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  ملخص البحث
ألوفة،غري أن البلغاء من أهلها يعمدون إىل ما حقه للجملة العربية امسية وفعليةأطر بسيطة م

وما ذلك إال من أجل غرض يف املعىن ، فهذا االحنراف . التأخري فيقدمونه ،وإىل ما حقه التقدمي فيؤخرونه 
العرب إذا أرادت العناية "عن التراكيب املألوفة له داللة خاصة ، التؤديه اجلملة يف تركيبها البسيط،فـ

  ."بشيء قدمته 
وطريقة دراسة النحو التقليدية اليت حتفل باأللفاظ وإعراهبا ،كثرياً ماتغّيب القيمة الداللية 

ومن هنا رأت الباحثة أن تتتبع هذه الظاهرة يف .واجلمالية للترتيب ،طاملا أن احلركات اإلعرابية مربرة 
لكشف عن الداللة اخلاصة خطب من عصر االحتجاج ،العصر األموي ؛لتربط بني املعىن واملبىن حماولة ا

وذلك يف ضوء منهج وصفي حتليلي يوائم بني املستوى .التارخيي أواللغوي:اليت يقترحها  سياقا اخلطبة 
 .التركييب والداليل 
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يعتمد البحث يف حتليله على أن للجملة العربيةاملنطوقة  النواة، امسية وفعلية ،أطراً 

فهي بنية .)١(الكلمات اليت تعطي معىن حيسن السكوت عليهمتثل فيها اجلملة أدىن حد من 
 : وهذه األطرهي.سطحية هدفها اإلخبار احملايد الأكثر 

 :يف اجلملة االمسية:أوالً
حممٌد :(مثـل)اسم نكرة(خـ )+اسم معرفة أوما يسد مسده من مصدرمؤول(م _ ١

 ).رسول
 ) . يف البيت صديُق(   ) اسم نكرة ( م ) + شبه مجلة (  خـ -٢

 :وتضيف الباحثة إليه األمناط التالية 
 ) .حممٌد أخي (  ) اسم معرفة ( خـ ) + اسم معرفة (  م -٣
 ) .الصديق يف البيت (   ) شبه مجلة ( خـ ) + اسم معرفة (  م -٤
 من خري مؤّدٌب طالٌب( )نكرة أو شبه مجلة ( خـ ) + نكرة خمصصة (  م -٥

 )عشرة
آمنا باهللا وباليوم :  يقول من الناس ومن)"  من املوصولية (م ) + شبه مجلة (  خـ -٦

 "اآلخر
 ) :٢(يف اجلملة الفعلية :ثانياً 

حضر ). أوما يسد مسده ظاهراً أو مستتراً كما يف فعل األمر) (اسم ( فا +  فعل-١
 . الضيف، كُلْ

خذ أ) .  أو اسم مقترن حبرف جر ) ( اسم ( مفـ ) + اسم ( فا ) + متعدٍ ( فعل -٢
 .الطالُب كتاباً 

 . كسوت الصغري ثوباً) .اسم ( ٢ مفـ)+ اسم ( ١مفـ )+ اسم(فا ) + متعد (  فعل -٣

 .أكرمين رّيب ) . اسم ( فا ) + ض ( مفـ + فعل -٤
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 :وأضيف إليه
 .احترمناه٠)ض(مف)+ض(فا)+متعد(ف – ٤ 

ا بتقدمي هذه األطر متثل اجلملة العربية النواة يف أبسط صورها ،وأي انزياح عنه
ماحقه التأخري أوتأخري ماحقه التقدمي حيوهلا من بنية بسيطة إىلبنية عميقة ،ذات داللة خاصة 

 .،يتوخاها املتكلم ويتحراها املتلقي
ونعتمد أساساً هلذا املنهج الرياضي التحليلي ما رآه شيخ العربية عبد القاهر 

إال أن تضع كالمك الوضع الذي " النظم"اعلم أن ليس : "إذ يقول_ رمحه اهللا _اجلرجاين 
يقتضيه علم النحو ؛وتعمل على قوانينه وأصوله ، وتعرف مناهجه اليت ُنِهجت فال تزيغ عنها 

هذا هو السبيل ، فلست بواجد .....، وحتفظ الرسوم اليت رمست لك ، فال ختل بشيء منها 
 ويدخل حتت هذا شيئاً يرجع صوابه إن كان صواباً ، وخطؤه إن كان خطأً ، إىل النظم ،

االسم ، إال وهو معًىن من معاين النحو قد أصيب به موضعه ، ووضع يف حقه ، أو عومل 
خبالف هذه املعاملة ، فأزيل عن موضعه ، واستعمل يف غري ماينبغي له ، فال ترى كالماً قد 
وصف بصحة نظم أو فساده ، أو وصف مبزية وفضل منه ، إال وأنت جتد مرجع تلك 

ك الفساد ، وتلك املزية وذلك الفضل ، إىل معاين النحو وأحكامه ، ووجدته الصحة وذل
 )٣(."يدخل يف أصل من أصوله ، ويتصل بباب من أبوابه 

وال شك يف أن اجلرجاين سبق زمانه ، فبعد أن كان النحو منفصالً فصالً شبه تام 
النحو تركيباً ، والبالغة عن البالغة قبله ،استطاع أن يؤلف بني العلمني ليتكامال ، باعتبار 

الداللة اجلمالية املترتبة عليه، موائماً بذلك بني املبىن واملعىن ،وهو أمر سبق فيه الغربيني 
حبوايل ألف سنة ، غري أنه مل يأت بعده من يدير دفة الدرس اللغوي هبذا االجتاه نفسه ، فلم 

 .رس اللغوي عند العرب يكتب له أن يتطور أكثر وأن يشكل منهجاً يغري من مسرية الد
وال يقف عند هذا احلد فيلتفت إىل التفاوت يف القيمة الداللية بني مجلة وأخرى يف 
معرض حديثه عن اجملاز وتفاوت مستوياته ، وهو ما حتاول الباحثة أن تفعله يف هذا البحث 

ية بينها منطلقة بأن تبني املستويات املختلفة لداللة اجلملة من خالل حتوالهتا ، والفروق الدالل
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من أبسط صورة هلا إىل أعقد صورة أرادها املتكلم مبا يوافق حاله وحال املتلقي ، والسياق 
الكالم الذي هي جماز فيه ، سبيلها يف األشياء اليت هي حقيقة فيها ، وأنه كما : "يقول .

 ، مث يعظم يفضل هناك النظم النظم ، والتأليف التأليف، والنسج النسج ، والصياغة الصياغة
الفضل وتكثر املزية املزية ، حىت يفوق  الشيء نظريه واجملانس له درجات كثرية ، وحىت 
تتفاوت القيم التفاوت الشديد ، كذلك يفضل بعض الكالم بعضاً ، ويتقدم منه الشيء 
الشيء ، مث يزداد فضله ذلك ، ويترقى مرتلة فوق مرتلة ، ويعلو مرقباً بعد مرقب ، 

غاية بعد غاية ، حىت ينتهي إىل حيث تنقطع األطماع ، وحتسر الظنون ، ويستأنف له 
 )٤(."وتسقط القوى ، وتستوي األقدام يف العجز
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 -:تقدمي اخلرب على املبتدأ
وأما . أما تقدم املبتدأ فألن حق املنسوب أن يكون تابعاً للمنسوب إليه، وفرعاً له"

ـّ الفائدة ، وهو املقصود من اجلملة ، ألنك إتقدم اخلرب فألنه حمطُّ ما ابتدأت باالسم لغرض ن
هذا املذهب و. ن كان متأخراً يف الوجود ، فهو متقدم يف القصد وإوالغرض .خبار عنهإلا

  .)٥("وهو املختار عندي . اختاره ابن جين وأبو حيان 
 نوء متيمي أنا ، مش :على املبتدأ كقولكوجيوز تقدمي اخلرب : قال صاحب الكتاب "

" أنذرهتم أم مل تنذرهمأوسواٌء عليهم " "  سواٌء حمياهم ومماهتم: " كقوله تعاىل ومن يشنؤك ،
  ،كرة واخلرب ظرفاًن وقع فيه املبتدأ مايفاملعىن سواء عليهم اإلنذار وعدمه ، وقد التزم تقدميه 

  .)٦("يف الدار رجل : وذلك قولك
ن إهو املبتدأ و  داللية تركيبية إىل أن األعرفةن يف قول سيبويه هذا التفاتال شك أ

ويذكر يف معرض حديثه عن .  تقدميه ال بد أن يكون من أجل غرض يف املعىن تأخر،لكّن
ماً ، وهو عريب فظ أن يكون فيه مقّدل الم كان حّدفمن ثَّ. . . :"تقدمي املفعول به على فاعله 

 مجيعاً ان كانإأعىن، و  هلم وهم ببيانهإمنا يقدمون الذي بيانه أهمُّهم ـ ، كأنريجيد كث
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 )٧("ميهماهنم ويعنياهن
فمن " قائالً  :هي " أنا"على "متيمي"ويلتفت صاحب املفصل إىل داللة تقدمي اخلرب  

مبتدأ أو خرب "أنا "، "متيمي أنا :" وكذلك مقدم ، ، وقوله مشنوء اخلرب وهويشنؤك مبتدأ
  .)٨(" . . .  ،  ترى أن الفائدة احملكوم هبا إمنا هي كونه متيمياً ال أنا املتكلمأالمقدم ، 

 . فاملعيار يف اخلربية حتقق الفائدة وتضمنها احلكم الذي فيه زبدة الكالم
عد الترتيب من أبرز عناصر التحويل وأكثرها وضوحاً ، ألن املتكلم يعمد إىل يو" 
فيؤخره طلباً إلظهار   العرب فيقدمه، أو إىل ما حقه التقدمي حقه التأخري فيما جاء عنمورفيم

ثار املعاين وترتبها على حسب آي يف نظمها فنك تقت ّأل . . .  ")٩(. "ترتيب املعاين يف النفس 
 حال املنظوم بعضه مع بعض ، وليس هو ه نظٌم يعترب فينترتيب املعاين يف النفس ، فهو إذ

كذلك كان عندهم نظرياً . تفق اىل الشيء كيف جاء و ضم الشيء إالنظم الذي معناُه
ا يوجب اعتبار األجزاء للنسخ والتأليف والصياغة والبناء والوشي والتحبري وما أشبه ذلك مم

 حيث وضع علة تقتضي كونه هناك حىت لو وضع يف بعضها مع بعض حىت يكون لوضع كٍل
 عرفت أن ليس الغرض هإذا عرفتنك أوالفائدة يف معرفة هذا الفرق . مكان غريه مل يصح 

بنظم الكلم أن توالت ألفاظها يف النطق ، بل تناسقت داللتها وتالقت معانيها على الوجه 
 ال تستحق من حيث هي ظاأللفا وأي مساغ للشك يف أن  . . .العقل   الذي اقتضاه 

- ي لغاٌتلفاظ اليت هاأل هذه  منظٌ أن تنظم على وجه دون وجه، ولو فرضنا أن تنخلعالفأ
 ها ترتيبفير أن جيب ّوـيء ، وال يتصـ بالتقدمي من شها ملا كان شيء منها أحَقداللُت
  .)١٠("نظم و

 
 …: " املترتبة على ترتيب الكالم صة إىل الداللة اخلااًويقول يف موضع آخر مشري

ن وال أن تتوخى يف األلفاظ م. تصور أن تعرف للفظ موضعاً من غري أن تعرف معناه ال ُي
 نك تتوخى الترتيب يف املعاين ، وتعمل الفكر هناك، فإذا متّأحيث هي ألفاظ ترتيباً ونظماً ، و

نك إذا فرغت من ترتيب املعاين يف نفسك مل أو. ت هبا آثارهاقفولك ذلك أتبعتها األلفاظ و
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 ، حتتج إىل أن تستأنف فكراً يف ترتيب األلفاظ بل جتدها تترتب لك حبكم أهنا خدٌم للمعاين
 لة عليها يفاواقع األلفاظ الدواقع املعاين يف النفس،علٌم مب،وأن العلم مب وتابعة هلا والحقة هبا

 )١١(".النطق
ويفرد اجلرجاين فصالً للقول يف الترتيب ملتفتاً إىل أبعاده البالغية وأنه مسة من 

اسع التصرف،  احملاسن ، وهو باب كثري الفوائد ، جمُّ: " مسات العربية فيقول يف مطلعه 
، ويفضي بك إىل لطيفه ، وال تزال ترى شعراً   لك عن بديعهترُّفبعيد الغاية ، ال يزال ي
ف عندك أن  لديك موقعه، مث تنظر فتجد سبب أن راقك ولطُُفيروقك مسمعه ، ويلطُ

فالتقدمي والتأخري عند علمائنا . )١٢( " ل اللفظ من مكان إىل مكانّوـم منه شيء وحدَّـقُ
 )١٣(. الداخلية املرتبطة باملعىن يف ذهن املتكلم لسلف الصاحل يكون ألمر يتعلق بالبنية  من ا

ويلتفت اجلرجاين اختالف الفروق والوجوه الداللية باختالف التراكيب النحوية 
على معاين النحو ، وعلى الوجوه  والفروق اليت " النظم "وإذ عرفت أن مدار أمر :"قائالً 

 فيه ، فاعلم أن الفروق والوجوه كثرية ليس هلا غاية تقف عندها ، وهناية من شأهنا أن تكون
الجتد هلا ازدياداً بعدها ، مث اعلم أن ليست املزية بواجبة هلا يف أنفسها ، ومن حيث هي على 
اإلطالق ، ولكن تعرض بسبب املعاين واألغراض اليت يوضع هلا الكالم ، مث حبسب موقع 

 )١٤(." بعضها مع بعض بعضها من بعض واستعمال
الشتراط التعمق " . . . بل إن مثة عالقة قوية بني فهمنا للنص القرآين وتركيبه ، إذ 

يف علم النحو للمجتهد يف األحكام الشرعية أثُر بليغ يف استخراج تلك األحكام ، ألن 
ن أصوهلا ، النحو مينحه ملكة قوية يف اجتهاده ، ويفتح له آفاقاً واسعة يف استنباط الفروع م

فهو علم مرتبط بتوجيه التركيب اللفظي وبيان داللته اليت ختتلف من تركيب إىل آخر ، 
 )١٥( ." وكم من املسائل الشرعية خيتلف احلكم فيها تبعاً الختالف التركيب ومدلوله 

ويلتفت فندريس إىل العالقة بني االنزياح عن املألوف يف تراكيب اجلمل واملعىن 
أما التغيري من حيث هو وسيلة للتعبري ووضع الكلمات : " ريده العريب فيقول اجلديد الذي ي

وترتيب الكلمات يف كل اللغات يتجه حنو االستقرار يف داخل . وترتيبها يف داخل اجلملة 
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اجلملة وذلك بأن يفرض النحو على الكلمات ترتيباً ال يتغري بعينه يف مجيع اجلمل اليت من 
 العريب أن يعرب عن انفعاله حاول أن يغري من الترتيب املألوف نوع واحد ، فإذا أراد

للكلمات يف داخل اجلملة كعطف االسم على الفعل ، أو االنتقال من الغائب إىل املخاطب ، 
ة ، مث جعل نصفها التايل يسري على غتم ارتباطها بصأو تفكيك كتلة اجلملة املتماسكة ، وف
 )١٦(". ف األول منها خطة جديدة ال صلة بينها وبني النص

 اخلارجي مبكة يصف أصحابه من أبناء فرقته وجلهم من الشباب ةويف خطبة أيب محز
ضاء أن قد وصلوا كالل ليلهم بكالل هنارهم، . . .: " فيقول نفسهاكما يذكر يف اخلطبة 

هم ، ناحلةٌ ـُةٌ ألو انصفّرُم. همَبـَك قد أكلت األرض جباههم وأيديهم وُر، عبادة
 )١٧( .."…مهم ، من كثرة الصيام،وطول القيام ، أجسا

ل التوليدية البسيطة إال يف مولو أمعنا النظر يف اخلطبة كلها ملا وجدنا فيها مكاناً للج
 على اجلمل بينن اخلطبة عندما يترحم على األبدان يف مجلة واحدة، فاخلطبة يف معظمها تآخر

طبيعة  :  إىل هز جمرد األخبار احملايد وذلك مرجع تتجاواليتالتوليدية ذات الداللة العميقة ، و
تباعاً أاخلطيب فهو خارجي ثائر ، وهو حيتاج إىل التأثري يف مجهور املخاطبني ليستقطب منهم 

تلقى على أهل مكة ممن يف قلوهبم غصص من اخلوارج  ، ، كما أن هذه اخلطبة خاصةً
،  ليقنعهم بسالمة نيته ها ؛التأثري كلن جيمع أدوات التوكيد وَألوأفعاهلم، فاخلطيب حيتاج 

 ألوا هنم ، ناحلةٌ مصفرةٌ: من ضمن ذلك ترد اجلملتانو .تباعهأ و ،وصحة سلوكه
 :وأصل اجلملة األوىل . أجسامهم

 
 تالزم إضافة

 ةفّرـصـ م همـو انـأل
 . نكرةـخ) + معرفة ( م 

طبني اهور املخجمايدة ، فخبارية احملإل هبذه اجلملة ايت ال يأد معًىناغري أن املتكلم أر
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الذي يتضمن التركيز فيقدم اخلرب الذي ، واستقامتهم ، يتشككون يف صدق إميان أصحابه 
 .على لون الصفرة الذي يعتمد عليه اخلطيب يف رسم صورة مؤثرة يف املخاطب 

 تالزم إضافة
 مصفرةٌ ألوا نـهم

 )معرفة ( م )+نكرة ( خـ 
 :ومثل ذلك أصل اجلملة الثانية 

 تالزم إضافة 
 أجسامهم ناحلة

 )نكرة ( خـ ) +معرفة ( م 
 )ناحلةأجسامهم )(مصفرةٌوجوههم(وللسبب السابق ذاته نراه يقدم اخلرب ناحلةٌ أجسامه

حول نفهو يركز على اخلربين اللذين جاءا على صيغة اسم الفاعل من االصفرار وال
، والقيام ليالً ، ليؤكد للمخاطبني ال من الكالل يف الصيام نـهاراً إمها صفتان ال تأتيان و

فترتبط اجلملتان رغم ؛ صفات اإلميان وثباته املنعكسة على وجوههم ونتاج سوية سلوكهم
حول سببهما كثرة الصيام وأيضا ناالصفرار ، والفانفصاهلما تركيبياً واستقالهلما بالسبب ، 

 طول القيام
 تالزم إضافة    تالزم إضافةتالزم إضافة           تالزم إضافة    تالزم جر  

     من كثرة الصيام         وطول القيام)ناحلة أجسامهم (   ) مصفرةٌ وجوههم (    

 )م + خـ  (  )م + خـ (سببية               تالزم عطف                     
يف فهي مجلة حتويلية أكد فيهما اخلرب بالتقدمي ، وزيد فيها عنصر زيادة يفيد السببية 

 .اجلملتني 
ويف خطبة املهلب بن أىب صفرة مشجعاً جنوده على مواصلة حرهبم للخوارج يقول 

 يف  عليكم ونقٌصوعاٌر. …" بعد أن يذكرهم مبواقفهم من علي بن أيب طالب ومن بعده 
 )١٨()."وا حرميكم ؤأن يغلبكم هؤالء على فيئكم ويط( أحسابكم وأديانكم 
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 :البسيطة   صلها التوليدي يف صورتهأفهذه وإن طالت مجلة واحدة ف
 تالزم جر

 عار عليكم)٠٠٠أن يغلبكم هؤالء (
 ).نكرة(ـ خ+  )مصدر مؤول ( م 

 كما أراد ، أخرى وطالت اجلملة إذ أراد املتكلم أن جيمع إىل اخلرب الواحد أخباراً
 أن خيصص املتكلم الشيء الذي يغلبوهنم عليه
ر   تالزم جر   تالزم إضافة    تالزم إضافة                        تالزم جر  تالزم إضافة      تالزم ج

 )كم ـانـابكم وأديـحس أٌص يفـونق مـعليك عار(    +   )ى فيئكم لـأن يغلبكم هؤالء ع(
     تالزم عطف                                      ختصيص        تالزم عطف             قيد خمصص                                قيد خمصص

  )قيد خمصص() فا ) + ض(مفـ + ف ( 

     خـ           +        م      
 جنوده لينطلقوا إىل حرب فئة خارجة باغية ، عجز عنها من ُريثغري أن اخلطيب يست

 بن عبيس ، مث عثمان بن م علي بن أيب طالب ، مث مسل:سبقه من القواد فقتلوا مجيعاً وهم
  ، مث حارثة بن بدر ، وهي فئة استشرى أمرها فال بد أن يؤثر على جنوده وحيفزهمعبد اهللا

 وأي شيء ميكن أن يثري فيهم خنوة العرب  .بل لالستبسال يف ذلك،  لقتاهلم فحسب ال
 فيستعمل هذه اجلملة ؟أكثر من كلمة العار املخصصني هبا، والنقص يف أحسا هبم وأدياهنم 

فوق هذا اه شد أكرب عدد من املعاين املترتبة على املباين وتتابعها ، ونراملتراكمة املركبة ليح
يتضمن معىن التوبيخ والتقبيح لكل من ال يقاتلهم بأقصى ما  الذي قدم موطن االهتمامي

ن كان فارساً إيستطيع فيقدم موضع العار، والنقص الذي تأباه شخصية العريب ، فما بالك 
 لتشترك "وا حرميكمؤويط"  وهيمهملة يف حكجبلى املبتدأ  وتراه أيضا يعطف ع؟جماهداً 

 . عليها ىنيبلمعها يف احلكم و
  ،أن يغلبكم هؤالء على فيئكم( عاٌر عليكم ونقص يف أحسا بكم وأديانكم 
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 )وا حرميكم ؤويط

 )…أن يغلبكم هؤالء ) ( …عاٌر عليكم ( 
 ) .مصدر مؤول ( م     +  )نكرة  ( ـخ   

 ( ـوختتتم ب" عاٌر عليكم " ـ بىء إنشاء هذه اجلملة اليت تبتدوقد وفق اخلطيب يف
 لتحقق التوازن بني املبين واملبين عليه ولتكون موجعة مؤثرة يف أوهلا ، ويف ؛) وا حرميكمؤيط

خيرج اجلملة عن احلياد بوصمهم بالعار وإلصاقه هبم ،إذ املبتدأ النكرة " عار"، وتقدمي تاليها
خربه شبه اجلملة واجب التقدمي عليه ، وال جند مثل هذا االنزياح إال حنواً واجب التأخري و

" ويلٌ للمصلني "و" ويل لكل مهزة ملزة :" قليالً جداً يف القرآن الكرمي يف مثل قوله تعاىل 
حيث السياق سياق هتويل ، أو ألن ويل و إن كانت نكرة بنية صارت علماً على مكان 

جاء ملعىن استكبار واستهوال العار "عليكم "على " ارع"سحيق يف جهنم  ، ولعل تقدمي 
النكرة الذي يكاد يصبح معرفة تلتصق هبم ، فكأن العار عارين ، فأن يغلبهم هؤالء ،واسم 
اإلشارة هنا للتحقري ،كأنه عاران ، إذ ليس فيه ختاذل وتراخ عن اجلهاد فحسب ، وإمنا هو 

تجتمع سطوة خمالفة الدين والعقيدة إىل سطوة إمث كبري شرعاً ، وعار دائم عرفاً وعادة ، ف
 .  قدح العرف 

قال أبو احلسن املدائين " :ومن أمثلة تقدم القيد اخلصص ما ورد يف البتراء 
قدم زياٌد البصرة والياً : وغريه،ذكر ذلك عن مسلمة بن حمارب وعن أيب بكر اهلذيل قاال 

 . ظاهر ٍ  فاشوالفسق بالبصرة كثٌريستان ، جوية بن أيب سفيان وضم إليه خراسان وساملع
:  على النيب ، وقال غريه صلَّـُراء ، مل حيمد اهللا فيها ، ومل يتفخطب خطبة ب: قاال

اللهم كما . احلمد هللا على إفضاله وإحسانه ، ونسأله املزيد من نعمه وإكرامه : بل قال 
 .ا شكراً نتنا نعماً فأهلمدز

 املويف بأهله على النار ما فيه لضاللة العمياء ، والغّيجلهالة اجلهالء ، وااأما بعد فإن 
لماؤكم ، ينبت فيها الصغري وال ينحاش عنها الكبري ، كأنكم مل حسفهاؤكم ويشتمل عليه 

 مث يتحدث عن خمالفاهتم لشرع اهللا من الفسق والفساد وبناء )١٩("…تقرءوا كتاب اهللا 
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فهاء ، فلم يزل بكم ما ترون تبعتم السُّاولقد : " املواخري وانتشار الرذيلة بينهم إىل أن يقول 
وساً يف مكانس ُنهم حىت انتهكوا حرم اإلسالم مث أطرقوا وراءكم كُـمن قيامكم دون

 .الرَّيب
 )٢٠(." هدماً وإحراقاًيها باألرِض حىت أسّو الطعام والشراُبيحراٌم عل

 علىا اشتهرت بالبتراء ،  مل وإالّ،وأستبعد أن يكون قد بدأ اخلطبة بالبسملة واحلمد 
 ، أما ةن الرواية بالبتر مسندة إىل رواإبتر ، كما أسم اهللا فهو ا يبدأ ب مللماعتبار أن كل ع

" كما أن الدعاء الذي تضمنته مجلة احلمد. بالبسملة واحلمد فغري مسندة حىت إىل راو واحد 
طبة الذي كان حرباً على  ال تتناسب وموضوع اخل ."ا شكراً ناللهم كما زدتنا نعماً فأهلم

 اخلطيب ابتدأ مباشرة بلب املوضوع إذ الفساد لولع . ةها بالء ال نعمـالفساد ، فمضمون
احلمل على أصحابه يصبح أوىل من االلتزام بتطبيق السنة، وقد عطلت واملستشري وعالجه 

شرة من االستعاذة اليت بدأت مبا" أحكام اهللا يف الكبائر ، وهللا املثل األعلى يف سورة التوبة 
ٍ ملا تتناوله من احلديث يف أم؛إىل السورة دون بسملة   زياداً فعل ذلك ملا لولع.  جللر

 أنه جاء ملهمة حمددة هو يستشعره يف نفسه من عظم اخلطب ، وليعلم املخاطبون أيضاً
بط الفاسدين، وأن ال هوادة عنده يف األمر، فيوقع يف قلوهبم الرعب املرتومكافحة الفساد 

. بالوعد والوعيد ، فيقحمهم مباشرة ويأخذهم بغتة بذنوهبم وما يترتب عليها من عقاب 
 ىنفتجده من البدء يستخدم مجالً حتويلية مؤكدة يكثر فيها من االستفهام الذي خيرج إىل مع

حرام علي : ته فتأيت مجل،التوبيخ والتقريع ، ويقدم اخلرب موطن الفائدة ، والذي فيه احلكم 
األرض هدماً وحرقاً وهو يتحدث عن تلك املواخري اليت بام والشراب حىت أسويها الطع

 .نتهك فيها احلرمات تينتشر فيها الفساد و
  علّي الطعام والشراب حراٌم                :وأصل اجلملة التوليدي 

 )نكرة  ( ـخ+   ) معرفة (م                                           
لو أراد املتكلم أن حيرم الطعام والشراب على نفسه مطلقاً وهو يف حال هذا فيما 

لكن املتكلم أراد أن . استرخاء وثبات ، ويطلق اجلملةعلىخايل ذهن ال يتشكك يف كالمه
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يف زمن فائق حىت ) يب مكانس الرَّ( يبني للمخاطبني تصميمه وإصراره على أن يهدم كل 
بل ، الشراب أيضاًوه البقاء على قيد احلياة ، الطعام ، بل أنه لن ميارس حقاً غريزياً يستوجب

 الفساد يف البصرة ، فقدم احلكم ، ضسيجعله حمرماً ، وهو احلالل قبل أن ينجز مهمته ويقو
 .  تسويتها باألرضإىل درجة وغاية احلكم وهو تقويضها 

 قيد خمصص   قيد خمصص
                    تالزم جر                   تالزم جر    تالزم عطف      

 )حىت أسويها باألرض ( علي الطعام والشراب  حراٌم
                                                                 أنتهاء غاية

 )معرفة( م)  +  نكرة(ـ خ              
فأدخل وأراد املتكلم تأكيد معىن تسويتها باألرض ، مث تبيان نوع هذه التسوية 

 .  متييزاً وعطف عليه بآخر مشاركاً له يف احلكماجعله  جديدوحدة وظيفية 
                                 قيد خمصص

 تالزم جر  تالزم عطف                            تالزم جر      تالزم عطف

 هدماً وإحراقاً) حىت أسويها باألرض ( حرام علي الطعام والشراب 
 

 )ض ( فا ) + ض (مفـ + ف ( اء غاية انته. ع

 متييز              انتهاء غاية 
 م +  )ةنكر ( ـخ

وهي إطالق حكم وعهد يشبه فهي مجلة حتويلية قدم فيها اخلرب للعناية واألمهية
القسم، وهذا يوحي بسرعة قضائه على الفساد بالقدر الذي يستطيع معه الرب بعهده ،كما 

ها بغاية زمانية فعلية ، في وقيد اخلرب ألة له مسألة حياة أو موت ، إن ذلك يشري إىل أن املس
 . القيد املخصص ، والتمييز الذي جاء ليميز نوع التسوية ،فدخلها عنصر زيادة
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وه عويف خطبة لعتبة بن أيب سفيان وقد وجه ابن أيب األعور السلمي إىل مصر فمن
م بالطاعة،ويتوعدهم إن أصروا ، فقدم عليهم عتبة فقام خطيباً فيهم يعظه اخلراج

  فأينا،ولكم علينا العدل،فلنا عليكُم الطاعةإنّ البيعة مشايعة،"  :علىعصياهنم إىل أن قال
 )٢١(. " له عند صاحبه غدر فال ذمة

 . لنا عليكم الطاعة ، ولكم علينا العدلف: والشاهد يف اجلملتني 
 تالزم جر  تالزم جر                                                                

 ا عليكمـنـالطاعة ل                     :فاألصل التوليدي لألوىل 
 )قيد خمصص+( )شبه مجلة  ( ـخ ) +معرفة ( م                                     

 القيد املخصص غري أن  )لنا(  هي اخلرب ، و )عليكم( وقد يتبادر إىل األذهان بأن 
يرحقيقة رتقهوا غري صحيح إذا نظرنا إىل السياق وما يقتضيه املعىن، فاألهم للمتكلم هذ

 يؤكد هذه الفكرة  أنالساسة والوالة ، ودليل ذلك أنه ملا أراد)  لنا (املستحق للطاعة،وهي
  .على املبتدأ)  عليكم (يف اجلملة التحويلية أوالً ، مث قدم ) لنا (قدم 

  عقبه يف األمهيةيمث  بالدرجة األوىل ،  "لنا " عنيان املتكلم فطرفا املسألة اللذان ي
 . " عليكم "    املخصص القيد

 ةــــاعـــكم الطــــا عليـــلن  
 )معرفة (م +قيد خمصص )+ شبه مجلة  ( ـخ  

 على املبتدأ ، إذ  ،فهي مجلة حتويلية قدم فيها اخلرب ، والقيد املخصص للمبتدأ
)  نا (فطرفا املسألة  . تكون ْنـَاعة بقدر ملن تكون الطاعة ، وعلى مليست املشكلة يف الط

، إذ لب القضية وجوهر املشكلة تكمن يف حتديد من جتب  املخاطبني) كُم( املتكلمني ، و
املتكلمني العائدة " نا"عليهم الطاعة ،وهم الرعية ، ومن املستحق هلا واجلدير هبا وهو هنا 

 .على األمويني  
فال "  :ا ذهبنا إليه إذ يقول هلم  م يؤكدرى له  يف أهل مصر ما خطبة أخ يفهولعل
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  اقبلوناتـه ،ه يف أمنيفُتـ ح متمٍنبَّ، وروننا، فإهنا تنقطع من د ناريغوا األعناق إىل ّدـمت

 )٢٢. (" . . . بلناها منكمقو منكم العافية بلناما ق
 
 
ßŒÛa@áí†Ômb@¨a@óÜÇ@æbØ½aë@æZ@

اهللا بن األهتم بني يدي عمر بن عبد العزيز مستعرضاً تاريخ العرب ويف خطبة عبد 
أما بعد :" من اجلاهلية إىل عهد عمر بن عبد العزيز يقول واصفاً حال العرب قبل اإلسالم

 والرأي  املنازل مئذ يفووالناس ي غنياً عن طاعتهم، آمناً من معصيتهم ،،فإن اهللا خلق اخللَق
بات الدنيا ـهم طيـك املنازل ، أهل الوبر وأهل املدر،حتتاز دونلت بشر  والعرُب. خمتلفون

 ،" الناس يومئذ يف املنازل والرأي خمتلفون"جلملة موضع الشاهد ، ا)٢٣ (ورفاهة عيشها
 :فأصل هذه اجلملة التوليدي 

 تالزم جر    تالزم عطف          

  خمتلفون يف املنازل والرأي يومئذالناُس           
 ظرف زمان) + قيد خمصص مكاين( ـخ+  م           

ـَ عنايته ، إذ ال موضعغري أن املتكلم أراد أن يقدم تلُف فيه عنده أهم من ـُمخ
 قرنـها، مث  و أخطرها جمرد االختالف، فقد اختار من خالفات العرب يف اجلاهلية أبرزها

زمن ، اختالف أزماهنا  لتدل على أهنا على " يومئذ"، واختار ها وهو العصر اجلاهليـبزمان
هتم بالزمان أكثر فقدمه على سبب االختالف يوأراد أن . مسته واحدة ق ضي واحد

 .واخلالف
 

  تالزم جر    تالزم عطف    

 الناس يومئذ يف املنازل والرأي خمتلفون                          
 ـخ) + قيد مكاين ) ( قيد زماين + ( م                           
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من شأنه أن يعود هبم إىل زمن اجلاهلية ، و أن يقحمهم يف ذاك " يومئذ"فتقدمي 
الزمان ومالبساته االجتماعية والنفسية والعقدية مبا فيها من شر وظلم وأثرة وغريها ،حىت 
لكأهنم يعيشونه واقعاً ، مستحضراً وضع الناس فيه من تفاوت منازهلم وآرائهم فال شيء 

 .جيمعهم 
Ûa@òÜà¦aòîÜÈÐkîmÛbi@òÛìa@@

 
QM@@ÝÇbÐÛa@áí†ÔmZ@

 الفاعل ، والفاعل لىاألصل يف اجلملة العربية الفعلية التوليدية أن يتقدم الفعل ع
زاح املتكلم عن هذا املألوف لغرض يف املعىن فيقدم الفاعل ـ املفعول به ، لكن قد ينلىع
 . من احلدث  ، كأن يويل اهتمامه بالدرجة األوىل للفاعل أكثره فعللىع

 فعله لىز الكوفيون أن يتقدم الفاعل ع مسألة خالفية ، فقد جّو"وتقدمي الفاعل 
واجلملة الفعلية بعده خرب ،له ،يف حني ال جييز البصريون ذلك ويعربونه مبتدأ  ويبقى فاعالً

 )٢٤(  ".هـل
بل حصروا  فنالحظ أن النحاة مل يعريوا أثر االنفعال يف العبارة اهتماماً ملحوظاً ، "

وهذا ما . ساليب االنفعالية ألما يظهر من ا) منطقية ( هم يف اللغة املنطقية ، ويف ـنظرت
 يفرقون بني قوهلم قام زيد ، وزيد قام ، تفريقاً أشد من احلقيقة إذ – فيما نظن –جعلهم 

 .جعلوا اجلملة األوىل فعالً وفاعالً، والثانية مبتدأ وخرباً 
دم وتؤخر يف مثل هذا الترتيب للتعبري عن خمتلف املعاين ولو عرفوا أن العرب تق
ها داخل اجلملة إىل االستقرار ، ـجه دائماً يف ترتيب كلماتتواملقاصد ، وعرفوا أن اللغة ت

وا املتقدم ، فال زيٌد قام فقد أخّر: فلما قالوا . قام زيد ، هو الترتيب املألوف عندهم :فقوهلم 
املتكلم يريد  أن – فيما يـبدو –وهو . ملألوف عندهم لسبب  خمالفة الترتيب بد أن تكون
فما أجدر . بكلمة زيد وهلذا بدأ . زيداً دون غريه هو الذي اتصف بصفة القيام أن يؤكد أن 
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 زيٌد فاعل مقدم ، وقام فعل مؤخر ، حىت يشعروا بأن الفاعل ،زيد قام : النحاة أن يعربوا 
 )٢٥(  ".تقدم عن موضعه لسبب 

أي حال فإن هذا ال ينفي مطلقاً اهتمام سيبويه والفراء من النحاة ،وبعض وعلى 
شيخ العربية عبد القاهر اجلرجاين ، وأبو حيان األندلسي ، : البالغيني واملفسرين مثل 

باملعىن ، والقيمة الداللية واالنفعالية يف _والفخر الرازي ، والزخمشري والطييب ،وغريهم 
دها متناثرة يف مؤلفاهتم الفذة ، وقد استشهدنا ببعض منها يف حبثنا مواطن ليست بالقليلة جن

هذا ، فأولئك األبرار سبقوا زماهنم وتركوا لنا إرثاً عظيماً  وقد آن األوان أن نضيف إليه ما 
ما تقتضيه حاجة العربية الشريفة يف هذا الزمان مما يقرهبا إىل أبنائها ويسهلها عليهم ، وأن 

م نظرية متكاملة تنبع من ذات العربية مع اإلفادة من اللسانيات احلديثة ، نؤلف من متناثره
 .دون إفراط أو تفريط 

 أنه اليستطيع التملص  فعله إالّلىويشري حممد فضل عباس إىل داللة تقدمي الفاعل ع
 تقدمي الفاعل من حيث "عّدمن طرق التوكيد فمن سلطة النحو البصري على تفكريه اللغوي 

  " وإمنا قلنا من حيث املعىن ، ألن الفاعل كما علمت يف النحو ال يتقدم على فعله:املعىن 
الشمس طلعت ، والبالغيون ال خيتلفون مع " : الفعل أعربوه مبتدأ كما تقول لىفإذا تقدم ع

 إال أن البالغيني ال يرون  ، مبتدأ عند اجلميع" الشمس "النحويني يف هذا اإلعراب ، فـ 
عتربوا أن هذه اجلملة قدم فيها الفاعل يف املعىن الذي هو الشمس ، وإمنا دل بأساً من أن ي

 ألن فيه تكرير اإلسناد ، أال ترى أن كلمة الشمس هنا ذكرت مرتني ، ؛ذلك على التأكيد 
 )٢٦(". ذكرت أوالً امساً ظاهراً ، ذكرت ثانياً ضمرياً مستتراً 

ل للفعل يعود على املبتدأ ، وقد كان  ويف رأي البصريني تكلف ، إذ فيه تقدير فاع"
د ير فعل ، مث تقدير مجلة فعلية تسد مسدجوٍء إىل تقأوىل أن يكون الفاعل هو فاعله دون لُ

 ) .املبتدأ عندهم ( الفاعل املقدم 
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هم الفاعل مقدماً كما كانوا يف ـوليتهم كانوا أكثر وصفية وواقعية يف إعراب
ض جريهم قوقعهم يف هذا التناأول على فعله لكن الذي  تقدمي املفع– بال خالف –جتويزهم 

يفترض إذ اصة ، ففي حال تقدم االسم املنصوب المشكلة خبعرابية وراء املعىن واحلركة اإل
فإن عمله ،ن الفعل مذكور إوحيث ،  على أم باب املنصوبات وهو املفعول به لََمْحأن ُي

 له ، كما أن ال مشكلة أيضاً لعدم ر له فعلٌ مضمٌر يكون مفسراًيكون أقوى مما لوقّد
 . واحد كما يف حال تقدم الفاعل اجتماع معمولني لعامٍل

تبس باملبتدأ،إذ كالمها لوهو اسم مرفوع فإنه ي أماحني يتقدم الفاعل -
 اجتماع فاعلني لفعل من كان البد فاعلٌ اسم،وكالمها مرفوع،فإذا نظر إليه علىأنه

 )٢٧( ."هم ـواحد،وهذا ماترفضه قاعدت

وترد يف خطب العصر األموي بعض اجلمل اليت يتقدم فيها الفاعل على فعله،وهي 
 :بيه البتراء من قوله أاد بن يومن ذلك ما ورد يف خطبة ز. ليست بالكثرية 

 )٢٨(  " أليس كل امرىء منكم يذب عن سفيهه "
 :وأصل هذه اجلملة التوليدي 

 زم إضافة               تالزم إضافة تالزم جر تال
 ن سفيههـ امرىء ع كلُّيذبُّ         

  قيد خمصص + فا   + ف           
هه ، وواقع األمر أنه يفكل امرىء يذب عن سف؛غري أن هذه اجلملة تفيد التعميم 

ليس كذلك ، وإمنا هم أهل البصرة خاصة كل امرىء منهم يفعل ذلك ، فأدخل املتكلم 
( وقد يتساءل سائل ملاذا عددنا القيد املخصص . عل عنصر زيادة هو القيد املخصص للفا

واجلواب أن .  دخيالً مزيداً لغرض يف املعىن " ومنكم "من اجلملة التوليدية ، ) عن سفيهه 
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« ، ال يتم املعىن إال به ، أما ) الفعل ( خمصص لبؤرة اجلملة ) عن سفيهه( القيد املخصص 
 .فقيد خمصص للفاعل » منكم 

  تالزم جر  تالزم جر تالزم إضافةتالزم إضافة  

 فيههـس  نـع نكمـم كل امرىء يذب
 قيد خمصص     +          فا      + ف 

ذ هو مناط ِإوبعد أن خص كل امرىء منهم هبذا الفعل املشني ، قدم الفاعل ألمهيته 
 الفعل واملسؤول عنه

 تالزم إضافة   تالزم جر      تالزم جر تالزم إضافة

 فيههـن سـيذب ع نكم ـم كل امرىء 
 )قيد خمصص+ ( ف ) + قيد خمصص ( فا 
 نصر فأدخل ُع، ما يقترفونى علعهم مجلةً ويقّر،ن يلقي عليهم باحلجة أراد أمث 

 .االستفهام بالنفي 
 

    تالزم إضافة    تالزم جر      تالزم جر تالزم إضافة

 أليس كل امرىء منكم يذب عن سفيهه  
 )قيد خمصص + ( ف ) + قيد خمصص ( ا ف (    ++  استفهام .ع

 :ومثل  ذلك أيضاً ما ورد يف اخلطبة السابقة نفسها 
 )٢٩( !ة النهار ؟ارهاةٌ متنع الغواه عن دجل الليل وغـأمل تكن منكم ن" 

 :ييدوأصل اجلملة التول
 تالزم عطف            

 تالزم إضافة  تالزم إضافة  تالزم جر 

 ارة النهارـيل وغـاللمتنع هناةٌ الغواة عن دجل 
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 )قيد خمصص + ( مفـ + فا + ف 
، خيص ن وأراد املتكلم أ،  الواقع غري ذلك ،لكنهذا األصل الذي ينبغي أن يكون 

 دون غريهم ، إذ  عليهم تقع مسؤولية التصدي للفساد واملفسدين" منهم " النهاة 
 تالزم عطف                      

 تالزم إضافة   تالزم إضافة  ر تالزم ج            تالزم جر

 يل وغارة النهارـهاة منكم الغواة عن دجل اللـمتنع ن
  قيد خمصص     +    مفـ  +    ا ــف  +   ف 

 قيد خمصص                         
هاة وإن ـأي ن( هاة ـكون منفي لعدم وجود نعن مث أراد تعريفهم باالستفهام 

وتقضي . هاراً ـعن الفساد ليالً ون) التعريف الستغراقهم مجيعاً ب( مينعون الغواة ) كانوا قلة 
الفاعل ألن نواميس العربية حني دخول كان على مجلة فعلية أن يتقدم الفاعل ، ولعل ذلك 

 ال يكون يف هذه اجلمل إال موضع العناية واالهتمام
 تالزم عطف                          

 تالزم إضافة  تالزم إضافة   زم جرتال           تالزم جر         
 وغارة النهار   يل ـعن دجل الل  هاة منكم متنع الغواة ـأمل تكن ن

 )قيد خمصص + ( فـ م+ ف ) + قيد خمصص ( فا ( زمان .  ع    ++استفهام . ع
إذ تغيري الوضع يف جمتمع البصرة كان ينبغي أن ينبع منه المن خارجه ، و هذا أثار 

 انعدام النهاة عن الباطل من داخل اجملتمع نفسه سبب مباشر للوم ؛ فجاء سخط زياد ،حيث
االستفهام تقريعاً وتوعداً ،وهذا أيضاً ما جعله يعد حلماءهم مع جهاهلم ، فسكوهتم عنهم 

 .تقصري وبالتايل كان مسامهة يف زيادة الفساد وانتشاره أكرب 
 فقدمه حىت على الفاعل) منكم( مث أراد أن يؤكد أكثر القيد املخصص للفاعل 

                                 تالزم عطف



 
 

 
 

 هـ١٤٢٥، مجادى األوىل ٣٠، ع١٨جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج   ٤١٤
 

 تالزم جر                              تالزم جر   تالزم إضافة    تالزم إضافة

 أمل تكن منكم نـهاة متنع الغواة عن دجل    اللـيل   وغارة النهار
 )قيد خمصص + ( فـ م+ ف + فا ) + قيد خمصص ( زمان . ع+    + استفهام . ع

 :ويف خطبة أليب محزة اخلارجي مبكة ترد اجلملة 
 )٣٠( " . وكم من كفٍّ بانت عن معصمها " 

 –وذلك يف معرض وصفه ألتباعه من الشباب الذين تتخطفهم املنايا يف سبيل اهللا 
 . ليقنع أهل مكة بصحة منهجه وفكره ، وصدق دعوته–من جهة نظره 

 :وأصل اجلملة التوليدية 
    تالزم جر تالزم إضافة

 بانت كف عن معصمها
 )قيد خمصص + ( فا +ف 
 

غري أن هذه مجلة عامة ترسم صورة كف انفصلت عن معصمها ، مث أراد أن 
 يصوب األنظارإىلموطن األمل يف الصورة و هي الكف

       تالزم جر  تالزم إضافة

 كٌف بانت  عن معصمها
 )قيد خمصص + ( ف + فا 

ثري تلك األكف ، و يلحظ أن كم تقتضي دائماً يف العربية تقدمي الفاعل مث أراد تك
على فعله ألمهيته إذ هو موطن التكثري أو التكثيف و مها صفتان ال تكونان إال السم، و 

 اخلربية اجلر) كم(يقتضي هذا االسم بعد 
          تالزم جر تالزم اضافة

 كم كٍف بانت عن معصمها
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 )قيد خمصص  ( +ف + فا ( تكثري . ع
 لتزيد معىن الكثرة) من ( و تكثريها فأدخل ) كف(مث أراد توكيد الفاعل 

 تالزم جر              تالزم جر تالزم اضافة

 كم من كٍف بانت عن  معصمها
 ))قيد خمصص + ( ف + فا +   ( تكثري . ع

بالتقدمي و فهي مجلة حتويلية فعلية حولت بزيادة عنصر التكثري ، و أكد فيها الفاعل 
إذ الكف هي العضو األول الذي يفعل ، فهو ميثل كسب اإلنسان جلوارحه .عنصر التوكيد

 .العاملة 
 :ويف اخلطبة البتراء أيضاً ترد اجلملة 

 "إين رايُت آِخَر هذا األمر ال يصلح إال مبا َصلُح به أّوله " 
 

 :   وأصل هذه اجلملة التوليدي 
 

 تالزم صلة                           
 تالزم إضافة  تالم بدل        تالزم جر         تالزم جر  تالزم إضافة

 )صلح بـه  أولـه ( يصلح آخُر هـذا األمر بـما 
 ))فـا+ قيد خمصص +ف                                              (

 )قيد خمصص + ( فا +           ف 
أن صالح آخر األمر يكون بالطريقة اليت هذه احلقيقة املستقرة يف ذهنه ، وهو 

 .صلح بـها أوله 
 .وهو حاهلم الذي هم عليه من فساد ، فقد الفاعل ( مث أراد توكيد آخر األمر 
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                             تالزم صلة
     تالزم إضافة تالزم بدل          تالزم جر   تالزم جر تالزم إضافة

 مبـا صلح بـه أولـه   آخـُر هـذا األمر يصلح  
 ))فـا+ قيد خمصص +ف                                        (

 قيد خمصص + ف +  فا 
لكنه أراد أال يفهم من مجلته جمرد اإلخبار البسيط ، مع العناية بتقدمي الفاعل ، بل 

ديد أراد أن يؤكد ذلك فاستعمل احلصر ، وال خيفي ما يف هذا التوكيد من تضمن معىن الته
 باجلهاد وسل السيوف ، وهو ما صرح به يف مواطن أخر يف اخلطبة

                        تالزم صلة
 تالزم إضافة تالزم بدل                 تالزم جر     تالزم جر تالزم إضافة

 )صلح بـه أولـه ( آخر هـذا األمـر ال يصلح إال مبا 
 ))فـا+ قيد خمصص +ف       (                                       

 )قيد خمصص ) +  ( ف+   (فا 
مث أراد أن . مث اراد أن يبني قناعته وما يغلب على ظنه ، فأدخل عنصر الرؤية رأيت 

يؤكد هذه الرؤية فأدخل إن اليت اقتضت االتصال بياء املتكلم ، وهذا يعين أنه هو املخول 
 تضت رأيت نصب الفاعل لدخوهلا عليه خاصة هبـذا األمر ، وصاحب الرأي فيه كما اق

                                     تالزم صلة
      تالزم إضافة تالزم بدل                       تالزم    جر تالزم  إضافة

 )صلح بـه  أولـه ( إين رأيُت آخر هـذا األمر ال يصلح إال مبا 
 )فا + قيد خمصص+ ف            (                                          

 )قيد خمصص   ( V) ف  ( N+ فا ( رؤية ٠ع) + ض(
                            حصر
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واستعمل اخلطيب هنا التلميح دون التصريح ، ليوقع الرهبة يف املتلقني بأن يدع هلم 
هذه الصيغة من فرصة للعودة بذاكرهتم التارخيية إىل املاضي ، إىل أوله ، وماميكن أن توحيه 

معاملتهم معاملة الكفرة يف عصر النبوة ، أو معاملة املرتدين يف خالفة أيب بكر ، مبحاربتهم 
بالسيف بال هوادة ، فإن قوتل املرتدون ملنعهم الزكاة ، فزياد بن أبيه سيقاتلهم لفسقهم 

املقترنة " رأى "املقترنة بضمري املتكلم ، و" إن" بارتكاب الكبائر ، وهذا ما يربر دخول
الفاعل ، واملتكلم هو ذاته القائد العسكري ، وهم يعرفون سطوته وصولته ؛ " تاء"بـ

فاجلملة تشكل قراراً حامساً يف مسألة ما عادت قابلة للمشورة أو األمر باملعروف والنهي عن 
فهي مجلة واحدة كفيلة بأن تفتح أبواباً مغلقة ملعان ودروس وعرب كثرية، أغنت . املنكر 

اخلطيب عن كثرة الكالم ، وأدت دوراً داللياً بال حدود ، وجزمت حبتمية احلرب عليهم 
 .وفجاءهتا وسرعة حسمها 
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وتقدمي املفعول به على فاعله أو على فعله وفاعله معاً من االنزياحات اجلمالية يف 

 قبل اِإلسالم ، وجاء القرآن الكرمي مؤكداً لغة العرب ، يف أمثاهلم وخطبهم وشعرهم
مجالية هذا االنزياح ودوره يف توجيه املعىن توجيهاً داللياً خاصاً إما ترغيباً أو -استعماالً 

أو غري ذلك . ترهيباً ، أو ختصيصاً أو  توعداً أو تقريعاً أو استهزاءاً أو توبيخاً أو تعظيماً 
 .ملة القرآنية وفق السياق اخلاص بكل انزياح يف اجل

ويف خطب العصر األموي متتد هذه الظاهرة وتستمر ، فيعمد اخلطيب إىل تقدمي 
يقول سيبويه تعليقاً على تقدمي املفعول به على الفاعل يف مثل .املفعول به لغاية يف املعىن

ل إمنا أردت به مؤخراً ما أردت به مقدماً ، ومل ترد أن تشغل الفع:  " ضرب زيداً عبد اهللا 
فمن مث كان حّد اللفظ أن يكون فيه مقدماً وهو عريب جّيد . بأول وإن كان مؤخراً يف اللفظ

كثري ، كأنـهم إمنا يقدمون الذي بيانه أهم هلم وهم ببيانه أعىن ، وإن كانوا مجيعاً 
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 )٣١(." يهمانـهم ويعنيانـهم 

املفعول أفاد وإذا قدِّم :" ويلتفت السيوطي إىل أمهية تقدمي املفعول به فيقول 
" بل اهللا فاعبد " إياك نعبد ، وإياك نستعني ، أي ال غريك ،:" االختصاص عند اجلمهور حنو 

 )٣٣("  أي ال  غريه)٣٢(

قُدَِّم اهتماماً ، : وإن قيل مل قُدَِّم املفعول على الفعل ، قيل له :" يقول القرطيب 
رض املسبوب عنه ، فقال له وشأن العرب تقدمي األهم ، يذكر أن أعرابياً سب آخر فأع

وعنك أعرض ، فقدما األهم ، وأيضاً لئال يتقدم : إياك أعين ، فقال له األخر : الساب 
وكرر االسم لئال يتوهم إياك نعبد . . . الفعل على كناية املفعول ، وإمنا يتبع لفظ القرآن 

 )٣٤(." ونستعني غريك 

ى تقدم املفعول به على الفعل وترد خطبة للنعمان بن البشري بالكوفة تنبين عل
إين واهللا ما وجدُت مثلي ومثلكم إالّ الضبع والثعلب ، أتيا الضب يف :" يقول. والفاعل

يف بيته ُيؤتى : جئناك خنتصم ؛ قال : أجبتكما ؟ قاال : أيا ِحْسل ، قال : ُجحره، فقاال
: فلقطُت مترة ؛ قال : ِفَعل النساِء فعلِت ؛ قالت : فتحُت عيين ؛ قال : قالت الضبع.احلكم

لنفسه بغى اخلري ، قالت فلطمته لطمة ، قال : فاختطفها ثُعالة ، قال : ُحلواً اجتنيت؛ قالت 
كان ُحّراً فانتصر ؛ قالت فاقض بيننا ؛ قال : فلطمين أخرى ، قال : حقاً قضيت ،  قالت : 
 )٣٥( " . َحدِّث امرأة حديثني، فإن أبت فاْرِبع ، أي اسكت : 

 اخلطبة تكاد تكون كلها انزياحاً عن املألوف ، فالسياق سياق توبيخ وتقريع وهذه
وال يعلق اخلطيب بعدها . من قائد ألتباعه، ومع ذلك يسوق تقريعه هذا على شكل حكاية 

ونلحظ أن القاضي هنا ليس . عليها ؛ وإمنا يكتفي باملغزى الذي يستشفه املخاطب منها 
وف ، وإمنا الّضب ، وجند الثعلب هو اخلصم األقوى الغاشم األسد وال الثعلب كما هو مأل

الذي ال يكتفي بأن يأخذ ما يف يد غريه ؛وإمنا يفرط عليه فيعاقبه حني حياول أن يسترد حقه 
والضبع هي صاحب احلق الذي يسعى من أجل التقاط رزقه ،مث يتصرف بتعقل فيحاول . 

 أن حيتكم إىل القضاء -صغر حجمه   على –حني يعجز عن مواجهة خصمه والتغلب عليه 
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لكن اخلطل خالط حكمة الضبع حني مل حتسن اختيار . الذي يفترض فيه أن حيكم بالعدل 
احلكم ، فلجأت إىل أرذل كائنات الصحراء، الّضب الذي يراوغ يف حكمه ويؤدي دور 

أن يرى املربر لكل فعل و ردة فعل ، فكل شيء مربر حىت السرقة ، والفرط ، فال يستطيع 
ويلحظ أن اجلمل اليت جاءت على لسان الضبع وهي متثل األفعال وردود ٠احلقيقة بعينه

األفعال من الثعلب كلها جاء فعليه توليدية ، إذ املقام مقام سرد ، واجلمل  هي أحكام 
الضب ، وهي يف واقع األمر ليست سوى مربرات مطاطة ال تعطي حقاً وال تأخذ 

 على تقدمي الركن الثالث من اجلمل، وهي أيضاً مجل فعلية ، فإن باطالً،جاءت كلها مبنية
كانت األفعال الزمة ، قّدم قيدها املخصص ، وإن كانت األفعال متعدية قدم املفعول به 

وهذا التقدمي إمنا جاء ليؤكد املراوغة يف طبع الضب ، فاملربر للفعل يسبق الفعل نفسه ٠
فعل حقاً أو باطالً ، من الضبع أو من الثعلب ، ولذلك وفاعله الذي أوى إليه ، سواء كان ال

 جبملة أيضاً انزاحت عن كل –انتهت احلكاية بعد أن صرحت الضبع بطلبها للقضاء بينهما 
مجل الضب السابقة بناًء ، فظهرت اجلملة التوليدية الفعلية اليت تقدر قناعة يؤمن بـهـا ، 

ترط رد فعل معاكس منها بأن ترفض ، مث اش. حّدث امرأة حديثني : وميارسها وهي 
والسكوت هنا ال شك نتيجة حتمية ملن . أي اسكت " اربع :" وافترض حالً له أيضاً وهو 

حيرص على متييع األمور وإضاعة احلقيقة، وتعطيلها ، وهي وإن كانت ليست باحلكمة ، إال 
ره بيتاً للحكمة أنـها عند الضب احلكمة ،كيف ال وهو الذي يرى يف نفسه احلكم،ويف جُح

؟ وهو أبعد ما يكون عن احلكمة فهو يسارع إىل إطالق احلكم بعد كل مجلة حدث سردية ، 
 .واألصل يف القاضي أال حيرك ساكناً قبل أن ينجز املشتكي قضيته 

وال شك يف أن اخلطيب أبدع يف حكايته هذه واليت قد تكون من القصص الشعيب 
ربية باتت األقوى حيلةً ، إال أنه يصوغها بلغة حية ودقيقة العريب أقوال الضب كلها أمثال ع

حبيث تغنيه عن إطالة القول والشرح يف حاله وحال أتباعه ، فهو الضبع صاحبة احلق واليت 
هم أتباعه الذين يتذبذبون بينه وبني خصمه )الضب ( ال حتسن اختيار اختياراحلكم،واحلكم 

وى ، ويتوقع النتيجة املبنية على مثل هذه العالقة صاحب اليد األق) الثعلب(الـماكر القوي
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الثالثية غري احملسومة ، واليت غالباً سيترتب عليها ضياع احلق وصاحبه،وانتصار العدو و 
 و قد نتساءل ملاذا رضي الثعلب بأن يرافق الضبع إىل الضب؛ليحكم بينهما ٠فوزه بغنيمته

 : أو قضاء ؟ أقول على رغم  من قدرته على الفوز بالغنيمة دون حكم
 ٠ال تغيب عنه حال الضب وأحكامه) املاكر القوي ( ألن الثعلب : أوالً 

ألنه يريد أن يأخذ شرعية لفعله ، فتصبح سرقته حقاً ؛ فال تستطيع الضبع : ثانياً 
 بعد ذلك أن

 ).صاحب احلق األقوى ( تطالبه حبقها ، بل ستيأس وترضخ إىل حكم الغاب 
 : أماحني قاال له -
 
 

 )خنتصم (          جئناك 

 )فا + ف + ( مفـ + فا + ف 
           حالية 

ليدل على حاليهما ، ) خنتصم ( جاءت اجلملة فعلية حتويلية دخلها عنصر الزيادة 
 .واستخدم الفعل املضارع للداللة على حال فعل اجمليء ليدل على االستمرارية 

 :رد الضب 
 يف بيته يؤتى احلكم

 :جلملة التوليدي وأصل هذه ا
 احلكم) فاعل ( يأيت 
 مفـ+   ∅ فا +ف

فال بد أن يكون بدون ) احلكم ( وألن الفاعل أعرف من أن يذكر عرفه املفعول به 
هتمامه على اليصب  ملتكلما لذلك حذفه ؛أو صاحب حق ، أو مدٍع)خصمان (    أدىن شك
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 . واملفعول به الفعل
 خذ املفعول به حركة الرفعأيب أن يكواقتضت نواميس العربية يف هذا التر

 كمـى احلتـؤـي
 مفـ+  ∅  فا+ ف 

غري أن الضب الذي اعتاد أن يعيش يف ظلمة اجلحر ، فال يرى إال ظالماً يرى 
 ، وضيق نظر مث يقدمه) يف بيته ( جحره بيتاً ، ونفسه حكماً ، فيدخل القيد املخصص 

  .ه مكاناً الئقاً باحلكم الضب وعمى بصريته يومهانه أن جحره بيتاً ، ويرا
 يف بيته يؤتى احلكم

 )مفـ  +  ∅  فا+ ف ) ( قيد خمصص ( 
 :قالت الضبع 
 فتحت عيين

 مفـ +  ∅  فا+ ف 
 .خبار احملايد مجلة توليدية فعلية بسيطة هدفها اِإل

 :رد الضب 
 فعل النساء فعلت

 فا+ ف + مفـ 
  .اهربر فعليمجلة فعلية حتويلية قدم فيها املفعول به ل

 :قالت 
 رةـت متـقطـلـف

 )مفـ + فا + ف ( ربط . ع 
 مجلة توليدية فعلية بسيطة هدفها اإلخبار احملايد
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 :رد الضب 
 تينـحلواً اجت

 فا+ ف + مفـ 
 .لغاية اآلنفة ا فيها املفعول به للعناية ،وممجلة توليدية فعلية قد

 :قالت 
 ةـالـعـها ثـطفـاختـف

  )فا) + ض( مفـ + ف ( ربط . ع 
ودون ،حداث بصدق مجلة توليدية فعلية هدفها اإلخبار احملايد اقتضاه سرد األ

 .لتأثري على املخاطب لحماولة 
 لنفسه بغى اخلري: رد الضب 

 :وأصل اجلملة التوليدي 
 ريـبغى ثعالة اخل

 مفـ+ فا + ف 
 .ومن سنن العربية االستغناء عن املذكور سابقاً بالضمري املستتر أو الظاهر 

 :بحت اجلملة أص
 بغى اخلري

 مفـ) + ض( فا + ف 
وملا كان من شأن الضب التربير لكل سلوك من الطرفني ، كان ال بد من زيادة قيد 

ن حب النفس عنده مربر كاٍف لسرقة السارق خمصص لبغى اخلري أال وهو النفس ، وأل
 يقدمه

 ريـى اخلـه بغـسـلنف
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 )مفـ ) ض ( فا + ف ) ( قيد خمصص (  
 

     :الضبع قالت 
 مةـطـته لـُطمـلـف

 )مفـ + فا + ف ( ربط . ع 
 

 .مجلة توليدية فعلية إخبارية حمايدة 
     :رد الضب 

 تـاً قضيـحق
 فا+ ف + مفـ 

معاناً من املتكلم يف املراوغة بني احلق إمجلة حتويلية فعلية قدم فيها املفعول به عناية ، 
 دائماً يقدم املربر سواء كان مفعوالً به أو قيداً ، فهووالباطل واملساواة بينهما يف القدر

  .خمصصاً
يلحظ أن صوت الثعالة غائب يف النص مل نسمعه إال مشتركاً مع الضب يف أوله و
وكأن يف هذا إشارة إىل أن صاحب احلق يف . هما جاءا خيتصمان عنده ـضب أنلحني قاال ل

 يف حني صوت الباطل هادىء ،دي مثل هذا السياق ال ميلك إال أن يقول ، وكالمه ال جي
عوجاج القاضي ،ومؤمن بأنه غري مضطر ا ألن صاحبه يفعل ، كما أنه مرتاح إىل ؛ساكن

 .للدفاع عن نفسه فاألمر سيان سواء تكلم أو سكت 
صغارهم وبيه مقرعاً أهل البصرة عامةكبارهم أويف اخلطبة البتراء يقول زياد بن 

سالم مث أطرقوا إل حرم اامن قيامكم دوهنم حىت انتهكوفلم يزل « : هم ءحلماءهم وسفها،
رض ، أل  الطعام والشراب حىت أسويها باّيحرام عل. ب يوراءكم كنوساً من مكانس الرِّ

 )٣٦(»هدماً وإحراقاً 
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 بيطرقوا ورائكم كنوساً من مكانس الّرأمث : وموضع الشاهد 
 :وأصل اجلملة التوليدي 

  كنوساًاأطرقو
 مفـ+ فا + ف 
 يف املعجم العريب  قد حتمل مطلقةًليتا» كنوس « ري املتكلم أراد أن خيصص داللة غ

ء وبيت العبادة وما يريده املتكلم الىت تشري إىل بيت الظبا» كنس « داللة مجالية ومحيدة من 
من اللفظة معىن التكثيف والتغطية يف منازل خمفية ، كما أراد أن يعطيها صفة سيئة قبيحة 

فهي أماكن ريبـة وشك وموطن ) من مكانس الريب(د املخصص للمفعول به وأضاف القي
" كنس "ظن بالفاحشة ،والشك يف أن هذا االستعمال يقلب الداللة الدينية واجلمالية ملادة 

املعجمية إىل داللة قبيحة ، وكأنه بذلك يشري إىل حتول الفجور والفسق عندهم إىل دين 
مكان يتعبدون فيها ، وأي عبادة وأي معبود ؟ إهنا طقوس وعقيدة ، وأماكنها املريبة إىل 

فالريب هي اليت أدت قلب الداللة عن وجهها املشرق " الريب "الشيطان حيث هي مكانس 
إىل وجه قامت مشني ، مما حيدث صدمة أسلوبية للمتلقي ، وجيعله أكثر تواصالً مع اخلطيب ، 

 .واقتناعاً بشرعية حربه تلك 
 ن مكانس الريبأطرقوا كنوساً م

 )خمصص قيد + ( مفـ + فا + ف 
كتفوا وا احللماء مبل على من ظنوا أهن،لكن غارة زياد ليست على السفهاء وحدهم

ال  اتقوا فتنة و" وال عند زياد ،بأن مل يشاركوا السفهاء فعلهم ، وهذا ليس بكاٍف عند اهللا 
 )٣٧( ".نب الذين ظلموا منكم خاصة ـتصي

ي أمرهم ، رماء أن يضربوا على أيدي السفهاء حىت ال يستشإذ كان ينبغى للحل
فيها ضمري عائد  ) كُم( حيث ) كم ءورا( لقيد اضاف أمهية هذه املسألة لدى اخلطيب ألو

املفعول الذي هو مناط على هتماماً قدمه حىت اعلى احللماء واجملتمع عامة ، وليزيده عناية و
 استقباحه
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 يبنس الرَّكم كنوساً من مكاءأطرقوا ورا

 )قيد خمصص ) + ( مفـ ) + ( قيد خمصص + ( فا + ف 
حدمها للمفعول ، والثاين أفهي مجلة فعلية حتويلية حمولة بزيادة قيدين خمصصني 

،إذ يريد أن يلفت نظر الكبار واحللماء إىل مكان للفعل ، وقدم األخري أيضاً عناية وتوكيداً 
" وراءكم "أقرب من قريب ، ولذلك كان تقدمي قريب منهم ، بل وراءهم حيث الشر إليهم 

هدفه تنبيه تلك الفئة من اجملتمع إىل أهنا ليست مبنأى عن شر السفهاء والصغار ، فها قد 
بغفلة املخاطبني عن الشر الذي يوشك أن يدامههم ، " وراءكم "وصل إليهم ، كما تشعر 

فقد خاب ظنهم  وعمي فإن ظنوا أن إدارة ظهورهم له وإعراضهم عنه كاف لسالمتهم 
بصرهم فهو وراءهم الحق ، وإن تركوه فلن يتركهم ،وهو يقيم مواخريه وراءهم ، وسيظل 

 .يطردهم ويتمدد مامل يقفوا وجهاً لوجه الظهراً لوجه؛ ملقاومته والقضاء عليه
 أتكونون كمن طرفت عينه الدنيا ، ": ها ترد مجلة ـيف اخلطبة السابقة ذاتو

 )٣٨ ( ".ختار الفانية على الباقية اوات ، ووسدت مسامعه الشه
 :واجلملة النواة 

 ةتالزم إضاف       تالزم صلة 

 أنتم كمن طرفت الدنيا عينه
 )مفـ + فا + ف ( 
 )شبه مجلة + ( م 

من كون طرفيها -زاح العربية عن املألوف يف اجلملة االمسية ـوقد نتسائل ملاذا تن
ها مجلة فعلية لكنها ال ـاً موصوالً يقتضي صلة هي يف ذاتامسني إىل منط يكون فيه اخلرب امس

 هلا معه ؟و يف إطار موصتقوم داللة إالّ
له استخدام  ن املتكلم أحياناً حيتاج ألن يشحن مجلته مبعىن الثبات الذي يوفرهإأقول 
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أو يشحن خربها باحلركة الذي ، اجلملة االمسية ويف الوقت نفسه يريد أن يشحنها باحلركة 
 يعمد هها ، خاصة حني مييل املتكلم إىل التصوير الفين فإنتين دخول الفعل يف ب يسوغه إالّال

إىل مثل هذا النمط من اجلمل اليت تكون اجلملة النواة فيها امسية لكنها تتسع وتتشح بالداللة 
ها تسمح لألفعال املتالحقة ـكما أن.  يف بعضها ةواحلركة من خالل دمج اجلملة الفعلي

 .رابطة بالتداعي من خالل العطف أو التعداد أو غري ذلك املت
 يف هواستمراريت يف املاضي ربويف اجلملة مناط احلديث أراد املتكلم أن يدل على اخل

عند ) واو اجلماعة ( أنتم إىل (  اقتضت نواميس العربية حتول الضمري املنفصلواحلاضر ، 
 دخول عنصر الكينونة

 تالزم إضافة        تالزم صلة  تالزم جر 

  عينه   طرفت الدنيا   منكتكونون 
 )خـ + م ( زمان . ع 

غري أن املتكلم مل يرد جمرد اإلخبار ، وإمنا أراد احملاجة ، والتوبيخ  ملن هذه حاهلم 
 .فأدخل عنصر االستفهام اهلمزة 

  تالزم إضافة       تالزم صلة 

 .أتكونون كمن طرفت الدنيا عينه 
  )مفـ+ فا + ف ) ( خـ +  م (زمان  .  ؟ ع 

 مث أراد املتكلم بالعناية ببعض الصلة خاصة وهو املفعول به فيها فقدمه
 

       تالزم إضافةتالزم صلةتالزم جر    

 ه الدنياـنـيـأتكونون كمن طرفت ع
 )فا + مفـ + ف ) ( خـ + م ( زمان . ع . ؟ 
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يف ) عينه ( على املفعول به و" طرف " راد تركيز االهتمام على الفاعل وهو أفقد 
 هوكناية و ،حني أزاح  الدنيا بعدها ، وكأنه بذلك حيمل املفعول به مسؤولية انطراف عينه

 أن املفعول به  الدنياهي الفاعلة إالّ،ومع أنالرؤية وصعوبتها ضبابية عن مرض يؤدي إىل 
ذا التركيب املزدوج يتحمل هذه املسؤوليةومايتبعها وما يترتب عليها من ختبط وقد ساعد ه

 .ها املوصول من أفعال فجاء العطف عليها باجلملةـللجملة على تداعي اجلمل اليت اتصف ب
 تالزم إضافة        

 .وسّدت مسامعه الشهوات 
 فا+ مفـ + ف 

للسبب السابق " الشهوات " لى الفاعل ع "ه مسامع"وأيضاً يقدم املتكلم املفعول 
 به هو املسؤول عما آلت يهاً ، كبرياً وصغرياً ، فاعالً ومفعوالًنسان ، حليماً وسفإلنفسه فا

 إال عيناً فانتشار للفاحشة ، ألن الدنيا ال تستطيع أن تطروإليه األمور يف البصرة من سوء 
 بل بصيغة منتهى ،باجلمع (  مسامع د إالن تسأليها ، والشهوات ال تستطيع إ صاحبها غزا

ه ، فتصبح الدنيا والشهوات فاعل ثانوى ـ الباطل والتلذذ بهها إىل مساع من وّج )اجلموع
 .فعل إال بسلطة من املفعول به يال ميلك أن 

 : هي ـّةيضاً صلة أخرى فعليأ الصلة لىمث عطف ع
  الباقيةلىختار الفانية عاو

 )قيد خمصص ( مفـ ) + ض(فا + ف 
زاح ما ـث ين حي،ويلحظ يف هذه الصلة األخرية صدى ما ذهبنا إليه من داللة

فهوالذي اختارالفانية )خيتار(كان مفعوالً يف السابقتني عن رتبته ووظيفته ليصبح فاعالً
، وتصبح الدنيا اليت استغىن بصفتها عنها لفنائها بعد أن كانت ) اآلخرة(عن الباقية)الدنيا(

 .فاعلة يف الصلة األوىل ، مفعوالً به يقع عليه الفعل اإلنساين 
 .ها األخرية ـ صورتفتصبح اجلملة يف
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 تالزم عطف                      تالزم عطف 
 تالزم جر    تالزم إضافة                 تالزم إضافةتالزم صلة     تالزم جر 

 )اختار الفانية على الباقية ( ، و ) رفت عينه الدنيا ، وسدت مسامعه الشهوات ـأتكونون كمن ط
 ) قيد خمصص + مفـ+ فا + ف ) ( فا + مفـ + ف ( ) فا + مفـ + ف ( )خـ+م(زمان.ع+؟

 
إنّ هذا النمط من اجلمل يتيح فرصة خللق عالقات متراكبة ومتراكمة من الصور 

 .ة اليت تتيح هلا هذا االمتداد لدِّ النواة فيها هي األم املُوىواألفعال والتنامي واحلركة ، وتبق
لى فعله وفاعله ، أو الفاعل على فعله ومثة مواطن يف العربية يتقدم فيها املفعول به ع

" ومن ذلك إذا دخلت على اجلملة الفعلية ، ومفعوله أو القيد املخصص املتمم للفعل وجوباً 
التفصيلية فإن كانت عناية املتكلم باملفعول به أكثر من الفاعل قدمه ، وإن كانت " أما 

من تقدمي أحدمها ، ولعل ذلك  له وال مناص. عنايته بالفاعل أكثر منها يف املفعول به قدمه 
دعي ت فتس،وظيفتها التفصيل، فال تدخل أصالً على اجلملة إال لتفصل األمر" أما " أن 

 .بالضرورة بعدها دائماً األهم للمتكلم 
أال إنّ : "  بني يدي أمري املؤمنني فقال ةومن ذلك ما ورد يف خطبة شبيب بن شيب

 ، والبحر الزاخر ، والقمر الباهر ، والربيع  اخلادَرسَداأل: ألمري املؤمنني أشباهاً أربعة 
 ، فأشبه منه جوده رالزاِخا البحر اخلادر فأشبه منه صولته ومضاءه ، وأّمالناضر، فأما األسُد

هر ، فأشبه منه نوره وضياءه ، وأما الربيع الناضر ، فأشبه منه ُحسَنُه وعطاءه، وأما القمر البا
 )٣٩(.  كلها تقدمت فيها الفاعلون على أفعاهلم بعد أما التفصيلية وردت أربع مجل" وهباءه 

 
 -:فاجلملة األوىل أصلها التوليدي 

 تالزم نعت تالزم جر تالزم إضافة تالزم عطف تالزم إضافة

 أشبه األسُد اخلادُر منه صـولـتـه ومـضاءه
 مفـ) + قيد خمصص ( فا + ف 
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ألسد ، وذكر موطن الشبه ، إذ هو وملا أراد اخلطيب التفصيل يف الشبه وهو ا
 "أما " موطن الصورة الفنية اليت يرمسها قدمه وأدخل عليه 

 
 تالزم عطف تالزم إضافة تالزم جر تالزم إضافة            تالزم نعت           

 اءهــه ومضــــنه صولتـأما األسُد اخلادُر فأشبه م
 مفـ) + قيد خمصص ) ( ف(ربط . ع+ فا ( تفصيل . ع
 

 :وعلى ذلك تقاس بقية اجلمل 
 به منه جوده وعطاءهشأما البحر الزاخر ، فأ

 أما القمر الباهر ، فأشبه منه نوره وضياءه
 أما الربيع الناضر ، فأشبه منه حسنه وهباءه

والطريف أن اخلطيب مجع لصوره األربع هذه كل األدوات الفنية من تركيب 
 يف عطف أو حركة داخل ذاحد ، فال تشونسٍق حنوي، ومماثلة صوتية ، وسجع لتكون على 

 وكأنه يوحي بأن ٠الكلمة يف اجلمل األربع مع الكلمة اليت توازيها يف أختها ، خال الشبيه
رف من هذا طواأل٠بيه شأمري املؤمنني تتجمع فيه هذه الصفات بالقدر نفسه وإن اختلف ال

بيب بن إن ش:  قيل لبعض اخللفاء "فمناسبتها أنه . أن اخلطيب ارجتل خطبته هذه ارجتاالً 
: قال .  ، لرجوت أن يفتضح  يصعد املنِربنله ، فإن أمرته أ  يستعمل الكالم ويستعدةبـشي

 وقال ما قال من )٤٠(. . . " فأمر رسوالً فأخذ بيده إىل املسجد فلم يفارقه حىت صعد املنرب 
 !شاة ؟ فكيف لو كان مستعداً للكالم كما ادعى الو. البيان والدقة 

التفصلية يف اخلطب " أما " تقدمي املفعول به على فعله فاعله بعد لومل أجد مثالً 
فأما اليتيم فال تقهر وأما السائل فال تنهر ، ((:  ومثلها يف كتاب اهللا تعاىل ٠موضوع الدرس

هما يف األولني والقيد املخصص املتمم ـحيث قدم املفعول ب))وأما بنعمة ربك فحدث 
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 . األخرية للفعل يف
ومن املواطن اليت قدم فيها القيد املخصص على املفعول به ما ورد يف خطبة احلجاج 

ستخلفت عليكم ا احلج وقد يأهل العراق ، إين أردُت: " بأهل العراق حني أراد احلج ، قال 
صلى اهللا -رسول اهللا  به ىوأوصيته فيكم خبالف ما أوص. بين حممداً وما كنتم له بأهل ا

ويتجاوز عن مسيئهم ؛ وأنا أوصيته  يف األنصار ، فإنه أوصى أن يقبل حمسنهم –وسلم عليه 
 ال مينعكم ةقائلون بعدي مقاللأن ال يقبل من حمسنكم وال يتجاوز عن مسيئكم أال وإنكم  
فال ،وإين أعجل لكم اجلواب.من إظهارها إال خويف ، تقولون ال أحسن اهللا له الصحابة

 )٤١(" . مث نزل ٠الفة أحسن اهللا عليكم اخل
واضح أن احلجاج يعرف وصية رسول اهللا يف األنصار لكنه يوصي بعكسها يف أهل 

، وهو بذلك حيدث مفارقة هم عنده أهل فتنة ، وأعداء لبين أمية ال أنصار هلم ـالعراق ، ألن
 بني موقفني وفريقني ، لتستدعي يف ذهن التلقي كما يف ذهن اخلطيب املفارنة واملفاضلة

صلى اهللا عليه وسلم _واملوازنة ، وليعلم املتلقي أنه إن أراد أن يعامله والة األمر كما عامل 
األنصار باعتباره قدوة للمسلمني أمجعني ، فعليهم أن يكونوا مثل األنصلر يف طاعتهم لوالة _

. ثال األمر ، فهو يرى أن اخللل يف الرعية ال يف الراعي ، وأن الرعية هي اليت خرجت عن امل
ويتنبأ فيما سيقولون يف أنفسهم به ، وهو الدعاء ،  هذه ةنه جيهر هلم بسياسته املتعسفإبل 

 هذه اخلطبة تعكس حالة التحول يف العالقة بني .له الصحابة يف حجه  عليه بأال حيسن اهللا
 .الساسة والرعية 

 :وأصل هذه اجلملة التوليدي 
 ر                               تالزم ج

 هــ لةحابـسن اهللا الصـأح
 )قيد خمصص + ( مفـ + فا + ف 

 "ال "لكن املتكلم ال يريد اإلخبار هبذا وإمنا يريد الدعاء بالنفي فأدخل عنصر النفي 
 هــة لـابـن اهللا الصحـسـال أح
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 )قيد خمصص ) + ( مفـ + فا + ف (    
 تبط بالضمري العائد عليهمث أراد املتكلم العناية باملخصص بالدعاء فقدم القيد املر

 
 تالزم جر                 

 ةـحابـه الصــن اهللا لسـال أح
 مفـ) + قيد خمصص + ( فا + ف ( 

 .فهم خيصونه وحده دون خلق اهللا بأال حيسن اهللا له الصحابة 
وبالقدر نفسه يأيت الدعاء املقابل من احلجاج إليهم ، وبالبناء نفسه مع تكرار اجلزء 

بالنفي للفعل والفاعل ، والقيد املخصص يتحول . . . ) ال أحسن اهللا ( اجلملة األول من 
بالعنف والتلبس " عليكم " شعر القيد وُي" اخلالفة " بـ " والصحابة " ، "عليكم "له" بدل 

 .تشعر باخلري هلم " لكم " ، كما تشعر بالشر الذي هو ضدهم ، يف حني " لكم " أكثر من 
ه به بأن خيصهم وحدهم دون غريهم بعودة الدعاء عليهم فهو يرد على ما خصو

عليكم "، بل " لكم "؛ليكون اجلزاء هلم من جنس عملهم ومتنيات قلوهبم له ، وال يستعمل 
ألن عليكم فيها معىن االستعالء والتلبس ،وذلك أدعى ألن حتيق هبم الدعوة أكثر ، كما " 

م كانت بظهر الغيب ، أما هو فيدعو يلحظ أهنم استعملوا حبقه ضمري الغائب ، فدعوهت
 .عليهم بضمري املخاطبني جماهراً هلم يف دعائه

 :فتأيت اجلملة الدعائية من احلجاج كالتايل 
 خالفةـم الـكـن اهللا عليـسـال أح
N ) مفـ) + قيد خمصص + ( فا + ف 

بني  على املساواة يف مقدار البغض ، والنفور ، بقتان بنية لتدالاومها مجلتان متط
خرى أهو أمر يفعله احلجاج عن إدراك ووعي،أو ليس هو القائل يف خطبة . طريف اخلطاب
 )٤٢(. .  "مل الشر حبمله وأحذوه بنعله ، وأجزيه مبثله ـحأما واهللا إين أل: " ألهل العراق 
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 .٧٩م،ص ١٩٨٤-هـ١٤٠٤‘١ط.عمايرة ،خليل أمحد،يف حنو اللغة وتراكيبها ،جدة،دار املعرفة )١(
 .٨٧السابق،ص  )٢(
–حممود حممد شاكر،مطبعة املدين ، القاهرة :اجلرجاين ، عبد القاهر ، دالئل اإلعجاز ،ت )٣(

 .٨٣-٨١م ،ص ١٩٩٢-ه١٤١٣جدة،
 .٣٥السابق ص )٤(
الكويت ،دار .عبد العال مكرم:يف شرح مجع اجلوامع،ت٢السيوطي ،جالل الدين ،مهع  اهلوامع  ) ٥(

  .٢/٩م،١٩٧٧-هـ١٣٩٧لعلمية ،البحوث ا

 .١/٩٢بريوت ،عامل الكتب، .ابن يعيش ،شرح املفصل  )٦(

 ٢/٣٤بريوت عامل الكتب ، .عبد السالم هارون :ت.سيبويه ،عبداهللا بن قنرب،الكتاب  )٧(

 ١/٩٢شرح املفصل  )٨(

  .١/٨٨يف حنو اللغة وتراكيبها  )٩ (

 .٤٩دالئل اإلعجاز ص ) ١٠(
  .٩٧السابق ، ص  )١١(

  .١٣٥السابق ، ص  )١٢(

  .٨٩يف حنو اللغة وتراكيبها ، ص  )١٣(

السعدي ، عبد القادر عبد الرمحن،أثر الداللة النحوية واللغوية يف استنباط األحكام من آيات  )١٤(
  .٣٩م ، ص١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦ ، ١القرآن التشريعية،بغداد،مطبعة اخللود،ط

 .٨٧دالئل اإلعجاز ص )١٥(

 .١٩٦ اللغة ،ترمجة الدواخلى القصاص ، طبعة مكتبة األجنلو ، صفندريس ، )١٦(

-هـ٢،١٣٨١دار الكتاب العريب،بريوت،لبنان،ط.األندلسي ،ابن عبد ربه،العقد الفريد )١٧(
 .٤/١٤٤م، ١٩٦٢

.                 مؤسسة الرسالة ،بريوت. حممد أمحد الّدايل : ت . املربد ، أبو العباس ، الكامل  )١٨(



 
 

 
 

             ٤٣٣                إميان الكيالين  .  د–داللة ترتيب اجلملة يف خطب العصر األموي                  
 

 . ٣/١٢٤٥م ،١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ٣ط

، ٦٢ ، ١/٦١. عبد السالم هارون ،دار اجليل،بريوت:اجلاحظ ،أبو عثمان ، البيان والتبيني، ت )١٩(
 .٤/١١٠: وانظر العقد 

 .١١١/العقد٤ ، وانظر ١/٦٣البيان  )٢٠(

 .٤/١٤١العقد  )٢١(

 .٤/١٣٩العقد  )٢٢(
 .٤/٩٣العقد ) ٢٣ (
 دار الفكر، مسألة.حممد حميي الدين عبد احلميد:مسائل اخلالف ،تابن األنباري ،اإلنصاف يف  )٢٤(

 )٦١٧ ، ٦١٥ / ٢،  ) ١٨٥.  

عابدين ، عبد اجمليد ، املدخل اىل دراسة النحو العريب عن ضوء اللغات السامية ،القاهرة ، مكتبة  )٢٥(
  .٦٣م ، ص١٩٥١ ، ١الشبكشي ط

  .٧٩م ، ص ١٩٨٥، عمان ، دار الفرقان ،عباس ،حممد فضل ، البالغة فنونـها وأفناهنا  )٢٦(

،القاعدة النحوية بني النظرية والتطبيق من خالل كتايب معاين القرآن "حممد أمني"الكيالين ،إميان ) ٢٧ (
لألخفش والفراء يف ضوء النظرية التوليدية التحويليةخلليل عمايرة،رسالة ماجستري نوقشت يف 

  .١١٥م، ص ١٩٩٠قسم اللغة العربية ،جبامعة الريموك ،

 .٢/٦٢البيان  )٢٨ (

 .السابق ، املوضع نفسه  ) ٢٩(

 .٤/١٤٤العقد الفريد  )٣٠(

 .٢/٦٣البيان  ) ٣١(

 .٣٤الكتاب ، ص  )٣٢(

  ) .٦٦: الزمر (  ) ٣٣(

 .٣/١٢اهلمع  )٣٤(

 . ١/١٤٦م ١٩٧٧-هـ١٣٨٧ ٣القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن ،دار الكتب العربية،ط )٣٥(
 .١/٢٤م ، البحر احمليط ١٩٨٣-هـ ١٤٠٣، ٢دار الفكر،ط.دلسي ،أبوحيان األن:وانظر 



 
 

 
 

 هـ١٤٢٥، مجادى األوىل ٣٠، ع١٨جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج   ٤٣٤
 
 .٤/١٣٦العقد  )٣٦(

 ٠ ٤/١١٠:  ، وانظر العقد ٢/٦٢البيان  )٣٧(

 ٠ )٢٥:األنفال(  ) ٣٨(

 ٠  ١١ /.٤:  ، والعقد ٢/٦٢البيان  )٣٩(

 .٤/١٣٧العقد  )٤٠(

  .٤/١٣٦السابق  )٤١(

 .٤/١١٩السابق  )٤٢(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

             ٤٣٥                إميان الكيالين  .  د–داللة ترتيب اجلملة يف خطب العصر األموي                  
 

 
 
 

 مفتاح الرموز املستخدمة يف البحث

 تتحول إىل  
Ø  اجملوعة اخلالية تدل على حمذوف من اجلملةالتوليدية 
V   عنصر توكيد 
V          توكيد حصر  
 حـ

 مبتدأ  م 
 خرب  خـ
N  عنصر نفي 

 ضمري  ض 
 مبتدأ مقدم للعناية والتوكيد  م 

 خرب مقدم للعنايةوالتوكيد  خـ 
 فعل  ف 
 لفاع  فا 
 فاعل مقدم للعناية والتوكيد  فا 

 مفعول به  مفـ 
 مفعول به مقدم للعنايه والتوكيد  مفـ 

 قيد خمصص مقدم للعناية والتوكيد )قيد خمصص  ( 



 
 

 
 

 هـ١٤٢٥، مجادى األوىل ٣٠، ع١٨جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج   ٤٣٦
 

 اجلملة األم ، التوليدية ، األصل اجلملة النواة 
 عنصر تصيري تصري . ع
 تكثري         عنصر تكثري.ع

 ؟                عنصر استفهام 
 زمان         عنصر زمان.ع
 تفصيل       عنصر تفصيل .ع
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ÉuaŠ½aë@‰…b–½a@
 .القرآن الكرمي )١(
 .دار الفكر.حممد حميي الدين عبد احلميد:ابن األنباري ،اإلنصاف يف مسائل اخلالف ،ت )٢(
 .ط.ت، د.بريوت ،عامل الكتب، د.ابن يعيش ،شرح املفصل  )٣(
 . م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣، ٢دار الفكر،ط.احمليطاألندلسي ،أبوحيان ، البحر  )٤(
  -هـ ٢،١٣٨١دار الكتاب العريب،بريوت،لبنان،ط.األندلسي ،ابن عبد ربه،العقد الفريد )٥(

 .م١٩٦٢
 . عبد السالم هارون ،دار اجليل،بريوت:اجلاحظ ،أبو عثمان ، البيان والتبيني، ت )٦(
–حممد شاكر،مطبعة املدين ، القاهرة حممود :اجلرجاين ، عبد القاهر ، دالئل اإلعجاز ،ت )٧(

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٣جدة،
السعدي ، عبد القادر عبد الرمحن،أثر الداللة النحوية واللغوية يف استنباط األحكام من آيات  )٨(

 .م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦ ، ١القرآن التشريعية،بغداد،مطبعة اخللود،ط
 .بريوت عامل الكتب.عبد السالم هارون :ت.سيبويه ،عبداهللا بن قنرب،الكتاب  )٩(
الكويت ،دار .عبد العال مكرم:يف شرح مجع اجلوامع،ت٢السيوطي ،جالل الدين ،مهع  اهلوامع  )١٠(

 . م١٩٧٧-هـ١٣٩٧البحوث العلمية ،
عابدين ، عبد اجمليد ، املدخل اىل دراسة النحو العريب عن ضوء اللغات السامية ،القاهرة ، مكتبة  )١١(

 .م١٩٥١ ، ١الشبكشي ط
 .م١٩٨٥عباس ،حممد فضل ، البالغة فنونـها وأفناهنا ، عمان ، دار الفرقان ، )١٢(

 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤‘١ط.عمايرة ،خليل أمحد،يف حنو اللغة وتراكيبها ،جدة،دار املعرفة )١٣ (
 .فندريس ، اللغة ، ترمجة الدواخلى القصاص ، طبعة مكتبة األجنلو )١٤(
 .م١٩٧٧-هـ١٣٨٧ ٣ ،دار الكتب العربية،طالقرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن )١٥(
،القاعدة النحوية بني النظرية والتطبيق من خالل كتايب معاين القرآن "حممد أمني"الكيالين ،إميان  ) ١٦(

لألخفش والفراء يف ضوء النظرية التوليدية التحويليةخلليل عمايرة،رسالة ماجستري نوقشت يف 
 .م١٩٩٠قسم اللغة العربية ،جبامعة الريموك ،

                 .مؤسسة الرسالة ، بريوت. حممد أمحد الّدايل : ت . املربد ، أبو العباس ، الكامل  )١٧(
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ٣ط


