامل) ّإما(و
 تقـوم كل مجلة هي ، غري اإلسناديةاجلملة -٨

ــضام  ــة الت ــاس عالق ــىل أس ــا ع يف بنائه
ــة  ــاس عالق ــىل أس ــيس ع ــي، ول التالزم

. اإلسناد
 مـن حيـث - اجلمل غري اإلسنادية تنقسم -٩

 أقـسام؛ األول مجلـة أربعـة عـىل -املعنى 
 مجلتــي التعجـــب ويـــشملفــصاح، اإل

ــة  ــة الندب ــيتني، ومجل ــصيغتيه القياس ــلب  بك
 الثـاينو. معانيها، ومجلة التأمل، ومجلة التـضجر

 بكل األمر للمضمر مجلة ويشمل الطلب، مجلة
ــورها،  ــةص ــضمر، ومجل ــي للم ــة النه  ومجل

. اإلغراءـ، ومجلة التحـذير، ومجلـة االسـتغاثة
. لنـداء ويـشمل مجلـة االتعيـني، مجلة والثالث

.  القسممجلة الرابعو
 

 
 النحو، مطبعة إحياء ،)م١٩٥٩( مصطفى، إبراهيم،
. والرتمجة والنرش، القاهرةلتأليفجلنة ا

 اخلـصائص، ،)م١٩٥٧ (، الفـتح عـثامنأبو جني، ابن
 الكتـب ر مطبعـة داالنجـار،حتقيـق حممـد عـيل 

.املرصية
ــداهللا عقيــل، ابــن ــدالرمحنعب  =ه١٤٠٠ (، بــن عب

 ابن عقيل، حتقيـق حممـد حميـي رشح ،)م١٩٨٠
 دارالــدين عبداحلميــد، دار الــرتاث، القــاهرة، 

 .مرص للطباعة، الطبعة العرشون

 ، عبداهللا مجال الـدين حممـد بـن عبـداهللاو أب، مالكابن
 رشح الكافية الشافية، حتقيـق عبـداملنعم ،)ت. د(

مـي وإحيـاء أمحد هريـدي، مركـز البحـث العل
الطبعـة  القرى، مكـة املكرمـة، مالرتاث، جامعة أ

.وىلاأل
بن ا أبو حممد مجال الدين عبداهللا بن يوسف ، هشامابن

 رشح ،)ه١٣٨٣ (،أمحد بن عبداهللا بـن يوسـف
حميـي  حممـد حتقيـققطر الندى وبـل الـصدى، 

.احلادية عرشة القاهرة، الطبعة د،الدين عبداحلمي
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ل الـدين عبـداهللا بـن  أبـو حممـد مجـا، هـشامابن
 ،بن أمحـد بـن عبـداهللا بـن يوسـفيوسف 

ــب عــن ،)م٢٠٠٣ =ه١٤٢٤(  مغنــي اللبي
 كتب األعاريب، األنصاري، حتقيق حممد حميي

.وتاملكتبة العرصية، بريالدين عبداحلميد، 
 موفق الـدين بـن يعـيش النحـوي، ، يعيشابن

.، رشح املفصل، عامل الكتب، بريوت)ت.د(
 بـن حممـد يلسن نور الدين ع احلأبو األشموين،
 رشح، )م١٩٩٨=ه١٤١٩ (،عيــــسىبــــن 

عىل ألفية ابن مالـك، دار الكتـب األشموين 
.العلمية، بريوت، الطبعة األوىل

 الدين أبو الربكـات عبـدالرمحن كامل األنباري،
ـــ ـــد ب ـــن حمم  =ه١٤١٥ (، أيب ســـعيدنب

 العربيــة، حتقيــق الــدكتور أرسار، )م١٩٩٥
ل، بــريوت،  اجليــدارفخــر صــالح قــدارة، 

.الطبعة األوىل
 الدين أبو الربكـات عبـدالرمحن كامل األنباري،

ـــ ـــد ب ـــن حمم  =ه١٣٨٠ (، أيب ســـعيدنب
 يف مسائل اخلالف بني اإلنصاف ،)م١٩٦١

 حممد حتقيقالنحويني البرصيني والكوفيني، 
حميي الـدين عبداحلميـد، املكتبـة التجاريـة 

.الكربى، مرص، الطبعة الرابعة
  دراسـات نقديـة،)م١٩٥٧ (، عبـدالرمحنأيوب،
النحــو العــريب، مكتبــة األنجلــو املــرصية، يف 

.القاهرة
 اخلالصـة ،)م٢٠٠٠=ه١٤٢٠( متـام، حسان،
. األوىل الكتب، القاهرة، الطبعة عاملحوية،الن

ــة اللغــة، )م٢٠٠٦=١٤٢٧ (متــام، حــسان،  العربي
. ومبناها، دار الثقافة، املغربهامعنا

ــامدي، ــف، احل ــوال ،)م١٩٩٠ (يوس ــاره نح  يف إط
 .الصحيح، ، مكتبة مرص

 =ه١٤٢١ (، الدين حممد بـن احلـسنريض الريض،
  الريض عىل كافية ابـن احلاجـب،رشح ،)م٢٠٠٠

رشح وحتقيق الـدكتور عبـدالعال سـامل مكـرم، 
. األوىلةعامل الكتب، القاهرة، الطبع

. د  (، الدين عبدالرمحن بن أيب بكرجالل السيوطي،
ح مجع اجلوامع، حتقيـق  اهلوامع يف رشمهع، )ت

.عبداحلميد هنداوي، املكتبة التوفيقية، مرص
  إىل دراسـةاملـدخل ،)م١٩٥١ (، عبداملجيـدعابـدين،

 مطبعـة  اللغـات الـسامية،وءالنحو العريب عىل ض
.الشبكيش باألزهر، مرص، الطبعة األوىل

 ،)م١٩٩٦= ه١٤١٦( حممـد محاسـة، عبداللطيف،
ــاء ــرشبن ــة، دار ال وق، القــاهرة،  اجلملــة العربي

.الطبعة األوىل
ــداللطيف، ــة ،)م٢٠٠١ (، حممــد محاســةعب  العالم

 ر دا، بـني القـديم واحلـديثملةاإلعرابية يف اجل
 . القاهرةغريب،

 خالفيـة يف مسائل ،)م١٩٩٢( أبو البقاء، العكربي،
 ق حممد خـري احللـواين، دار الـرشحتقيقالنحو، 

 .العريب، بريوت، الطبعة األوىل

 املـسائل ،)م١٩٨٢=ه١٤٠٣ (،بـو عـيل أالفاريس،
  حتقيق ودراسة الدكتور حممـد الـشاطرالعسكرية،

 القاهرة، الطبعـة دين،أمحد حممد أمحد، مطبعة امل
.األوىل
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ــي، ــضاء، القرطب ــن م ــىل ،)م١٩٨٨( اب ــرد ع  ال
النحاة، حتقيق الدكتور شـوقي ضـيف، دار 

. القاهرة، الطبعة الثالثةملعارف،ا
 =ه١٤١٥ (،مـد بـن يزيـد العبـاس حمأبـو املربد،

 حممد عبداخلالق ق حتقياملقتضب، ،)م١٩٩٤
.عظيمة، القاهرة

 
 اإلعـالل، يف ألـسنية حماولة ،)م١٩٨٩ (أمحد، احلمو،

ــة ــامل جمل ــد الفكــر، ع ــرشون، املجل ــدد الع  الع
 .الثالث
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